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ԿենսագրաԿան գիծեր

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան ծնած է եոզկաթ, 1916ին: Հայրը՝  
Խոսրով Էֆենտին, եղած է Օսմանեան բանակի սպայ, որ Առա- 
ջին Համաշխարհային Պատերազմի օրերուն հաստատուած է  
Լիբանան, մինչ ընտանիքը մնացած է եոզկաթ: երկու տարե- 
կանին Սեդրակեան կորսնցուցած է իր մայրը՝ համաճարակի  
հետեւանքով եւ մեծցած՝ մեծմօր գուրգուրանքին տակ: 1926ին 
ընտանեօք վերջնականապէս փոխադրուած են Լիբանան՝ 
հաստատուելով Քարանթինայի շրջանը: 

Պէյրութի մէջ ուսումը ստացած է Ժեզուիթներու Սէն Կրեկ- 
ուար Ճեմարանէն ներս, իսկ բարձրագոյն ուսումը՝ Սէն Ժոզէֆ 
Համալսարանէն ներս, մասնագիտանալով իրաւաբանութեան 
ճիւղին մէջ, զոր պատուոյ յիշատակութեամբ աւարտած է 1941ին,  
վկայուելով իբրեւ փաստաբան:

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան կանուխ տարիքէն նետուած է  
ազգային-հասարակական կեանքի մէջ եւ ունեցած բեղուն գոր- 
ծունէութիւն: Հանդիսացած է Սքութ Տիւ Լիպան (Scout Du Liban)  
կազմակերպութեան հիմնադիրներէն: Ան կարեւոր դեր ունե-
ցած է ՀԲԸՄ-ՀեԸ Հայ Համալսարանական Ուսանողաց Միու- 
թեան հիմնադրման մէջ, որ կեանքի կոչուած է 1940ին: 1940–
1943՝ վարած է Միութեան ատենապետութիւնը: Մայիս 1975ին  
Միութեան հիմնադրութեան երեսունհինգամեակին առթիւ, ՀեԸ 
Կեդրոնական Վարչութիւնը ոսկէ մետալով պարգեւատրած է 
Մեթրը:

Սեդրակեան մշտապէս կարեւոր պաշտօններ վարած է 
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ՀԲԸՄ եւ ՀեԸ կառոյցներէն ներս: Ան եղած է վարիչը ՀեԸ 
Պէյրութի «Անդրանիկ» ակումբի երիտասարդական բաժնին, 
մաս կազմած է ՀեԸ Տեղական Գործադիր Մարմնին: Աւելի  
քան քսանհինգ տարիներ վարած է ՀեԸ Կեդրոնական Վար- 
չութեան փոխատենապետի պաշտօնը, եղած է նաեւ ատենա- 
դպիրը ՀԲԸՄ Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին: 
Յաճախ ատենապետած է ՀեԸ Լիբանանի եւ Սուրիոյ ընդ- 
հանուր պատգամաւորական ժողովները: 

Կանուխէն անդամակցած է ՌԱԿին՝ եգիպտահայ կուսակ- 
ցական ղեկավար էօժէն Բաբազեանի կնքահայրութեամբ, երբ  
վերջինս ազգային գործերով Պէյրութ կը գտնուէր: 1940ական- 
ներուն, Մեթր Սեդրակեան եղած է նաեւ անդամ Լիբանանի  
թեմի Ազգ. Գաւառական եւ Քաղաքական ժողովներուն, ինչպէս  
նաեւ Ազգ. Խորհուրդին: 

1946ին, գլխաւորած է Սուրիոյ եւ Լիբանանի Ներգաղթի 
Կեդրոնական Կոմիտէն: Հայ մշակոյթը պահպանելու ու տա-
րածելու միտումով, 1947ին եղած է հիմնադիրներէն ՌԱԿ 
մշակութային թեւին՝ Թէքէեան Մշակութային Միութեան, իսկ 
1951ին ՝ Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին, միաժամա- 
նակ ըլլալով վարժարանին արտօնատէրը: երկար տարիներ 
ատենապետած է ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը, 
իսկ 1982ին՝ ընտրուած է ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատե- 
նապետ: Նոյն տարուան Հոկտեմբերին, էջմիածնի մէջ ամուս- 
նացած է պաղտատահայ ազգային Կարապետ Մելքոնեանի 
դուստրին՝ Մարլէն Մելքոնեանի հետ: 

1988ին ՀԲԸՄ նախագահ Ալեք Մանուկեանի որոշումով 
դարձած է ՀԲԸՄ Պատուոյ Անդամ: Նոյն տարին, Վազգէն Ա. 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը պարգեւատրած է Սեդրակեա- 
նը Ս. Սահակ-Մեսրոպ մետալով: 1991ին հռչակուած է ՌԱԿ 
Պատուոյ Նախագահ: 1992ին Լոս Անճելըսի ՀԲԸՄ եւ ՀեԸ 
շրջանակները փառաշուք հանդիսութեամբ նշած են Մեթրին 
ազգային-հասարակական գործունէութեան յիսնամեակը: 
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Այդ առթիւ, ան արժանացած է Ամենայն Հայոց Վեհ.ի սրբա-
տառ կոնդակին, ինչպէս նաեւ Քալիֆորնիոյ նահանգապետին,  
Լոս Անճելըսի քաղաքապետին եւ Փասատինայի թաղապետին 
շնորհաւորագիրերուն: 

1994ին, ՀեԸի եւ ԹՄՄի կազմակերպութեամբ նման ձեռ- 
նարկ մը տեղի ունեցած է նաեւ Պէյրութ: Այդ առթիւ, Լիբանա- 
նի Հանրապետութեան նախագահ Իլիաս Հրաուի պարգեւատ- 
րած է Մեթր Սեդրակեանը Լիբանանի Արժանեաց Շքանշանով: 

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան մահացած է Պէյրութ, 16 Յուն- 
ուար 1997ին: 
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ՅաՌաՋաԲան

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանին հետ «ծանօթութիւնս» սկսաւ 
2013ին, երբ մաս կազմեցի ՀԲԸՄ-ՀեԸ Համալսարանական 
Ուսանողաց Միութեան վարչութեան, որուն հիմնադիրներէն 
եւ առաջին ատենապետն էր ան1: Ժամանակի ընթացքին, պըր- 
պտումներուս միջոցով աւելի ճանչցայ Մեթրը եւ խորացաւ իրեն  
հանդէպ ունեցած յարգանքս ու համակրանքս, տեսնելով իր  
կարեւոր ներդրումը եւ ազգային-հասարակական բեղուն գոր- 
ծունէութիւնը լիբանահայ գաղութի տարբեր բնագաւառներէն 
ներս: Այսօր գործող լիբանահայ կառոյցներ, ինչպէս՝ ՀԲԸՄ  
Հայ երիտասարդաց Ընկերակցութեան Հայ Համալսարանա- 
կան Ուսանողաց Միութիւնը, Թէքէեան Մշակութային Միութիւ- 
նը եւ Վահան Թէքէեան Վարժարանը, իրենց գոյութիւնը կը 
պարտին Մեթր Սեդրակեանին եւ իր գաղափարակիցներուն: 

Անկախ իր կուսակցական եւ միութենական պատկանելի- 
ութենէն, Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան համասփիւռքեան, տես- 
լականի տէր, հեռատես, հայրենասէր, Հայ եկեղեցւոյ միաս- 
նութիւնը պաշտպանող, լայնախոհ եւ լայնամիտ անձնաւո- 
րութիւն մըն էր: Պատկանելով տարագրութեան մէջ ծնած 
առաջին սերունդին, ան յատուկ հոգածութիւն կը ցուցաբերէ 
Հայրենիքին հանդէպ: Հաւատալով Հայրենիքի եւ էջմիածինի  
ազգապահպանման կարեւոր դերին, ան կը հակադրուէր Հա- 
յաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ կապերու խզման, հակառակ գա-
ղափարախօսական ու վարչաձեւի տարակարծութիւններու:

Մեթրը՝ այն հազուագիւտ ղեկավարներէն էր, որ հայերէն 
լեզուն ուշ տիրապետած ըլլալով հանդերձ, Զարթօնքին մէջ  
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երկարաշունչ յօդուածներով լոյսին կը բերէր Հայ Ազգը, եկե- 
ղեցին եւ Հայրենիքը յուզող կարեւոր հարցեր: Կարելի է զինք 
կոչել «ժողովուրդին մարդը» եւ «աշխարհիկ եկեղեցական»ը: 

Աշխարհական ըլլալով հանդերձ, ան քաջածանօթ էր եկեղե- 
ցական օրէնքներուն (որոնց յաճախ կ՚ակնարկէ իր յօդուած- 
ներուն մէջ): Ան լայն գիծերու մէջ կ՚անդրադառնար եկեղե-
ցական խնդիրներուն, իսկ 1956ի եկեղեցական տագնապէն 
ետք, 1963ին, էջմիածնի մէջ տեղի ունենալիք Ազգային-եկեղե- 
ցական ժողովին առթիւ, էջմիածնի եւ Անթիլիասի կաթողիկո- 
սութիւններու իրաւասութիւններուն խնդրով շատ մը գործնա- 
կան եւ իրատես առաջարկներ կը կատարէ երկու կողմերուն: 

Ան եղած է քաջ ու համարձակ անձնաւորութիւն մը. յաճախ  
կը հանդիպինք, իր ակնոցէն դիտուած, ՀՅդի «մենատիրա- 
կան» աշխատաձեւին դէմ իր կատարած բուռն քննադատու- 
թիւններուն, մասնաւորաբար՝ 1956ի եկեղեցական տագնապին 
յաջորդող տարիներուն: Սակայն, այդ չի նշանակեր որ Մեթրը  
կը հակառակէր ՀՅդի կամ ուրիշ հայկական կուսակցութիւն- 
ներու գոյութեան. ան կը հաւատար բազմակարծութեան: Ըստ 
իրեն՝ «... նոյն ազգին բոլոր քաղաքացիները չեն կրնար ունե-
նալ նոյն ըմբռնումներն ու տեսակէտերը...»2: 

Մեթր Սեդրակեանին սկզբունքներէն էր ժամանակներուն 
հետ քայլ պահելով ընդգրկել նորութիւնները: Որպէս ղեկավար 
անձ, ան կ՚առաջարկէր յաճախ վերատեսութեան ենթարկել 
որեւէ կազմակերպութեան աշխատելաձեւը՝ ձեռք ձգելու աւելի  
դրական արդիւնքներ: «... Որեւէ հաւաքականութիւն կամ կազ- 
մակերպութիւն պէտք է տեւապէս անհանգիստ զգայ ինքզին- 
քը, հարցականի տակ առնէ իր գործունէութիւնը: Անոր ղեկա- 
վարներն ու առաջնորդները պէտք չէ բաւարարուին եւ գոհու- 
նակութիւն զգան դիմագրաւելով միայն անմիջական հոգերն 
ու պարտականութիւնները, այլ ունենան տեսողութեան լայն 
ծիր՝ կանխատեսելու յետագայի հաւանականութիւններու 
կարելիութիւնները»3:
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Մեթրին համար Միջին Արեւելքի գաղութները կը ներկա-
յացնէին իրար ամբողջացնող օղակներ: Ըստ իրեն, եգիպտա-
հայութեան եւ ամերիկահայութեան նիւթական եւ բարոյական 
ներդրումով կառուցուող արդիական վարժարանները եւ երի-
տասարդական կեդրոնները օրըստօրէ լիբանահայ գաղութը 
կը վերածէին Սփիւռքի «մշակութային կեդրոն»ին:

* * *

Ընդհանրապէս անձի մը հրապարակումները, արխիւային 
նիւթերը եւ իր մասին oral historyն անհրաժեշտ են բացայայ- 
տելու անոր դիմագիծը: ՀԲԸՄ-ՀեԸ Համալսարանական Ուսա- 
նողաց Միութեան 75-ամեակի պատմութեան համար լիբանա- 
հայ Զարթօնք օրաթերթի 1940–2015 եւ Խօսնակ ամսագրի 1957– 
2015 շրջանի էջերուն մէջ կատարած պրպտումներուս ընթաց- 
քին, հանդիպեցայ նաեւ Մեթր Սեդրակեանի ստորագրութեամբ 
լոյս տեսած բազմաթիւ յօդուածներու: Մեթրին կողակիցը՝ Տիկ.  
Մարլէն Սեդրակեան նկատելով անոնց ծաւալը եւ անոնց մէջ ար- 
ծարծուած նիւթերու կարեւորութիւնը, առաջարկեց հատորով 
մը մէկտեղել այս գրութիւններէն ընտրանի մը: 

Ինչպէս ընթերցողը պիտի տեսնէ՝ յօդուածները կ՚երկարին 
1939էն 1994: Անոնք՝ ըստ նիւթերու, բաժնուած են հինգ գլուխ- 
ներու.- ազգային խնդիրներ եւ խորհրդածութիւններ, գաղութ- 
ներ, եկեղեցական հարցեր, կազմակերպութիւններ, ներգաղթ 
եւ Սովետ Հայաստան: 

Թէեւ Մեթրը չէ գրած իր յուշերը, սակայն այս յօդուածները 
կը կենդանացնեն անոր հոգին, իսկ զինք չճանչցողներուն կը  
ծանօթացնեն իր որդեգրած քաղաքական ուղիին եւ սկզբունք- 
ներուն: Իր յօդուածները կարեւոր սկզբնաղբիւր եւ ատաղձ են  
սփիւռքահայ պատմութիւնը հետազօտողներուն, պատմաբան- 
ներուն եւ սփիւռքագէտներուն համար, ուսումնասիրելու՝ յետ- 
եղեռնեան շրջանին կազմաւորուող լիբանահայ եւ այլ գա- 
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ղութներու (Սուրիա, Յորդանան, Յունաստան, Ֆրանսա, ԱՄՆ 
եւայլն) պատմութիւնը, ազգային առաջնահերթութիւնները, 
խնդիրները, ծրագրերը, տրամադրութիւնները, մթնոլորտը: Ան  
յաճախ գաղութներ կատարած իր այցելութիւններուն մասին  
մամուլով կը կիսէր իր տպաւորութիւնները: Հետեւաբար, այս 
գիրքը կարեւոր ներդրում է սփիւռքագիտութեան եւս: 

Մեթրին յօդուածները ախտաճանաչում եւ շինիչ քննադա- 
տութիւն կը կատարեն գաղութահայ թէ հայրենի կեանքին, 
վեր առնելով կարեւոր ազգային հարցեր, որոնք ինչպէս երէկ՝  
այսօր ալ այժմէական կը մնան, ինչպէս՝ Մեթրին բառերով՝  
«նոր քատրերու» պատրաստութիւն, հայկական կազմակեր- 
պութիւններու աշխատելաձեւի արհեստավարժացում, հաւա- 
քական աշխատանքի անհրաժեշտութիւն, կրթական ֆոնտերու  
հաստատում, հայ վարժարաններու կրթական մակարդակի 
բարելաւում եւ ուսուցիչներու արդար վարձատրում, հայ իգա-
կան սեռին՝ քաղաքական-ընկերային-ազգային բնագաւառ- 
ներ ընդգրկում, հայ մամուլի աշխատակիցներու նիւթական 
վարձատրութեան խնդիր, երիտասարդական ակումբներու եւ  
կազմակերպութիւններու նիւթապէս սատարում, 1915ի գաղթա-
կանութենէն ետք ասպնջական երկիրներուն համակերպելու եւ  
տիպար քաղաքացի ըլլալու հրամայական եւայլն: Շահեկան  
են նաեւ Մեթրին՝ իւրաքանչիւր տարեվերջին ներկայացուցած 
համապարփակ պատկերը, ուր անդրադարձ կ՚ըլլայ այն ազ- 
գային-եկեղեցական դէպքերուն, որոնք տեղի ունեցած էին 
տարբեր գաղութներու մէջ: Ան միշտ ապրած է եւ մտահոգուած 
իր ազգին հարցերով, եւ այդ պատճառով է որ յաճախ գրած 
է իր յօդուածները, որոնք ուսանելի են՝ չկրկնելու համար անց- 
եալի սխալները: 

Մեթր Սեդրակեան ուշագրաւ կուսակցական ղեկավար էր:  
Այս գրութիւնները նաեւ կ՚արձագանգեն ատենի քաղաքական  
մտածելակերպը եւ ոգին: Անոնք լուսարձակի տակ կ՚առնեն  
Հայրենիքը եւ Սփիւռքը յուզող հրատապ ազգային խնդիրներ, 
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ինչպէս՝ ներգաղթ, քեմփերու խնդիր, եկեղեցական տագնապ, 
միջկուսակցական պայքար, գաղութային կեանք եւ Հայրենիք- 
Սփիւռք յարաբերութիւններ: Այս գիրքը նաեւ կը դրսեւորէ ոչ  
միայն ռամկավար ազատական կուսակցականի մտածում- 
ները, այլեւ ատենի ռամկավար ղեկավարութեան գաղափա-
րական ուղղուածութիւնը՝ գաղութակերտման եւ Հայրենիքին 
հանդէպ: Այս առումով, մեր ըսածին յաւելեալ նիւթ կը հայթայ- 
թեն Մեթրին՝ կուսակցական անձնաւորութիւններու մասին (Ար- 
տակ դարբինեան, Միքայէլ Նաթանեան, էօժէն Բաբազեան, 
Գերսամ Ահարոնեան, Յակոբ դաւիթեան եւ ուրիշներ) գրած 
եւ այստեղ վերահրատարակուող բազմաթիւ յօդուածներ:

Գիրքին մէջ նաեւ ընդգրկուած են Մեթրին՝ ներգաղթի շուրջ  
հարցազրոյցը, Գահիրէի Արեւէն (1946) արտատպուած, ՀԲԸՄ  
նախագահ Ալեք Մանուկեանի նախագահութեան քսանամ- 
եակի յօդուածը եւ ՀեԸ Համալսարանականներու քառասնամ- 
եակի հանդիսութեան ճառը, քաղուած՝ Խօսնակէն (1974 եւ 1980),  
ՀեԸ Համալսարանական Միութեան հիմնադրութեան առնչուող  
յուշերը՝ 35 Տարի. Յուշամատեան ՀԵԸի Համալսարանական 

Ուսանողաց Միութեան եւ ՀԲԸՄի Ցկեանս Նախագահ Տիար 

Ալեք Մանուկեանի Նախագահութեան 20Ամեակին հատորէն 
(1975): Միւս բոլոր նիւթերը քաղուած են Զարթօնքէն:

Այս գիրքին իւրայատկութիւնը այն է նաեւ որ տեղ կու տայ 
Մեթրին կողակիցին՝ Տիկ. Մարլէնին յուշերուն, ուր բերուած 
կարգ մը տեղեկութիւնները, կրնան նորութիւն ըլլալ շատերուն:  
Այդ յուշերը կը բանան նաեւ Մեթրին ներքին, մտերմիկ մէկ աշ- 
խարհը: Հատորին մէջ տեղ գտած է նաեւ Մեթր Սեդրակեանին  
անձնական արխիւէն եկող պատկերներու խումբ մը. ասոնք 
դասաւորուած են ըստ նիւթերու եւ լուսարձակի տակ կ՚առնեն 
անոր յիսնամեայ ազգային-քաղաքական գործունէութիւնը: 
Գիրքին վերջաւորութեան ընդգրկուած է նաեւ Լիբանանեան 
Համալսարանի դասախօս եւ ընկերաբան՝ դոկտ. Ահմատ 
Պաալպաքիի խօսքը, արտասանուած՝ Մեթրին քառասունքին: 
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Այն ոչ-հայու արժեւորում մըն է Մեթր Սեդրակեանի անձին: 
Գիրքին աւարտին տեղադրած ենք Մեթրին գրութիւններուն 
կարելի ամբողջական մատենագիտական ցանկը:

Յօդուածներուն խնդրով կատարած ենք լեզուական, կէ- 
տադրական մանր հպումներ եւ ջանացած ենք միատարր  
դարձնել կարգ մը բառակապակցութիւններ, եզրեր: Յօդուած- 
ներուն կցած ենք ծանօթագրութիւններ:

Հուսկ, երախտագիտութեան խօսք ունիմ Տիկ. Մարլէնին, 
որ այս գիրքի կազմաւորումը վստահեցաւ ինծի: Շնորհակա- 
լութիւն նաեւ դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանին իր արժէքաւոր 
խորհուրդներուն եւ առաջարկներուն համար:

ՊեՏՐՈՍ ԹՈՐՈՍեԱՆ 

1 Ի դէպ ՀեԸ Համալսարանականներու Միութեան հիմնադրութեան 
75-ամեակի նախօրէին, «Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Բեղուն Կեան- 
քը» խորագրով յօդուած մը ստորագրեցի Խօսնակի Ապրիլ 2015 
թիւին մէջ: 

2 Տե՛ս՝ «Ազգային Տարին», Զարթօնք, 1, 3, 4, 5, 10, 11 Յունուար 1961:
3 Տե՛ս՝ «Գիտակից Լաւատեսութեամբ», Զարթօնք Բացառիկ, 1984:
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սրՏի ԽՕսՔ

Ընդհանրապէս ընդունուած իրողութիւն է որ անձնական յու- 
շերը լոյս տեսնեն անձի մը կողմէ իր ողջութեան: Մեթրին յա-
ճախ հարց կը դրուէր թէ ինչու՞ իր յուշերը գրի չ՚առներ: Ինք 
զանազան պատճառաբանութիւններով նիւթը կը փակէր:

Իր մահէն ետք (16 Յունուար 1997ին) տարբեր առիթներով,  
երբ բարեկամներով կը զրուցէինք մեր անցեալի անձուդարձե- 
րէն, ճամփորդութիւններէն եւ հանդիպումներէն, այս անգամ 
ինծի փափաք կը յայտնէին որ ես որպէս իր կողակիցը գրի 
առնեմ այդ յուշերէն: Անկասկած կը զգայի Մեթրին մասին հրա- 
տարակութեան մը անհրաժեշտութիւնը: 

Հաւանաբար, ոմանք հարց պիտի տան թէ Մեթրին մահէն  
ետք ինչու՞ այսքան ուշ լոյս կը տեսնէ այս գիրքը: Իրականու- 
թիւնը այն է որ, 2001 թուականին գաղափարը արդէն սեղանի 
վրայ դրած էի: դժբախտաբար, զանազան պատճառներով 
մինչեւ օրս յետաձգուեցաւ այս ծրագիրին իրագործումը: Սա- 
կայն, երբեմն ուշացումները առիթ կ՚ընծայեն նոր գաղափար- 
ներու: Առիթով մը, 2015ին, ծանօթացայ գաղութիս խոստմնա- 
լից ուժերէն՝ պատմութեան ուսանող Պետրոս Թորոսեանին: 
Հակառակ տարիքի մեծ տարբերութեան, գեղեցիկ բարեկամու- 
թիւն մը յառաջացաւ մեր միջեւ: Ժամանակի ընթացքին, ինծի  
յայտնուեցաւ անոր լրջութիւնը եւ աշխատասիրութիւնը: Այս  
յատկութիւնները ինչպէս նաեւ անոր բծախնդրութիւնը, արագ  
աշխատելակերպը եւ մեր ազգային պատմութեան լաւատեղ- 
եակ ըլլալը, զիս քաջալերեցին որ իրեն վստահիմ Մեթրին էու- 
թիւնն ու հոգին, կենսագործունէութիւնը ամփոփող այս հատո- 
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րին կազմութիւնը: 2017ին, սկսանք գիրքի աշխատանքին: Մեր 
հանդիպումներուն ընթացքին, ինծի մեծ հաճոյք էր տեսնել 
Պետրոսին խանդավառութիւնը, երբ կը յայտնէր որ «...ՀեԸ 
Համալսարանականներու Միութեան պատմութեան համար 
կատարած պրպտումներուս ընթացքին, Մեթրին գրիչով ալ 
յօդուածներ գտայ»: Սակայն, դժբախտաբար իմ առողջական 
պատճառներով մեր գործը դանդաղեցաւ: 

Յունուար 2018ին, ծանօթանալով Զարթօնքին մէջ լոյս տե- 
սած Պետրոսին շահեկան ուսումնասիրութիւնը՝ նուիրուած 
ՀԲԸՄ-ՀեԸ Համալսարանական Ուսանողաց Միութեան 75-ամ- 
եայ պատմութեան, աւելի համոզուեցայ թէ չէի սխալած Պետ- 
րոսին վստահելով այս հրատարակութեան պատրաստութիւնը, 
մանաւանդ որ Մեթրն ալ մեծ համարում ունէր երիտասարդու- 
թեան հադնէպ:  

 Ինչպէս ընթերցողը կը նկատէ՝ ա՛յս հատորը կը բաղկանայ 
մամուլին մէջ լոյս տեսած Մեթրին յօդուածներէն, ճառերէն եւ 
մեր յուշերէն ընտրանիէ մը միայն: Կ՚արժէ յիշել թէ Մեթրին 
անձնական արխիւը անհետացած է երեք հանգրուաններով: 
Առաջինը՝ 1975ի Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի 
օրերուն թալանուած է Մեթրին՝ Պէյրութի սիրտը գտնուող փաս- 
տաբանական գրասենեակը: երկրորդը՝ 1994ին, Քանատա մեր  
բնակութեան շրջանին, Պէյրութի մեր բնակարանէն ներս ջուր  
խուժելուն հետեւանքով փճացաւ ուրիշ մաս մը: երրորդ, մնաց- 
եալ մասը որ փրկուած էր, դժբախտաբար տրամադրութեանս 
տակը չէ:

Կը շնորհաւորեմ Պետրոս Թորոսեանը իր այս հսկայական  
գործի իրականացման առթիւ, զոր մեծ սիրով կատարեց: Շնոր- 
հակալ եմ սիրելի Պետիկ: 

Հաւանաբար այսպիսի երիտասարդութիւն էր, որ Մեթրը կը 
փափաքէր տեսնել ապագային:

Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ նաեւ սիրելի Անդրանիկ Տա- 
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գէսեանին իր աջակցութեան համար: Զինք ճանչցայ Հայրե- 
նիք ուսանողութեան օրերուն, 1982ին: Ան կը պատկանէր այն 
երիտասարդ հոյլին, որոնք կը հետեւէին Մեթրին ուղիին եւ 
որոնցմով Մեթրը միշտ հպարտ էր: 

Մեթրին ազգային բեղուն գործունէութիւնը շատերուս ծա- 
նօթ է, սակայն երիտասարդ սերունդէն շատերը վստահաբար 
առիթը չեն ունեցած զինք ճանչնալու կամ իր մասին լսելու: 

Յոյսով եմ որ այս գիրքը կ՚ունենայ իր օգտակարութիւնը 
Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մեր ներկայ եւ ապագայ սերունդներուն: 

Յոյսով եմ որ անոնք պիտի հետաքրքրուին եւ մօտէն ճանչ- 
նան մեր անցեալի ազգային դէմքերը, որոնք զանազան գա- 
ղութներէ ներս լուրջ աշխատանք տարին եւ ոչինչէն կազմա- 
ւորեցին մեր բազմանպատակ կրթական, մշակութային, մար- 
զական, մարդասիրական եւ քաղաքական կազմակերպութիւն- 
ները: 

Ասոնք ժառանգ են որ մեզի աւանդ յանձնուեցան: 

Յոյսով եմ նաեւ որ նոր հետաքրքրութեան ճառագայթներ 
ա՛լ աւելի ջերմացնեն հոգիները մեր երիտասարդութեան, որ 
Մեթրին օրինակին հետեւելով, իրե՛նք ալ իրենց կարգին քա-
ջաբար կամքը, եռանդը եւ ձգտումը ունենան ու նուիրուին ազ- 
գային ծառայութեան՝ բոլոր մակարդակներու եւ դաշտերու 
վրայ: 

�ՐԼէՆ Մ եԼՔՈՆեԱՆ-ՍեդՐԱԿեԱՆ

Պէյրութ, Յուլիս 2018

Յ.Գ. Այս հատորը տպագրութեան աւարտին հասած էր, երբ 
ականատես եղանք Պարոյր Աղպաշեանի խմբագրութեամբ 
լոյս տեսած Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան՝ Մարդն ու Գործը գիր- 
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քին հրատարակութեան: Բնականաբար, ընթերցողը շատ մը 
նմանութիւններու կողքին, այս հատորին մէջ պիտի նկատէ 
նաեւ տարբերութիւններ: Սակայն, վստահ ենք թէ երկու գիր- 
քերը կ՚ամբողջացնեն զիրար: 
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Մեր ՅՈՒՇերԷն

Անձնական Կենսագրական Տողեր

Ծնունդով կը պատկանիմ Ժէ. դարէն Պաղտատ հաստատ- 
ուած Մելքոնեան գերդաստանին: Հայրս՝ Կարապետ Մելքոն- 
եան, Իրաքի քարիւղի արդիւնաբերութեան մէջ պատասխա-
նատու դիրք կը վարէր եւ իրաքահայ ազգային դէմքերէն էր: 
Մայրս՝ Ազնիւ Տէր եղիայեան, Պոլսոյ Պատրիարք Զաւէն Տէր 
եղիայեանի (Մոսուլ, 1868 – Պաղտատ, 1947) եղբօր դուստրն 
էր: Ծնողքս աշխուժ ազգային գործունէութիւն կը տանէին եկե- 
ղեցիի, վարժարանի, աղքատախնամի, ներգաղթի, ՀԲԸՄի եւ 
այլ բնագաւառներու մէջ: Մեր տան մէջ յաճախ հանդիպումներ  
եւ ժողովներ տեղի կ՚ունենային, ինչպէս նաեւ մուտք կը գործէին  
տարբեր օրաթերթեր՝ Ժամանակը Պոլիսէն, Արեւը Գահիրէէն 
եւ Զարթօնքը Պէյրութէն: 

Պաղտատաբնակ պատանեկան տարիներուս, ծնողքս եւ 
մեր բարեկամները երբ ազգային խնդիրներու կ՚ակնարկէին, 
միքանի ազգայիններու անունները զմայլանքով կը յիշէին, 
որոնցմէ Լիբանանէն` Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանը, Փրոֆ.  
Բարունակ Թովմասեանը, Գերսամ Ահարոնեանը եւ ուրիշներ: 
Այսպիսի ճոխ ազգային մթնոլորտի մէջ է, որ երկու եղբայրներս՝ 
Մելքոնը եւ Վահէն, ինչպէս նաեւ ես հասակ կ՚առնենք: Միտքէս 
բնաւ չէի անցըներ, թէ ապագային ինծի ճակատագրուած էր 
ըլլալ Մեթրին կողակիցը: 

Պէյրութ Հաստատուիլս 

1958 փոթորկալից տարի մըն էր Իրաքի պատմութեան մէջ,  
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նոյնպէս՝ եւ մեր ընտանիքին համար: Յունիս ամսուան վերջա- 
ւորութեան, հայրս յիսունեօթը տարեկանին յանկարծամահ 
կ՚ըլլայ Լոնտոն, ուր յաճախ կը ճամփորդէր իր պաշտօնին  
բերումով: Մենք՝ երկու երէց եղբայրներս եւ ես, ԱՄՆ կ՚ուսա- 
նէինք: Անմիջապէս Պաղտատ կը վերադառնանք: 

Հազիւ միքանի շաբաթ անց, Յուլիս 14ին տեղի կ՚ունենայ  
Իրաքի յեղափոխութիւնը, որ վերջ կը դնէ արքայական Հաշի- 
մի ընտանիքին: եղբայրներս կ՚որոշեն վերադառնալ Ամերիկա,  
իսկ մայրս եւ ես միքանի տարի Պաղտատ բնակելէ ետք, 1969ին,  
վերջնականապէս կը հաստատուինք Պէյրութ, ուր երկար ընդ- 
միջումէ ետք, կ՚որոշեմ բարձրագոյն ուսումս շարունակել մաս- 
նագիտանալով՝ գրադարանագիտութեան մէջ: 

Ծանօթութիւնս Մեթրին Հետ 

Պէյրութ հաստատուելէ կարճ ժամանակ ետք, Օգոստոս 
1969ին, երեկոյ մը բարեկամներով կ՚երթանք Լիբանանի Պաալ- 
պէքի Փառատօնին, ներկայ գտնուելու Արամ Խաչատուրեանի 
Սփարթաքիւս Պալէին, որ առաջին անգամ կը ներկայացուէր 
Խորհրդային Միութենէն դուրս: Հրաշալի մթնոլորտ կը տիրէր: 
Լիբանահայ եւ օտար մշակութասէր բազմութիւն մը ներկայ 
էր հոն: 

դադարին կը պտտէինք եւ զմայլանքով կը դիտէինք Պաալ- 
պէքի սքանչելիօրէն լուսաւորուած հսկայական սիւները, երբ 
կը նկատենք դիմացէն երեք բարձրահասակ պատկառելի ան- 
ձերու դէպի մեր կողմը յառաջանալը. քովէս՝ զիս հրաւիրող 
տիկինը ականջիս ցած ձայնով կ՚ըսէ. «ասոնք մեր գաղութի 
գագաթներէն են»: Իրապէս ալ ինծի այդպէս կը թուէր: Իրենք  
ալ Պաալպէքի սիւներուն նման մէկական սիւներ էին: Ո՞վքեր  
էին: Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան, Փրոֆ. Բարունակ Թովմաս- 
եան եւ Գերսամ Ահարոնեան: Մեզի իրարու կը ծանօթացնեն: 
Փրոֆը, որ հօրս ծանօթ էր, փափաք կը յայտնէ իր տիկնոջ՝ 
Անժէլին հետ մօրս այցելել: Նշանակուած օրը Մեթրն ալ իրենց 
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կ՚ընկերակցէր: Շատ հաճելի երեկոյ մը կ՚անցընենք միասին, 
անցեալի ազգային նիւթերու եւ դէմքերու մասին զրուցելով, 
մանաւանդ որ մայրս Պոլսոյ դպրոցասէր Վարժարանի շրջա- 
նաւարտներէն էր եւ իր հօրեղբօր՝ Զաւէն Պատրիարքին կ՚ըն- 
կերանար իր տարբեր ճամփորդութիւններուն՝ ըլլայ եւրոպա,  
եգիպտոս, Կիպրոս եւ այլ երկիրներ: Տեղին է յիշել, որ յետ- 
եղեռնեան շրջանին, երկու տարի Նիկոսիոյ մէջ անոնք հիւրըն- 
կալուած էին Կարապետ եւ Գրիգոր Մելգոնեաններու կողմէ, 
ուր Պատրիարքը յաջողած էր երկու բարերար եղբայրները 
համոզել Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան հիմնումին 
անհրաժեշտութիւնը: 

Այդ հանդիպումէն ետք քանի մը այցելութիւններ կը փո-
խանակուին, որմէ ետք մայրս կ՚անհանգստանայ եւ արդէն 
1975ին վրայ կը հասնի Լիբանանի քաղաքացիական պատե-
րազմը: Ստիպուած կ՚ըլլանք հեռանալ Լիբանանէն: Շրջան մը 
կ՚ապրինք Զուիցերիա, ապա կը վերադառնանք Պէյրութ, ուր 
կարճ ժամանակ ետք կը մահանայ մայրս:

Մ եր Ամուսնութիւնը

Պատահականօրէն, օր մը 1981ին, Մեթրին հետ դէմ դիմաց 
կը հանդիպինք փողոցը: Հաճելի անակնկալ մըն էր: Շուրջ 
տասը տարի անցած էր մեր վերջին տեսակցութենէն: Մեթրը  
կը պատրաստուէր մեկնելու Հայրենիք եւ ես ալ գործիս բերու- 
մով յաջորդ օրը պիտի ճամփորդէի: Կը համաձայնինք մեր 
ճամփորդութիւններէն վերադարձին որոշ թուականի մը հան- 
դիպիլ: Այդպէս ալ կ՚ըլլայ: 

ես որ բնաւ տեղեակ չէի Հայրենիքի անձուդարձերէն, մեծ 
հաճոյքով եւ հետաքրքրութեամբ մտիկ կ՚ընէի Մեթրին տուած 
տեղեկութիւններուն: Իր կարգին, Մեթրն ալ կը սիրէր իմանալ  
իմ անցեալի Պաղտատի կեանքիս, ուսումիս, ճամփորդութիւն-
ներուս եւ մանաւանդ գործիս մասին, երբ իմացաւ թէ այդ տա- 
րիներուն դասաւորած էի Լիբանանեան Համալսարանի Իրաւա- 
բանական Կաճառին Գրադարանը եւ լիբանանեան ԱնՆահար  
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օրաթերթի խմբագիր Ղասսան Թուէյնիի անձնական գրադա- 
րանը: Շատ ժամանակ չանցած, օր մը Սեպտեմբեր 1982ին, Մեթ- 
րը անակնկալօրէն կ՚այցելէ զիս: Ձեռքէս բռնած կ՚ըսէ. «եկուր  
նստիր կողքս, ըսելիք ունիմ: ես բոլոր կեանքս ազգային գործով  
զբաղուած ըլլալով բնաւ ամուսնութեամբ չհետաքրքրուցայ:  
Բայց, հիմա, որոշած եմ քեզի հետ ամուսնանալ: Հոկտեմբերի  
սկիզբը պիտի մեկնիմ Հայրենիք եւ դուն ալ հետս: Հոն, Վազ- 
գէն Ա. կաթողիկոսի օրհնութեամբ պիտի պսակուինք»1: Այս 
կեանքի մեծ անկիւնադարձ մըն էր ինծի համար մանաւանդ որ 
առաջին այցելութիւնս պիտի ըլլար Հայրենիք, ուր նաեւ պիտի 
ծանօթանայի Վեհին հետ: 

Մեր ճամփորդութիւնը կը զուգադիպէր նաեւ ՀԲԸՄ նա-
խագահ Ալեք Մանուկեանի եւ իր շքախումբին Հայաստան 
ժամանումին: Պ. Մանուկեան կու գար բացումը կատարելու 
էջմիածնի «Ալեք եւ Մարի Մանուկեան Թանգարան»ին, որուն 
բացման թուականը որոշուած էր 11 Հոկտեմբեր 1982ին: Վեհ. 
Տիրոջ կարգադրութեամբ մեր պսակը տեղի պիտի ունենար 
նոյն օրը կէսօրէ առաջ, Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցւոյ մէջ, Տէր եւ Տիկ.  
Հայկաշէն եւ Մարի Ուզունեաններու կնքահայրութեամբ, իսկ  
Թանգարանի բացումը՝ կէսօրէ ետք: Յետագային, ամէն էջ- 
միածին այցելութեան, երբ Մեթրը Վեհին հետ ժողովի մէջ 
կ՚ըլլար, ես անպայման հայեացք մը կը նետէի թանգարանէն 
ներս փորագրուած այդ թուականին: 

Թանգարանի բացումին առիթով, Սփիւռքէն Հայրենիք կը  
ժամանեն մեծ թիւով կղերական եւ ազգային դէմքեր: Զմայ- 
լանքով կը դիտէի Վեհ. Տիրոջ՝ Մեթրին հանդէպ ցուցաբերած 
ջերմ ընդունելութիւնը եւ պայծառ ժպիտը: Նոյնպէս կը հիա-
նայի Մեթրին հանդէպ եղած լայն համարումին՝ Սփիւռքի եւ 

1 Կ՚արժէ յիշել թէ Մեթրը ամուրի էր մինչեւ 65 տարեկանը: երկար 
տարիներ կը վայելէր իր կրտսեր եղբօր՝ Հմայեակին եւ տիկնոջ՝ Ար- 
մինէին, ինչպէս նաեւ անոնց երեք զաւակներուն՝ Վահէին, Պերճին 
(ներկայիս ՀԲԸՄ նախագահ) եւ Սեպուհին գուրգուրանքը:
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Հայրենիքի անձնաւորութիւններուն կողմէ, սկսեալ՝ Տէր եւ Տիկ. 
Ալեք Մանուկեաններէն, ինչպէս նաեւ ուրիշներէ: 

Մեր պսակէն ետք, Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային 
Կապի Կոմիտէի նախագահ Վարդգէս Համազասպեան ճաշ- 
կերոյթ մը կը կազմակերպէ եւ բաժակաճառերու ընթացքին 
կը յայտնէ թէ երբ Մեթրին ամուսնանալու որոշումը իր ական- 
ջը հասած էր, ըսած էր. «դա Մեթրի կատակներից մէկն ա», 
որովհետեւ քարիզմաթիկ անձ մը ըլլալու կողքին, Մեթրը նաեւ 
ճանչցուած էր իր հիւմըրով:

Մ եր Կեանùը 1982էն Ետù

Պաղտատէն ըլլալով, ես ծանօթ չէի լիբանահայ գաղութին: 
Առաջին շփումս Մեթրին շրջանակին հետ եղաւ Հայրենիքէն 
մեր վերադարձին, երբ մեզի ի պատիւ ընդունելութիւն մը կը 
սարքուի Թէքէեան Մշակութային Միութեան Պէյրութի Կեդրո- 
նէն ներս: 

Պէյրութի մէջ, մեր կեանքը կ՚ընթանայ բնականոն: Մեթրը 
կը շարունակէ իր ազգային-հասարակական գործունէութիւնը 
եւ ես՝ իմ պաշտօնս:

Մեր ամուսնութենէն ետք է, որ աւելի-աւելի կը սկսիմ ճանչ- 
նալ Մեթրը: Կը զրուցէինք իր պատանեկան եւ երիտասարդա- 
կան օրերուն մասին, ինչպէս նաեւ իր տարած ազգային-հասա- 
րակական գործունէութիւններուն շուրջ: Օրէ օր իմ առջեւս կը  
պարզուէր Մեթրին ազնիւ նկարագիրը, օրինապահութիւնը, բծա- 
խնդրութիւնը, համեստութիւնը, պարզութիւնը, ազգասիրութիւնը  
եւ հայրենասիրութիւնը: Մեթրը՝ իր զուարթ եւ ազնիւ բնաւորու- 
թեամբ, ինչպէս նաեւ խոհեմ ու հեռատես կարողութիւններով  
նոր հորիզոն մը բացաւ դիմացս, դպրոց մը եղաւ ինծի՝ ազգա- 
յին կեանքին մէջ, եւ ես իր քայլերուն հետեւելով իմ կարելիու- 
թեանս սահմաններուն մէջ, իմ բաժինս մատուցեցի ազգային 
ծառայութեան: Թէեւ մեր ամուսնութիւնը տեւեց մօտաւորապէս  
տասնհինգ տարի (1982–1997), սակայն կարծէք լման կեանք  
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մը ճանչցած էինք զիրար: Շատ են մեր յուշերը. միայն ընտրա- 
նի մըն է որ կը ներկայացնեմ այստեղ: 

Մեթրը ամէնէն շատ հետաքրքրող եւ խանդավառող նիւթը 
հայ երիտասարդութիւնն էր: Ան յաճախ հանդիպումներ կ՚ունե-
նար երիտասարդներու հետ, որոնք Մեթրին կ՚անուանէին շէյխ 

ալ շապէպ (երիտասարդներուն աւագը): Մեթրը կը սիրէր աւելի 
մօտէն ծանօթանալու անոնց ուսման, հետաքրքրութիւններուն 
եւ լուծումներ գտնել անոնց դիմագրաւած դժուարութիւններուն: 
Մեր ամուսնութենէն ետք ալ շարունակուեցաւ այս գեղեցիկ 
սովորութիւնը: Յաճախ ՌԱԿ Փորթուգալեան Ակումբի կամ  
ՀեԸ Համալսարանական Ուսանողաց Միութեան անդամներ 
մեր Արեւմտեան Պէյրութի բնակարանէն ներս տեսակցութիւն- 
ներ կ՚ունենային Մեթրին հետ, եւ ձեւով մը մեր տունը կը նկատ- 
ուէր բոլորին համար հանդիպման վայր մը:

Իր երիտասարդական օրերէն արդէն աշխուժ գործունէու- 
թիւն ունեցած էր ՀեԸի սկաուտական կեանքէն ներս եւ կը 
հաւատար որ առողջ միտքը կ՚ըլլար առողջ մարմնին մէջ: Յե- 
տագային ալ, միշտ իր շուրջը գտնուող ծնողները կը քաջա- 
լերէր, որ իրենց զաւակները փոքր տարիքէն անդամագրէին 
ՀեԸի սկաուտական շարժումին:

Մեթրը յաճախ կը պատմէր թէ արդէն իր համալսարանա- 
կան տարիներուն, երբ կ՚անցնէր խեղճուկ հայկական թաղե- 
րէն ու կը տեսնէր ցեխոտ ջուրերուն մէջ խաղցող փոքրիկները, 
իր միտքին մէջ կը ծնէր ապագային վարժարան մը հիմնելու 
իղձը: Իր այս երազը կ՚իրականանայ 1951ին, երբ նիւթական  
դժուար պայմաններու տակ, քանի մը բնակարաններու մէջ կը  
հիմնուի Վահան Թէքէեան Վարժարանը, որ զանազան նիւթա-
կան օժանդակութիւններու շնորհիւ–ԱՄՆէն եւ այլ գաղութներէ 
1965ին կ՚ունենայ իր արդիական շէնքը: Մեթրը յատկապէս կը  
յիշէր թէ իր առաջին դիմումը կատարած էր Գալուստ Կիւլպենկ- 
եան Հաստատութեան տնօրէն Ժոզէ տէ Ազերետօ Փերտիկա- 
ոյին, որ շատ սիրով ընդառաջած էր իր խնդրանքին:
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Այս վարժարանը կ՚արժանանայ Մեթրին յարատեւ գուր- 
գուրանքին եւ ձեւով մը կ՚ըլլայ իր հոգեզաւակը: Ի միջի այլոց, 
յիշենք թէ սկզբնական տարիներուն վարժարանը կ՚ապրէր 
դժուար պահեր: Օրինակ՝ Ազգ. Խորհուրդը ջանք կը թափէր 
Թէքէեան Վարժարանն ալ իր հովանաւորութեան տակ առնել,  
իսկ գաղութին տագնապալի տարիներուն՝ վարժարանը կ՚ամ- 
բաստանուէր որպէս «համայնավար» հակումներ ունեցող դըպ- 
րոց, որ կը վտանգէր անոր գոյութիւնը: Մեթրը կը յիշէր թէ օր 
մը Լիբանանի կրթութեան նախարարը զինք իր մօտ կանչած 
էր, որովհետեւ անոր լուր հասած էր թէ Թէքէեան Վարժարա- 
նէն ներս երգուած էր Խորհրդային Միութեան քայլերգը: Այս 
լսելով Մեթրը նախարարին կ՚ըսէ. «ինծի միքանի օր տուէք հաս- 
կնալու պատահածը»: Մեթրը անմիջապէս կը հանդիպի տնօ- 
րէն երուանդ Պապայեանին եւ հարց կու տայ եթէ ճիշտ էր այս 
պատահածը: Պ. Պապայեան ցոյց տալով երգացանկը կ՚ըսէ. 
«ՌԱԿի ԱՄՆի ղեկավարներէն Անդրանիկ Անդրէասեանը այ- 
ցելած էր վարժարանը, սակայն սաստիկ անձրեւին պատճա- 
ռով աշակերտները չէինք կրցած բակ հանել եւ մեր երգացան- 
կին վրայ բացարձակապէս գոյութիւն չունէր նման երգ մը»: 
Վերադառնալով նախարարին Մեթրը ազդուած կ՚ըսէ. «ես ստու- 
գեցի, այսպիսի բան անկարելի է: Ըսեմ Պ. նախարար, ձեզի 
լուր բերողը գիտնալով ով է մեր հիւրը, սրճարանը նստած 
ինքնիրմէ ռափոր մը գրած է»: Ան կը շարունակէ. «Սակայն, 
իր այս արարքը կը վտանգէ վարժարանին գոյութիւնը: Ութը 
հարիւր աշակերտ կրնային առանց ուսումի մնալ, ինչպէս 
նաեւ որպէս արտօնատէրը՝ իմ անունս ալ կը նուաստացնէ»: 
Նախարարը Մեթրէն ներողամտութիւն խնդրելով կ՚ըսէ թէ ինք 
պէտք եղածը կը կարգադրէ: Այսպէս, Մեթրը յաճախ կը փրկէր 
կացութիւնը, դիմելով կրթութեան նախարարին եւ փաստելով 
թէ բոլոր ըսուածները անհիմն զրպարտութիւններ էին: 

Թէքէեան Վարժարանին կողքին, Բարեգործականի իր ղե-
կավարի հանգամանքով Մեթրը նաեւ կը հետաքրքրուէր ՀԲԸՄ 
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վարժարաններու կրթական գործունէութեամբ: Ան յաճախ կը 
տեսակցէր Յովակիմեան-Մանուկեան Վարժարանի տնօրէն  
Արա Թոփճեանին, դարուհի Յակոբեանի տնօրէնուհի Անժէլ 
Ճանճանեանին, Կարմիրեան Վարժարանի տնօրէն Յովհաննէս 
Թապագեանին եւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան տը- 
նօրէնուհի Սօսի Պետիկեանին հետ: 

Նմանապէս, Զարթօնք օրաթերթն ալ կ՚ունենար իր վերիվայ- 
րումները: Մեթրը յաճախ կը յիշէր թէ երբեմն ամիսներով կա- 
րելի չէր ըլլար թերթին խմբագրապետին ամսականը վճարել, 
եւ իրենք քանի մը բարեկամներով, իրենց գրպաններէն լումա- 
ներ հաւաքելով կը ջանային առնուազն գրաշարներուն ամսա- 
կանները ապահովել, որպէսզի կարելի ըլլար թերթը օրը օրին 
հրատարակել:

երեկոները անոնք յաճախ բարեկամներով իրենց սեփա- 
կան բնակարաններուն մէջ կը շարունակէին իրենց գաղափար- 
ներու փոխանակումը: Օրինակի համար անոնք կը հաւաքուէին 
թղթախաղի շուրջ եւ այդ հաւաքներէն մէկուն ընթացքին էր, որ  
1947ին գաղափարը կ՚ունենան Թէքէեան Մշակութային Միու- 
թեան հիմնադրութեան, անմահացնելու նորահանգոյց նշանա- 
ւոր բանաստեղծ Վահան Թէքէեանի անունը, որ մահացած էր 
Ապրիլ 1945ին: Մեթրը միշտ կը հպարտանար ԹՄՄով, ըսելով 
թէ ան սփիւռքահայ առաջին միութիւնն էր, որ Հայրենիքէն 
կը հրաւիրէ պետական երգչախումբ եւ պարախումբ, ինչպէս 
նաեւ շատ մը հայրենի մտաւորականներ: Պէտք է յիշել, որ  
յետագային ալ Միութիւնը կ՚ունենայ իր սեփական եօթը յար- 
կանի շէնքը Պէյրութի կեդրոնական Ժըմմէյզիի թաղամասին  
մէջ: Թէքէեան Կեդրոնը ձեւով մը կը դառնայ Մեթրին երկրորդ  
առաջին տունը, ուր օր պատահած է որ հինգ ժողովներ ունե- 
նար ան: Միակ բացառութիւնը այն էր որ ամառները իր կէսօր- 
ուայ դադարին, կը սիրէր ծով երթալ եւ լողալ, ուր հետը կ՚առնէր 
իր թուղթերու ծրարը:

Մեթրը կը պատմէր թէ 1951ին ՌԱԿին կողմէ կը մասնակցի 
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Լիբանանի խորհրդարանական ընտրութիւններուն, մաս կազ- 
մելով «Ժողովուրդի Ցանկ»ին, որ կը բաղկանար Մուհիըտտին 
Նսուլիէն, Մուհամմատ Ժարուտիէն, Թաքիըտտին Սոլհէն, 
Նասիմ Մաժտալանիէն, եդուարդ Պարսումեանէն, Նուպար 
Թուրսարգիսեանէն եւ ուրիշներէ: Ընտրութիւններու բացիկին 
վրայ գրուած էր «Քուէարկեցէ՛ք երիտասարդ, համարձակ եւ  
յանդուգն փաստաբան արաբներուն բարեկամ՝ Հրաչեայ Սեդ- 
րակեանին»: Սակայն, ընտրութիւններու ընթացքին կատար- 
ուած որոշ ապօրինութիւններու հետեւանքով Մեթրը պարտու- 
թեան կը մատնուի, որմէ ետք կ՚որոշէ անգամ մըն ալ թեկնա- 
ծութիւն չդնել ընտրութիւններուն, որովհետեւ համոզուած էր, 
որ մարդ անպայման խորհրդարանի անդամ դառնալով չէ որ 
կրնայ իր ձայնը լսելի դարձնել քաղաքական կեանքէն ներս: 
Օրինակ՝ 1958ին, երբ Լիբանան կը գտնուէր քաղաքացիական 
պատերազմի եզրին, Մեթրը մեծ թիւով բազմութիւն հաւաքելով 
ցոյց-քայլարշաւ կը կազմակերպէ Քամիլ Շամունի նախագա- 
հական պալատին մօտակայքը: Ապահովութեան ուժերուն 
կողմէ իրեն կ՚ըսուի թէ ասկէ անդին կարելի չէր յառաջանալ: 
Մեթրը պատասխանատուին կ՚ըսէ. «շատ լաւ, հետս խումբ մը 
տղաք կ՚առնեմ եւ կ՚երթանք նախագահին մօտ»: Հանդիպումի 
ընթացքին, նախագահ Շամուն Մեթրին կ՚ըսէ. «Սեդրակեան 
ի՞նչ պէտք կայ այսքան իրարանցում եւ աղմուկ ստեղծելու, 
եկէ՛ք, դուք ալ՝ հայերդ, մարոնիներուն միացէ՛ք, այսպիսով մեր 
թիւը կը շատնայ»: Մեթրը կը պատասխանէ. «Հիմա, ես ձեզի 
հետ կը խօսիմ, ո՛չ թէ դուք իբր երկրին նախագահը, այլ՝ որպէս 
մարոնիթ: Հայ ժողովուրդը աշխարհի առաջին քրիստոնեայ 
ազգն է, դուք ափ մը մարոնիթ էք, աւելի ճիշտ կ՚ըլլայ եթէ դու՛ք 
մեզի միանաք»: Մեթրը կը պատմէր թէ 1975ին երբ Լիբանան 
աւերիչ պատերազմի մը մէջ մխրճուած էր, ան կոչ կ՚ընէ միջ-
կուսակցական հանդիպումի մը՝ խուսափելու 1958ին հայոց մի- 
ջեւ տեղի ունեցած անախորժ եղբայրասպան դէպքեր կրկնելէ:

Լիբանահայ գաղութի տագնապալի օրերուն, Մեթրին կեան- 
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քը կը վտանգուէր բազմաթիւ անգամներ՝ ի գին ազգային շա- 
հերու: Կը պատմէր թէ 1950ականներուն ստիպուած կ՚ըլլայ 
քանի մը օր պահակին հետ բանտարկուիլ Թէքէեան Տան մէջ, 
մինչեւ որ յարմար առիթով մը կը մեկնի Ֆրանսա, ուր չորս 
ամիս կը հիւրընկալուի այդ օրերուն Ֆրանսա հաստատուած 
ՌԱԿի եգիպտահայ ղեկավարներէն՝ էօժէն Բաբազեանին կողմէ: 

Կուսակցական գործունէութեան կողքին, Մեթրը նոյնքան 
աշխուժ գործունէութիւն ունէր Բարեգործականէն եւ ՀեԸէն 
ներս, ուր երկար տարիներ վարած էր ՀԲԸՄի Լիբանանի Շըր- 
ջանակային Յանձնաժողովի ատենադպրութիւնը եւ ՀեԸի 
Կեդրոնական Վարչութեան փոխատենապետութիւնը: Ինչպէս 
բոլորիս ծանօթ է, 1940ին ան նաեւ հիմնած էր ՀեԸ Համալսա-
րանականներու Միութիւնը: Մեթրը կը վայելէր ՀԲԸՄ նախա-
գահ Ալեք Մանուկեանի համակրանքը եւ խոր վստահութիւնը: 
Կ՚արժէ յիշել թէ մեծ էր Մեթրին դերը Ալեք Մանուկեան Կեդրոնի 
կառուցման աշխատանքներուն մէջ, որ Արեւմտեան Պէյրութի 
Ուաթուաթի շրջանը կը գտնուէր:

Ի միջի այլոց, կ՚արժէ յիշել թէ, յետագային իմ ներկայու- 
թեանս երբ առիթով մը անձ մը Մեթրին հարց տուաւ թէ ինչու՞ եւ 
ի՞նչպէս ՌԱԿին անդամակցած էր, Մեթրին պատասխանը եղաւ  
հետեւեալը. «Իրա՞ւ կ՚ուզես գիտնալ՝ Բարեգործականը փըր- 
կելու համար... Պատմեմ քեզի: Մենք՝ ՀեԸական երիտասարդ  
տղաք, կը հաւաքուէինք Պէյրութի Զարեհ-Նուպար ակումբը,  
ուր յաճախ կը կազմակերպուէին բազմաթիւ դասախօսութիւն- 
ներ եւ մշակութային ձեռնարկներ: Վերջին շրջանին սկսած 
էինք նկատել, որ ձախակողմեան հակում ունեցող երիտա- 
սարդներ ալ մուտք կը գործէին մեր ակումբէն ներս: Օր մը,  
եգիպտահայ ազգային-քաղաքական գործիչ էօժէն Բաբազ- 
եանը ժամանած էր Պէյրութ, դասախօսութիւն մը տալու հա-
մար: Իր ելոյթին ընթացքին, այս տարրերէն ոմանք անընդհատ 
կ՚ընդմիջէին եւ մենք կը լռեցնէինք զանոնք: Ձեռնարկին աւար- 
տին, մենք՝ եօթը երիտասարդներ պանդոկ գացինք եւ ընկ. 
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Բաբազեանէն խնդրեցինք որ մեր կուսակցական երդումը առ- 
նէ: Յաջորդ օրը, Անթիլիասի Կաթողիկոսարանը գացինք եւ 
ատենի կաթողիկոսէն խնդրեցինք, որ առժամաբար պետական 
միջամտութեամբ փակուի ակումբը: Տարի մը ետք, ակումբը 
վերաբացուելով շարունակեցինք մեր գործունէութիւնը»: 

Մեթրը նաեւ կը պատմէր թէ իրենց երիտասարդութեան օրե- 
րուն, խոր յարգանք կը ցուցաբերէին իրենց վեթերան ղեկավար- 
ներուն հանդէպ: Կ՚ըսէր. «երբ ՌԱԿի ղեկավարներէն Միքայէլ 
Նաթանեան յառաջացած տարիքի հասած էր, չորս հոգիով 
յաճախ կ՚երթայինք իր բնակարանը, աթոռի վրայ նստեցնելով, 
զինք շալկած՝ աստիճաններէն կ՚իջեցնէինք եւ փրոֆին ինքնա- 
շարժով կը պտտցնէինք»: 

Պէտք է շեշտեմ, որ Հայրենիքը մեծ տեղ ունէր Մեթրին հո- 
գիին մէջ: Իրեն համար Հայաստանը ամէն բանէ վեր էր: 
Մեթրը կ՚ուրախանար եւ կը յուզուէր Հայրենիքի ուրախ եւ  
տխուր պահերով: Արդէն հազիւ երեսուն տարեկան հասա- 
կին, կը գլխաւորէ Լիբանանի եւ Սուրիոյ հայութեան դէպի 
Հայաստան ներգաղթը (1946–1948): Ան իր համալսարանա- 
կան վկայականը նուիրած էր իր ազգին: Յաճախ իր փաստա-
բանական գրասենեակը փակ պահելով, Մեթրը կը զբաղէր 
ազգային գործերով: Կը պատմէր թէ պատահած է որ չորս 
օրուան ընթացքին բծախնդրութեամբ կարդացած էր մեծ թի- 
ւով ներգաղթի դիմումնագիրեր: երբ ներգաղթի մասին խօսք  
ըլլար, ես ալ կը յիշէի՝ ինչպէս հայրս – Իրաքի մէջ – կը գլխա- 
ւորէր ներգաղթի գործը: Մեթրին կը պատմէի թէ ինչպէս երեկոյ  
մը ծնողքիս հետ հրաժեշտի գացինք Հիւսիսային Իրաքէն Պաղ- 
տատ հասած առաջին ներգաղթողներուն, որոնց մեծամաս- 
նութիւնը քրտացած հայեր էին եւ կ’ուղղուէին Պէյրութ, մեկնե- 
լու Հայրենիք: Յատկանշական երեւոյթը այն էր, որ այս ներ- 
գաղթողներուն հետ Հայրենիք պիտի մեկնէին չորս հատ զուտ 
արաբական ձիեր, իբր նուէր Հայրենի իշխանութիւններուն: 
երբ Մեթրին կը պատմէի այս դէպքին մասին, մեծ հաճոյքով  
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մտիկ ընելէ ետք, ըսաւ. «Այո, այդ ձիերուն պելան (փորձանքը) 
ալ մենք հոս կրեցինք, որովհետեւ անոնք չէին ընդուներ շոգե- 
նաւ բարձրանալ: Ստիպուեցանք ատաղձագործ մը բերել, որ- 
պէսզի իրենց համար յատուկ նաւ բարձրանալու տախտակ մը 
շինէ: Այս պատճառով շոգենաւը երկու ժամ ուշ մեկնեցաւ»: 

Նոյնպէս 1988ի երկրաշարժին եւ Արցախեան Պատերազմի 
խուճապային օրերուն, Մեթրը մօտէն կը հետեւէր հոն կատարուող 
իրադարձութիւններուն: 1989ին, ՌԱԿի պատուիրակութիւն մը,  
որ կը բաղկանար՝ Մեթրէն, դոկտ. Արշաւիր Կէօնճեանէն, Հայ- 
կաշէն Ուզունեանէն, անձէս եւ ուրիշներէ, կ՚ուղղուինք Հայրե- 
նիք եւ կ՚այցելենք աղէտի շրջանները, ինչպէս՝ Սպիտակ եւ 
Գիւմրի: Խորապէս կը տխրինք տեսնելով ձմռան ցուրտին մեր 
հայրենակիցներուն ապրած տառապանքը: Այդ այցելութեան 
ընթացքին, կուսակցութեան ղեկավարութիւնը նաեւ տեսակցու- 
թիւն մը կ՚ունենայ Լեւոն Տէր Պետրոսեանին եւ անոր գլխաւո-
րած խմբակին հետ, Հայրենիքէն ներս տիրող քաղաքական 
իրավիճակին շուրջ: 

Բնականաբար, 1980ականներուն Լիբանանի քաղաքա- 
ցիական պատերազմին պատճառով, մեր կեանքը Պէյրութի 
մէջ բաւական դժուար էր: Մայրաքաղաք Պէյրութը բաժնուած 
էր երկու մասերու՝ արեւելեան եւ արեւմտեան: Մեր բնակա-
րանը կը գտնուէր Պէյրութի արեւմտեան սահմանին վրայ եւ  
անակնկալ բախումներու պատճառով շատ յաճախ կը զըր- 
կուէինք արեւելեան կողմը անցնելէ, ուր մեր միութիւններուն 
եւ բարեկամներուն մեծամասնութիւնը կը գտնուէր: երբեմն-
երբեմն որոշ կարգադրութիւններով կ՚անցնէինք արեւելեան 
կողմը: Սովորութիւն դարձուցած էինք ամէն տարի, յատկապէս՝ 
տօնական օրերուն այցելել մեր երեք հաստատութիւնները՝ 
ՀԲԸՄ դարմանատունը (Անթիլիաս, ուր առժամաբար հաս- 
տատուած էր Բարեգործականի գրասենեակը), Վահան Թէքէ- 
եան Վարժարանը եւ Զարթօնքի խմբագրատունը: Այս երեք  
կառոյցներուն պաշտօնէութիւնը (քարտուղարուհիներ, տնօրէ- 
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նութիւն եւ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, խմբագիր եւ գրաշարներ) 
մեծ ուրախութեամբ եւ յարգանքով կը դիմաւորէին մեզ: Ասոր 
կողքին, Մեթրը նաեւ փափկանկատ էր եւ յատուկ յարգանք 
կը ցուցաբերէր տարեց կուսակցականներու եւ հանգուցեալ 
կուսակցականներու այրիներուն հանդէպ, թէ՛ Լիբանան կամ  
այլուր, երկտողի մը կամ հեռաձայնի մը միջոցով: Յաճախ կը  
լսէի կ՚ըսէր. «այսինչը շատ վաստակ ունեցած է մեր գործու- 
նէութիւններուն մէջ»:

Մեթրը նաեւ շատ պարզ եւ համեստ անձ մըն էր: Պատե-
րազմին հետեւանքով, մեծ թիւով գաղթականներ կը գտնուէին 
մեր բնակած թաղամասին մէջ: Մեթրը ամէն անգամ երբ անոնց  
հանդիպէր, բարեւելով կ՚ըսէր. «Մարհապա եա ժար (բարեւ ձեզ 
դրացի)»: Ան բնաւ ցուցամոլութիւն չէր սիրեր: երբ Պէյրութը 
երկու մասի բաժնուած էր, յաճախ սերվիս առնելով կ՚երթար 
Արեւելեան Պէյրութ իր ժամադրութիւններուն: Առիթով մը, երբ  
կուսակցական պատասխանատու մը Մեթրին փափաք կը 
յայտնէր իր հետ քանի մը թիկնապահներ ունենալ, Մեթրը 
զարմացած ըսաւ. «Ի՞նչ պէտք կայ ատոր, հրաժարեցէ՛ք այս 
աւելորդ երեւոյթներէն»:

Ան նաեւ սկզբունքներու հաւատարիմ մնալու արժանիքը 
ունէր: Օրինակ, կը պատմէր թէ 1956ի եկեղեցական տագնա- 
պէն ետք, այլեւս բնաւ չէր գացած Անթիլիաս: Բայց, 1988ին 
երբ կ՚իմացնեն թէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գարեգին Սարգիսեան 
կաթողիկոսը կարօտցած էր զինք եւ փափաք յայտնած էր որ  
Մեթրը իրեն այցելէր, Մեթրը առ ի յարգանք կը կատարէ անոր  
խնդրանքը: Տուն վերադարձին կը զգայի Մեթրին գոհունա- 
կութիւնը, երբ ան ըսաւ. «Ասոնք բոլորը մեր տղաքն էին: երե-
սուներկու տարիէ իվեր ոտքս չէի դրած Անթիլիաս»: Զգացի 
Մեթրին ցաւը եւ ափսոսանքը եղածին համար: Մեթրը միշտ 
մօտէն կը հետաքրքրուէր եկեղեցական խնդիրներով եւ պէտք 
եղած ատենն ալ դիտողութիւններ կը կատարէր կարգ մը կղե-
րականներու, որովհետեւ ան կազմակերպութիւններէ ներս 
կարգապահութիւն կ՚ուզէր տեսնել: 
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Լիբանանէն ներս տիրող անապահովութիւնը, լիբանահայ 
երիտասարդութեան օտար ափեր մեկնիլը եւ մտերիմ բարե- 
կամներու կորուստը ինչպէս՝ Գերսամ Ահարոնեանին (1981ին), 
Յակոբ դաւիթեանին (1984ին), Զաւէն Կոստանեանին (1985ին)  
եւ ուրիշներու, օրէ օր կ՚ընկճէին Մեթրը: 

�ամփորդութիւններ

Շատ անգամ Պէյրութի օդակայանը կը փակուէր, որուն հե- 
տեւանքով կը ստիպուէինք դամասկոսի կամ Հալէպի օդակա-
յաններէն մեր ճամփորդութիւնները կատարել: Ընդհանրապէս 
տարեկան այցելութիւններ կ՚ունենայինք զանազան երկիրներ, 
որոնցմէ ամէնէն սիրելին Հայրենիք ճամփորդութիւնն էր:

Ամէն տարի Հոկտեմբերին, Վեհ. Վազգէն Ա.ին եւ Սփիւռքա-
հայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէին հրաւէրով 
Հայաստան կ՚այցելէինք, ուր Մեթրը հանդիպումներ կ՚ունենար  
Հայրենիքի զանազան պետական եւ մտաւորական անձնաւո- 
րութիւններու, ինչպէս նաեւ մեր շրջանակի ուսանողութեան 
հետ: Հայաստան մեր կեցութենէն օգտուելով, երբեմն ալ տասը  
օրով կը վայելէինք դիլիջանի գեղեցիկ բնութիւնը: Յարմար կը  
գտնեմ հոս նաեւ յիշել թէ Հայրենիք մեր այցելութիւններուն  
ընթացքին, Մեթրը նաեւ կը սիրէր հանդիպիլ Հայրենիք ներգաղ- 
թած կարգ մը ընտանիքներու հետ, որոնք մեծ սիրով եւ խանդա- 
վառութեամբ կը հիւրընկալէին մեզ իրենց համեստ բնակարան- 
ներէն ներս: Մեթրը յաճախ կ՚ըսէր. «Մեր ամէնէն լաւ տղոցմէ  
տասնչորս հատը ներգաղթեցին Հայրենիք, որոնցմէ էր Զար- 

թօնքի խմբագրապետ Գրիգոր Պեքերէճեանը: Անոնցմէ մաս  
մըն ալ յետագային աքսորուեցան Սիպերիա»: 

1984ին, կը ճամփորդենք Փարիզ, ուր ՀԲԸՄ նախագահ Ալեք  
Մանուկեանի առաջադրանքով, տեղի կ՚ունենար էջմիածնի  
Վազգէն Ա. եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գարեգին կաթողիկոս- 
ներու միջեւ եկեղեցական հարցերու շուրջ հանդիպումը: Պ. 
Մանուկեան փափաք յայտնած էր որ Մեթրն ալ անպայման 
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ներկայ գտնուէր այս ժողովին:

Մայիս 1986ին, կը մեկնինք Նիւ եորք, ուր տեղի կ՚ունենար 
ԹՄՄ Ամերիկայի եւ Քանատայի տասներկրորդ Պատգամա- 
ւորական Ժողովը: Այդ ժողովի եզրափակիչ ճաշկերոյթին, որ  
կազմակերպուած էր նշանաւոր Ուալտորֆ Ասթորիա պանդո- 
կի շքեղ սրահին մէջ, օրուան գլխաւոր բանախօսը Մեթրն էր: 
Այդ երեկոյ ներկայ էին տարբեր շրջանակներէ եւ երկիրներէ 
ժամանած մեծ թիւով անձեր: Իր խօսքին մէջ, Մեթրը կը շեշտէ լի-
բանահայ գաղութի կարեւոր դերը եւ կենսունակութիւնը սփիւռ- 
քահայ իրականութեան մէջ եւ կ՚ընդգծէ թէ երկար տարիներ այս  
գաղութը պիտի շարունակէ խմբագիրներ, ուսուցիչներ եւ մտա- 
ւորականներ հայթայթել հայկական քոյր գաղութներուն, որով- 
հետեւ արտասահմանէն շատեր կը կարծէին, որ պատերազմին 
պատճառով լիբանահայ գաղութը մահամերձ վիճակի մէջ էր:

1988ին կը ճամփորդենք Մոնթրէալ՝ մասնակցելու ՌԱԿ Ժէ. 
Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովին: Որոշ անձնական 
պատճառներով, Մեթրը որոշած էր, որ այդ ժողովին ընթացքին 
պիտի յայտնէր իր քաշուիլը ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետութենէն:

Ժողովին վերջին օրը, կէսօրուան դադարին, անհանգիստ 
վիճակի մէջ, Մեթրը սենեակ կը բարձրանայ եւ կը յայտնէ թէ  
վարը բաւական անհամերաշխ մթնոլորտ կը տիրէր եւ չէր ըն- 
դունուած իր հրաժարականը, այլ՝ նոր առաջարկ մը կատար- 
ուած էր, որուն համաձայն պիտի նշանակուէին երկու ատե- 
նապետեր (ինքը եւ դոկտ. Արշաւիր Կէօնճեան) եւ մէկ փոխ- 
ատենապետ (Հայկաշէն Ուզունեան): Այս նոր ֆորմիւլին որո- 
շումը պէտք էր դադարէն վերջ հաստատուէր: Նկատի ունե- 
նալով, որ ժողովը կը պնդէր Մ եթրին՝ իր պաշտօնին վրայ 
մնալը, իմ կարգիս, հարց տուի թէ աւելի յարմար չէ՞ր ըլլար, 
որ ինք շարունակէր ատենապետ ըլլալ եւ երկու ատենապետի 
փոխարէն երկու փոխատենապետեր նշանակուէին: Որոշ բար- 
դութիւններ կանխարգիլելու համար Մեթրը կ՚ընդունի ժողովին 
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կողմէ եղած նոր առաջարկը: Առաջին անգամն էր որ այսքան 
մտահոգ եւ հոգեպէս ճնշուած վիճակի մէջ կը գտնէի զինք: Ժո- 
ղովի աւարտին Մեթրը կը ստանայ Վազգէն Վեհի կողմէ ուղար- 
կուած կոնդակը եւ Ս. Սահակ-Մեսրոպ շքանշանը: 

Պէյրութ մեր վերադարձին, երկրին քաղաքական եւ ապահո-
վական վիճակը աւելի վատթարացած էր: Շատ անգամներ կը 
ստիպուէինք պատսպարուիլ մեր շէնքի վարի յարկերը: 1989ի 
ամռան կը պարտաւորուինք դաժան պայմաններու տակ, մի-
քանի օր մնալ մեր շէնքի պատսպարանը: Հազիւ առիթ մը կը 
գտնենք, Յորդանանի ճամփով կ՚ուղղուինք Յունաստան, ուր 
Մեթրը պէտք էր ներկայ ըլլար կուսակցական հանդիպումի մը:  
Այդտեղ կը մնանք միքանի շաբաթ, որովհետեւ Լիբանան վե- 
րադարձը անհնար էր: Մեզի հետ մնայուն կապի մէջ էին Մեթ- 
րին եղբօր տղաքը՝ Վահէն (Մոնթրէալէն) եւ Պերճը (Նիւ Ճըր- 
զիէն), որոնք կը թելադրէին շրջան մը իրենց մօտ անցընէինք: 
Այդպէս ալ ըրինք: 

Սեպտեմբերին կ՚անցնինք Մոնթրէալ, յուսալով որ շուտով  
կարելի կ՚ըլլար Լիբանան վերադառնալ, բայց ակամայ քա- 
նիցս կ՚երկարաձգենք այդտեղ մեր կեցութիւնը: Տարիներէ իվեր  
արդէն Մոնթրէալ հաստատուած էին մեծ թիւով նախկին եգիպ- 
տահայեր, որոնցմէ շատերը Մեթրին ծանօթ էին իր երիտասար- 
դութեան օրերէն: Այդտեղ, անոնք լաւապէս կազմակերպուած 
էին հիմնած ըլլալով ԹՄՄի եւ ՀԲԸՄի մասնաճիւղեր, Ապագայ  
շաբաթաթերթը ինչպէս նաեւ Ալեք Մանուկեան Վարժարանը:  
Հոն նաեւ կը գտնուէր նախկին լիբանահայ՝ Քանատայի էջմիած- 
նական թեմի անդրանիկ առաջնորդ Վազգէն Արք. Քէշիշեանը, 
որ յաճախ մեզի կ՚այցելէր: Մոնթրէալի մէջ ջերմ ընդունելութիւն 
կը գտնենք բոլորին կողմէ: Գաղութէն ներս տեղի կ՚ունենային 
բազմաթիւ ժողովներ եւ ձեռնարկներ, որոնց պատճառով յա- 
ճախ կ՚ունենայինք այցելուներ նորանկախ Հայրենիքէն, ԱՄՆ- 
էն եւ ուրիշ երկիրներէ: երբեմն մենք ալ կ՚անցնէինք Ամերիկա:

Քանատա մեր հաստատուելէն միքանի ամիս ետք, անա- 
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կնկալօրէն կը վախճանի Վազգէն Արք. Քէշիշեանը, որուն կո- 
րուստը խոր ցաւ կը պատճառէ բոլորիս: Կ՚արժէ յիշել թէ ըլլալով 
գիրքերու սիրահար, սրբազանը ունէր մեծ հաւաքածոյ մը, 
զոր իր եղբայրը՝ Անդրանիկը, կը նուիրէ Մոնթրէալի ԹՄՄին: 
Որպէս գրադարանագէտ գաղափարը կ՚ունենամ ԹՄՄի Կեդ- 
րոնէն ներս հիմնել ԹՄՄ Վազգէն Արք. Քէշիշեան Գրադա-
րանը, որ մեծապէս կը գնահատուի բոլորին կողմէ: Մեթրը յա-
ճախ կ՚այցելէր գրադարանը, որուն բացումը կատարուեցաւ 19 
Յունիս 1992ին, Քանատայի նորանշանակ առաջնորդ Յովնան 
Արք. Տէրտէրեանի (այժմ ԱՄՆ Արեւմտեան թեմի առաջնորդ) 
հովանաւորութեամբ: 

Հակառակ որ ջերմօրէն շրջապատուած էինք Մոնթրէալի 
մեր բարեկամներէն, սակայն տեղւոյն երկար եւ սաստիկ ձըմ- 
ռան ցուրտին պատճառով, երկար ատեն դուրս ելլելէ կը զըր- 
կուէինք եւ ընդհանրապէս մեր ժամանակը կը լեցնէինք թերթեր  
եւ գիրքեր կարդալով, ինչպէս նաեւ հեռատեսիլի որոշ յայտա- 
գիրեր դիտելով: Տեղին է յիշել, որ Մոնթրէալի մէջ, տարբեր 
ազգութիւններ ունէին իրենց հեռատեսիլի ժամը, որոնցմէ էր 
նաեւ վաստակաւոր բեմադրիչ եւ դերասան Պերճ Ֆազլեանի 
տնօրինած ԹՄՄ «Թէքէեանի Ձայնը»: Յաճախ կը հետեւէինք 
այս շաբաթական յայտագրին: 

Հայաստանի անկախութենէն կարճ ժամանակ ետք, ԹՄՄը 
կ՚ունենար Հայրենիքի մասնաճիւղը, որուն հիմնադրութեան 
յայտարարութիւնը պիտի կատարուէր երեւանի Օփերայի բե- 
մէն: Մեթրը եւ ես քով քովի նստած կը հետեւէինք «Թէքէեանի 
Ձայն»ին, որ լուսարձակի տակ կ՚առնէր այս իրողութիւնը: Շատ 
կը զգացուինք, երբ կը յիշուի 1947ին Լիբանանի մէջ ԹՄՄի 
հիմնադիրներուն անունները: Առաջին անգամ կը նշմարեմ, 
որ Մեթրին աչքին անկիւնէն կաթիլ մը արցունք կ՚իջնէ: Ան յուզ- 
ուած ըսաւ. «եթէ մեր երիտասարդութեան օրերուն, մեզի ըսուէր 
թէ օր մը Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը Հայրենիքի մէջ ալ  
պիտի հիմնուէր՝ դժուար թէ հաւատայինք»:
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1992ի ամռան կ՚անցնինք Լոս Անճելըս, ուր նախկին լիբա- 
նահայ ՀեԸականներ փառաւոր կերպով կը նշեն Մեթրին ազ- 
գային-հասարակական գործունէութեան յիսնամեայ յոբելեա- 
նը: Մեթրը երկրորդ անգամ կ՚արժանանայ Վազգէն Ա. կաթո- 
ղիկոսի սրբատառ կոնդակին, ինչպէս նաեւ Քալիֆորնիոյ 
կառավարիչին, Լոս Անճելըսի քաղաքապետին եւ Փասատի-
նայի թաղապետին շնորհաւորագիրերուն: Ասոր կը յաջորդէ 
ՌԱԿի շրջանակին կողմէ կազմակերպուած նման ձեռնարկ 
մը ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնէն ներս: Կ՚արժէ յիշել որ այս  
ուրախ առիթներով, իմ կողմէս Մեթրին կը նուիրեմ, իմ խնդրան- 
քովս պատրաստուած, պարսկահայ մանրանկարիչ՝ Աբրահամ  
Գուրգէնեանի ձեռամբ գծուած Վահան Թէքէեանի «Բարձրա- 
ցի՛ր՝ Բարձրացու՛ր»ը, որ մեծ անակնկալ մը կ՚ըլլայ Մեթրին հա- 
մար: 

երկու տարի ետք, 1994ին, առժամաբար կու գանք Լիբա- 
նան, ուր մեծ հանդիսութեամբ Պէյրութի ՀեԸը եւ ԹՄՄը կը տօ- 
նեն Մեթրին յիսնամեայ գործունէութեան յոբելեանը, Յովհան- 
նէս Պօղոսեան սրահին մէջ: Մեթրը կ՚արժանանայ Լիբանանի  
Հանրապետութեան նախագահ Իլիաս Հրաուիի կողմէ շնոր- 
հուած պատուոյ նշանին: 

երկար բացակայութենէ ետք, Մարտ 1996ին, վերջնակա-
նապէս կը վերադառնանք Պէյրութ: Բնականաբար, Մեթրը շատ  
ուրախ էր վերագտնելու իր սիրելի Լիբանանը: Սակայն, արդէն  
սկսած էր ֆիզիքապէս տկարանալ եւ տառապիլ որոշ առողջա-
կան խնդիրներէ, որուն պատճառով կը խուսափէր դուրս ելլելէ: 
Ան միայն կը սիրէր ծովեզերքը քալել՝ ըմբոշխնելու Միջերկրա-
կանի գեղեցկութիւնը: 

Հակառակ իր դիմագրաւած առողջական խնդիրներուն,  
Մեթրը տակաւին մօտէն կը հետեւէր մեր կազմակերպութիւն- 
ներուն գործունէութիւններուն: Յաճախ կ՚ունենար այցելուներ,  
որոնք երբեմն դժգոհանքով կ՚ակնարկէին ղեկավար տարրե- 
րու պակասին եւ ազատօրէն կ՚արտայայտուէին շրջանէ մը իվեր  
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արդէն սկիզբ առած ներկուսակցական տարակարծութիւննե- 
րուն եւ անհամաձայնութիւններուն շուրջ: Այս բոլորը կը տըխ- 
րեցնէին եւ կը ցաւցնէին Մեթրին հոգին: Ան յաճախ կը կրկնէր 
հետեւեալ խօսքը. «ո՞վ մեզ պատրաստեց. մեր սերունդը ինք- 
նաշխատութեամբ եւ հաւաքական աշխատանքով է, որ կա- 
ռուցեց Վահան Թէքէեան Վարժարանը, ԹՄՄի շէնքը եւ Ալեք 
Մանուկեան Կեդրոնը»: Ան նաեւ կ՚առաջարկէր կառչած մնալ  
կուսակցական սկզբունքներուն եւ առաքելութեան, ըսելով.  
«տղա՛ք, մեր մօտ բաժանում չկայ, այլ՝ միացու՛մ»: Ան քաթա- 

լիսթ էր, երբեք չէր սիրեր բաժանում տեսնել մեր կազմակեր- 
պութիւններէն ներս, այլ՝ կը հաւատար հաւաքական աշխա-
տանքի: Մեթրը նաեւ կը կրկնէր. «փառքի ետեւէն մի՛ վազէք, 
փառքը թող գայ ձեզի, քանի վազէք անոր ետեւէն ան աւելի 
պիտի հեռանայ ձեզմէ»:

Յուշերուս մէջ է նաեւ հետեւեալ դէպքը: 1996ին, օր մը անձ 
մը ժամադրութիւն կը խնդրէ Մեթրէն, ըսելով. «աղջկանս կրթա-
կան ֆոնտի դիմումին՝ դրական պատասխան ձեռք ձգելու հա-
մար ձեր ստորագրութիւնը պէտք է Մեթր»: Այս անձը Մեթրին 
Քարանթինայի բնակարանին դրացիներէն եղած էր: Մեթրը 
մեծ սիրով կ՚ընդունի անձը եւ առանց անոր կուսակցական 
պատկանելիութիւնը հարցնելու՝ կը ստորագրէ պէտք եղածը: 
Շաբաթ մը վերջ, այս նոյն մարդը դարձեալ կը հեռաձայնէ եւ  
ժամադրութիւն կը խնդրէ Մեթրէն: Կը լսեմ Մեթրը՝ կ՚ըսէ. «Ի՞նչ է, 
գործդ չքալե՞ց»: Մարդը կը պատասխանէ. «Այո, Մեթր, շնոր- 
հակալ եմ, բայց շատ կարեւոր ըսելիք ունիմ ձեզի, կ՚ուզեմ 
անպայման գալ»: Մեթրը դարձեալ կը դիմաւորէ զինք եւ իրենց 
խօսակցութեան ընթացքին կը լսեմ Մեթրը խորունկ ձայնով 
կ՚ըսէ. «անանկ ուրեմն, զիս սպաննել ուզեր էք»: երթալէն ետք 
ինծի կը պատմէ թէ այս մարդուն խիղճը շաբաթէ մը իվեր զինք 
կը տանջէր: Մարդը Մեթրին ըսած էր. «ես այն տղոցմէ մէկն էի, 
որ ձեր Քարանթինայի բնակարանին դիմացի տան տանիքէն 
նշան կ՚առնէի ձեզ սպանելու: Բայց, դուք միշտ կ՚ուշանայիք 
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տուն վերադառնալու եւ մենք առիթը չունեցանք մեզի տրուած 
հրահանգը կատարելու: Գիշեր մը պատահեցաւ, որ դուք եկաք  
եւ մենք հազիւ ձեր վրայ նշան առինք, մեզմէ մէկը ըսաւ՝ ճա- 

նըմ մեղք է, Խոսրով Էֆենտիին տղան է: Այդ միջոցին, դուք 
արդէն շատ արագ տուն մտաք...»: ես զարմանքով հարց տուի.  
«Ուրեմն այս անձը քու կուսակցութենէդ չէ՞ր եւ դուն մեծ հաճոյ- 
քով ստորագրեցի՞ր»: Մեթրը ըսաւ. «Այո, անշուշտ ստորագրե- 
ցի, թող հայ երիտասարդութիւնը ուսեալ ըլլայ»: 

Պէյրութ մեր վերադարձէն տասը ամիս ետք, ձմռան ցուրտ 
օրով՝ 16 Յունուար 1997ին, սրտի տագնապով մեզմէ յաւիտե-
նապէս բաժնուեցաւ Մեթրը: 

Այսօր Մեթրին մահէն քսաներկու տարի ետք, տակաւին 
կան մարդիկ, ըլլայ՝ Պէյրութի, Հայրենիքի, թէ՝ այլ երկիրներու 
մէջ, որոնք յարգանքով ու հիացումով կը յիշեն Մեթրին անունը: 
Տարբեր ճամփորդութիւններուս ընթացքին անոնցմէ շատերը 
ինծի ըսած են. «այս օրերուն որքան պէտք ունինք Մեթրին»:
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Մեթր ՀրաչեաՅ սեդրաԿեան

Սուրիա-Լիբանանի ՌԱԿ-ԹՄՄ շրջանակի պատմութեան 
ոսկեդարը կերտուիլ սկսաւ 1940ականներու երկրորդ կէսէն, երբ 
խորանալ ու պտղաւորուիլ սկսան Խորհրդային Հայաստան-
լիբանահայ ՌԱԿ շրջանակ յարաբերութիւնները եւ խումբ  
մը տեսլապաշտներ հիմնեցին Թէքէեան Մշակութային Միու- 
թիւնը (1947), Զարթօնքի խմբագրապետ դարձաւ Գերսամ Ահա- 
րոնեան (1948), հիմնուեցան Վահան Թէքէեան վարժարանն 
(1955) ու Շիրակ ամսագիրը (1956), լայն եւ այլաբնոյթ կապեր 
ու յարաբերութիւններ հաստատուեցան հայ թէ լիբանանեան 
այլեւայլ շրջանակներու հետ: Այս բոլորը յանգեցուցին գե-
րագոյն արդիւնքին՝ Պէյրութի սրտին մօտ Թէքէեան Կեդրոնի 
կառուցումին (1972):

Այսպէս, իր ներկայութիւնը հաստատեց եւ խորացուց այս 
շրջանակը, եւ եկաւ հաւասարակշիռ դեր ու տեղ ստանձնելու 
լիբանահայ քաղաքական-մշակութային ջերմաչափին, ապա 
նաեւ տարածուելով արտասահման՝ Սփիւռքի տարածքին վրայ:

ՌԱԿ շրջանակի առաջին փորձաքարը հանդիսացաւ 1946ին 
լայն թափով վերսկսած հայրենադարձութիւնը: Շրջանակին  
կեցուածքն ու գործնական ընթացքը, ներգաղթին հանդէպ  դըր- 
սեւորած ոգեւորութիւնը հաստատեցին որ ան – հակառակ գա-
ղափարական հեռաւորութեան եւ այլազան դժուարութեանց –  
փարած է այս նուիրական գործին ու շատ սրտամօտ կը նկա- 
տէ Խորհրդային Հայաստանը, որուն մէջ կը տեսնէ վերջին  
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վեց դարերու պետականազրկումէ եւ 1918–20ի Հայաստանի 
Հանրապետութեան դժուարագոյն օրերէն ետք վեր յառնող  
հայրենիքը, ներշնչարանն ու երաշխիքը հայկական երազնե- 
րու իրականացման: Շրջանակը պատուով կատարեց ներգաղ- 
թին հանդէպ ստանձնած յանձնառութիւնը, արդարօրէն վաս- 
տկեցաւ հայրենասէր կազմակերպութիւն ըլլալու վարկն ու 
պատիւը եւ գործնապէս հաւաստեց նախանձախնդիր ազգայ- 
նականներ ըլլալու իրողութիւնը:

Հայրենադարձութեան գործը Լիբանանի մէջ գործնապէս 
գլխաւորեց Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանը:

Կուսակցական օրինակելի առաջնորդ, խոնարհ ու համեստ,  
անմիջական ու դիւրահաղորդ, մարդկային ու հանդարտաբա- 
րոյ, ազնիւ, ջինջ ու անխարդախ Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանին 
առաջին իրագործումը չէր ատիկա եւ չեղաւ նաեւ վերջինը՝ այս 
գիրքը վկայ:

դՈԿՏ. ԱՆդՐԱՆԻԿ ՏԱԳէՍեԱՆ
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ՎերՋաՑՈՂ ՀաՅԿաԿան Տարին

Յետպատերազմեան տարի մը եւս բոլորեցինք. տարի մը՝  
նման ուրիշ շատ մը տարիներու, որ հիմնական փոփո- 

խութիւններ չբերաւ՝ ո՛չ միջազգային յարաբերութեանց ո՛չ ալ  
մեր ազգային կեանքէն ներս: Բնական է միջազգային դէպ- 
քերը առաւել կամ նուազ չափով իրենց ազդեցութիւնը ունե- 
ցան մեր ազգային խնդիրներուն վրայ: Այն իրարհասկացո- 
ղութիւնն ու գործակցութիւնը զոր Մեծ դաշնակից պետու- 
թիւնները1 կրցած էին ստեղծել Համաշխարհային երկրորդ  
Պատերազմի ընթացքին, հասարակաց եւ զօրաւոր թշնամիի  
մը դէմ2, դժբախտաբար չփոխանցուեցաւ յետպատերազմեան  
շրջանին: Ահռելի պատերազմի մը հետեւանքով ծնած գրեթէ 
բոլոր հիմնական խնդիրները տակաւին կը սպասեն իրենց 
լուծումին:

Պատերազմի տարիներուն բարեբախտութիւն մըն էր որ  
մեր ազգը գրեթէ ամբողջութեամբ՝ Հայրենիքի ժողովուրդով՝  
եւ Սփիւռքի հայութեամբ կը գտնուէր դաշնակից պետութեանց  
ենթակայ շրջաններու մէջ: դժբախտաբար պարագան միեւ- 
նոյնը չէ այժմ: Աշխարհ բաժնուած է երկու զօրաւոր ազդե- 
ցութեան գօտիներու՝ անգլօ-ամերիկեան եւ սովետական3: Մեր  
Հայրենիքը իր մօտ մէկուկէս միլիոն ժողովուրդով մաս կը կազ- 
մէ Սովետ Միութեան, առանց հաշուելու Սովետ այլ հանրապե- 
տութեանց մէջ ապրող մօտ միլիոն մը ուրիշ հայեր: Մինչդեռ 
արտասահմանի մեր գաղութները կը գտնուին առաւելաբար  
անգլօ-ամերիկեան քաղաքական շրջագծի մէջ գտնուող եր- 
կիրներ: Աշխարհի այս երկու մեծ ուժերու փոխյարաբերութիւն- 
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ները կ’ազդեն ոչ միայն մեր ազգային խնդիրներուն վրայ այլ 
նաեւ՝ փոխյարաբերութեանց: 

Այս տուեալներու լոյսին տակ է որ պէտք է քննել մեր ազ- 
գային կեանքէն ներս կատարուած աշխատանքները 1947ի 
ընթացքին:

Մեր Հայրենիքը իր ժողովուրդովն ու կառավարութեամբը, 
այս տարի շարունակելով հնգամեայ փլանի իր աշխատանք- 
ները, իր ամբողջ ճիգը կեդրոնացուց պատերազմական շրջա- 
նէն խաղաղութեան շրջանի փոխանցումի աշխատանքներուն,  
ինչպէս նաեւ արտասահմանէն հասնող իր նոր զաւակներուն 
տեղաւորումին:

Արտասահմանի հայերը զիրենք հիւրընկալող երկիրներու 
իբր անկեղծ քաղաքացիներ իրենց պարտականութիւնը կա- 
տարելով հանդերձ, շարունակեցին նաեւ ունենալ իրենց հայ- 
կական կեանքը: Մեր արտասահմանի ազգային կեանքը կը  
բոլորուի երեք կարեւոր խնդիրներու շուրջ՝ ներգաղթ, ազգա- 
յին դատի հետապնդում եւ գաղութներու մեր հաստատութիւն- 
ներուն ու կազմակերպութիւններուն աշխատանքը:

Ա.- Մեր Հայրենիքին ու ազգին ապագայի զարգացման  
ճամփուն վրայ մեծ նշանակութիւն ունեցող ձեռնարկ մըն է  
ներգաղթի գործը: 1946ին սկսող ներգաղթի աշխատանքները  
վերսկսան եւ շարունակուեցան նաեւ 1947ի ընթացքին, Հայ- 
րենիքի կառավարութեան եւ արտասահմանի հայրենասէր  
կազմակերպութեանց միացեալ ճիգերով4: 1947ի գարնան Հա- 
յաստանէն պատուիրակներ ղրկուեցան արտասահմանի այն  
գաղութները ուրկէ որոշուած էր ներգաղթ կազմակերպել:

Ներգաղթի տեղական կոմիտէները, նոր եռանդով վերսկսան 
իրենց աշխատանքներուն եւ մօտ երեսունհինգ հազար հայրե-
նակիցներ այս տարի եւս համախմբուեցան Մայր երկրի մէջ:  
Ասիկա դրական գործ մըն է կատարուած մեր ազգային կեան- 
քէն ներս:
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1946ին, ներգաղթի գործը որեւէ երկրի իշխանութեան մօտ 
դժուարութեան չէր հանդիպած եւ երեւանի Ներգաղթի Կեդրո-
նական Կոմիտէի ծրագիրը կարելի եղած էր ամբողջութեամբ 
իրագործել: դժբախտաբար պարագան միեւնոյնը չեղաւ 1947ի 
ընթացքին: Սովետ Միութեան եւ անգլօ-ամերիկեան յարաբե- 
րութիւնները աւելի լարուած էին այս տարի քան ինչ որ եղած  
էին նախորդ տարիներուն: Այս պարագան իր անմիջական  
հակազդեցութիւնը ունեցաւ նաեւ ներգաղթի գործին: Անգլօ-
ամերիկեան քաղաքական շրջանակի մէջ գտնուող կարգ մը  
երկիրներ դժուարութիւններ յարուցանեցին ներգաղթի աշխա- 
տանքներուն կամ նոյնիսկ արգելք եղան անոր: Յունաստա- 
նէն եւ Իրանէն յետոյ, վերջին օրինակը տուաւ Ֆրանսան:  
Ֆրանսան Սովետ Միութեան հետ ունեցած իր դժուարութիւն- 
ներուն իբր հետեւանք արգելք հանդիսացաւ այդ երկրէն 
կազմուած երկրորդ կարաւանին մաս կազմող հայերուն մէկ 
մասին մեկնումին դէպի Հայրենիք: Հոս պէտք է ուրախութեամբ 
արձանագրենք որ արաբական բոլոր երկիրներու (Լիբանան,  
Սուրիա, Իրաք, Պաղեստին եւ եգիպտոս) կառավարութիւն- 
ները ոչ միայն արգելք չեղան հայոց ներգաղթին այլ նաեւ մեծ 
բարեացակամութիւն ցոյց տուին այդ ձեռնարկին հանդէպ:

Պէտք է նաեւ գոհունակութեամբ արձանագրել որ գաղթաշ- 
խարհի մեր ամէնահիմնական կազմակերպութիւնը՝ ՀԲԸՄը5  
յաջողութեամբ աւարտեց 1947ի ընթացքին, 1946ին սկսած մէկ  
միլիոն տոլարի հանգանակութիւնը եւ ձեռնարկեց արդէն երկ- 
րորդ միլիոնի հանգանակութեան6:

Ներգաղթի հանդէպ Հայ Կաթողիկէ համայնքի դիրքը ար- 
դէն իսկ ծանօթ է մեզի եւ այդ ուղղութեամբ ծանրանալ աւելորդ 
պիտի ըլլար7:

Ցաւալի պարագայ մը՝ ՀՅդ8 որ 1946ի ընթացքին տեւապէս 
կը յայտարարէր թէ ինքը հակառակ չէ ներգաղթի, այլ միայն 
կը քննադատէ անոր գործնական աշխատանքները, եկաւ 
այս տարի ցոյց տալու իր իրական դիմագիծը: Իր քաղաքա-
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կան ուղղութիւնը վերջնականապէս ճշտած ըլլալով, ՀՅդ կը 
յայտարարէ թէ ինք դէմ է ներգաղթի:
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ՎերՋաՑՈՂ Տարին

Յետպատերազմեան տարի մը եւս բոլորեցինք: Տարի մը 
նման իր նախորդներուն, որ չարդարացուց մարդկութեան 

յոյսերը, խաղաղութիւնը մանաւանդ: Միջազգային խանգար- 
ուած մեքենան չկարողացաւ վերագտնել իր հաւասարակշռու- 
թիւնը, այլ ընդհակառակը:

Պաշտօնապէս դադրած պատերազմը կը շարունակուի տա- 
կաւին. մանաւանդ ան կը շարունակուի մարդոց միտքերուն 
մէջ, սիրտերէն ներս...: Ծուարած մարդկութիւնը, չես գիտեր 
ի՞նչ շահերու հետամուտ, տակաւ կը պատրաստէ կորուստը 
դարերու ընթացքին իր իսկ ստեղծած քաղաքակրթութեան: Կը 
պայքարին ու կը պատերազմին ազգեր ազգերու դէմ, միեւնոյն 
երկրի զաւակները իրարու դէմ ՝ Պաղեստին, Յունաստան, չի-
նաստան, Ինտոնեզիա9...:

«Խաղաղեցուած» աշխարհի մէջ հարիւր հազարաւոր մար- 
դիկ տակաւին զոհ կ՚երթան կռիւի, միլիոնաւորներ կը դժբախ- 
տանան եւ յաղթանակի չորրորդ տարուան մէջ իսկ, ամբողջ 
մարդկութիւնը կ՚ապրի մղձաւանջն ու սարսափը համաշխար- 
հային երրորդ պատերազմի մը: Ամէնուրեք՝ վա՛խ պատե-
րազմի, պայքար՝ ազդեցութեան գօտիներու, տնտեսական 
տագնապներ, դասակարգային կռիւ, գործադուլներ: Միւս 
կողմէ, միջազգային ժողովներ– զանազան անուններու տակ– 
իրարու կը յաջորդեն: Կառավարութիւններ կը հրաժարին 
կամ կը տապալին եւ նորեր կու գան, բայց կը ծագին միեւնոյն 
կամ նման դժուարութիւններ:

Ճիշտ էր եզրակացութիւնը այն գիտունին, որ կը յայտա- 
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րարէր թէ բարոյական գիտութիւնն ու միջազգային իրաւա- 
գիտութիւնը չկրցան քայլ պահել բուն գիտութեան յառաջդի- 
մութեանց հետ: Աթոմական դարու մէջ, միջազգային յարա- 
բերութիւնները բարելաւելու համար խեղճ մարդկութիւնը ունի 
միա՛յն ՄԱԿը10 ՝ Ազգերու դաշնակցութենէն ետք, միջազգային 
կազմակերպութեան մը երկրորդ փորձը: Կազմակերպութիւն 
մը՝ ուր մեծ պետութիւնները ամբաստանեալներ են եւ դատա- 
ւոր միաժամանակ, ուր պզտիկ ազգերը չեն համարձակիր  
ունենալ իրենց ազատ կարծիքը: Կազմակերպութիւն մը՝ որ  
չունի ուժը գործադրելու ի՛ր իսկ առած հազուագիւտ որոշում- 
ները: եւ աթոմական դարուն, ազգերու միջեւ արդարութեան 
եւ օրէնքի հիմը կը շարունակեն կազմել ուժն ու զէնքը: Ժողո- 
վուրդներու իրաւունքները կը ճշտուին իրենց ներկայացուցած 
ուժովը միայն: 

Այս բոլորը մնացին իրողութիւններ՝ անցնող տարուան 
ընթացքին:

1948 տարին աւելի բախտաւոր չեղաւ նաեւ հայութեան հա-
մար: Լուսաշող իրականութիւնը Հայրենիքի մէջ շարունակուող 
խաղաղ ու շինարար աշխատանքն է, ազգաշինութիւնը: Ո՛չ 
միայն Հայ դատը չունեցաւ իր արդար լուծումը, այլ գտնուե-
ցան ազգեր՝ որոնք մեր թշնամիին տուին արդարադատութեան 
եւ խաղաղասիրութեան վկայագիր, եւ անոր տրամադրեցին 
հարիւրաւոր միլիոններ, որպէսզի ան աւելի եւս զօրանայ, 
սպառազինուի եւ աւելի ամբարտաւանութեամբ մերժէ՝ վճարել 
իր պարտքը հայութեան: Ներգաղթի շարունակութիւնը եւս 
առժամապէս զոհ եղաւ միջազգային անորոշ կացութեան: 
Թող ուրախանան բոլոր անոնք՝ որոնք ազգահաւաքի առաջին 
շարժումին իսկ հակառակեցան անոր եւ պայքարեցան անոր 
դէմ:

Անցնող տարին եղաւ Սփիւռքի հայութեան ամէնատխուր  
տարիներէն մին.- վատասերում հոգիներու, քայքայում ազգա- 
յին կեանքի: Գտնուեցան մարդիկ ու կազմակերպութիւններ, 
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որոնք քանի մը աթոռի, ափ մը արծաթի, անորոշ ու արկա-
ծախնդրական շահերու հետամուտ՝ ամէնատգեղ պայքարը 
բացին իրենց Հայրենիքին բոլոր սրբութիւններուն դէմ: Կռիւ, 
սպառնալիքներ, մատնութիւններ, զրպարտութիւններ... որ- 
պէսզի հայրենասէրներ չտօնեն իրենց Հայրենիքին պետական  
տօնը, որպէսզի ընդլայնի իրենց ազդեցութեան գօտին: Հոգ չէ 
թէ ամբողջ ազգ մը, իր հայրապետով միատեղ, ամբաստանուի 
իբր համայնավար եւ կասկածելի դառնայ տեղական իշխա- 
նութեանց մօտ. բաւ է որ ոստիկաններու սպառնալիքին տակ  
կատարուին ընտրութիւններ... մարդիկ դիրքեր գրաւեն: «Պայ- 
քար»՝ ժողովներու դէմ, յարձակում ՝ Առաջնորդարանի վրայ, 
որպէսզի ազգային օրինաւոր մարմիններ դադրեցնեն իրենց 
աշխատանքները. հոգ չէ թէ մեր հոգեւորական իշխանութեանց 
բարոյական հեղինակութիւնը տկարանայ՝ յաչս տեղական 
իշխանութեանց եւ հայ ժողովուրդի եւ մանաւանդ հոգ չէ թէ 
դէպի քայքայում առաջնորդուի մեր ազգային կեանքը:

Մեր պատմութիւնը այսպիսի անկումներ քիչ արձանագրած 
է:

Բայց հակառակ այս բոլորին, մենք տակաւին կը հաւա-
տանք թէ մարդոց միտքերուն մէջ ու սիրտերէն ներս պիտի 
յաղթանակէ ողջմտութիւնը, թէ՝ ազգերն ու ժողովուրդները զար- 
հուրած իրենց իսկ ծայրայեղութեանց հետեւանքներէն, պիտի 
գիտնան անդունդին ծայրը կանգ առնել... եւ աշխարհը պիտի 
վերագտնէ իր հաւասարակշռութիւնը, իր խաղաղութիւնը: եւ 
այն ատեն հայութեան մէկ կէսին մոլորած միտքերը եւս գուցէ 
վերագտնեն իրենց բնականոնութիւնը եւ սարսափին իրենց 
իրագործած աւերներէն:

Մաղթենք որ այս բոլորը սկսին իրականանալ 1949ին:
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Մեր ՎրԷԺԸ

1915 Ապրիլ 24ով կը բացուի հայ ժողովուրդի պատմութեան 
ամէնէն արիւնալի էջը: Այդ տխուր թուականով սկսող նոր 

շրջանը, ներկայիս կը շարունակուի շքե՛ղ իրականութեամբ մը 
եւ ապագայի աւելի փայլուն հեռանկարով: 

Աներեւակայելի բարբարոսութեան մը աւելի քան մէկ միլիոն 
զոհ տուող մեր ժողովուրդը՝ վերաշինուող իր Հայրենիքին մէջ 
թէ արտասահման, կ՚աճի ու կը բազմանայ: 

Ապրիլ 24ով իր ամբողջ հարստութենէն կողոպտուած ազգ 
մը, այսօր, Սովետ Հայաստանի մէջ թէ օտար երկինքներու տակ,  
կը բարելաւէ իր կեանքի պայմանները:

Ապրիլ 24ով նահատակուած մեր մտաւորականութեան կը 
յաջորդեն Հայրենիքի մէջ թէ Սփիւռքի, միջազգային համբաւի 
արժանացող արուեստագէտներ եւ մտաւորականներ:

Ապրիլ 24ով տեղահանուած եւ որբացած սերունդ մը ամբողջ,  
աշխարհի չորս ծագերէն, տասնեակ հազարներով կը վերադառ- 
նայ այսօր, իր հայրերուն երկիրը:

Ապրիլ 24ով ամբողջական բնաջնջումի դատապարտուած 
մեր ժողովուրդին քաջարի բանակները յաղթական կը մտնեն 
Պերլին:

Այսպիսի ազգ մը չի մեռնիր, որովհետեւ անիկա չի գիտեր 
յուսահատիլ:

Ու վստահօրէն, եւ հակառակ իրեն դէմ գործուած միջազ- 
գային դաւաճանութիւններուն, վերջիվերջոյ ան կը տիրանայ 
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իր ամբողջական Հայրենիքին:

Ա՛յն ատեն միայն լուծուած կ՚ըլլայ մեր մէկ միլիոն նահա-
տակներուն վրէժը: 
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նՈր ՏարՈՒան սեՄին

Տարի մը եւս բոլորեցինք, նման իր նախորդներուն՝ իր մեծ 
ու փոքր ուրախութիւններով ու դժուարութիւններով, իր յոյ- 

սերով ու յուսախաբութիւններով:

Միջազգային կեանքէն ներս թէեւ մասամբ մեղմացած, 
բայց տակաւին շարունակուող լարուած վիճակը արգելք 
եղաւ որ հայ ժողովուրդին հիմնական խնդիրները՝ թրքական  
լուծի տակ գտնուող հայկական հողերու կցումը Սովետ Հա- 
յաստանին եւ անոր ամբողջացուցիչ մասը եղող արտասահ- 
մանի հայութեան ամփոփումը Մայր Հայրենիքի մէջ, այս տա- 
րի եւս չգտնեն իրենց արդար ու վերջնական լուծումը: Բայց 
երբ արդար դատի մը իրաւատէրը կամովին չի հրաժարիր իր 
իրաւունքէն եւ զայն կը հետապնդէ անընդհատ, այդ դատը կը 
մնայ անժամանցելի եւ կը գտնէ իր լուծումը՝ ուշ կամ կանուխ, 
դէպքերու նոր դասաւորումի մը ընթացքին. մանաւանդ երբ այդ 
պահանջատէրը իր կողքին չունի զօրաւոր ուժ մը, բարեկամ 
մը:

Մինչ վերջնական կարգադրութիւնը մեր ազգին այս հիմ- 
նական երկու հարցերուն, Հայրենիքի մեր ժողովուրդն ու 
արտասահմանի հայութիւնը կը շարունակեն իրենց ազգային 
կեանքը:

Հայրենիքի մեր եղբայրներն ու քոյրերը կը շարունակեն 
իրենց հայրենաշինական աշխատանքները՝ յառաջդիմութիւն 
ու վերելք արձանագրելով ճարտարարուեստի, գիտութեան, 
մշակոյթի եւ կեանքի այլ բոլոր մարզերուն մէջ: Արտասահ- 



– 60 –

մանէն ներգաղթած մօտ հարիւր հազար հայութիւնը տարուէ 
տարի աւելի եւս կ՚ընտելանայ ու կը յարմարի հայրենի միջա-
վայրին ու կեանքի նոր պայմաններուն:

Սփիւռքի բոլոր գաղութները գրեթէ ունեցան իրենց ներքին 
խնդիրները, բայց այս շրջանին առաւելաբար Սուրիոյ եւ Լի- 
բանանի ազգային կեանքը եղաւ փոթորկալից: ՀՅդի որդեգրած 
դիրքը արտասահմանի ազգային իշխանութեանց հանդէպ 
դարձաւ աւելի եւս յստակ, ա՛յն է՝ հաստատել իր տիրապետու- 
թիւնը բոլոր գաղութներէն ներս, Կիլիկեան թեմերէն սկսելով, 
եւ հակադրել արտասահմանի հայութիւնը Հայրենիքի հայու- 
թեան: Իր ծրագիրերու իրագործման ճամփուն վրայ, 1949ի 
ընթացքին անգամ մը եւս կարելի եղաւ փաստել թէ՝ ՀՅդի հա-
մար բոլո՛ր միջոցները արդարանալի են, հոգ չէ թէ այդ ձեւով 
տուժեն մեր ժողովուրդն ու Հայրենիքը:

Լիբանանի թեմէն ներս 1949ին եւս շարունակուեցան 1948ի 
ՀՅդի կողմէ կատարուած ապօրինի աշխատանքները. թաղա- 
կան ընտրութիւններ՝ հակառակ Առաջնորդարանի հրահանգ- 
ներուն, յարձակում վարժարաններու վրայ, յարձակում Առաջ- 
նորդարանի վրայ, Գաւառականի նիստերու սապոթաժ եւայլն: 
«Նախապատրաստական» նման աշխատանքներէ յետոյ տեղի  
ունեցան 19 Յունիսի Գաւառական Ժողովի լրացուցիչ ընտրու- 
թիւնները՝ բացարձակապէս դատապարտելի պայմաններու 
տակ եւ վաւերացուեցան ապօրինի նիստի մը ընթացքին: եւ 
բնականաբար ոչ-դաշնակցական զանգուածը չմասնակցեցաւ  
Նոյեմբեր 4ին տեղի ունեցած Գաւառականի լրացուցիչ երկ- 
րորդ ընտրութեանց: եւ ի՞նչ եղաւ այս բոլորին արդիւնքը... 
Գրեթէ ոչի՛նչ: Աւելի քան վեց ամիսներ անցած են նոր մար- 
միններու կազմութենէն իվեր եւ տակաւին մենք կը սպասենք 
այն հրաշքներուն՝ զորս Ազդարար11, Ազդակ12 ու Արեւելք13 կը 
ծանուցանէին այս փոփոխութիւններու նախօրեակին: Կը յու- 
սայինք գոնէ որ այս բոլորէն վերջ եղբայրասպան կռիւները, 
հայկական թաղերէն ներս, վերջ պիտի գտնէին. դժբախտա-
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բար, վերջին օրերու դէպքերը եկան փաստելու հակառակը:

Բերիոյ թեմը աւելի բախտաւոր չեղաւ վերջացող շրջանին: 
Զայիմի օրերուն14, ՀՅդ այս թեմին մէջ եւս կազմակերպեց 
«Գաւառականի լրացուցիչ ընտրութիւններ»: դաշնակներէ եւ  
անոնց համակիրներէն դուրս ո՛չ ոք մասնակցեցաւ այդ ընտ- 
րութեանց: Ճեզիրէէն հազարաւոր ստորագրութեամբ բողոքի 
հանրագրութիւններ հասան, ժողովուրդին մեծ մասը լուր իսկ 
չէր ունեցած կատարուած ընտրութիւններէն: Այժմ Ճեզիրէի 
ժողովուրդը նոր հանրագրութեամբ մը կը փափաքի բաժնուիլ 
Բերիոյ թեմէն եւ իբր առանձին թեմ կապուիլ ուղղակի Ան- 
թիլիասին:

դամասկոսի թեմը եւս փոթորիկներու դաշտ եղաւ այս տա- 
րի: Զայիմի իշխանութեան վերջին օրերուն, այս գաղութի հա- 
յութեան մէկ հատուածը, դաշնակցած Հալէպի Գաւառական  
Ժողովին հետ, ծրագրած էր այս թեմը կցել Հալէպի, եւ այս՝  
առանց հաւանութեանը Կիլիկիոյ թեմերու վերին իշխանու- 
թեանց: Վեհ. հայրապետին զօրաւոր միջամտութիւնը եւ դա-
մասկահայութեան մեծամասնութեան կորովի կեցուածքը  
արգելք եղան այս ծրագրի գործադրութեան: Շաւարշ Վրդ. 
Գույումճեան15, իբր կաթողիկոսական փոխանորդ, տէրն է 
կացութեան: դամասկահայութեան միտքին մէջ թարմ է տա-
կաւին 25 Սեպտեմբերին եկեղեցիէն ներս կատարուած տգեղ 
ու սրբապիղծ յարձակումը:

Հակառակ հատուածի մը ժխտական աշխատանքներուն, 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանը16 եւ անոր կից դպրեվանքը17 կ՚ար- 
ձանագրեն նորանոր նուաճումներ, Անթիլիասը դարձնելով 
մշակութային եւ եկեղեցական մեղուաջան կեդրոն մը: Վեր- 
ջացող տարուան առնչութեամբ, յիշատակութեան արժանի է  
մանաւանդ ուսեալ քահանաներ պատրաստելու համար կազ- 
մուած մասնաւոր դասարանը, որ արդէն իսկ տուաւ իր առաջին 
պտուղները:

Պոլսոյ Ս. Պատրիարքին ընտրութեան շուրջ ստեղծուած 
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վէճը, որ պատճառ եղաւ Թուրքիոյ հայութեան պառակտումին  
 – ժամանակի մը համար18 – մեր գաղութը փոխադրուեցաւ՝ 
էջմիածնի Վեհ. հայրապետը Կիլիկիոյ Վեհ. կաթողիկոսին 
յանձնած ըլլալով խնդրին քննութիւնը: Պատրիարքական տե- 
ղապահին տեղեկաբերն ու ըմբոստ եկեղեցականներու պատ- 
ուիրակութիւնը շրջան մը մնացին Անթիլիաս, որպէսզի Վեհ.ը 
իր քննութիւնները աւարտէր եւ արդիւնքը տեղեկագրէր էջ- 
միածին: Վէճը տակաւին վերջ չէ գտած: Բայց ուրախալի է այն 
պարագան թէ՝ Պոլսոյ զանազան թաղերը արդէն իսկ սկսած 
են ընտրել իրենց օրինաւոր թաղականութիւնները. նշան մը՝ որ 
սահմանադրական կարգերը կը վերահաստատուին թրքահայ 
կեանքէն ներս:

Արձանագրենք նաեւ վախճանումը՝ Ամերիկեան Հիւանդա- 
նոցին մէջ, Հոկտեմբեր 28ին, երուսաղէմի երջանկայիշատակ  
Կիւրեղ Բ. Ս. պատրիարքին19, որ սուգի մատնեց ամբողջ հա- 
յութիւնը: Նոյեմբեր 8ին երուսաղէմի միաբանական ժողովը 
պատրիարքական տեղապահ ընտրեց լուսարարապետ Գերշ. 
եղիշէ Վրդ. Տէրտէրեանը20:

երբ նոր տարուան սեմին ամփոփ ակնարկ մը կը նետենք 
անցնող շրջանի մեր ազգային կեանքին վրայ, արդարութեան 
դէմ պիտի ըլլար պաշտօնական մարմիններու կողքին չյիշա- 
տակել մեր զոյգ գաղութներու երիտասարդական կազմակեր- 
պութիւններու տարած դրական եւ ազգօգուտ գործը: Ազգա-
պահպանման տեսակէտով այդ կազմակերպութիւնները պէտք  
է դասել ազգային վարժարաններէն անմիջապէս վերջ՝ որով- 
հետեւ անոնք եւս կը զբաղին մանաւանդ տոհմիկ դաստիա-
րակութեամբը հազարաւոր հայ երիտասարդներու եւ երիտա-
սարդուհիներու: Անցնող շրջանին մեր զանազան միութիւնները 
տենդոտ աշխատանքի լծուած էին. իրարու յաջորդեցին բա- 
նախօսութիւններ, դասախօսութիւններ, գեղարուեստական եւ  
մշակութային երեկոյթներ: Այս բոլոր ձեռնարկներուն ընդմէ- 
ջէն մեր կազմակերպութիւնները իրենց անդամներուն ու բա- 
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րեկամներուն մէջ զօրացուցին գիտակցութիւնն ու սէրը՝ հայ 
մշակոյթին եւ հայ գեղարուեստին: եւ այս պզտիկ նպաստ մը 
չէ ազգապահպանումի գործին:

եթէ, ըստ սովորութեան, անհրաժեշտ է մաղթանքով մը վեր- 
ջացնել նոր տարուան առիթով եղող որեւէ գրութիւն, մենք 
պիտի ջերմապէս մաղթենք որ նոր տարին իր հետը բերէ օրի-
նաւորութիւն եւ խաղաղութիւն մեր գաղութներու կեանքէն ներս, 
եւ մանաւանդ՝ վերջնական լուծումը հայ ազգի հիմնական 
երկու խնդիրներուն, որոնց անդրադարձանք մեր յօդուածին 
մէջ: 
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ՀրաՇաՓաՌ ՅարՈՒթիՒն

Այսօր համայն քրիստոնեայ աշխարհը կը տօնէ դարձեալ  
իր յաղթանակին՝ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ յարու- 

թեան տօնը: չարչարեալ ու խաչեալ Աստուածորդին, իր մահ- 
ուան երրորդ օրն իսկ կը յաղթէ մահուան եւ յարութիւն կ՚առնէ  
մեռելներէն՝ իրականացնելով յոյսերը բոլոր անոնց, որոնց հա- 
ւատքը զօրաւոր էր, բոլոր անոնց որոնք չէին յուսալքուած  
չարչարանքի եւ խաչելութեան օրերուն: Քսան դարեր վերջ 
տակաւին մարդիկ զիրար կ՚ողջունեն, Զատկուան օրերուն, 
յարութեամբը Քրիստոսի:

Զատիկը կը մնայ զօրաւոր հաւատքի եւ այդ հաւատքի 
ուժովն իսկ տարուած յաղթանակի խորհրդանիշը. յաղթանակը  
արդարութեան՝ ընդդէմ բիրտ ուժի: Հակառակ բոլոր դժուարու- 
թեանց, կը վերապրին եւ յարութիւն կ՚առնեն այն բոլոր անհատ- 
ներն ու ժողովուրդները, որոնց մէջ զօրաւոր կը մնայ յաղթա-
նակի հաւատքը:

Տակաւին երէկ, ամբողջ մարդկութիւնը՝ Ամերիկայէն մինչեւ 
եւրոպա եւ Ծայրագոյն Արեւելք, չորս տարիներ շարունակ 
ապրեցաւ ահաւոր կեանքեր21, բայց վերջնական յաղթանակը 
տարին այն ազգերը, որոնք ունէին հաւատքը իրենց դատին 
արդարութեան եւ քաջութիւնը՝ չյուսահատելու: «Յարութիւն 
առաւ» աւերուած եւրոպան:

Բայց այսօր, յաղթանակէն հազիւ հինգ տարիներ վերջ աշ- 
խարհի բոլոր ժողովուրդները նորէն կ՚ապրին հիւլէական ռում- 
բով պատերազմի մղձաւանջը: Ժողովուրդները կարող են  
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առաջքը առնել նոր պատերազմի մը՝ միայն երբ գիտնան 
յաղթել չարին, իրենց եսամոլութեանց, եւ երբ հաւատքը ունե-
նան խաղաղութեան բարիքներուն: 

Մեր ժողովուրդը իր պատմութեան ընթացքին եղած է առա- 
ւելաբար «չարչարեալ ու խաչեալ» ժողովուրդ մը եւ Համաշ- 
խարհային Առաջին Պատերազմին ենթարկուեցաւ ահաւոր 
եղեռնին: Թշնամիները, մեզ բարձրացնելէ յետոյ մինչեւ գող- 
գոթայ, կարծեցին վերջնականապէս թաղած ըլլալ «ոտքերը 
ջրհեղեղի ջրից դեռ թաց» եղող մեր ազգը, եւ Պիղատոսները 
լուացին իրենց ձեռքերը, բայց ոչ մէկ ուժ կրնայ բնաջնջել 
ժողովուրդ մը, որուն վերապրելու կամքը անտեղիտալի է եւ 
որուն հաւատքը իր պատմական դերին հանդէպ՝ անխախտ:

դարերու ստրկական կեանքէ մը ետք, հայութիւնը յաղթեց 
մահուան եւ «յարութիւն առաւ մեռելներէն»: Անոր հրաշափառ 
յարութիւնն էր հայրենի հողերու մէկ մասին ազատագրումը 
եւ կազմութիւնը հայ պետականութեան: Հոգեպէս յարութիւն 
առաւ նաեւ հայ ժողովուրդը Սփիւռքի մէջ, եւ հայ կեանքը 
կ՚եռայ բոլոր գաղութներէն ներս, քանի հաւատքը զօրաւոր է  
հանդէպ հայ դարաւոր արժէքներուն: Հայ մտքի ու հոգիի 
յաղթանակն էր նաեւ հարիւր հազարաւոր պանդուխտներու 
վերադարձը հայրենի հողին:

Զօրաւոր եղած է միշտ եւ անսասան կը մնայ տակաւին մեր 
ժողովուրդին հաւատքը՝ իր դատին վերջնական եւ արդար 
լուծումին հանդէպ: Այնքան ատեն որ մենք չենք յուսահատիր 
եւ չենք հրաժարիր թրքական բռնակալութեան տակ գտնուող 
մեր պապենական հողերը ազատագրելու գաղափարէն, կըր- 
նանք վստահ ըլլալ թէ ուշ կամ կանուխ պիտի իրականանան  
մեր երազները: եւ այս օրերուն դարձեալ, այդ զօրաւոր հա- 
ւատքին օրինակը կու գայ մեզի էջմիածնէն՝ Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոս Գէորգ Զ.էն22: Արդարեւ, Վեհ. հայրապետը, Սովետ  
Միութեան պետին ուղղած իր շնորհաւորական հեռագրին մէջ,  
կը յայտնէ նախ թէ հայ ժողովուրդը իր նուիրական բնաշխար- 
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հին մէջ ա՛յնքան ծաղկեցաւ եւ բարգաւաճեցաւ, որ ի վիճակի  
եղաւ լայն բանալու Հայրենիքին դռները՝ Սփիւռքի տարագիր  
իր եղբայրներուն առջեւ: եւ Վեհ.ը կ՚աւելցնէ թէ հայ ժողովուր- 
դի լաւագոյն զաւակներուն իղձն է, որ ազատութեան արեւը 
ծագի նաեւ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ԱՆԻՐԱՒՕՐէՆ ԱՆՋԱՏՈՒԱԾ ՀՈ- 
ՂեՐՈՒ ՎՐԱՅ եՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՈՂՋ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ Ի ՎԻՃԱԿԻ 
ԼԻՆԻ ՎեՐԱդԱՌՆԱԼ ԻՐ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐեՆԻՔԸ...»:

Քրիստոսի Ս. Յարութեան այս տօնին առթիւ, մենք կը բաժ- 
նենք Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին իղձն ու հաւատքը, վըս- 
տահ՝ թէ պիտի իրականանայ հայ ժողովուրդին ամբողջական 
«հրաշափառ յարութիւնը»:

Բնութեան վերազարթնումի այս օրերուն, ամէն հայ – հայ- 
րենական հողի վրայ թէ տարագիր – պէտք է ամփոփուի եւ 
վերստին ամրացնէ իր յոյսն ու հաւատքը: Ամէն հայ պէտք է  
լարէ ինքզինք, որպէսզի երբ Օրը գայ, պատրաստ ըլլայ 
ստանձնելու իրեն վերապահուած դերը: եւ ամէն հայ պէտք է 
իր մտքին մէջ հաստատ պահէ իտէալը՝ իր հողային ամբող- 
ջականութիւնը ապահոված եւ ազատ Հայրենիքի մը մէջ ազ- 
գահաւաքով մէկտեղուած եւ ձուլուած հայութիւնը պիտի կեր- 
տէ մշակութային նոր ոսկեդար մը, պիտի ստեղծէ բարգաւաճ 
կեանք մը եւ պիտի վերաշինէ իր հայրենի օճախը՝ Արարատի 
շուրջ բոլորը եւ Լուսաւորչի Կանթեղին տակ: Ահա այդ տեսլա-
կանով եւ այդ հեռապատկերով պէտք է հաւատալ Լուսաւոր 
Վաղուան:
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Մեծ նաՀաՏաԿՈՒթեան  
երեսՈՒնՀինգաՄեաԿԸ

Բոլոր ազգերը իրենց պատմութեան մէջ ունին դէպքեր ու  
թուականներ, որոնց տարեդարձները ինքնամփոփումի 

եւ մտածումի օրեր են իրենց համար: Բազմաթիւ են այն ժողո- 
վուրդները, որոնք իրենց ազատագրութեան եւ Հայրենիքի ան- 
կախութեան համար տուած են զոհեր, եւ ունին իրենց նահա- 
տակաց տօները: Բայց ո՛չ մէկ ազգի նահատակաց տօնը կը  
վերյիշեցնէ, հաւանաբար, այնքան զարհուրելի դէպքեր եւ ունի  
այնքան խորունկ իմաստ, որքան Ապրիլ 24ը՝ բովանդակ հայ  
ժողովուրդին համար: Ապրիլ 24ը մեր վերջին շրջանի պատմու- 
թեան այն բացառիկ թուականներէն է, զոր կը սգան անխտիր 
մեր ազգին բոլոր հատուածները, յարանուանութիւններն ու 
կազմակերպութիւնները:

Ժամանակի ընթացքին եւ սերունդներու յաջորդականու- 
թեան մէջ կրնան մոռցուիլ Ապրիլ 24ով խորհրդանշուող այդ 
Մեծ եղեռնի դէպքերուն մանրամասնութիւնները եւ կրնայ մեղ- 
մանալ ամբողջ ժողովուրդի մը վրայ ձգած անոր տխուր ազ- 
դեցութիւնը: Բայց այս մեծ թուականին իմաստը աւելի եւս 
հիմնաւորուած պիտի մնայ մեր պատմութեան մէջ եւ պիտի  
ներշնչէ գալիք սերունդները եւս՝ իբր խորհրդանիշը հին դա- 
րերէն եկող այս ժողովուրդին վերապրելու վճռական կամքին, 
այն գիտակցութեամբ թէ՝ ան տակաւին չէ վերջացուցած աշ- 
խարհիս վրայ իր պատմական դերը:

Մեր նպատակը չէ հոս պատմականը ընել այն ահաւոր 
ջարդին, որուն ենթարկուեցաւ հայ ազգը Համաշխարհային 
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Առաջին մեծ Պատերազմի ընթացքին: Վերապրող հայութեան 
սրտին ու մտքին մէջ տակաւին թարմ է ամբողջ ժողովուրդի 
մը դէմ գործուած այդ մեծ ոճիրին յիշատակը: Ամբողջ ազգ մը  
բնաջնջելու օսմանեան զարհուրելի ծրագիրը չիրականացաւ  
բարեբախտաբար: Մեր դարաւոր թշնամին կ՚անդրադառնայ 
այսօր, թէ իր զոհը՝ հայ ժողովուրդը, յարութիւն առած է արիւ- 
նոտ անապատներէն եւ իր արժանաւոր տեղը կը վերագտնէ 
ազգերու ընտանիքին մէջ: Ասիկա մեր փառահեղ յաղթանակն 
է, եւ լաւագոյն վրէժն է մեր՝ ընդդէմ մեր ոճրագործ թշնամիին:

Արդարեւ, Մեծ եղեռնէն երեսունհինգ տարիներ ետք միայն, 
տալէ յետոյ մէկ միլիոն զոհ, հայութեան վերապրելու կամքը եւ 
ազգովին բարձրանալու ճիգը աւելի զօրաւոր են այսօր աւելի 
քան երբեք: Հրաշքով մը մահէն ազատած, բայց իրենց բնակա-
վայրերէն աքսորուած հայ որբերը, անապատներու մէջ մղելէ 
ետք մահու եւ կենաց պայքար, ապաստան գտան հիւրընկալ 
երկիրներու մէջ: Արտասահմանեան բոլոր գաղութներու մէջ 
այդ որբերը վերագտան իրենց կենսունակութիւնը, հրաշալի 
ճիգով մը յառաջդիմեցին իրենց կեանքի ասպարէզներուն մէջ, 
հասան դիրքերու եւ կազմեցին հայկական նոր ընտանիքներ: 
եւ վերապրող հայութիւնը, գաղութներու մէջ, իր ֆիզիքական  
գոյատեւման պայքարին հետ միատեղ՝ տարաւ նաեւ իր ազ- 
գային գոյատեւման պայքարը: Բացուեցան եկեղեցիներ ու վար- 
ժարաններ, կազմակերպուեցան մեր հաստատութիւնները եւ 
մարմին առին մեր միութիւնները:

Այս բոլորին հետ եւ այս բոլորէն վեր՝ ունեցանք Հայրենիք 
ու հայ պետականութիւն: Մեր Հայրենիքի ժողովուրդը, համե-
մատաբար կարճ շրջանի մը մէջ, կեանքի բոլոր մարզերուն 
մէջ արձանագրեց մեծ յառաջդիմութիւններ եւ յաղթանակներ:  
Անիկա ունեցաւ իրական հրաշափառ յարութիւն մը եւ մեր  
թշնամին վախով կը դիտէ, այսօր, անոր զարգացումն ու զօ- 
րացումը: Նեղ են տակաւին անոր սահմանները. անիկա տա- 
կաւին չէ տիրացած ամբողջութեանը իր պատմական հողե- 
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րուն եւ հետեւաբար նաեւ հնարաւորութիւնը չունի իր ծոցը 
ընդունելու իր արտասահմանի բոլոր զաւակները: Բայց մենք 
կը հաւատանք թէ ի զուր չզոհուեցան մեր մէկ միլիոն քոյրերն 
ու եղբայրները: Անոնց արիւնը վրէժ կը պոռայ տակաւին եւ 
անոնց հոգիները չեն գտած տակաւին իրենց հանգիստը: Մեր 
մեծագոյն վրէժը պիտի ըլլայ՝ ազատագրումը տակաւին թրքա-
կան տիրապետութեան տակ գտնուող մեր հողերուն եւ անոնց 
կցումը Մայր Հայրենիքին: Այն ատեն միայն ամբողջացած պի- 
տի ըլլայ իմաստը Ապրիլ 24ին եւ այն ատեն միայն պիտի 
հանդարտին հոգիները մեր աւելի քան մէկ միլիոն նահատակ- 
ներուն:

Մեծ եղեռնի այս երեսունհինգամեակին կը սգանք նահա- 
տակութիւնը մեր անթիւ ազգակիցներուն, եւ աչքերնիս կը սե- 
ւեռենք Վաղուան՝ լաւատեսութեամբ, յոյսով եւ հաւատքով:
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ՎերՋաՑՈՂ ՀաՅԿաԿան Տարին

Հայկական կեանքի իրադարձութիւնները կարելի է դիտել 
յոռետեսութեամբ, եւ հետեւաբար զայն ներկայացնել մութ  

գոյներով, եւ կամ կարելի է զայն դիտել ու ներկայացնել փայ- 
լու՛ն վիճակի մը մէջ: Այս երկու կերպերն ալ պիտի ըլլային 
«ծայրայեղական», եւ հետեւաբար պիտի չտային ճշմարիտ 
պատկերը վերջացող տարուան հայ իրականութեան: Յամե-
նայնդէպս, կ՚ուզենք լաւատեսութեան շեշտ մը դնել մեր պատ- 
կերացումին մէջ. լաւատեսութիւն՝ որ ծնունդ կ՚առնէ հայ ժողո- 
վուրդին եւ անոր ապագային հանդէպ մեր ունեցած խորունկ 
հաւատքէն:

Միջազգային գետնի վրայ բոլորեցինք տարի մը եւս՝ յար եւ 
նման յետպատերազմեան նախորդ տարիներուն: Տեւական 
լարուածութիւն ազգերու միջեւ, եւ երբ այդ լարուածութիւնը կը 
հասնի «իր գագաթնակէտին», կը տրուի լուրը միջազգային 
հանդիպումի մը եւ ամբողջ մարդկութիւնը անոր կը յառէ իր  
ակնարկները՝ ծնելիք երկարատեւ խաղաղութեա՜ն մը ակնկա- 
լութեամբ: չ՚ուշանար յուսախաբութիւնը, բայց ազգերն ու ան- 
հատները առանց յուսահատելու կը սպասեն նո՛ր հանդիպումի 
մը: երկրագունդի զանազան անկիւններուն մէջ կը ծագին հըր- 
դեհներ, զորս մարդիկ կը ջանան նախ «սահմանափակել» եւ 
յետոյ ալ մարել:

Բայց հակառակ այդ բոլորին, կարելի եղաւ 1951ին եւս փըր- 
կել խաղաղութիւնը եւ խուսափիլ համաշխարհային երրորդ 
պատերազմէ մը, պատերազմ ՝ որ պիտի նշանակէր անտարա- 
կոյս անկումը արդի քաղաքակրթութեան եւ բնաջնջումը շատ 
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մը ազգերու, եւ հաւանաբար նաեւ մեր ժողովուրդին:

Անկասկած, շարունակուող գէթ յարաբերական խաղաղու- 
թիւնը մեծագոյն բարիքը եղաւ մեր Հայրենիքին եւ մեր ժողո- 
վուրդին համար, այլեւս ո՛չ մէկ պատրանք՝ թէ խաղաղութենէ 
դուրս որեւէ փրկութեան միջոց կարելի է մեզի համար:

դարերու ստրկութենէն ետք, կարճատեւ խաղաղ կեանքն 
իսկ ինքնին մեծ եւ բացառիկ նշանակութիւն ունի մեր Հայրե- 
նիքին համար: Հայրենի հողին վրայ համախմբուած մեր եղ- 
բայրներն ու քոյրերը, հայ պետականութեան հովանիին տակ, 
տարի մը եւս առիթ ունեցան, առանց մեր դարաւոր թշնամիէն 
խանգարուելու վտանգին, զարգացնելու իրենց իմացական,  
ֆիզիքական եւ տնտեսական կարողութիւնները եւ նաեւ շի- 
նելու եւ շէնցնելու մեր երկիրը: Այս յարատեւող եւ օրըստօրէ 
աւելի զարգացող յառաջդիմութեան վերջին ականատեսի 
վկայութիւնը բերին, 1951ին, էջմիածնէն եւ Հայրենիքէն վերա- 
դարձող սաղիմական երեք եպիսկոպոսները23: Հայրենիքի 
լուսափայլ իրականութիւնը, իր հայ պետականութեամբ եւ 
հայ ժողովուրդով, ո՛չ միայն խարիսխն ու գրաւականն են 
ապագայի մեր աւելի մեծ երազներուն, այլ նաեւ հիմնական 
ազդակներէն մեծագոյնները՝ Սփիւռքի հայութեան ազգա-
պահպանման: Այս սերունդը, որ ապրեցաւ մեր պատմութեան 
ամէնաողբերգական մէկ շրջանը, լաւապէս կ՚ըմբռնէ խաղա- 
ղութեան եւ Հայրենիքի իրականութեանց անգնահատելի ար- 
ժէքը...: Ի՛նչ փոյթ թէ գտնուին հայ մարդիկ, որ Հայաստանի 
պետական տօնը «սգատօնի» վերածե՜ն հայ եկեղեցիի մը մէջ, 
եւ թէ՝ օտար պետական մարդ մը անորոշ խօսքերով խոստա-
նայ մեր Հայրենիքին «ազատագրումը». «ազատագրում»՝ որ 
բնականաբար պիտի գար պատերազմո՜վ եւ թրքական բա-
նակի միջոցաւ...:

Հայրենի հողին վրայ, բազմած էջմիածնի Մայր Աթոռին 
վրայ, Ամենայն Հայոց հայրապետը, իր բարձր իմացակա- 
նութեամբ եւ նուրբ վարչագիտութեամբ, եւ հակառակ բազմա- 
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թիւ խոչընդոտներու, կրցաւ, անցնող շրջանին եւս, լաւագոյնս 
առաջնորդել Հայաստանեայց եկեղեցւոյ նաւը: Հայ եկեղեց- 
ւոյ միասնականութիւնը անգամ մը եւս շեշտուեցաւ՝ երբ էջ- 
միածնի գահակալը իր նուիրակները հիւանդտեսի ղրկեց Կի- 
լիկիոյ Գարեգին Վեհ. կաթողիկոսին24:

Ամբողջ հայութիւնը ապրեցաւ յուզումի օրեր՝ իմանալով 
ծանր հիւանդութիւնը իր սիրեցեալ հայրապետին: Բարեբախ- 
տաբար, ամավերջի այս օրերուն մեր Վեհ.ը կը գտնուի ապա- 
քինումի շրջանին մէջ: Նոր տարուան սեմին, ամբողջ հայու- 
թիւնը ի սրտէ կը մաղթէ որ Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսը վերա- 
գտնէ իր կատարեալ առողջութիւնը, որովհետեւ հայ ժողո- 
վուրդը տակաւին երկար տարիներ պէտք ունի իր իմաստուն 
հովուապետին: Մեր Վեհ.ին ծրագիրը՝ Անթիլիասը դարձնել 
արտասահմանի կրօնական եւ մշակութային կեդրոնը, ամէն  
տարի քիչ մը աւելի կ՚իրականանայ: Անցնող շրջանին Կաթո- 
ղիկոսարանի դպրեվանքէն շրջանաւարտ եղան բազմաթիւ 
կուսակրօն երիտասարդ եկեղեցականներ ու քահանայ հայ- 
րեր, եւ պաշտօնի հրաւիրուեցան՝ ԱՄՆ եւ այլ գաղութներ: Կա- 
թողիկոսարանի մէջ սկսաւ նաեւ կառուցումը մատենադարան- 
թանգարանի մեծ շէնքին:

Հայաստանեայց եկեղեցւոյ գլխաւոր աթոռներէն Պոլսոյ 
Պատրիարքութիւնը վերջացող տարուան ընթացքին վերա- 
գտաւ իր սահմանադրական եւ բնականոն կեանքը: Մեր ըն- 
թերցողները լաւ կը յիշեն այն տագնապը, որ պառակտած էր 
պոլսահայ գաղութը: էջմիածնի Վեհ. հայրապետը իր կորովի 
կեցուածքովը եւ կտրուկ միջամտութեամբը կրցաւ վերահաս- 
տատել սահմանադրական կարգուսարքը գաղութէն ներս: Այս  
ձեւով փրկուեցաւ Հայ եկեղեցւոյ միասնականութիւնը եւ բարձ- 
րացաւ վարկը էջմիածնի Կաթողիկոսութեան եւ Պոլսոյ Պա- 
տրիարքութեան՝ յաչս ժողովուրդին ու թուրք կառավարութեան: 
Բայց երբ վերահաստատուեցան թրքահայութեան սահմա-
նադրական ազգային մարմինները եւ ընտրուեցաւ արժանա- 
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ւոր պատրիարքը25, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը, ինչպէս ժա-
մանակին գիտցած էր պատժել ըմբոստ եկեղեցականները, 
նոյնպէս գիտցաւ վեհանձնօրէն ներել յանցաւորները, վերա- 
հաստատելով կարգալոյծ եկեղեցականները իրենց պաշտօ- 
նին մէջ եւ հետեւաբար մէջտեղէն վերցուց գաղութին պա-
ռակտումին վերջին պատճառը: 

Հայաստանեայց եկեղեցին ունեցաւ նաեւ իր մեծ կորուստ- 
ները: Ան առ յաւէտ կորսնցուց իր բազմավաստակ իշխաններէն 
երկուքը՝ Մազլըմեան26 եւ Սիւրմէեան27 արքեպիսկոպոսները, 
երկուքն ալ հաւատարիմ իրենց Հայրենիքին ու հայրապետին, 
երկուքն ալ ջերմ պաշտպաններ Հայ եկեղեցւոյ միասնակա- 
նութեան: 

Մահը մաս կը կազմէ կեանքի ընդհանուր օրէնքներուն, բայց  
այս պարագային դժբախտութիւնը հոն է՝ որ երկու բարձրաս- 
տիճան եկեղեցականներն ալ չունեցան իրենց ձգած բացը լեց- 
նող նորեր: Այսպիսի պարագաներուն, անգամ մը եւս կը պար- 
տաւորուինք անդրադառնալու թէ՝ այն եկեղեցականներն ու մը- 
տաւորականները, որոնք պիտի պատրաստուէին Համաշխար- 
հային Առաջին Պատերազմին եւ անոր յաջորդող տարիներուն 
եւ որոնք պիտի դառնային շատ բնականաբար, այս շրջանին, 
մեր կրօնական եւ հասարակական կեանքի ղեկավարները, կը 
պակսին: Անջրպե՛տ մը գոյութիւն ունի:

Ցաւալի այս պարագաներուն յիշատակութենէն ետք, գոհու- 
նակութեամբ կ՚արձանագրենք այն իրողութիւնը թէ երուսա- 
ղէմի Ս. Յակոբեանց Միաբանութիւնը թէեւ քաղաքական հաս- 
կնալի պատճառներով 1951ին եւս չընտրեց իր պատրիարքը, 
բայց շնորհիւ իր անդամներուն յարատեւ ճիգերուն, գլխաւո- 
րութեամբ պատրիարքական տեղապահ Գերշ. Տ. եղիշէ Արք.  
Տէրտէրեանի, եւ օժանդակութեամբը զանազան հայ գաղութ- 
ներու, կրցաւ բարւոքել Պատրիարքարանի եւ երուսաղէմի գա- 
ղութին ողբալի վիճակը՝ ստեղծուած Պաղեստինի դէպքերուն 
հետեւանքով:
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Ամբողջ հայութեան համար նշանակալի եւ ուրախալի դէպք 
մըն էր նաեւ երուսաղէմի Միաբանութեան անդամներէն երեք  
վարդապետներու այցելութիւնը Սովետ Հայաստան եւ էջմիա- 
ծին: Ամենայն Հայոց հայրապետը երկու վարդապետներուն 
շնորհեց եպիսկոպոսական աստիճան եւ Տեղապահ Հօր՝ ար- 
քեպիսկոպոսութիւն:

դժբախտաբար, մեր մէջէն հատուած մը, ի խնդիր գաղութ- 
ներու տիրապետութեան՝ անցնող շրջանին եւս պայքար բա- 
ցաւ արդէն իսկ մատի վրայ համրուող մեր բարձրաստիճան  
եկեղեցականներէն ոմանց դէմ: Այդ պայքարի թիրախ դարձան  
առաւելաբար Ամերիկայի առաջնորդ Տիրան եպս. Ներսոյեան28,  
եւրոպայի կաթողիկոսական պատուիրակ ողբ. Արտաւազդ 
Արք. Սիւրմէեան եւ Քալիֆորնիոյ առաջնորդ Վարդան եպս. 
Գասպարեան29: եթէ պայքարը սահմանափակուած ըլլար մեր 
ազգային ներքին կեանքին մէջ, այնքան ալ կարեւորութիւն 
պիտի չունենար: դժբախտաբար, ՀՅդ աշխատեցաւ, անխոս- 
տովանելի միջոցներով, Հայ եկեղեցւոյ այդ իշխանաւորները 
կասկածելի ցոյց տալ իրենց պաշտօնավարած գաղութներուն 
պետական իշխանութեանց մօտ: Նախորդ տարիներուն նոյն  
ձեւի այպանելի աշխատանք տարած էր Մանասեան30, դրամբ- 
եան31 եւ Կոստանեան32 սրբազաններուն դէմ, եւ այժմ Իրաքի, 
Թեհրանի եւ Ատրպատականի հայկական կարեւոր թեմերը 
մնացած են խեղճուկ քահանաներու ձեռքը: 

Մեր ներքին պառակտումներուն վրայ աւելցաւ նաեւ, անց- 
նող տարեշրջանին, միջյարանուանական պայքար մը: Հայ 
Կաթողիկէ Պատրիարքարանը, իր Ծիրանաւոր կաթողիկոս 
պատրիարքին միջոցաւ, վերէն տրուած ուղղութեանց համա-
ձայն, խաչակրութեան սկսաւ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ դէմ:  
Հայոց եկեղեցական պաշտօնաթերթերը՝ Սիոն 33, Հասկ34 եւ- 
այլն տուին իրենց կորովի պատասխանները: Այն պարագան  
թէ դերենիկ սրբազանի35 պատրաստած գիրքը՝ ի պատաս- 
խան Աղաճանեան Կարտինալի հովուական թուղթին, շուրջ 
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տասը հազար օրինակ տպուեցաւ եւ սպառեցաւ, ցոյց կու տայ 
թէ հայ ժողովուրդը հիմնապէս կապուած կը մնայ իր Մայր 
եկեղեցիին:

Կարելի չէ չարձանագրել հոս այն ողբերգական դէպքը, 
որ պատահեցաւ վերջերս ամերիկահայ գաղութէն ներս: Ֆրեզ- 
նոյի Ս. երրորդութիւն եկեղեցւոյ հոգաբարձութիւնն ու քահա- 
նան կ՚ըմբոստանան Առաջնորդարանին եւ առաջնորդին դէմ,  
կ՚անջատուին էջմիածնէն եւ... հրապարակաւ ու օտար մամու- 
լի սիւնակներէն կ՚ամբաստանեն իրենց առաջնորդն ու էջ- 
միածնի Վեհ. հայրապետը: Հայ մամուլը տուաւ արդէն այս  
խնդրին մանրամասնութիւնները: Այլասերումի ինչ ահաւո՜ր 
պատկեր: Այդ դէպքին հեղինակները Ամենայն Հայոց կաթո- 
ղիկոսը օտարներուն ներկայացուցին իբր համայնավարներու 
գործակալ, եւ հետեւաբար նաեւ կասկածելի իրենց ապրած 
երկիրներու կառավարութեանց աչքին՝ այն բոլոր եկեղեցիներն 
ու եկեղեցականները, որոնք ենթակայ են էջմիածնի Կաթողի- 
կոսութեան: եւ ըսե՜լ թէ ՀՅդ ուրիշները կ՚ամբաստանէ իբրեւ  
գաղութները վտանգողնե՜ր: Պոլսահայ աւանդապահ գաղու- 
թէն ներս, նոյնիսկ թուրք կառավարութեան հսկողութեան տակ,  
պատրիարքական տեղապահին դէմ ըմբոստացող եւ մինչեւ 
կարգալուծութեամբ պատժուող կրօնաւորներն իսկ չէին հա-
մարձակած զիրենք պատժող Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը 
բացէ ի բաց ամբաստանել: երբ ֆաշական կառավարութիւնը 
կը տիրէր Հռոմի մէջ36, եւ նոյնիսկ պատերազմի տարիներուն, 
ո՛չ մէկ կաթողիկէ եկեղեցի մտածեց անջատուիլ Վատիկա- 
նէն: Մտածել թէ այս շարժումին գլուխը կը գտնուի մարդ մը, 
որ անցնող շրջանին պտտեցաւ գաղութէ գաղութ, արժանա- 
ցաւ մեծ ընդունելութիւններու, իբր ազգային «մեծ ղեկավար»37,  
զանազան հաստատութիւններու ըրաւ նիւթական օժանդա-
կութեան խոստումներ – չենք գիտեր որու՞ն հաշւոյն եւ ի՞նչ 
նպատակաւ – երբ այդ «ազգային մեծ ղեկավար»ին անցեալի 
ամբո՛ղջ գործունէութիւնը եղած էր միայն թրքական կերա-
կուրներ պատրաստել եւ դրամ շահիլ...:
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Բայց այս դէպքը պատահական դէպք մը չէ. ան մաս կը  
կազմէ ընդհանուր ծրագրի մը. ծրագիր մը՝ որուն նախապատ- 
րաստական աշխատանքը տարուեցաւ, անցեալ շրջանին, դաշ- 
նակցական մամուլի էջերէն: Վերջացող տարուան ընթացքին 
եղաւ շրջան մը, երբ դաշնակցական գրեթէ բոլոր թերթերը 
սկսան պարզել գաղութներու համար նոր ծրագիր մը: Ըստ 
անոնց, արտասահմանի հայութիւնը կը կազմէ քաղաքական 
ամբողջութիւն մը, եւ հետեւաբար պէտք է ստեղծել կեդրո-
նական մարմին մը՝ ղեկավարելու համար ամբողջ Սփիւռքի 
գաղութները: Այս ծրագրին գործադրութեան իբր հիմնական 
պայման ցոյց տրուեցաւ արտասահմանի եկեղեցիներուն խը- 
զումը էջմիածնէն: Բայց անցնինք, որովհետեւ հաւանաբար  
օր մը առիթը կ՚ունենանք լայնօրէն անդրադառնալու այս վտան- 
գաւոր ծրագրին եւ անոր ետեւ թաքնուած քաղաքական նոր 
արկածախնդրութեանց: Մեր հիմնական տեսակէտը այն է որ 
արտասահմանի հայութիւնը, իր ֆիզիքական ապահովութեան 
համար իսկ, պէտք է զգուշանայ բարձր քաղաքականութիւն 
խաղալէ, իւրաքանչիւր գաղութի ամէն մէկ անդամը պէտք է 
բաւականանայ իր ապրած երկրին օրինապահ քաղաքացին 
հանդիսանալով:

Անցեալ տարեշրջանի հայ իրականութիւնը պատկերացնել  
փորձող մեր առաջին երկու յօդուածներուն մէջ լայն տեղ յատ- 
կացուցինք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ գլխաւոր կեդրոննե- 
րուն, որովհետեւ կը հաւատանք թէ անոնք, իրենց կրօնական  
առաքելութեան զուգահեռ, կը կազմեն նաեւ հիմնական կեդ- 
րոններ սփիւռքահայութեան հասարակական, կրթական եւ 
մշակութային կեանքին:

Հայ եկեղեցիէն զատ, արտասահմանի հայութեան ազգա-
պահպանման գլխաւոր ազդակները կը կազմեն մեր կրթա- 
կան հաստատութիւնները: Բարեբախտաբար, մեր գաղութնե- 
րուն մեծ մասը ունի իր հայկական դպրոցները: Այս ուղղու- 
թեամբ բախտաւոր է մանաւանդ Լիբանանի հայ գաղութը: 
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Ան կը հաշուէ ոչ միայն բազմաթիւ նախակրթարաններ, այլ նա- 
եւ վերջին շրջանին մանաւանդ, օժտուեցաւ բազմաթիւ բարձ- 
րագոյն նախակրթարաններով եւ երկրորդական վարժարան- 
ներով: Այս առնչութեամբ գոհունակութեամբ կ՚արձանագրենք 
ՀԲԸՄի Մանչերու Վարժարանի38 ունեցած մեծ յաջողութիւնը: 
Իր նոր շէնքով, տնօրէնութեամբ եւ ուսուցչական կազմով, ան 
ամէն տուեալ ունի դառնալու համար տիպար երկրորդական 
հայ վարժարան մը: Այս առթիւ կ՚արժէ յիշել նաեւ որ Մանչերու 
երկրորդական Վարժարանը առաջին անգամ պաշտօնապէս  
մասնակցեցաւ պետական (արաբական) սերթիֆիքայի քննու- 
թիւններուն, եւ իր տասնմէկ թեկնածուներէն ութն յաջողեցան:

դժբախտաբար, մեր ազգային նախակրթարաններու մե- 
ծագոյն մասը չունի տակաւին ուսումնական բաղձալի մա-
կարդակ մը, որպէսզի անոնք կարենան գոհացում տալ հայ  
բոլոր ծնողներուն: Պէտք է որ հայկական դաստիարակութեան 
զուգընթաց տան նաեւ նոր սերունդին գոհացուցիչ չափով 
ընդհանուր զարգացում: Անհրաժեշտ է որ կրթական քաղա-
քականութիւն մը որդեգրուի եւ նոր ծրագիր մը մշակուի մեր 
բոլոր վարժարաններուն համար: Ասիկա ո՛չ գործն է մեր խեղճ  
թաղականներուն եւ ո՛չ ալ հատուածամոլ ուսումնական խոր- 
հուրդներուն: Պէտք է որ համազգային կազմակերպութիւն մը 
ձեռք առնէ մեր գաղութներու կրթական գործը:

եթէ օր մը գրուի մեր գաղութներու պատմութիւնը, Հայ եկե- 
ղեցւոյ եւ հայ վարժարաններու կողքին այդ պատմութեան մէջ 
կարեւոր տեղ պիտի գրաւեն բնականաբար մեր զանազան 
բարեսիրական, կրթական, մշակութային, երիտասարդական 
եւ այլ կազմակերպութիւնները: Անցնող շրջանին եւս անոնք 
շարունակեցին իրենց մեծ նպաստը բերել արտասահմանի 
հայութեան ֆիզիքական, մտային, ազգային նկարագրի պահ- 
պանման ու զարգացումին:

Այս բոլոր կազմակերպութիւններուն մէջ իր եզակի եւ առաջ- 
նակարգ տեղը կը պահէ, անտարակոյս, ՀԲԸՄը: Յաճախ  
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ճշտօրէն ըսուած է թէ ան նախախնամական դեր կատարեց՝  
հայ ժողովուրդի վերջին յիսուն տարիներու կեանքին ընթաց- 
քին: 1951ին եւս ան իր կարեւոր օժանդակութիւնը բերաւ գաղ- 
թահայութեան այլազան ձեռնարկներուն, եւ մանաւանդ կրթա-
կան գործին: Անցնող շրջանին սրտի մեծ գոհունակութեամբ 
ողջունեցինք ՀԲԸՄի Ամերիկայի մէջ ձեռնարկած երեք հարիւր 
հազար տոլարի հանգանակութիւնը՝ յատկացուելու համար 
Միջին Արեւելքի ազգային վարժարաններու նոր շէնքերու կա- 
ռուցման: Բայց պէտք է նախ մտածել հայ դպրոցներու հոգե- 
կան շէնքին կառուցման մասին: Շատ իմաստ չունի կառուցա- 
նել նոր շէնքեր, եթէ այդ գեղեցիկ շէնքերէն ներս մատաղ սե- 
րունդին պիտի տրուի թերի եւ մանաւանդ սխալ դաստիարա- 
կութիւն: Կը կարծենք թէ ժամանակն է որ ՀԲԸՄը իր կարե- 
լիութիւնները գերազանցապէս կեդրոնացնէ մշակութային 
գործին, այդ ուղղութեամբ հասնելու համար իր հիմնական  
նպատակին՝ գաղութներու ազգապահպանման: Ան պէտք է  
ունենայ կրթական ընդհանուր ծրագիր մը՝ իր հովանաւորու- 
թեան տակ պատրաստուած դասագիրքեր, իր ուսուցչական 
պատրաստուած քատրը եւ իր սեփական վարժարանները բո- 
լոր գաղութներէն ներս: Մեր կրթական գործին հիմնական դար- 
մանը կրնայ գալ միայն համազգային այս մեծ կազմակեր- 
պութենէն:

 ՀԱՀը39, որ յարաբերաբար աւելի կարճ կեանք մը ունի  
տակաւին (միայն իննը տարի), արդէն իսկ կը կատարէ գա- 
ղութներէն ներս կարեւոր դեր մը: ՀԱՀը կ՚օգնէ դաստիարա- 
կութեանը այն համալսարանական երիտասարդներուն, որոնք  
պիտի նուիրուին մեր հասարակական կեանքի ղեկավարու- 
թեան եւ կամ գաղութներու կրթական գործին: Իր ծախքով, 
անցնող շրջանին եւս հրատարակուեցան հայագիտական 
կարեւոր գործեր: ՀԱՀի զոհողութեանց շնորհիւ Փարիզի մէջ  
հաստատուեցաւ հրատարակչական մեծ տուն մը, որուն կող- 
քին կը հրատարակուի նաեւ Այսօր օրաթերթը40: Միեւնոյն Հիմ- 
նադրամի նախաձեռնութեամբ նաեւ, մօտ ատենէն պիտի սկսի 
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կառուցումը եգիպտահայութեան Ազգ. Տան: ՀԱՀը օրըստօրէ 
կը տարածուի բոլոր գաղութներէն ներս. կը մաղթենք որ 1952ին 
ան ունենայ իր մասնաճիւղերը նաեւ Սուրիոյ եւ Լիբանանի 
մէջ:

Աւելի սեղմ շրջանակի մէջ եւ առանց աղմուկի, իրերօգնու- 
թեան խոշոր գործ մը կը կատարեն նաեւ հայրենակցական 
միութիւնները: Անոնք անմիջական օգնութիւն կը հասցնեն 
իրենց դժբախտացած կամ հիւանդ հայրենակիցներուն: Քիչ 
չէ նաեւ թիւը այն պատանիներուն, որոնք ուսում կը ստանան 
հայ վարժարաններու մէջ՝ շնորհիւ օժանդակութեանը հայրե-
նակցական միութեանց: Իրենց զանազան ձեռնարկներով, այս  
միութիւնները կը ջանան վերապրեցնել իրենց հայրենակից- 
ներուն հոգիներէն ներս երկրին լաւագոյն յիշատակներն ու 
աւանդութիւնները, եւ այս ձեւով կը սատարեն անոնց ազգա-
պահպանման: 1951ին եւս մեր բոլոր հայրենակցականները 
շարունակեցին իրենց շինարար եւ դրական գործը:

Մեր պատանիները դժբախտաբար շատ անգամ առանց 
նախակրթարան մը իսկ կարենալ աւարտելու կը ստիպուին 
գործի ասպարէզ նետուիլ: Անոնց դաստիարակութիւնը կը  
շարունակուի մեր զանազան կազմակերպութիւններու ակումբ- 
ներէն ներս: Հայկական մաքուր մթնոլորտի մը մէջ կը զօրա- 
նայ անոնց միտքը, կ՚ազնուանայ անոնց նկարագիրը եւ մա- 
նաւանդ կ՚ամրապնդուի անոնց հայու հոգին: Կարելի չէ մի առ  
մի թուել հոս մեր բոլոր մարզական, մշակութային կազմակեր- 
պութիւններուն ունեցած գործունէութիւնները անցնող շրջա- 
նին: Անոնք ոչ միայն շարունակեցին իրենց աշխատանքները,  
այլեւ անոնցմէ շատեր արձանագրեցին որոշ յառաջդիմու- 
թիւններ: Յիշելու համար միայն մէկը անոնցմէ՝ ԹՄՄը41 վեր- 
ջացող տարուան ընթացքին Պէյրութի ամէնէն խեղճ հայկա-
կան թաղերէն մէկը՝ Սանճաք քեմփը օժտեց հայկական նա- 
խակրթարանով մը, եւ գաղութը՝ մշակութային շքեղ նոր տու- 
նով մը42:
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Հայ հոգիի միասնականութեան գեղեցիկ փաստը տուաւ  
արտասահմանի ամբողջ հայութիւնը, երբ, անցնող շրջանին,  
Ամենայն Հայոց հայրապետին հրահանգով, բոլոր գաղութ- 
ներէն ներս, կրօնական իշխանութիւններու, կրթական հաս- 
տատութիւններու եւ մշակութային կազմակերպութիւններու 
մասնակցութեամբ կատարուեցան ժողովրդական եւ փառա- 
շուք տօնակատարութիւններ՝ նուիրուած Վարդանանց դիւ- 
ցազնամարտի հազար հինգհարիւրամեակին:

եզրափակելու համար վերջացող տարուան հայ կեանքի 
պատկերացումը, մենք անգամ մը եւս կը յայտնենք մեր խո- 
րունկ հաւատքը հայ ժողովուրդին հանդէպ: Նոյնիսկ արտա-
սահմանի հայութիւնը չէ դատապարտուած կորսուելու, այնքան  
ատեն որ հայ ժողովուրդը իր հոգիին մէջ կը պահէ Հայրենիքի  
փառաւոր իրականութեան հաւատքը: Ամենայն Հայոց կաթո- 
ղիկոսը էջմիածնէն կ՚առաջնորդէ Հայաստանեայց եկեղեցին,  
մեր եկեղեցիին գլխաւոր Աթոռները կը պահեն իրենց միասնա-
կանութիւնը էջմիածնի հետ, եւ հայ վարժարանները, թերթերն 
ու կազմակերպութիւնները կը շարունակեն իրենց գոյութիւնն ու 
գործունէութիւնը:
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ՎերՋաՑՈՂ աԶգաՅին Տարին

Ժամանակաշրջանի մը իրատես պատմութիւնը կարելի է  
գրել – դէպքերու ու աշխատանքներու անկողմնակալ եւ  

արդար գնահատումովը – միայն ժամանակի հեռաւորութենէն, 
տասնեակ տարիներ ետք, երբ դադրած են նոյն շրջանի հար- 
ցերուն շուրջ ստեղծուած ամէնօրեայ վէճերն ու պայքարները, 
երբ նոյնիսկ անհետացած են դերակատարները: Բայց նոր 
տարուան մը սեմին կարելի է ընդհանուր պատկերը տալ 
անցնող շրջանի կարեւոր իրագործումներուն եւ հիմնական 
խնդիրներուն՝ ջանալով վեր առնել անոնց դրական եւ ժխտա-
կան կողմերը:

Տարակոյս չկայ թէ հայոց ընդհանուր պատմութեան մէջ,  
ապագային, իր կարեւոր տեղը պիտի գրաւէ Սփիւռքի հայու- 
թեան պատմութիւնը: Հաւանաբար ապագայի պատմաբանը  
մեր ժողովուրդի այս ժամանակաշրջանի կեանքին մեծագոյն  
յատկանիշերէն մին պիտի նկատէ այն հսկայական ճիգը, որ  
կը տարուի արտասահմանեան հայ գաղութներէն ներս, պահ- 
պանելու համար մեր ազգային նկարագիրն ու ոգին, եւ այս՝  
հակառակ ազգային գոյատեւման տեսակէտէն մեզ շրջապա- 
տող դժուարին պայմաններու եւ աննպաստ կացութիւններու, 
ինչպէս նաեւ հակառա՛կ կարգ մը ժխտական երեւոյթներու, 
ուժերու եւ դիրքաւորումներու:

Այդ ճիգը պիտի ըլլար աւելի մեծ եւ մանաւանդ շատ աւելի  
արդիւնաւոր՝ եթէ կարենայինք ամբողջութեամբ դուրս մնալ 
միջազգային արկածախնդրութիւններէ: Մեր հաստատ համո- 
զումն է որ արտասահմանի հայ ժողովուրդը իրաւունք չունի 
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մխրճուելու միջազգային հարցերու մէջ, դիրքաւորուելու այս 
կամ այն կողմին հետ. նախ, որովհետեւ միջազգային ուժերու 
դասաւորումին մէջ, ան կը մնայ աննկատառելի ազդակ մը, եւ 
յետոյ՝ քաղաքական արկածախնդրութիւնները կրնան, օր մը, 
վտանգել մեր գոյութիւնն իսկ: Անհրաժեշտ է որ մեր ուժերն ու 
կարելիութիւնները ամբողջութեամբ կեդրոնացնենք ազգային 
մեր գոյութեան պայքարին եւ մեր երկու հայրենիքներու վերել- 
քին ու բարգաւաճումին վրայ: 

Վերջացող տարուան ընթացքին մեր ազգային կեանքէն 
ներս ծագեցան կարեւոր հարցեր, որոնցմէ ոմանք գտան իրենց 
վերջնական լուծումը, եւ ուրիշներ տակաւին կը կարօտին լուրջ  
եւ ծրագրուած աշխատանքի:

Կը հաւատանք թէ Մայր Հայրենիքի ու նաեւ արտասահմա- 
նի հայութեան գոյութեան, գոյատեւման եւ բարգաւաճման հիմ- 
նական պայմանն է համաշխարհային խաղաղութիւնը: Թէեւ 
անցնող շրջանին եւս վերջ չգտաւ պլոքներու միջեւ Ցուրտ 
Պատերազմը, բայց հաճոյքով պէտք է հաստատել թէ Ժընեւի 
Ժողովն43 ու անոր ստեղծած նոր ոգին միջազգային կեանքէն 
ներս յառաջ բերին որոշ հանդարտեցում մը:

Ներկայ յօդուածաշարքին սկիզբն իսկ մեծ գոհունակու- 
թեամբ կ՚արձանագրենք թէ՝ խաղաղութեա՛ն եւ շինարա՛ր աշ- 
խատանքի տարի մը եւս բոլորեց Հայրենիքի մեր ժողովուրդը: 
Անոնք որ քիչ թէ շատ ծանօթ են մեր պատմութեան, կրնան 
իր իսկական իմաստովն ու տարողութեամբը գնահատել այս  
իրականութիւնը: Մեր պատմութեան մանաւանդ վերջին շրջան- 
ներէն՝ շատ կարճատեւ շրջաններ կարելի է յիշել, ուր հայ ազ- 
գը ենթարկուած չըլլայ հալածանքի, հարստահարութեան եւ 
ջարդի, ինչպէս նաեւ կարելիութիւն ու պատեհութիւն ունենայ 
լծուելու ազգաշինութեան եւ հայրենաշինութեան գործին:

Հայրենիքի մեր եղբայրներն ու քոյրերը ո՛չ միայն ճարտա-
րարուեստի, քաղաքաշինութեան, գիւղատնտեսական եւ այլ 
կալուածներուն մէջ արձանագրեցին յառաջդիմութիւններ, այլ  
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նաեւ գիտութեան եւ մշակոյթի մարզերուն մէջ եւս հասան նոր  
բարձունքներու: Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետի ընտրու- 
թեան առիթով վերջերս զանազան գաղութներէ Սովետ Հայաս- 
տան այցելող բազմաթիւ ազգայիններ հաստատեցին թէ վեր- 
ջին տարիներուն զգալապէս բարելաւուած էր Հայրենիքի մեր 
ժողովուրդին կեանքի մակարդակը, եւ թէ՝ անոր տրուած էին 
խօսքի, արտայայտութեան եւ նաեւ գործելու յարաբերաբար 
լայն ազատութիւններ:

Վերջացող ազգային տարուան մեծագոյն դէպքերէն մին 
պէտք է նկատել անկասկած՝ Ամենայն Հայոց հայրապետին 
ընտրութիւնը44:

Հայաստանեայց եկեղեցւոյ եւ անոր միասնականութեան 
զօրացումը մեծագոյն ազդակներէն մէկն է հայ ժողովուրդի 
ազգային գոյատեւման եւ ոգիի միասնականութեան ուժեղաց- 
ման: 1955 Սեպտեմբեր 30ը պատմական կարեւոր թուական  
մըն է մեր ազգային-եկեղեցական տարեգրութեան մէջ, որով- 
հետեւ այդ թուականին Հայրենիքի եւ արտասահմանի թեմերէն  
գացող շուրջ հարիւրքառասուն բարձրաստիճան եկեղեցա- 
կաններն ու աշխարհական պատգամաւորները, համախմ- 
բուած հայութեան սրբութիւն սրբոց Ս. էջմիածնի ամբողջապէս 
վերանորոգուած Մայր Տաճարին մէջ, սուգի քօղը վերցուցին՝ 
Ամենայն Հայոց հայրապետութեան Աթոռին ընտրելով ար- 
ժանաւոր յաջորդը երանաշնորհ մեծ հայրապետ եւ մեծ հայ- 
րենասէր Գէորգ Զ.ի: Վազգէն Ա. կաթողիկոսի45 ընտրութիւնը 
ցնծութեամբ եւ մեծ ոգեւորութեամբ ընդունուեցաւ ամբողջ հայ 
ժողովուրդին կողմէ: Նորընտիր Վեհ. հայրապետը կատարեց 
Ս. Միւռոնի օրհնութիւն եւ Հայ եկեղեցիին տուաւ տասնեակ 
մը նոր իշխաններ:

Մասնաւորաբար արտասահմանի հայութեան համար՝ հայ- 
րենասիրական զգացումներու հրահրումի նոր առիթ մը եղաւ  
կաթողիկոսական ընտրութիւնը: Զանազան երկիրներէ Ս. էջ- 
միածին եւ Սովետ Հայաստան մեկնած եկեղեցական եւ աշ- 
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խարհական պատգամաւորները, հրաւիրեալներն ու ուխտա- 
ւորները անգամ մը եւս հաղորդուեցան հայրենական ներշնչում- 
ներով եւ աւելի եւս զօրացաւ իրենց հաւատքը էջմիածնի եւ  
Մայր Հայրենիքի նկատմամբ: Յետագային պատգամաւորնե- 
րը արտասահմանի հայութեան փոխանցեցին հայրենական  
իրենց տպաւորութիւնները, ներշնչումներն ու մանաւանդ իրենց  
զօրացած հաւատքը՝ հայութեան ապագային նկատմամբ: Ի- 
րենց Սովետ Հայաստան բնակութեան ընթացքին այցելուները 
ոչ միայն առիթը ունեցան աւելի մօտէն ճանչնալու հայրենի 
երկիրը եւ անոր ժողովուրդին իրագործումները, ու նաեւ մտահո- 
գութիւնները, այլ նաեւ զանազան գաղութներու իրենց եղբայր- 
ներուն մտայնութիւնները, ազգային գոյատեւման պայքարին 
մէջ անոնց ձեռք բերած յաջողութիւններն ու հանդիպած դժուա- 
րութիւնները: Ասիկա անպաշտօն մէկ համագումարն էր ամբողջ  
հայութեան:

Ի՜նչ փոյթ թէ ազգային-եկեղեցական այդ պատմական օրե- 
րուն գտնուեցան դասալի՛ք բարձրաստիճան հոգեւորականներ,  
եւ ի՜նչ փոյթ թէ գտնուեցան ազգային «մե՜նծ ղեկավարներ», 
որոնք Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին ընտրութիւնը նկատեցին 
«անկարեւո՜ր դէպք» մը:

Կաթողիկոսական ընտրութիւնը եւ անոր յաջորդող եկեղե-
ցական հանդիսութիւնները եղան Հայ եկեղեցւոյ եւ հայ ժողո- 
վուրդի հոգիին միասնականութեան տօնը:

Արտասահմանի հայութեան ազգային կեանքը կեդրոնա- 
ցած է իր կրօնական, կրթական եւ միութենական հաստատու- 
թիւններուն շուրջ: Սփիւռքի հայութեան տարուան մը իրագոր- 
ծումներուն ամբողջական պատկերը ունենալու համար, ան- 
հրաժեշտ պիտի ըլլար անդրադառնալ այս բոլոր հաստատու- 
թիւններուն կեանքին եւ գործունէութեան: Այսպիսի ուսումնա- 
սիրութիւն մը դուրս կը մնայ յօդուածաշարքի մը սահմաններէն. 
մենք պիտի բաւականանանք ընդհանուր խնդիրներով եւ կարգ  
մը խորհրդածութիւններով:
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Ամենայն Հայոց Վեհ. կաթողիկոսի ընտրութիւնը, էջմիած- 
նի Մայր Տաճարին մէջ գումարուած ազգային-եկեղեցական  
ժողովն ու կրօնական հանդիսութիւնները ծառայեցին, անկաս- 
կած, Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հմայքին, պայծառութեան, 
ազդեցութեան եւ հեղինակութեան զօրացման: դժբախտաբար,  
նոյն բանը կարելի չէ ըսել Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան համար:

1955ին եւս կարելի չեղաւ վերջնական լուծում մը գտնել մեր  
հայրապետական երկրորդ Աթոռի գահակալին ընտրութեան 
շուրջ ստեղծուած տագնապին: Ընդհակառակը, այսօր տագ- 
նապը աւելի սուր հանգամանք մը ստացած է եւ խնդիրները 
աւելի բարդ վիճակի մէջ կը ներկայանան: Այս բոլորէն կը  
տուժեն, բնականաբար, Անթիլիասի Կաթողիկոսարանը եւ Կի- 
լիկիոյ Կաթողիկոսութեան հեղինակութիւնն ու բարոյական 
ազդեցութիւնը:

Հիմնական այս մտահոգութիւններով է, որ երանաշնորհ 
Գարեգին Վեհ.ի46 վախճանումէն անմիջապէս ետք, բազմաթիւ 
անգամներ շեշտեցինք համերաշխութեամբ եւ ազգին բոլոր 
հատուածներուն հաւանութեամբը կատարուելիք ընտրութեան 
մը անհրաժեշտութիւնը: 

Հայ ժողովուրդը չի կրնար թոյլատրել որ հատուածական 
նկատումներով կատարուի ընտրութիւնը իր Վեհ. հայրապե- 
տին եւ Անթիլիասի Կաթողիկոսարանը, կուսակցութեան մը մե- 
նատիրութեան տակ, վերածուի քաղաքական արկածախնդ- 
րութիւններու կեդրոնի մը: Մանաւանդ, ան չի կրնար թոյլ տալ  
որ հատուածական եւ քաղաքական հաշիւներով Կիլիկիոյ Կա- 
թողիկոսութիւնը հակադրուի Ամենայն Հայոց հայրապետու- 
թեան եւ տուժէ երկու Աթոռներու միջեւ վերջին շրջաններուն 
այնքան գեղեցկօրէն ամրապնդուած միութեան կապը, եւ տուժէ  
նաեւ Հայ եկեղեցւոյ եւ հայ հոգիի միասնականութիւնը: Հայ  
ժողովուրդին բացարձակ մեծամասնութիւնը անհրաժեշտ կը  
գտնէ որ գոնէ իր եկեղեցական կեդրոնական հաստատութիւն- 
ները՝ Կաթողիկոսարան եւ Պատրիարքարաններ, վեր պահուին  
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քաղաքական պայքարներէ, չենթարկուին ազդեցութիւններու 
եւ մնան ամբողջ հայութեան կրօնական, ազգային եւ մշակու- 
թային կեդրոնները:

Այս մտահոգութիւններով է դարձեալ, որ բազմաթիւ առիթ- 
ներով պաշտօնապէս յայտարարեցինք թէ կրնայինք, ի հարկին, 
նոյնիսկ անտեսել կաթողիկոսական ընտրութեան համար կազ- 
մուած պատգամաւորութիւններէն ոմանց ապօրինի Գաւառա-
կան Ժողովներէ բխած ըլլալու հանգամանքը, եթէ ընտրուելիք 
գահակալը ըլլար բոլորին յարգանքին արժանացած եւ Հայ 
եկեղեցւոյ գերագոյն շահերուն հաւատարիմ բարձրաստիճան  
եկեղեցական մը:

Բայց դժբախտաբար, վերջացող տարուան ընթացքին եւս 
անտեսուեցան համերաշխութեամբ կաթողիկոս մը ընտրելու 
առնչութեամբ մեր տարած աշխատանքները եւ յայտնաբերած  
շինիչ ոգին: ՀՅդ, ազգային բոլոր մտահոգութիւններէ վեր 
դասելով իր քաղաքական հաշիւները, ճգնեցաւ ամէն գնով 
հայ ժողովուրդին բացարձակ մեծամասնութեան պարտադրել 
կաթողիկոսական իր թեկնածուն:

Կաթողիկոսական նախկին տեղապահ Գերշ. Խադ սրբա- 
զան47, բաժնելով հաւատացեալ իր ժողովուրդին տեսակէտերն 
ու մտահոգութիւնները, երկար տարիներ ընդդիմացաւ բոլոր 
տեսակի ճնշումներուն եւ թոյլ չտուաւ որ միակողմանի կա- 
տարուելիք կաթողիկոսական ընտրութիւն մը ծառայէր նոր  
պառակտումներու, վէճերու ու պայքարներու: Սակայն դժբախ- 
տաբար անցնող շրջանին տկարացաւ Գերշ. Խադ սրբազան,  
չկրցաւ այլեւս տոկալ բարոյական ծանր ճնշումներու եւ ան- 
վերջանալի սպառնալիքներու, ու զոհ երթալով բազմապիսի 
ծածկահնարքներու, պատմական սխալը գործեց տեղապահու- 
թենէ հրաժարելու: երբ, հակառակ իր համոզումներուն, Խադ 
սրբազան կը մերժէր էջմիածին մեկնիլ, անձամբ մասնակցելու 
համար Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման, 
կը զգայինք թէ ան այլեւս տկարացած էր եւ պիտի չկրնար 
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տէր մնալ կացութեան. հիմնական խնդիրներու մէջ երբ մարդ 
անգամ մը սկսի զիջումի քաղաքականութեան, այլեւս կը դադ- 
րի վճռակամ ըլլալէ եւ կը ստիպուի կատարել շարունակական 
նոր զիջումներ...:

Բայց էնթրիկներով կատարուած տեղապահի փոփոխու- 
թիւն մը չի կրնար լուծումը տալ կաթողիկոսական ընտրութեան 
տագնապին:

Անգամ մը եւս կը կրկնենք թէ Կիլիկեան թեմերու հայութիւնը 
եւ նաեւ արտասահմանի մեր ժողովուրդը, որ տարիներ ամբողջ 
բարոյական եւ նիւթական հսկայ զոհողութիւններ ըրած է Աթո- 
ռին Անթիլիաս հաստատման, անոր բարգաւաճման եւ ազդե- 
ցութեան զօրացման համար, չի կրնար հանդուրժել որ հատ- 
ուածական ընտրութեամբ մը այդ Աթոռը վերածուի կուսակցա-
կան կեդրոնի մը, եւ կորսնցնէ իր հեղինակութիւնը:

Կաթողիկոսական ընտրութեան շուրջ շարունակուող տագ- 
նապը, վերջացող տարուան ընթացքին, պատճառ դարձաւ 
ազգային նոր տագնապի մը, այս անգամ Բերիոյ թեմի ազգա- 
յին իշխանութեան շուրջ: Պիտի անդրադառնանք նաեւ այս  
տագնապին:

ՀՅդի մարմաջը՝ անպայմանօրէն գրաւելու Անթիլիասի Կա- 
թողիկոսարանը եւ իր կաթողիկոսական թեկնածուն48 պար- 
տադրելու ամբողջ հայ ժողովուրդին՝ տեղի տուաւ ազգային նոր  
տագնապի մը, որ շատ աւելի բարդ կացութեան մը մատնեց 
կաթողիկոսական ընտրութեան հարցը:

Հալէպի եւ Հիւսիսային Սուրիոյ հայութիւնը տարիներ ամ- 
բողջ հանդուրժած էր Բերիոյ թեմի ազգային մարմիններու 
ապօրինի կազմութեան, եկեղեցական, կրթական եւ կալուա-
ծական մարզերու մէջ անոնց հատուածական հաշիւներու վրայ  
հիմնուած գործունէութեան, պարզ այն մտահոգութեամբ՝ որ  
ազգային կեանքէն ներս ցաւալի նոր տագնապներու դուռ  
չբացուէր: Բայց ՀՅդ իրապէս ծայրայեղութեան կ՚երթար՝ երբ  
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կը ծրագրէր ԱՊՕՐԻՆԻ այդ Գաւառական Ժողովէն բխած  
պատգամաւորութեան ալ միջոցաւ իր մենատիրութիւնը հաս- 
տատել մեր եկեղեցական հիմնական հաստատութիւններէն 
Կիլիկեան Աթոռին վրայ:

Այս ցաւալի հեռանկարին առջեւ, ժողովուրդին բացարձակ 
մեծամասնութիւնը ո՛չ միայն կը ստիպուէր, այլ նաեւ կը պար- 
տէր դիմել օրինաւոր բոլոր միջոցներուն, որպէսզի չիրականա- 
նային միակողմանի կաթողիկոսական ընտրութեան մը տխուր 
հետեւանքները, որպէսզի հայրապետական Աթոռը չվերածուէր  
քաղաքական արկածախնդրութիւններու կեդրոնի մը: 

Աւելորդ կը նկատենք, այս յօդուածաշարքին մէջ, անգամ մը  
եւս անդրադառնալ Հալէպի Ազգ. Առաջնորդարանի շուրջ ստեղ- 
ծուած տագնապի մանրամասնութիւններուն, բայց կ՚ուզենք 
վերյիշեցնել կարգ մը հիմնական եւ օրինաւոր կէտերը:

Որեւէ ուրիշ կազմակերպութենէ աւելի, ՌԱԿը49 բծախնդիր 
եղած է որ բոլոր գաղութներուն մէջ մեր ներքին խնդիրները 
մնան մեր ազգային կեանքի սահմաններէն նե՛րս, մեզ հիւրըն- 
կալող պետութիւնները չզբաղեցնենք մեր հարցերով եւ չձգենք 
որ օտարները առիթ ունենան միջամտելու մեր գործերուն:  
Պարկեշտ այս դիրքաւորումէն գիտակցաբար տուժած ենք ար- 
տասահմանեան մեր ամբողջ գոյութեան ընթացքին, եւ անկէ  
առաւելագոյն չափով օգտուած է ՀՅդ: Բոլոր գաղութներէն 
ներս մեր հակառակորդ կուսակցութիւնը, «հակահամայնավար  
պայքարի» կեղծ ու նենգ պիտակին տակ, օգտագործած է պե- 
տական եւ ոստիկանական բոլոր միջամտութիւնները, պար- 
զապէս ազգային կեանքէն ներս զօրացնելու համար իր դիրքե- 
րը, եւ չէզոքացնելու համար այն բոլոր կազմակերպութիւններն 
ու անձնաւորութիւնները՝ որոնք արգելք կ՚ըլլան իր մենատիրա- 
կան ձգտումներուն:

Կարելի էր այս հաստատումը արդարացնող բազմաթիւ 
դէպքեր ու փաստեր յիշել, բայց անոր մէկ գլխաւոր օրինակը 
արդէն Հիւսիսային Սուրիոյ Գաւառական Ժողովի պարագան  
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է: 1944ին տեղի ունեցան Բերիոյ թեմի ազգային գերագոյն 
մարմնի ամբողջական ընտրութիւնները: Մինչեւ 1955 թուակա- 
նը, ըստ մեր Ազգ. Սահմանադրութեան, պէտք էր կատարուէին  
հինգ լրացուցիչ ընտրութիւններ: Առաջնորդարանը, քաջ գիտ- 
նալով թէ կատարուելիք ընտրութիւններուն արդիւնքը անխու- 
սափելիօրէն աննպաստ պիտի ըլլար ՀՅդի համար, զանոնք  
չուզեց կատարել 1946ին եւ 1948ին: Բայց երբ եկաւ Զայիմի  
տխրահռչակ բացարձակատիրութիւնը, երբ ՀՅդի ցուցմունք- 
ներովն իսկ շատ մը պարկեշտ ազգայիններ բանտարկուած 
էին, եւ անշնչելի մթնոլորտ մը կը տիրէր ամբողջ Սուրիոյ մէջ, 
ահա ա՛յդ շրջանին միայն կատարուեցան ընտրութիւնները: 
Քուէարկութիւնը կազմակերպողներն ալ, անոնց օրինաւորու- 
թեան հսկողներն ալ եւ անոնց մասնակցողներն ալ դաշնակցա-
կաններ էին, եւ իրենց համակիրները: Բերիոյ թեմի հայութեան 
բացարձակ մեծամասնութիւնը անտարբերութեամբ դիտեց 
ընտրական այս ողորմելի զաւեշտախաղը: 

Անցան Զայիմի զինուորական տիքթաթուրային օրերը եւ  
«ազգային մարմիններ»ը նորէն չյարգեցին մեր Սահմանադրու- 
թիւնը. լրացուցիչ ընտրութիւններ չկազմակերպեցին 1950ին եւ 
1951ին: 1953ին բախտաւոր նոր շրջան մը կը սկսէր դարձեալ 
ՀՅդի համար. հաստատուած էր չիչեքլիի50 մենատիրական 
իշխանութիւնը: Ընտրական նոր զաւեշտախաղ մը տեղի ունե-
ցաւ նաեւ այդ օրերուն: 

Մենք յիշեցինք միայն Հիւսիսային Սուրիոյ «Գաւառական 
Ժողովին» կազմութեան հակաօրինականութիւնը, կրնայինք 
նաեւ շարքով թուել անոր վարչական գործունէութեան ապօրի- 
նութիւնները: Հալէպի հայութիւնը հանդուրժած էր այս բոլորը 
եւ հաւանաբար տակաւին ժամանակ մը եւս հանդուրժէր՝ եթէ 
ՀՅդ ծրագրած չըլլար իր հիմէն իսկ հարուածել Հայ եկեղեցւոյ  
միասնականութիւնը՝ Կիլիկեան հայրապետական Աթոռին 
վրայ բազմեցնելով բոլորովին իրեն ենթարկուած եկեղեցա-
կան մը: 
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Համայնքային կանոնագրութիւնները եւ ազգային մեր Սահ- 
մանադրութիւնը ճանչցուած են սուրիական պետութեան կողմէ 
եւ կառավարութիւնը պարտի հսկել անոնց գործադրութեան 
վրայ: Հիմնական չարիքի մը առաջքը առնելու մտահոգութեամբ՝ 
անցնող շրջանին Հիւսիսային Սուրիոյ հայութիւնը, աւելի քան 
քսանհինգ հազար ստորագրութիւններով դիմում կատարեց 
պետական իշխանութիւններուն: Սուրիոյ ներքին գործոց նախա- 
րարութիւնը յետքննութեան հաստատեց Հալէպի Թեմական  
Ժողովին ապօրինի հանգամանքը եւ հրահանգեց նոր ու ամ- 
բողջական ընտրութիւններ: Ներքին գործոց նախարարին այս  
որոշումը վաւերացուեցաւ նաեւ Սուրիոյ վարչապետութեան 
կողմէ: Առաջնորդարանը պարտէր պարկեշտօրէն ընդունիլ  
այս որոշումը եւ ձեռնարկել նոր ու ամբողջական ընտրու- 
թիւններու: Այն ատեն ժողովուրդին մեծամասնութիւնը իր 
ազատ քուէներովը կ՚որոշէր Հալէպի ազգային մարմիններուն 
դիմագիծը: Բայց ՀՅդ իր բոլոր միջոցները ի գործ դրաւ որ- 
պէսզի չգործադրուէր պետական որոշումը: 

Բերիոյ թեմի ներկայ «ազգային մարմիններու» թղթածրա- 
րը այս պահուս վերստին կը քննուի:

Բայց արտասահմանի հայութեան պէտք էին խնայուիլ այս  
բոլոր բարդութիւններն ու տագնապները: Կիլիկեան Աթոռին 
բարգաւաճման եւ անոր հեղինակութեան զօրացման համար  
անհրաժեշտ էր, ժամանակին, ձեռնարկել գահակալի ընտրու- 
թեան՝ համերաշխութեամբ եւ բոլոր հոսանքներուն գործակցու- 
թեամբը: Ներկայ իրողութեան մէջ խնդիրները կրնան աւելի 
եւս բարդանալ: Կրնան նոր տագնապներ եւս ստեղծուիլ եւ մեր 
հայրապետական Աթոռը կը վարկաբեկուի յաչս հայութեան եւ  
օտարներուն: 

Պաղեստինի ծանօթ դէպքերէն ետք, նախապէս բարգաւաճ 
վիճակի մը հասած այդ երկրին հայութիւնը – անգամ մը եւս գաղ- 
թական դարձած եւ դժուարին կացութեան մատնուած – անց- 
նող շրջանին աշխատեցաւ բարելաւել կեանքի իր պայմանները:
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երուսաղէմի Պատրիարքական Աթոռը, որ վերջին տարինե- 
րուն մատնուած էր նիւթական մեծ դժուարութիւններու՝ հոգալու 
համար իր եւ վանքին մէջ ապաստան գտած ժողովուրդին պէտ- 
քերը, վերջացող տարուան ընթացքին մեծ ճիգ կատարեց նոր  
եկամուտներ ապահովելու համար: Պատրիարքական տեղա- 
պահ Բարձր. Տ. եղիշէ սրբազանի եւրոպա կատարած ճամ- 
փորդութիւնը եւ ամէն կողմ իրեն վերապահուած ջերմ ընդու- 
նելութիւններն ու պատիւները ոչ միայն նպաստեցին Աթոռի 
վարկին բարձրացման, այլեւ կարեւոր նուիրատւութիւններ 
ապահովեցին Ս. Յակոբայ Միաբանութեան:

Հոս անհրաժեշտ է մեծ հրճուանքով եւ կարեւորութեամբ 
արձանագրել այն իրողութիւնը թէ՝ տեղապահ սրբազանը յա- 
ջողած է ապահովել քառորդ միլիոն սթերլինի պատկառելի 
նուիրատւութիւն մը՝ հոգալու համար Ս. Յարութիւն Տաճարին  
նորոգութեան հայոց բաժինը: երուսաղէմի մէջ միջազգային 
մեր վարկին եւ մեր դարաւոր իրաւունքներուն ապահով պահ- 
պանման համար՝ անհրաժեշտ էր որ հայ ազգը ինքը կարե-
նար հոգալ պատմական այդ սրբավայրին վերանորոգման 
ծախսերուն իր բաժինը:

Կը հաւատանք թէ, այլեւս մասամբ ձերբազատած նիւթա- 
կան անմիջական մտահոգութիւններէ, Ս. Յակոբայ Միաբա- 
նութիւնը այս տարուան ընթացքին կը լծուի լուրջ եւ ծրագրուած 
աշխատանքի, որպէսզի երուսաղէմի Պատրիարքութիւնը վե-
րանուաճէ արտասահմանի հայութեան ոչ միայն կրօնական, 
այլ նաեւ մշակութային հիմնական կեդրոններէն մէկը ըլլալու 
հանգամանքը: 

Քաղաքական շարք մը մտահոգութիւններով, տարիներէ 
իվեր չի ձեռնարկուիր երուսաղէմի պատրիարքական ընտրու- 
թեան: Բայց նկատելով որ երուսաղէմի միջազգային գոյավի- 
ճակի խնդիրը կրնայ տակաւին երկար ժամանակ անորոշու- 
թեան մէջ մնալ, կը խորհինք թէ այլեւս ժամանակն է կատա- 
րելու Ս. Յակոբայ Աթոռին գահակալի ընտրութիւնը:
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Կարելի չէ խօսիլ երուսաղէմի մասին, առանց յիշատակելու 
նաեւ Ամմանի մեր թէեւ տակաւին փոքր, բայց տարուէ տարի 
բարգաւաճող գաղութը: Վերջացող տարուան ընթացքին Ամ- 
մանի գաղութէն ներս, հին սերունդի պատուական ներկայա- 
ցուցիչներու ղեկավարութեան տակ, երիտասարդական նոր 
շարժում մը սկսաւ: Ազգային Մարզական Միութիւնը51 իր նո- 
րաբաց ակումբէն ներս սկսաւ մշակութային եւ մարզական 
եռանդուն գործունէութիւն մը: 

Հայաստանեայց եկեղեցւոյ նուիրապետական չորրորդ 
Աթոռը բուռն, երկարատեւ, եւ ոչ-պատուաբեր պայքարէ մը  
ետք, ժամանակին գտած էր իր արժանաւոր գահակալը՝ յան- 
ձին Ամենապատիւ Գարեգին Արք. Խաչատուրեանի: Նորըն- 
տիր Պատրիարք Հայրը, պատրաստուած մտաւորականի եւ  
հեղինակաւոր բարձրաստիճան եկեղեցականի իր հանգաման- 
քովը, տարիներու ընթացքին կրցաւ մեծ մասամբ հանդար- 
տեցնել հրահրուած կիրքերը եւ պոլսահայ ազգային կեանքին 
տալ բնականոն վիճակ, ինչպէս նաեւ նոր եռանդ: Գարեգին 
պատրիարքի կարեւոր իրագործումներէն մէկը եղաւ, անկաս- 
կած ՀԲԸՄի ալ նիւթական լայն օժանդակութեամբը, Պոլսոյ 
մէջ հաստատումը դպրեվանքի մը: Ժամանակին մեզմէ շատեր  
կասկածած էին այդպիսի ծրագրի մը իրագործման կարելիու- 
թիւններուն մասին, բայց այդ ծրագիրը այսօր իրականութիւն 
դարձած է արդէն: Մօտ հարիւր հազար ժողովուրդ ունեցող 
թրքահայութեան համար այլեւս անհրաժեշտութիւն դարձած 
էր դպրեվանքի մը գոյութիւնը, նկատի ունենալով որ դարերէ 
իվեր մտաւորական եւ մեծ եկեղեցականներու աւանդութիւնը 
ունեցող պոլսահայ գաղութը այսօր իր մէջ կը հաշուէ հազիւ 
քանի մը կուսակրօն եկեղեցականներ, եւ մանաւանդ նկատի 
ունենալով որ այլ երկիրներէ եկող հայ եկեղեցականներու Թուր- 
քիոյ մէջ պաշտօնավարութիւնը կը հանդիպի պետական լուրջ 
դժուարութիւններու: 

Թրքահայ գաղութին յատկացուած այս տողերը կարելի չէ 
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փակել առանց վերյիշելու վերջացող տարուան Սեպտեմբեր 
6ի52 տխուր դէպքերը: Այդ դէպքերը եկան անգամ մը եւս փաս- 
տելու թէ թուրք ժողովուրդը, հակառակ ժամանակներու եւ 
վարչաձեւերու փոփոխութեան, հակառակ կարգ մը երեւութա-
կան յառաջդիմութիւններու, ամբողջութեամբ կը մնայ հայ ժո- 
ղովուրդին դարերու ընթացքին ճանչցած թուրքը՝ միշտ պատ- 
րաստ կողոպտելու, թալանելու եւ ջարդելու:

Այդ դէպքերէն ամիսներ ետք տակաւին, չէ հանդարտած 
Թուրքիոյ հայութեան միտքը եւ չեն փարատած անոր մտա- 
հոգութիւնները: 

եւ մտածել թէ տակաւին կան հայ մարդիկ եւ հայ քաղաքա-
կան կազմակերպութիւն մը, որոնք կը ծրագրեն Հայաստանի 
«ազատագրումը» թրքական բանակի օժանդակութեամբ: Ինչ- 
պէս չէ փոխուած թուրք ժողովուրդի հոգեբանութիւնը, կ՚երեւի 
պիտի չփոխուին նաեւ կարգ մը հայերու չափազանց միամիտ 
հոգեբանութիւնը եւ ուրիշներու չափազանց արկածախնդիր 
բնաւորութիւնը:

եգիպտոսի գաղութին երկար տարիներէ իվեր յետաձգուած 
թեմական ընտրութիւնները վերջապէս տեղի ունեցան անցնող 
տարեշրջանին: Ֆարուքի53 վարչաձեւին տակ, մեր հակառա- 
կորդները կրցած էին կարգ մը պետական պաշտօնեաներու 
միջոցով բազմաթիւ անգամներ յետաձգել տալ ծրագրուած 
ընտրութիւնները, եւ մինչայդ՝ նոյն միջոցներով ապահովել կա- 
րեւոր առաւելութիւններ:

Ընտրութիւններէն առաջ ոչ-կուսակցական ազգայիններու  
համախմբումը առաջարկ բերած էր երկու կուսակցութիւննե- 
րուն, որպէսզի այս անգամ համաձայնական ցանկով մը տեղի  
ունենային քուէարկութիւնները եւ թէ՛ Գահիրէի եւ թէ՛ Աղեք- 
սանդրիոյ մէջ թեմական ժողովներն ու վարչական մարմիննե- 
րը կազմուած էին քաղաքական կազմակերպութիւններու ներ- 
կայացուցիչներովն ու անկախներու մեծամասնութեամբը: 
ՌԱԿը սիրով ընդունեց այս առաջարկը, որովհետեւ անոր  
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իրագործումովը ոչ միայն համերաշխութեամբ պիտի տարուէին  
գաղութին ազգային գործերը, այլ նաեւ դիրք եւ հեղինակութիւն 
ունեցող մարդիկը առաւելագոյն պատասխանատւութիւնը պի- 
տի ստանձնէին մեր եկեղեցական եւ կրթական գործերուն մէջ:

դժբախտաբար, ՀՅդ բացարձակապէս մերժեց այս առա- 
ջարկը, որովհետեւ, նախ կը կարծէր թէ արդէն իսկ ապահոված  
էր ընտրութիւններուն արդիւնքը, եւ յետոյ՝ համերաշխութեամբ 
կազմուած ազգային մարմինները չէին համապատասխաներ 
իր քաղաքական ընդհանուր ծրագիրերուն, որոնց իրագործման  
մէջ դեր պիտի ունենար նաեւ եգիպտոսի Ազգ. իշխանութիւնը: 

Բայց թէ՛ Գահիրէի եւ թէ՛ Աղեքսանդրիոյ ընտրութիւններուն 
արդիւնքը անգամ մը եւս ցոյց տուաւ թէ, երբ որեւէ գաղութի 
մէջ քուէարկութիւնները տեղի ունենան ազատ մթնոլորտի մէջ, 
առանց պետական եւ ոստիկանական միջամտութիւններու, 
ՀՅդ անպայմանօրէն պարտութեան կը մատնուի, որովհետեւ 
հայ ժողովուրդին ջախջախիչ մեծամասնութիւնը այլեւս ո՛չ հա- 
ւատք կ՚ընծայէ այս կուսակցութեան երեւակայական եւ արկա-
ծախնդրական քաղաքականութեան եւ ո՛չ ալ կը հանդուրժէ 
անոր մենատիրական խաղերը:

Կարելի չէ եգիպտոսի գաղութին մասին խօսիլ՝ առանց գոնէ 
քանի մը բառով անդրադառնալու ՀԱՀի վերջին տարիներու 
իրագործումներուն, մասնաւորաբար՝ այդ գաղութէն ներս: ՀԱՀը 
Աղեքսանդրիոյ Տիգրան երկաթ Մշակութային Միութիւնը54 ան- 
ուղղակիօրէն օժտած էր արդէն առաջնակարգ սեփական ակում- 
բով մը, իսկ Հելիոպոլսոյ հայութեան պարգեւած էր Կոկանեան 
Սրահը55: Անցնող տարուան ընթացքին աւարտեցաւ նաեւ, Գա- 
հիրէի մէջ, կառուցումը Հայ Տունին: Հոն փոխադրուած են ար- 
դէն իսկ Արեւ56 օրաթերթի տպարանն ու խմբագրութիւնը եւ Հայ 
Գեղարուեստասիրաց Միութիւնը57: Ութը յարկանի փառաւոր 
այս շէնքը պատիւ կը բերէ ՀԱՀին եւ եգիպտոսի ամբողջ հայ 
գաղութին:

Ներքին եւ համեմատաբար մեղմ պայքարէ մը ետք, ամե- 
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րիկահայութիւնը ընտրեց իր առաջնորդը, յանձին Գերշ. Տ.  
Մամբրէ Արք. Գալֆայեանի58: Մամբրէ եւ Շնորհք59 սրբազան- 
ներու խոհեմ առաջնորդութեան տակ, Ամերիկայի մեր երկու 
թեմերը խաղաղ տարի մը բոլորեցին: 

Վերջացող տարուան ամերիկահայ իրադարձութիւններէն 
իբր շատ տխուր պարագայ մը պէտք է յիշատակել ամերիկա- 
հայ Առաջնորդարանին եւ ազգային մարմիններուն դէմ ՀՅդի  
ըրած պաշտօնական ամբաստանութիւնը, զանոնք ամերիկ- 
եան մամուլին մէջ ներկայացնելով իբր համայնավար ազդե- 
ցութեան ենթակայ մարմիններ՝ այն պատճառաբանութեամբ 
թէ անոնք հաւատարի՜մ կը մնան էջմիածնի Ամենայն Հայոց  
Կաթողիկոսութեան: Մամբրէ սրբազանի եւ իր ժողովականնե- 
րուն կորովի կեցուածքին եւ պետական շրջանակներուն տրուած  
բացատրութիւններուն հետեւանքով անգամ մը եւս փաստուե-
ցաւ թէ բացարձակապէս անհիմն էին այդ ազգավնաս զրպար- 
տութիւնները:

Ամերիկահայ գաղութը իր հայրենասիրութեան եւ էջմիած- 
նի հանդէպ իր հաւատարմութեան նոր փաստը տուաւ՝ բարձ- 
րաստիճան եկեղեցականներէ եւ աշխարհականներէ կազ- 
մուած պատկառելի պատգամաւորութեամբ մը, ինչպէս նաեւ 
ուխտաւորներով մասնակցելով Ամենայն Հայոց հայրապետի 
ընտրութեան:

Տիկ. Անտրասիի տուած վկայութիւնը – ԱՄՆ Ծերակոյտի 
ենթայանձնախումբին առջեւ – ըստ որուն շարք մը ուրիշ թեր- 
թերու կարգին՝ իբր համայնավարութեան ուղեկից յիշատակ- 
ուած էին նաեւ ՌԱԿի Ամերիկայի երկու օրկանները60, բնա-
կանաբար ոչ մէկ արդիւնքի հասաւ: չիրականացաւ, մանա- 
ւանդ, այդ վկայութենէն ետք ՀՅդի մեծ ակնկալութեամբ նա-
խատեսած եւ հրճուանքո՜վ սպասած արդիւնքը: Ո՛չ արգիլուե-
ցաւ ՌԱԿի գործունէութիւնը եւ ո՛չ ալ խափանուեցաւ անոր 
օրկաններուն հրատարակութիւնը, որովհետեւ այլեւս բոլոր 
կառավարութիւններն ալ լաւ գիտեն թէ ռամկավար ազատա- 
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կաններն ու իրենց թերթերը ո՛չ համայնավար են եւ ո՛չ ալ 
«ուղեկից»:

Հաճոյքով պէտք է արձանագրել թէ վերջացող տարուան 
ընթացքին եւս ամերիկահայ մեր պատուական գաղութը առա- 
տաձեռնութեամբ մասնակցեցաւ բազմաթիւ եւ այլազան հան- 
գանակութիւններու՝ մանաւանդ օգնութեան հասնելու համար 
նիւթական աւելի դժուարին պայմաններու տակ գտնուող այլ  
գաղութներու ազգային հաստատութիւններուն ու կազմակեր- 
պութիւններուն:

Վերջացող տարուան ընթացքին գումարուեցաւ Փարիզի 
եկեղեցական ընկերութեան անդամական ժողովը եւ ընտրուե-
ցաւ կեդրոնական վարչութիւնը: Այս ընտրութիւններուն մէջ 
եւս պարտուեցաւ ՀՅդ:

Ազգային տեսակէտով մեր ամէնէն աւելի վտանգուած գա- 
ղութն է, անկասկած, ֆրանսահայ գաղութը, ուր ձուլումը արդէն  
իսկ հսկայաքայլ յառաջացած է: Արեւմտեան եւրոպայի կա- 
թողիկոսական նուիրակ Սերովբէ եպս. Մանուկեան61 քանի մը  
տարիներէ իվեր կորովի աշխատանք կը տանի կազմակերպելու 
համար Փարիզի եւ շրջաններու ազգային իշխանութիւնները: 
Իբր կարեւոր իրագործում ֆրանսահայ գաղութէն ներս, պէտք  
է յիշատակել քանի մը տարիներ առաջ Վալանսի մէջ շինուած  
գեղեցիկ եկեղեցիէ մը ետք, Լիոնի մէջ կառուցումը նոր եկեղե- 
ցիի մը:

Անթիլիասի միաբաններէն Արտակ Վրդ.ի62 պաշտօնավա- 
րութիւնը Ֆրանսայի մէջ՝ լաւ սկզբնաւորութիւն մըն է. պէտք է  
անպայման կարելիութիւնը ստեղծել, որ ուրիշ երիտասարդ  
կուսակրօն եկեղեցականներ եւս կարենան գործել այդ գա- 
ղութէն ներս:

Յունաստանի, Իրաքի եւ մանաւանդ Իրանի գաղութները 
զրկուած են ոչ միայն բարձրաստիճան, այլեւ նոյնիսկ կուսա- 
կրօն երիտասարդ եկեղեցականներէ: Կարող եւ պատրաս- 
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տուած առաջնորդներու պակասէն մեծապէս կը տուժեն այս  
գաղութները: Այս մասին անհրաժեշտ է որ միասնաբար մտա- 
ծեն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւնն ու երուսաղէմի Պա- 
տրիարքարանը:

Խօսեցանք արդէն Սուրիոյ եւ Լիբանանի գաղութներուն ազ- 
գային մեծ տագնապին՝ Կիլիկիոյ կաթողիկոսական ընտրու- 
թեան դժուարութիւններուն մասին: Գրեցինք նաեւ Հիւսիսային  
Սուրիոյ «Գաւառական Ժողով»ի եւ ընդհանուր Բերիոյ թեմի  
ազգային իշխանութիւններուն շուրջ ստեղծուած նոր տագնա- 
պին մասին:

Հոս հաճոյքով կ՚արձանագրենք թէ դամասկոսի թեմը անց- 
նող շրջանին եւս ունեցաւ համերաշխ եւ լուրջ գործունէութեան 
շրջան մը, առաջնորդութեամբը Գերշ. Տ. Շաւարշ սրբազանի:

Հրճուանքով կը յիշատակենք Ամենայն Հայոց նորընտիր 
հայրապետին ձեռամբ եպիսկոպոսացումը կաթողիկոսական  
փոխանորդ եւ ընտրուած առաջնորդ Գերշ. Տ. Շաւարշ եպս. 
Գույումճեանի: Իր կարողութիւններովն ու բոլորանուէր ծառա- 
յութեամբը Շաւարշ սրբազան լիովին արժանի էր այս գնահա-
տանքին:

Վերջացող տարուան ընթացքին Լիբանանի հայ գաղութին  
ազգային կեանքէն ներս ունեցանք թաղական ընտրութիւննե- 
րու շարք մը: Այս ընտրութիւնները անգամ մը եւս ցոյց տուին 
լիբանահայ ժողովուրդին բացարձակ մեծամասնութեան ուղ- 
ղութիւնն ու տեսակէտերը եւ անգամ մը եւս փաստեցին Առաջ- 
նորդարանի եւ ազգային մարմիններուն բացայայտ կողմնա-
կալութիւնը:

Թաղական մարմիններու կազմութեան համար քուէարկու- 
թիւններ տեղի ունեցան Զահլէ, Ռմէյլ, Թրիփոլի եւ Հաճըն:  
Բարեբախտաբար այս շրջաններուն մէջ ՀՅդ ի վիճակի չէր 
քուէարկութիւնները խանգարելու, եւ երբ ազատ ընտրութիւն- 
ներ տեղի ունեցան, ան խուսափեցաւ քուէարկութեան իսկ 
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մասնակցելէ: Ժողովուրդը իր ազատ քուէներով ընտրեց իր 
նախասիրած թաղականութիւնները:

Պարտութիւններու այս շարքէն ազդուած, ՀՅդ վճռած էր  
ամէն միջոցի դիմել, որպէսզի գոնէ Պէյրութի Նոր Ատանայի  
շրջանին մէջ յաղթական դուրս գար: դժբախտաբար Առաջ- 
նորդարան եւ «Քաղաքական Ժողով» գիտակցաբար եւ կէտ 
առ կէտ գործադրեցին ՀՅդի յաջորդական որոշումներն ու  
ծրագիրերը: դաշնակցականները լաւ գիտէին թէ իրենց հա- 
մար ազատ քուէարկութեամբ յաղթանակ ապահովել անհնա- 
րին էր Նոր Ատանայի շրջանին մէջ եւս, հետեւաբար ամէն  
միջոց ձեռք առին որպէսզի տեղի չունենան օրինաւոր ընտրու- 
թիւններ: Վերջիվերջոյ, Թրատ թաղի թաղական ընտրութիւն- 
ները վերածուեցան պարզ ձեւակերպութեան մը: Առաջնորդա- 
րանը եւ իր նշանակած ընտրական մարմինը ամէն կարգադրու- 
թիւն ըրած էին, որպէսզի ընդդիմադիր կողմի մարդիկը զրկուէին  
քուէարկելու իրենց տարրական իրաւունքէն, եւ ամէն միջոց  
ձեռք առած էին, որպէսզի ինչ ալ ըլլային կողմերու բերած ձայ- 
ները, ՀՅդ անպայմանօրէն «յաղթանակը» ապահովէր: Այս 
պայմաններու տակ ընդդիմադիր կողմին համար մասնակցիլ 
ընտրութեան՝ պիտի ըլլար անիմաստ եւ ապարդիւն ինքնա-
խաբէութիւն մը:

Այս ձեւի կողմնակալ եւ անարդար գործելակերպ մը, որեւէ 
իշխանութեան կողմէ, երբ մանաւանդ այդ իշխանութիւնը ինք  
եւս ունի ապօրինի կազմութիւն, ընդվզում կը յառաջացնէ 
ժողովուրդին մէջ եւ կը ստիպէ մարդիկը որ ուշ կամ կանուխ 
դիմեն ըմբոստութեան եւ ծայրայեղութիւններու:

Վերջացող տարուան ընթացքին Լիբանանի «ազգային իշ- 
խանութիւնները» ձեռնարկեցին նաեւ «Գաւառական Ժողովի»  
լրացուցիչ ընտրութիւններուն: Բայց նկատի ունենալով որ  
ամբողջութեամբ ապօրինի եղող մարմնի մը մէջ քանի մը ան- 
դամներու ներկայութիւնը ոչ մէկ բան կրնար փոխել եւ նկա- 
տելով որ կատարուելիք ընտրութիւններու օրինաւորութեան 
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համար ոչ մէկ երաշխիք գոյութիւն ունէր, նախընտրեցինք 
չմասնակցիլ քուէարկութեանց: Միակողմանի կատարուած այս  
ընտրութիւններու արդիւնքները անգամ մը եւս փաստեցին թէ 
ՀՅդ շատոնց կորսնցուցած է ժողովուրդին բացարձակ մեծա-
մասնութեան վստահութիւնը:

Նախորդ յօդուածներուն մէջ աշխատեցանք տալ մեր կա- 
րեւոր գաղութներուն ընդհանուր պատկերը, մասնաւոր կերպով  
ծանրանալով մեր նուիրապետական Աթոռներուն եւ առաջ- 
նորդարաններուն կացութեան եւ գործունէութեանց վրայ: Ար- 
տասահմանի իրականութեան մէջ, այդ հաստատութիւնները  
ո՛չ միայն մեր կրօնական, այլ նաեւ մեր ազգային ու մշակու- 
թային կեանքի գլխաւոր կեդրոններն են: Բնական է, հայ միւս 
յարանուանութիւններուն կրօնական հաստատութիւններն ու  
կեդրոնները եւս առաւել կամ նուազ չափով իրենց մասնակցու- 
թիւնը կը բերեն մեր ազգային կեանքին:

Բայց ազգապահպանումի մեր պայքարը, արտասահմանի 
մէջ, չի սահմանափակուիր միայն կրօնական կեդրոններով, 
այլ այդ պայքարին մէջ մեծ դեր վերապահուած է մասնաւո-
րաբար մեր կրթական հաստատութիւններուն, հայ մամուլին 
եւ մշակութային կազմակերպութիւններուն:

Աւելորդ պիտի ըլլար անգամ մը եւս հաստատել թէ գա- 
ղութներու մէջ մեր ազգային նկարագրի պահպանումին ու գո-
յատեւման ամէնէն զօրաւոր ազդակներէն են հայ կրթական 
հաստատութիւնները: Առանց չափազանցութեան կարելի է 
ըսել թէ Սփիւռքի մէջ մեր ազգային գոյութիւնը առաւելաբար 
պայմանաւորուած է հայ վարժարաններու գոյութեամբ: Այն 
գաղութները որոնք զրկուած են հա՛յ դպրոցի բարիքներէն, 
ինչպէս Ամերիկա եւ Ֆրանսա, դժուար թէ երկար ժամանակ 
կարենան պահպանել իրենց հայկական դիմագիծը:

Այս տեսակէտէն բախտաւոր են մասնաւորաբար Միջին 
Արեւելքի մեր գաղութները: Գլխաւորաբար արաբական եր- 
կիրներու մէջ հաստատուած մեր ժողովուրդը ո՛չ միայն այն 
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ունի եւ կը պահէ ազգային, յարանուանական, միութենական  
եւ անձնական վարժարաններու հսկայ ցանց մը, այլ նաեւ  
տարուէ տարի այդ հաստատութիւնները աւելի եւս կը բար- 
գաւաճին, կը կազմակերպուին եւ կը բարձրանայ իրենց մա-
կարդակը:

Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ այսօր ունինք, հարիւրի մօտե- 
ցող նախակրթարաններէն զատ, աւելի քան տասնեակ մը 
բարձրագոյն նախակրթարաններ եւ երկրորդական վարժա-
րաններ: Այս վարժարաններէն ոմանք, ինչպէս ՀԲԸՄի Պէյ- 
րութի զոյգ երկրորդական վարժարանները63, արդէն իսկ կը 
մրցին օտար լաւագոյն հաստատութիւններու հետ: եթէ զօ-
րաւոր ճիգ մը եւս կատարուի այս ուղղութեամբ, եւ ոեւէ հայ 
ծնողք այլեւս պէտքը չզգայ իր զաւակը օտար վարժարան 
ղրկելու, այն ատեն ձուլումի վտանգը, այս գաղութներէն ներս,  
մեծ մասամբ հեռացած կրնանք նկատել. ասիկա՝ մեր կարե- 
լիութիւններու սահմաններու մէջ:

Անցնող տարուան ընթացքին, շնորհիւ առաւելաբար նա- 
խորդ տարիներու ՀԲԸՄի դպրոցաշինութեան երեք հարիւր 
հազար տոլարի հանգանակութեան, բազմաթիւ ազգային վար- 
ժարաններ օժտուեցան ներկայանալի եւ սեփական շէնքերով: 
Պէտք է ընդունիլ նաեւ թէ ընդհանուր առմամբ մեր վարժա-
րաններուն կրթական մակարդակը եւս վերելքի մէջ է, բայց կայ 
ու տակաւին կը մնայ պատրաստուած ու կարող ուսուցիչներու 
եւ մանաւանդ տնօրէններու տագնապը: Վերջացող շրջանին 
եւս կրթական բազմաթիւ հաստատութիւններ, Սուրիոյ եւ Լի- 
բանանի թէ եգիպտոսի եւ այլ գաղութներու մէջ, մեծ դժուա- 
րութիւններու մատնուեցան՝ բարելաւելու համար իրենց ուսուց- 
չական կազմին մակարդակը: Անուրանալի է որ վերջին տա- 
րիներուն կրթական մշակներու նիւթական պայմանները մաս- 
նաւորաբար կարգ մը վարժարաններու մէջ, բաղդատաբար  
աւելի տանելի դարձան, բայց այս ուղղութեամբ տակաւին  
մեծ աշխատանք կայ կատարելիք՝ որպէսզի կարող եւ պատ- 
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րաստուած ուժեր չստիպուին լքել կրթական ասպարէզը:

Սփիւռքի ազգային կեանքէն ներս կարեւոր տեղ ունի նաեւ  
հայ մամուլը: Անցնող շրջանին եւս արտասահմանեան մեր  
օրաթերթերն ու պարբերական թերթերը կամուրջ մը հանդի- 
սացան զանազան երկիրներու մէջ ցրուած հայ զանգուածնե- 
րու միջեւ՝ պարզելով կեանքը, գործունէութիւնն ու իրագործում- 
ները բոլոր գաղութներուն: Արտասահմանեան հայրենասէր 
մամուլը վառ պահեց սփիւռքահայութեան հայրենասիրական  
զգացումները՝ պատկերացնելով Սովետ Հայաստանէն ներս  
մեր եղբայրներուն ու քոյրերուն հայրենաշինական մեծ նուա- 
ճումները: Ան նոր սերունդին տուաւ նաեւ հա՛յ մնալու հպար- 
տութեան պատճառներ, ո՛չ միայն վերյիշեցնելով հայ պատմու- 
թեան մեծ դէպքերն ու մեծ անձնաւորութիւններու կեանքն 
ու գործունէութիւնը, այլ նաեւ արձանագրելով բացառիկ յաջո- 
ղութիւնները – Հայրենիքէն ներս թէ արտասահմանի մէջ – մեր  
այն եղբայրներուն որոնք գիտութեան, արուեստի եւ գեղարուես- 
տի մարզերուն մէջ իրենց բարձր տաղանդովը հասած են մի-
ջազգային համբաւի:

Անուրանալի իրականութիւն մըն է, որ հայ թերթերը անգնա-
հատելի ծառայութիւն կը մատուցանեն մեր ժողովուրդին: Այս 
իսկ պատճառով՝ անհրաժեշտ է քաջալերել ազգաշինութեան 
եւ առողջ հայրենասիրութեան գործին լծուած թերթերը, անոնք 
ըլլան օրաթերթ, շաբաթաթերթ, ամսագիր թէ պարբերաթերթ: 
Պէտք է միշտ յիշել թէ մեր թերթերուն մեծ մասը առեւտրա-
կան ձեռնարկներ չեն, եւ յաճախ կը կարօտին նիւթական զո- 
հողութիւններու՝ հրատարակիչներուն կողմէ: Գիտակցելով հայ  
մամուլին կենսական դերին՝ մեր գիտակից հասարակութիւնը 
պէտք է քաջալեր հանդիսանայ անոր, բարոյապէս թէ նիւթա- 
պէս:

Ժողովուրդը աւելի նուազ կ՚անդրադառնայ այն մեծ դերին,  
զոր մեր ազգապահպանումի գործին մէջ կը կատարեն, եկեղե-
ցական կեդրոններէն եւ կրթական հաստատութիւններէն ան- 
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միջապէս ետք, գաղութներու բազմապիսի կազմակերպութիւն- 
ները՝ անոնք ըլլան բարեսիրական, հայրենակցական, մշակու- 
թային թէ մարզական:

Այս կազմակերպութիւններէն մեծագոյնն է անկասկած 
ՀԲԸՄը, որ շատոնց դարձած է հայ ժողովուրդին ամէնէն հիմ- 
նական հաստատութիւններէն մէկը: Յիսուն տարիներու իր  
գոյութեան ընթացքին ՀԲԸՄը փրկարար դեր կատարած է հա- 
յութեան ամէնէն դժբախտ օրերուն՝ տեղահանութեան, գաղթա-
կանութեան, որբահաւաքի եւ որբախնամի շրջաններուն: Նկա- 
տի ունենալով արտասահմանի նոր կացութիւնն ու նոր պա-
հանջները, ՀԲԸՄը, վերադառնալով իր սկզբնական եւ հիմնա-
կան ծրագրին, վերջին տարիներուն իր ուժերը առաւելաբար 
կեդրոնացուց մշակութային եւ կրթական գործերու վրայ: 
Գաղութներու կրօնական եւ կրթական հաստատութիւններէն 
շատերը իրենց յաջողութիւններուն կարեւոր մէկ մասը եւ ոմանք  
իրենց գոյատեւումն իսկ կը պարտին այս Միութեան նիւթա-
կան լայն օժանդակութեան:

Այս յօդուածաշարքին մէջ պիտի չաշխատինք պատկերը 
տալու ՀԲԸՄի նոյնիսկ վերջին տարուան իրագործումներուն, 
անոնք օրը օրին արձանագրուած են տեղական մամուլի էջե- 
րուն մէջ, պիտի շեշտենք միայն մէկ կէտ: Այս տարի յիսնամ- 
եակն է այս մեծ կազմակերպութեան: Անհրաժեշտ է, որ առ ի  
երախտագիտութիւն, բոլոր գաղութներէն ներս, հայ ժողովուր- 
դը բացառիկ հանդիսութիւններով փառաւորէ ՀԲԸՄի եւ անոր 
մեծանուն հիմնադիրներուն յիշատակը: Հայ ժողովուրդին մօտ  
իր վայելած վստահութեան շնորհիւ, ՀԲԸՄը միշտ ալ քաջու- 
թիւնը ունեցած է հրապարակ իջնել եւ միշտ ալ այդ ծրագիրե- 
րը յաջողութեամբ պսակուած են: ՀԲԸՄի վերջին ընդհանուր 
ժողովը որոշած է, Միութեան յիսնամեակին առիթով, ձեռնարկել 
կէս միլիոն տոլարի հանգանակութեան: Վստահ ենք թէ այս 
հանգանակութիւնը եւս իր նախորդներուն նման մեծ յաղթա-
նակի պիտի վերածուի:
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Հայրենակցական միութիւնները, բոլոր գաղութներէն ներս, 
աւելի կամ նուազ օգտակարութեամբ կը շարունակեն իրենց 
գործունէութիւնները: Անոնց գործը կը տարածուի աղքատա- 
խնամ աշխատանքէն մինչեւ կրթական թոշակներու յատկացու- 
մը: Հայրենակցականները կարեւոր դեր ունին մասնաւորաբար  
ամերիկահայ գաղութէն ներս: Անոնք իրենց անդամներուն մէջ  
կ՚աշխատին վառ պահել հայրենի աւանդութիւնները եւ գեղե- 
ցիկ սովորութիւնները:

Ժողովուրդ մը, մանաւանդ իր հայրենի հողերէն հեռու ապ- 
րող ժողովուրդ մը, կրնայ իր ազգային դիմագիծը պահպանել 
իր մտաւորականներովը, իր արուեստագէտներովն ու մշակու- 
թային իր գործունէութեամբը: Մեր մշակութային միութիւններու 
աշխատանքովն է որ կը քաջալերուին եւ կը պատրաստուին 
նոր ուժեր, զանգուածներու մէջ կը պահուի հետաքրքրութիւնը 
մեր հին ու հոյակապ եւ նաեւ նոր մշակոյթին հանդէպ, եւ կը 
բարձրանայ ժողովուրդին մտաւոր մակարդակը:

Այս միութիւններէն կարելի է իբրեւ օրինակ յիշել Պէյրութի 
ԹՄՄը: Շնորհիւ իր հրապարակային մեծ ձեռնարկներուն, 
«Մեսրոպեան» դասախօսութիւններուն64, գեղարուեստական  
հանդիսութիւններուն, այլ գաղութներէ հրաւիրուած արուեստա- 
գէտներու ստեղծած նոր խանդավառութիւններուն, ԹՄՄը իր 
գոյութեան մօտ տասը տարիներուն ընթացքին դարձաւ մեր 
գաղութին մշակութային հիմնական կեդրոններէն մէկը:

ԹՄՄը 1955ի վերջաւորութեան իր գործունէութեան նոր շըր- 
ջանը սկսաւ գեղարուեստական ձեռնարկներու բացառիկ շար- 
քով մը: Իր հրաւէրովը եգիպտոսէն մեր գաղութները այցելեց 
տաղանդաւոր ծաղրանկարիչ Ալեքսանտր Սարուխան65: Անոր  
սարքած ցուցահանդէսը եւ տուած դասախօսութիւնները ո՛չ  
միայն լայն հետաքրքրութիւն ստեղծեցին մեր հասարակու- 
թեան մօտ, այլ նաեւ իբր հայ մենք զմեզ հպարտ զգալու առիթ 
մը եւս ունեցանք յաչս օտարներուն: Նոյնը եղաւ պարագան 
Ռաֆֆի Պետրոսեանի66, որ այս անգամ կու գար Փարիզէն, 
դարձեալ հրաւէրովը ԹՄՄի:
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Ընդլայնելու համար գործունէութեան իր դաշտը, անհրա- 
ժեշտ է որ ԹՄՄը այս շրջանին ձեռնարկէ կազմութեանը թատե-
րական լուրջ խումբի մը: Այս ուղղութեամբ իր անդամներու 
եւ համակիրներու շարքերուն մէջ չեն պակսիր կարող ուժեր: 
Համազգայինի67 արդէն իսկ աւանդութիւն ունեցող եւ որոշ մա-
կարդակի հասած թատերական խումբէն ետք, կազմութիւնը 
նոր խումբի մը՝ բնականաբար աւելի եւս պիտի բարձրացնէ 
մեր գաղութին մշակութային կեանքը:

Մշակութային գործունէութեանց առնչութեամբ տեղին է նը- 
շել թէ Պէյրութ անտարակոյս դարձած է արտասահմանի հայ 
մշակութային կեդրոնը: Տարին աւելի քան երկու հարիւր զուտ 
մշակութային ձեռնարկներ կը կազմակերպուին քաղաքիս մէջ: 
դասախօսութիւններ, ցուցահանդէսներ, երգահանդէսներ, բա- 
նախօսութիւններ, դպրոցական հանդէսներ, թատերական ձե- 
ռնարկներ եւայլն իրար կը հրմշտկեն Նոյեմբերէն մինչեւ Յու- 
նիս: եւ պէտք է ուրախութեամբ հաստատել թէ այս ձեռնարկ- 
ներուն մակարդակը առհասարակ կը բարձրանայ տարուէ 
տարի: Լիբանահայ գաղութը դարձած է կենսունակ եւ արուես- 
տասէր գաղութ մը: 

Կրթական հաստատութիւններու եւ մշակութային կազմա- 
կերպութիւններու յատկացուած բաժինը կարելի չէ փակել՝ 
առանց անդրադառնալու, գոնէ հակիրճ կերպով, գաղթահայու- 
թեան հրատարակչական ձեռնարկներուն եւ տուներուն: Հրա- 
տարակչական գործը լրացուցիչ եւ անհրաժեշտ մասն է կըր- 
թական եւ մշակութային գործին: Հակառակ նիւթական մեծ  
դժուարութիւններու, կը գտնուին, արտասահմանի մէջ, հաս- 
տատութիւններ եւ նաեւ անձեր, որոնք քաջութիւնը կ՚ունենան  
նուիրուելու հայ գիրքի տպագրութեան: Այս պարագան լաւա- 
պէս կը բնորոշէ Սփիւռքի հայութեան կենսունակութիւնը:

Նախ յիշենք թէ քանի մը տարիներէ իվեր բաւական կանո- 
նաւոր կերպով կը ստացուին Սովետ Հայաստանի հրատարա- 
կութիւնները՝ ըլլա՛յ Հայրենիքի արդի գրողներուն երկերը, ըլլա՛յ  
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մեր հին հեղինակներու գործերուն վերահրատարակութիւննե- 
րը: Այս պարագան մասամբ կը գոհացնէ գաղութներու հայերէն  
գիրքի ծարաւը:

Արտասահմանի մէջ, նախ կրօնական մեր կեդրոնները, ինչ- 
պէս երուսաղէմ, Անթիլիաս եւ Վենետիկ, ունին բաւական լաւ  
կերպով սարքաւորուած իրենց տպարանները եւ հրատարա- 
կութեան կու տան լուրջ աշխատասիրութիւններ: Այս յօդուա- 
ծաշարքին ընթացքին առիթը ունեցանք արդէն գրելու ՀԱՀին  
մասին, մասնաւոր կերպով մատնանշելով անոր մեծ իրագոր- 
ծումները՝ մշակութային կեդրոններու կառուցման ուղղութեամբ:  
ՀԱՀը կը կատարէ նաեւ հրատարակչական կարեւոր գործ:  
Անցնող տարիներուն Հիմնադրամի միջոցաւ լոյս տեսան բազ- 
մաթիւ շահեկան եւ շատ լուրջ հատորներ: Յիշատակենք միայն  
ողբ. Արտակ դարբինեանի68, Արշակ Ալպոյաճեանի69, Յովհան- 
նէս Պօղոսեանի70 եւ Վեր. Քասունիի71 երկասիրութիւնները:

Այս առնչութեամբ մասնաւոր յիշատակութեան արժանի է 
վերջացող տարուան ընթացքին Պէյրութի մէջ հիմնուած Սեւան 
հրատարակչական հաստատութիւնը, ղեկավարութեան տակ 
մեր գաղութին մտաւորական եւ բանասէր երիտասարդներէն  
Պ. Սիմոն Սիմոնեանի72: Հինէն իվեր արտասահմանի հայ կըր- 
թական հաստատութիւններէն ներս անհրաժեշտ պէտքը կը 
զգացուէր մանկավարժական արդի մեթոտներով հրատարա- 
կուած դասագիրքերու: Սեւան մատենաշարը սկսած է արդէն 
գեղեցիկ տպագրութեամբ հրատարակել գիտութեան, թուաբա- 
նութեան, կրօնի, հայերէն լեզուի եւ հայոց պատմութեան նոր եւ 
ընտիր շարքեր: Սեւան մատենաշարը ձեռնարկած է նաեւ մեծ  
եւ բազմածախս գեղատիպ հրատարակութիւններու, որոնք պի- 
տի նպաստեն արտասահմանի հայութեան մշակութային եւ  
մտաւոր կեանքին: Ասոնցմէ յիշատակենք Ստեփանոս Մալ- 
խասեանցի73 Հայերէն Բացատրական Բառարանի չորս հա- 
տորները, ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղեանի74 Հայոց Հին Գրա- 

կանութեան Պատմութիւնը, եղիշէ չարենցի ամբողջական գոր- 
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ծերը՝ չորս հատորով, Ակսել Բակունցի75 ամբողջական գործե- 
րը եւայլն:

Գաղութներու ազգային կեանքի կենսունակութեան մէջ կա- 
րեւոր բաժին ունին նաեւ երիտասարդական կազմակերպու- 
թիւնները: Անոնց մարզական բաժիններէն ներս ո՛չ միայն առաջ 
կը տարուի պատանիներու եւ երիտասարդներու ֆիզիքական 
զարգացումը, այլ նաեւ անոնց կը տրուին մարզական ոգի եւ  
հաւաքական ճիգի վարժութիւն: Մարզական խումբերէն ներս 
մեր երիտասարդները կը վարժուին նաեւ կարգապահութեան: 
Արդարեւ, հպարտութեամբ պէտք է արձանագրել թէ, վերջացող 
տարուան ընթացքին եւս Հայրենիքէն ներս թէ գաղթաշխարհի 
մէջ ունեցանք միջազգային չափանիշով մարզիկներ: Նոյնպէս, 
պէտք է հրճուանքով արձանագրել որ կարգ մը երկիրներու մէջ,  
ինչպէս Սուրիա եւ Լիբանան, մարզական կեանքի առաջնա- 
կարգ դիրքերու վրայ գտնուեցան հայ խումբերն ու հայ մարզիկ- 
ները՝ փաստը տալով հայ ցեղին ֆիզիքական տոկունութեան 
եւ մարմնական ճկունութեան:

երիտասարդական ակումբներու մէջ ստեղծուող հայկա- 
կան մթնոլորտը, անոնց մէջ գտնուող գրադարանները եւ ըն- 
թերցասրահները, անոնց կազմակերպած հանդիսութիւններն 
ու դասախօսութիւնները մեծապէս կը ծառայեն նոր սերունդի  
հայեցի դաստիարակութեան: դժբախտաբար գաղութներու 
մէջ հասակ նետող երիտասարդներուն եւ երիտասարդուհի- 
ներուն մեծ մասը, լաւագոյն պայմաններու մէջ, հազիւ կը 
ստանան նախակրթարանի ուսում մը: Ակումբներէն ներս է  
որ անոնց ընդհանուր զարգացումը եւ ազգային դաստիարա- 
կութիւնը կը հասնի որոշ մակարդակի մը:

երիտասարդական կազմակերպութիւններէն ներս է, որ հա- 
րիւրաւոր եւ հազարաւոր երիտասարդներ ազգային ծառայու- 
թեան իրենց առաջին փորձերը կը կատարեն, կը դաստիա-
րակուին հաւաքական աշխատանքի ուղիով, կը վարժուին 
ժողովական կեանքի:
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Այս կազմակերպութիւններէն ՀեԸը76 Սուրիոյ եւ Լիբանա- 
նի իր մօտ տասնհինգ ակումբներովը մեծ աշխատանք կը տա- 
նի այս գաղութներէն ներս: ՀեԸի մասնաւորաբար Պէյրութի 
եւ Հալէպի ակումբները մեծ յառաջդիմութիւն արձանագրեցին 
վերջացող տարուան ընթացքին: 1955ին ՀեԸի Պէյրութի մաս- 
նաճիւղը օժտուեցաւ երկրորդ ակումբով մը:

Մասնաւոր կերպով պէտք է յիշատակել ՀեԸի 1955ի Նաւա-
սարդեան Խաղերը77: Հինգ տարբեր երկիրներէ աւելի քան վեց  
հարիւր հայ երիտասարդներու եւ երիտասարդուհիներու մաս- 
նակցութեամբը կազմակերպուած ողիմպիական այս խաղերը 
փառատօնը եղան արտասահմանի հայութեան մարզական 
կեանքին: 

Անդրադարձանք արտասահմանի կազմակերպութիւննե- 
րուն եւ ընդհանուր ակնարկով մը ջանացինք ի յայտ բերել 
անոնց կատարած կարեւոր դերը գաղութներու մեր ազգային 
կեանքի կենսունակութեան մէջ: 

Գաղթաշխարհի մեր կազմակերպութիւններուն ճիգը որ- 
պէսզի աւելի եւս արդիւնաւորուի, անհրաժեշտ է որ մտածենք 
ուժերու եւ աշխատանքներու նոր դասաւորումի, նոր կեդրոնա- 
ցումի մը մասին:

Համաշխարհային Առաջին Պատերազմէն ետք, մեր ժողո- 
վուրդին ջարդերէ ազատած մասը տեղահանուեցաւ եւ ապաս- 
տան գտաւ զանազան երկիրներու մէջ: Գաղութներու հաստատ- 
ման այդ առաջին շրջանի անմարդկային պայմաններուն տակ, 
կարելի չէր ակնկալել որ մտածուած կերպով եւ մասնաւոր 
ճիգով մը վերսկսէր մեր ազգային կեանքը: Այդ շրջանին ամէն 
տեղ ի յայտ եկան այլազան միութիւններ՝ կազմակերպուած՝ 
թաղային, հայրենակցական, արհեստակցական եւ այլ հիմե- 
րու վրայ:

Ստեղծուած քաոսին մէջ իսկ հաւաքական կեանք յառա- 
ջացնելու այդ ճիգը մեծ եւ դրական երեւոյթ էր, եւ ցոյց կու 
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տար թէ հայ ժողովուրդը վերջնականապէս եւ ամբողջապէս 
չէր կորսնցուցած իր կենսունակութիւնը: Այդ պայմաններուն 
տակ ընկերային որեւէ շարժում, ինչ ալ ըլլար անոր կարեւո- 
րութիւնը, տարողութիւնը, հետապնդած նպատակը, ինքնին 
արդէն քաջալերութեան արժանի էր: Յետագային, ժամանա- 
կի ընթացքին, երբ աւելի բնականոն դարձան սփիւռքահայու- 
թեան կեանքի պայմանները, յաջորդաբար հրապարակէն 
քաշուեցան շատ մը միութիւններ. անոնցմէ ոմանք ինքնաբե-
րաբար քայքայուեցան եւ ուրիշներ միացան հասարակական 
աւելի մեծ շարժումներու: Պատահածը դէպքերու բնական ըն- 
թացքն էր:

Այժմ արտասահմանի հայութեան կեանքը կը ներկայանայ  
բոլորովին տարբեր պայմաններու տակ, քան՝ ինչ որ էր գաղ- 
թականութեան շրջանին: Գաղթաշխարհի մեր ժողովուրդին 
մեծամասնութիւնը այլեւս տեղաւորուած է, իրեն համար կրցած  
է կեանքի տանելի պայմաններ ստեղծել: Այլեւս դադրած ենք  
«գաղթական խլեակներ» ըլլալէ եւ դարձած ենք ինքնուրոյն  
դիմագիծ ունեցող, ազգային եւ հասարակական կազմակեր- 
պուած կեանք ունեցող համայնքներ եւ գաղութներ:

Մեր նոր պայմաններուն համաձայն՝ պէտք է նաեւ նոր դա-
սաւորումի ենթարկել մեր հաւաքական աշխատանքներն ու 
ուժերը: Այլեւս գաղութներու մէջ գործող միութիւններու մեծ թիւը 
պէտք չէ նկատել առաւելութիւն այլ տկարութեան պատճառ, 
որովհետեւ այդ ձեւով կը բաժնուին ուժերը, եւ ճիգերը չեն տար 
համապատասխան արդիւնք: Հետեւաբար անհրաժեշտութիւն 
է որ ընդհանուր բնոյթ չկրող եւ սահմանափակ շրջանակի մէջ  
գտնուող կարգ մը միութիւններ եւ կազմակերպութիւններ միա- 
նան եւ իրենց ուժերը միացնեն աւելի կարեւոր ընկերային 
շարժումներու: Պէտք է մնան եւ աւելի զօրաւոր կերպով գոր- 
ծեն միայն այն կազմակերպութիւնները որոնք դուրս են հայրե- 
նակցական, թաղային, արհեստակցական ու դասակարգային  
նեղ շրջանակներէ, եւ ունին համազգային եւ համագաղութային 
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նշանակութիւն: Անհրաժեշտ է որ բոլոր ուժերը կեդրոնանան 
քիչ թիւով, բայց մեծ տարողութեամբ գործունէութիւն ունեցող 
կազմակերպութիւններու մէջ: Այդ ձեւով գաղթաշխարհի մեր  
կեանքը պիտի ստանայ անպայման աւելի մեծ կենսունակու- 
թիւն եւ տարուած աշխատանքները աւելի եւս պիտի արդիւ- 
նաւորուին:

Եզրակացութիւն

Այս յօդուածաշարքին մէջ աշխատեցանք ընդհանուր գի- 
ծերու մէջ տալ պատկերը վերջացող տարուան հայկական  
կեանքին՝ վեր առնելով առաւելաբար ազգային մարմիններու,  
հայկական կարեւոր հաստատութիւններու եւ կազմակերպու- 
թիւններու տարած աշխատանքները եւ ի յայտ բերած կենսու- 
նակութիւնը: Մատնանշելով հանդերձ կարգ մը ժխտական 
երեւոյթներ, թերութիւններ եւ գործելակերպի սխալներ, գիտակ- 
ցաբար շեշտը դրինք մա՛նաւանդ դրական երեւոյթներու, գործ- 
նական աշխատանքներու եւ յուսադրիչ արդիւնքներու վրայ: 
Լաւատես դիրքաւորում մը որդեգրեցինք, նախ՝ որովհետեւ յո- 
ռետեսութիւնը կը յառաջացնէ յուսալքում եւ ուժերու ջլատում, 
եւ յետոյ՝ մեր անկեղծ համոզումն է, որ թէ՛ Հայրենիքի մէջ եւ  
թէ՛ արտասահման մեր ազգային կեանքը իրական յառաջդի- 
մութիւններ եւ մեծ իրագործումներ կ՚արձանագրէ ամէն տարի: 

եթէ մեր կարգ մը կազմակերպութիւնները կարենան հրա- 
ժարիլ միջազգային արկածախնդրութիւններու փորձերու իրենց  
քաղաքականութենէն, եթէ կարենան նաեւ հրաժարիլ իրենց 
մենատիրական ձգտումներէն, շատ հեշտ կ՚ըլլայ գաղութներէն 
ներս յառաջացնել համերաշխութեան ընդհանուր մթնոլորտ մը:  
Համերաշխ մթնոլորտի մը մէջ շատ դիւրութեամբ կը լուծուին 
արտասահմանեան մեր գլխաւոր տագնապները՝ ինչպէս Կի- 
լիկիոյ կաթողիկոսական ընտրութիւնը եւ գաղութներէն ներս 
տարուող հսկայ ճիգը աւելի մեծ արդիւնքներ կու տայ՝ հայ 
ժողովուրդի գոյատեւման ի խնդիր:
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ՎերՋաՑՈՂ Տարին

Տարուան մը վերջաւորութիւնը եւ յաջորդին սկիզբը կը կազ- 
մեն դադար մը ժամանակին մէջ՝ ուր անհատներ եւ հաւա- 

քականութեանց պատասխանատուներ կը տարուին վերատե- 
սութեան ենթարկելու իրենց արարքներն ու գործունէութիւնը, 
զանոնք ենթարկելու խղճի քննութեան, եւ յանգելու նոր ծրա- 
գիրերու ու նոր որոշումներու:

Ամանորի թուականն ու իմաստը կապուած են թուականին 
եւ իմաստին Ս. Ծննդեան, որ գերազանցապէս խորհուրդն է  
քրիստոնէական խաղաղութեան եւ ազգերու միջեւ համերաշ- 
խութեան գաղափարին: Այսպիսի օրերուն մանաւանդ, բարի 
կամքի տէր բոլոր մարդոց միտքն ու սիրտը կը զբաղին, կը  
տանջուին իրական եւ մնայուն խաղաղութեան մը կարելիու- 
թեան եւ բարիքներուն հեռանկարով: Արի մարդիկ կ՚որոշեն 
նուաճել համերաշխութիւնը՝ հատուածներու եւ ժողովուրդներու 
միջեւ, ծրագրուած աշխատանքով եւ յարատեւ պայքարով:

Անցնող տարին եւս աշխարհին չտուաւ խաղաղութեան 
երաշխիքը: Ցուրտ Պատերազմը իր ամբողջ սաստկութեամբը 
շարունակուեցաւ ազգերու միջեւ, ժողովուրդներու գլխուն միշտ  
կախուած պահելով համաշխարհային զինեալ նոր պատե-
րազմի մը սարսափը՝ մարդկային մտքի ստեղծած մահուան եւ 
աւերի հսկայական զօրութեամբը:

Քաղաքական խաղաղ կեանք մը չունեցան նաեւ Միջին  
Արեւելքի երկիրները: Զարթնումի մէջ եղող արաբ ազգայնա- 
կանութեան78, յառաջդիմութեան եւ ծրագիրերու իրագործումին  
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դէմ յարուցուեցան խոչընդոտներ՝ արտաքին եւ ներքին ճա- 
կատներու վրայ, ստեղծելով լարուածութեան եւ անկայունու- 
թեան մթնոլորտ մը: Վերջիվերջոյ անպայմանօրէն պիտի յաղ- 
թանակէ արաբական ազգայնականութիւնը, բայց տակաւին 
Միջին Արեւելքի երկիրները հեռու են գտած ըլլալէ իրենց հա- 
ւասարակշռութիւնն ու խաղաղ կեանքը:

Համերաշխութեան մէջ ապրող եւ խաղաղութեան անկիւն 
մը եղող գեղեցիկ Լիբանանը եւս անցնող շրջանին թատերա- 
բեմը հանդիսացաւ տխուր եւ արիւնալի դէպքերու, դէպքեր՝ 
որոնք արժեցին հազարաւոր մարդոց կեանքը եւ նիւթական 
հսկայական կորուստներ79: Բարեբախտաբար, Լիբանանի հա- 
մար նոր տարին կը բացուի վերագտնուած խաղաղութեամբ 
եւ արաբական երկիրներու հետ համերաշխ կեանքի մը հեռա- 
նկարովը:

Խաղաղութեան եւ համերաշխութեան տենչը ունի հայ ազ- 
գը: Իր բնածին կենսունակութեամբը, իր աշխատասիրութեամ- 
բը եւ իր ստեղծագործ ոգիովը՝ մեր ժողովուրդը կրնայ հսկա-
յական յառաջդիմութիւններ եւ նուաճումներ արձանագրել ան- 
հատական թէ հաւաքական ձեռնարկներու մէջ, պայմանով որ  
իրեն ընծայուին խաղաղ կեանքի մը բարիքները:

Անցնող շրջանին, Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետի յո- 
բելենական տօնակատարութիւններու առիթով արտասահմա- 
նի գրեթէ բոլոր գաղութներէն բազմատասնեակ պատգամա- 
ւորներ, հիւրեր եւ ուխտաւորներ առիթը եւ բախտաւորութիւնը 
ունեցան այցելելու Սովետ Հայաստան: Անոնք անգամ մը եւս 
հաստատեցին, թէ քանի մը տասնեակ տարիներու համեմա-
տաբար կարճ ժամանակամիջոցին, բնականօրէն աղքատ եւ  
յետամնաց մեր Հայրենիքը դարձած է ամբողջովին նոր եւ  
արդիական երկիր մը: Անոնց սիրտերը հպարտութեամբ լեցուե- 
ցան դիտելով մեր Հայրենիքի շքեղօրէն գեղեցիկ մայրաքա-
ղաքն ու շէն քաղաքներն ու գիւղերը, անոր ճարտարարուեստին 
հզօր վերելքը, անոր ամուր հիմերու վրայ դրուած տնտեսութիւնը՝ 
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անոր գիտութիւններու, մշակոյթի եւ արուեստներու բազմաթիւ 
հաստատութիւնները: եթէ այս բոլորը կը պարտինք Մայր երկ- 
րի մեր եղբայրներուն ու քոյրերուն հերոսական աշխատանքին 
եւ մեծ զոհողութիւններուն, զայն կը պարտինք մանաւանդ այն  
իրականութեան, թէ մեր ժողովուրդի պատմութեան վերջին 
քառասնամեակին մեր Հայրենիքը վայելեց՝ մնայուն խաղա- 
ղութեան մը բարիքները:

Հայրենիք այցելողները սրտի մեծ գոհունակութեամբ հաս- 
տատեցին նաեւ, թէ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը ազնուական  
մարդու իր նկարագրովը, բազմակողմանի իր կարողութիւն- 
ներովն ու պատրաստութեամբը եւ մանաւանդ իր բարձր ու 
պատասխանատու պաշտօնին նկատմամբ յայտնաբերած 
ամբողջական նուիրումովը, կը վայելէ յարգանքը ո՛չ միայն 
Հայրենիքի եւ արտասահմանի հաւատացեալ ժողովուրդին, 
այլեւ՝ պետական շրջանակներու եւ Հայաստանի գիտութեան 
եւ արուեստի ղեկավարներուն: Անցնող շրջանին եւս մեր հայ- 
րապետը զմայլելի նուիրումով մը շարունակած է, էջմիածնէն 
ներս թէ ներքին թեմերու մէջ, իր կազմակերպչական եւ շինարար 
աշխատանքները: Այսօր էջմիածինն իր միաբանութեամբը, լա- 
ւապէս կազմակերպուած իր դպրեվանքովը, իր պաշտօնական  
օրկանովը80 դարձած է եւ կը մնայ մեր հիմնական հոգեւոր կեդ- 
րոնը եւ մշակոյթի կարեւոր կեդրոններէն մէկը: Օրէ օր աւելի 
եւս կը կազմակերպուին ներքին թեմերը, կը շինուին եւ կը 
նորոգուին Հայրենիքի մեր հոգեւոր կեդրոններն ու մեր սրբա-
վայրերը:

Հայրենիքի թէ էջմիածնի նուաճումներուն առթած հպար- 
տութիւնը գլխաւոր ազդակներէն մէկն է արտասահմանի հա- 
յութեան ազգային գոյատեւման: Ազգապահպանումի զօրաւոր  
ճիգ մը կայ նաեւ գաղութներէն ներս, բայց դժբախտաբար 
հոն կը պակսի էականը՝ համերաշխութիւնը: Բայց այս մասին 
կ՚անդրադառնանք առանձին:

Հակառակ սփիւռքահայ կեանքի բազմաթիւ դժուարութիւն- 
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ներուն, տագնապներուն եւ կարգ մը ժխտական երեւոյթնե- 
րուն, մենք լաւատես ենք արտասահմանի մեր գաղութներուն 
նկատմամբ: Օտարութեան այլասերիչ պայմաններուն տակ 
կատարուած աշխատանքները, ազգային գոյատեւման գծով, 
կարելի է նկատել իրապէս հերոսական: Արդար պիտի չըլլար 
արտասահմանեան մեր հաւաքական կեանքը քննել եւ քննա-
դատել պետական կեանք եւ պետական միջոցներ ունեցող 
հաւաքականութեան մը աշխատանքներուն եւ արդիւնքներուն 
չափանիշերովը:

Անցնող շրջանին եւս բոլոր գաղութներէն ներս շարունակ- 
ուեցան մեր կրթական, բարեսիրական, մշակութային եւ ըն- 
կերային գործունէութիւնները: Առհասարակ գրեթէ բոլոր գա- 
ղութներէն ներս յայտնաբերուեցաւ որոշ եւ գնահատելի կեն- 
սունակութիւն մը: Ամէն տարի քիչ մը աւելի զօրաւոր հիմերու 
վրայ կը դրուին, մասնաւորաբար Միջին Արեւելքի երկիրներուն 
մէջ, մեր կազմակերպութիւններն ու հաստատութիւնները: 
Օրինակի համար, այսօր մեր կրթական կեանքը շատ աւելի 
կազմակերպուած է՝ քան ինչ որ էր ասկէ տասը տարիներ առաջ:  
Մեր վարժարաններէն շատերը իրենց շէնքերով, ուսումնական  
մակարդակով, աշակերտութեան թիւով ու նիւթական միջոց- 
ներով աւելի բախտաւոր են քան անցեալին: Սուրիոյ եւ Լիբա-
նանի գաղութները վերջին տասնամեակին օժտուեցան երկ- 
րորդական վարժարաններու ցանցով մը: եգիպտոսի գաղութը 
եւս կը մտածէ երկրորդական վարժարան մը հիմնելու կարե- 
լիութիւններուն մասին: Նոյնիսկ ԱՄՆ հայութիւնը լրջօրէն կը  
մտահոգուի եւ միջոցներ ձեռք կ՚առնէ – երկրին ընձեռած կա- 
րելիութեանց սահմաններուն մէջ բնականաբար – հայ կրթա-
կան հաստատութիւններ հիմնելու մասին:

Օրինակ մը յիշենք նաեւ մեր մշակութային կեանքէն: ՀԱՀի 
բացառիկ ճիգերուն շնորհիւ, եգիպտահայ մշակութային երեք  
կարեւոր հաստատութիւններ՝ Գեղարուեստասիրաց Միութիւն՝ 
Գահիրէ, Կոկանեան Սրահ՝ Հելիոպոլիս եւ Տիգրան երկաթ Մշա- 
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կութային Միութիւն՝ Աղեքսանդրիա, արդէն իսկ օժտուած էին 
իրենց սեփական փառաւոր շէնքերով: Նոյն հիմնադրամի հո- 
վանաւորութիւնը վայելող Պէյրութի ԹՄՄը, անցնող շրջանին, 
հակառակ լիբանանեան տխուր դէպքերուն եւ լիբանահայու- 
թեան ծանրակշիռ տագնապներուն, օժտուեցաւ մեծարժէք սե- 
փակա՛ն կալուածով մը:

Բայց դժբախտաբար, մանաւանդ անցնող շրջանին, սփիւռ- 
քահայութեան պակսեցան խաղաղ եւ համերաշխ ազգային 
կեանքի մը պայմանները: Գաղութներու մեր ազգային կեանքը 
թունաւորուած մնաց՝ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ծոցին մէջ 
ստեղծուած հերձուածով: Կիլիկեան Աթոռէն ներս յառաջացած  
ահաւոր տագնապը ոչ միայն վերջ չգտաւ – հակառակ Ամենայն  
Հայոց կաթողիկոսի յարատեւ աշխատանքներուն, խոնարհ եւ 
ազնուական կեցուածքին – իր բանաւոր ու օրինական լուծումը, 
այլ մարդիկ անբարեխղճութիւնը ունեցան տագնապը փոխադ- 
րելու նաեւ այլ գաղութներ: 

դժբախտաբար ուրիշ ծանօթ տագնապ մը իր կարգին շա- 
րունակուեցաւ եւ աւելի՛ մտահոգիչ համեմատութիւններ ստա- 
ցաւ բուն իսկ երուսաղէմի Ս. Յակոբայ Միաբանութենէն ներս:

Հայ եկեղեցին արտասահմանի հայութեան ազգային գո- 
յատեւման հիմնական ազդակներէն մէկն է: Այս հաստատու- 
թեան պառակտումն ու տկարացումը մեծապէս կը տկարացնեն  
նաեւ գաղութներու դիմադրականութիւնը եւ այդ բանը իրական  
աղէտ մը կը դառնայ հայ կեանքին համար:

Տօնական այս օրերուն, ազգովին մեր մեծագոյն մաղթանքն 
է որ վերջ գտնեն արտասահմանի մեր ժողովուրդին կեանքը 
թունաւորող պառակտումներն ու անհասկացողութիւնները: Կը  
մաղթենք որ նոր տարին ըլլայ հայ ազգին համար խաղաղու- 
թեան եւ համերաշխութեան տարի մը, կը մաղթենք որ Հայաս- 
տանեայց եկեղեցին եւ հայ հոգին վերագտնեն իրենց միաս- 
նականութիւնը՝ Հայրենիքի եւ Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնի հովա-
նաւորութեան տակ:
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աԶգաՅին Տարին

Խաղաղութեան Իշխանին ծննդեան տարեդարձի այս օրե- 
րուն, ժողովուրդէ ժողովուրդ եւ մարդոց սիրտերէն ներս 

կ՚անցնի կարճատեւ բայց զօրաւոր ալիք մը՝ սիրոյ, համերաշ- 
խութեան եւ մանաւանդ հին դարերու թէ նոր ժամանակներու 
բարիկամեցողութիւն ունեցող բոլոր մարդոց գերագոյն երազը 
եղող տեւական խաղաղութեան:

Համաշխարհային խաղաղութիւնը մեծագոյն ցանկութիւնն 
է փոքր ազգերու եւ մասնաւորաբար մեր ժողովուրդին, որով- 
հետեւ ան հիմնական պայմաններէն մին է Հայրենիքի թէ Սփիւռ- 
քի հայութեան գոյատեւման եւ բարգաւաճման:

Հակառակ մեծ պետութիւններու ղեկավար դէմքերու հան- 
դիպումներու եւ գումարուած խորհրդաժողովներու – հանդի- 
պումներ եւ խորհրդաժողովներ՝ որոնք պարբերաբար եւ կարճ  
ժամանակներու համար ժողովուրդներուն տուին համաշխար- 
հային խաղաղութեան մը աղօտ հեռանկարը – դժբախտաբար  
1960ի ընթացքին եւս չմեղմացաւ միջազգային լարուած կացու- 
թիւնը: Ընդհակառակը, աւելի եւս սաստկացաւ Ցուրտ Պատե-
րազմը եւ աշխարհի զանազան մասերուն մէջ անպակաս եղան 
զինեալ բախումները՝ արժելով բազմահազար անմեղ մարդոց 
կեանքերը, եւ կարգ մը ազգերու բերելով պատերազմի մը նիւ- 
թական եւ բարոյական ահաւոր հետեւանքները:

Միջին Արեւելքէն ներս թէեւ նախորդ տարիներու ծանրա- 
կշիռ դէպքերու եւ մեծ փոփոխութիւններու՝ յարձակում եգիպ- 
տոսի վրայ81, միացում Սուրիոյ եւ եգիպտոսի, յեղափոխութիւն 
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Լիբանանի եւ Իրաքի մէջ82, տարողութեամբ դէպքեր չարձա-
նագրուեցան, բայց դժբախտաբար զգալի մեղմացում մը չյա-
ռաջացաւ այս շրջանի կարգ մը երկիրներու յարաբերութեանց 
մէջ եւս: Միջին Արեւելքի քաղաքական մթնոլորտը տակաւին 
կը մնայ անկայուն:

Բնական է որ միջազգային եւ միջին արեւելեան վերոյիշեալ 
քաղաքական լարուած կացութիւնները իրենց ազդեցութիւնը 
ունեցան մեր գաղութներու ազգային կեանքին վրայ:

Հակառակ որ համագաղութային տարողութեամբ ծանրա- 
կշիռ տագնապ մը՝ մեր ազգային կեանքէն ներս, կը մնայ տա- 
կաւին առանց լուծումի, եւ հակառակ մեր գաղութէն ներս, անց- 
նող շրջանին եւս, ի յայտ եկած ժխտական կարգ մը երեւոյթ- 
ներու եւ պատահած շատ դժբախտ դէպքերու, մեր ամբողջա-
կան լաւատեսութիւնը կը պահենք հայութեան՝ Հայրենիքի մէջ  
թէ արտասահման՝ ներկային ու մանաւանդ ապագային նկատ- 
մամբ: Նախ, որովհետեւ յոռետեսութիւնը ժխտական կեցուածք 
մըն է, կը յատկանշէ պարտուողական հոգի մը, կը սառեցնէ 
մարդկայնական ամէն ազնիւ զգացում եւ ծրագիր, կը ջլատէ 
աշխատանքի եւ ճիգի լաւագոյն տրամադրութիւնները: Առհա-
սարակ յոռետեսութիւնը դիրքաւորումն է այն մարդոց, որոնք 
իրենց միտքի կառուցուածքովն իսկ անընդունակ են առնա-
կան կեցուածքներու եւ դրական աշխատանքի, որոնք իրենց 
հոգիէն ներս կը խուսափին պատասխանատւութիւններէ եւ  
զոհողութիւններէ եւ որոնք արդարացնելու համար իրենք զի- 
րենք՝ իրենց իսկ աչքին եւ ուրիշներու առջեւ, իրենք իրենց 
իրաւունք կու տան քննադատելու մեր ազգային եւ ընկերա- 
յին կեանքէն ներս ամէն նախաձեռնութիւն, ամէն գործ: Անոնք  
յաւիտենական դժգոհներն են մեր հասարակական կեանքին. 
այդ կեանքին մէջ զոհողութեան եւ աշխատանքի իրենց լաւա- 
գոյն բաժինը բերողները պէտք չունին ժխտական ուժերու ո՛չ  
խրատներուն եւ ո՛չ ալ «մարգարէական» եզրակացութիւննե- 
րուն:
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Յետոյ, մեր լաւատեսութիւնը հիմնուած է ո՛չ թէ երազային, 
այլ դրակա՛ն տուեալներու վրայ:

Հայրենիքի մեր ժողովուրդը տարի մը եւս – խաղաղութեան 
եւ կեանքի համեմատաբար աւելի լաւ պայմաններու մէջ – առի- 
թը ունեցաւ նուիրուելու շինարար եւ ստեղծագործ աշխատան- 
քի: Ան արձանագրեց նոր յաջողութիւններ, նոր վերելքներ՝ գի- 
տութեան, արուեստի, ճարտարարուեստի եւ շինարարութեան 
մէջ: Ամբողջ տարի մը Հայրենիքի մեր հարազատները խան- 
դավառ աշխատանքով եւ արդար հպարտութեամբ պատրաս- 
տուեցան Սովետ Հայաստանի քառասնամեակի փառաշուք 
տօնակատարութեանց: Քառասնամեակի առիթով արտասահ- 
մանի մամուլին մէջ եւս, երբեմն լուրջ մօտեցումով եւ երբեմն 
ալ անիրատես եւ տղայամիտ պահանջներով, արծարծուեցաւ  
«ներքին հողերու» հարցը: Հայութեան այս արդար իրաւուն- 
քին կարգադրութեան համար՝ գիտենք թէ կեդրոնական իշխա- 
նութեան մօտ լուրջ դիմումներ կատարած են Հայրենիքի յայտ- 
նի մտաւորականներ, գիտնականներ, արուեստագէտներ ու 
գրողներ: 

երբ Հայկական Հանրապետութիւնը ամէն տարի աւելի կը  
բարգաւաճի եւ աւելի կը զօրանայ, մենք վստահ ենք թէ ան  
ուշ կամ կանուխ կը կարգադրէ նաեւ ո՛չ միայն ներքին հողե- 
րու հարցը, այլեւ կը յաջողցնէ տակաւին թրքական տիրապե- 
տութեան տակ մնացող հայկական նահանգներու մեր արդար 
եւ անժամանցելի դատը:

Մենք լաւատես ենք նաեւ արտասահմանի հայութեան ապա- 
գային նկատմամբ:

Անցնող տարեշրջանին, երբ քրիստոնեայ աշխարհի կրօ- 
նական բարձրագոյն իշխանութիւններն ու հեղինակութիւննե- 
րը կը գրէին ու կը խորհրդակցէին բոլոր եկեղեցիներու միու- 
թեան ի խնդիր, մեր փոքր ազգին մէջ կարելի չեղաւ վերահաս- 
տատել Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ներքին միասնականու- 
թիւնը, եւ հետեւաբար վերջ տալ անցնող տարիներու համա- 



– 124 –

գաղութային տարողութիւն ունեցող մեր մեծագոյն տագնա- 
պին:

դժբախտաբար, 1960ին եւս ապարդիւն անցան համերաշ- 
խութեան համար տարուած բոլոր աշխատանքները: Այս հար- 
ցին բարւոք լուծման ի խնդիր, շրջան մը, լրջօրէն մտահոգուե-
ցաւ եւ զբաղեցաւ Լիբանանի Հանրապետութեան Վսեմ. նա- 
խագահը: Հայ եկեղեցւոյ գերագոյն պետը, Վազգէն Ա. կաթո- 
ղիկոս, հայրապետական եւ հայրական ազնուագոյն ոգիով 
մը, սիրոյ եւ համերաշխութեան իր սրբատառ կոնդակով ան- 
գամ մը եւս եւ վերջնական փաստը տուաւ Ս. էջմիածնի բա- 
րիկամեցողութեան եւ զոհողութեան ոգիին: Ամերիկահայ գա- 
ղութէն եկող երեք պատուական եւ անշահախնդիր ազգային- 
ներ եւս իրենց ամբողջ կարելին ըրին՝ համերաշխութեան տրա- 
մաբանական գետին մը գտնելու համար:

դժբախտաբար այս բոլոր բարիկամեցողութիւններն ու 
Անթիլիասի համար շատ նպաստաւոր առաջարկութիւնները 
միշտ ալ բախեցան Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան այժմու «իշ- 
խանութիւններու» կոպիտ մերժումին, որովհետեւ համերաշ- 
խութիւնն ու Հայաստանեայց եկեղեցւոյ միասնականութիւնը 
նպաստաւոր չեն ՀՅդի քաղաքական ծրագիրերուն եւ շահե- 
րուն: Բնականաբար, հոս տեղը չէ անգամ մը եւս լուրջ վեր- 
լուծումի ենթարկելու, այս առնչութեամբ, ՀՅդի քաղաքական 
ազգավնաս ծրագիրերը, բայց կ՚ուզենք լուսաբանել միայն կարգ  
մը սխալ տեսակէտեր որոնք, վերջին շրջաններուն մանաւանդ, 
սկսան տարածուիլ օտարներու մօտ թէ հայ հասարակութեան 
մէջ՝ շատերուն կողմէ բարեմտութեամբ, բայց ոմանց ալ կողմէ  
գիտակցաբար եւ միտքերու մէջ շփոթ ստեղծելու տրամադրու- 
թեամբ:

Նախ կ՚ուզուի այն գաղափարը տարածել, թէ այն կազմա- 
կերպութիւններն ու տարրերը, որոնք այսօր կը ճանչցուին իբ- 
րեւ էջմիածնասէրներ, հակառա՜կ են Կիլիկիոյ Կաթողիկո- 
սութեան եւ կ՚ուզեն զայն տկարացնել ու նոյնիսկ զայն ջնջել 
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Հայաստանեայց եկեղեցւոյ նուիրապետութենէն: Ասիկա բա- 
ցարձակապէս չարամիտ մտածում մըն է: Մենք միշտ ալ ըսած  
ու կրկնած ենք թէ՝ մեր ժողովուրդի աշխարհագրական այժ- 
մու դասաւորումին մէջ, Անթիլիասի Կաթողիկոսութեան գոյու- 
թիւնն ու գոյատեւումը, իր վարչական անկախութեամբ, կը 
նկատենք օգտակար եւ անհրաժեշտ: Բայց պայմանաւ, որ 
ան չփորձէ ինքզինքը հակադրել էջմիածնի Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսութեան, ընդունի անոր հոգեւոր գերակայութիւնը, 
եւ երկու Աթոռներուն միջեւ գոյութիւն ունենան քրիստոնէական 
սիրոյ, համերաշխ գործակցութեան եւ կրօնական ու վարչական 
իրաւասութիւններու փոխադարձ յարգումին վրայ հիմնուած 
յարաբերութիւններ: Ա՛յս եղած էր ըմբռնումը Անթիլիասի չորս 
գահակալներուն՝ երանաշնորհ Սահակ83, Բաբգէն84, Պետրոս85  
եւ մանաւանդ Գարեգին86 կաթողիկոսներուն: Այս է եկեղեցա-
կան կազմակերպութեան միակ տրամաբանական ըմբռնումը, 
եւ այս սահմաններուն մէջ է որ մեր եկեղեցիէն ներս կրնայ 
արդարանալ երկու կաթողիկոսութիւններու գոյատեւումը, եւ 
Կիլիկիոյ հայրապետութիւնը կրնայ շարունակել իր պատմա-
կան դերը:

Այլ ըմբռնում եւ գործարք – «հաւասարազօր երկու կաթողի- 
կոսութիւններ» – դուռ պիտի բանան անվերջանալի տարա- 
կարծութիւններու, անհասկացողութիւններու... տկարացնելով  
մեր եկեղեցական կազմակերպութիւնը, եւ ժամանակի ընթաց- 
քին նոյնիսկ քայքայելով զայն: եթէ իրապէս կը հաւատանք 
թէ Հայաստանեայց եկեղեցին մեծագոյն ազդակներէն մէկն է 
արտասահմանի հայութեան ազգային գոյատեւման, ուրեմն 
այդպիսի ըմբռնումի մը գործադրութիւնը անխուսափելիօրէն 
պիտի տկարացնէ նաեւ մեր գաղութներու ազգապահպանման 
մեծագոյն միջոցներէն մէկը:

երբ բազմատասնեակ ազգերու մէջ տարածուած – ազգեր՝ 
որոնք շատ անգամ քաղաքական բոլորովին հակոտնեայ գե- 
տիններու վրայ կեցած են – եւ բազմահարիւր միլիոն հաւա-
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տացեալներ հաշուող եկեղեցիներ ունին կրօնական գերագոյն  
մէկ պետ, երբ այսօր կը մտածուի նաեւ քրիստոնեայ ամբողջ 
աշխարհը մէկ հօտ եւ մէկ հովիւի ծրագրին բերել, մեր փոքր 
ժողովուրդի ազգային եկեղեցիին համար ունենալ «հաւասա- 
րազօր» երկու պետեր, պիտի նշանակէր զուրկ ըլլալ կազմա- 
կերպչական նուազագոյն ըմբռնումէ եւ հետամուտ ըլլալ վտան- 
գաւոր փառասիրութիւններու:

Վերջին շրջաններուն տարածուիլ սկսաւ ուրիշ միամիտ գա- 
ղափար մը եւս, այն գաղափարը՝ որ մեր եկեղեցական տագ- 
նապը արուեստականօրէն ստեղծուած է եւ արուեստականօ- 
րէն կը շարունակուի՝ ի շահ մեր քաղաքական կազմակերպու- 
թիւններուն: Այսպիսի մտածում մը կը նշանակէ չըմբռնե՛լ ար- 
տասահմանի հայութեան ազգային եւ եկեղեցական հիմնա-
կան խնդիրներն ու մեր տարակարծութիւններուն խորքը: Հեռ- 
ուէն եւ հարցերուն մակերեսային մօտեցում ունեցող օտար մը 
պիտի կրնար այդպէս մտածել, բայց մեր ազգային կեանքին 
հանդէպ նուազագոյն հետաքրքրութիւն ունեցող հայ անհատը 
լաւ կ՚ըմբռնէ թէ՝ ազգային-եկեղեցական այժմու տագնապով 
խնդրոյ առարկայ են մեր եկեղեցիին եւ ժողովուրդին միասնա-
կանութիւնը եւ մասամբ նաեւ՝ արտասահմանի հայութեան գո- 
յատեւման հարցը: Բայց այս բոլորէն առաջ, կ՚ուզենք կատա- 
րել քանի մը ճշտումներ:

Ազդուած վերջին տարիներուն հայկական թաղերէն ներս 
պատահած ցաւալի դէպքերէն եւ եղբայրասպան դժբախտ 
կռիւներէն, կարգ մը ազգայիններ կը կարծեն թէ այսպիսի ներ- 
քին պառակտումներ, արիւնալի բախումներ յատուկ են միայն  
մեր ժողովուրդին, եւ հետեւաբար անոնք «կը զզուի՜ն հայութե- 
նէն»: Բոլոր ազգերը, իրենց պատմութեան ընթացքին, կ՚ունե-
նան տագնապներու, քաղաքացիական կռիւներու, ներքին յե- 
ղափոխութիւններու շրջաններ, որոնց հետեւանքով զոհ կ՚եր- 
թան տասնեակ հազարաւոր մարդիկ: Մեր միտքէն վայրկեան 
մը իսկ չ՚անցնիր այս հաստատումով արդարացնել հայկական  
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թաղերու յաճախ անմիտ, աննպատակ եւ ցաւալի դէպքերը, 
բայց կ՚ուզենք բացատրել թէ ներքին տագնապները յատուկ չեն 
միայն մեր ժողովուրդին: երբ իրենց երկրին մէջ ապրող, պե-
տականութիւն ունեցող մեծ ազգերու կեանքը շատ անգամ կը 
փոթորկի ներքին տարակարծութիւններով եւ պայքարներով, 
առաւել եւս ըմբռնելի է եւ նոյնիսկ բնական՝ այդպիսի դժբախտ 
կացութիւններու գոյութիւնը արտասահմանի հայութեան կեան- 
քէն ներս: Մանաւանդ երբ նկատի ունենանք որ մեր ժողովուր- 
դին այդ հատուածը կ՚ապրի իր հայրենի հողէն դուրս, զանա-
զան երկիրներու մէջ, եւ ենթակայ է քաղաքական այլազան եւ 
հսկայ ուժերու տիրապետութեան:

դիւրին բացատրութիւն է նաեւ մեր ազգային ներքին բո- 
լոր տարակարծութիւններն ու տագնապները վերագրել քա-
ղաքական կուսակցութիւններու գոյութեան: Մեր ժողովուրդի  
պատմութեան ընթացքին միշտ ալ պատահած են ազգային ու  
եկեղեցական ներքին պայքարի շրջաններ... երբ տակաւին գո- 
յութիւն իսկ չունէին մեր այժմու քաղաքական կազմակերպու- 
թիւնները: Մեր օրերուն իսկ ունեցանք եկեղեցական ծանր տագ- 
նապ մը՝ թրքահայ գաղութէն ներս, հանգուցեալ Արսլանեան 
Արք.ի պատրիարքական տեղապահութեան շրջանին. ամբողջ 
պոլսահայ գաղութը պառակտուած էր, կիրքերը հրահրուած 
էին... առանց որ Թուրքիոյ մէջ գոյութիւն ունենային հայ կու- 
սակցութիւններ: Վերջիվերջոյ, կուսակցութիւնները ժողովուր- 
դի մը քաղաքական, ազգային եւ ընկերային ըմբռնումներուն 
եւ տեսակէտերուն կազմակերպեալ արտայայտութիւններն են,  
եւ նոյն ազգին բոլոր քաղաքացիները չեն կրնար ունենալ նոյն  
ըմբռնումներն ու տեսակէտերը: Բնական է նաեւ, որ երբ հիմ- 
նական հարցերու շուրջ կան տարբեր տեսակէտեր եւ տարա- 
կարծութիւններ՝ պայքարի առաջին գիծերուն վրայ պիտի գըտ- 
նուին քաղաքական կազմակերպութիւնները: Այդ չի նշանակեր 
թէ պայքարները կը պատկանին միայն կուսակցութիւններուն, 
այլ անոնք սեփականութիւնն են ամբողջ ժողովուրդին: Նոյն  
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երեւոյթը ի յայտ եկաւ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ տագնա- 
պի մանաւանդ առաջին շրջաններուն: Որովհետեւ ազգին ու  
եկեղեցիին համար հիմնական նշանակութիւն ունեցող հարցի  
մը դէմ յանդիման կը գտնուէինք, մէկ կամ միւս տեսակէտե- 
րուն շուրջ դիրքաւորուեցան ե՛ւ քաղաքական կազմակերպու- 
թիւնները, ե՛ւ բարձրաստիճան եկեղեցականները, ե՛ւ անկախ 
ազգայինները, ե՛ւ ժողովրդական զանգուածները: Շատ յատ- 
կանշական էր երեւոյթը, եւ ան կը յայտնաբերէր մեր ժողովուր- 
դին կենսունակութիւնը եւ իր ազգին ու եկեղեցիին հանդէպ ունե- 
ցած հետաքրքրութիւնը:

Անցնող շրջանին գտնուեցան նաեւ հայ մարդիկ – թէեւ շատ  
քիչ թիւով – որոնք իմաստութեան հովեր առին, իրենք զիրենք 
վե՜ր նկատեցին բոլոր կազմակերպութիւններէն, բոլոր կու- 
սակցութիւնները դրին նո՛յն աստիճանի վրայ՝ բոլորին դէմ 
արձակելով դատապարտութեան նոյն վճիռը87: Անոնք նմանե-
ցան այն մարդուն, որ նոյն ձեւով պիտի դատապարտէր գողը 
եւ գողը ձերբակալելու համար կռիւ ընող ոստիկանները, այն 
միամիտ տրամաբանութեամբ թէ՝ գողն ու ոստիկանները կռի- 
ւի՜ մէջ էին, իսկ կռիւը ինքնին դատապարտելի արարք մըն է:  
Անոնք նմանեցան այն մարդուն, որ պիտի դատապարտէր 
պատերազմի ճակատին վրայ եղող երկու բանակներն ալ որով- 
հետեւ կը պատերազմին հոգ չէ թէ անոնցմէ մէկը յարձակած  
է ուրիշին Հայրենիքին վրայ եւ միւսը կը պաշտպանէ իր Հայ- 
րենիքն ու անոր նուիրական սրբութիւնները:

Այս ճշտումներէն ետք, պարտինք պարզել եկեղեցական  
տագնապին առնչութեամբ դրսեւորուած եւ արտասահմանի  
հայութեան մէջ գոյութիւն ունեցող հիմնական տարակարծու- 
թեանց խորքը, եւ պատասխանել սրտցաւ ազգայիններու այն 
հարցումին թէ ու՛ր պիտի հասնին այս բոլորը:

Հայաստանեայց եկեղեցւոյ տագնապը ոչ թէ արուեստա-
կանօրէն ստեղծուած տագնապ մըն է, այլ զօրաւոր մէկ ար- 
տայայտութիւնը արտասահմանի հայութեան կեանքէն ներս  
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երկար ժամանակէ իվեր գոյութիւն ունեցող եւ վերջին շրջան- 
ներուն՝ ազդեցութեամբը միջազգային լարուած կացութեան՝ 
աւելի եւս յստակացած մեր ազգային-քաղաքական հիմնա- 
կան երկու ուղղութիւններու բախումին: Այս երկու ուղղութիւն- 
ները կարելի է բանաձեւել, շատ ամփոփ գիծերու մէջ, հետեւ- 
եալ ձեւով.- 

ՀՅդ, իբրեւ թէ սփիւռքահայութեան ապահովութեան մտա- 
հոգութիւններով, կը ծրագրէ գաղութներու մեր ժողովուրդին բո- 
լոր կապերը խզել Հայկական Հանրապետութենէն, Հայրենիքի 
մեր բոլոր հաստատութիւններէն եւ հետեւաբար նաեւ Ամենայն  
Հայոց Կաթողիկոսութենէն: Այս ծրագրին յաջողութեան հա- 
մար, ան առաւելագոյն չափով կ՚օգտագործէ հակահամայնա- 
վար պայքարի զէնքը՝ ապահովելով քաղաքական որոշ ազդե- 
ցութիւններ եւ նիւթական լայն կարելիութիւններ: Օտար պե- 
տութիւններ, որոնք չեն հետաքրքրուիր եւ պէտք ալ չունին հե-
տաքրքրուելու մեր ազգային կենսական մտահոգութիւններով, 
եւ որոնք կը մտածեն միայն իրենց ազգային սեփական շահե- 
րուն մասին, իրենց ընդհանուր պայքարին մէջ, ի միջի այլոց, 
կ՚օգտագործեն նաեւ այսպիսի յօժարակամ կազմակերպու- 
թիւն մը: ՀՅդի այժմու ղեկավարութիւնը չենք գիտեր թէ ո՛ր- 
քան ինք կը հաւատայ, բայց կ՚ուզէ հաւատացնել իր շարքա- 
յիններն ու ժողովուրդը թէ արտասահմանի հայութիւնը կարե- 
լի է հայ պահել «հոգեկա՜ն Հայրենիքի» – վերջերս նաեւ «հո- 
գեկան Կիլիկիո՜յ» – գաղափարներով: Տանն Կիլիկիոյ երջան- 
կայիշատակ Գարեգին Ա. կաթողիկոսին վախճանումը մեծ 
առիթ մը կը ստեղծէր ՀՅդին՝ գրաւելու համար Անթիլիասի 
Կաթողիկոսութիւնը եւ անոր Սփիւռքի կրօնական մեծագոյն 
հաստատութեան հեղինակութիւնն ու հմայքը օգտագործել՝ իր  
քաղաքական եւ հատուածական ծրագիրերը յաջողցնելու հա- 
մար:

ՀՅդի ծրագրին ամբողջական յաջողութիւնը պիտի նշանա- 
կէր արտասահմանի մեր ժողովուրդին ճակատագիրը բոլորո- 
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վին յանձնել մեր ազգին ամէնէն արկածախնդիր քաղաքա-
կան կազմակերպութեան: Ան պիտի նշանակէր նաեւ խզուիլ 
Հայրենիքէն ու էջմիածնէն, եւ հետեւաբար ջնջել ազգապահ- 
պանման մեր մեծագոյն ազդակներէն մէկը:

Մենք կը հաւատանք նաեւ, որ Հայաստանեայց եկեղեցին 
կարելի է զօրաւո՛ր պահել, եւ հետեւաբար զօրացնել նաեւ մեր  
ազգապահպանման մէկ ուրիշ հիմնական ազդակը, ապահո- 
վելով անոր ամբողջական միասնականութիւնը՝ Ամենայն Հա- 
յոց դարաւոր սրբութիւն սրբոց էջմիածնի հովանաւորութեանը 
տակ: երբ կը թուլնան Հայրենիքի եւ էջմիածնի կապերը գա- 
ղութներուն հետ – թէեւ անմիջականօրէն չենք անդրադառնար  
վտանգաւոր այդ կացութեան հետեւանքներուն – ժամանակի  
ընթացքին անխուսափելիօրէն կը թուլնան եւ կը քայքայուին 
հայ անհատին կապերը իր ազգին հետ, եւ ան կը դատապար- 
տուի կորստեան: Մեր պատմութիւնը բազմաթիւ անգամներ 
տուած է փաստը թէ այն գաղութները – որքան ալ հոծ եղած ըլ- 
լան – որոնք իրենց հոգեկան եւ մշակութային կապերը խզած 
են Մայր Հայրենիքէն ու Մայր Աթոռէն, անպայման կորսնցու- 
ցած են իրենց ազգային դիմագիծը եւ ի սպառ կորսուած են 
հայութեան համար:

երբ համոզուինք թէ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան շուրջ գո- 
յութիւն ունեցող պայքարը չէր սկսուած արուեստականօրէն 
եւ ի շահ կուսակցութիւններու, այլ արդիւնքն էր արտասահ- 
մանեան ազգային քաղաքականութեան շուրջ գոյութիւն ունե- 
ցող հիմնական տարակարծութիւններու, եւ խնդրոյ առարկայ 
կը դարձնէր Հայաստանեայց եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդի 
միասնականութիւնը եւ հետեւաբար նաեւ մեր ազգային գոյա- 
տեւման ապագան, տարբե՛ր կ՚ըլլայ մեր մօտեցումը տագնա- 
պի լուծման կարելիութիւններուն:

Սրտցաւ ազգայիններու այն հարցումին, թէ ե՞րբ վերջ պիտի 
գտնեն այս բոլորը՝ կ՚ուզենք պարզ եւ յստակ կերպով պատաս- 
խանել, թէ՝ համերաշխութեան եւ իրարհասկացողութեան գծով  
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տարուելիք – առայժմ գոնէ – որեւէ աշխատանքի կարելիութիւն 
չենք տեսներ: Այս յօդուածաշարքին ընթացքին արդէն իսկ 
պարզեցինք անցնող շրջանին ի խնդիր համերաշխութեան տա- 
րուած աշխատանքներն ու Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապե- 
տին ցոյց տուած հայրական ոգին: երբ ներկայացուած բոլոր  
առաջարկները բախած են – Անթիլիասի այժմու իշխանութիւն- 
ներուն կողմէ – կոպի՛տ մերժումի, երբ Վազգէն Ա. կաթողիկոսի 
տեսակցութեան հրաւէրը եւս՝ Զարեհ սրբազանին88, մնաց 
առանց դրական արդիւնքի, եւ նկատի ունենանք թէ կարելի չէ, 
առանց ազգին ու եկեղեցիին դաւաճանելու, տեղի տալ հիմնա-
կան սկզբունքներու շուրջ, մենք պարտաւոր ենք մնալ մեր հին 
դիրքերուն վրայ՝ համոզուած թէ անոնք համապատասխան են  
մեր ժողովուրդի կենսական շահերուն: Այս շրջանը ժամանակն  
է համբերելու եւ դիմանալու, այն հաստատ համոզումով թէ 
վերջին յաղթանակը ապահով է. Հայրենիքն ու էջմիածինը չեն  
կրնար պարտուիլ:

Պէտք է ընդունինք թէ, վերջին տարիներուն, եկեղեցական 
գծով, ՀՅդ տարաւ կարգ մը «յաղթանակներ», գրաւեց նոր 
դիրքեր, բայց այս կազմակերպութեան ղեկավարները ոեւէ մէ- 
կէն աւելի լաւ կ՚ըմբռնեն թէ իրենց այդ յաջողութիւնները կը  
պարտին ո՛չ թէ մեր ժողովուրդին համոզումներուն եւ դիրքա- 
ւորման, այլ միմիայն քաղաքական օտար օժանդակութիւննե- 
րու եւ նոյնիսկ պարտադրանքներու: Քաղաքական նոր կացու- 
թիւններ, օրինակի համար՝ զգալի մեղմացում մը միջազգային 
կեանքէն ներս, կրնան դիւրութեամբ թէական դարձնել այդ յաղ- 
թանակները եւ նոյնիսկ ամբողջութեամբ շրջել այսօրուան դիր- 
քերը: Անհաւանական չէ նաեւ, որ օր մը հիմնական փոփոխու- 
թեան ենթարկուի այս կուսակցութեան ղեկավարութիւնը – շատ  
մը հայրենասէրներ եւ ազգասէրներ կան տակաւին ՀՅդի շար- 
քերուն մէջ – իշխանութեան գլուխ գան նոր տարրեր, որոնք, 
մնալով հանդերձ դաշնակցական, այս կազմակերպութիւնը 
ձերբազատեն օտար ազդեցութիւններէ, եւ հայկական հար- 
ցերու մօտենան հայու՛ խղճով եւ միայն ազգային մտահոգու- 
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թիւններով: Այն ատեն՝ դիւրութեամբ կարելի է հաշտութեան եւ 
համերաշխութեան գետին մը գտնել:

Մեր դարաւոր պատմութեան ընթացքին շատ ունեցած ենք  
քաղաքական ճնշումներու, ահեղ դժուարութիւններու շրջան- 
ներ: Հայ ժողովուրդը միշտ ալ գիտցած է հաւատարիմ մնալ 
իր համոզումներուն, կենսական սկզբունքներու, անիկա յան- 
ձըն առած է դժուարութիւններ եւ զոհողութիւններ... բայց վեր- 
ջիվերջոյ կրցած է ապահովել իր ազգային գոյատեւումը:

եկեղեցական պայքարը անգամ մը եւս ցոյց տուաւ թէ Սփիւռ- 
քի հայութիւնը, իր բացարձակ մեծամասնութեանը մէջ, հաւա-
տարիմ կը մնայ մեր դարաւոր սրբութիւններուն՝ Հայրենիքին եւ 
Ս. էջմիածնին: Վերջին տարիներուն ՀՅդ կրցաւ գրաւել կարգ  
մը հաստատութիւններ ու դիրքեր, բայց ան չկրցաւ գրաւել 
հայութեան միտքն ու հոգին: եթէ ան տակաւին ունի որոշ թիւով 
հետեւորդներ եւ կողմնակիցներ, անոնց մեծ մասը զոհերն են  
իրենց տրուած սխալ տեղեկութիւններուն ու դաստիարակու- 
թեան: Շատ յատկանշական է նաեւ այն պարագան թէ՝ տարի- 
ներ տեւող այս պայքարի ընթացքին, ուր ազգային առողջ գետ- 
նի վրայ կեցող ճակատին համար անպակաս եղան դժուարու- 
թիւններն ու յուսալքումի առաջնորդող դէպքերը, պատնէշի 
վրայ ամուր մնացին Կիլիկեան Աթոռի օրինապահ միաբանու- 
թիւնը՝ գլխաւորութեամբ Բարձր Տ. Խադ Արք. Աջապահեանի, 
միւս թեմերու բարձրաստիճան բոլոր եկեղեցականները, կու- 
սակցականներն ու անկախ ազգայինները եւ մանաւանդ հայ- 
րենասէր հայ ժողովուրդը: Մատի վրայ կը համրուին անոնք՝ 
որ թուլամորթութեամբ, ստրկամիտ ոգիի մը հետեւանքով, յե-
տագային «իմաստուն» կտրեցան, «ուժ»ին հետեւեցան եւ դիրք  
փոխեցին:

Մենք բացարձակ լաւատեսութեամբ կը նայինք ապագային:  
Հայաստանեայց եկեղեցին ուշ կամ կանուխ պիտի վերագտնէ, 
եւ չի կրնար չգտնել, իր միասնականութիւնը: Առժամեայ դժուա- 
րութիւններն ու պարտութիւնները չեն կրնար մեզ յուսահա- 
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տեցնել, որովհետեւ հաւատք ունինք մեր ժողովուրդին ողջմտու- 
թեան եւ առողջ դատողութեան վրայ: Մանաւանդ համոզումն 
ունինք անոր անկեղծ, զոհաբերող հայրենասիրութեան եւ էջ- 
միածնի հանդէպ հաւատարմութեան:

Հայրենիքի սէրը, Ամենայն Հայոց հայրապետութեան սըր- 
բազան խօսքը վերջիվերջոյ հրաշքներ կը գործեն: Վերջին տա- 
րիներուն եթէ ունեցանք տագնապներ եւ պայքարներ, ակա-
նատեսն ու մասնակիցը եղանք նաեւ հրաշալի երեւոյթներու: 
երգի-պարի սքանչելի բայց ի վերջոյ արուեստի պարզ խումբ 
մը, որովհետեւ Հայրենիքէն կու գար, խանդավառութեան եւ  
հայրենասիրութեան հսկայ նոր ալիք մը ստեղծեց գաղութնե- 
րէն ներս: Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետին այցը՝ արտա-
սահման, ոգեւորեց մեզ բոլորս եւ մեր սրտերուն տուաւ նոր 
ջերմութիւն՝ հանդէպ Հայրենիքին ու էջմիածնին:

Խաղաղութեան Իշխանին ծննդեան տարեդարձի այս օրե- 
րուն՝ մեր ջերմագին մաղթանքը պիտի ըլլար «յերկիր խաղա- 
ղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն» ծանօթ սրբազան պատգամին 
հետ, խաղաղութեան եւ համերաշխութեան ոգի հայ միտքերէն 
ու սրտերէն ներս, որպէսզի նոր տարուան ընթացքին Հայաս- 
տանեայց եկեղեցին եւ մեր ժողովուրդը վերագտնեն իրենց 
միասնականութիւնը:

«Ազգային տարուան» խորհրդածութիւններու յատկացուած 
այս շարքը կարելի չէ փակել առանց անդրադառնալու արտա- 
սահմանի հայութեան կրթական, հրատարակչական, մշակու- 
թային ու երիտասարդական հաստատութիւններուն ու կազմա- 
կերպութիւններուն, որոնք շատ հիմնական դեր կը կատարեն  
մեր գաղութներու կեանքէն ներս եւ որոնց գոյութիւնն ու գոր- 
ծունէութիւնը խոշոր նշանակութիւն ունին ազգապահպանման 
գործին մէջ:

Մենք չենք բաժներ տեսակէտը այն մարդոց, որոնք ամէն 
առիթով կը հակադրեն հինը նորին, անպայմանօրէն գովա- 
բանելու համար հինը եւ քննադատելու համար նորը: Ազգի մը, 
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հաւաքականութեան մը պատմութեան իւրաքանչիւր շրջանը 
ունի իր դժուար եւ տխուր, ինչպէս նաեւ խանդավառ ու լու- 
սաւոր կողմերը: Բայց ազգերն ու հաւաքականութիւնները չեն  
գոյատեւեր, չեն յառաջդիմեր հին երազներով, ողբասացու- 
թիւններով. անհրաժեշտ է հաշտուիլ կեանքի նոր պայմաննե- 
րուն հետ, ըլլալ իրատես եւ հաւատքով ու լաւատեսութեամբ 
շարունակել գործը: եթէ բաղդատենք գաղութներու, առաւելա- 
բար Միջին Արեւելքի, մեր անհատական թէ հասարակական 
կեանքը 1960ին, ո՛չ թէ տեղահանութեան ահաւոր շրջանի՝ այլ 
միայն հայութեան արտասահման հաստատման առաջին տա- 
րիներու կեանքին հետ, անպայման յուսահատ ըլլալու պատ- 
ճառներ չենք գտներ: Շատ լաւ գիտենք Սփիւռքի մեր պայ- 
մաններն ու դժուարալոյծ խնդիրները, բայց երբ աչքի առջեւ  
ունինք գաղութներու քառասուն տարիներու ընդհանուր պատ- 
կերը, չենք կրնար չտեսնել ձեռք բերուած յաջողութիւններն ու 
յառաջդիմութիւնները:

Կրթական գործը այսօր անբաղդատելիօրէն աւելի լաւ կազ- 
մակերպուած է: Նախ, ինչպէս հայութեան մեծամասնութիւնը 
թիթեղեայ բնակարաններէ ժամանակի ընթացքին ներկայա- 
նալի եւ մեծ մասամբ սեփական շէնքերու եւ ոմանք ալ շքեղ  
ապարանքներու մէջ փոխադրուեցան, նոյնպէս ալ մեր վար- 
ժարաններէն շատերը ունեցան իրենց սեփական եւ առողջա- 
պահական պայմաններ լրացնող գեղեցիկ շէնքերը: Մասնաւո- 
րաբար Համաշխարհային երկրորդ Պատերազմին յաջորդող  
տարիներուն, հայկական դպրոցներէն շատերը իրենց կրթա- 
կան մակարդակը բարձրացուցին եւ Սուրիոյ ու Լիբանանի  
գաղութներէն ներս ունեցանք զանազան յարանուանութիւն- 
ներու պատկանող երկրորդական վարժարաններու ամբողջ 
ցանց մը: Այն իրողութիւնը թէ մեր վարժարանները, հայեցի 
դաստիարակութեան եւ օտար լեզուներու ուսուցման հետ,  
իրենց աշակերտները սկսած են արդէն պատրաստել արա-
բական լեզուով պետական քննութիւններու, եւ յաջողցնել՝ մեծ 
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բարիք մըն է մեր գաղութներուն համար. հայ ընտանիքները 
այլեւս կարիքը չունին իրենց զաւակները օտար վարժարան- 
ներ ղրկելու: Մեր երկրորդական վարժարաններու շրջանա- 
ւարտներէն, մանաւանդ անոնցմէ որոնք համալսարանական  
ուսում եւս առնելու բախտը կ՚ունենան, մօտիկ ապագային ան- 
պայման պիտի պատրաստուին՝ գաղութներուն մակարդակը 
բարձրացնող, մտաւորական նոր ընտրանի մը գոյացնելու եւ  
ղեկավար դէմքերը դառնալու մեր ազգային կեանքին, հաստա- 
տութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն: Այսօր, կրթական  
զանազան ֆոնտերու շնորհիւ, հարիւրաւոր ուսանողներու առիթ  
կը տրուի համալսարանական ուսում ստանալու:

երբ կը գրենք կրթական գործին մասին, կարելի չէ չյիշա- 
տակել այն փրկարար դերը, զոր ՀԲԸՄը կը կատարէ մանա- 
ւանդ այս կալուածէն ներս: Վերջին տարիներուն նոյն գործին 
իրենց նկատառելի օժանդակութիւնը կը բերեն նաեւ Գալուստ 
Կիւլպենկեան Հիմնարկութիւնն89 ու ՀԱՀը:

Նիւթական շատ դժուարին պայմաններու մէջ, եւ հակառակ 
իր սահմանափակ կարելիութիւններուն, հայ մամուլը եւս մեր 
ազգային գոյատեւման պայքարին կը բերէ իր խոշոր նպաստը: 
Լրատու թերթի իր հանգամանքէն շատ աւելի կարեւոր՝ ան կը 
զարգացնէ եւ կ՚առաջնորդէ սփիւռքահայութեան քաղաքական  
միտքը, հոգեկան կապը կը պահէ Հայրենիքի եւ արտասահ- 
մանի ու նաեւ գաղութներու միջեւ: Սքանչելի երեւոյթ է, որ միայն  
Լիբանանի գաղութէն ներս կը հրատարակուին չորս օրաթեր- 
թեր90 ՝ քաղաքական եւ ազգային բովանդակութեամբ, եւ բազ- 
մաթիւ շաբաթաթերթեր, ամսագրեր, պարբերականներ՝ ազգա- 
յին, գրական, մշակութային, ընկերային հարցերու նուիրուած: 
ՌԱԿի հովանաւորութեան տակ միայն, վերջին շրջաններուն, 
արտասահմանի մէջ, լոյս տեսան երկու քաղաքական շաբաթա- 
թերթեր՝ Երկիր (Յունաստան)91 եւ Սուրհանդակ (Արժանթին):

Ապագայի հայ պատմաբանը երկարօրէն պիտի անդրա- 
դառնայ գաղութներէն ներս մեր միութիւններուն ու կազմակեր- 
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պութիւններուն տարած հսկայ աշխատանքին ու ձեռք բերած 
արդիւնքներուն: Անոնց շարքերուն մէջ, տարիներու ընթացքին, 
տասնեակ հազարաւոր պատանիներ, երիտասարդներ ու երի- 
տասարդուհիներ առիթ ունեցած են դաստիարակուելու՝ առողջ  
մարմնով, զարգացած միտքով, ազնիւ հոգիով եւ հայկական 
նկարագրով: Այս առիթով ինծի համար հաճոյք է յիշել մեր երի- 
տասարդական կազմակերպութիւններէն մէկը, որ այս տարի 
կը տօնէ իր երեսնամեակը եւ որուն գործունէութիւնը հաւանա- 
բար, մեր միութիւններու շարքին մէջ, ամէնէն լայնն է. ՀԲԸՄի  
ՀեԸը: Այս կազմակերպութեան Պէյրութի զոյգ ակումբները 
միայն ունին մարզական բաժին մը – ֆութպոլի, փինկ-փոնկի,  
պասքեթպոլի մանչերու եւ աղջկանց լաւորակ խումբերով – ար- 
դէն իսկ որոշ մակարդակի հասած թատերախումբ մը92, սքան- 
չելի երգի-պարի անսամպլը93, շուրջ հարիւր յիսուն անդամներ 
հաշուող Համալսարանական Ուսանողաց Միութիւնը94, բազ- 
մահարիւր պատանիներէ բաղկացած արիներու, արենուշնե- 
րու եւ կրտսերներու խումբեր: Այս բոլորին կողքին՝ նաեւ մշա- 
կութային, ընկերային բեղուն գործունէութիւն մը: երբ նկատի  
կ՚ունենանք նաեւ ՀեԸի Սուրիոյ եւ Լիբանանի բոլոր մասնա- 
ճիւղերուն նախաձեռնութիւնները, աշխատանքներն ու գործու- 
նէութիւնները՝ կը գտնուինք դէմ յանդիման ո՛չ թէ երիտասար- 
դական պարզ միութեան մը, այլ արդէն իսկ խարիսխի վրայ 
կանգնած եւ ամբողջական ծրագրով մը աշխատող հասարա-
կական մեծ հաստատութեան մը:

Նոր տարուան սեմին՝ մեր մեծագոյն մաղթանքն է որ խա- 
ղաղութիւ՛ն տիրէ աշխարհի վրայ եւ մանաւանդ հայ կեանքէն 
ներս, որպէսզի դրական աշխատանքի լծուած տարեց եւ երի- 
տասարդ մեր բոլոր ուժերը, արհամարհելով ժխտական նկա- 
րագիրերու, յուսահատ մարդոց տաղտկալի քննադատութիւն- 
ներն ու արտայայտութիւնները, զուգահեռաբար Հայրենիքի 
մեր եղբայրներուն ու քոյրերուն, լաւատեսութեամբ, աւելի մեծ 
եռանդով, խոր համոզումով ու հաւատքով շարունակեն իրենց 
սուրբ գործը՝ ի փառս հայ ազգին ու Հայրենիքին:
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նՈր ՏարՈՒան սեՄին...

Մ եծ եղեռնի յիսնամեակի սեմին, երբ տարի մը ամբողջ ազ- 
գովին մեր սիրտն ու միտքը պիտի զբաղին մէկուկէս միլիոն  

նահատակներու եւ հերոսական գոյամարտերու հերոս զոհե- 
րուն յիշատակովը, երբ հաւաքական մեր աշխատանքները պի- 
տի կեդրոնանան, առաւելաբար, հայ ժողովուրդի արդար իրա- 
ւունքներուն՝ Հայ դատի հետապնդումին շուրջ, նոր տարուան 
առիթով կ՚արժէ նաեւ անդրադառնալ հայ ցեղին հրաշագործ 
կենսունակութեան, Մայր Հայրենիքի թէ արտասահմանի հա- 
յութեան վերապրումի հզօր ճիգերուն եւ արձանագրած հսկա-
յական վերելքին:

եթէ 1965ը յիսնամեակն է հայոց Մեծ եղեռնին, անիկա է  
նաեւ յիսնամեակը մահուան դատապարտուած ժողովուրդի մը  
հրաշափառ յարութեան:

դարեր ամբողջ զրկուելէ ետք պետական կեանքէ, ենթար- 
կուելէ յետոյ ահաւոր ջարդերու, կողոպուտի եւ տեղահանու- 
թեան, այսօր ունինք պետականութիւն եւ Հայրենիք. Հայրենիք 
մը՝ որ ամէն տարի հսկայաքայլ յառաջդիմութիւն կ՚արձանագրէ,  
Հայրենիք մը՝ որ նուազ քան յիսնամեակի մը ընթացքին դար- 
ձած է արդէն շինարարութեան, ճարտարարուեստի, գիտու- 
թեան եւ արուեստներու հրաշալի երկիր մը: Ի՞նչ փոյթ այլեւս 
հոն տիրող վարչակարգին կարգ մը դժուարութիւններն ու տկա- 
րութիւնները:

Նոյն ժամանակաշրջանին մեր ժողովուրդը ծնունդ տուած է 
զինուորական, քաղաքական, գիտական եւ մշակութային մար- 
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զերու մէջ միջազգային հեղինակութեան տիրացած անձնա- 
ւորութիւններու:

դարերով զրկուած ժողովուրդի մը զաւակը պէտք է ըլլալ, 
հա՛յ պէտք է ըլլալ, զգալու համար այս բոլորին հրճուանքն ու 
հպարտութիւնը: Այլ պայմաններու մէջ ապրած ու զարգացած 
ժողովուրդներ դժուար թէ ըմբռնեն մեր այս զգացումները:

Որպէսզի հայ ժողովուրդը կարենայ մարդկային քաղաքա- 
կրթութեան իր լրիւ մասնակցութիւնը բերել, անհրաժեշտ է որ 
ազատագրուին Թուրքիոյ կողմէ բռնագրաւուած իր պապենա- 
կան հողերը, անոնք վերադարձուին ներկայ հայկական պե- 
տութեան եւ ընդլայնուած Հայրենիքի մը մէջ համախմբուի մեր  
ժողովուրդին գոնէ մեծագոյն զանգուածը:

Ազգովին կը պատրաստուինք 1965ի ընթացքին անգամ մը  
եւս միջազգային քաղաքական հանրային կարծիքի եւ ի հար- 
կին նաեւ միջազգային ատեաններու առջեւ հանելու Հայոց Հո- 
ղային դատը: Բնական է, ոչ ոք ունի այն միամտութիւնը թէ, 
միջազգային այժմու իրադրութեան մէջ, կարելի կ՚ըլլայ հո-
ղային մեր պահանջին անմիջական գոհացում ստանալ: Բայց 
անհրաժեշտ է Հայ դատի թղթածրարը միշտ պատրաստ պա- 
հել, հասնող նոր սերունդները դաստիարակել, որպէսզի ար- 
թուն պահակը մնան այդ դատին եւ յարատեւօրէն յիշեցնեն  
աշխարհի ճակատագիրը վճռող ազգերուն մանաւանդ, թէ հայ  
ժողովուրդին նկատմամբ պատմութեան մեծագոյն անարդա- 
րութիւններէն մէկը գործուած է եւ այդ անարդարութիւնը յիսուն  
տարիներ յետոյ տակաւին չէ դարմանուած:

Այս նպատակներուն ձգտող աշխատանքներու տարին է 
1965ը՝ Մեծ եղեռնի յիսնամեակը:

Հայոց Հողային դատի հետապնդման նախնական աշխա- 
տանքներու շրջանին իսկ յուսալքում մը նշմարելի էր կարգ մը  
հայրենասէր եւ պատուական ազգայիններու մօտ՝ թէ անօգու՜տ  
են կատարուելիք բոլոր ճիգերը, եթէ աշխատանքները չտարուին  
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համազգային եւ կեդրոնացեալ ուժով մը:

Սխալ է այս ըմբռնումը:

Ի հարկ է ոչ ոք կրնայ ուրանալ կեդրոնացեալ եւ համազգա- 
յին բնոյթով տարուած աշխատանքի մը առաւելութիւնները: 
դժբախտաբար, արտասահմանի մեր ազգային կեանքէն ներս  
մարդիկ բացած են այնպիսի խորունկ խրամատներ, որ կարելի 
չէ, այսօր, մէկ յայտարարի բերել բոլոր հատուածներու ուժերը՝ 
նոյնիսկ հետապնդելու համար հայ ազգին մեծագոյն դատը:

Բայց այս կացութիւնը ո՛չ անբնական է եւ ո՛չ ալ բացառիկ  
անպատեհութիւն՝ հասնելու համար վերը յիշուած նպատակ- 
ներուն: Մեզմէ շատ աւելի մեծ եւ շատ աւելի հզօր ազգերու մօտ, 
պետական կեանք ունեցող եւ իր Հայրենիքին մէջ համախումբ 
ապրող ժողովուրդներու մէջ իսկ դժուար է միասնութիւն գտնել՝ 
ազգային կարեւոր նպատակներու եւ մանաւանդ անոնց իրա- 
գործման շուրջ:

Ա՛յսպէս ստեղծուած են մարդիկ:

եթէ արտասահմանի հայութիւնը, զուրկ է պետական կեան- 
քէ, ցրուած՝ աշխարհի գրեթէ բոլոր երկիրներուն մէջ, ենթակայ՝  
այլազան ազդեցութիւններու, կրնայ իր Հողային դատին առն- 
չութեամբ համախմբուիլ միայն երկու կեդրոնական ուժերու 
շուրջ, պէտք է ընդունինք թէ բաղդատմամբ շատ մը ազգերու, 
այնքան ալ անմիաբան ժողովուրդ չենք:

Այլապէս ալ, երկու ուղղութեամբ տարուած աշխատանք- 
ները անպայման իրար չեն հակասեր. կրնան զուգահեռաբար  
ընթանալ եւ հասնիլ գրեթէ նոյն նպատակներուն՝ արտասահ- 
մանի հայ զանգուածներուն վերյիշեցնել հայկական մեծա- 
գոյն ողբերգութեան պարագաները, նոր հասնող երիտասար- 
դութեան մօտ վառ պահել մեր արդար իրաւունքներու գիտակ- 
ցութիւնը եւ զանոնք հետապնդելու վճռակամութիւնը, եւ մի-
ջազգային հանրային կարծիքին առջեւ տանիլ Հայկական 
Հարցը:
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Սկսող տարին մօտաւորապէս է նաեւ յիսնամեակը սփիւռ- 
քահայ իրականութեան: Արդարեւ, հայկական ահաւոր ջարդե- 
րէն յետոյ՝ կոտորակուած, որբացած, կողոպտուած մնացոր- 
դացին տեղահանութեամբը, զանազան երկիրներու մէջ ծնունդ  
կ՚առնէին նոր գաղութներ:

դժուար է պատկերացնել Սփիւռքի շուրջ յիսուն տարինե- 
րու կեանքը: Իւրաքանչիւր գաղութ ունեցաւ իր իւրայատուկ  
կեանքը, իր պատմութիւնը՝ երբեմն վերելքի փայլուն շրջան- 
ներով եւ երբեմն նաեւ տկարացումի բացայայտ նշաններով: 
Բայց, երբ, Մեծ եղեռնի յիսնամեակին առիթով, ընդհանուր 
ակնարկ մը նետենք արտասահմանի հայկական իրականու- 
թեան վրայ, հոն եւս սրտի մեծ գոհունակութեամբ կրնանք 
արձանագրել թէ մեր ժողովուրդին բնածին կենսունակութիւնը, 
ուշիմութիւնն ու ստեղծագործ միտքը տուած են սքանչելի ար- 
դիւնքներ: Հպարտ կրնանք ըլլալ անոր հայու յստակ դիմագի- 
ծովը եւ տոկուն հայրենասիրութեամբը:

Գաղթականութենէն յիսուն տարիներ յետոյ, հայ ժողովուր- 
դը, գրեթէ ամէն տեղ, շատոնց դադրած է գաղթական ժողովուրդ  
մը ըլլալէ: Որբերու սերունդը ինքզինք պարտադրած է կեան- 
քին, նոր կեանք մը կերտած է իրեն համար եւ ինքն ու իրեն յա- 
ջորդող սերունդը բոլոր ասպարէզներու մէջ հասած են պատուա- 
ւոր եւ նախանձելի դիրքերու:

Արտասահմանի մէջ ազգային մեր գոյատեւման ի խնդիր 
տարուած պայքարի արդիւնքներով եւս հպարտանալու բազ- 
մաթիւ պատճառներ ունինք: Բարեբախտաբար չիրականա- 
ցաւ այն յոռետես եւ տխուր գուշակութիւնը, թէ Սփիւռքի հայ- 
կական կեանքը կրնար միայն քսանհինգ եւ լաւագոյն պայ- 
մաններու մէջ յիսուն տարիներու տեւողութիւն մը ունենալ: 
Մեր գաղութներուն մեծ մասը, առաւելաբար Միջին Արեւելքի 
գաղութները, կրնան տակաւին բազմաթիւ տասնամեակներ 
տոկալ եւ չկորսնցնել իրենց հայկական դիմագիծը: Ընդհանուր 
առմամբ, այսօր շատ աւելի լաւ կազմակերպուած վիճակ մը 
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ունին քան ասկէ տասը կամ քսան տարիներ առաջ:

Բնական է, կը գտնուին գաղութներ, նոյնիսկ նախապէս լաւ  
կազմակերպուած եւ հիմնաւորուած, որոնք քաղաքական, տըն- 
տեսական եւ այլ նոր պայմաններու հետեւանքով կը կորսն- 
ցնեն մաս մը իրենց կենսունակութենէն: Բայց որքան ալ ստեղ- 
ծուած դժուարութիւնները ըլլան ծանր, այդպիսի գաղութներն 
իսկ յուսահատութեան չեն մատնուիր, այլ յարմարելով նոր պայ- 
մաններու, իրենց մէջ, կարծէք, աւելի կը զօրանայ ազգային 
ինքնապաշտպանութեան զգացումը եւ աւելի մեծ ճիգ կատա- 
րելու գիտակցութիւնը:

Սփիւռքի իրականութեան մէջ անկասկած թէ բացառիկ դիրք  
մը կը գրաւէ լիբանահայութիւնը: Անիկա արտասահմանի մեր 
ամէնէն բախտաւոր հաւաքականութիւնն է՝ տուեալներով եւ 
կարելիութիւններով, եւ հետեւաբար նաեւ ամէնէն կենսունակ 
գաղութն է: Իր ազգային կեդրոնական հաստատութիւններով, 
իր քաղաքական, ազգային եւ գրական մամուլով, իր ամէն  
տարի աւելի եւս աճող եւ զարգացող կրթական հաստատու- 
թիւններով, տասնեակ մը երկրորդական վարժարաններու եւ  
երեք հայագիտական ուսմանց կեդրոններու միջոցով պատրաս- 
տուող իր նոր մտաւորականութեամբ, իր բարեսիրական, մշա- 
կութային, ընկերային եւ երիտասարդական ակումբներով ու  
կազմակերպութիւններով, Լիբանանի հայ գաղութը գտած է  
արդէն իր ճիշտ ուղին եւ լայն չափերով կազմակերպած իր  
մշակութային ու հասարակական կեանքը:

Մեծապէս յուսադրիչ է այն իրականութիւնը, թէ անցնող 
տարուան ընթացքին միայն Պէյրութի մէջ բարձրացած են դըպ- 
րոցական հոյակապ եւ արդիական երեք նոր շէնքեր: Մշակու- 
թային գետնի վրայ եւս Լիբանանի մեր ժողովուրդը հասած է 
որոշ մակարդակի մը: Անհատ հայ արուեստագէտներէն զատ –  
որոնք լայն մասնակցութիւն կը բերեն երկրի մշակութային 
կեանքին – այսօր հայկական թատրոնը լիբանանեան առու- 
մով իսկ կը գրաւէ պատուաւոր տեղ մը, եւ կը պատրաստուինք 
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մեր ժողովուրդին տոհմիկ երգն ու պարը տանելու միջազգային 
բեմերու վրայ՝ Պաալպէքի եւ Լիզպոնի մշակութային փառա- 
տօներուն:

Բնական է, լիբանահայութեան այս յաջողութիւններուն մէջ  
լայն տեղ ունի այլ գաղութներու բարոյական եւ մանաւանդ  
նիւթական օժանդակութիւնը: Փոխադարձաբար, լիբանահա- 
յութիւնը սկսած է արդէն, թէեւ սահմանափակ տարողութեամբ 
տակաւին, իբր կեդրոնական գաղութ, իր օժանդակութիւնը 
բերել ուրիշ գաղութներու ազգային կեանքին՝ ուղղութիւն եւ  
մղում տալով անոնց եւ մանաւանդ անոնց հասցնելով հայկա- 
կան դաստիարակութեամբ պատրաստուած նոր ուժեր՝ խմբա- 
գիրներ, ազգային-հասարակական գործիչներ: Անհրաժեշտ 
է եւ կարելի է այս օժանդակութիւնը բերել աւելի լայն չափով եւ 
աւելի ծրագրուած կերպով:

Միջին Արեւելքի, Յունաստանի, Թուրքիոյ, Պարսկաստանի 
հայ գաղութները թէեւ չունին լիբանահայութեան կարելիութիւն- 
ներն ու կենսունակութիւնը, բայց եւ այնպէս իրենց ինքնուրոյն  
հաստատութիւններով նուազ կամ աւելի չափով կազմակեր- 
պուած են, եւ տակաւին երկար ժամանակ կրնան պահպանել 
իրենց ազգային դիմագիծը:

Իր մօտ եօթանասուն հազար հայութեամբը, որուն քառա- 
սունհինգ հազարը կեդրոնացած է Պուենոս Այրէս, կարեւոր 
եւ այժմ որոշ չափով կազմակերպուած գաղութ մը ունինք նա- 
եւ Հարաւային Ամերիկա: Իր եկեղեցական, կուսակցական,  
հայրենակցական կազմակերպութիւններով ու մանաւանդ կըր- 
թական հաստատութիւններով – թէեւ տակաւին անբաւարար 
թիւով – այս գաղութը կրցած է սահմանափակել այլասերու- 
մի վտանգը: Արժանթինահայութենէն ներս, յետագային, կըր- 
նայ կարեւոր դեր մը կատարել նաեւ ՀԲԸՄի երկրորդական 
նոր վարժարանը, որուն շէնքը, որքան գիտենք, արդէն իսկ 
բարձրացած է: եթէ այլ գաղութներէ, մանաւանդ Լիբանանէն 
նոր ուժեր ղրկուին Հարաւային Ամերիկա՝ խմբագիր, ուսուցիչ, 
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գործիչ, ան կը դառնայ մեր լաւապէս կազմակերպուած եւ 
կենսունակ գաղութներէն մէկը:

Ազգային տեսակէտով ամէնէն աւելի հոծ զանգուածներ են  
Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Ֆրանսայի հայ գաղութները: Մաս- 
նաւորաբար ԱՄՆի մէջ, մանաւանդ վերջին տարիներուն, մեծ 
ճիգ մը կը կատարուի նոր սերունդը համախմբելու եկեղեցա-
կան եւ բարեսիրական հաստատութիւններու շուրջ: Հոն նաեւ 
նոր շարժում մը կայ կրթական հաստատութիւններ հիմնելու 
եւ պահելու: Այս բոլորէն անկախաբար, այն իրողութիւնը թէ 
ամերիկահայութիւնը, այլ գաղութներու տարեկան իր կատա-
րած տասնեակ հազարաւոր տոլարի յատկացումներէն զատ, 
կրցաւ քանի մը ամիսներու ընթացքին, իրեն համար հեռաւոր 
քաղաքի մը մէջ (Պէյրութ) կառուցուող վարժարանի մը ի նպաստ  
տալ շուրջ երկու հարիւր հազար տոլարի պատկառելի գումար 
մը, կը փաստէ թէ այդ գաղութէն ներս տակաւին զօրաւոր կը 
մնան հայ ոգին եւ ազգային գիտակցութիւնը95:

Բաղդատելով իր թուական կարեւորութեան, ֆրանսահա- 
յութիւնը կը մնայ տակաւին, ազգային եւ հասարակական տե- 
սակէտով, մեր ամէնէն քիչ կազմակերպուած եւ ամէնէն նուազ  
կենսունակ գաղութը: Միջավայրի աննպաստ եւ այլասերող 
պայմաններուն պէտք է աւելցնել, դժբախտաբար, այն իրողու- 
թիւնը թէ Ֆրանսայի մեր հայրենակիցները եւ մանաւանդ մտա- 
ւորականները դարձած են անհատապաշտ: Նոյն գաղափա- 
րաբանութեան ծառայող մարդոց միջեւ, նոյնիսկ գործակցու- 
թիւնը դարձած է դժուարին:

Վերջին տարիներուն կարգ մը երկիրներու մէջ ստեղծուե-
ցան նոր գաղութներ կամ արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող փոք- 
րաթիւ հայութիւնը ունեցաւ թիւի մեծ աճում, ինչպէս՝ Քուէյթ, 
Լոնտոն, Աւստրալիա, Քանատա...: Գոհունակութեամբ հաս- 
տատելով հանդերձ թէ այդ գաղութներէն ներս մեծ ճիգ մը կը  
նշմարուի կազմակերպուելու եւ ազգային ու ընկերային կեանք  
յառաջացնելու, հին եւ աւելի բախտաւոր գաղութներու վրայ  
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պարտականութիւն կ՚իյնայ օժանդակել անոնց աշխատանք- 
ներուն:

Հայ իրականութեան մասին այս ընդհանուր ակնարկի ըն- 
թացքին մենք գիտակցաբար եւ մեծ մասով անտեսեցինք սփիւռ- 
քահայութեան արտաքին եւ ներքին դժուարութիւնները, բացա-
սական երեւոյթները, ինչպէս նաեւ անհասկացողութիւններու, 
պառակտումներու եւ պայքարներու յառաջացուցած բարոյա- 
կան եւ նիւթական ուժերու վատնումը: Այս բոլորին մասին այն- 
քան արդէն կը գրուի, այնքան կը խօսուի՝ որ ամէնէն բարեա- 
ցակամ եւ ամէնէն անկեղծ ուժերն իսկ երբեմն կը տարուին  
յուսալքուելու: Ուզեցինք յայտնել մեր հաւատքը հայ ժողովուր- 
դին նկատմամբ եւ ցոյց տալ թէ, հակառակ բոլոր դժուարու- 
թիւններուն, հակառակ ժխտական բոլոր երեւոյթներուն, Սփիւռ- 
քի մեր ժողովուրդին մեծագոյն տոկոսը, երկար ժամանակներ 
տակաւին, մինչեւ Հայրենիքի մէջ իր ամփոփումը, անպայման 
կը պահէ իր հայկականութիւնը:

Մեծ եղեռնի յիսնամեակի սեմին անհրաժեշտ է նաեւ գոնէ 
ամփոփ գիծերու մէջ, անդրադառնալ մեր ազգապահպանման 
գլխաւոր ազդակներուն:

Գաղութներու հայութիւնը չի կրնար երկար ժամանակ տե- 
ւել եւ իր ազգային դիմագիծը պահպանել առանց Հայրենիքի 
իրականութեան, առանց անոր հոգեկան եւ մտաւոր ներշնչու- 
մին: Արտասահմանի մէջ հասակ նետող նոր սերունդը պէտք 
ունի հպարտանալու իր ազգին ու Հայրենիքին փայլուն հե-
ռանկարներովը: Հետեւաբար, ամէն պայքար որ կը տարուի 
Հայրենիքի պետականութեան դէմ, ամէն աշխատանք որ կը  
ձգտի վարկաբեկելու Հայաստանի կեանքն ու վերելքը, ամէն  
քայլ որ կ՚առնուի Հայրենիքի եւ Սփիւռքի բարոյական, մտա- 
ւոր, մշակութային եւ զգացական կապերը խզելու կամ դժուա- 
րացնելու, անպայման կը ծառայէ արտասահմանի մեր դի- 
մադրականութիւնը տկարացնելու եւ ժամանակի ընթացքին  
մեր երիտասարդութիւնը առաջնորդելու դէպի ապազգայնա- 
ցում:
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Մեծ գոհունակութեամբ պէտք է արձանագրել թէ, մանաւանդ  
վերջին տասնամեակի ընթացքին, Հայրենիքի իշխանութիւն- 
ներուն կողմէ բացառիկ ճիգ տարուեցաւ, կարեւոր զոհողութիւն- 
ներ յանձն առնուեցան՝ որպէսզի աւելի եւս սերտանան կա- 
պերը Հայրենիքի եւ արտասահմանի միջեւ: Այս նպատակին 
սատարեցին մեծ թիւով եկեղեցականներու, մտաւորականնե- 
րու, արուեստի խումբերու փոխադարձ այցելութիւններ, ուսա- 
նողներու ընդունուիլը Հայրենիքի համալսարաններուն մէջ,  
Հայաստանի գրականութեան առաքումը Սփիւռք: Այս յարա- 
բերութիւնները աւելի եւս արդիւնաւէտ դարձնելու համար՝ գա- 
ղութահայութեան ազգային գոյատեւման ի խնդիր, անհրա- 
ժեշտ է զանոնք աւելի կանոնաւորութեամբ ծրագրել, աւելի 
բծախնդրութեամբ կազմակերպել:

Այն իրողութիւնը թէ զանազան երկիրներէ կը շարունակուի, 
թէեւ սահմանափակ տարողութեամբ, ազգահաւաքի սրբազան 
գործը, Հայրենիքի թէ արտասահմանի հայութեան շօշափելի 
կերպով կու տայ այն զգացումը թէ Սովետ Հայաստանի եւ 
Սփիւռքի ժողովուրդները ամբողջացուցիչ մասը կը կազմեն 
նոյն ազգին, թէ բոլորին հեռանկարը Մայր Հայրենիքն է, եւ թէ՝ 
նոր զանգուածներու ամփոփումը հայկական հողին մէջ՝ նոր 
հորիզոններ կը բանայ մեր ազգային դատի հետապնդման 
ուղիին վրայ:

Հայաստանեայց եկեղեցին դարեր ամբողջ եղած է հայ ժո- 
ղովուրդի ազգային գոյատեւման մեծագոյն եւ հիմնական 
ազդակը: երկար ժամանակներ, զրկուած պետական կեանքէ, 
Հայրենիքի ներշնչումէն ու հպարտութենէն, գրեթէ նաեւ կըր- 
թական օճախներէ, մեր կրօնական իշխանութիւնները փոխա- 
նորդեցին մեր պետականութիւնը, կրօնական կեդրոնները եղան  
մեր լեզուին, մշակոյթին ու ազգային աւանդութիւններուն պա-
հապանները, եւ եկեղեցին դարձաւ ամբողջ հայութիւնը իրար 
կապող հոգեկան ներշնչումի միակ աղբիւրը:

դժբախտաբար, Հայաստանեայց եկեղեցին, իբր հետեւանք  
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1956ի Կիլիկիոյ կաթողիկոսական ընտրութեան եւ այդ առթիւ 
Անթիլիասի Աթոռէն ներս յայտնաբերուած ու զարգացած նոր 
եւ վտանգաւոր մտայնութեան մը, շատ բան կորսնցուց իր հե- 
ղինակութենէն եւ հետեւաբար նաեւ ազգապահպանման ազ- 
դակի իր տարողութենէն:

Կիլիկիոյ Աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնապի ծագումն ու 
զարգացման փուլերը եւ հաշտութեան ի խնդիր կատարուած 
փորձերը տակաւին կը մնան բոլորիս միտքերուն մէջ:

Խորէն սրբազանի96 Անթիլիասի գահակալ ընտրուելէն յետոյ, 
արտասահմանի մէջ ընդհանուր շարժում մը ստեղծուած էր 
դէպի հաշտութիւն: Միտքերն ու սիրտերը պատրաստ էին եւ 
1964ը կրնար սփիւռքահայութեան պատմութեան մէջ դառնալ 
մեծ թուական մը՝ Հայ եկեղեցւոյ եւ հետեւաբար նաեւ հայ հո- 
գիներու միասնութեան վերահաստատման շրջանը:

դժբախտաբար յետագայի դէպքերը անգամ մը եւս ցոյց 
տուին թէ Անթիլիաս եւ անոր ետին կեցող քաղաքական ուժերը 
որեւէ ձեւով եւ որեւէ պարագայի տակ համաձայն պիտի 
չգտնուէին կաթողիկոսական երկու Աթոռներու հաշտութեան 
եւ համերաշխ գործակցութեան:

Որպէսզի երկու գահակալներու հանդիպումը ըլլար հիմնա- 
ւորուած եւ հասնէր դրական արդիւնքներու, անհրաժեշտ էր,  
որ նախքան այդ հանդիպումը, բանակցութիւններով կարգա- 
դրուած ըլլային բոլոր առկախ հարցերը նուիրապետական 
աթոռներու յարաբերութիւններուն, ինչպէս նաեւ Կիլիկիոյ Կա- 
թողիկոսութեան ներքին խնդիրներու վերաբերեալ: Միակ տը- 
րամաբանական եւ գործնական այս առաջարկին ընդունելի 
չգտնուիլը Անթիլիասի իշխանութիւններուն կողմէ մեզ վերա-
պահ կը դարձնէր այդ իշխանութիւններուն անկեղծութեան 
նկատմամբ: Անոնք բազմաթիւ անգամներ յայտարարեցին թէ՝ 
եթէ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը շնորհաւորէ Խորէն սրբա-
զանը իբր Կիլիկիոյ կաթողիկոս, բոլոր խնդիրներն ու տարա- 
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կարծութիւնները անպայման կը գտնեն իրենց օրինաւոր լու- 
ծումները...:

դժբախտաբար, Պէյրութէն թէ այլ գաղութներէ, բազմաթիւ 
բարեմիտ ազգայիններ հաւատք ընծայեցին այս յայտարա- 
րութիւններուն:

Վազգէն Ա. կաթողիկոս եկաւ երուսաղէմ, ընդունուեցաւ պե- 
տական պատիւներով, եւ երկու գահակալներու ողջագուրումը 
եւ Խորէն գահակալի ճանաչումը իբր Կիլիկիոյ կաթողիկոս՝ 
տեղի ունեցաւ 1963ի Հոկտեմբերին:

Վազգէն կաթողիկոս, իր հայրական ազնիւ ու մեծ հոգիով, 
կը յուսար բարի տրամադրութիւններ ստեղծել Խորէն կաթո- 
ղիկոսի մօտ եւ կը կարծէր թէ ողջագուրումով առաջքը առած  
կ՚ըլլար յետագայի աւելի մեծ չարիքներու եւ նոր տագնապներու:

Իբր ողջագուրումի հետեւանք, արտասահմանի մէջ յոյսի, 
խանդավառութեան եւ լաւատեսութեան ալիք ստեղծուեցաւ: 
Անոնք որոնք վերապահ մնացին եւ դրական արդիւնքներ սպա- 
սեցին մեղադրուեցան ու քննադատուեցան:

Անցաւ 1964 տարին, առանց որ առկախ հարցերէն որեւէ 
մէկը գտնէր իր տրամաբանական եւ օրինաւոր լուծումը՝ թէ՛  
ներքին հարցերու եւ թէ՛ երկու կաթողիկոսութիւններու յարա- 
բերութիւններուն վերաբերեալ: եւ ընդհակառակը, տագնապը 
աւելի եւս ծանրացաւ Մարսիլիոյ ծանօթ խնդիրով97:

Բոլոր անոնք, որոնք խանդավառուած էին երկու գահա-
կալներու հանդիպումովն ու ողջագուրումովը, ժամանակի ըն- 
թացքին, դառնօրէն յուսախաբ եղան եւ անդրադարձան թէ 
խաբուած էին: Ո՛չ Անթիլիասի մտայնութիւնը փոխուած էր, եւ 
ո՛չ ալ ՀՅդի քաղաքական ծրագիրերը՝ անոր նկատմամբ:

Ողջագուրումի յաջորդող շրջանին, երկու կաթողիկոսներու 
ունեցած թղթակցութեան հրատարակուիլը, վերջնական եւ  
յստակ լոյս սփռեց այս բոլորին վրայ: Խորէն կաթողիկոս ամէ- 
նեւին չէ հրաժարած իր ծրագրէն՝ որ է գրաւել արտասահմանի  
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էջմիածնական թեմերը եւ Սփիւռքի ամենայն հայոց կաթողի- 
կոս դառնալ, եւ իբր հաւասարազօր կաթողիկոս, ինքզինք հա-
կադրել էջմիածնի հայրապետին: ՀՅդ եւս չէ հրաժարած իր 
ծրագրէն՝ Անթիլիասը իբր քաղաքական կեդրոն եւ յենարան 
ծառայեցնելով, ինքզինք եւ արտասահմանի հայութիւնը հա-
կադրելու Հայրենիքի պետութեան եւ ժողովուրդին: Տարօրի-
նակը այն է, որ Խորէն կաթողիկոս իր նամակներուն մէջ այս  
վտանգաւոր միտքերը անուղղակի կերպով պարզելով հան- 
դերձ, միշտ ալ կը խօսի Հայաստանեայց եկեղեցւոյ միասնա-
կանութեան մասին եւ կ՚ուզէ տալ այն տպաւորութիւնը թէ այդ 
միասնականութիւնը աւելի լաւ կը պահպանուի՝ եթէ ունենանք  
երկու հաւասարազօր կրօնական պետեր: Խօսքի հնարամտու- 
թիւն մը միայն՝ որ էջմիածինն ու հայ ժողովուրդը միամիտ նկա- 
տելու ձգտում ցոյց կու տայ: 

երկու գերագոյն պետ՝ նոյն եկեղեցւոյ համար, ինչպէս որեւէ 
պետութեան կամ կազմակերպութեան համար, անպայման 
կ՚առաջնորդէ դէպի պառակտում, դէպի անիշխանութիւն եւ ի 
վերջոյ քայքայում:

եթէ, բազմատասնեակ երկիրներու մէջ գործող եւ բազմա-
հարիւր միլիոն հաւատացեալներ հաշուող Կաթողիկէ եկեղե- 
ցին, դարեր ամբողջ, եւ հակառակ աշխարհի դիմագիծը բազ- 
մաթիւ անգամներ փոփոխութեան ենթարկող քաղաքական  
վերիվայրումներու, կրցած է պահել իր միասնութիւնը եւ հետե- 
ւաբար նաեւ իր հզօր ուժը, զայն կը պարտի այն իրողութեան 
թէ բծախնդրութեամբ կառչած մնացած է գերագոյն հոգեւոր 
մէկ պետի գաղափարին:

Անթիլիասի իշխանութիւններուն ձգտումը անըմբռնելի է,  
մանաւանդ այս օրերուն, երբ բոլոր ժողովուրդներուն մէջ, ամէն  
կողմ, ուժերու կեդրոնացումի, համախմբումի զօրաւոր ձգտում  
մը նշմարելի է, երբ այս օրերուն քրիստոնեայ ամբողջ աշխար- 
հը միասնութեան բերելու մեծ ճիգ կը կատարուի:

Հայաստանեայց եկեղեցին կրնայ իր հեղինակութիւնը զօ- 
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րացնել եւ իբրեւ արտասահմանի հայութեան ազգային գոյա- 
տեւման հիմնական ազդակներէն մէկը իր դերը լրիւ կատարել, 
երբ վերահաստատուի անոր միասնականութիւնը, եւ համե-
րաշխ, եղբայրական եւ քրիստոնէավայել գործակցութիւն մը  
վերստեղծուի նուիրապետական բոլոր Աթոռներու միջեւ, եկե- 
ղեցւոյ իբր գլուխ եւ գերագոյն պետ ունենալով Արարատեան 
Մայր Աթոռի գահակալ, Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետը:

Ազգապահպանման ամէնէն շօշափելի եւ անմիջական ար- 
դիւնքներ տուող ազդակն է, անկասկած, հայ դպրոցը: երբ 
ակնարկ մը նետենք արտասահմանի մեր իրականութեան, 
կը հաստատենք թէ իւրաքանչիւր գաղութի մէջ նոր սերունդը 
մեծցած ու մնացած է հայ՝ գրեթէ համեմատութեամբը այդ 
գաղութին մէջ ազգային վարժարաններու գոյութեան, թիւին  
ու մակարդակին:

Այս ուղղութեամբ բախտաւոր է Միջին Արեւելքի եւ մասնա- 
ւորաբար Լիբանանի հայութիւնը: Գաղթական ժողովուրդը 
իր խրճիթին կողքին անմիջապէս շինած է նաեւ եկեղեցին եւ 
դպրոցը: չափազանց խեղճ պայմաններու տակ ստեղծուած 
այս դպրոցներու փոխարէն, այսօր մեր գաղութներէն ներս 
ունինք կրթական հաստատութիւններու ամբողջական եւ պատ- 
կառելի ցանց մը: Սուրիոյ եւ Լիբանանի հայ վարժարանները, 
գաղթականութեան թուականէն իվեր արձանագրեցին հսկայ 
վերելք մը: Բարձրացաւ անոնց թիւը, անոնց մեծ մասը օժտուե-
ցաւ կրթական եւ առողջապահական բոլոր պահանջներուն 
գոհացում տուող արդիական շէնքերով, զգալիօրէն բարձրա-
ցաւ անոնց մակարդակը: Այսօր, արդէն տասնեակ մը երկրոր- 
դական մեր վարժարանները կրնան յաջողութեամբ մրցիլ տե-
ղական թէ օտար որեւէ կրթական հաստատութեան հետ:

Այն օրէն իվեր երբ մեր վարժարանները ի վիճակի եղան,  
իրենց աշակերտներուն հայեցի դաստիարակութիւն տալով  
հանդերձ, զանոնք պատրաստելու պետական քննութիւննե- 
րուն եւ վկայականներուն, հայ ունեւոր դասակարգը եւս սկսաւ  
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իր զաւակները վստահիլ հայ վարժարաններուն: Բայց, Պէյ- 
րութի մէջ մանաւանդ, մեծ է թիւը այն հայ պատանիներուն 
եւ երիտասարդներուն, որոնք օտար նախակրթարաններ եւ  
երկրորդական վարժարաններ կը յաճախեն: Այս պարագան  
խոշոր հարց մըն է պէյրութահայութեան համար: Պէտք է հաս- 
նինք հոն՝ ուր այլեւս որեւէ հայ ծնողք պատճառաբանութիւն 
չկարենայ գտնել իր զաւակը զրկելու հայեցի դաստիարակու- 
թենէ, եւ ասիկա ի շահ հայ ազգին եւ նաեւ իրենց՝ ծնողներուն:

Բաղդատմամբ հին շրջաններուն, ուսուցիչներուն նիւթական  
կացութիւնը եւս զգալիօրէն բարելաւուած է այսօր: Ծնողներ ի 
վիճակի դարձան եւ նաեւ վարժուեցան աւելի բարձր կրթաթո-
շակ վճարելու իրենց զաւակներուն համար: Բայց տակաւին մեր  
կրթական հաստատութիւններուն պիւտճէի կարեւոր մէկ մասը 
կու գայ դուրսէն, մասնաւորաբար ամերիկահայ պատուական 
գաղութէն: Անհրաժեշտ է խոշոր ճիգ մը կատարել, որպէսզի 
մեր գաղութներու դպրոցները հետզհետէ ինքնաբաւ դառնան 
եւ տրամադրեն նիւթական աւելի լայն միջոցներ՝ աւելի եւս բա- 
րելաւելու համար իրենց մակարդակը: 

Պէտք է նաեւ լուծուի ուսուցիչներու կենսաթոշակի հարցը, 
որպէսզի ազգային վարժարաններու մէջ մնան կրթական աս- 
պարէզի համար պատրաստուած լաւագոյն ուժերը եւ այդ աս- 
պարէզը ապահով նկատելով պատրաստուին նաեւ նոր ուժեր:

Պէյրութի հայագիտական ուսմանց երեք հաստատութիւն- 
ները, թէեւ ժամանակի եւ միջոցներու կը կարօտին տակաւին 
հայագիտութեան հմուտ մասնագէտներ պատրաստելու հա-
մար, բայց կրնան պատրաստել նոր մտաւորականութիւն մը 
եւ մանաւանդ մասնագէտ ուսուցիչներ հայ լեզուի, հայ գրա-
կանութեան եւ հայոց պատմութեան: Անոնք կրնան նաեւ օժան- 
դակել պատրաստութեանը, բոլոր գաղութներուն համար, խըմ- 
բագիրներու եւ ազգային-հասարակական գործիչներու:

Կրթական մեր մտահոգութիւններու առնչութեամբ, նոր 
տարուան սեմին, պէտք է մեծ գոհունակութեամբ արձանագրել 
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թէ Սփիւռքի մէջ լոյսի նոր կեդրոն մը, կրօնական, կրթական եւ 
մշակութային մեծ օճախ մը դառնալու կոչուած է երուսաղէմի 
Հայոց Պատրիարքարանի Ժառանգաւորաց նոր վարժարանը, 
որ պիտի կառուցուի եւ մատակարարուի ՀԲԸՄի նախագահ՝ 
Տիար Ալեք Մանուկեանի98 շուրջ կէս միլիոն տոլարի նուիրա- 
տւութեամբը:

դժբախտաբար, կարգ մը նոյնիսկ կարեւոր գաղութներ, ինչ- 
պէս ԱՄՆի եւ Ֆրանսայի հայ գաղութները, գրեթէ ամբողջու- 
թեամբ զրկուած են ազգապահպանումի տեսակէտով կենսա- 
կան կարեւորութիւն ունեցող հայ կրթական հաստատութիւն- 
ներու ցանցէն: Այդ երկիրներէն ներս է որ նոր սերունդը են- 
թարկուած է այլասերումի ամբողջական վտանգին: Գիտենք 
թէ այլեւս ուշ է եւ գրեթէ անկարելի՝ այդ գաղութներէն ներս 
ունենալ հայ վարժարաններու ընդարձակ ցանց մը: Բայց, կը 
կարծենք թէ, բացառիկ ճիգերով եւ զոհողութիւններով, կարելի  
է այդ երկիրներու մէջ եւս հաստատել, հոգ չէ թէ սահմանափակ  
թիւով եւ կարելիութիւններով, կրթական կեդրոններ: Այդպիսի 
կեդրոններու հիմնումը մեծ բարիք մը պիտի ըլլար վերոյիշեալ 
գաղութներու մեր հայ զանգուածներուն համար:

Քիչ անգամ կ՚անդրադառնանք ազգապահպանման գծով, 
հայ մամուլի կատարած հսկայական դերին: Իր լրատւութեան 
բաժինովը, իր ազգային, հասարակական եւ ընկերային բո-
վանդակութեամբը, Սփիւռքի հայ թերթերը մեր ամէնօրեայ 
հոգեկան կապն են աշխարհին եւ աշխարհի հայութեան հետ: 
Անոնք են որ հաղորդակցութեան մէջ կը դնեն Հայրենիքի եւ  
արտասահմանի հայութիւնը, ինչպէս նաեւ գաղութները իրա- 
րու հետ: Անոնց միջոցով հաղորդակից կը դառնանք մեր ազ- 
գային հարցերուն, մտահոգութիւններուն, իտէալներուն, հեռա- 
նկարներուն եւ կը խանդավառուինք Հայրենիքի աննախընթաց 
վերելքովը, զանազան գաղութներուն իրագործումներովն ու 
յաջողութիւններովը:

Սփիւռքահայ մամուլը մեծապէս կը նպաստէ նաեւ մեր 
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զանգուածներուն ընդհանուր եւ մանաւանդ հայեցի դաստիա-
րակութեանը: եթէ, օր մը, մամուլը դադրէր հրատարակուելէ, 
հսկայ պարապութիւն մը պիտի ստեղծուէր արտասահմանի 
մէջ եւ իւրաքանչիւր հայ ինքզինքը պիտի զգար կորսուած, կըղ- 
զիացած...:

դժբախտաբար, արտասահմանի հայ մամուլը եւ մանաւանդ 
օրաթերթերը զրկուած կը մնան տակաւին նիւթական բաւարար  
կարելիութիւններէ: Անոնք կը հրատարակուին չափազանց սահ- 
մանափակ անձնակազմով եւ օժանդակութեամբը պատուա-
կալ աշխատակիցներու եւ թղթակիցներու: Նոյն ծաւալով օտար  
եւ Հայաստանի օրաթերթերը ունին անհամեմատօրէն աւելի  
մեծ թիւով խմբագիրներ եւ լաւապէս վճարուած աշխատակից- 
ներ ու թղթակիցներ:

եթէ կ՚ուզենք փրկել մեր մամուլի ապագան եւ անոր բովան- 
դակութիւնը հասցնել աւելի բարձր մակարդակի մը՝ մեր ժո- 
ղովուրդը պարտի զոհողութիւններ յանձն առնել եւ աւելի լայն 
միջոցներ տրամադրել իր թերթերուն: Կարելի եւ արդար ալ չէ  
այլեւս ակնկալել, որ տակաւին երկար ժամանակ, մտաւորա- 
կաններ աշխատակցին հայ թերթերուն առանց նիւթական վար- 
ձատրութեան: Փոխուած են կեանքի պայմանները, փոխուած 
են մարդոց մտայնութիւնները... պարտինք համակերպիլ նոր 
կացութիւններուն եւ պահանջներուն:

Տկար կը մնայ դժբախտաբար, մանաւանդ արտասահմանի 
գրական մամուլը եւ սակաւաթիւ են գրական ու գեղարուեստա-
կան հրատարակութիւնները: Սփիւռքի հայութիւնը, կարծես, 
կորսնցուցած է գրականութեան հանդէպ իր հետաքրքրութիւ- 
նը եւ անկէ հոգեկան եւ մտաւոր սնունդ առնելու իր յատկութիւ- 
նը: Այս ուղղութեամբ պէտք է դաստիարակել ժողովուրդը եւ 
ծրագրուած աշխատանքով քաջալերել այն բոլոր երիտասարդ- 
ները, որոնք գրական շնորհք եւ կարողութիւն ունին: 

Ուրախալի երեւոյթ է այն պարագան որ վերջին տարինե- 
րուն աւելի յաճախակի կը գրուի եւ կը խօսուի արտասահ- 
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մանի մեր կազմակերպութիւններուն եւ ակումբներուն մասին 
եւ կը շեշտուի անոնց կենսական դերը ազգապահպանման  
մեր աշխատանքներուն մէջ: Բնական է չենք խօսիր համազ- 
գային բնոյթով եւ այլեւս մեր հիմնական հաստատութիւնները 
դարձած կազմակերպութիւններու մասին, որոնց մեծագոյնն 
է, անկասկած, ՀԲԸՄը:

Մեր գաղութներուն հայկական մթնոլորտը եւ կենսունակու- 
թիւնը կը պահեն, առաւելաբար երիտասարդական շարժում- 
ները: երիտասարդական կազմակերպութիւնները ոչ միայն կը  
խանդավառեն եւ կը դաստիարակեն ժողովրդային զանգուած- 
ները, այլ նաեւ անոնց մշակութային, ընկերային եւ մարզական  
ձեռնարկներուն շնորհիւ է որ նոր հասնող յաջորդական սերունդ- 
ները կը կապուին մեր ազգային կեանքին եւ կը մարզուին հա- 
սարակական եւ ընկերային գործունէութեան համար: Ակումբ- 
ները այն կեդրոններն են, ուր ազգային վարժարաններէ ելլող 
պատանիներն ու երիտասարդները կը շարունակեն իրենց 
ընդհանուր զարգացումն ու հայեցի դաստիարակութիւնը, եւ 
ուր օտար կրթական հաստատութիւններ յաճախող եւ կամ  
անոնցմէ շրջանաւարտ ուսանողներ կը ստանան իրենց հայե- 
ցի դաստիարակութիւնը: Այս առնչութեամբ օրինակ մը տուած  
ըլլալու համար, յիշենք թէ ՀեԸի համալսարանական ուսա-
նողներու բաժինը կը հաշուէ մօտ երկու հարիւր յիսուն հայ 
երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ:

Ժամանակն է որ ամբողջական վերատեսութեան մը ենթար- 
կուին երիտասարդական շարժումներու ծրագիրերն ու մանա- 
ւանդ աշխատանքի մեթոտները: Անհրաժեշտ է տակաւին ուժե- 
րու նոր կեդրոնացումներ յառաջացնել եւ արտասահմանի մէջ 
պահել քանի մը մեծ երիտասարդական կազմակերպութիւններ 
եւ կարելիութեանց սահմաններուն մէջ, կեդրոնացեալ ղեկա-
վարութեամբ: Անգամ մը եւս կրկնենք թէ փոխուած են կեանքի 
պայմանները, միայն վարչականներու զոհողութեամբը կարելի 
չէ այլեւս շարունակել եւ մանաւանդ աւելի եւս զարգացնել երի- 
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տասարդական շարժումներու գործունէութիւնը: Այդ շարժում- 
ներուն համար պէտք են վճարովի եւ բաւարար թիւով վարիչ- 
ներ, գործիչներ ու քարտուղարներ:

Հարկ է նաեւ երիտասարդութեան տալ, ինչպէս եղաւ կրօ-
նական եւ կրթական հաստատութիւններու համար, արդի պա-
հանջները գոհացնող նոր եւ սեփական ակումբներ, սրահներ 
եւ մարզադաշտեր: Այս ձեւով կարելի կ՚ըլլայ մեր երիտասար- 
դական շարժումներէն ներս բերել, մէկ մասը գոնէ, հազարաւոր 
այն երիտասարդներուն եւ երիտասարդուհիներուն, որոնք տա- 
կաւին դուրս կը մնան հայ կազմակերպութիւններէն եւ հետե- 
ւաբար ազգային կեանքէն: 

Վստահ ենք թէ, ըմբռնելով եւ գնահատելով երիտասարդա-
կան կազմակերպութիւններու, մշակութային միութիւններու եւ 
ակումբներու մեծ դերը, մանաւանդ Սփիւռքի նոր սերունդներու 
հայկական դիմագիծի պահպանման մէջ, բացի մեր կեդրոնա-
կան հաստատութիւններէն՝ պիտի գտնուին նաեւ ազգանուէր 
մեծ հոգիներ, որոնք պիտի հետեւին օրինակին ՀԲԸՄի նախա- 
գահին, որ հարիւրքսանհինգ հազար տոլարի նուիրատւութեամբ  
մը Պէյրութի ՀեԸը պիտի օժտէ նոր եւ գեղեցիկ ակումբով մը99: 

եզրակացնելու համար սփիւռքահայութեան ազգապահ- 
պանումի հիմնական ազդակները եղող մեր հաստատութիւննե- 
րուն եւ կազմակերպութիւններուն մասին կատարուած այս ամ- 
փոփ խորհրդածութիւնները, կ՚ուզենք շեշտը դնել ընդհանուր  
մտահոգութեան մը վրայ. ատիկա մեր կազմակերպութիւննե- 
րուն եւ հաստատութիւններուն գոյատեւման եւ աւելի զարգաց- 
ման հարցն է: Բոլոր գաղութներէն ներս արդէն իսկ զգալի է 
պակասը կամ անբաւարարութիւնը նոր քատրերու, ղեկավար 
նոր ուժերու՝ պատրաստուած եկեղեցականներ, ուսուցիչներ 
եւ մանաւանդ խմբագիրներ եւ ազգային, հասարակական եւ 
ընկերային գործիչներ: Անհրաժեշտ է հիմնական ծրագիր մը 
մշակել անոնց պատրաստութեան համար եւ միջոցներ գտնել, 
որպէսզի այդ ասպարէզները ոչ միայն հոգեկան գոհացում 
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տան երիտասարդներու այլ նաեւ անոնց համար դառնան 
հրապուրիչ ասպարէզներ:

Յիսուն տարի առաջ թուրք պետութիւնն ու ժողովուրդը կան- 
խամտածուած ծրագիրով մը ցեղասպան ոճիր մը գործեցին 
մեր ազգին դէմ եւ ուզեցին ամբողջութեամբ բնաջնջել հայ  
ժողովուրդը: Ընդհանուր ակնարկ մը՝ այժմու հայ իրականու- 
թեան վրայ, ցոյց կու տայ թէ հիմնովին ձախողած է ոճրային 
այդ ծրագիրը:

Մեծ եղեռնի յիսնամեակի սեմին, երբ տարի մը ամբողջ 
ազգովին մեր սիրտն ու միտքը պիտի զբաղին շուրջ երկու 
միլիոն անմեղ զոհերու եւ նահատակ հերոսներու յիշատակովը, 
ազգովին պէտք է նաեւ մխիթարուինք ու հրճուինք մեր ցեղին 
հրաշագործ կենսունակութեամբը, Մայր Հայրենիքի թէ արտա- 
սահմանի հայութեան վերապրումի հզօր ճիգերովը եւ արձա-
նագրած հսկայական վերելքովը:

Ստեղծագործ հայ ցեղը եւ անոր հանճարեղ զաւակները, 
ահաւոր եղեռնին յաջորդող այս մէկ յիսնամեակին մէջ իսկ, 
մարդկային քաղաքակրթութեան բերին աւելի մեծ նպաստ՝ 
քան ինչ որ բերած է թուրքը իր ամբողջ պատմութեան ընթաց- 
քին: Հայ ժողովուրդը իրաւունք ունի աշխարհի ճակատագիրը 
որոշող հզօր պետութիւններէն արդարութիւն պահանջելու եւ 
վերագտնելու իր հողային ամբողջականութիւնը:

Քրիստոս կը ծնէր աշխարհին բերելով «խաղաղութիւն եւ ի  
մարդիկ հաճութիւն» պատգամը: Փրկչի ծննդեան տօնական 
այս օրերուն մեր մաղթանքն է, որ խաղաղութիւնը տիրէ ամբողջ 
աշխարհի վրայ, որովհետեւ մեր ժողովուրդը խաղաղութեան 
մէջ միայն պիտի կարենայ պահպանել իր անդորրութիւնը, 
ապահովել իր բարգաւաճումը եւ իրականացնել իր ազգային 
մեծ երազը: 
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ԽՈրՀրդածՈՒթիՒններ  
ՎերՋաՑՈՂ ՀաՅԿաԿան ՏարՈՒան 

աՌիթՈՎ

Մեր ազգային կեանքի բարդ կառուցուածքին մէջ անհրա- 
ժեշտ է պարբերաբար քննել մեր ժողովուրդի հաւաքական եւ  
հասարակական կեանքի պայմանները, արձանագրել յաջո- 
ղութիւններն ու իրագործումները, մատնանշել թերութիւններն 
ու դժուարութիւնները որպէսզի ժամանակի ընթացքին վերա- 
տեսութեան ենթարկուին աշխատանքի կերպերը:

Այդպիսի առիթ մըն է տարուան մը վախճանը եւ նոր շըր- 
ջանի մը սկիզբը:

Անկասկած, Մայր Հայրենիքի, ինչպէս նաեւ արտասահմա- 
նի հայութեան գոյատեւման եւ բարգաւաճման հիմնական 
պայմաններէն մէկն է համաշխարհային խաղաղութիւնը: Թէեւ 
անցնող շրջանին եւս չիրականացան ամբողջ մարդկութեան 
երազը եղող զինաթափութեան եւ բոլոր ազգերու միջեւ խա-
ղաղութեան ծրագիրերը եւ շարունակուեցաւ միջազգային լար- 
ուած կացութիւնը, բայց հսկայական ճիգ կատարուեցաւ՝ վերջ 
տալու համար Վիեթնամի պատերազմին100: Միջազգային այս 
թնճուկին լուծումով անպայման զգալի մեղմացում մը պիտի 
յառաջանայ մեծ պետութիւններու յարաբերութեանց մէջ, եւ  
պիտի զօրանայ համաշխարհային խաղաղութեան մը հեռա- 
նկարը: 

Միջին Արեւելքէն ներս թէեւ չպատահեցան ծանրակշիռ 
դէպքեր ու մեծ փոփոխութիւններ, բայց դժբախտաբար զգալի 
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մեղմացում մը չյառաջացաւ արաբական կարգ մը երկիրներու 
փոխյարաբերութեանց մէջ: Միջին Արեւելքի քաղաքական կա- 
ցութիւնը կը մնայ տակաւին որոշ չափով լարուած եւ անկայուն:

Նախ պէտք է հաճոյքով մատնանշել թէ հայութեան գըլ- 
խաւոր զանգուածը, հայրենի հողին վրայ եւ խաղաղութեան  
պայմաններու մէջ, տարի մը եւս արձանագրեց լուրջ իրա- 
գործումներ եւ յաջողութիւններ կեանքի գրեթէ բոլոր մարզե- 
րուն մէջ՝ շինարարութիւն, գիտութիւն, մշակոյթ, արդիւնաբե- 
րութիւն...: Այդ յաջողութիւններն ու իրագործումները ոչ միայն  
կը պատկանին ամբողջ հայութեան, այլ նաեւ արտասահմանի  
մասնաւորաբար նոր սերունդներուն համար կը դառնան ազ- 
գային հպարտութեան առիթներ, եւ հետեւաբար հայ մնալու 
զօրաւոր ազդակներ:

Պէտք է արձանագրել նաեւ, թէ ամէն տարի քիչ մը աւելի 
կը բարելաւուին Մայր Հայրենիքի ժողովուրդին կեանքի պայ- 
մանները եւ քիչ մը աւելի կ՚ընդլայնին մարդկային ազատու- 
թիւններու սահմանները: Հակառակ այս իրողութեան, դժբախ- 
տաբար, անցնող շրջանին երեւան եկաւ հայութեան համար 
նոր երեւոյթ մը՝ Հայրենիքէն դէպի արտասահման արտագաղ- 
թի շարժում մը: Այդպիսի շարժում մը շատ բնական երեւոյթ 
մըն է այլ ժողովուրդներու եւ այլ երկիրներու համար: Միշտ ալ  
կը գտնուին մարդիկ, որոնք, դժգոհ՝ կեանքի իրենց պայման- 
ներէն, կը լքեն սեփական ժողովուրդ ու Հայրենիք եւ կը հաս- 
տատուին այլ երկիրներ:

Արտագաղթի շարժումը զօրաւոր եւ արդար ընդվզում մը  
յառաջացուց հայրենասէր բոլոր զանգուածներուն մէջ՝ Հայ- 
րենիքէն ներս թէ արտասահման: Որովհետեւ, բոլորովին տար- 
բեր են մեր ժողովուրդի պայմանները: Հայութեան կէսը կը  
բնակի իր Հայրենիքէն դուրս եւ ազգովին մեր սրբազան պար- 
տականութիւնն է մայր հողին վրայ համախմբել՝ սովետ միւս 
հանրապետութիւններէն թէ արտասահմանի գաղութներէն, 
առաւելագոյն թիւով հայեր, անկախաբար հոն տիրող իրաւա- 
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կարգի մասին մեր ունեցած ըմբռնումէն ու վերապահութիւն- 
ներէն:

Արտագաղթը կը տկարացնէ Մայր Հայրենիքը, կը վնասէ  
ազգային մեր հեռանկարներու իրագործումին, եւ կը դժբախ- 
տացնէ մանաւանդ այն պատանիներն ու երիտասարդները, 
որոնք, ծնած ու մեծցած Հայրենիքի մէջ, մեծ դժուարութիւն- 
ներու կը մատնուին յարմարելու համար Սփիւռքի նոր կամ 
տարբեր կեանքի պայմաններուն: Բարեբախտաբար, այդ ազ- 
գավնաս շարժումը մեծ համեմատութիւններ չառաւ, եւ սխալ 
ու ցաւալի փրոփականտի մը զոհ երթալով Հայրենիքը լքած 
ընտանիքներու մէկ կարեւոր մասը արդէն իսկ մատնուած է 
ահաւոր կացութիւններու:

Ամէն տարի աւելի եւս կը սերտանան Մայր Հայրենիքի եւ 
հայ Սփիւռքի մշակութային յարաբերութիւնները: Մտաւորա- 
կաններու, մշակոյթի մարդոց եւ մանաւանդ արուեստի խում- 
բերու Սովետ Հայաստանէն դէպի արտասահման եւ գաղութնե- 
րէն դէպի Հայրենիք տուած այցելութիւնները կը յառաջացնեն  
փոխադարձ ճանաչման եւ մշակութային գործակցութեան 
անգնահատելի առիթներ: Թարմ օրինակ մը տուած ըլլալու 
համար՝ յիշենք միայն անցնող տարուան վերջին շրջանին 
Սունդուկեան Պետական Թատրոնի այցելութիւնն ու ելոյթները 
Լիբանան եւ Սուրիա: Այս երկիրներու հայութեան համար այդ 
այցելութիւնն ու ելոյթները եղան ոչ միայն թատերական եւ գե-
ղարուեստական բացառիկ վայելք մը, այլ նաեւ ստեղծեցին 
ընդհանուր խանդավառութիւն, տաքցուցին սիրտերը եւ զգա- 
ցումները Հայրենիքի իրականութեան հանդէպ, հայրենասի- 
րութեան մակընթացութիւն մը յառաջացուցին ժողովուրդի ան- 
խտիր բոլոր խաւերուն մէջ, եւ հետեւաբար հանդիսացան այս 
գաղութներու ազգապահպանման նպաստող խոշոր ազդակ մը:

երբ կը գրենք Մայր Հայրենիքին մասին, մեր մտածումը 
անպայման կ՚երթայ անոր սահմաններուն ընդարձակման, 
հայրենաբնակ թէ պանդուխտ իւրաքանչիւր հայու քաղաքա- 
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կան մեծագոյն երազին՝ արեւմտահայ հողերու ազատագրու- 
թեան հարցին: Մեծ եղեռնի յիսնամեակին յաջորդող 1966 
թուականը դժբախտաբար մեծ նորութիւններ չբերաւ հայոց 
արդար դատի լուծման ճամփուն վրայ: Տարուեցաւ քարոզչա-
կան որոշ բայց անբաւարա՛ր աշխատանք: Միջազգային ներ- 
կայ իրադրութեան մէջ բոլորովին անօգուտ պիտի ըլլար փոր- 
ձը՝ միջազգային ատեաններու առջեւ արծարծելու այդ դատը: 
Նախ, այս շրջանին պիտի չգտնուէին պետութիւններ, որոնք 
յանձն առնէին ՄԱԿի օրակարգի նիւթ առաջարկել մեր հողա- 
յին հարցը: Յետոյ, անժամանակ ներկայացուած դատ մը ոչ  
միայն կը յանգի աննպաստ արդիւնքներու, այլ նաեւ մեծապէս  
կը վտանգէ յետագայ կարելիութիւնները: Քաղաքական կեան- 
քի մէջ անհրաժեշտ է համբերել գիտնալ, ու գիտնալ սպասել 
դէպքերու նպաստաւոր դասաւորումին:

Տարիները նշանակութիւն չունին հողային արդար հարցի 
մը կարգադրութեան համար, երբ կարենանք յաջորդական սե- 
րունդները դաստիարակել այնպէս՝ որ չհրաժարին մեր սրբա-
զան դատէն եւ անսասանելի հաւատքով հետապնդեն անոր 
իրագործումը:

Անցնող շրջանին արտասահմանի մեր քաղաքական կազ- 
մակերպութիւնները մեղադրուեցան թէ՝ չկրցան միասնական  
եւ համահայկական ճիգերով հետապնդել մեր հողային պա- 
հանջը: Նախ, այդ միասնականութիւնը եւս որեւէ կերպով պի- 
տի չբաւէր միջազգային լուծում մը յառաջացնելու մեր հողային  
դատին համար: Ապա, պէտք է ընդունիլ նաեւ, թէ հիմնական  
եւ խոր տարակարծութիւն մը գոյութիւն ունի ազգային դատի  
ըմբռնումի նկատմամբ՝ մէկ կողմէ ՀՅդի եւ միւս կողմէ հայ միւս  
կազմակերպութիւններու միջեւ: Մենք կը նկատենք թէ ներկայ  
Հայաստանի «ազատագրումը» կամ երկրորդ Հայաստանի մը  
կազմութիւնը անօգուտ, անիմաստ եւ միանգամայն վտանգա- 
ւոր են, եւ քաղաքական պարզ մարզանքի մը սահմանները 
չեն անցնիր: Ոչ ոք եւ ոչ իսկ ՀՅդի ղեկավարները կը հաւա-
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տան այդպիսի կարելիութիւններու եւ լուծումներու:

Սովետ Հայաստանի սահմաններու ընդարձակման առն- 
չութեամբ, անցնող շրջանին, լայնօրէն արծարծուեցան նաեւ 
այսպէս կոչուած «ներքին հողերու» հարցը: Հայրենիքէն կարգ  
մը միամիտ մտաւորականներու տուած «գաղտնի» լուրերու հա- 
մաձայն՝ իբր թէ արդէն իսկ լուծուա՛ծ էր Ղարաբաղի խնդիրը: 
Ականջէ ականջ միամտօրէն տրուեցան այս առնչութեամբ՝ 
նոյնիսկ սովետ վերի՜ն ղեկավարներու վիճաբանութիւններուն 
մանրամասնութիւնները: Հոս կային մարդիկ, որոնք պատրաս- 
տուած էին հռչակելու թէ «իրե՜նց տարած պայքարը յաջողու- 
թեամբ պսակուած էր...»:

Հայութեան մէջ ոչ մէկ տարակարծութիւն կրնայ ըլլալ ներ- 
քին այս հողերու սեփականութեան շուրջ: Համաձայն ենք նաեւ,  
որ Սփիւռքի անունով եւս պահանջուի անոնց վերադարձը Մայր  
Հայրենիքին: Բայց անօգուտ եւ վնասակար կը գտնենք այս  
մասին արտասահմանի մէջ կատարուած մեծ աղմկարարու- 
թիւնը: Հարցը բարդ է եւ զայն հանգամանօրէն ներկայացնելու 
ժամանակը որոշելը եւ լուծումը գտնելը պէտք է վստահիլ Հայ- 
րենիքի մեր ղեկավարներուն հայրենասիրութեան, քաղաքա-
կան հասունութեան եւ իմաստութեան:

Հակառակ բազմաթիւ դժուարութիւններու, կարգ մը դըժ- 
բախտ երեւոյթներու եւ հակառակ որոշ գաղութներու տկարա- 
ցումին, ընդհանուր առմամբ, անցնող շրջանին, հայ Սփիւռքը 
պահեց իր կենսունակութիւնը, իր ազգային ու միութենա-
կան կեանքն ու գործունէութիւնը: Արտասահմանի մէջ արձա- 
նագրուեցան նաեւ նոր յաջողութիւններ եւ իրագործումներ:

Սփիւռքի մէջ մեծագոյն հաստատութիւնը, Հայաստանեայց 
եկեղեցին, դժբախտաբար, չգտաւ տակաւին իր խաղաղ ու 
բնական կեանքը: Թէեւ ընդհանուր կերպով գաղութներէն ներս  
զգալապէս մեղմացաւ պայքարի մթնոլորտը, բայց անցնող  
շրջանը եւս լուծումը չբերաւ մօտ տասը տարիներէ իվեր շա- 
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րունակուող ազգային-եկեղեցական տագնապին, որովհետեւ 
հիմնական տարակարծութիւնները կը մնան նոյնը: Նուիրա- 
պետական երկու Աթոռներու գահակալներուն երուսաղէմի 
ողջագուրումը տեղի ունեցաւ 1963ի Հոկտեմբերին: Այդ թուա-
կանէն իվեր անցած են արդէն աւելի քան երեք տարիներ, եւ 
այդ ժամանակաշրջանին պատահած դէպքերը՝ Մարսիլիա, 
Ատիս Ապապա, Անթիլիասի Ազգ. Ընդհանուր Ժողով եւայլն, 
ողջագուրումի ջերմ կողմնակիցները եւ ամէնէն բարեմիտ ազ- 
գայիններն իսկ յուսախաբ ըրին եւ բերին այն եզրակացութեան, 
թէ իրենք խաբուա՛ծ էին: 

Ողջագուրում մը, ընդհանուր հաշտութեան մը իմաստ կ՚ունե- 
նայ, արդիւնքներու կը հասնի, երբ կ՚ըլլայ եզրափակումը, պաշ- 
տօնականացումը, հիմնական հարցերու շուրջ նախապէս գո- 
յացած յստակ համաձայնութեան մը: Նախքան գահակալնե- 
րու հանդիպումն ու ողջագուրումը՝ պէտք էր բանակցութիւն- 
ներով կարգադրուած ըլլային գոնէ երկու Աթոռներու յարաբե- 
րութիւններու հարցերը: 

Մենք միշտ ալ ջերմ պաշտպանը կը մնանք Կիլիկիոյ կա- 
թողիկոսական Աթոռի գոյատեւման եւ անոր վարչական ան- 
կախութեան, պայմանաւ որ ան ընդունի էջմիածնի հոգեւոր 
գերակայութիւնը – ոչ թէ միայն նախամեծար Աթոռի հանգա-
մանքը – եւ գործիք չդառնայ քաղաքական հոսանքի մը ձեռ- 
քին մէջ՝ անոր հակաՀայաստանեան եւ հակաէջմիածնական 
պայքարին ընթացքին:

երկու կաթողիկոսութիւններու յարաբերութիւններուն բնա-
կանոն դառնալն ու այդ յարաբերութիւններուն սերտացումը 
շատ բան պիտի փոխէր արտասահմանի մեր կեանքէն ներս,  
անպայման որ կարգ մը գործակցութիւններու համար պիտի  
ստեղծէր նպաստաւոր մթնոլորտ եւ մանաւանդ Հայաստան- 
եայց եկեղեցւոյ պիտի տար իր նախկին զօրաւոր դիրքն ու 
հեղինակութիւնը:

1966ին, Մայր Հայրենիքի մէջ թէ արտասահմանի գրեթէ 
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բոլոր գաղութներէն ներս, պաշտօնական հանդիսութիւննե- 
րով նշուեցաւ ՀԲԸՄի հիմնադրութեան վաթսունամեակը: Այս  
տօնակատարութիւնները հայ ժողովուրդի երախտագիտական  
զգացումներուն արտայայտութիւնը եղան՝ հանդէպ Սփիւռքի 
մեր մեծագոյն կազմակերպութեան վաթսուն տարիներու ազգա- 
նուէր եւ հայրենաշէն վաստակին: Միութեան գործունէութեան 
դաշտը՝ հիմնադրութեան թուականէն մինչեւ այժմ, կ՚ընդլայնի 
Թուրքիոյ հայ գիւղացիութեան ընծայուած նիւթական թէ բա- 
րոյական օժանդակութենէն մինչեւ Մեծ եղեռնի յաջորդող գաղ- 
թականական շրջանի որբախնամ եւ աղքատախնամ փըր- 
կարար աշխատանքը եւ տակաւին մինչեւ այս օրերուն անոր  
կրթական, երիտասարդական եւ առողջապահական գործու- 
նէութիւնը:

Անցնող քանի մը տարիներուն, ՀԲԸՄի հսկայ շրջանակին 
համար մեծ եւ ցաւալի մտահոգութիւն էին Փարիզի խմբակին 
անջատողական եւ ըմբոստական անիմաստ շարժումը եւ Մի- 
ութեան Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութեան եւ անոր իմաս- 
տուն ու անձնուէր նախագահին դէմ տարուած ընդվզեցուցիչ 
պայքարը101: Բարեբախտաբար, այժմ այդ շարժումը վերջ գը- 
տած կարելի է նկատել: ետ առնուած են կազմակերպութեան 
օրինաւոր մարմիններու դէմ օտար ատեաններու առջեւ բաց- 
ուած դատերը: Ինքզինք լուծարքի ենթարկած է Արեւմտեան 
եւրոպայի արդէն իսկ հրաժարեցուած Կեդրոնական Յանձ- 
նաժողովը:

ՀԲԸՄի Կեդրոնական Վարչութեան եւ անոր նախագահին 
վարկն ու հեղինակութիւնը աւելի եւս զօրացած դուրս եկան 
այս տագնապէն:

Այժմ Արեւմտեան եւրոպայի օրինաւոր Կեդրոնական Յանձ- 
նաժողովին կը մնայ լուրջ ծրագրով մը աշխատանքի սկսիլ, 
տէր կանգնիլ իրեն ենթակայ մասնաճիւղերուն, անոնց ներ- 
շնչել նոր եռանդ ու կենսունակութիւն եւ Ֆրանսայի մէջ Բա- 
րեգործականը դարձնել իր անունին ու հմայքին արժանի զօ-
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րաւոր կազմակերպութիւն մը: Այս ձեւով միայն ՀԲԸՄը կրնայ 
ազգապահպանման զօրաւոր ազդակ մը դառնալ ֆրանսահայ  
գաղութին համար:

Նոր տարուան սեմին, կ՚արժէ նաեւ ընդհանուր ակնարկ մը  
նետել սփիւռքահայութեան ազգային դիմագիծի պահպանման  
հիմնական այլ ազդակներէն՝ մեր կրթական հաստատութիւն- 
ներուն ու երիտասարդական կազմակերպութիւններուն վրայ:

Աւելորդ է գրել հայ վարժարաններու արտասահմանի մէջ  
կատարած հսկայական դերին մասին: Արդարեւ, պարզ քննու- 
թիւն մը պիտի բաւէր մեզ համոզելու համար թէ՝ իւրաքանչիւր 
գաղութ իր ինքնուրոյն հայկական դիմագիծը պահած է այն 
չափով, որ կրցած է կազմակերպել եւ զօրացնել իր սեփական  
դպրոցները: Հիւսիսային Ամերիկայի հայութիւնը, որ զրկուած  
է սեփական կրթական հաստատութիւններ ունենալու կարե- 
լիութիւններէն, թէեւ վերջին տարիներուն լրջօրէն կը մտածուի 
այդ կարելիութիւններուն մասին, իր առաւելագոյն ճիգն ու 
զոհողութիւնները կը կատարէ եկեղեցիներու շուրջ: Վերջին 
տարիներուն հոն կառուցուեցան հոյակապ տաճարներ: Այդ 
տաճարները ոչ միայն հոգեւոր եւ կրօնական կեդրոններ են,  
այլեւ կը հանդիսանան գաղութին ազգապահպանման գլխա- 
ւոր ամրոցները: Անոնց եւ անոնց կողքին կառուցուող մշա- 
կութային սրահներու շուրջ կը համախմբուին թէեւ մեծ թիւով 
անգլիախօս, բայց հայկական ոգիով մեծցող համեմատաբար 
կարեւոր թիւով երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ:

Հակառակ այս իրողութեան, ամէն օր աւելի կը տկարանայ  
գաղութին ազգային դիմադրականութիւնը, որովհետեւ յաջորդա- 
կան նոր սերունդները զրկուած են հայեցի դաստիարակութենէ:

Վերջին տարիներուն եւ մանաւանդ 1966ին, մեր կրթական  
գործը բազմաթիւ գաղութներէ ներս՝ Իրանէն մինչեւ Յունաս- 
տան եւ մինչեւ Հարաւային Ամերիկա ու մասնաւորաբար Լի- 
բանան, յատկանշուեցաւ նոր եւ սեփական շէնքերու կառու- 
ցումով: Այժմ կրնանք հաճոյքով հաստատել թէ արտասահ- 
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մանի հայ դպրոցներու բացարձակ մեծամասնութիւնը արդէն 
իսկ օժտուած է արդիական շէնքերով: դպրոցաշինութեան այս  
ճիգը անկասկած պիտի շարունակուի 1967ին եւս: 

Բայց արտասահմանի մեր կրթական մտահոգութիւնները 
չեն վերջանար նոր շէնքերու կառուցումով: Անցնող շրջանին 
մամուլի մէջ բազմաթիւ անգամներ եւ արդարօրէն արծարծուե-
ցաւ հայ ուսուցիչներու եւ մասնաւորաբար հայագիտական 
նիւթերու ուսուցիչներու հարցը: Գաղութներու մէջ ազգային 
վարժարաններ պահել՝ ի գին հսկայական զոհողութիւններու, 
մեծ իմաստ չունի, եթէ անոնք պիտի չծառայեն իրենց նուիրա- 
կան նպատակին, նոր սերունդներու հայեցի դաստիարակու- 
թեան: Կարգ մը երկիրներու մէջ պետական որոշումով, այլ եր- 
կիրներու մէջ պետական քննութիւններու պատրաստութեան 
մտահոգութեամբ, արդէն կը սահմանափակուին հայագիտա- 
կան դասերու յատկացուած պահերը: Ասիկա անհրաժեշտու- 
թիւն մըն է, որմէ կարելի չէ խուսափիլ: Այդ սահմանափակ  
թիւով պահերը առաւելագոյն չափով օգտագործելու, արժեւո- 
րելու համար անհրաժեշտ են կարող եւ լաւապէս պատրաս- 
տուած կրթական մշակներ: Արդ, հայ վարժարաններ պահող 
բոլոր գաղութները, նոյնիսկ հայկական տեսակէտով ամէնէն 
բախտաւորները, ինչպէս Լիբանան, հետզհետէ կը գտնուին 
խոշոր դժուարութեան մը առջեւ: Ամէն տարի աւելի եւս կը  
դժուարանայ կարող տնօրէն եւ ուսուցիչ գտնելու հարցը: Կարգ 
մը գաղութներ այս ուղղութեամբ արդէն իսկ տագնապի մէջ 
են: Ազգովին պարտինք այս տագնապին լուծումը որոնել եւ 
շուտով գտնել՝ երբ տակաւին ուշ չէ:

Պէտք է ընդունինք թէ վերջին տասնամեակի ընթացքին, 
ընդհանուր առմամբ եւ համեմատաբար, բարելաւուեցաւ հայ  
ուսուցիչներու նիւթական կացութիւնը: Բայց տրուած ամսա-
կանները, մանաւանդ նախակրթարաններու մէջ, տակաւին բա- 
ւարար չեն կրթական ասպարէզը գրաւիչ դարձնելու՝ կարող 
եւ պատրաստուած ուժերուն համար: Կարեւոր ճիգ մը եւս 
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պարտինք կատարել: Այս առնչութեամբ պէտք է փոխուի ծնող- 
ներու մօտ գաղթականական շրջանէն շարունակուող մտայ- 
նութիւն մը. որովհետեւ իրենց զաւակները ազգային, բարեգոր- 
ծական կամ միութենական վարժարան կը յաճախեն՝ պէտք 
է անոնք ձրի կամ նուազագոյն սակով ուսում առնեն: Ծնողքը 
եւս իրենց զաւակներուն լաւ դաստիարակութեան սիրոյն պար- 
տին յանձն առնել նիւթական աւելի լայն զոհողութիւն:

Արտասահմանի մեր վարժարաններուն ուսուցիչ եւ մասնա- 
ւորաբար հայագիտական առարկաներու ուսուցիչ պատրաս- 
տելու համար, եթէ տակաւին դժուար է մանկավարժական յա- 
տուկ հաստատութիւններ հիմնելու ծրագրին իրագործումը, կա- 
րելի է սակայն դիմել մասնակի դարմաններու: Ուսուցիչներու 
համար կարելի է հաստատել գիշերային եւ ամառնային դա- 
սընթացքներ, ուսանողական թոշակները առաւելաբար յատ- 
կացնել կրթական ասպարէզի պատրաստուող ուսանողներու, 
եւ Հայաստանի պետական համալսարանին մէջ իրենց ուսումը  
շարունակել փափաքող ուսանողներու մէջէն նախապատւու- 
թիւն տալ այն երիտասարդ-երիտասարդուհիներուն, որոնք հա- 
յագիտական եւ մանկավարժական ճիւղերու կ՚ուզեն հետեւիլ:

եթէ կ՚ուզենք Սփիւռքի մէջ պահպանել մեր հայու հարա- 
զատ դիմագիծը, պարտինք գուրգուրալ մեր կրթական հաս- 
տատութիւններուն վրայ եւ ի գին ամէն զոհողութեան դպրոցներ 
բանալ, հոգ չէ թէ տակաւին սահմանափակ թիւով եւ իբր հայե- 
ցի դաստիարակութեան կորիզներ, այն գաղութներուն մէջ՝ ուր 
մինչեւ այժմ այդ աշխատանքը անկարելի նկատուած է:

Մինչեւ վերջին տարիները ազգապահպանման գլխաւոր 
ազդակներու՝ եկեղեցի, մամուլ, դպրոց, ՀԲԸՄ եւայլն, կողքին  
երկրորդական կարեւորութեամբ նկատի կ՚առնուէին արտա- 
սահմանի երիտասարդական միութիւնները: Անոնք կը դասուէ- 
ին հայրենակցական, բարեսիրական կազմակերպութիւններու 
կարգին:
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Այժմ այդ մտայնութեան մէջ որոշ փոփոխութիւն մը յառա- 
ջացած է արդէն, որովհետեւ վերջին շրջաններուն եւ մասնաւո- 
րապէս 1966ի ընթացքին մամուլի էջերէն թէ բեմերէ լայնօրէն 
շեշտուեցաւ այդ կազմակերպութիւններու հիմնական դերը՝  
Սփիւռքի մեր հաւաքական կեանքի պահպանման մէջ: Արդա- 
րեւ, նոյնիսկ եկեղեցիին եւ դպրոցին կատարած աշխատանքը՝ 
հայապահպանման տեսակէտէն, անկատար եւ անբաւարար  
պիտի ըլլար, եթէ անոնց կողքին գոյութիւն չունենային մեր  
ակումբներն ու երիտասարդական շարժումները: Կը կարծենք 
թէ այլեւս Սփիւռքի ղեկավար շրջանակներն ու ժողովուրդը 
համոզուած են, թէ անոնք մեծապէս կը նպաստեն նոր սե- 
րունդներու հայեցի եւ ընկերային դաստիարակութեան: Այդ 
շարժումներն են որ առաւելաբար կը պահեն գաղութներու կեն- 
սունակութիւնը:

երբ այդ է մեր բոլորին համոզումը, ըստ այնմ պէտք է մօտե-
նանք երիտասարդական շարժումներուն եւ որոնենք զանոնք 
զօրացնելու միջոցները, որպէսզի անոնց գործունէութիւնը աւելի  
արդիւնաւոր դառնայ:

Նախ հաճոյքով պէտք է հաստատել, թէ տարիներու ընթաց- 
քին կարգ մը մանր միութիւններ եւ խմբաւորումներ չքացան 
հրապարակէն, որոշ չափով ուժերու կեդրոնացում յառաջացնե- 
լով հիմնական կազմակերպութիւններու շուրջ: Մեր տեսակէտն  
է, որ բնաւ պէտք չէ քաջալերել նոր խմբաւորումներու կազ- 
մութիւնը, ինչ գոյնի եւ ձեւի տակ ալ ըլլան, ուժերու նոր ցրւում  
մը չյառաջացնելու մտահոգութեամբ: Այն գաղութները, ինչպէս 
ֆրանսահայ գաղութը եւայլն, որոնք անթիւ միութիւններու գո- 
յութենէն կը տառապին, քաջութիւնը պէտք է ունենան այդ 
անուանական կազմակերպութիւններէն մեծ մասը լուծարքի 
ենթարկելու:

Մեր ակումբները, անոնք ըլլան մարզական թէ մշակութային, 
հոյակապ դեր կը կատարեն յաջորդական նոր սերունդներու 
հայկական ոգիի զօրացման մէջ: Անոնք ունին նաեւ հիմնա-
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կան ուրիշ դեր մը: Կարգ մը գաղութներու մէջ, ինչպէս Լիբա-
նան, զանազան մտայնութեամբ՝ արաբական, ֆրանսական, 
ամերիկեան, դաստիարակութիւն ստացող հայ պատանիներ 
եւ երիտասարդներ ակումբներու շրջանակին մէջ իրարու հետ 
գործակցելով, իրարհասկացողութեան հասարակաց գետին 
կը գտնեն եւ միասնաբար կը պատրաստուին ազգային ծա-
ռայութեան ղեկավարութեան:

Վերոյիշեալ մտահոգութիւններով, երիտասարդական մեր  
մեծ կազմակերպութիւնները, պահելով հանդերձ իրենց հիմ- 
նական կեդրոնները, լուրջ աշխատանք կատարած կ՚ըլլան՝ 
եթէ հայկական բոլոր թաղամասերուն մէջ ունենան իրենց հոգ 
չէ թէ փոքր, բայց ներկայանալի ակումբները: Նոր հասնող 
պատանիները մանաւանդ, իրենց դպրոցական աշխատանքէն  
ետք, իրենց թաղին մէջ իսկ պէտք է ունենան հաւաքավայր մը,  
ուր կարենան անցընել իրենց պարապոյ ժամերը եւ պատ- 
րաստուիլ միութենական կեանքի:

Տարիներու յարատեւ եւ յամառ քարոզչական աշխատանքէ  
մը ետք, կրնանք վստահ ըլլալ թէ սփիւռքահայութեան եւ մաս- 
նաւորաբար անոր ղեկավար տարրին միտքը պատրաստուած 
է այն անհրաժեշտութեան, թէ այլեւս եկած է ժամանակը մեր  
երիտասարդութեան տալու սեփական, ներկայանալի եւ բոլոր  
յարմարութիւններով օժտուած հաւաքավայրեր՝ նոր ժամա- 
նակներու եւ արտասահմանի մեր ժողովուրդի կեանքին նոր  
պայմաններուն համապատասխան: Գաղութներու այլասերող 
պայմաններուն տակ պէտք է որ մեր ակումբները ըլլան գրաւիչ 
միջավայրեր:

Այս նոր մտայնութեան արդիւնքն էր ՀԲԸՄի նախագահին 
իշխանավայել նուիրատւութիւնը ՀեԸի շէնքի ֆոնտին: Նոյնն  
է պարագան նոյն նպատակին համար Պէյրութէն կատարուած 
հանգանակութեան աննախընթաց արդիւնքին՝ աւելի քան եր- 
կու հարիւր հազար Լ.Ո.:

Վերջին քառամեակը արտասահմանի համար դպրոցաշի- 
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նութեան շրջան մը եղաւ: 1967ը եւ անոր յաջորդող տարիները 
անկասկած թէ պիտի յատկանշուին, բոլոր գաղութներէն ներս, 
արդիական ակումբներու կառուցումովը:

Հաճոյքով կը հաստատենք թէ Լիբանանի գաղութէն ներս 
երկու մեծ կազմակերպութիւններ՝ ԹՄՄ եւ ՀեԸ, արդէն իսկ  
ունին հոյակապ եւ արդիական շէնքերու պատրաստ ծրագի- 
րեր: Կը յուսանք թէ ծրագիրերուն իրագործումը կը սկսի 1967ի 
ընթացքին:

Կեանքի մեր նոր պայմաններուն տակ, անհրաժեշտ դար- 
ձած է նաեւ ամբողջական վերատեսութեան եւ բարեփոխու- 
թեան ենթարկել երիտասարդական շարժումներու աշխատան- 
քի մեթոտները: Այլեւս կարելի չէ հսկայ այդ աշխատանքը  
տանիլ միայն վարչական մարմիններով: Մեր մեծ կազմակեր- 
պութիւնները պարտին ունենալ վարիչ տնօրէն, լաւ կազմա-
կերպուած քարտուղարութիւն, գործիչ, արուեստի եւ մարզա-
կան շարժումներու ղեկավարներ: Այս բարեփոխութիւններէն 
ետքն է, որ իրաւունք ունինք արտասահմանի հայ միութիւննե- 
րէն ակնկալելու իրենց սահմանուած դերին լրիւ կատարումը:

Հայրենիքը կը շարունակէ իր վերելքի հոյակապ շրջանը:  
Արտասահմանի մէջ, հակառակ գոյութիւն ունեցող դժուարու- 
թիւններու, տկարացումներու եւ կարգ մը ժխտական երեւոյթ- 
ներու, կրնանք իրատեսութեամբ լաւատես ըլլալ գաղութներու 
մեծ մասին ապագային նկատմամբ: 

Այս օրերուն ամբողջ քրիստոնեայ աշխարհը եւ մենք տօ- 
նեցինք Խաղաղութեան Իշխանին՝ Յիսուսի ծնունդը: Այս առի- 
թով մեր ջերմ մաղթանքն է որ խաղաղութիւնը տիրէ երկրի 
վրայ, համայն մարդկութեան համար, որովհետեւ կը հաւա-
տանք թէ սփիւռքահայութեան կեանքի ապահովութիւնը, բար- 
գաւաճումն ու վերելքը, ինչպէս նաեւ մեր ժողովուրդին ապա-
գային մեծ երազներուն իրականացումը պայմանաւորուած 
են համաշխարհային խաղաղութեամբ:
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դարՁեաԼ  
երիՏասարդաԿան 

ԿաԶՄաԿերՊՈՒթեանՑ  
Մասին

Նոր տարուան մը սեմին, ինչպէս անհատներ, նոյնպէս նաեւ 
հաստատութիւններ եւ կազմակերպութիւններ պարտին, 

վերագնահատումի ենթարկելով իրենց անցնող շրջանի գոր- 
ծունէութիւնը, մտածել նոր ծրագիրերու եւ աշխատանքի նոր  
ուղղութիւններու մասին: Արդարեւ, նոր խնդիրներու համար  
անհրաժեշտ են նոր լուծումներ, իսկ արդի աշխարհի եւ մեր 
ազգային կեանքին մէջ յարատեւօրէն կան նոր հարցեր, որոնք  
անպայմանօրէն կը կարօտին համապատասխան նոր լուծում- 
ներու:

Արտասահմանի մէջ չունինք պետականութեան համապա- 
տասխան կեդրոնական ուժ մը, ամբողջական ղեկավարութիւն  
մը, որ ուսումնասիրէր գաղութներուն ներկայացող հարցերը, 
ծրագիրեր մշակէր մեր հաւաքական կեանքի զանազան բնա- 
գաւառներուն համար եւ ուղղութիւն ու մղում տար բոլոր հաս- 
տատութիւններուն: Սփիւռքի ապագայով մտահոգ ղեկավար- 
ներ եւ մարդիկ անպայման պիտի նկատի ունենան գաղութներու 
մէջ տարուէ տարի կատարուող փոփոխութիւնները, ազգապահ- 
պանման մեր ազդակներէն ոմանց ստացած նոր կարեւորու- 
թիւնը եւ արդի կեանքի նոր պայմանները: Ի յայտ եկող յեղա- 
շրջումներու լոյսին տակ անոնք պէտք է մշակեն նոր ծրագիրեր՝ 
նոր ուղղութիւն տալով մեր հաւաքական կեանքի բարոյական 
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թէ նիւթական կարելիութիւններուն:

Նոր շրջանի մը սկիզբը մենք դարձեալ պիտի խօսինք ար- 
տասահմանի երիտասարդական կազմակերպութիւններուն 
մասին: Անոնք ըլլան մշակութային, ընկերային թէ մարզական՝  
այլեւս դադրած են նկատուելէ սահմանափակ կարելիութիւն- 
ներով եւ երկրորդական գծի վրայ եկող ազգապահպանման  
ազդակներ: Այսօր, երիտասարդական կազմակերպութիւնները 
առաջնակարգ գծի վրայ կու գան գաղութներու կենսունակու- 
թեան եւ նոր սերունդներու մէջ ազգային ուրոյն դիմագծի պահ- 
պանման աշխատանքին մէջ: Իբր փաստ այս իրողութեան՝ 
կ՚ուզենք յիշատակել միայն եգիպտոսի ազնուական հայ գա- 
ղութին օրինակը: Հակառակ երկրէն ներս հայութեան ամէն 
օր պակսող թիւին, հակառակ եկեղեցականներու պակասին  
եւ ազգային վարժարաններու տկարացման, այս գաղութը կը  
պահէ իր կենսունակութիւնն ու հայկական իր ամբողջական  
դիմագիծը, որովհետեւ հին շրջաններէն իվեր, ան ինքզինք  
օժտած է մշակութային եւ մարզական ամուր կազմակերպու- 
թիւններով՝ որոնք ունին զօրաւոր կառուցուածք եւ գործունէ- 
ութեան լայն դաշտ եւ որոնց ստեղծած մթնոլորտին մէջ յաջոր- 
դական նոր սերունդները անպայման կը մնան հայ:

Մինչեւ քանի մը տարիներ առաջ Սփիւռքի ազգապահպա- 
նումի հիմնական ազդակներ նկատուած էին միայն Հայ եկե- 
ղեցին եւ Հայ դպրոցը:

Մեր իսկ սխալ ըմբռնումներուն եւ ազգային սխալ քաղա-
քականութեան հետեւանքով, եւ հետեւանքովը նաեւ եկեղեցա- 
կաններէն ոմանց փառամոլութեան եւ իրենց կոչումին հա-
մապատասխան արժանիքներու պակասին, Հայ եկեղեցիին 
դերը ազգապահպանման գործին մէջ մնալով հանդերձ շատ 
կարեւոր, դժբախտաբար յարատեւօրէն կը նսեմանայ՝ մանա- 
ւանդ նոր սերունդին մօտ: Հայ վարժարանը, թէեւ կրթական 
եւ դաստիարակչական գետնի վրայ կը զարգանայ եւ զգա-
լապէս կը բարելաւուին անոր նիւթական կարելիութիւնները, 
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բայց դժբախտաբար, եւ այս անգամ բոլորովին անկախ մեր 
կամքէն, ամէն տարի նուազ չափով կրնայ կատարել տոհմիկ 
դաստիարակութեան իր դերը: եւ կան տակաւին մեծ ու փոքր 
բազմաթիւ գաղութներ, որոնք հինէն իվեր եւ մինչեւ այժմ չեն 
կրցած հիմնել իրենց կրթական հաստատութիւնները:

երբ նկատի ունենանք վերոյիշեալ պարագաները, աւելի եւս 
կը շեշտուի մեր երիտասարդական կազմակերպութիւնները 
զօրացնելու, անոնց աշխատանքներուն նոր մղում տալու եւ 
անոնց համար նիւթական նոր կարելիութիւններ ստեղծելու  
անհրաժեշտութիւնը: Այս կազմակերպութիւններուն կատարած  
եւ ժամանակի ընթացքին կատարելիք աւելի մեծ դերին գի-
տակցութեամբն է, որ հաւաքականութիւններ եւ ազգայիններ 
կարելիութիւն ստեղծեցին որպէսզի, մօտ ատենէն, Պէյրութի 
ԹՄՄը եւ ՀեԸը օժտուին սեփական եւ արդիական նոր շէն- 
քերով եւ ակումբներով: Նոյն գիտակցութեան իբր հետեւանք, 
վերջին քանի մը տարիներուն, Ամերիկայի կարգ մը հայկական 
կեդրոններու մէջ, Քալիֆորնիայէն մինչեւ Քանատա հիմնուե-
ցան եւ տակաւին կը հիմնուին ԹՄՄի նոր մասնաճիւղեր:

Որպէսզի երիտասարդական կազմակերպութիւնները կա- 
րենան լրիւ կատարել ազգապահպանման իրենց դերը, ան- 
հրաժեշտ է նկատի ունենալ կարգ մը տուեալներ:

Անօգուտ է նոր երիտասարդութիւնը տեւականօրէն քննա-
դատել ու դատապարտել: Ազգային մեր ղեկավարները պէտք է 
գիտնան մօտենալ հասակ առնող նոր սերունդներուն, ըմբռնել 
անոնց կեանքի պայմաններն ու ձգտումները: Ի հարկին պէտք  
է մեծ զոհողութիւններ յանձն առնել, որպէսզի անոնց համար 
ստեղծուին կեանքի արդի պայմաններուն համապատասխան 
միջավայր ու կեդրոններ:

դժբախտաբար, տակաւին մեր օրերուն, գաղութներէն ներս,  
սունկի պէս կը բուսնին մշակութային եւ արուեստներու նոր ու 
մասնակի խմբաւորումներ: Թէեւ անոնք կ՚ունենան կարճատեւ 
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կեանք մը, բայց յաճախ կը վնասեն ազգային մեր ընդհանուր 
ճիգին, քանի կը ցրուեն ու կը ջլատեն մեր ուժերը: Գաղութներէն 
ներս ամէն օր կը պակսին թէ՛ ղեկավարող եւ թէ՛ աշխատող 
անձեր, իսկ նորեր դժուար կը հասնին: Այս պայմաններուն մէջ,  
կենսական է յարատեւող ու պատրաստուող յարաբերաբար 
քիչ թիւով ուժերը պահել ու կեդրոնացնել՝ արդէն իսկ գոյութիւն 
ունեցող հիմնական ու մեծ կազմակերպութիւններէն ներս:

Ժամանակն է որ երիտասարդական մեր կարեւոր շարժում- 
ները վերածուին արդիական ըմբռնումով կազմակերպուած 
համագաղութային մեծ հաստատութիւններու՝ կեդրոնական ղե- 
կավարութեամբ, պարբերական համագումարներով, որակեալ 
պաշտօնէութեամբ եւ ընկերային գործերու մասնագէտներով:

Այս բոլորին համար կ՚արժէ որ մեր ազգային եւ հաւաքա- 
կան եկամուտներէն որոշ եւ զգալի մաս մը յատկացուի երիտա- 
սարդական շարժումներու: Աւելին, ինչպէս կարգ մը ազգային  
այլ հաստատութիւններու, նոյնպէս երիտասարդական կազմա- 
կերպութիւններու համար պէտք է ստեղծուին յատուկ ֆոնտեր, 
որոնց եկամուտները ծառայեն պահելու եւ զարգացնելու ազ- 
գապահպանման այլեւս առաջին գծի վրայ եկող գաղութներու 
մեր օճախներն ու կեդրոնները:

Այժմ ա՛յս է հրամայական պահանջքը Սփիւռքի հայ հա-
սարակական ու հաւաքական կեանքին: 
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երիՏասարդՈՒթիՒն եՒ  
երիՏասարդաԿան ՇարԺՈՒՄներ

Մ եծ եղեռնի յիսունհինգամեակը եւ Լիբանանի մօտ Թուր- 
քիոյ դեսպանին բողոքին ընդառաջելով հայ մամուլի դէմ  

բացուած դատը102 անգամ մը եւս եկան ամրապնդելու մեր  
հաւատքն ու լաւատեսութիւնը Հայրենիքի թէ արտասահմանի 
մէջ հասակ առնող յաջորդական նոր սերունդներու նկատմամբ: 
դէպքերը եկան հաստատելու թէ Պէյրութէն մինչեւ Լոնտոն եւ 
այլ գաղութներ, ունինք գիտակից երիտասարդութիւն մը, որ 
արժանաւոր ժառանգորդն է մեր պատմութեան, կապուած է  
իր ազգային կեանքին, իրաւատէրը կը կանգնի մեր սրբազան  
դատին. ան ունի իտէալ ու տեսիլք, կը հաւատայ իր առաքե- 
լութեան եւ ինքնավստահութեամբ կը նայի հայ ժողովուրդի 
ապագային:

Մեծ եղեռնի յիսնամեակի օրերէն սկսեալ, հայապահպան- 
ման տեսակէտէն ամէնէն թոյլ ճանչցուած գաղութներու երի- 
տասարդութեան մօտ իսկ՝ ի յայտ եկաւ ազգային գիտակցու- 
թեան եւ հպարտութեան նոր արթնութիւն մը:

Պէտք է գիտնա՛նք օգտուիլ ստեղծուած այս մթնոլորտէն եւ  
արդի ըմբռնումով կազմակերպել սքանչելի այդ երիտասար- 
դութիւնը. պէտք է երիտասարդութիւնը ինքը եւս կազմակերպուի, 
նոյնիսկ երբեմն ի հեճուկս հին սերունդներուն:

Վերջին տասնամեակին, աշխարհի գրեթէ բոլոր ցամաքա- 
մասերուն վրայ, բազմաթիւ երկիրներու մէջ, երիտասարդու- 
թեան եւ մասնաւորապէս համալսարանական ուսանողութեան 



– 176 –

ընդվզումի, ըմբոստութեան, հին կարգերն ու մտայնութիւնները 
ժխտելու, ընկերային կապանքներն ու նոյնիսկ դարերու պատ- 
մութիւն ունեցող հաստատութիւնները քանդելու ձգտող շար- 
ժումներ տեղի ունեցան եւ կը շարունակուին տակաւին:

երիտասարդութեան քոնթեսթասիոն ի շրջանը կ՚ապրի 
մարդկութիւնը: Ընդվզումի, վերանայումի այս շարժումը տա- 
րածուեցաւ նոյնիսկ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ նման գերազան- 
ցապէս պահպանողական եւ դարեր ամբողջ կարծր կարգա-
պահութեան վարժուած հաստատութիւններէն ներս:

Տեղը չէ անդրադառնալու երբեմն հսկայական համեմատու- 
թիւններ առնող այդ շարժումներու տարողութեան, պատճառ- 
ներուն, նշանակութեան, դրական ու ժխտական կողմերուն եւ 
հաւանական հետեւանքներուն: Բայց գրեթէ համամարդկային 
այս իրողութիւնը կը պարտադրէ նաեւ մեզի, մեր ժողովուրդին 
եւ մասնաւորաբար անոր ղեկավար, առաջնորդող տարրին՝ 
նոր արթնութիւն:

Պետութիւններ, պետական եւ միջազգային կազմակերպու- 
թիւններ եւ բազմաթիւ յատուկ հաստատութիւններ լրջօրէն կը 
մտահոգուին եւ կը զբաղին երիտասարդութեան վերաբերեալ 
հարցերով, կ՚ուսումնասիրեն այդ հարցերը եւ լուծումներ կ՚որո- 
նեն անոնց համար: Կ՚ուզենք հոս յիշատակել միայն մէկ օրի-
նակ: Այս տարուան Փետրուարի վերջաւորութեան Պէյրութի  
մէջ կայացաւ արաբական երկիրներու լսարան-համաժողով մը,  
սեմինար մը, ծրագրումի եւ ազգային զարգացումի շրջագծին  
մէջ, ուսումնասիրելու համար մանկութեան եւ երիտասար- 
դութեան վերաբերեալ հարցերը: Այս լսարան-համաժողովին 
մասնակցեցան Արաբական Լիկայի103 եւ արաբական բոլոր 
երկիրներու ներկայացուցիչները, ինչպէս նաեւ Միացեալ Ազ- 
գերու Տնտեսական եւ Ընկերային Գրասենեակներու104, Իւնես- 
քոյի105, Միջազգային երիտասարդական Կեդրոնի ներկայա- 
ցուցիչները, եւ տակաւին՝ երիտասարդութեան հարցերու մաս- 
նագէտ եւ միջազգային անուն ունեցող բազմաթիւ անձեր: Կ՚ու- 
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զենք թարգմանաբար տալ վարչապետ Քարամէի106, այս հա- 
մագումարին խօսած, բացման ճառին առաջին պարբերութիւ- 
նը: Վարչապետը կ՚ըսէր.

«Մանկութիւնը եւ երիտասարդութիւնը յիսուն առ հարիւրը  
կը կազմեն արաբական աշխարհի բնակչութեան: Մարդկային 
այս աղբիւրը մեր ամէնէն կարեւոր հարստութիւնն է, եւ հետե- 
ւաբար այս համագումարին նիւթը այնքան կենսական կարե- 
ւորութիւն ունի մեզի համար: Բոլորս ալ համաձայն ենք ընդու- 
նելու համար թէ բարձրացող սերունդներու գործօն մասնակցու- 
թիւնը ազգային զարգացումին՝ կախում պիտի ունենայ այն  
ճիգէն, զոր պիտի կատարենք զանոնք պաշտպանելու եւ զի- 
րենք պատրաստելու այդ մասնակցութեան: Մանուկներու եւ 
երիտասարդներու պէտքերը այնքան փոխուեցան եւ այնքան 
զարգացում ստացան որ այժմ կը պարտինք ինքնագիտակցու- 
թեան գալ անոնց նկատմամբ եւ երիտասարդներուն մասնակցու- 
թիւնը ապահովել բոլոր կարելի պարագաներուն: Պետութիւնը 
պարտի նաեւ շեշտել երիտասարդութեան համար ազգային 
ծրագրումի – փլանիֆիքասիոն – կարեւորութիւնը»:

Լիբանանի ազգային փլանաւորում ի նախարարին ճառէն  
եւս կը թարգմանենք պարբերութիւն մը. «Անցեալին սովորու- 
թիւն ունէինք մանկութիւնն ու երիտասարդութիւնը նկատելու 
ապագայի պատրաստութեան շրջան մը եւ այս կեցուածքը 
գործնական գետնի վրայ կը դրսեւորուէր անոնց հայթայթելով 
առողջապահական ծառայութիւններ եւ մեր միջոցներուն հա- 
մեմատ՝ դաստիարակութեան մակարդակ մը: Այժմ, մեր ըմբռ- 
նումները տարբեր են. մանկութիւնն ու երիտասարդութիւնը 
կը կազմեն հիմնական ազդակ մը մարդկային հարստութեան 
զարգացումին մէջ, եւ պարտինք ծրագիրեր մշակել՝ մեր մի- 
ջոցներուն ներդրումը ուշիմութեամբ եւ իմաստութեամբ կա-
տարելու համար ուժի այս աղբիւրին մէջ: Մարդիկ որքան կը 
հասկնան ազգային ծրագրումի մը կարեւորութիւնը, այնքան 
կ՚ընդունին նախապատւութիւններ որդեգրելու տրամաբանու- 
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թիւնը եւ հետեւաբար առաւել կրնանք երաշխաւորել այս ծրա- 
գիրերուն ազդու գործադրութիւնը»: 

Վերոյիշեալ մէջբերումները կատարեցինք, որովհետեւ, եթէ 
պետականին՝ համայնքայինին հետ համեմատութիւնները պա- 
հենք, վարչապետին եւ նախարարին արտայայտած միտքերն 
ու տեսակէտերը՝ երիտասարդութեան եւ նաեւ մանկութեան վե-
րաբերեալ հարցերու մասին, կը պատշաճին հայ գաղութներու 
մեր մտահոգութիւններուն: 

Ժամանակն է վերատեսութեան ու վերագնահատումի են- 
թարկելու երիտասարդական շարժումներուն եւ ակումբներուն 
տեղն ու կարեւորութիւնը՝ ազգապահպանումի այլ ազդակներու 
կարգին: Անհրաժեշտ է լուրջ ուսումնասիրութեան եւ ծրագրու- 
մի ենթարկել գաղութներու կազմակերպութիւններն ու միութիւն- 
ները եւ անոնց գործունէութեան դաշտը: Ազգային եկամուտ- 
ներու բաշխումը, աւելի ճիշտը ներդրումը՝ կատարել երիտա-
սարդական շարժումներու ներկայացուցած համեմատական 
կարեւորութեամբը՝ բարձրացող նոր սերունդներու ազգային 
դիմագծի պահպանման մէջ:

Բայց կ՚ուզենք նախ անդրադառնալ երկու տիրական երե- 
ւոյթներու.-

Ա.- Գաղութներու մէջ ունինք կարեւոր թիւով երիտասարդ- 
ներ եւ նոյնիսկ երիտասարդուհիներ, որոնք, դժբախտաբար 
կեանքի միակ նպատակ ընտրած են հաճոյքն ու առաւելա- 
գոյն հաճոյքը: Բնական է որ մենք չենք ակնկալեր եւ ո՛չ ալ 
կը փափաքինք որ նոր սերունդները ապրին ինչպէս ապրած 
էինք մենք եւ մանաւանդ մեզ նախորդող սերունդը: Մասամբ  
փոխուած է կեանքի ըմբռնումը եւ նաեւ փոխուած են հայ  
կեանքի պայմանները: Սփիւռքի մէջ գաղթական մեր ժողովուր- 
դին բացարձակ մեծամասնութիւնը հասած է նիւթական բա- 
րեկեցիկ մակարդակի մը: Կենսունակ երիտասարդութիւն մը, 
որուն ծնողներու նիւթական միջոցները եւս կը ներէ, իրաւունք 
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ունի վայելելու կեանքը եւ պէտք է վայելէ զայն: Բայց մեր ակ- 
նարկութիւնը կ՚երթայ այն երիտասարդութեան, որ մոռցած 
բարոյական ամէն սկզբունք եւ հոգեկան ու մտային բոլոր ար- 
ժէքներն ու վայելքները, մէկդի դրած ազգային եւ հասարա-
կական բոլոր մտահոգութիւնները, ինքզինքը տուած է միայն 
ու միայն հաճոյքի:

Այս դասակարգին վրայ պէտք է աւելցնել տակաւին այն 
երիտասարդներն ու երիտասարդուհիները, որոնք, իրենց ուսա- 
նողութեան շրջանին օգտուելով հանդերձ ազգային հաստա- 
տութիւններու նիւթական օժանդակութենէն եւ հասնելէ ետք 
որոշ դիրքի մը՝ բոլորովին կը հեռանան ազգային եւ միութե-
նական մեր կեանքէն:

Բ.- Արտասահմանի մէջ ունինք նաեւ երիտասարդներ, 
որոնք յուսահատած են Հայրենիքէն: Ծանր ու մտահոգիչ պա- 
րագայ մը: «Մեր Հայրենիքը Սփիւռքն է» գրողներուն թիւը քիչ  
է տակաւին: Կը յուսանք եւ կը մաղթենք որ քիչ ըլլայ նաեւ 
այդպէս մտածողներու թիւը: Այս տխուր, այս ահաւոր մտայ- 
նութիւնը պարզուած կը գտնենք յօդուածի մը մէջ զոր ստո-
րագրած է ուսանող մը, Ազդակ օրաթերթի իբր յաւելուած հրա-
տարակուող 2001 Պատանեկան պարբերաթերթի107 առաջին  
թիւին մէջ: Որպէսզի այդ մտայնութիւնը լաւապէս բացատրած  
ըլլանք, կ՚ուզենք պարբերութիւն մը մէջբերել վերոյիշեալ յօդ- 
ուածէն.- 

«Ու երբ օտարը մեզի հարց տայ, թէ արդեօք Հայրենիք 
ունի՞նք՝ մանկաբար, ձրի «այո» մը կը պոռանք: Լաւ, եթէ ունինք, 
ինչու՞ հոս ենք. որովհետեւ այդ «այո»ն մերը չէ, այլ «ոչ» է մերը: 
Սուտ կը խօսինք: Անգիտակցաբար եւ միամտօրէն: Ինքնախա- 
բէութիւն է: Մենք Հայաստան ունեցանք երէկ, չունինք այսօր: 
Անհրաժեշտ է վերջնականապէս հաշտութեան դաշինք մը կըն- 
քել իրականութեան հետ: Պարտուած ենք: եթէ Հայաստան 
չունինք, Սփիւռքը դարձնենք մեր Հայաստանը: Որդեգրուած, 
բայց ճշմարիտ, ժամանակաւոր, սակայն՝ անհրաժեշտ»:
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Միամիտ պատանին իր յօդուածը կը վերջացնէ հետեւեալ 
յայտարարութեամբ. «Այսօր՝ մեր Հայրենիքը Սփիւռքն է, վա՞ղը՝  
չեմ գիտեր»:

«Հոգեկան Հայրենիքէն» ետք, այժմ ալ Սփիւռք-Հայրենիքի 
ցնորքը:

Արդար ըլլալու համար աւելցնենք թէ թերթին խմբագրութիւ- 
նը, առանձին գրութեամբ, կ՚անդրադառնայ այս յօդուածին, կը  
յայտնէ թէ չի բաժներ ուսանողին տեսակէտը եւ կու տայ որոշ  
բացատրութիւններ: Բայց, ո՞վ է պատասխանատուն այս ահա- 
ւոր մտածելակերպին, իր սեփական Հայրենիքի հանդէպ յու- 
սահատ այս կեցուածքին: Այս տխուր պատկերը արդիւնքը չէ՞ 
կուսակցութեան մը կողմէ տասնամեակներ ամբողջ, վարժա-
րաններէն եւ ակումբներէն ներս, մամուլով եւ բեմով տրուած 
սխալ դաստիարակութեան, Հայրենիքի իրականութեան հան- 
դէպ որդեգրուած ժխտական կեցուածքին: 

Պարագան որակեցինք ծանր ու մտահոգիչ: Գաղութներու 
մէջ հասակ առնող երիտասարդութիւնը հայ մնալու, հայ մեծ- 
նալու համար առաւելաբար պէտք ունի ազգային հպարտու- 
թեան: Հայրենիքի եւ անոր պետական կեանքի իրականութիւ- 
նը, Սովետ Հայաստանի աննախընթաց բարգաւաճումը, գիտու- 
թեան, արուեստներու, զինուորական եւ այլ մարզերու մէջ անոր  
տուած միջազգային համբաւի հասած դէմքերը արտասահմա- 
նի երիտասարդութեան համար ազգապահպանումի մեծագոյն  
ազդակներն են:

Այն պատանին կամ այն երիտասարդը, որ կը յուսահատի, 
նոյնիսկ ժամանակաւոր կերպով, իր հարազատ Հայրենիքէն, 
ուշ կամ կանուխ կը յուսահատի նաեւ իր ազգութենէն եւ ան- 
պայման կը կորսուի հայութեան համար:

Մատնանշելէ յետոյ ժխտական այս երկու երեւոյթները, կը 
վերադառնանք մեր նիւթին:

Կ՚ըսէինք թէ պէտք է վերատեսութեան ու վերագնահատումի  
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ենթարկել Սփիւռքի երիտասարդական կազմակերպութիւն- 
ներու եւ ակումբներու նկատմամբ մեր վերաբերումը: Ճիշտ  
է թէ մեր ժողովուրդը միշտ ալ համակրութեամբ մօտեցած է  
իր երիտասարդական միութիւններուն, բայց հայապահպան- 
ման հիմնական ազդակներու շարքին, առհասարակ եւ մինչեւ  
քանի մը տարիներ առաջ, անոնց վերագրուած էր երկրորդա-
կան դեր մը, անոնց նայուած էր աղքատ ազգականի աչքով:  
Օրինակ մը տուած ըլլալու համար միայն յիշենք թէ ՀԲԸՄը  
տարեկան պիւտճէին հազիւ երկու առ հարիւրը կը յատկացնէ  
գաղութներու իր երիտասարդական բոլոր կազմակերպութիւն- 
ներուն:

Սխալ է այս կեցուածքը եւ ժամանակի ընթացքին աւելի 
եւս կը շեշտուի երիտասարդական շարժումներու ոչ թէ այլեւս 
կարեւորութիւնը, այլ անհրաժեշտութիւնը: Գաղութները իրենց 
կենսունակութենէն եւ հայկական դիմագծէն շատ բան կը 
կորսնցնեն եթէ միութիւնները դադրեցնեն իրենց մարզական, 
մշակութային, ընկերային եւ այլ գործունէութիւնները եւ փակեն 
իրենց ակումբները: Աւելին, փորձը ցոյց կու տայ թէ նոյնիսկ 
ա՛յն երիտասարդներն ու երիտասարդուհիները, որոնք շրջա-
նաւարտ կ՚ըլլան հայկական երկրորդական վարժարաններէն, 
կրնան ի հարկին հայ մնալ իբր անհատ, բայց կը դադրին 
գործօն տարր ըլլալէ, եթէ իրենց ուսանողութեան շրջանին իսկ 
չեն մասնակցած միութենական աշխատանքներու: Ունինք նա- 
եւ կարեւոր թիւով անձեր որոնք յաճախած են միայն օտար 
կրթական հաստատութիւններ, բայց մնացած են ազգային 
կեանքէն ներս, որովհետեւ իրենց փոքր տարիքին անդամակ- 
ցած են միութիւններու:

Այն գաղութներուն մէջ, ուր հայկական վարժարաններ գո- 
յութիւն չունին, նոր սերունդները կարելի է գոնէ մասամբ հայ 
պահել՝ եկեղեցիներու եւ մասնաւորաբար ակումբներու շըր- 
ջագծին մէջ: Յամենայնդէպս, բոլոր գաղութներէն ներս, մա-
նաւանդ այժմ, հայ ծնողներու գերագոյն մտահոգութիւններէն 
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մէկն է իրենց մանուկները, պատանիները, երիտասարդներն ու 
երիտասարդուհիները դպրոցական ժամերէն դուրս՝ վստահիլ 
միջավայրի մը, ուր անոնք ունենան հաճելի ժամանց, առանց 
որ խաթարուի անոնց նկարագիրը: Այդ միջավայրը կրնայ ըլ- 
լալ միայն ու միայն արդիական հայ ակումբը: Այս պարագան  
կարծուածէն շատ աւելի կարեւոր հարց է ծնողներու եւ գաղութ- 
ներու համար:

Ընդունինք թէ արտասահմանի մեր մեծագոյն կազմակեր- 
պութեան՝ ՀԲԸՄի նախագահն ու ղեկավարութիւնը ըմբռնեցին  
երիտասարդական շարժումներու եւ ակումբներու հիմնական  
դերը: Միութեան երիտասարդական գլխաւոր կազմակերպու- 
թիւնը՝ ՀեԸը, մասնաւոր հրաւէրով եւ յատուկ պատուիրակու- 
թեամբ, մասնակցեցաւ 1969ի Մայիսին Փարիզի մէջ գումար- 
ուած համաշխարհային խորհրդակցական համագումարին: 
Ժողովը ամբողջ երկու նիստեր յատկացուց երիտասարդական  
կազմակերպութիւններու վերաբերեալ հարցերուն: Որդեգրուե-
ցան յստակ բանաձեւեր, որոնք յետոյ վաւերացուեցան նաեւ 
ՀԲԸՄի Նիւ եորք գումարուած ընդհանուր ժողովին կողմէ: 
Վստահ ենք թէ Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը, կարելի 
փութով, կը կենսագործէ առնուած որոշումները:

Նոյնպէս Բարեգործականի շրջանակէն ներս, ակումբներու 
նկատմամբ նոր գնահատումի մեծագոյն փաստերէն մէկն է  
նաեւ այն իրողութիւնը թէ, մասնաւորաբար նախագահ Ալեք  
Մանուկեանի տուած մղումին եւ յանձն առած նիւթական իշ- 
խանավայել զոհողութիւններուն շնորհիւ, եւ նուիրատուներու, 
վերջին տասնամեակին բազմաթիւ գաղութներու Միութեան 
կապուած երիտասարդական շարժումները՝ Վալանս, Մարսէյ,  
Հալէպ, Զահլէ, Ալէյ, Պուենոս Այրէս... օժտուեցան սեփական եւ 
արդիական ակումբներով: Այս բոլորին տեսակ մը պսակումը 
պիտի ըլլայ, անկասկած, Պէյրութի կեդրոնին մէջ արդէն իսկ 
արագ թափով բարձրացող Ալեք Մանուկեան կեդրոնը, զոր 
կարելի պիտի ըլլայ կոչել երիտասարդութեան պալատը: Յա- 
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ջորդ տարիներուն անպայման կը կառուցուին ակումբներ նա- 
եւ դամասկոս, Նիկոսիա, Թեհրան եւ այլ երկիրներ:

Ակումբներու կարեւորութեան մասին նոյն ըմբռնողութեամբ, 
ԹՄՄի շրջանակը, վերջին տարիներուն, ոչ միայն մասնաճիւ- 
ղեր ստեղծեց մինչեւ Ամերիկայի կարգ մը քաղաքները եւ Քա- 
նատա, այլեւ եգիպտոսի Գեղարուեստասիրացի, Կոկանեանի 
եւ Տիգրան երկաթի սեփական եւ արդիական ակումբներուն 
վրայ եկան աւելնալ Հալէպի, Պուենոս Այրէսի, Մոնթրէալի 
սեփական ակումբները: Ասոնց եւս պսակումը պիտի ըլլայ 
Պէյրութի մէջ աւարտելու վրայ եղող ԹՄՄի հոյակապ շէնքը: 

Մենք գրեցինք միայն ՀԲԸՄի եւ ԹՄՄի շրջանակէն ներս 
կառուցուած կամ արդէն իսկ ծրագրուած շէնքերու մասին:  
Համագաղութային այլ կազմակերպութիւններ եւս, բազմաթիւ 
երկիրներու մէջ, բարձրացուցին իրենց սեփական ակումբները:

եթէ գաղութներու 1950էն 1960ի տարիները պիտի յատկա- 
նշուին, գոնէ կարգ մը երկիրներու մէջ, դպրոցական շէնքերու 
կառուցումովը, վերջին տասնամեակը անկասկած թէ պիտի 
յատկանշուի ակումբներու կառուցումով:

Գրեթէ բոլոր գաղութներէն ներս բարձրացող արդիական 
ակումբները անկասկած մեծ նպաստ մը կը բերեն երիտա-
սարդական շարժումներու աշխատանքներուն եւ հետեւաբար 
նաեւ նոր սերունդներու հայապահպանման գործին: Բայց, շէն- 
քերը բաւարար չեն, պէտք է զանոնք դարձնել, մասնաւորաբար  
պատանիներու եւ երիտասարդներու համար, մարդկային նկա- 
րագրի կերտումի, ֆիզիքական ներդաշնակ զարգացումի եւ 
ազգային առողջ դաստիարակութեան կեդրոններ:

Նախ կ՚ուզենք հոս միջանկեալ մատնանշել մտահոգիչ պա- 
րագայ մը, մասնաւորաբար լիբանահայ գաղութին վերաբեր- 
եալ: Պէյրութի հայութիւնը անկասկած թէ այժմ կը կազմէ ար- 
տասահմանի ամէնէն հիմնաւորուած եւ մանաւանդ ամէնէն 
կենսունակ գաղութը: Բայց, կազմակերպութիւններու եւ միու- 
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թենական գործունէութիւններու աններդաշնակ եւ շատ ան- 
գամ առանց հիմնական պահանջի, աճումն ու զարգացումը 
մտահոգիչ աստիճանի հասած կարելի է նկատել: Ամէն տա- 
րի միքանի նոր միութիւններ ծնունդ կ՚առնեն, ոչ թէ իրական  
անհրաժեշտութեան մը գոհացում տալու համար, այլ գոհացում  
տալու համար կարգ մը փառասիրութիւններու եւ դժգոհու- 
թիւններու: Այս կացութիւնը կը յառաջացնէ գործօն, նոյնիսկ 
ղեկավար ուժերու աւելի եւս ցրւումը, երբեմն նաեւ այդ ուժե- 
րու վատնումը, երբ բոլոր կազմակերպութիւնները արդէն կը  
զգան անոնց պակասը: Ազգային եւ հաւաքական նոր անհրա- 
ժեշտութիւն մը միայն կրնայ արդարացնել նոր միութեան մը 
կազմութիւնը: Ան պէտք է ընտրած ըլլայ գործունէութեան այն- 
պիսի դաշտ մը, որ գոյութիւն չունենայ մեր գաղութէն ներս եւ 
կարելի չըլլայ զայն իրագործել արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող 
կազմակերպութիւններու շրջագծին մէջ:

Մեր տեսակէտը այն է որ պէտք է պահել եւ զօրացնել միայն  
այն կազմակերպութիւնները, որոնք արդէն իսկ հիմնաւորուած  
են, համագաղութային բնոյթ ունին եւ իսկական հաստատու- 
թիւններու վերածուելու տուեալները ունին: Բոլոր տրամադրելի 
ուժերը պէտք է համախմբել այդ հաստատութիւններէն ներս:

Ուրիշ մտահոգութիւն մըն է ամէն տարի բազմացող ձեռ- 
նարկներու պարագան: Բոլոր կազմակերպութիւնները՝ բարե- 
սիրական, հայրենասիրական, մշակութային, մարզական...  
հիմնուած նոր միութիւնները եւ նաեւ այժմ կրթական հաստա- 
տութիւնները կը կազմակերպեն գրեթէ նոյն ձեռնարկները, 
որոնք ամէն շաբաթ զիրար կը հրմշտկեն, շատ անգամ զիրար  
կը խաչաձեւեն: Այս բոլորը ըլլալով հանդերձ գաղութի կենսու- 
նակութեան արտայայտութիւնը, պէտք չէ հասնինք այնտեղ ուր  
հայ հասարակութիւնը, հակառակ իր բարեացակամութեան՝  
յոգնի... դժուարանայ ներկայ ըլլալու, նիւթական զոհողութիւն- 
ներ յանձն առնելու:

Կը գրէինք թէ մեր երիտասարդական շարժումներուն հա- 
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մար նոր եւ արդիական շէնքեր ունենալը բաւարար չէ: Ան- 
հրաժեշտ է՝ եղած զոհողութիւններու համեմատութեամբ լրիւ 
օգտագործել անոնց ընծայած առաւելութիւնները:

Այս նպատակին հասնելու համար նախ անհրաժեշտ է  
ակումբները պատանիներու եւ երիտասարդներու համար գրա- 
ւիչ կեդրոններ դարձնել: Տակաւին, հոն պէտք է ըլլան հաճելի- 
օրէն զբաղելու միջոցներ՝ մանուկներէն մինչեւ տարեցներու 
համար:

Սփիւռքը յիսուն տարիներու պատմութիւն մը ունի արդէն: 
Այս հանգրուանին, պարտաւոր ենք ամբողջական վերատե- 
սութեան ենթարկել եւ արդիականացնել մասնաւորաբար երի-
տասարդական մեր կազմակերպութիւններու վարչամեքենան, 
ղեկավարման ձեւը: Նախ, վստահինք երիտասարդութեան՝ 
անոնց եւ նոյնիսկ պատանիներու յանձնենք պատասխանա- 
տւութիւններ: Զանոնք մասնակից դարձնենք իրենց համար իսկ  
ստեղծուած կազմակերպութիւններու ղեկավարման: Պատա- 
նիներ, երիտասարդ-երիտասարդուհիներ իրենք եւս պէտք է 
քաջութիւն, ազնիւ փառասիրութիւն եւ զոհողութեան ոգի ունե-
նան, պատասխանատւութիւններ ստանձնելու: Յետոյ, կարելի 
չէ միայն մեր միութիւններու – նաեւ կեանքի այս հանգրուանին –  
վարչական մարմիններով կառավարել երիտասարդական շար- 
ժումները: Այլ ասպարէզներու կարգին, ընկերային աշխա-
տանքները եւս մասնագէտի գործ են այսօր: Միութիւններու 
գործադիր իշխանութիւնը պէտք է յանձնել պատրաստուած, 
հեղինակութիւն ունեցող եւ ընկերային գիտութիւններու մէջ  
մասնագիտացած անձերու: երիտասարդական մեր մեծ հաս- 
տատութիւններուն համար անհրաժեշտ են ինչպէս սփորի, 
մշակոյթի, արուեստի մասնագէտներ, նոյնպէս եւ հաւանաբար  
աւելի կարեւորութեամբ վարչական եւ կազմակերպչական  
հարցերու մասնագէտներ: Բայց, որպէսզի կարող երիտա- 
սարդներ իբր ասպարէզ ընտրեն ազգային եւ հասարակա-
կան գործը, միութենական աշխատանքները՝ անհրաժեշտ է  
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որ անոնք զգան թէ այդ ասպարէզին մէջ եւս ապահովուած է 
բարեկեցիկ կեանք մը, նիւթական ամէնօրեայ մտահոգութիւն- 
ներէ զերծ ապագայ մը: Անոնց պէտք է տալ նաեւ ընկերային  
դիրք եւ հեղինակութիւն եւ ոչ թէ զանոնք նկատել հաւաքա- 
կանութեան մը, հետեւաբար՝ բազմաթիւ անձերու պարզ գործա- 
կատարները: Այս գնով միայն ապագային եւս կարելի է ունենալ  
խմբագիրներ, գործիչներ, միութիւններու կարող տնօրէններ, 
վարիչներ...: Պէտք է ընդունիլ, թէ վերջին շրջաններուն, այս 
առնչութեամբ եւս շատ բան փոխուեցաւ մտայնութիւններու ու 
վերաբերումներու մէջ:

Սփիւռքի այժմու հանգրուանին, ժամանակն է հիմնովին,  
լրջօրէն, գիտականօրէն ուսումնասիրելու եւ ի հարկին բարե-
փոխութիւններու ենթարկելու մեր կազմակերպութիւններու 
ոչ միայն վարչական դրութիւնը, այլ նաեւ անոնց իւրաքան- 
չիւր բաժնի կարիքները, աշխատանքի պայմաններն ու գոր- 
ծունէութեան մեթոտները: Մեր մտքին յստակացումին համար 
յիշատակենք միայն երիտասարդական միութեան մը մէկ-եր- 
կու բաժիններու վերաբերեալ հարցերը:

Առնենք արիներու եւ արենուշներու շարժումը: Մեր կարգ  
մը կազմակերպութիւններէն ներս սկաուտական շարժումը տա- 
կաւին կը գործէ յիսուն-վաթսուն տարիներ առաջուան ըմբռնում- 
ներով եւ մեթոտներով: Օտար բազմաթիւ ֆետերասիոններ,  
հիմնուելով հոգեբաններու, ընկերաբաններու, դաստիարակ- 
ներու եւ մասնագէտներու երկար ուսումնասիրութիւններուն 
վրայ, պահելով հանդերձ սկաուտական շարժումի նպատակը,  
ոգին եւ ընդհանուր բնոյթը, արդիականացուցին զայն, պատ- 
շաճեցուցին զայն մեր ժամանակներու պատանիներու հոգե-
բանութեան եւ ապրելակերպին: Ժամանակավրէպ սկաուտա-
կան գիտելիքները փոխարինուեցան արդի գիտութեան հետ  
կապուած գործնական աշխատանքներով: Նոյնիսկ խաղերու 
պարագան հարց է: Ինչ որ կը խանդավառէր յիսուն տարի 
առաջ ապրող երիտասարդները՝ շատ անգամ նոյնիսկ չի հե- 
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տաքրքրեր մեր ժամանակներն եւ պատանիները: Բարեփո- 
խութեան ենթարկուեցաւ նոյնիսկ արիներու տարազը:

Նշենք միայն կրտսերներու շարժումին առնչութեամբ ներ- 
կայացող հարցերը: Քանի՞ տարեկանէն մինչեւ քանի՞ տարե- 
կան պատանիներ կարելի է նոյն խումբին մէջ պահել եւ նոյն  
գործունէութիւններով հետաքրքրել: Պէտք է շարժումը երկսե՞ռ  
ընել թէ՞ ոչ: դպրոցական եւ արհեստի հետեւող պատանինե- 
րը յարմա՞ր է նոյն շարժումին մէջ պահել: Ստիպե՞լ որ դըպ- 
րոցի մը կամ որոշ դասարաններու բոլոր աշակերտները 
կրտսերներու մաս կազմեն՝ թէ՞ արձանագրել միայն փափա- 
քողները: Իբր վարիչ՝ ուսուցիչնե՞ր նշանակել, թէ՞ կրթական 
ասպարէզէն դուրս, բայց պատրաստուած եւ խանդավառ  
երիտասարդներ՝ որպէսզի պատանիները չունենան այն տպա- 
ւորութիւնը թէ ակումբը շարունակութիւնն է դպրոցին: Վերջա- 
պէս, ի՞նչ տեսակ գործունէութիւններ յառաջացնել, որպէսզի 
պատանիները հետաքրքրութեամբ հետեւին շարժումին, ունե- 
նան հաճելի ժամանց եւ անուղղակիօրէն զարգանան եւ դաս- 
տիարակուին: Ասոնք բոլոր հարցեր են, որոնք պէտք է ուսում- 
նասիրուին եւ լուծումներ ունենան: Այդ ուսումնասիրութիւնը 
պէտք է կատարուի պարբերաբար: Այս հարցումներուն պա-
տասխանները կրնային տարբեր ըլլալ տասը, քսան տարի 
առաջ եւ կրնան բոլորովին տարբեր ըլլալ այսօր: Կեանքի 
պայմանները, ըմբռնումները այս դարուն այնքան արագ կը 
փոխուին:

երբ հաստատութեան մը գործը մարդ էակներու, մասնաւո-
րաբար մանուկներու, պատանիներու եւ երիտասարդներու 
հետ է, ստիպուած է ժամանակի հետ քայլ պահել, ինքզինքը 
տեւապէս նորոգել, արդիականացնել:

Վերջին քսանամեակը կը յատկանշուի նաեւ անհամեմատ  
աճումովն ու զարգացումովը լսարաններու, համագումարնե- 
րու՝ այլազան նպատակներով ու զանազան նիւթերու շուրջ: 
Վիճակագրութիւնները ցոյց կու տան թէ՝ աշխարհի բոլոր կող- 
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մերը եւ մէկ տարուան ընթացքին մօտ քսան միլիոն մարդիկ ու 
կիներ կը մասնակցին այս հանդիպումներուն եւ միայն եւրո- 
պայի մէջ տարեկան շուրջ երեք հազար միջազգային համա- 
գումարներ տեղի կ՚ունենան: Նոյնիսկ վերջերս Պարսելոնա 
քաղաքին մէջ գումարուած է համագումարներու մասնագէտ 
կազմակերպիչներու հինգերորդ համաժողովը: 

Բնական է, միջազգային այս հանդիպումներու հիմնական  
նպատակին կ՚ընկերանայ նաեւ զբօսաշրջութեան հաճոյքը, 
հանգիստի, փոփոխութեան, նոր երկիրներ եւ ժողովուրդներ 
տեսնելու փափաքը: Բայց լսարաններ, համագումարներ կը  
կազմակերպուին առաւելաբար մարդկային յարաբերութիւննե- 
րը սերտացնելու, հասարակաց հարցերը միասնաբար ուսում- 
նասիրելու եւ իրարու փորձառութիւններէն օգտուելու մտահո- 
գութիւններով:

Մենք կը հաւատանք թէ, համեմատութիւնները պահելով 
հանդերձ եւ նկատի ունենալով նաեւ կարելիութիւնները զա- 
նազան գաղութներու հայ երիտասարդներուն, կազմակերպու- 
թիւններու ներկայացուցիչներուն պարբերական, բայց լաւ  
ծրագրուած եւ պատրաստուած հանդիպումները եւ այդ հան- 
դիպումներու ընթացքին գաղափարներու փոխանակումը, կազ- 
մակերպչական աշխատանքներու շուրջ իրենց փորձառութիւն- 
ներուն փոխանակումը եւ վերջապէս երիտասարդական միու- 
թեան մը իւրաքանչիւր շարժումին ներկայացող հարցերուն 
միասնաբար քննարկումը կարեւոր նպաստ մը պիտի բերէին 
արտասահմանի մեր հասարակաց եւ ազգային կեանքին:

Գիտենք թէ գործնականապէս տակաւին ժամանակը չէ հա- 
սած, երբ զանազան ուղղութիւններով գործող կազմակերպու- 
թիւնները պիտի կարենային միասնաբար եւ համագաղութային 
առումով կատարել այդ աշխատանքը: Բայց, իւրաքանչիւր 
երիտասարդական մեծ հաստատութիւն, ինքնիրեն համար եւ  
ի հարկին նաեւ մասնակցութեամբը՝ լսարան-համագումարի 
մը ընթացքին, այլ գաղութներու նոյն հիմնական ուղղութեան 



– 189 –

հետեւող կազմակերպութիւններուն, պարտի պարբերաբար  
քննարկել իր վարչական կառուցուածքին եւ գործունէութեան 
իւրաքանչիւր ճիւղին յատուկ հարցերը՝ նկատի ունենալով  
տուեալ ժամանակի իր կարելիութիւնները, կեանքի պայման- 
ները եւ պատանիներու եւ երիտասարդներու հետաքրքրու- 
թիւնն ու մտայնութիւնը: Այդպիսի ուսումնասիրութեան մը վրայ  
հիմնուած, ան պիտի կարենայ նորէն ծրագրել, փլանաւորել եւ 
արդիականացնել իր աշխատանքներն ու գործունէութիւնները:

Պէյրութի իր նոր կեդրոնին կառուցման առընթեր այդպիսի 
լուրջ ուսումնասիրութեան մը ձեռնարկած է արդէն ՀեԸի Կեդ- 
րոնական Վարչութիւնը: Այդ աշխատանքին ապագային կրնան  
մասնակցիլ ոչ միայն Ընկերակցութեան բոլոր մասնաճիւղերը, 
այլ նաեւ բոլոր գաղութներու երիտասարդական այն շարժում- 
ները, որոնք կապ ունին ՀԲԸՄի հետ:

Գիտենք թէ այս բոլոր մտածումներու, առաջադրանքներու, 
ծրագիրերու իրագործումը պայմանաւորուած է նիւթական հա- 
մեմատաբար լայն կարելիութիւններով: Հոս կը ծագի մեր 
ազգային եւ հաւաքական եկամուտներու յատկացումին մէջ 
նախապատւութիւններ դնելու, հաստատութիւններու նիւթա-
կան տրամադրելի միջոցներուն թէ անհատ ազգայիններու բա- 
րերարութիւններուն ու նուիրատւութիւններուն հիմնական բա-
ժանումի, աւելի ճիշտը պիտի ըլլար ըսել անոնց «ներդրումը –  
էնվեսթիսմանը – ուշիմութեամբ եւ իմաստութեամբ կատարե- 
լու» հիմնական հարցը:

Անհրաժեշտ է այս պարագան եւս պարբերաբար քըն- 
նարկումի եւ վերատեսութեան ենթարկել՝ ժամանակներու եւ  
գաղութներու նոր պահանջներուն համաձայն եւ նկատի ունե-
նալով Սփիւռքի հիմնական մտահոգութիւնը՝ բարձրացող նոր  
սերունդներու հայապահպանման գործը: Ազգային իշխանու- 
թիւններուն, հաստատութիւններու ղեկավարներուն պարտա-
կանութիւնն է պարբերաբար ուղղութիւն տալ մեր նիւթական 
միջոցներու գործածութեան:
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Գաղութներու հաստատման առաջին տարիներուն անհրա- 
ժեշտը, անմիջականը՝ գաղթական ժողովուրդի մը, որբացած 
սերունդի մը ֆիզիքական վերապրումի՝ ապրուստի, բնակա- 
վայրի, առողջապահական ծառայութիւններու... հարցն էր: Ար- 
դար էր որ այդ շրջանին մեր ժողովուրդի բարեկամ օտար հաս- 
տատութիւններու միջոցներուն կարեւոր մասը յատկացուէր 
այդ պահանջներուն՝ մասամբ գոնէ անոնց գոհացում տալու 
համար:

Ֆիզիքական գոյատեւման հիմնական մտահոգութեան առ- 
ընթեր – բնական է – կը ներկայանար նաեւ գաղութներու ազ- 
գային կեանքը կազմակերպելու, կրօնական հաստատութիւն- 
ներ եւ դպրոցներ հիմնելու, ակումբներ բանալու կարիքը, հոգ 
չէ թէ անոնք տակաւին ըլլային նախնական վիճակի մէջ եւ 
անյարմար պայմաններու տակ:

Այնուհետեւ, շնորհիւ իր ուշիմութեան եւ աշխատասիրու- 
թեան, մեր ժողովուրդը, գրեթէ բոլոր գաղութներէն ներս կըր- 
ցաւ յարմարիլ նոր միջավայրերու, բարելաւել կեանքի իր 
պայմանները եւ երբեմն ալ տիրանալ բարձր դիրքերու: Նոյն 
համեմատութեամբ եւ ժամանակի ընթացքին նուազեցան առա- 
ջին շրջանի պահանջները: Առաջնահերթ կարեւորութիւն ստա- 
ցաւ կրթական գործը: Այս ուղղութեամբ եղան հանգանակու- 
թիւններ, բարերարութիւններ, հաստատուեցան հիմնադրամ- 
ներ: Այն գաղութներու մէջ, ուր դպրոցներ կարելի եղած էր  
հիմնել, մասնաւորաբար Միջին Արեւելքի մէջ, ազգային եկա- 
մուտներուն կարեւոր մէկ մասը ուղղուեցաւ դէպի կրթական հաս- 
տատութիւնները բարելաւելով անոնց պայմանները եւ բարձ- 
րացնելով կրթական մակարդակը: Նոյն շրջաններուն, ուսում- 
նատենչ, բայց նիւթապէս դժուար պայմաններու տակ գըտ- 
նուող երիտասարդներու համալսարանական ուսում ապահո- 
վելու մտահոգութեամբ՝ հաստատուեցան նաեւ ուսանողական  
բազմաթիւ ֆոնտեր: Այժմ, այս ուղղութեամբ Սփիւռքին կարե- 
ւոր օժանդակութիւն կը բերէ նաեւ Հայրենիքը, զանազան  
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գաղութներէ բազմահարիւր երիտասարդ-երիտասարդուհիներ 
իրենց բարձրագոյն ուսումը կը շարունակեն երեւանի հա-
մալսարաններուն մէջ:

Արաբական երկիրներու, ինչպէս նաեւ Պարսկաստանի, Յու- 
նաստանի, Հարաւային Ամերիկայի հայաշատ կեդրոններու 
մեծ մասին կրթական հաստատութիւնները արդէն իսկ ունե-
ցան իրենց սեփական եւ բոլոր յարմարութիւններով օժտուած 
եւ երբեմն շքեղ շէնքերը: Կրնանք նկատել թէ արտասահմանի 
կրթական հարցը, իր հիմնական գիծերուն մէջ, լուծում գտած 
է, բացի Հիւսիսային Ամերիկայէն, ուր աշխատանքը նոր կը 
սկսի, եւ եւրոպայի հայ գաղութներէն: Բնական է թէ տակաւին 
երկար ժամանակ հայ գաղութներու դպրոցներուն բացարձակ 
մեծամասնութիւնը չի կրնար ինքնաբաւ դառնալ, բայց հարցը 
իր բնականոն հունին մէջ մտած է:

Ուզեցինք շատ լայն եւ շատ պարզ գիծերու մէջ մատնանշել 
արտասահմանի մեր նիւթական միջոցներու յատկացումին գրե- 
թէ անզգալաբար առած յաջորդական ուղղութիւնները: Մեր  
տպաւորութիւնը այն է որ այդ փոփոխութիւնները տեղի կ՚ու- 
նենան առանց հիմնական ուսումնասիրութեան, առանց բա- 
ւարար ծրագրումի, այլ ժամանակի ընթացքին շեշտուած կամ  
նոր ստեղծուած պահանջներու բերումով, հետեւանքովը մա- 
մուլին թէ բեմերուն յառաջացուցած հանրային կարծիքին եւ 
նոյնիսկ երբեմն իբր անհրաժեշտ շարունակումը յանդուգն 
նախաձեռնութիւններու:

Հոս եւս ազգային ծրագրումի – փլանաւորումի – անհրաժեշ- 
տութիւնը ակնյայտ է:

Այս յօդուածաշարքի ընթացքին աշխատեցանք ցոյց տալ թէ 
արտասահմանի երիտասարդական կազմակերպութիւնները, 
մեր հաւաքական գոյատեւման, նոր սերունդներու ազգային դի- 
մագծին պահպանման նուիրական գործին մէջ առաջնակարգ  
եւ անհրաժեշտ ազդակներ դարձած են այլեւս: Անոնք իրենց 
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սրբազան առաքելութեան մէջ կը յաջողին այնչափով որչա- 
փով անոնց մէջ կը կատարուի մեր նիւթական միջոցներուն 
ներդրումը:

Ըսինք արդէն թէ այս ուղղութեամբ եւս սկսած է փոխուիլ 
Սփիւռքը առաջնորդող դէմքերուն, բարերար ազգայիններուն 
եւ հանրային կարծիքին վերաբերումը: Այս իրականութեան 
իբր փաստ տուինք վերջին տասնամեակին կառուցուած եւ 
տակաւին բարձրացող ակմբային արդիական շէնքերը: Այս  
առնչութեամբ պիտի ուզէինք պարագայ մը շեշտած ըլլալ: 
Կառուցուող ՀեԸի Ալեք Մանուկեան Կեդրոնին համար պէյրու- 
թահայութիւնը տուած է շուրջ կէս միլիոն Լ.Ո.: Որքան գի- 
տենք, հանգանակութեան այս արդիւնքը աննախընթաց է մեր 
գաղութին համար: 

Բայց շէնքեր ունենալը բաւարար չէ, անհրաժեշտ է նիւ- 
թական համեմատաբար շատ աւելի միջոցներ տրամադրել  
արտասահմանի հիմնաւորուած, համագաղութային բնոյթ կրող  
միութիւններուն, պէտք է ստեղծուին յատուկ հիմնադրամներ, 
որոնց եկամուտները յատկացուին երիտասարդական շար- 
ժումներուն: Այս գծով է որ կարելի կ՚ըլլայ ունենալ արդիական 
առումով երիտասարդական մեծ հաստատութիւններ:

Տասը տարիներ ետք կրնան բազմապատկուիլ տրամադ- 
րելի նիւթական մեր միջոցները, բայց կրնայ ուշ ըլլալ: Կրնայ 
ամբողջութեամբ փոխուիլ այսօրուան մթնոլորտը, յաջորդ սե- 
րունդը կրնայ չունենալ մեր օրերու երիտասարդութեան ազ- 
գային գիտակցութիւնն ու կենսունակութիւնը, կրնան սահմա- 
նափակուիլ պարագայականօրէն մեր վայելած ազատութիւն- 
ներն ու դիւրութիւնները: Ուստի կը վերջացնենք կրկնելով ինչ 
որ ըսինք նախապէս:

Պէտք է գիտնանք օգտուի՛լ ստեղծուած այս մթնոլորտէն 
եւ արդի ըմբռնումով կազմակերպել սքանչելի այս երիտասար- 
դութիւնը. պէտք է երիտասարդութիւնը ինքը եւս կազմակերպուի, 
նոյնիսկ երբեմն ի հեճուկս հին սերունդներուն: 
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ՀաՅ իգաԿան սեՌԸ  
եՒ սՓիՒՌՔի  

աԶգաՅին-ՀասարաԿաԿան  
Մեր ԿեանՔԸ

Այլ առիթներով գրած ենք այն գեղեցիկ իրողութեան մասին, 
թէ վերջին տասնամեակին առաւելաբար, բազմաթիւ գա- 

ղութներ օժտուեցան նոր, սեփական եւ արդիական շէնքերով՝  
իբր կեդրոնատեղի մեր հաստատութիւններուն եւ կազմակեր- 
պութիւններուն եւ մանաւանդ իբր ակումբ սփիւռքահայ երի-
տասարդներու ու պատանիներու մշակութային, մարզական  
եւ ընկերային գործունէութիւններուն: Գրած ենք նաեւ երիտա-
սարդական շարժումներու եւ ակումբներու արտասահմանի 
մէջ կատարած հսկայ դերին մասին՝ հասակ առնող յաջորդա-
կան նոր սերունդներու ֆիզիքական, մտային եւ հոգեկան զար- 
գացման ու մանաւանդ անոնց հայեցի դաստիարակութեան 
առնչութեամբ:

Արդէն իսկ աւարտած կամ տակաւին կառուցուելու վրայ 
եղող հոյակապ այդ շէնքերը արդիւնքն են հաւաքական յա-
րատեւ ճիգերու եւ նիւթական խոշոր զոհողութիւններու: 

Այժմ շատերուն միտքին մէջ հարց կը ծագի, թէ մեր երիտա-
սարդական կազմակերպութիւններուն մէջ պիտի գտնուի՞ն 
բաւարար ուժեր, իբր ղեկավար եւ իբր գործող տարր, որոնք 
կարենան արժեւորել տարուած աշխատանքներն ու յանձն  
առնուած զոհողութիւնները եւ նիւթական լայն յատկացումները 
վերածել նոր կենսունակութեան, զանոնք օգտագործել գործու- 
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նէութեանց դաշտի ընդլայնման եւ սփիւռքահայ երիտասարդ- 
ներու եւ պատանիներու դաստիարակութեան համար: Որով- 
հետեւ, բոլորս ալ կը գիտակցինք թէ գաղութներու այժմու  
կեանքի պայմաններուն բերմամբ, յարաճուն կերպով զար- 
գացող անխուսափելի նոր մտայնութիւններու հետեւանքով, ար- 
դի երիտասարդներէն կարելի չէ ակնկալել զոհողութեան այն 
ոգին, զոր վարժուած էինք գտնել նախորդ սերունդներու մօտ: 

Պիտի գայ ժամանակը, եթէ տակաւին ուշ ալ չէ, երբ պիտի 
ստիպուինք, պարագաները մեզ պիտի ստիպեն, ամբողջական  
վերատեսութեան ենթարկելու հասարակական կեանքի մեր 
ըմբռնումները եւ միութենական աշխատանքի, գործելակերպի 
համար որդեգրելու մեթոտներ: 

Բայց մինչեւ այդ եւ նաեւ մինչեւ որ արտասահմանի հայ 
կազմակերպութիւններու նոր դասաւորումով մը կարելի ըլլայ 
կենսունակ եւ տրամադրելի բոլոր տարրերը կեդրոնացնել հիմ- 
նական հաստատութիւններու եւ միութիւններու շուրջ, պէտք 
է մտածել գործի լծելու հաւանական բոլոր ուժերը: Արդ, կայ 
ուժի հսկայ աղբիւր մը, որ ցարդ եւ գրեթէ բոլոր գաղութներէն 
ներս բաւարար չափով չէ օգտագործուած մեր ազգային, հա- 
սարակական եւ հաւաքական կեանքին մէջ: Ուժի այդ աղբիւրը 
հայ իգական սեռն է:

Մեզ շատ հեռուները պիտի տանէր խօսիլ, նոյնիսկ ամփոփ 
գիծերու մէջ, մարդկային ընկերութեան մէջ իգական սեռին վե- 
րապահուած դերին մասին, որ մարդկութեան առջեւ դրուած 
ամէնէն այժմէական եւ ամէնէն շատ բանավէճի տեղի տուող 
հարցերէն մէկն է: Պիտի բաւականանանք յիշատակելով զա-
նազան երկիրներու եւ միայն այս տարուան ընթացքին տեղի 
ունեցած բազմաթիւ եւ այլազան իրողութիւններէն քանի մը 
հատը եւ կատարելով կարգ մը ընդհանուր հաստատումներ: 

Ֆրանսայի բոլոր շրջանները ներկայացնող աւելի քան երեք  
հարիւր կին պատուիրակներ, Վերսայլի Համագումարներու 
Պալատին մէջ, գումարեցին ազգային ընդհանուր համաժողով  
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մը՝ «կիներու շաբաթը», որուն վիճաբանութիւններուն եւ աշխա- 
տանքներուն մասնակցեցան նաեւ երկրին վարչապետը, ութը 
նախարարներ եւ բազմաթիւ կուսակցապետեր եւ քաղաքական  
դէմքեր՝ նիւթ ունենալով իգական սեռի կացութիւնը: Այդ հա-
մաժողովին անմիջապէս յաջորդող հեռատեսիլի «Հաւասար 
Զէնքերով» յայտագրին մէջ – յայտագիր մը որուն ընթացքին 
քաղաքական, ընկերային, տնտեսական կարեւորագոյն հար- 
ցերու շուրջ կը վիճաբանին Ֆրանսայի ամէնէն յայտնի անձնա- 
ւորութիւնները – առաջին անգամ կ՚երեւէր կին մը, կարեւոր 
շաբաթաթերթի մը տնօրէնուհին, «կնո՛ջ գաղութային վիճակէ 
ազատագրումի» (տեքոլոնիզասիոն տը լա ֆամ) նիւթին շուրջ 
վիճաբանելու համար արդարութեան նախկին նախարար եւ 
այժմ երեսփոխան Ժան Ֆայէի դէմ108:

Նոյն շրջանին լոյս կը տեսնէր լրագրող եւ յայտնի գրա- 
գիտուհի Մարզ Շուաղիի Սեռերու Պատերազմը գիրքը: Հեղի-
նակուհին պատմութեան ընդմէջէն ցոյց տալէ յետոյ, թէ կիները 
միշտ չէ որ ստրուկներ եղած են, կը պարզաբանէ իգական սե- 
ռին վերաբերեալ ընկերային հարցերը եւ երեւան կը հանէ 
կնոջ իսկական արժէքը՝ զանոնք ձերբազատելու նպատակով 
ստորակայութեան զգացումներէն: Այս տարուան ընթացքին 
Պէյրութի մէջ եւս Տոքթ. Ժոզէթ Նաֆֆահ109 շատ փայլուն եւ  
տրամաբանօրէն պատճառաբանեալ բանախօսութիւն մը կու 
տար կնոջ «սխալ կերպով վերագրուած» նկարագրի ժխտա-
կան գիծերուն մասին, եզրակացնելու համար թէ՝ «այժմ կինը  
գիտակից է իր կարելիութիւններուն եւ իրաւունքներուն. խըն- 
դիրը այն չէ թէ՝ ո՞ր սեռը պէտք է իշխէ միւսին վրայ, այլ թէ  
ի՞նչպէս պիտի հասկնան եւ ամբողջացնեն զիրար, կան տար- 
բերութիւններ եւ ոչ թէ ներհակութիւն»: Բժշկուհիին այս բա- 
նախօսութիւնը ներկայ այր մարդոց կողմէ ենթարկուեցաւ եր- 
կար եւ բուռն հակաճառութիւններու, անգամ մը եւս փաստելով 
թէ տակաւին վերջ չէր գտած «սեռերու պատերազմը»:

Արձանագրեցինք հազարներու մէջէն քանի մը դէպքեր 
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միայն՝ ցոյց տալու համար թէ հարցը կը պահէ իր ամբողջա- 
կան այժմէականութիւնը: Բայց պէտք է հաստատել նոյն ատեն, 
թէ վերջին դարուն հիմնովին փոխուեցան մտայնութիւններն 
ու ըմբռնումները կնոջ դերին մասին: երկարատեւ պայքար- 
ներէ, ընդդիմութիւններէ յետոյ իգական սեռը, գոնէ կարգ մը  
երկիրներու մէջ եւ գոնէ տեսականօրէն, տիրացաւ իր իրա- 
ւունքներուն եւ վստահ է իր կարելիութիւններուն մասին: Ան իր  
սեռին յատուկ կոչումով, ընդունակութիւններով ու կարողու- 
թիւններով, այսօր կը մասնակցի կեանքի բոլոր բնագաւառ- 
ներուն՝ պետական բարձր պաշտօններ, միջազգային խորհր- 
դաժողովներ, արուեստի եւ գիտութեան աշխարհ...: եւ գրեթէ 
բոլոր ասպարէզներուն մէջ կինը կ՚արձանագրէ փայլուն յա- 
ջողութիւններ: 

Յիշենք քանի մը թիւեր: երկու սեռի պատկանող քսանութը 
միլիոն ընտրելու իրաւունք ունեցող ֆրանսացիներէն տասնհինգ 
միլիոնը կիներ են: Նոյնպէս Ֆրանսայի մէջ՝ վեց միլիոն ինն 
հարիւր հազար կիներ կ՚աշխատին զանազան արուեստներու 
եւ արհեստներու մէջ: Գալով գիտական ասպարէզներու, կը 
տարուիմ հատուած մը մէջբերել Մոսկուայի Լուրեր թերթին  
մէջ Նաթաշա անունով երիտասարդ կնոջ մը կողմէ գրուած 
«Մայայի երջանկութիւնը» վերնագրով, գեղեցիկ եւ հաճելի 
թղթակցութենէ մը. «Ի՞նչ բանի մէջ ստորադաս ենք այր մար- 
դոց: Ոչ մէկ բանի մէջ: Պարզապէս մենք տարբեր ենք, մեր 
միտքի կազմութիւնը (թուրնիւր) բոլորովին տարբեր է: Պա-
րապ տեղը չէ որ կ՚ըսեն «կնոջ տրամաբանութիւն»: Բայց ի՞նչ 
կը նշանակէ այս: Կը նշանակէ՞ թէ գիտութիւններու համար 
չենք օժտուած: Բայց, ոչ երբեք: Պարզապէս դարերէ իվեր 
կիները միայն կը ճանչնային զաւակներ-խոհանոց, խոհանոց-
զաւակներ: Կը յիշեմ թէ վերջին մարդահամարին համաձայն 
մեր երկրի գիտնականներուն շուրջ երկու հարիւր յիսուն հա-
զարը կիներ են: Սպասեցէք քիչ մը, որոշ ժամանակ մը ետք 
ձեզի ցոյց պիտի տանք թէ մենք իրապէս ի՞նչ կ՚արժենք: եւ 
կեցցէ՛ Մայայի համար»: 
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Հակառակ այս իրողութիւններուն եւ ընդունելով հանդերձ, 
թէ կինը մեծագոյն դերը ունի ընտանեկան կեանքին մէջ, իգա-
կան սեռը, որ մարդկութեան կէսը կը կազմէ, տակաւին լրիւ 
չ՚օգտագործուիր ընկերութեան համար: 

Գաղութներէն ներս եւս, մասնաւորաբար մեր գաղութին 
մէջ, կնոջ դերը, հայ կնոջ դերը ազգային եւ հասարակական 
կեանքին մէջ դժբախտաբար տակաւին երկրորդական գծի 
վրայ կու գայ: Իգական սեռի ներկայացուցիչները առաւելա-
բար կը նկատուին օժանդակ ուժեր եւ կամ անոնցմէ կազմուած 
վարչութիւնները կը մնան օժանդակ մարմնի սահմաններուն 
մէջ: Պէտք է ընդունիլ թէ պարագան որոշ չափով տարբեր է 
եգիպտոսի եւ Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ, ուր հայ կիները 
աւելի կենսունակ, աւելի գործօն մասնակցութիւն ունին գոնէ 
միութենական կեանքէն ներս: 

Հայ աղջիկները, գրեթէ բոլոր գաղութներուն մէջ, այժմ կը  
ստանան նոյն դաստիարակութիւնը, նոյն ուսումը զոր կը ստա- 
նան մանչերը՝ նախակրթարաններու, երկրորդական վարժա-
րաններու եւ յաճախ նաեւ համալսարաններու մէջ: Բայց աղ- 
ջիկներէն շատ քիչեր կը յարատեւեն, երկար ժամանակ կը  
մնան, մանաւանդ իրենց ամուսնութենէն ետք, նոյնիսկ պարզ  
միութենական եւ ընկերային աշխատանքներու մէջ եւ գրեթէ  
ամբողջութեամբ բացակայ են ղեկավար դիրքերէ եւ մարմին- 
ներէ: 

Ի՞նչ բանի պէտք է վերագրել անբնականոն այս կացու- 
թիւնը: Նախ, զայն ամէնեւին պէտք չէ վերագրել ժամանակի 
պակասին, որովհետեւ այր մարդիկը առնուազն այնքան զբա- 
ղած են՝ որքան կիները: Մասնաւորաբար մեր գաղութին մէջ  
հայ կիներու մեծամասնութիւնը տակաւին դուրսի աշխատանք  
չունի: Ընդունելով հանդերձ թէ ընտանիքի մը մտահոգութիւն- 
ներն ու աշխատանքները բաւական ծանր են, պէտք է նաեւ 
ընդունիլ թէ, եթէ տիկինները գիտնան դասաւորել իրենց գոր- 
ծը, անպայման լայն ժամանակ կ՚ունենան յատկացնելու ազ- 
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գային եւ ընկերային աշխատանքներու: Մեր ունեւոր եւ բարե- 
կեցիկ ընտանիքներու տիկիններուն մեծ մասը ունի վճարովի 
օգնականներ կամ գոնէ օգնական մը եւ այդ տիկիններէն շա- 
տերը յաճախ կը տառապին անգործութենէ եւ ձանձրոյթէ: 
Անոնց համար հոգեկան հաճոյք եւ մեծ բաւարարութիւն պիտի 
ըլլար երբեմն դուրս գալ տնային սովորական եւ ամէնօրեայ 
զբաղումներէն ու նաեւ... ապարդիւն, անիմաստ ժամանցներէ, 
եւ բաժնեկից ըլլալ հասարակական աշխատանքներու ու յա- 
ջողութիւններու: 

Անբնականոն այս կացութեան պատասխանատւութիւնը 
պէտք է բաժնել այրերու եւ կիներու միջեւ:

Նոյնիսկ արդիական դաստիարակութեամբ մեծցած միջին  
տարիքի հայ մարդիկ եւ նաեւ երիտասարդներ այս ուղղու- 
թեամբ բնազդաբար կը մտածեն ու կը գործեն հին մտայնու- 
թեամբ: Անոնց համար, ընկերային կեանքի մէջ, կինը կրնայ 
վերցնել միայն երկրորդական դեր, որովհետեւ կը կարծեն թէ  
անոնք, առհասարակ զուրկ են ստեղծագործ միտքէ, նախա- 
ձեռնութեան ոգիէ, յարատեւելու քաջութենէ եւ հետեւաբար չեն  
կրնար լուրջ պատասխանատւութիւններ ստանձնել: Բնական  
է որ այդ բոլորը ժամանակավրէպ ըմբռնումներ են: Սակայն 
դժբախտութիւնը հոն է, որ կիներուն մեծ մասը իրենք եւս իրենց 
մասին կը մտածեն այն՝ ինչ որ այր մարդիկը կը մտածեն. անոնք 
իրենք զիրենք կը դատեն այրերուն որդեգրած չափանիշերով: 

երկուստեք պէտք է անպայման դուրս գալ այս սխալ մտայ- 
նութենէն, երբ մանաւանդ արտասահմանի մէջ այնքան պէտք 
ունինք թէ՛ ղեկավարող եւ թէ՛ գործող նոր ուժերու: 

Անհրաժեշտ է նոր ակումբներու մթնոլորտին մէջ հայ տի- 
կիններուն եւ օրիորդներուն վստահիլ պատասխանատու եւ 
ղեկավար դիրքեր: Ժամանակի ընթացքին անոնք պէտք է մաս 
կազմեն մեր բոլոր կազմակերպութիւններուն՝ մշակութային, 
մարզական, ընկերային եւ նոյնիսկ ազգային ու կուսակցական 
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ամէնէն պատասխանատու մարմիններուն: Այս առնչութեամբ 
Լիբանանի Ազգ. Առաջնորդարանը քիչ մը յանդուգն, բայց 
իրատես եւ օգտակար նախընթաց մը ստեղծեց դատաստա-
նական Խորհուրդի անդամ նշանակելով տիկին մը: երբ դատ 
մը այր եւ կնոջ փոխյարաբերութիւններուն, երբեմն անոնց 
ամէնէն մտերիմ կեանքին կը վերաբերի եւ նաեւ անչափահաս 
զաւակներու ապագային հետ կապ ունի, լաւ երեւոյթ է որ դա-
տական ատեանին մաս կազմէ կին մը: Կիները իրենց միտքի 
եւ հոգիի իւրայատուկ յատկութիւններով կրնան մեծապէս օգ- 
տակար ըլլալ գաղութահայ հասարակական մեր կեանքին: 

Ընկերային կեանքին մէջ փառասիրութիւնը, պայմանով որ 
ան ըլլայ պարկեշտ ու ազնիւ, մեծ դեր ունի: Հայ տիկիններն ու 
օրիորդները պէտք է փառասիրութիւնը ունենան ազգային ծա-
ռայութեան լծուելու, պատասխանատւութիւններ ստանձնելու 
եւ ղեկավար դիրքերու հասնելու: 

Այն ատեն աւելի վստահ կրնանք ըլլալ, թէ կառուցուած կամ 
կառուցուող նոր ու հոյակապ ակումբներուն համար եղած ճիգի 
եւ նիւթականի ազնիւ ու հսկայական զոհողութիւնները կ՚ըլլան 
արդիւնաւէտ, կը վերածուին հոգիի եւ միտքի հարստութեան 
եւ կը ծառայեն Սփիւռքի մէջ հասակ առնող յաջորդական նոր 
սերունդներու հայեցի դաստիարակութեան: 
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գիՏաԿիՑ ԼաՒաՏեսՈՒթեաՄԲ  
եՒ ՀաՒաՏՔՈՎ

երբ կը վերլուծենք արտասահմանի հայ կեանքը, առհասա- 
րակ ձգտումն ունինք յոռետեսութեամբ մօտենալու Սփիւռ- 

քի ապագային, անոր գոյատեւման: Որոշ չափով ալ իրաւունք 
ունինք: Ճիշտ է թէ ապրելու եւ գոյատեւելու վճռակամութիւնը 
ունեցող որեւէ հաւաքականութիւն կամ կազմակերպութիւն 
պէտք է տեւապէս անհանգիստ զգայ ինքզինք, հարցականի  
տակ առնէ իր գործունէութիւնը: Անոր ղեկավարներն ու առաջ- 
նորդները պէտք չէ բաւարարուին եւ գոհունակութիւն զգան 
դիմագրաւելով միայն անմիջական հոգերն ու պարտականու- 
թիւնները, այլ ունենան տեսողութեան լայն ծիր՝ կանխատեսե- 
լու յետագայի հաւանականութիւններն ու կարելիութիւնները 
եւ պատրաստուելու զանոնք դիմագրաւելու:

Համաձայն չենք կոյր եւ անխորհուրդ լաւատեսութեան, 
բայց ճիշտ է նաեւ թէ չափազանցեալ յոռետեսութիւնը ի վերջոյ 
կ՚առաջնորդէ յուսալքումի, լճացումի եւ անտարբերութեան, այն  
եզրակացութեամբ թէ՝ անօգուտ են, Սփիւռքի հայութիւնը այ- 
լասերումէ եւ ուծացումէ փրկելու համար, մեր հաստատութիւն- 
ներուն, կազմակերպութիւններուն եւ բարի կամեցողութիւն 
ունեցող բոլոր անձերուն զոհողութիւնները, ճիգերն ու աշխա-
տանքները: Մեր պատանեկան օրերուն, շատեր Միջին Արե- 
ւելքի հայութեան առառաւելն յիսուն տարիներու՝ իսկ եւրո-
պայի եւ Ամերիկայի հայութեան քսանհինգ տարիներու կեանք 
մը կու տային: Այդ թուականներէն իվեր արդէն իսկ անցած են 
աւելի քան վաթսուն տարիներ, եւ կան ու կը շարունակեն գո-
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յատեւել մեր բոլոր գաղութները: Միշտ ալ կը յիշուէին անցնող 
դարերու հայկական այն կազմակերպուած գաղութները, որոնք  
ժամանակի ընթացքին վերջնականապէս կորսուած էին: Բայց 
պէտք է հաստատել, թէ հիմնական տարբերութիւն մը գոյութիւն 
ունի այդ դարերու եւ այժմու մեր գաղութներու կացութեան մի- 
ջեւ: Այսօր, կայ վերածնած, բարգաւաճ Հայրենիք մը, հայ պե- 
տականութեան մը իրականութիւնը: Կրնանք վերապահ ըլ- 
լալ Սովետ Հայաստանի վարչակարգին նկատմամբ, կրնանք 
չբաժնել անոր որդեգրած գաղափարախօսութիւնը, բայց ան  
չի դադրիր ըլլալէ Ամենայն Հայոց միակ Հայրենիքը, եւ սփիւռք- 
եան մեր աչքերը կը սեւեռին դարեր ետք վերածնած Հայրե- 
նիքին: Այդ իրականութիւնը մեծագոյն ազդակն է արտասահ- 
մանի մէջ մեր ազգային ինքնուրոյն դիմագծի պահպանումին: 
Յաջորդական սերունդներուն ան կու տայ հայ ըլլալու եւ հայ 
մնալու հպարտութիւնը: Անոնց կու տայ գիտակցութիւնը, թէ 
անտէր, լքուած, անհայրենիք ժողովուրդի մը զաւակները չեն: 
Անոնց կու տայ տակաւին հեռանկար մը, ազգային տեսլական 
մը՝ մեր Մեծ երազին իրականացման կարելիութիւնը: եւ տա-
կաւին՝ հոս չենք ուզեր անդրադառնալ Հայրենիքի գործնական  
այն միջոցառումներուն, որոնք մեծապէս կը նպաստեն հայա-
պահպանումի մեր ճիգերուն: 

Այս առնչութեամբ, միջանկեալ, հոս կ՚ուզէինք արձանագրած 
ըլլալ կարեւոր մտահոգութիւն մը: Հայրենիքը սփիւռքահայու- 
թեան հետ իր հոգեկան, կրթական, մշակութային յարաբերու- 
թիւններու ընթացքին նկատի ունի արտասահմանի գաղութնե- 
րու իւրայատուկ պայմաններն ու ապահովութիւնը. անհրա- 
ժեշտ է նաեւ որ Սփիւռքի մանաւանդ քաղաքական կազմա- 
կերպութիւնները, իրենց գործունէութիւններուն եւ արտայայ- 
տութիւններուն ընթացքին զգուշանան դժուարացնելէ Հայրե- 
նիքի եւ հոն ապրող աւելի քան երեք միլիոն մեր եղբայրներուն 
եւ քոյրերուն գործը:

Արտասահմանի ապագային նկատմամբ մեր գիտակից 
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լաւատեսութեան մէջ Հայրենիքի եւ հայ պետականութեան 
իրականութեան կողքին կայ նաեւ հիմնական ուրիշ իրողու- 
թիւն մը: Կայ այն իրողութիւնը, թէ մեր ժողովուրդը իր բնածին 
կենսունակութեամբ, իր ստեղծագործ ոգիով, իբրեւ այդ վե-
րապրելու իր հզօր կամքով, գիտցած է իւրաքանչիւր աղէտէն 
ետք վերահաւաքել իր ուժերը, յարմարիլ ստեղծուած նոր 
կացութիւններու եւ մանաւանդ յառաջացնել այն հիմնական  
հաստատութիւններն ու կազմակերպութիւնները, որոնք կ՚ա-
պահովեն մեր ցեղին վերապրումը:

Գաղթականութեան թուականներէն իվեր շատ բան փոխուե- 
ցաւ արտասահմանի հայութեան կեանքէն ներս: Հայը չէ՛ այ- 
լեւս գաղթական, խեղճ եւ ընկճուած տարր, այլ դարձած է  
տնտեսապէս բարեկեցիկ, հոգեպէս ազատագրուած, իր հա- 
յութեամբ հպարտ եւ ճակատը բաց քաղաքացին իր ապրած 
երկիրներուն: 

Բնական է թէ Սփիւռքի բարդ, դժուարին եւ այլասերող 
պայմաններուն տակ եւ ենթակայ՝ այլազան ազդեցութիւննե- 
րու, անցնող աւելի քան վաթսուն տարիներու ընթացքին պիտի 
ունենայինք կարեւոր թիւով յուսալքուողներ, ուծացողներ... 
որոշ չափով պիտի նուազէր հայկականութիւնը մեր կարգ մը 
հաստատութիւններէն ներս: Տակաւին՝ պիտի ունենայինք ներ- 
քին բուռն պայքարներ, պիտի ունենայինք եւ տակաւին ունինք 
ցաւալի տագնապներ: Անբնական եւ միայն մեզի յատուկ չեն  
այս երեւոյթները. նոյնիսկ պետական կեանք ունեցող ժողովուր- 
դներ զերծ չեն այս բոլորէն:

Գաղութներու կեանքին եւ մեր ազգային ինքնուրոյն դիմա- 
գծի գոյատեւման նուիրուած մեր վերլուծումներուն ընթացքին, 
ընդհանրապէս շեշտը կը դնենք ժխտական երեւոյթներուն, մեր  
տկարութիւններուն, մեր անբաւարար միջոցներուն վրայ, եւ  
քիչ կ՚անդրադառնանք տրամադրուող նիւթական մեծ զոհողու- 
թիւններուն, դրական աշխատանքներուն, հսկայական ճիգե- 
րուն, նոր ու գեղեցիկ նախաձեռնութիւններուն, հրաշալի իրա- 
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գործումներուն: Շատ անգամ կը թերագնահատենք այս բոլո- 
րը: Սփիւռքահայ կեանքի կենսունակութիւնը հաստատելու 
համար պիտի բաւէր աչքէ անցընել արտասահմանի մամուլի 
մէկ օրուան թիւերը: Նոյնիսկ այն գաղութներուն մէջ, որոնք 
մօտ ատենէն կորսուելու դատապարտուած կը նկատուէին, 
այսօր նշմարելի է նոր զարթօնք, նոր արթնութիւն, նոր կեն- 
սունակութիւն: Այդ գաղութներու մէջ քիչ չէ թիւը այն երիտա-
սարդներուն եւ երիտասարդուհիներուն, որոնք դէպի իրենց 
ցեղային արմատները վերադառնալու աշխատանքին լծուած 
են: Անոնք կը փնտռեն իրենց ինքնութիւնը, իրենց ցեղային ժա-
ռանգութիւնը, կը մօտենան ազգային-հասարակական կեան- 
քին, կը լծուին հայութիւնը օտարներուն ծանօթացնելու եւ հայ- 
կական հողային սրբազան դատը հետապնդելու աշխատանք- 
ներուն:

Հակառակ ժամանակի ընթացքին պակսող ուժերուն, տա- 
կաւին գաղութներու մէջ ունինք մտաւորականներու, արուես- 
տագէտներու, ազգային, հասարակական եւ մշակութային 
գործիչներու պատկառելի հոյլ մը: Այլասերողներու, ուծացող- 
ներու դէմ ունինք առողջ, ինքնավստահ, իր պատասխանա- 
տւութիւններուն գիտակից, հայուն անցեալին հանդէպ հաւա-
տարմութիւն ունեցող երիտասարդութիւն մը: Ունինք նաեւ, 
թէեւ տակաւին անբաւարար թիւով, քաղաքական առողջ մտա- 
ծողութեամբ երիտասարդներու խումբեր: 

Սփիւռքի մեր յաջողութիւնները կը պարտինք այն իրողու- 
թեան, թէ արտասահմանի մէջ ունինք լրջօրէն կազմակերպուած, 
ամուր հիմերու վրայ դրուած գաղութներ՝ եկեղեցական եւ հա-
մայնքային իշխանութիւններ, կրթական հաստատութիւններու 
հսկայ ցանց մը՝ մասնաւորաբար Միջին Արեւելքի մէջ, հա-
մազգային եւ համագաղութային քաղաքական, մշակութային, 
ընկերային ու բարեսիրական կազմակերպութիւններ, երիտա- 
սարդական աշխուժ շարժումներ եւ երիտասարդական ակումբ- 
ներ ու պալատներ: Նաեւ կը հրատարակուին մեծ թիւով մա- 
մուլի օրկաններ: 
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Մեր ազգային գոյատեւումը ապահովելու համար, պարտինք  
աւելի եւս սերտացնել մեր հոգեկան եւ մշակութային կապերը 
Մայր Հայրենիքին հետ, մեր հոգեկան եւ եկեղեցական կապե- 
րը Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնի հետ:

Անհրաժեշտ է տակաւին, նոր օրերու, իրադրութիւններու, 
ստեղծուած նոր պայմաններու լոյսին տակ վերատեսութեան 
եւ վերանայումի ենթարկել ազգային ու միութենական մեր կա- 
ռոյցները: Կատարել ուժերու նոր դասաւորում եւ տրամադրելի 
այդ ուժերը համախմբել հիմնական հաստատութիւններուն 
ու կազմակերպութիւններուն շուրջ: Լուծել երկրորդական եւ  
մասնակի գործունէութիւն ունեցող միութիւնները եւ անոնց  
ուժերը համախմբել համագաղութային բնոյթի մեծ կազմակեր- 
պութիւններուն շուրջ:

Վերջապէս, Սփիւռքի մեր ազգային աւագ պարտականու- 
թիւնն է պատրաստութիւնը քաղաքական ըմբռնողութիւն եւ  
պատրաստութիւն ունեցող շատ աւելի մեծ թիւով երիտասար- 
դներու եւ երիտասարդուհիներու, որոնք ունենան քաղաքա-
կան գործունէութիւն, եւ դիւանագիտական ու քաղաքական 
ճամփաներով, հեռատեսութեամբ եւ լրջախոհութեամբ, բայց 
վճռականութեամբ ու նոր թափով լծուին Հայ դատի հետապն- 
դումի աշխատանքներուն:

Այս հաստատումներով եւ առաջադրանքներով կ՚ուզենք գի- 
տակից լաւատեսութեամբ եւ հաւատքով դիմաւորել նոր տարին:
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆեՐ
1 Խօսքը Սովետ Միութեան, ԱՄՆի, Մեծն Բրիտանիոյ եւ չինաստանի 

մասին է: 
2 Խօսքը Նացի Գերմանիոյ եւ իր դաշնակիցներուն` Ճափոնի եւ Իտալ- 

իոյ մասին է: 
3 Յետհամաշխարհային երկրորդ Պատերազմի տարիներուն, սկիզբ 

առաւ Պաղ Պատերազմը՝ Սովետ Միութեան, ԱՄՆի եւ իրենց դաշնա- 
կիցներուն միջեւ: 

4 Խօսքը ՀԲԸՄի կատարած աշխատանքին մասին է, որուն կողմնա- 
կից էին նաեւ ՌԱԿը, ՍդՀԿը եւ հայ համայնավարները:

5 Հիմնուած է Գահիրէ, 1906ին, եգիպտահայ ազգային Պօղոս Նու- 
պարի նախաձեռնութեամբ եւ խումբ մը գաղափարակիցներու մաս- 
նակցութեամբ:

6 երկրորդ միլիոնի հանգանակութիւնը շարունակութիւնն է մէկ միլիո- 
նի հանգանակութեան, որուն մեկնարկը կատարուած էր ՀԲԸՄ Կեդ- 
րոնական Վարչական Ժողովին կողմէ Փետրուար 1946ին՝ դէպի Սո- 
վետ Հայաստան ներգաղթին նիւթապէս սատարելու համար: 

7 Կաթողիկէ հայոց կարտինալ Աղաճանեան յայտարարած էր թէ 
Սովետ Հայաստանը անհանդուրժող վերաբերմունք ունի կրօնքի եւ 
եկեղեցիներու հանդէպ: Հետեւաբար, ան ներգաղթը չէր քաջալերեր: 

8 Հիմնուած է Թիֆլիս, 1890ին՝ Քրիստափոր Միքայէլեանի, Սիմոն Զա- 
ւարեանի եւ Ստեփան Զօրեանի կողմէ: Հայաստանի խորհրդայնա- 
ցումէն ետք, ՀՅդ դիրքաւորուած էր անոր դէմ: 

9 Խօսքը Պաղեստինի՝ արաբ-հրեայ, Յունաստանի՝ քաղաքացիական,  
չինաստանի՝ քաղաքացիական եւ Ինտոնեզիոյ՝ հոլանտական բըռ- 
նատիրութեան դէմ մղուած պատերազմներուն մասին է: 

10 Հիմնուած է Նիւ եորք, 1945ին, հիմնական նպատակ ունենալով 
պահպանել միջազգային խաղաղութիւնը: 

11 Լոյս տեսած է Պէյրութ, 1942–1956ին: Որդեգրած է չէզոք-դաշնակ- 
ցականամէտ ուղղութիւն: Թերթին հիմնադիրն է Մանուկ Ասլանեան:

12 ՀՅդ գործիչ եւ ուսուցիչ Հայկ Պալեանի կողմէ, իբրեւ անհատական 
նախաձեռնութիւն 1924ին հրատարակուիլ սկսած Փիւնիկը, միքանի 
տարի ետք անուանուած է Նոր Փիւնիկ, իսկ 5 Մարտ 1927էն՝ Ազդակ 
եւ յետագային դարձած է ՀՅդի Լիբանանի օրկանը: 
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13 ՀՅդ Հալէպի օրկանը լոյս տեսած է 1946–1963ին: Թերթի խմբագիր- 
ներ եղած են՝ Մինաս Թէօլէօլեան, Միհրան Հերարդեան եւ Գէորգ 
Տօնապետեան: 

14 Հիւսնի ալ-Զայիմ (Հալէպ, 1897– դամասկոս, 1949): 1949ին՝ ամե- 
րիկեան օժանդակութեամբ յեղաշրջում կատարած է Սուրիոյ մէջ, 
տապալելով նախագահ Շուքրի ալ-Քուաթլին: Զայիմի կարճատեւ 
նախագահութեան շրջանին տեղի ունեցած են բազմաթիւ բռնու- 
թիւններ խորհրդայնամէտ անձնաւորութիւններու դէմ:

15 Շաւարշ Վրդ. Գույումճեան (Հաճըն, 1908–Մոնթէվիտէօ, 1970): Մին- 
չեւ 1948՝ Հայֆայի առաջնորդ: 1949ին՝ դամասկոսի թեմի փոխառաջ- 
նորդ, 1951ին՝ առաջնորդ: Հեղինակած է քսանէ աւելի հատորներ 
ինչպէս՝ Հայրապետական Վճիռ (Պէյրութ, 1951), Կաթողիկոսական 

Օծում (Ա. Հատոր, Պէյրութ, 1956): 
16 Ցեղասպանութենէն ետք, 1930ին, Սահակ Բ. Խապայեանի կաթո- 

ղիկոսական շրջանին է, որ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը փոխադ- 
րուած է Անթիլիաս: 

17 Անթիլիասի դպրեվանքը հիմնուած է 1930ին: 
18 Պոլսոյ պատրիարք Մեսրոպ Նարոյեանի մահէն ետք, 1943–1951ին 

պատրիարքական աթոռը թափուր մնացած է շրջան մը: 
19 Կիւրեղ Բ. պատրիարք Իսրայէլեան (Նոր Ջուղա, 1894 – երուսաղէմ, 

1949), 1944–1949՝ երուսաղէմի պատրիարք: 
20 եղիշէ Վրդ. Տէրտէրեան (Վան, 1910–երուսաղէմ, 1990), 1939–1956՝ 

Սիոն ի խմբագիր: 1960–1990՝ երուսաղէմի պատրիարք: Անպատ- 
շաճ վարքի համար, Վազգէն Ա. կաթողիկոս փիլոնազուրկ հռչակած 
է զինք, սակայն Տէրտէրեան շարունակած է բազմիլ պատրիարքա-
կան աթոռին:

21 Խօսքը Ա. Աշխարհամարտի (1914–1918) մասին է: 
22 Խօսքը Գէորգ Զ. չէօրէքճեան (Նախիջեւան, 1869–էջմիածին, 1954)  

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի մասին է: 1945–1954՝ Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոս: 

23 Խօսքը եղիշէ Վրդ. Տէրտէրեանի, Սուրէն Վրդ. Քէմհաճեանի եւ 
Նորայր Վրդ. Պօղարեանի մասին է: Ասոնք Ս. էջմիածնի պատուիրակ- 
ներ՝ Վահան Արք. Կոստանեանի եւ Փրոֆ. Աշոտ Աբրահամեանի 
ընկերակցութեամբ մեկնած են էջմիածին («Ս. Աթոռիս Համար Կա- 
տարուած եպիսկոպոսական Ձեռնադրութիւններ», Սիոն, Օգոստոս 
1951):

24 Գարեգին Ա. Յովսէփեան (Արցախ, 1867 – Անթիլիաս, 1952): 1943–1952՝  
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս: 

25 Խօսքը Գարեգին Արք. Խաչատուրեանի (Տրապիզոն, 1880 – Պոլիս,  
1961) մասին է: 1951–1961՝ Պոլսոյ պատրիարք: Աշխատասիրած է  
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Նարեկ Մատեան Ողբերգութեան (Պուենոս Այրէս, 1948), Տարօնա- 

շունչ (Պուենոս Այրէս, 1945), հատորները:
26 Խօսքը Կարապետ Արք. Մազլըմեանի (Պարտիզակ, 1870 – Յունաս- 

տան, 1951) մասին է: 1900–1905՝ Նիկոմիդիոյ թեմի առաջնորդական 
փոխանորդ: 1905–1914՝ Պանտրմա-Պալըքեսիրի միացեալ թեմի 
առաջնորդ: 1924–1951՝ Յունաստանի թեմի առաջնորդ: 

27 Խօսքը Արտաւազդ Արք. Սիւրմէեանի (Ակն, 1889 – Փարիզ, 1951) մա- 
սին է, եւրոպայի հայոց կաթողիկոսական պատուիրակ: Հեղինակն 
է Պատմութիւն Հալէպի Հայոց (Ա. Հատոր, Հալէպ, 1940), (Բ. Հատոր, 
Պէյրութ, 1946), (Գ. Հատոր, Փարիզ, 1950) եւ այլ երկերու: 

28 Տիրան եպս. Ներսոյեան (Այնթապ, 1904 – Նիւ եորք, 1989): 1943ին՝ 
Ամերիկայի թեմի առաջնորդ: 1958ին ընտրուած է երուսաղէմի պատ- 
րիարք, սակայն զրկուած է այդ պաշտօնէն եղիշէ Արք. Տէրտէրեանի 
խարդաւանքներով: 

29 Առաջնորդական տեղապահ Քալիֆորնիոյ թեմին: 
30 Խօսքը Ռուբէն եպս. Մանասեանի (երեւան, 1882 – երուսաղէմ, 1955)  

մասին է: 1929–1933 եւ 1935–1940՝ Իրաքի թեմի առաջնորդ:
31 Խօսքը Թեհրանի թեմի առաջնորդ Ռուբէն Արք. դրամբեանի մասին 

է, որ 1945–1948ին վարած է այդ պաշտօնը:
32 Խօսքը Վահան Արք. Կոստանեանի (Վաղարշապատ, 1881 – էջմիա- 

ծին, 1960) մասին է: 1905–1920 ՝ Մայր Աթոռի քարտուղար: 1944ին՝ 
Իրանա-Հնդկաստանի թեմի առաջնորդ: 1949ին «համայնավար» 
ամբաստանութեամբ Իրանի իշխանութեանց կողմէ արտաքսուած 
է երկրէն: 1953–1955 ՝ Վրաստանի թեմի առաջնորդ: 

33 Պաշտօնաթերթն է երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան. կը հրա- 
տարակուի 1866էն իվեր: 

34 1932էն իվեր պաշտօնաթերթն է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու- 
թեան: 

35 Խօսքը դերենիկ Արք. Փոլատեանի (Քեսապ, 1914 – Պէյրութ, 1963) 
մասին է: 1945–1956՝ Անթիլիասի դպրեվանքի տեսուչ: Սպանուած է 
Պէյրութ, 1963ին: 

36 Խօսքը Մուսոլինիի մասին է: 
37 Խօսքը Ճորճ Մարտիկեանի (Բաբերդ, 1903 – Սան Ֆրանսիսքօ, 1977)  

մասին է: ԱՄՆի մէջ հիմնած է «Անտուն Հայոց Ամերիկեան Ազգ.  
Խորհուրդ»ը (ճանչցուած ԱՆչԱ անունով): Գործակալ էր ամերիկ- 
եան Սի Այ Էյին: Տէրն էր Նիւ եորքի Օմար Խայեամ ճաշարանին: 
Հեղինակած է Song of America (Նիւ եորք, 1956) հատորը:

38 Խօսքը ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան Վարժարանին մասին է, 
հիմնուած՝ Պէյրութ, 1947ին: 

39 Հիմնուած է Գահիրէ, 1942ին: Հիմնադիրներն են՝ Վահան Թէքէեան, 
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էօժէն Բաբազեան, Լեւոն Կոկանեան, Մկրտիչ Մսըրլեան, Պետրոս 
Տեփոյեան, Տիգրան Մերճանեան եւ Շաւարշ Սեւյօնքեան: ՀԱՀ հաս- 
տատած էր մատենաշար մը, ինչպէս նաեւ իր հովանաւորութեան 
տակ էին Գահիրէի Հայ Գեղարուեստասիրաց Միութիւնը, Կոկան- 
եան Սրահը եւ Աղեքսանդրիոյ Տիգրան երկաթ Մշակութային Միու- 
թիւնը: 

40 Հրատարակուած է Փարիզ, 1951–1953ին, որպէս ՌԱԿ եւրոպայի 
շրջանակին օրկանը: 

41 Հիմնուած է Պէյրութ, 1947ին: Միութեան հիմնադիրներն են՝ Հրաչեայ 
Սեդրակեան (իրաւաբան), Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեան (Պէյրութի 
Ամերիկեան Համալսարանի դասախօս), Համբարձում Պէրպէրեան 
(երաժշտագէտ), Տոքթ. Յովսէփ եոզկաթեան (ատամնաբուժ), Հայ- 
կաշէն Ուզունեան (երկրաչափ), Գերսամ Ահարոնեան (Զարթօնքի 
խմբագիր), եւ Յակոբ դաւիթեան (ճարտարապետ): Միութիւնը ՌԱԿ  
մշակութային թեւն է եւ նպատակ կը հետապնդէ՝ մշակութային ձեռ- 
նարկներու միջոցով ամրապնդել Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւն- 
ները:

42 Խօսքը՝ 1951ին հիմնուած Վահան Թէքէեան Վարժարանին մասին է: 
43 Ժընեւի Ժողովը տեղի ունեցած է 1955ին, Այզընհաուըրի (ԱՄՆ),  

էնթընի Իտընի (Մեծն Բրիտանիա), Նիքոլայ Պուլկանինի (Սովետ  
Միութիւն) եւ էտկար Ֆորի (Ֆրանսա) մասնակցութեամբ: Ժողովին  
նպատակն էր նուազեցնել միջազգային քաղաքական լարուածու- 
թիւնը եւ հաստատել համաշխարհային խաղաղութիւն:

44 Խօսքը Վազգէն Ա. (Պուխարեստ, 1908 – էջմիածին, 1994) Ամենայն 
Հայոց կաթողիկոսի ընտրութեան մասին է: 1955–1994՝ Ամենայն Հա- 
յոց կաթողիկոս:

45 Տե՛ս՝ այս գլուխի 44րդ ծանօթագրութիւնը: 
46 Խօսքը Գարեգին Ա. Յովսէփեան կաթողիկոսին (1867–1952) մասին է:
47 Խօսքը Խադ Արք. Աջապահեանի (Սիս, 1883 – Անթիլիաս, 1968) մա- 

սին է: 1929–1933՝ դամասկոսի, 1933–1939՝ Անտիոքի թեմերու կաթո- 
ղիկոսական փոխանորդ: 1946–1951 ՝ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական 
Աթոռի փոխանորդ: 

48 Խօսքը Զարեհ եպս. Փայասլեանի (Մարաշ, 1915 – Պէյրութ, 1963) 
մասին է: 1940ին՝ Բերիոյ թեմի առաջնորդական տեղապահ: 1943ին՝ 
նոյն թեմի առաջնորդ: 1956ին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս:

49 Հիմնուած է Պոլիս, 1921ին, Վերակազմեալ Հնչակեան, Հայ Սահմա-
նադիր Ռամկավար, Հայ Ժողովրդական եւ այլ խմբաւորումներու 
միացումով:

50 Խօսքը Ատիպ ալ-Շիշաքլիի (Համա, 1909 – Պրազիլ, 1964) մասին է:  
1953–1954՝ Սուրիոյ նախագահ: Իր նախագահութեան շրջանին, 
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Սուրիոյ մէջ բռնատիրութիւնը հասած է իր գագաթնակէտին: Սպա- 
նուած է Պրազիլ, 1964ին:

51 Հիմնուած է Ամման, 1955ին, Սերոբ Անթիքաճեանի նախաձեռնու- 
թեամբ, խումբ մը գործակիցներով: ԱՄՄ որդեգրած է ռամկավարա- 
մէտ եւ բարեգործականամէտ ուղղութիւն: 

52 Խօսքը կը վերաբերի 6–7 Սեպտեմբեր 1955ին յոյներու դէմ կա-
տարուած յարձակումներուն, որոնց հետեւանքով մեծապէս նուա-
զած է յոյներու թիւը Թուրքիոյ մէջ: 

53 Ֆարուք Թագաւոր (Գահիրէ, 1920 – Հռոմ, 1965), 1936–1952 ՝ եգիպ- 
տոսի թագաւոր: Կամալ Ապտըլ Նասըրի զինուորական յեղաշրջու- 
մով հեռացուած է իր աթոռէն, իսկ եգիպտոսը դարձած է հանրապե- 
տութիւն:

54 Հիմնուած է Աղեքսանդրիա, 1902ին: Միութեան հիմնադիրներն են՝ 
Շաւարշ Հովիւեան, էօժէն Բաբազեան, Բարսեղ Օհանեան, Օննիկ 
Թաշճեան, Ատոմ Ասլանեան եւ Ալեքսան պէյ Ճեւահիրճեան: Միու- 
թիւնը ունեցած է տիկնանց եւ ուսանողաց բաժիններ, թատերախումբ, 
պարախումբ եւ երգչախումբ:

55 Հիմնուած է 1949ին, եգիպտահայ ազգային բարերարներ՝ Տէր եւ  
Տիկ. Լեւոն Կոկանեաններու նուիրատւութեամբ: Սրահը ունեցած  
է տիկնանց, երիտասարդական, պատանեկան եւ թատերական բա- 
ժիններ: 1970ին կազմուած է Սրահի «Զանգեզուր» պարախումբը:

56 Հիմնուած է Աղեքսանդրիա, 1915ին: Յետագային փոխադրուած է  
Գահիրէ եւ դարձած օրկանը Հայ Սահմանադիր Ռամկավար Կու- 
սակցութեան եգիպտոսի շրջանակին, իսկ 1921էն ետք՝ ՌԱԿին: Թեր- 
թին առաջին խմբագիրն է Վահան Թէքէեան: Այժմ՝ շաբաթաթերթ: 

57 Հիմնուած է Գահիրէ, 1920ին: Սկզբնական շրջանին ճանչցուած է  
Ռամկավար Գեղարուեստասիրաց Միութիւն անունով, ապա՝ կոչուած  
է Հայ Գեղարուեստասիրաց Միութիւն: Միութիւնը ունեցած է երի-
տասարդական եւ տիկնանց մարմիններ: դադրած է 2012ին:

58 Մամբրէ Արք. Գալֆայեան (1894–1961), 1932ին՝ Ամերիկայի Արեւել- 
եան թեմի առաջնորդական փոխանորդ, 1954–1958՝ նոյն թեմի առաջ- 
նորդ:

59 Խօսքը կը վերաբերի Շնորհք Արք. Գալուստեանին (եոզկաթ, 1913 –  
Պոլիս, 1990): 1936ին՝ երուսաղէմի Ժառանգաւորաց Վարժարանի 
տեսուչ, 1945ին՝ Լոնտոնի հայոց հոգեւոր հովիւ: 1948ին՝ Նիւ Ճըրզիի 
հովիւ: 1961– 1990՝ Պոլսոյ պատրիարք:

60 Խօսքը կը վերաբերի Պոսթընի Պայքար եւ Ֆրեզնոյի Նոր Օր ռամ- 
կավար թերթերուն: 

61 Սերովբէ եպս. Մանուկեան (Վան, 1908 – Փարիզ, 1984), ուսուցիչ, 
խմբագիր: 1953ին՝ Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ ապա նաեւ՝ Արեւ- 
մտեան եւրոպայի հայրապետական պատուիրակ:
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62 Խօսքը կը վերաբերի Արտակ Արք. Մանուկեանին (Պէյրութ, 1931 – 
Թեհրան, 1999), գրող, 1959–1999՝ Թեհրանի թեմի առաջնորդ: 

63 Խօսքը կը վերաբերի ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան Մանչերու 
եւ դարուհի-Յակոբեան Աղջկանց վարժարաններուն:

64 դասախօսութիւններու շարք նուիրուած՝ հայ գրականութեան, երա- 
ժշտութեան, պատմական եւ ազգային նիւթերու, որոնք յաճախա- 
կիօրէն կազմակերպուած էին ԹՄՄի Տեղական Վարչութեան կողմէ: 
1955ին տեղի ունեցած են աւելի քան վեց դասախօսութիւններ:

65 Ալեքսանտր Սարուխան (Արտանուշ գիւղ, Ռուսիա, 1898 – Գահիրէ, 
1977), եգիպտահայ նշանաւոր երգիծանկարիչ, ՌԱԿ ղեկավար:  
Գահիրէ հրատարակած է Հայկական Սինեմա երգիծաթերթը, աշ- 
խատակցած է اخ��ر ال�س��اعة ,اخب��ار الي��وم, اليو�س��ف    Images, Le ,روز 

Progres Egyptian, եւ Le Journal d ՚Egypte պարբերականներուն  
وفن��ه واجنازات��ه) حيات��ه  ع��ن   هران��ت ك�سي�س��يان، الك�س��ندر �ساروخ��ان نب��ذة 

:(القاهرة، ١٩٩٨
66 Նշանաւոր ֆրանսահայ դաշնակահար:
67 Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը հիմնուած 

է Գահիրէ, 1928ին: Միութեան հիմնադիրներն են Նիկոլ Աղբալեան, 
Լեւոն Շանթ, Գասպար Իփէքեան, Տոքթ. Համօ Օհանջանեան եւայլքն:

68 Արտակ դարբինեան (Վան, 1878 – Փարիզ, 1950), հայ ազգային 
ազատագրական շարժումի գործիչ, լրագրող եւ հրապարակագիր, 
ՌԱԿ գործիչ: 1915ի Վանի ինքնապաշտպանական կռիւներու մաս- 
նակից: Հեղինակած է Հայ Ազատագրական Շարժման Օրերէն (Յու- 

շեր 1890էն 1940) (Փարիզ, 1947) հատորը:
69 Արշակ Ալպոյաճեան (Պոլիս, 1879 – Գահիրէ, 1962): Աշխատասիրած 

է մեծածաւալ հատորներ, ինչպէս՝ Գրիգոր Կեսարացի Պատրիարք 

Եւ Իր Ժամանակը (Գահիրէ, 1936), Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ 

(Գահիրէ, 1937), Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեան (Գահիրէ, 1940), 
Պատմութիւն Հայ Գաղթականութեան (2 հատոր, Գահիրէ, 1941 եւ 
1961), Հայ Եպիսկոպոսի Մը Առաքելութիւնը Ի Հապէշիստան ԺԷ. 

Դարուն (Գահիրէ, 1946), Պատմական Հայաստանի Սահմանները 
(Գահիրէ, 1950), Պատմութիւն Եւդոկիոյ Հայոց (Գահիրէ, 1952), Պատ- 

մութիւն Մալաթիոյ Հայոց (Պէյրութ, 1961):
70 Յովհաննէս Պօղոսեան (Կեսարիա, 1889 – Փարիզ, 1972), ՌԱԿ գոր- 

ծիչ, հրապարակագիր եւ խմբագիր: Արեւի խմբագիր, 1938–1941՝ Զար- 

թօնքի խմբագիր եւ 1951–1953՝ Այսօրի խմբագիր: Հեղինակած է Երկու 

Ամիս Հայաստանի Մէջ (Պոսթըն, 1931) եւ Պայքարը ՀԲԸՄիութեան 

Դէմ (Գահիրէ, 1934) հատորները: 
71 Խօսքը Վեր. եղիա Քասունիի (Պեհեսնի, Խարբերդ, 1874 – Ֆիլատել- 

ֆիա, 1959) մասին է: Ուսուցիչ, հայ աւետարանական քարոզիչ: 1937–
1944՝ Պէյրութի Հայ Աւետարանական Կեդրոնական Բարձրագոյն 
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Վարժարանի տնօրէն: Հեղինակած է Հայաստանեայց Եկեղեցւոյն 

Մէջ (Հալէպ, 1940), Պատմական Հայ Կիներ (Պէյրութ, 1945) եւ այլ 
հատորներ:

72 Սիմոն Սիմոնեան (Այնթապ, 1914 – Պէյրութ, 1986), գրող, ուսուցիչ,  
խմբագիր: Սփիւռք շաբաթաթերթի եւ «Սեւան» տպա-հրատարակ- 
չական տան հիմնադիր: Հեղինակած է Խմբապետ Ասլանին Աղջիկը 
(Պէյրութ, 1967), Լեռնականներու Վերջալոյսը (Պէյրութ, 1968), Լեռ 

եւ �ակատագիր (Հատընտիր) (Պէյրութ, 1972) եւ այլ գիրքեր:
73 Ստեփանոս Մալխասեանց (Ախալցխա, 1857 – երեւան, 1947), հայա- 

գէտ, բանասէր ու բառարանագիր: Հեղինակն է Հայերէն Բացատ- 

րական Բառարանին (երեւան, 1944) եւ այլ գիրքերու:
74 Մանուկ Աբեղեան (Նախիջեւան, 1865 – երեւան, 1944), հայագէտ, 

գրականագէտ: Ունի բազմաթիւ աշխատասիրութիւններ:
75 Ակսել Բակունց (1899–1937) արձակագիր, գրականագէտ եւ թարգ- 

մանիչ: Հեղինակած է Գալուստի Վիկը (երեւան, 1926), Մթնաձոր 
(երեւան, 1927) եւ այլ երկեր: 

76 Հիմնուած է Պէյրութ, 1931ին, Բաբգէն Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ աթո- 
ռակից կաթողիկոսին, Գերշ. Շահէ Արք. Գասպարեանի, Միհրան 
Տամատեանի, Ճանիկ չաքըրի եւ դոկտ. Յակոբ Թոփճեանի նախա- 
ձեռնութեամբ: 1933ին ՀեԸը դրուած է ՀԲԸՄի հովանիին տակ:

77 Առաջին անգամ տեղի ունեցած են Պէյրութ, 1938ին:
78 Խօսքը Կամալ Ապտըլ Նասըրի գլխաւորած արաբ ազգայնական  

շարժումին մասին է, որ 1958ին ծնունդ տուած է Արաբական Միաց- 
եալ Հանրապետութեան:

79 Խօսքը կը վերաբերի Քամիլ Շամունի նախագահութեան (1952–
1958) շրջանին տեղի ունեցած Լիբանանի 1958ի քաղաքացիական 
կռիւներուն, որ նաեւ թափանցած է լիբանահայ գաղութէն ներս: 

80 Խօսքը Էջմիածին ամսաթերթին մասին է, որ առաջին անգամ լոյս  
տեսած է 1944ին, Գէորգ Զ. չէօրէքճեան կաթողիկոսի նախաձեռնու- 
թեամբ:

81 Խօսքը 1956ին Իսրայէլի, Մեծն Բրիտանիոյ եւ Ֆրանսայի եգիպտո- 
սի վրայ միացեալ յարձակումին մասին է:

82 Խօսքը 1958ի Լիբանանի քաղաքացիական կռիւներուն եւ Յուլիս 
1958ին Իրաքի հաշիմական արքայական ընտանիքի տապալումին 
մասին է:

83 Խօսքը Սահակ Բ. Խապայեան (Խարբերդ, 1849 – Անթիլիաս, 1939) 
կաթողիկոսին մասին է: 1903ին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս: 
1930ին, վերջնականապէս հաստատուած է Անթիլիաս, ուր փոխադ- 
րուած է նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը: Խապայ- 
եանի կաթողիկոսական շրջանին հիմնուած է Անթիլիասի դպրեվան- 
քը, կազմաւորուած է տպարանը եւ լոյս տեսած Հասկ ամսագիրը:
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84 Խօսքը Բաբգէն Կիւլէսէրեան (Այնթապ, 1868 – Անթիլիաս, 1936) աթո- 
ակից կաթողիկոսին մասին է: Հեղինակած է Պատմութիւն Կաթողի- 

կոսաց Կիլիկիոյ (Անթիլիաս, 1939), Ցուցակ Ձեռագրաց Անկիւրոյ  

Կարմիր Վանուց Եւ Շրջակայից (Անթիլիաս, 1957) եւ այլ երկասիրու- 
թիւններ: Արժանացած է ՀԲԸՄ Պատուոյ եւ Բարերար Անդամի տիտ- 
ղոսներուն:

85 Խօսքը կը վերաբերի Պետրոս Սարաճեան (Սիւրի Հիսար, 1872 – Ան- 
թիլիաս, 1940) կաթողիկոսին: 1899ին եւ 1920–1936 ՝ Կիպրոսի թեմի 
առաջնորդ: 1905–1909՝ երուսաղէմի Ժառանգաւորաց Վարժարանի 
տեսուչ: Մայիս 1940ին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս: 

86 Խօսքը Գարեգին Ա. Յովսէփեան կաթողիկոսին մասին է:
87 Խօսքը ուղղուած է Սիմոն Սիմոնեանին որ դէմ էր երկու պայքարող 

կողմերուն: 
88 Խօսքը Զարեհ Փայասլեան կաթողիկոսին կը վերաբերի: 
89 Ազգային բարերար Գալուստ Կիւլպենկեանի կտակին համաձայն  

հիմնուած է Լիզպոն, 1956ին: Հիմնարկութիւնը կը սատարէ համաշ- 
խարհային եւ հայկական, մշակութային եւ կրթական ձեռնարկներու: 

90 Խօսքը կը վերաբերի Ազդակ, Զարթօնք, Արարատ եւ Այգ թերթերուն:
91 Սկսած է լոյս տեսնել 1957ին: 
92 Խօսքը կը վերաբերի ՀեԸի «Վահրամ Փափազեան» Թատերա- 

խումբին, որ հիմնուած է Պէյրութ, 1957ին: 
93 Խօսքը կը վերաբերի ՀեԸի «Անդրանիկ» Պարախումբին, որ հիմ- 

նուած է Պէյրութ, 1957ին: 
94 ՀեԸի Համալսարանական Ուսանողաց Միութիւնը հիմնուած է Պէյ- 

րութ, 1940ին, Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի նախաձեռնութեամբ: 
երեք յաջորդական տարիներ (1940–1943ին), Սեդրակեան վարած 
է Միութեան ատենապետութիւնը (Պետրոս Թորոսեան, «Ակնարկ 
ՀեԸի Հայ Համալսարանական Ուսանողաց Միութեան 75-Ամեայ 
Պատմութեան», Զարթօնք, 10–20 Յունուար 2018):

95 Խօսքը կը վերաբերի Վ. Թէքէեան Վարժարանին համար եղած նուի- 
րատւութեանց: 

96 Խօսքը կը վերաբերի Խորէն Բարոյեան (Նիկոսիա, 1914 – Անթիլիաս, 
1983) կաթողիկոսին: 1942ին՝ Ճեզիրէի առաջնորդական փոխանորդ: 
1947ին՝ եպիսկոպոս եւ լուսարարապետ Անթիլիասի Մայր Տաճարին: 
1951ին՝ Լիբանանի թեմի առաջնորդ: Յետագային՝ կաթողիկոսական  
տեղապահ: 1963ին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս: 

97 Խօսքը կը վերաբերի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Խորէն Բարոյեան կաթո- 
ղիկոսի որոշումով, Անթիլիասէն՝ Արտաւազդ եպս. Թռթռեանի Մար- 
սիլիա ուղարկումին, որպէս առաջնորդ էջմիածնի իրաւասութեան 
ենթակայ Մարսիլիոյ թեմին: 
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98 Ալեք Մանուկեան (Իզմիր, 1901 – Տիթրոյթ, 1996), ՀԲԸՄ ցկեանս նա- 
խագահ, «Մասքօ» ճարտարարուեստական ընկերութեան հիմնա- 
դիր: Իր անունը կը կրեն Բարեգործականի հովանիին տակ գործող 
բազմաթիւ երիտասարդական կեդրոններ եւ վարժարաններ:

99 Խօսքը Ալեք Մանուկեան երիտասարդական Կեդրոնի կառուցման 
կը վերաբերի: 

100 Այս պատերազմը տեղի ունեցած է 1955–1975ին, ԱՄՆի եւ Վիեթնա- 
մի միջեւ:

101 1955ին, Նիւ եորքի մէջ գումարուած ՀԲԸՄի Ընդհանուր Պատգա-
մաւորական Ժողովին որոշուած է ՀԲԸՄը վերածել զուիցերիական 
ընկերութենէ ամերիկեանի: դժգոհ մնալով առնուած որոշումէն, 
1963ին ՀԲԸՄ փարիզաբնակ ղեկավարութիւնը դատ բացած է Միու- 
թեան Նիւ եորքի Կեդրոնական Վարչութեան դէմ: 

102 Խօսքը կը վերաբերի 20 Մայիս 1970ին՝ Լիբանանի թրքական դես- 
պանատան կողմէ Ազդակ եւ Զարթօնք օրաթերթերուն դէմ բացած 
դատին, անոնց՝ Թուրքիոյ հասցէին «զրպարտիչ» յօդուածներ հրա-
պարակելու ամբաստանութեամբ:

103 Հիմնուած է Գահիրէ, 1945ին: Լիկան կազմուած է քսաներկու արա-
բական պետութիւններէ, հիմնական նպատակ ունենալով համա- 
գործակցութիւն ստեղծել արաբական երկիրներուն միջեւ:

104 Հիմնուած է Ժընեւ, 1964ին: Կը բաղկանայ հարիւր իննիսունչորս եր- 
կիրներէ: Նպատակն է տնտեսական համագործակցութիւն ստեղծել 
անդամ երկիրներուն միջեւ: 

105 Հիմնուած է Փարիզ, 1946ին: Կը բաղկանայ հարիւր իննիսունհինգ 
երկիրներէ: Նպատակն է կրթական, մշակութային եւ գիտական հա- 
մագործակցութիւն ստեղծել անդամ երկիրներուն միջեւ: 

106 Խօսքը վարչապետ Ռաշիտ Քարամէի (Թրիփոլի, 1921 – Պէյրութ, 
1987) մասին է: 1951–1987՝ Լիբանանի խորհրդարանի անդամ: 1955–
1987 ՝ Լիբանանի վարչապետ (ընդմիջումներով):

107 1970–1971ին հրատարակուած է Պէյրութ, որպէս Ազդակի պատա- 
նեկան յաւելուած: 

108 Ժան Ֆայէ (Քոնթինէ (Ֆրանսա), 1921 – Փարիզ, 2008), 1962–1967 ՝  
Ֆրանսայի արդարադատութեան եւ 1972–1973՝ առողջապահութեան 
նախարար: Հեղինակած է Daumier au Palais de Justice (Փարիզ, 1958),  
Sur Les Chemins du Droit Avec Le Général : Mémoires de Ma Vie Politique –  

1944–1988 (Փարիզ, 2006) հատորները: 
109 Տոքթ. Ժոզէթ Նաֆֆահ (Քալէ (Ֆրանսա), 1928 – Փարիզ, 2016), առա- 

ջին կին տեսուչը Պէյրութի Սէն Ժոզէֆ Համալսարանի բժշկական 
կաճառին: 
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Լիբանան եւ  
Լիբանահայութիւն

սԿաՈՒՏաԿան դասաԽՕսՈՒթիՒններ

Լիբանանի Սկաուտական դաշնակցութեան Հայկական Հատ- 
ւածը կազմակերպած է խմբապետերու եւ փոխ խմբապե- 

տերու յատուկ դասախօսութիւններ: 

Այս դասախօսութիւնները տեղի պիտի ունենան ամէն ամ- 
սուան երկրորդ եւ չորրորդ կիրակիները, ժամը 10էն 11:30: Իւրա- 
քանչիւր դասախօսութիւն պիտի ունենայ երկու մաս, առաջինը՝ 
յատկացուած սկաուտական մեթոտներու ու մանկավարժական 
խնդիրներու, եւ երկրորդը սկաուտական երկրորդ դասարանի 
գիտելիքներուն:

Միեւնոյն նպատակի համար պիտի կազմակերպուին նաեւ  
արշաւներ ու բանակումներ: Այն հաստատութիւնները, միութիւն 
կամ դպրոց, որոնք պիտի ուզէին ապագային իրենց սկաուտա- 
կան կամ գայլիկներու խումբերը ունենալ, կրնան երկու զար- 
գացած երիտասարդներ ղրկել մեզի որպէսզի այս դասախօ- 
սութիւններով պատրաստուին խմբապետութեանց:

Այս վերջիններուն համար պիտի կատարուին բացառիկ 
աշխատանքներ ալ:

Աւելի մանրամասն տեղեկութեանց համար դիմել հետեւեալ 
հասցէին:

Hratch Setrakian
Faculté Française de Droit 3e année

Beyrouth
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ԼիԲանանի ԽՈրՀրդարանի 
ԼՈՒծՄան աՌթիՒ1

Լիբանանի Հանրապետութեան Նախագահը2 իր Ապրիլ 8ի  
հրամանագրով կը լուծէր Խորհրդարանը եւ կ՚որոշէր յա- 

ռաջիկայ երեսփոխանական ընտրութեանց թուականը: Ոմանց  
մտքին մէջ անբացատրելի կը մնայ Սահմանադրութեամբ Հան- 
րապետութեան Նախագահին տրուած իրաւունքը՝ Խորհրդա-
րանը լուծելու մասին, Խորհրդարանը ըլլալով ժողովուրդին 
կողմէ ընտրուած ազգին գերագոյն մարմինը: Այս իրաւասու- 
թիւնը տրամաբանական հետեւանքն է «խորհրդարանական  
ռամկավարութիւն» կոչուած վարչաձեւին հաստատած փոխ- 
յարաբերութեանց՝ օրէնսդիր եւ գործադիր իշխանութեանց մի- 
ջեւ: Այսպիսի վարչաձեւի մը տակ, թէեւ երկու իշխանութիւն- 
ները յանձնուած են տարբեր մարմիններու (Խորհրդարան եւ 
դահլիճ), բայց եւ այնպէս երկու մարմինները տեւականօրէն 
շփման մէջ են եւ զիրար կը հակակշռեն: Վարչապետը կ՚ո- 
րոշուի Հանրապետութեան Նախագահին կողմէ, բայց անոր 
կազմած Նախարարաց Խորհուրդը պատասխանատու է երես- 
փոխանական Ժողովին առջեւ: դահլիճ մը որ կը կորսնցնէ 
Խորհրդարանի անդամներուն մեծամասնութեան վստահու- 
թիւնը՝ կը հրաժարի: Բայց ասոր փոխարէն, երբ ծանր անհա-
մաձայնութիւն մը գոյութիւն ունենայ երկու իշխանութիւններու 
միջեւ, Հանրապետութեան Նախագահը իրաւունք ունի լուծելու  
Խորհրդարանը, որպէսզի ժողովուրդը, պատահած դէպքերու  
լոյսին տակ, առիթը ունենայ ընտրելու իր նոր ներկայացու- 
ցիչները: Գրեթէ բոլոր երկիրներու մէջ, Հանրապետութեան 
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նախագահները շատ քիչ անգամ եւ իրապէս բացառիկ պարա- 
գաներու տակ գործադրած են Սահմանադրութեամբ իրենց 
տրուած այս իրաւունքը: Այն երկիրներու մէջ ուր Խորհրդա-
րանը բաղկացած է երկու պալատներէ, Հանրապետութեան 
Նախագահը պէտք է ունենայ Ծերակոյտին հաւանութիւնը՝ 
լուծելէ առաջ երեսփոխանական Ժողովը: 

Յամենայնդէպս, ինչպէս արդէն Հանրապետութեան Նա-
խագահը կը շեշտէ Խորհրդարանին ուղղուած իր պատգամին 
մէջ, երեսփոխանական Ժողովի այս անգամուան լուծումը ոչ  
մէկ անհամաձայնութեան հետեւանք է: Ընդհակառակը, այս 
որոշումը առնուած է նկատի ունենալով միայն երկրի գերա- 
գոյն շահերը, համաձայնութեամբը՝ բոլոր կողմերու: եթէ լուծ- 
ւող Խորհրդարանը ամբողջացնէր իր չորս տարուան շրջանը, 
յառաջիկայ ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենային ամառ- 
ուան ընթացքին, ինչ որ համապատասխան չէր երկրի շահե- 
րուն: Նախ՝ ամռան տաքերուն դժուար է ընտրութիւններ կազ- 
մակերպել, եւ յետոյ՝ այդ շրջանին շատ մը ընտրողներ, օդափո- 
խութեան համար տեղափոխուած ըլլալով ՝ պիտի դժուարանան 
ընտրողի իրենց պարտականութիւնը կատարելու: Բայց կայ 
նաեւ ամէնէն կարեւոր պարագան: Ամառը, շատ մը երկիրներէ 
բազմաթիւ ընտանիքներ օդափոխութեան համար Լիբանան  
կ՚այցելեն եւ ամիսներով կը մնան: Ասիկա Լիբանանի ժողո- 
վուրդին կ՚ապահովէ կարեւոր եկամուտներ, եւ երկրին տնտե- 
սական կեանքին կարեւոր ազդակներէն մին է: եթէ ընտրու- 
թիւնները տեղի ունենային օդափոխութեան շրջանին, օտար  
երկիրներէն շատ մը ընտանիքներ պիտի հրաժարէին գալէ,  
նկատի ունենալով ընտրութեանց առթիւ ստեղծուելիք անխու- 
սափելի պայքարը: Խորհրդարանը լուծելու Նախագահին 
որոշումին մէջ դեր ունէր նաեւ Պէյրութի երեսփոխան էյուպ 

Թապէթի3 յաջորդին ընտրութեան պարագան: Այս օրերս պէտք 
էր անպայման տեղի ունենար այս մասնակի ընտրութիւնը, որ- 
պէսզի սահմանադրական օրէնքները գործադրուած ըլլային: 
Բայց ընդհանուր ընտրութիւններէ քանի մը ամիս առաջ տեղի 
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ունենալիք այս մասնակի ընտրութիւնը իրապէս պիտի ըլլար 
անիմաստ: Խորհրդարանի լուծուելովը՝ լուծուեցաւ նաեւ այդ 
խնդիրը: Այս բոլոր պատճառներուն վրայ պէտք է աւելցնել  
գործնական ուրիշ պատճառ մըն ալ: Լուծուող Խորհրդարա- 
նի անդամներուն գրեթէ բոլորն ալ երեսփոխանութեան թե- 
կնածուներ են յառաջիկայ ընտրութեանց մէջ: Ընտրական աշ- 
խատանքները արդէն իսկ անպաշտօն կերպով սկսած ըլլալով,  
թեկնածուները պիտի ստիպուին իրենց ընտրական շրջաննե- 
րը մեկնիլ՝ պատրաստելու համար իրենց ընտրութիւնը: Բնա-
կանաբար այդ պայմաններու տակ անոնք պիտի չկարողա- 
նային օրէնսդիր մարմնի անդամի իրենց պարտականութիւն- 
ները կատարել: 

Այս բոլոր պարագաները նկատի ունենալով, Հանրապե- 
տութեան Նախագահը, համաձայնաբար դահլիճի անդամնե- 
րուն հետ, ինչպէս նաեւ ընդառաջելով երեսփոխանական Ժո- 
ղովի եւ ժողովուրդի մեծամասնութեան փափաքին, իր Ապրիլ 
8ի հրամանագրով կը լուծէր Խորհրդարանը, քանի մը ամիսով 
մօտեցնելով յաջորդ ընտրութեանց թուականը: 

Յառաջիկայ ընտրութեանց մասին խօսելէ առաջ, կ՚արժէ 
ընդհանուր ակնարկ մը նետել լուծուող Խորհրդարանի տա-
րած աշխատանքներուն վրայ: Այս Խորհրդարանը կոչուած է  
կարեւոր տեղ մը գրաւել Լիբանանի պատմութեան մէջ, որով- 
հետեւ անոր օրով եւ անոր անդամներուն կորովի աշխատան- 
քին ու զոհողութեանց շնորհիւ Լիբանան կրցաւ ոչ միայն տի- 
րանալ իր կատարեալ անկախութեան եւ բացարձակ գերիշ- 
խանութեան, այլ նաեւ պատուաւոր կերպով արժեցնել անկախ  
պետութեանց շարքին մէջ իր գրաւած միջազգային նոր դիրքը: 

Ինչպէս մեր նախորդ յօդուածին մէջ ըսինք, լուծուող Խոր- 
հրդարանը կոչուած է Լիբանանի պատմութեան մէջ մասնա- 
ւոր տեղ մը գրաւելու, որովհետեւ անոր անդամները քաջութիւն 
ունեցան, ներկայացած քաղաքական նպաստաւոր առիթէն  
օգտուելով, երկիրը առաջնորդելու ամբողջական անկախու- 
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թեան ու բացարձակ գերիշխանութեան: Ինչպէս Հանրապե- 
տութեան Նախագահը կը յիշէ իր պատգամին մէջ, ան արժա-
նացաւ Հայրենիքի երախտագիտութեան: Ասով ըսել չենք ու- 
զեր թէ մեկնող երեսփոխանական Ժողովը, իր մօտ չորս տա- 
րիներու մանտայի շրջանին, անթերի գործունէութիւն մը ունե-
ցաւ եւ իրականացուց իր վրայ դրուած բոլոր յոյսերը: երկրին 
ներքին քաղաքականութեան մէջ, ունենալով հանդերձ կարգ  
մը իրապէս գովելի աշխատանքներ, Խորհրդարանին ընդհա- 
նուր գործունէութիւնը եղաւ բաւական տկար: Ան չկրցաւ կազ- 
մակերպել երկրին իրական վերականգնումը՝ մշակութային եւ 
մանաւանդ տնտեսական մարզերուն մէջ: Հանրային սպա-
սարկութիւնները մնացին անկազմակերպ ու տկար: Խորհրդա-
րանի օրէնսդրական աշխատանքներն ալ շատ անգամ եղան 
դանդաղ եւ թոյլ: Բազմաթիւ օրինագիծեր, երկար ատեն մնա- 
ցին օրակարգի վրայ եւ անոնց ուսումնասիրութիւնն ու քուէար- 
կումը յաճախ տեւեց ամիսներ:

Բայց այս բոլոր թերութիւնները մասամբ կը գտնեն իրենց 
արդարացումը՝ երբ նկատի ունենանք թէ լուծուող Խորհրդա-
րանը, անկախութեան նոր հասած երկրի մը առաջին օրէնսդիր 
ժողովն էր: Կարելի չէր սպասել որ այսպիսի պայմաններու 
տակ եւ քանի մը տարուան ընթացքին սրբագրուէին հինէն ժա- 
ռանգ մնացած, երկար ժամանակներէ իվեր սովորութիւն դար- 
ձած եւ նոյնիսկ պետական մարդոց հոգեբանութեան ազդած  
թերութիւնները: Ներքին վերականգնումի խնդիրը պէտք է  
կազմէ նոր ընտրուելիք Խորհրդարանին գլխաւոր մտահոգու- 
թիւնը: 

Խորհրդարանը ունեցաւ տկարութիւններ՝ ներքին ճակատի 
վրայ, բայց նաեւ կրցաւ՝ արտաքին ճակատի վրայ, ո՛չ միայն 
ապահովել երկրին կատարեալ անկախութիւնը, այլ նաեւ՝ ա- 
ռանց կարեւոր սխալներու, միջազգայնօրէն արժեցնել այդ 
անկախութիւնը: 8 Նոյեմբեր 1943ի իր պատմական նիստին մէջ,  
Խորհրդարանը կը բարեփոխէր օտար իշխանութեանց կողմէ 
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իրեն համար մշակուած Սահմանադրութիւնը, ջնջելով բոլոր 
այն յօդուածներն ու տրամադրութիւնները, որոնք կը վերա- 
բերէին հոգատար իշխանութեան եւ, հետեւաբար, դէմ էին երկ- 
րի անկախութեան եւ գերիշխանութեան: Հոգատար իշխա- 
նութիւնները փորձեցին բռնի ուժով իրենց կամքը պարտադրել՝ 
կախակայելով Սահմանադրութիւնը, լուծելով Խորհրդարանը 
եւ ձերբակալել տալով Հանրապետութեան Նախագահն ու նա- 
խարարները: Բայց երեսփոխանները չենթարկուեցան եւ շա- 
րունակեցին ժողովներ գումարելով պայքարիլ: Շնորհիւ պետա- 
կան մարդոց եւ ամբողջ ժողովուրդին կորովի կեցուածքին ու 
յանձն առած մեծ զոհողութեանց, հոգատար իշխանութիւնները 
ստիպուեցան տեղի տալ եւ ճանչնալ Լիբանանի կատարեալ 
անկախութիւնը: Տագնապը յաղթահարուած էր յաջողութեամբ, 
եւ 11 դեկտեմբեր 1943ի իր երկրորդ նիստին մէջ, Խորհրդարանը  
վերահաստատեց անկախութեան ճամփուն վրայ իր առած 
բոլոր որոշումները: Անկէ յետոյ, երեսփոխանական Ժողովը 
եւ իրմէ բխած յաջորդական բոլոր դահլիճները հետամուտ 
եղան ամրապնդելու երկրին միջազգային նոր դիրքը: երկրէն 
ներս անոնք պահանջեցին փոխանցումը հանրային բոլոր 
սպասարկութեանց, եւ մէկիկ-մէկիկ ստացան զանոնք: Այս պայ- 
քարին եւ աշխատանքներուն պսակումն էր 31 դեկտեմբեր 
1946ին, Լիբանանեան հողէն հեռացումը օտար վերջին զինուո- 
րներուն: Օտար անկախ բոլոր պետութիւնները, ժամանակի  
ընթացքին, ճանչցան Լիբանանի անկախութիւնը: Կառավա- 
րութիւնը անմիջապէս կազմակերպեց իր Արտաքին Գործոց 
Նախարարութիւնը եւ դիւանագիտական ներկայացուցիչներ 
ղրկեց ամէն կողմ: Այսօր Լիբանանի դիւանագէտները զինք 
արժանաւորապէս կը ներկայացնեն բոլոր կարեւոր մայրա-
քաղաքներու մէջ եւ միջազգային ժողովներէ ներս: Լիբանան, 
գտնուելով Արեւելքի եւ եւրոպայի միջեւ, իւրացուցած ըլլալով 
նաեւ անոնց երկուքին ալ մշակոյթը, կրցաւ բծախնդրութեամբ 
պահպանել իր այս մասնայատուկ դիրքը: Ան, ըլլալով նաեւ 
արաբական երկիր, անմիջապէս յարեցաւ Արաբական Պետու- 
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թեանց Լիկային4, ուր իր ներկայացուցիչները կրցան արժեցնել 
անկախ պետութեան իրենց դիրքը: Լիբանան նաեւ յարեցաւ 
ՄԱԿին5 ՝ իր անկախութիւնը դնելով ամուր հիմերու վրայ:

Նոր ընտրուելիք Խորհրդարանը, օգտուելով իր նախորդին 
կատարած աշխատանքներէն ու փորձառութիւններէն, կոչ- 
ուած է կազմակերպելու անկախ եւ գերիշխան Լիբանանի վե- 
րելքը՝ մշակութային, ընկերային, ճարտարարուեստական եւ 
տնտեսական մարզերու մէջ:
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ԸնՏրեՑԷՔ գիՏաԿՑՈՒթեաՄԲ6 

Յարգելի հայրենակիցներ, 

Լիբանանի ժողովուրդը կը պատրաստուի ընտրել երկրին  
նոր ղեկավարները, որոնք մեր ճակատագրին պատաս- 

խանատու պիտի ըլլան յառաջիկայ չորս տարիներուն ըն- 
թացքին: Իւրաքանչիւր քաղաքացի, հայ թէ արաբ, պարտա- 
ւոր է անձնապէս պատրաստուելու՝ ընտրողի իր նուիրական  
իրաւունքն ու պարտականութիւնը կատարելու համար խո- 
րունկ գիտակցութեամբ եւ քաղաքակիրթ մարդու արժանա-
վայել կերպով:

Վերջին չորս տարիներու ընթացքին Լիբանան տիրացաւ  
իր ամբողջական անկախութեան եւ գերիշխանութեան: Մայիս 
25ի ընտրութիւնները պիտի նուիրագործեն այս անկախութիւ- 
նը՝ Լիբանանը օժտելով  բացարձակապէս ազատ պայմաննե- 
րու մէջ գոյութիւն առած առաջին խորհրդարանով:

երկիր մը կ՚ունենայ– ըսուած է– այն պետականութիւնը եւ 
կառավարութիւնը, որոնց արժանի է անոր ժողովուրդը:

Այս պարզ բայց իմաստալից խօսքը առաւել եւս արժէքա- 
ւոր եւ ճշմարիտ է մանաւանդ այն ազգերուն համար, որոնք 
կը վայելեն դեմոկրատական իրաւակարգի մը բարիքները եւ 
զերծ են օտար իշխանութիւններու տիրակալութենէն:

Արդարեւ, դեմոկրատական երկիրներու մէջ, իշխանութեան 
աղբիւրն է նոյնինքն ժողովուրդը: Պայման է սակայն որ այդ 
ժողովուրդին զաւակները, գիտակցին իրենց իրաւունքներուն, 
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պարտականութիւններուն, պատասխանատւութիւններուն, 
իրենց բովանդակ ուժին ու զայն գործածելու եղանակներուն, 
որպէսզի կարենան ազատօրէն եւ լրջօրէն կատարել իրենց 
ընտրութիւնները:

Մայիս 25ի ընտրութիւններէն ծնունդ առնելիք նոր խորհր- 
դարանը պիտի ստանձնէ Լիբանանի ներկան եւ ապագան  
կերտելու ծանր եւ խորապէս պատասխանատու աշխատանքը՝ 
այնպիսի շրջանի մը մէջ, ուր միջազգային կացութիւնը շատ 
փափուկ է եւ ամբողջ աշխարհը կ՚անցընէ վերակազմակեր- 
պումի եւ վերակառուցումի տագնապալի օրեր՝ ներքին եւ ար- 
տաքին ճակատներու վրայ: Որովհետեւ խորհրդարան մը կը 
կազմէ երկրին օրէնսդիր ժողովը եւ հետեւաբար՝ գերագոյն 
իշխանութիւնը: Նորընտիր խորհրդարանը կրնայ արտաքին 
ճակատի վրայ աւելի եւս ամրապնդել երկրին ամբողջական եւ 
բարերար անկախութիւնը, կամ ՝ զայն առաջնորդել ազգային 
եւ միջազգային արկածախնդրութիւններու: Ներքին ճակատի 
վրայ՝ ան կրնայ լաւագոյն եւ օգտակար կերպով բարեկարգել 
ու վերակազմակերպել հանրային սպասարկութիւնները, եւ 
կամ ՝ զանոնք աւելի վատառողջ, անկանոն եւ կործանարար 
վիճակի մը: Այդ խորհրդարանը կրնայ երկիրն ու ժողովուրդը 
առաջնորդել ընկերային, տնտեսական, մշակութային, շինա- 
րարական եւ քաղաքական նորանոր վերելքներու, եւ կամ ՝ 
անտեսել ժողովուրդին գերագոյն շահերը եւ հետամուտ ըլլալ 
անհատական շահերու: Ժողով մը կ՚արժէ միայն այն ՝ զոր 
կ՚արժեն անոր անդամները: Նոր խորհրդարանն ալ պիտի ար- 
ժէ այն՝ զոր կ՚արժեն ընտրուելիք երեսփոխանները:

Ահա թէ ինչու՞ Մայիս 25ի ընտրութիւնները այնքա՜ն մեծ  
կարեւորութիւն մը կը ներկայացնեն Լիբանանի եւ իր ժողո- 
վուրդին համար, եւ հետեւաբար՝ մեզի, հայերուս համար եւս: 
Կը տեսնէ՛ք թէ որքան պատասխանատու արարք մըն է, որ կը 
վիճակուի քաղաքացիներուն՝ խորհրդարանի անդամներուն 
ընտրութեան գործին մէջ: Այս պայմաններու մէջ, անըմբռնելի 
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եւ աններելի է որ ոեւէ լիբանանցի փորձէ խուսափիլ ընտրողի  
իր իրաւունքէն եւ պատասխանատւութենէն: Որովհետեւ ընտ- 
րութեանց արդիւնքները բնականօրէն եւ անխուսափելիօրէն 
պիտի ունենան իրենց անդրադարձները՝ երկրին քաղաքա- 
կան դէպքերուն վրայ, տնտեսութեան վրայ, ազատութիւննե- 
րուն եւ ամբողջ կեանքին վրայ: Ընտրութեանց հանդէպ ան- 
տարբերութիւնը համազօր է անհատի գիտակցութեան, ներքին  
խղճմտանքի սպանութեան:

Նոյնպէս՝ երկրին եւ ժողովուրդին հանդէպ դաւաճանութիւն  
մըն է ընտրութեանց մասնակցիլ շահադիտական նկատում- 
ներով եւ իր քուէն ծախել քանի մը ոսկիով: Մեզմէ ոեւէ մէկը 
հանդարտ խիղճ պիտի չունենար՝ եթէ քիչ մը դրամի փոխարէն 
ծախէր իր խիղճը եւ հետեւաբար իր Հայրենիքը:

Քառորդ դար առաջ, որպէս բեկորներ բնաջնջումի դատա-
պարտուած, զարհուրելի եւ ոճրային ջարդերու ենթարկուած ու 
մինչեւ անապատները հալածուած ու կողոպտուած ժողովուրդ 
մը, ապաստանեցանք Լիբանանի գեղեցիկ ափերուն վրայ, 
եւ հիւրընկալուեցանք արաբ ազնիւ ժողովուրդին կողմէ: Տարի- 
ներու ընթացքին, անկեղծ եղբայրութեան կապեր հաստատուե-
ցան մեր եւ արաբ ժողովուրդին միջեւ. կապեր՝ որոնք անքակ- 
տելի դարձած են այսօր: Մենք այլեւս հիւրեր չենք այս երկրին  
մէջ, այլ կը կազմենք մէկ բաղկացուցիչ տարրը Լիբանանի  
իսկական եւ բնիկ ժողովուրդին, վայելելով միեւնոյն իրաւունք- 
ները՝ իբրեւ հաւասարազօր քաղաքացիներ:

Բայց իրաւունքը միշտ կ՚ենթադրէ պարտականութիւն: Մեր 
ստացած բոլոր իրաւունքներու կողքին՝ յանձն առինք նաեւ 
պարտականութիւններ: Քուէարկելու իրաւունքին կողքին ու- 
նինք գիտակից եւ լուրջ ընտրութիւն մը ընելու սրբազան 
պարտականութիւնը: Լիբանանի բոլոր քաղաքացիները պար- 
տին ոչ միայն զանգուածային կերպով մասնակցիլ խորհրդա-
րանի յառաջիկայ ընտրութիւններուն, գործադրելու համար  
իրենց շնորհուած իրաւունք մը, այլ նաեւ քուէարկել գիտակ- 
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ցօրէն ու անշահախնդիր կերպով, որպէսզի երկրին իշխանու- 
թիւնը ձեռք առնեն արժանաւորագոյնները, մտքով եւ նկա-
րագրով բարձր եւ մաքուր անձնաւորութիւններ: 

Մենք կ՚ակնկալենք որ իր ամբողջական անկախութեան 
տիրացած Լիբանանի մէջ յարգուին դեմոկրատական անհա-
տական բոլոր ազատութիւնները, որպէսզի ժողովուրդը կա- 
րելիութիւն ունենայ իր կամքը արտայայտելու ազատօրէն 
եւ առանց կաշկանդումի, քուէարկելու՝ իր նախընտրած թեկ- 
նածուներուն: Քուէարկութեան ազատութիւնը հիմնական եւ  
անփոխարինելի, անեղծանելի պայմանն է դեմոկրատական  
իրաւակարգին: Առանց անոր՝ կեղծիք եւ աւելորդ ձեւակեր- 
պութիւն մը կը դառնայ խորհրդարանական ընտրութիւնը: 
Մեր ամէնէն տարրական իրաւունքն է պահանջել կառավա- 
րութենէն՝ որ ընտրութիւնները կատարուին բացարձակապէս 
ազատ պայմաններու մէջ, զերծ՝ սարսափէ, սպառնալիքէ եւ  
ամէն տեսակի այլ կաշկանդումներէ: Լիբանան ունի դեմոկ- 
րատական իրաւակարգ, եւ մենք կը պահանջենք մեր ազա- 
տութիւններուն յարգումը: Ընտրապայքարի այս շրջանին եւ 
մանաւանդ ընտրութեանց օրը, կառավարութիւնը պարտի հըս- 
կել ընդհանուր ապահովութեան վրայ: Ոճրագործները մանա- 
ւանդ ոճիրներ կազմակերպող անհատներն ու խմբակցութիւն- 
ները պէտք է գտնեն իրենց արդար պատիժը: Միայն այս ձեւով 
կարելի է ապահովել ընտրութեանց ազատութիւնը: 

Ժողովուրդները կ՚առաջնորդուին իրենց քաղաքական կազ- 
մակերպութիւններուն կողմէ: Անոնք կազմակերպուած ներկա- 
յացուցիչներն են ազգի մը մէջ գոյութիւն ունեցող զանազան  
քաղաքական եւ ընկերային մտայնութեանց եւ հոսանքներու:  
Անոնց դերն է բանաձեւել կեանքի եւ զարգացումի լաւագոյն  
կերպերն ու միջոցները, եւ ապա գտնել յարմարագոյն մարդիկը՝ 
զանոնք կիրարկելու համար: Բայց այդ կազմակերպութիւննե- 
րը իրենց գոյութիւնը կ՚արդարացնեն այն ատեն՝ երբ օգտակար 
ծառայութիւններ կը մատուցանեն երկրին եւ ժողովուրդին, 
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ամբողջ հաւաքականութեան շահերը վեր կը դասեն իրենց 
անհատական եւ հատուածական շահերէն, երբ ինքզինքնին 
կը նկատեն որպէս Հայրենիքին ծառայելու միջոցներ:

Այսօր, Լիբանահայ դեմոկրատ Ճակատին7 մէջ համախմ- 
բուած կուսակցութիւններն ու կազմակերպութիւնները ճակա-
տաբաց եւ անվարան կը ներկայանան ձեզի՛, զաւակները ազա-
տատենչ եւ ժողովրդավար հայ ազգին, եւ թելադրութիւններ 
կ՚ընեն, որովհետեւ գիտցան գործել իմաստութեամբ, մաքուր 
խղճով եւ հեռատեսութեամբ: Անոնք նկատի ունեցան միմիայն 
Լիբանանի արաբ եւ հայ ժողովուրդներուն գերագոյն շահերը, 
զոհեցին իրենց մասնաւոր շահերն ու նախասիրութիւնները, 
գիտցան դիմադրել արտաքին զանազան ճնշումներու, եւ, հա- 
մոզումով ու փոխադարձ հասկացողութեամբ, համախմբուե-
ցան դեմոկրատ Ճակատի8 բանաձեւած սկզբունքներուն եւ նը- 
պատակներուն շուրջ: դեմոկրատ Ճակատը կազմող կուսակ- 
ցութիւններու եւ միութիւններու ներկայացուցիչները տոգոր- 
ուած հայ ժողովուրդի միասնականութեան ոգիով, երկարօրէն 
եւ խորապէս ուսումնասիրեցին ընտրական կացութիւնը եւ աշ- 
խատեցան, փոխադարձ զիջումներով ու բարեացակամու- 
թեամբ, իրականացնել հայ ժողովուրդի միասնականութիւնը 
Լիբանանի ընտրութեանց մէջ:

Ստեղծուեցաւ եւ գործի լծուեցաւ այս միասնականութիւնը: 
Անիկա այլեւս է իրականութիւն մը հայ ժողովուրդի ջախջա- 
խիչ մեծամասնութեան համար: Ասիկա կը փաստուի անհեր- 
քելիօրէն՝ դեմոկրատ Ճակատի մասնակցող կուսակցութիւն- 
ներու միջեւ հաստատուած գործակցութեամբ: եւ այս գործակ- 
ցութեան շօշափելի ու վերջին փաստն է այս միթինկը, որուն 
ներկայ էք դուք, ինչպէս նաեւ երեք կուսակցութիւններ եւ բազ- 
մաթիւ այլ կազմակերպութիւններ: 

երեւոյթ մըն է ասիկա, որ ուրախութիւն եւ հպարտութիւն կը 
պատճառէ ամբողջ հայ ժողովուրդին, մանաւանդ գիտակից 
եւ հայրենասէր զանգուածներուն:
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Աւելորդ եւ անիմաստ յոգնութիւն եւ ճիգի զուր վատնում է 
ստեղծուած այս միասնականութիւնը ընտրական հաշիւներով 
ներկայացնել իբրեւ համայնավար ճակատ: Մեր դիմագիծը 
տեսանելի է բոլորին համար: Ո՛չ ոքի համար գաղտնիք է դե- 
մոկրատ Ճակատին էութիւնը: Անոր բաղկացուցիչ տարրերէն 
միայն մէկն են հայ համայնավարները, որոնք ուղղամիտ եւ  
անկեղծ կերպով կը գործակցին միւսներուն հետ հաւասա- 
րութեան սկզբունքով: 

Կարելի չէ ժողովուրդներն ու համայնքները ղեկավարել  
ոճիրներու շարքով մը: Այդ ոճիրները կը ծառայեն միայն աւե- 
լի եւս զօրացնելու ժողովուրդի միասնականութիւնն ու յաղթելու  
կամքը: Հայ ժողովուրդը կ՚ողբայ իր արժանաւոր զաւակներու 
կորուստը, եւ կը դատապարտէ ոճրագործներն ու անոնց ետեւ 
կեցող կազմակերպութիւնը: Ոճիրներն ու վատ յարձակումները 
արդիւնքն են տկարութեան9:

Բնականօրէն, դեմոկրատ Ճակատի կազմակերպութիւն- 
ներէն իւրաքանչիւրը կրնար ընտրութեանց մասնակցիլ՝ ներ- 
կայացնելով իր սեփական թեկնածուն: Բայց, մեր կազմա- 
կերպութիւնները սիրով յանձն առին զոհել իրենց սեփական  
եւ մասնաւոր նկատումները՝ ազգային միասնականութեան եւ 
արաբ եւ հայ ժողովուրդներու շահերուն պաշտպանութեան 
սիրոյն: եւ, համերաշխ ու համախորհուրդ, դեմոկրատ Ճա- 
կատը այսօր ձեզի կը ներկայացնէ իր երկար խորհրդակցու- 
թիւններուն արդիւնքը: Այդ արդիւնքը երեսփոխանական երկու 
թեկնածուներու ընտրութիւնն է: Միաձայնութեամբ որոշեցինք 
ուժ տալ եւ աշխատիլ յաջողութեանը երկու ոչ-կուսակցական,  
էապէս չէզոք, բայց հայրենասէր եւ գործունեայ, ուսեալ եւ  
պատուաւոր երկու ազգայիններու թեկնածութեան: Այդ ան- 
ձերն են Պ. Գառնիկ Մինասեան10 եւ Մեթր Հրաչեայ Շամլեան11:

Անոնք կարենալու են գործնապէս մասնակցիլ Լիբանանի 
գերիշխանութեան՝ օրէնսդիր ժողովին գործերուն: Ասոր հա- 
մար՝ պայման էր որ մեր ընտրեալները, իրենց ընդհանուր 
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զարգացումին կողքին, ունենային արաբերէն պաշտօնական 
լեզուին հմտութիւնը, որպէսզի խորհրդարանի նիստերուն մաս- 
նակցին աքթիւ կերպով:

Բաց աստի, խորհրդարանի մեր ներկայացուցիչները ծա- 
ռայելու են հայ եւ արաբ ժողովուրդներու միջեւ գոյութիւն 
ունեցող եղբայրական կապերու ամրապնդումին:

Վերջապէս, մեր երեսփոխաններուն պարտքն է պետական  
շրջանակներուն ներկայացնել մեր համայնքին ցաւերն ու պէտ- 
քերը, անոնց հետ համախորհուրդ գտնելու համար դարման- 
ները:

Հայ ժողովուրդին միասնականութիւնը խորհրդանշող երկու  
հայրենասէր թեկնածուները, Մեթր Շամլեան եւ Պ. Մինաս- 
եան, ունին վերոյիշեալ աշխատանքները լաւագոյն կերպով 
կատարելու կարողութիւններն ու յատկութիւնները: Անոնք, 
երկուքն ալ տիրացած են բարձրագոյն ուսումի եւ քաջատեղ- 
եակ են արաբերէն լեզուին: Անոնք տարիներով գտնուած են 
ազգային ծառայութեան պաշտօններու վրայ եւ գնահատուած՝ 
բոլորին կողմէ: երկուքն ալ ծանօթներու մեծ թիւ մը ունին 
արաբական եւ հայկական շրջանակներու մէջ, եւ սիրուած ու 
յարգուած են՝ իրենց մաքուր նկարագրին եւ անշահախնդիր 
ուղղամտութեան համար:

Հայ ժողովուրդը, որեւէ պարագայի տակ եւ որեւէ ժամանակ 
պիտի չամչնայ մեր երկու ազգային թեկնածուները ընտրած 
ըլլալուն համար: Ընդհակառակը, անոնց գործունէութիւնը հը- 
պարտութեամբ պիտի լեցնէ բոլոր հայերուն սիրտերը:

դեմոկրատ Ճակատը աշխատեցաւ նաեւ որ իր երկու թեկ- 
նածուները ընտրութեանց մասնակցին միւս համայնքներու 
այնպիսի ներկայացուցիչներուն հետ, որոնք ծանօթ են իրենց 
անցեալի ուղղամիտ գործունէութեամբ եւ բարձր նկարագրով:

դեմոկրատ Ճակատի հետ ընտրական պայքարի կը մաս- 
նակցին Լիբանանի ամէնէն աւելի սիրուած եւ յարգուած ընտա- 
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նիքներէն մէկուն զաւակը՝ էմին Պէյ Պէյհում12, Լիբանանի մե-
ծագոյն իրաւագէտներէն եւ ընդհանուրի յարգանքին արժա-
նացած անձնաւորութիւններէն ՝ Ալֆրէտ Պէյ Նաքքաշը13 եւ  
Լիբանանի գործաւորութեան կողմէ սիրուած ղեկավար՝ Մուս- 
թաֆա Արիսը14:

Հայրենակիցնե՛ր, մի՛ վարանիք ձեր վստահութիւնը յայտ- 
նելու դեմոկրատ Ճակատի բոլոր թեկնածուներուն: Մայիս 
25ին բոլորդ միատեղ քուէարկեցէք, եւ ձեր ձայները կեդրո-
նացուցէք այս արժանաւոր անձնաւորութիւններուն շուրջ: 
Անոնց յաջողութիւնը պիտի ըլլայ հայ ժողովուրդի զանգուա-
ծային միասնականութեան ոգիին յաղթանակը:
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ՔեՄՓերՈՒ ԽնդիրԸ

Սուրիոյ եւ Լիբանանի հայութեան ամէնէն ցաւոտ խնդիր- 
ներէն մէկն է քեմփերու հարցը: Հայ ժողովուրդի այն մասը, 

որ կրցած է հրաշքով մը շատ անգամ ազատիլ ջարդերէ, լքած  
է իր տունը, կալուածները եւ հարստութիւնը եւ եկած ապաս- 
տան գտած հիւրընկալ երկիրներու մէջ:

Այս երկիրները հասնող մեր ժողովուրդին մեծագոյն մասը, 
առաջին օրերուն, հազիւ կրցած է քանի մը հին տախտակներ 
քով քովի բերելով եւ անոնց վրան ծածկելով նոյնքան հին 
թիթեղներով պատսպարել իր ընտանիքը՝ արեւէն եւ անձրեւէն: 
Այս ձեւով կազմուած են մեծ թաղեր, որոնք ունեցած են նաեւ  
միեւնոյն կերպով շինուած շուկաներ, եկեղեցիներ եւ դպրոց- 
ներ:

Բնականաբար, այս թաղերն ու տուները, եթէ կարելի է 
այդ ողորմելի խրճիթները տուն կոչել, զրկուած են առողջա-
պահական տարրական պայմաններէն: Բայց ժամանակի ըն- 
թացքին եւ զանազան առիթներով քեմփաբնակ հայութեան 
մեծագոյն մասը կրցած է կառուցանել քարաշէն տուներ, նոր 
թաղամասեր եւ հոն փոխադրուիլ: Ժողովուրդին այս ճիգին 
մեծապէս օգնած են Ազգերու դաշնակցութեան Նանսէնեան 
Գրասենեակը15, ՀԲԸՄը16 եւ հարուստ գաղութներու մեր ազգա- 
յինները. չմոռնանք նաեւ տեղական կառավարութեան տուած 
բազմաթիւ դիւրութիւնները: 

դժբախտաբար այսօր, մօտ քսանհինգ տարիներ յետոյ, 
Պէյրութի հայութիւնը տակաւին չէ կրցած ամբողջութեամբ 
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ազատիլ այս անտանելի կեանքէն: Տակաւին ունինք Պէյրութի 
մէջ Ամանոս եւ Անդր-Նահրի մէջ Թիրօ եւ Սանճաքցիներու 
քեմփերը: Վերջին տարիներուն, օրինակ առնելով հայերէն, 
շատ մը պետեւիներ, մթվելիներ, քիւրտեր շինած կամ գնած 
են այս հիւղակներէն:

Այս քեմփերու գոյութիւնը տեւապէս մտահոգութեան առար- 
կայ եղած է թէ՛ Լիբանանի կառավարութեան եւ թէ՛ մեր Ազգ.  
Իշխանութեանց: Ամէն անգամ որ Լիբանանի կառավարու- 
թիւնը կամ Պէյրութի քաղաքապետութիւնը ուզած են քանդել 
տալ այս հիւղակները, որոնք արգելք են քաղաքի բարեկար- 
գութեան եւ կրնան կեդրոններ դառնալ համաճարակներու՝ 
անոնց բնակիչները բողոքած են եւ զանազան միջոցներով յե-
տաձգել տուած՝ առնուած որոշումին գործադրութիւնը: Բնա-
կան է ժողովուրդը ոչ մէկ կերպով կարելի է մեղադրել ասոր 
համար, որովհետեւ այդ տուներու բնակիչները հազիւ օրը 
օրին կը շահին իրենց ապրուստը եւ որեւէ միջոց չունին աւելի 
յարմար տուն մը շինելու կամ գնելու:

Նախ եգիպտոսի եւ յետոյ մեզի շատ աւելի մօտ՝ Սուրիոյ մէջ 
ծայր տուող քոլերայի համաճարակը անգամ մը եւս պետական 
շրջանակներու մէջ օրակարգի նիւթ դարձուցած է քեմփերու 
խնդիրը: Նախարարաց Խորհուրդի առած որոշման հիման 
վրայ, թաղապետութիւնը վերջին օրերը կազմակերպած էր 
քեմփերու բնակչութեան մարդահամարը: Օրինակ մը տալու 
համար յիշենք մէկ պարագայ՝ ըստ կատարուած մարդահա-
մարին, Քարանթինայի շրջանակին մէջ (Ամանոս եւ Մասլախ 
քեմփ), այդ ողորմելի հիւղակներու մէջ կը բնակին երկու հա-
զար ընտանիքներ, աւելի քան տասը հազար հոգի: Ասոնցմէ 
մօտ հինգ հարիւր ընտանիք հայեր են: Աւելցնենք նաեւ ուրիշ 
կէտ մը: Ամանոս քեմփի բնակչութեան մէկ մասին ապրուստի 
մեծագոյն աղբիւրն է իրենց մօտ գտնուող ծովեզերքը: Այդ 
խեղճերը, մանաւանդ գիշերները, այրով կնիկով, պզտիկով 
ու մեծով՝ ծով կը մտնեն, հաւաքելու համար լաթի, ոսկորի, 
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զանազան մետաղներու կտորներ եւ զանոնք ծախելով է որ 
կը ճարեն իրենց ապրուստը: Հեռանալով այդ շրջանէն այս 
ընտանիքները պիտի զրկուին, թէեւ խեղճ, բայց իրենց համար 
կարեւոր ապրուստի այդ միջոցէն:

Տակաւին յայտնի չէ թէ ե՞րբ պիտի քանդուին այս քեմփերը, 
բայց ուշ կամ կանուխ հարիւրաւոր հայ ընտանիքներ առանց 
բնակարանի պիտի մնան: Ասիկա ազգային կարեւորագոյն 
խնդիրներէն մէկն է: Հաւանաբար կառավարութիւնը կը մտա- 
ծէ զանոնք տեղաւորել նախկին ֆրանսական բանակի յատ- 
կացուած վայրերը: Բայց այդ տեղերը բաւարար չեն:

Ազգ. Իշխանութիւնները պէտք է անմիջապէս գործի ձեռ- 
նարկեն, ուսումնասիրեն խնդիրը եւ զայն լուծելու հաւանա-
կանութիւնները եւ դիմում կատարեն պէտք եղած տեղերը, 
որպէսզի օր մը, այս պաղին ու անձրեւին, հարիւրաւոր հայ 
ընտանիքներ, առանց բնակարանի չմնան: Ասիկա խղճի եւ 
ազգային արժանապատւութեան խնդիր է:
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ՕգնենՔ  
ՊաՂեսՏինի  

ՀաՅ գաՂթաԿաններՈՒն

Պաղեստինի տխուր դէպքերը ծանօթ են: Այդ դէպքերուն  
պատճառով հազարաւոր ընտանիքներ իրենց ամբողջ  

կալուածներն ու հարստութիւնը ձգած, եկան ապաստան գըտ- 
նելու արաբական քոյր երկիրներու մէջ: Բնական է, արաբա- 
կան ամբողջ աշխարհը յուզուեցաւ այս գաղթականներու վի- 
ճակին ի տես եւ պետութիւններ ու ժողովուրդներ իրենց կա- 
րելի օժանդակութիւնը կը բերեն անոնց վիճակը բարելաւե- 
լու համար: Այս ուղղութեամբ, Լիբանանի Կարմիր Խաչի տի- 
կինները տենդագին աշխատանքի սկսած են արդէն եւ իրենց 
ճիգերը մեծապէս գնահատելի են:

Մեզի՝ լիբանահայերուս համար, անմիջական մտահոգու- 
թեան խնդիր պէտք է ըլլայ նաեւ այս երկրին մէջ ապաստան 
գտած հայ գաղթականներու պարագան:

երեք-չորս հարիւր ընտանիքներ, առաւելաբար Հայֆայէն 
եւ եաֆայէն եւ մաս մըն ալ երուսաղէմէն, իրենց տունն ու  
գործը ձգած, մեծ մասով կողոպտուած իրենց գոյքերէն, եկած  
են, իրենց արաբ հայրենակիցներուն հետ, առժամեայ բնա- 
կութիւն հաստատել Լիբանան: Անոնց կարեւոր տոկոսը գէշ 
աղէկ տեղաւորուած է ազգականներու եւ բարեկամներու տու- 
ները, բայց փոքր մաս մը կը մնայ տակաւին Քարանթինայի  
մէջ: Անոնց համար մտահոգութեան ծանր հարցեր են բնակու- 
թեան եւ մանաւանդ ապրուստի խնդիրները:
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Լիբանանի հայութիւնը չի կրնար անտարբեր մնալ Պա- 
ղեստինէն գաղթած իր եղբայրներուն եւ քոյրերուն հանդէպ: 
Այժմէն իսկ պէտք է մտածենք կազմակերպելու անոնց բերուե- 
լիք օգնութեան գործը: Նախ, բոլորիս համար կայ բարոյա-
կան պարտականութիւն մը՝ հետաքրքրութիւն եւ եղբայրական  
վերաբերում ցոյց տալ հանդէպ մեզի պէտք ունեցող մեր հայ- 
րենակիցներուն: Մանաւանդ, տգեղ է շահագործումի նիւթ դար- 
ձնել անոնց վիճակը: Ուզեցինք նախ այս կէտը շեշտել՝ որով- 
հետեւ արդէն իսկ լսեցինք թէ տուն վարձել փորձող պաղեստի-
նահայ ընտանիքներէն ուզուած է անհամեմատօրէն բարձր 
վարձք, իսկ ուրիշներ մերժած են իրենց տուները վարձքի 
տալ գաղթականներու՝ առարկելով թէ անոնք բազմանդամ են: 
Բայց ասկէ զատ կայ նաեւ օգնութեան խնդիրը, որ պէտք է 
լրջօրէն կազմակերպուած ըլլայ: Կը մտածենք թէ այս աշխա-
տանքը պէտք է գլխաւորեն Ազգ. Առաջնորդարանն ու ՀԲԸՄը: 
Կարելի է անմիջապէս մարմին մը կազմել ուսումնասիրելու 
համար հայ նոր գաղթականներու պարագան: Նախ, պէտք 
է ունենալ անոնց ամբողջական ցանկը, գիտնալ անոնց հաս- 
տատուած տեղերը, ապրուստի միջոցները, դասաւորել այն 
ընտանիքները որոնք ժամանակ մը գոնէ կրնան իրենք զիրենք 
ապրեցնել եւ անոնք՝ որոնք անմիջական օժանդակութեան 
պէտք ունին: Վերջապէս, կայ օգնութեան ֆոնտ մը ստեղծելու 
պարագան: Այս ուղղութեամբ մենք վստահ ենք որ ՀԲԸՄը, 
ինչպէս այդպիսի պարագաներուն միշտ ըրած է, այս անգամ 
ալ չի զլանար իր կարեւոր մասնակցութիւնը բերելէ: Կարելի է 
նաեւ ընդհանուր հանգանակութեան ձեռնարկել: Լիբանանի 
հայութիւնը, բնական է իր կարելիութեանց սահմանին մէջ, 
պիտի ուզէ մասնակցիլ այսպիսի հանգանակութեան մը:

Այս բոլոր աշխատանքներուն ընթացքին, կրնան օգտա- 
կար դեր կատարել Հայֆայի առաջնորդ Հայր Շաւարշ17 եւ  
ՀԲԸՄի ատենապետ՝ Տոքթ. Թօրեան18 որոնք քաղաքս կը գըտ- 
նուին այժմ: 



– 239 –

եղբայրական օգնութեան այս գործը կարելի է գլուխ հա- 
նել՝ եթէ քիչ մը սիրտ դնենք գործին մէջ եւ հետաքրքրութիւն 
ու զոհողութեան ոգի ցոյց տանք դժբախտացած մեր հայրե-
նակիցներուն հանդէպ: 
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ՀաՅԿաԿան ՀիՒՂաՒաններՈՒ 
ՄՂՁաՒանՋԸ

Մ օտ տասնհինգ օրեր առաջ Քարանթինայի հիւղաւան- 
ներու թաղամասին մէջ ծագած մէկ հրդեհին հետեւանքով 

հարիւր յիսուն թիթեղածածկ խրճիթներ հրոյ ճարակ դարձան: 
Անոնք որ այդ գիշեր փութացին տեղւոյն վրայ՝ տեսան մարդ- 
կային ամբողջ զանգուածի մը աննկարագրելի յուզումն ու  
սարսափը: Հազարաւոր մարդիկ, կիներ ու մանուկներ խաւա- 
րին մէջ, անձրեւի տակ եւ ցեխերու մէջ, իրար կորսնցուցած, 
կ՚աշխատէին փրկել իրենց երկար տարիներու խնայողու- 
թեամբ գնուած ապրանքներէն ինչ որ կարելի էր տակաւին: 
Շրջանի բոլոր ընտանիքները սարսափի մէջ էին եւ խուճապի 
մատնուած, որովհետեւ հրդեհը կրնար տակաւին տարածուիլ 
Քարանթինա-Ամանոս ամբողջ թաղը:

Պէտք է ընդունիլ թէ պետական եւ զինուորական իշխա- 
նութիւնները անմիջական օգնութեան հասան անպատսպար 
մնացած ընտանիքներուն, տեղաւորեցին աղէտեալները, եւ կը  
հոգան անոնց ապրուստը: Բարեսիրական կազմակերպութիւն- 
ներ եւ բարեսէր անձնաւորութիւններ եւս փութացին օգնել  
պետական սպասարկութիւններուն:

Այս բոլորը թէեւ անմիջական եւ անհրաժեշտ, բայց առ- 
ժամեայ կարգադրութիւններու սահմանը չեն անցնիր: 

Աղէտեալներու վերջնական տեղաւորման եւ Պէյրութի հիւ- 
ղաւաններու ցաւոտ հարցերը կը մնան իրենց ամբողջութեանը 
մէջ: 
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Քարանթինայի հրդեհը պետական շրջանակներու թէ Լի-
բանանի հանրային կարծիքին ու խղճին առջեւ անգամ մը եւս 
կը դնէ հին ու ցարդ անլուծելի մնացած խնդիր մը: Լիբանանի 
պէս գեղեցիկ եւ բարգաւաճ երկրի մը մայրաքաղաքին համար 
իրական ամօթ մըն է թիթեղեայ տուներէ բաղկացած ամբողջ 
թաղամասերու գոյատեւումը: 

Քարանթինայի հրդեհին հետեւանքով անպատսպար մը- 
նացին նաեւ մօտ երեսունհինգ հայ ընտանիքներ: Հայկական 
հիւղաւաններու գոյութիւնը մեծ ամօթ մըն է նաեւ Սփիւռքի մեր 
ժողովուրդին եւ մասնաւորաբար լիբանահայութեան համար: 
Մօտ հազար հայ ընտանիքներ քառասուն տարիներէ իվեր 
տակաւին կը բնակին Ամանոսի, չարչապուքի, Սանճաքի եւ 
Թիրոյի փայտաշէն ու թիթեղաշէն քեմփերու հակաառողջա-
պահական եւ այլասերիչ մթնոլորտին մէջ: Այդ թաղամասերու 
գոյութիւնը դէմ է մարդու մեր խղճին եւ հայ մարդու մեր արժա-
նապատւութեան: 

Հայը՝ որ իր Հայրենիքին մէջ քառասուն տարիներու ըն- 
թացքին վերակառուցանեց ամբողջ երկիր մը, հայը՝ որ Սփիւռ- 
քի եւ նաեւ Պէյրութի մէջ քառասուն տարիներու ընթացքին 
շինեց ոչ միայն սեփական վիլլաներ, այլ նաեւ գեղեցիկ տա-
ճարներ եւ կրթական հաստատութիւններ, ի վիճակի է հաւա-
քական ճիգով մը վերջ տալու հայկական հիւղաւաններու 
նուաստացուցիչ գոյութեան ու ներկայութեան: 

Համեմատաբար դիւրին է մեր ժողովուրդը խանդավառել  
ազնիւ առաջադրութիւններով, գեղեցիկ նախաձեռնութիւննե- 
րով եւ ազգանուէր ծրագիրերով: Այս ժողովուրդը, որ գիտէ 
շաբաթներ ամբողջ խանդավառութեան եւ ոգեւորութեան օրեր  
ապրիլ Հայրենիքէն եկող իր մէկ տաղանդաւոր բանաստեղ- 
ծուհիին ներկայութեամբը, գիտէ՛ նաեւ խանդավառուիլ եւ մեծ 
զոհողութիւններ յանձն առնել՝ երբ իրեն կը ներկայացուին 
անշահախնդիր եւ ազգօգուտ ծրագիրեր: 

Գիտենք թէ ասկէ առաջ եւս հայկական հիւղաւաններու 
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հարցը բազմաթիւ անգամներ պետական թէ հայկական շըր- 
ջանակներու մէջ նիւթ եղաւ խօսակցութիւններու եւ խորհրդա- 
ծութիւններու: Բայց այդ խորհրդածութիւնները լրջօրէն չզար- 
գացան եւ չյանգեցան յստակ եւ գործադրելի ծրագիրերու, 
որովհետեւ միշտ ալ այդ խօսակցութիւններու ետին կար 
հատուածական թէ ընտրական շահերու մտահոգութիւնը: Ծը- 
րագիրերու մշակման համար իսկ դրուեցան այնպիսի պայ- 
մաններ, որոնք բնոյթն ունէին ծառայելու միայն մէկ հատուածի 
քաղաքական շահերուն եւ նպատակներուն:

Մենք աւելորդ կը նկատենք անգամ մը եւս անդրադառնալ 
այդ հին եւ ցաւոտ խնդիրներուն: 

Այսօր, Քարանթինայի մեծ հրդեհը անգամ մը եւս մեր հա- 
մայնքին խղճին ու արժանապատւութեան առջեւ կը դնէ հայ- 
կական հիւղաւաններու օրակարգը: Կրնանք ազգովին անգամ 
մը եւս գոհանալ սրտցաւ խօսքերով եւ մանր օգնութիւններով, 
իսկ քանի մը շաբաթներ յետոյ կը մոռցուին այս օրուան 
աղէտեալներն ու քեմփերու գոյութիւնը...: Մինչեւ որ օր մըն ալ 
աւելի մեծ աղէտ մը եւս ցնցէ մեր խիղճն ու հոգիները:

Բայց կրնանք նաեւ ազգովին տէր կանգնիլ մեր պատաս- 
խանատւութիւններուն: 

Կը կարծենք թէ հայկական հիւղաւաններու գոյութեան վերջ 
տալու աշխատանքի նախաձեռնութիւնը անպայմանօրէն 
պէտք է գայ մեր համայնքէն: Գիտենք թէ հազար հայ ընտա- 
նիքներու տեղաւորումը նոր բնակարաններու մէջ ծանր աշ- 
խատանք կը պահանջէ, եւ մեծ դժուարութիւններու առջեւ պի- 
տի դնէ գաղութը: Բայց եթէ բարիկամեցողութեամբ մօտենանք 
խնդրին եւ զայն դարձնենք ազգային արժանապատւութեան 
եւ անհրաժեշտութեան հարց մը, յաղթահարելի՛ են այդ դժուա- 
րութիւնները: 

Պէտք է նախ գոյութիւն առնէ համազգային մարմին մը, որ 
դուրս ըլլայ հատուածական – եկեղեցական թէ քաղաքական – 
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ամէն կարգի հաշիւներէ ու մտահոգութիւններէ: Այդ մարմնին 
առաջին մտահոգութիւնը պիտի ըլլայ ուսումնասիրել տալ 
հիւղաւաններու մէջ բնակող իւրաքանչիւր ընտանիքի պարա- 
գան ու պայմանները: Վստահօրէն գիտենք թէ քեմփերու մէջ 
կան ընտանիքներ, որոնք նիւթապէս լաւ վիճակի մէջ են եւ 
իրենց սեփական միջոցներով կրնան փոխադրուիլ քարաշէն 
տուներ: Կան նոյնիսկ ընտանիքներ, որոնք տարբեր թաղի 
մէջ քանի մը յարկով տուն շինել տուած են եւ վարձու՛ տուած, 
եւ սակայն իրենք կը շարունակեն համեստ տնակներու մէջ 
բնակիլ: Պէտք է անխնայ ստիպել այդ ընտանիքները, որ հրա-
ժարին քեմփի մտայնութենէն ու կեանքէն, եւ փոխադրուին 
քիչ մը աւելի մարդավայել բնակարաններ: 

Անհրաժեշտ է նաեւ լրջօրէն ուսումնասիրել այն շրջանները, 
ուր նուազագոյն ծախսերով կարելի է բանուորական աւաններ 
շինել: Պէտք է նկատի ունենալ փոխադրութեան հարցը. հիւ- 
ղաւաններու բնակիչները կարելի չէ տեղաւորել իրենց աշխա-
տանքի վայրերէն շատ ալ հեռու շրջաններու մէջ: 

Այս բոլոր ուսումնասիրութիւններէն յետոյ, կը մնայ բուն 
դժուարութիւնը՝ նիւթական միջոցներու ստեղծումը: Այսպիսի 
ծրագրի մը ֆինանսաւորման անկասկած թէ պիտի մասնակ- 
ցին բազմաթիւ սպասարկութիւններ եւ հաստատութիւններ՝ թէ՛ 
օտար եւ թէ՛ հայ:

Նախ, առաջին առիթով եւ գլխաւոր մասնակցութիւնը պիտի 
բերէ Լիբանանի կառավարութիւնը: Հիւղաւաններու հարցին 
լուծումը մեծ մտահոգութիւն մըն է պետութեան համար, եւ 
տարիներէ իվեր պետական սպասարկութիւնները բանուորա-
կան աւաններու շինութեան ծրագիրեր կը մշակեն: եթէ հայ- 
կական քեմփերու վերջ տալու ծրագրին նախաձեռնութիւնը 
ստանձնէ մեր համայնքը, շատ բնական է որ պետութիւնը 
պիտի մնայ գոհ եւ իր նիւթական աջակցութիւնը պիտի չզլա-
նայ: Այդպիսի ծրագրի մը իրագործման համար կրնան նաեւ 
կարեւոր գումարներ տրամադրել Պէյրութի եւ Պուրճ Համուտի 
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քաղաքապետութիւնները:

երբ տարուած աշխատանքներն ու մշակուած ծրագիրը 
լուրջ են, կասկածէ վեր է, թէ Գալուստ Կիւլպենկեան Հիմ- 
նարկութիւնը19, ՀԲԸՄը, ինչպէս նաեւ բարեսիրական այլ կազ- 
մակերպութիւններ իրենց բարոյական եւ մանաւանդ նիւթա-
կան աջակցութիւնը կը բերեն: 

Կարելի է տակաւին, եւ ի հարկին պետական միջամտու- 
թեամբ, մեծ գումարներ գանձել՝ իբր հատուցում ՝ այն կալուա-
ծատէրերէն, որոնց հողերուն վրայ շինուած են հայկական 
հիւղաւանները: Տարիներու ընթացքին այդ հողերու գիները 
անհամեմատօրէն բարձրացած են եւ կալուածատէրերը պար- 
տին նիւթական լայն զոհողութիւններ յանձն առնել, որպէսզի 
իրենց հողերը պարպուին փայտաշէն ու թիթեղածածկ տնակ- 
ներէ: Այս ձեւով իրենք եւս շահաւոր գործ ըրած կ՚ըլլան: 

Այս բոլորէն ետք, կարելի է ձեռնարկել ընդհանուր եւ հա-
մազգային հանգանակութեան մը: Ապահովաբար այս նպա-
տակին համար ամէն հայ կը նուիրաբերէ իր կարելիութեան 
սահմանին մէջ: Լիբանահայութենէն յետոյ հանգանակութիւնը 
կը շարունակուի այլ գաղութներու մէջ եւ մասնաւորաբար  
Ամերիկա: Մեր գաղութներէն ներս չէ եղած ազգաշէն մեծ ծը- 
րագիր մը, համազգային բնոյթ ունեցող գեղեցիկ նախաձեռ- 
նութիւն մը, որուն իր իշխանավայել մասնակցութիւնը բերած 
չըլլայ ամերիկահայ պատուական գաղութը: 

Հիւղաւանները բնակող շատ մը հայ ընտանիքներ թէեւ 
չեն կրնար իրենց սեփական միջոցներովը տուն շինել եւ փո-
խադրուիլ, բայց կրնան առաւել կամ նուազ չափով մասնակցիլ 
իրենց համար կառուցուելիք բնակարաններու ծախսերուն:

Հայկական հիւղաւաններուն վերջ տալու ծրագրին նախա- 
ձեռնողները պիտի դիմակալեն մեծ դժուարութիւններ: Այդ 
դժուարութիւնները անյաղթահարելի չեն՝ եթէ հարցին մօտե-
նանք հաւատքով, ազգային մեր արժանապատւութիւնը փըր- 
կելու բծախնդրութեամբ: 
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Քարանթինայի մեծ հրդեհը քեմփերու խնդրին լուծման հա-
մար ստեղծած է նպաստաւոր մթնոլորտ մը: Կ՚արժէ օգտուիլ 
ստեղծուած առիթէն եւ միանգամընդմիշտ ազատիլ հայկա-
կան հիւղաւաններու մղձաւանջէն: 
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թՄՄ ՀիՄնադիրներՈՒ 
ՄարՄնին ԿՈՂՄԷ  

Մեթր Հ. սեդրաԿեանի ԽՕսՔԸ  
Վ. թԷՔԷեան ՎարԺարանի  

ՇԷնՔի ՀիՄնարԿԷՔի 
ՀանդիսՈՒթեան20

Վսեմաշուք Տիար նախարար21, Գերշ. Սրբազան հայր22, մե- 
ծարգոյ Տոքթ. Փերտիկաօ23 եւ ազնուափայլ տիկին, մե- 

ծայարգ Տիար Ռոպէր Կիւլպենկեան24 եւ ազնուափայլ տիկին 
եւ յարգելի բարեկամներ:

ԹՄՄը25, որ պիտի դառնար արտասահմանի մեր մշակու- 
թային մեծագոյն կազմակերպութիւններէն մէկը՝ իր հիմնումէն 
քանի մը տարիներ յետոյ, շատ դժուարին պայմաններու 
տակ եւ մեծ զոհողութիւններով Պէյրութի մէջ հիմը կը դնէր 
կրթական նոր կեդրոնի մը, լոյսի նոր տունի մը՝ Վահան Թէ- 
քէեան Վարժարանին26: Միութեան հիմնադիրները ունէին այն  
գիտակցութիւնը թէ ազգի մը եւ ամբողջ մարդկութեան ապա- 
գայի տեսակէտով, պետական եւ հասարակական աշխա- 
տանքներու, զոհողութիւններու եւ նիւթական կարելիութիւննե- 
րու գործածութեան ամէնէն արդիւնաւէտը կը հանդիսանայ 
անկասկած դպրոցներու ստեղծումը: Այն ազգերը որոնք ըմ- 
բռնած են հիմնական այս ճշմարտութիւնը՝ կը գտնուին քաղա-
քակրթութեան եւ յառաջդիմութեան առաջին գիծերուն վրայ:

Հիմնուող ամէն կրթական հաստատութիւն ազգային մեծ 
շահեկանութիւն կը ներկայացնէ, եւ արժանի է բոլորին քա-
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ջալերութեան: Ամէն վարժարան նոր կարելիութիւն կը ստեղծէ 
բարոյական, մտաւոր եւ մարդկայնական դաստիարակութիւն 
ջամբելու նոր սերունդներու, որպէսզի անոնք դառնան առողջ 
եւ օգտակար տարրեր այն ընկերութեան, որուն մէջ կ՚ապրին, եւ 
պատրաստելու համար զանոնք որպէս քաղաքացիական եւ 
ընկերային պատասխանատւութիւններու գիտակից երիտա- 
սարդներ:

Ազգի մը, հաւաքականութեան մը կեանքի յեղաշրջումի ըն- 
թացքին՝ հիմնուող իւրաքանչիւր կրթական հաստատութիւն 
նոր նշանակէտ մըն է՝ դէպի յառաջդիմութիւն ու քաղաքա- 
կրթութիւն: Զրկեալ թաղամասի մը մէջ բացուած Վ. Թէքէեան 
Վարժարանը, Պէյրութէն մինչեւ Ամերիկա, բազմաթիւ կազմա- 
կերպութիւններու եւ հարիւրաւոր ազնիւ ազգայիններու քա-
ջալերութեան եւ գուրգուրանքին առարկայ պիտի դառնար: 
Շնորհիւ բոլորին բարոյական եւ նիւթական օժանդակութեան՝ 
Վարժարանը տասներեք տարիներ պահեց իր գոյութիւնը, 
ամէն տարի արձանագրելով նոր յաջողութիւններ:

երկար ատենէ իվեր Վ. Թէքէեան նախակրթարանի հիմ- 
նադիրներուն եւ բոլոր բարեկամներուն փափաքն էր, երազն 
ու տեսակ մը մտասեւեռումը՝ վարժարանը օժտել արդիական  
եւ սեփական շէնքով մը, որպէսզի աշխատանքներն ու զոհո- 
ղութիւնները տային առաւելագոյն արդիւնքները՝ յօգուտ նոր 
սերունդներու դաստիարակութեան:

Ծրագրուած էր Վ. Թէքէեան Վարժարանը կառուցանել 
Միութեան բոլոր անդամներուն եւ բարեկամներուն մասնակ- 
ցութեամբը ու զոհողութիւններովը՝ Պէյրութ թէ այլուր: Այսօր 
կ՚իրականանայ ահա այդ աղուոր ծրագիրը:

Հիմնարկէքի այս պաշտօնական առիթով մեր երախտա- 
գէտ առաջին մտածումը կ՚երթայ այս գեղեցիկ երկրին, մեր 
հարազատ Հայրենիքը դարձած Լիբանանի ժողովուրդին, պե- 
տութեան եւ մասնաւորաբար անոր արժանընտիր նախագահ  
Զօր. Ֆուատ Շեհապին27 որոնք ծագումով հայ իրենց քաղա- 
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քացիներուն հանդէպ որդեգրեցին բարեացակամ եւ իմաս- 
տուն քաղաքականութիւն մը, թոյլ տալով որ մեր համայնքի  
զաւակները իրենց ինքնուրոյն մշակոյթով, հայ ցեղի մտքի եւ  
սրտի յատկութիւններով ու իրենց սեփական հաստատութիւն- 
ներու միջոցով, մասնակցին Լիբանանի ընդհանուր զարգա- 
ցումին ու յառաջդիմութեան: Լիբանանի կրթական նախարա- 
րութիւնը արաբերէնի ուսուցիչներ տրամադրելով եւ տարեկան 
կարեւոր յատկացումներով իր թանկագին օժանդակութիւնը 
բերած է ի միջի այլոց մեր Վարժարանին:

Կրթական նախարար Տիար Շարլ Հելուի28 անձամբ ներ- 
կայութիւնը այս հանդիսութեան՝ կը նկատենք մեծ պատիւ մը 
մեր հաստատութեան եւ հայ համայնքին:

Նոյն երախտագէտ մեր մտածումը կ՚երթայ նաեւ Գ. Կիւլպենկ- 
եան մարդասիրական մեծ հիմնարկութեան, որուն վաթսուն- 
հինգ հազար տոլարի իշխանավայել յատկացումը անմիջա- 
կանօրէն կարելի դարձուց դպրոցի շինութեան գործը: Հիմնար- 
կութեան նախագահ Տոքթ. Ժոզէ տէ Ազերետօ Փերտիկաոյի 
եւ Հայկական Բաժնի տնօրէն Տիար Ռոպէր Կիւլպենկեանի 
ներկայութիւնը այս հանդիսութեան՝ կը խանդավառէ մեր բո- 
լորը:

Այս առիթով երախտագիտութեամբ կ՚ոգեկոչենք յիշատա- 
կը մեծանուն բարերար ողբ. Գալուստ Կիւլպենկեանին29:

երախտապարտ ենք նաեւ բազմաթիւ կազմակերպութիւն- 
ներու եւ միութիւններու եւ ի մասնաւորի արտասահմանի հա- 
յութեան մեծագոյն բարեսիրական եւ կրթական հաստատու- 
թեան՝ ՀԲԸՄին, որոնց յատկացումները անցնող տասներեք 
տարիներուն մեծապէս դիւրացուցին մեր գործը:

Մեր երախտագիտութեան եւ շնորհակալութեան սրտագին 
խօսքը կ՚ուղղենք հեռաւոր Ամերիկայի մեր պատուական գա- 
ղութին եւ մասնաւորաբար ԱՄՆի արեւելեան եւ արեւմտեան 
շրջաններու մեր օժանդակ մարմիններու անձնուէր անդամ-
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անդամուհիներուն, որոնք Վարժարանի հիմնարկութեան թուա- 
կանէն սկսեալ բարոյապէս թէ նիւթապէս զօրավիգ կանգնե-
ցան մեզի եւ որոնք մեծագոյն բաժինն ունին մեր երազին իրա- 
կանացման մէջ:

Շնորհակալութիւն դարձեալ՝ Պէյրութի մեր բոլոր նուիրա- 
տուներուն եւ բարեկամներուն:

դարերու հալածանքներէ եւ ջարդերէ ետք եւս հայ ժողո- 
վուրդը՝ իր Հայրենիքին մէջ թէ արտասահմանի, կը շարունակէ 
կառուցանել հոգեկան, կրթական եւ մշակութային նոր տա-
ճարներ եւ կատարել, ազգերու ընտանիքին մէջ, իր ինքնուրոյն 
եւ բարձր առաքելութիւնը:

Կառուցուող ամէն մի տաճար, հիմնուող իւրաքանչիւր լոյսի 
տուն կը վկայէ հայութեան հրաշագործ կենսունակութեան եւ 
հրաշափառ յարութեան մասին: Այս հաւատքով է ահա, որ կը 
բարձրացնենք Վ. Թէքէեան Վարժարանի այս արդիական 
շէնքը:
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ԽՕսՔ՝ արՏասանՈՒած  
ՀաՅՈՑ ՑեՂասՊանՈՒթեան  

ՅիսնաՄեաԿի ՈգեԿՈչՈՒՄին 
աՌթիՒ30

Պ. Նախարար,

Հոգեւոր պետեր,

Սգակիր հայ ժողովուրդ,

Հայաստանի եւ Սփիւռքի բովանդակ հայութիւնը անսահման 
երկիւղածութեամբ կ՚ոգեկոչէ այսօր Ապրիլեան եղեռնի մէ- 

կուկէս միլիոն իր նահատակներուն եւ դիւցազնական գոյա-
մարտերու հերոս զոհերուն սրբազան յիշատակը: 

Աշխարհի պատմութիւնը, մինչեւ 1915, ամէնէն մահասփիւռ 
արշաւներուն եւ պատերազմներուն տարեգրութեանց մէջ իսկ  
չունի Ապրիլեան եղեռնին մօտեցող արձանագրութիւն մը: Օս- 
մանեան պետութեան կողմէ հայ ժողովուրդին վրայ գործա- 
դրուած Ցեղասպանութիւնը, իր նպատակովը, տարողութեամ- 
բը եւ գործադրութեան դժոխային եղանակովը՝ չունի իր նա- 
խընթացը: Արդարեւ, ահա պետութիւն մը, որ իր քաղաքական 
ղեկավարութեամբը կը ծրագրէր ամբողջական բնաջնջումը 
երեքհազարամեայ ժողովուրդի մը: Ժողովուրդ մը՝ գերազան- 
ցօրէն խաղաղասէր, աշխատասէր եւ ստեղծագործ: Ժողո- 
վուրդ մը՝ մարդկային քաղաքակրթութեան առաջաւոր ջա-
հակիրներէն: Ժողովուրդ մը՝ որ դարեր շարունակ, հակառակ 
պարբերական հալածանքներու եւ հարստահարութեանց, հա- 
ւատարմօրէն ծառայած էր այդ երկրին ու պետութեան, եւ իր 
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անգնահատելի մասնակցութիւնը բերած մինչեւ իսկ թուրք 
արուեստին, թուրք մշակոյթին: 

եւ այս ժողովուրդին դէմ էր որ կառավարութիւն մը, իր 
վարչամեքենայով, կեդրոնի, գաւառներու, քաղաքներու եւ գիւ- 
ղերու իր պաշտօնէութեամբ, ծրագրեց ու գործադրեց Ցե-
ղասպանութեան հրէշային արարքը: Գազաններն անգամ 
այնքան վայրագութեամբ չեն յօշոտեր իրենց որսերը, որքան 
թուրքին արիւնարբու բնազդը իր յագեցումը փնտռեց անզէն 
ու անպաշտպան բազմութիւններուն սպանդին մէջ: 

Տանթէի31 դժոխքին մէջ նկարագրուած չարչարանքները, որ  
մինչայդ ընթերցողը զարհուրանքի կը մատնէին, 1915ին նսե-
մացան հայուն կրած մարտիրոսութեանց մօտ: Ոչ մէկ գրիչ, 
ի՛նչ հզօր երեւակայութեան ալ տէր ըլլայ, պիտի յաջողի եր- 
բեւիցէ իր ամբողջական շրջանակին մէջ սեւեռել մանրամաս- 
նօրէն հայ ժողովուրդին՝ իր մեծերով ու պզտիկներով, կիներով 
եւ ծերերով, իր հոգեւորականներով ու մտաւորական ղեկա-
վարութեամբ մորթոտուիլը, ողջակիզուիլը, ջրամոյն խեղդուիլը 
եւ գլխատումը:

Ինչպէ՞ս երեւակայել որ կրնայ գտնուիլ մարդկային ձեռք 
մը, որ քար բարձրացնէ եւ հրճուանքով փշրէ Զօհրապներու 
ուղեղը, որ անբաժանելի մասն էր մարդկային քաղաքակրթու- 
թիւնը կերտող ուղեղին: Պիտի չյաջողի, վասնզի մարդկային 
միտքը երբեք պիտի չկարենայ, իր մարդկային ըլլալու էու- 
թեանը պատճառով, իջնել ու խորանալ մինչեւ հրէշայինը, որ  
նման սպանդ մը կազմակերպողին վերապահուած պիտի 
մնայ միայն: 

Որովհետեւ քաղաքակիրթ որեւէ ազգ, եթէ իր որոշ շրջանի 
մը ղեկավարութիւնը գործած ըլլար ոչ միայն նմանօրինակ,  
այլ նուազագոյն տարողութեամբ ոճրային արարք մը, իր յա- 
ջորդող ղեկավարութեամբ պիտի դատապարտէր ոճրագործ- 
ներն ու անոնց արարքները, արդար հատուցում պիտի ընէր 
զոհերուն: Սահմռկեցուցիչ է հաստատել, թէ եղեռնագործ Իթ- 



– 253 –

թիհատի յաջորդները մինչեւ այսօր տակաւին ոչ միայն դա-
տապարտութեան խօսք չեն բանաձեւեր, այլ դահճապետ 
Թալէաթի յուշադամբանը կը կանգնեն իրենց մայրաքաղա- 
քին մէջ: եւ այդպէսով կը նուիրագործեն ուրեմն անզէն ու 
անպաշտպան բազմութիւններու սպանդը: 

Անզէն ու անպաշտպան, այո՛, բայց ո՛չ անկարող՝ հերոս- 
ներու ծնունդ տալու հրաշքին: 

Մահուան անդունդին հասած, բնաջնջումի ճիւաղային 
սպառնալիքին առջեւ կանգնած, յանձնուած՝ զինեալ պետա-
կան ուժերու եւ անասնացած խուժաններու, հայը գիտցաւ 
ամէն տեղ ուր կար, կը կրկնեմ ՝ հայը գիտցաւ յայտնաբերել 
դիմադրութեան եւ քաջութեան անընկճելի իր ոգին: եւ պատ- 
մութիւնը արձանագրեց խիզախութեան, գերագոյն զոհողու- 
թեանց, հերոսական մարտնչումներու, հաւաքական թէ անհա- 
տական սխրագործութեանց հոյակապ դրուագներ: Իր պատ- 
մութեան այս եզական ըլլալու սահմանուած ողբերգութեան 
շրջանին, որ Ապրիլեան եղեռնն է, հայը իր ծոցէն ծնունդ տուաւ 
փաղանգի մը ամբողջական հերոսներու, որոնք մշտատեւ 
ներշնչարաններ մնալու սահմանուած են մեր յաւերժական 
ժողովուրդին համար: Վասպուրական, Շապին Գարահիսար,  
Ուրֆա, Տարօն, Մուսա Տաղ անուններ չեն այլեւս, այլ մըշ- 
տարծարծ ատրուշաններ, որոնք պիտի ջերմացնեն իրարա-
յաջորդ մեր բոլոր սերունդները, պիտի ոգեշնչեն զանոնք:

եւ օսմանեան պետութիւնը չյաջողեցաւ ամբողջ ժողովուրդ 
մը բնաջնջելու իր գեհենական ծրագրին մէջ: 

Կոտորակուած մեր ժողովուրդին վերապրող բեկորներուն 
մէկ մասը ապաստան կը գտնէր ասպնջական երկիրներու մէջ: 
Յիսնամեակի համազգային այս վեհաշուք հանդիսութեան 
առիթով ՝ անգամ մը եւս հայութեան երախտագիտական ան- 
կեղծ զգացումները կը յայտնենք ի մասնաւորի արաբ հիւրըն- 
կալ ժողովուրդներուն: Անոնք ո՛չ միայն մեզի տուին ապաս- 
տան, այլ տուին Հայրենիք եւ իբր մարդ ու իբր հարազատ 
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քաղաքացի ապրելու ամբողջական իրաւունքներ: Անոնք մե- 
զի տուին նաեւ մեր ուրոյն դիմագիծը պահպանելու եւ մեր 
սեփական, ինքնուրոյն մշակոյթով ընդհանուր վերելքին մեր 
բաժինը բերելու բոլոր կարելիութիւնները: 

Կը կրկնեմ, օսմանեան պետութիւնը չյաջողեցաւ հայ ժողո- 
վուրդը բնաջնջելու իր դիւային ծրագրին մէջ:

Որովհետեւ ահաւասիկ մեր նախահայրերուն սրբազան 
հողին մէկ մասին վրայ վերականգնած է հայկական պետա-
կանութիւնը, հայոց Մայր Հայրենիքը: Ապահովուած է այլեւս 
հայ ժողովուրդին յաւերժութիւնը: Հայ ժողովուրդը անով յաղ- 
թահարած է մահը, նուաճած է իր ապրելու իրաւունքը: 

եւ այսօր, եթէ դարերու խորքէն եկող մեր ժողովուրդին մե-
ծագոյն ողբերգութեան յիսնամեակն է, է՛ նաեւ յիսնամեակը 
անոր հրաշափառ յարութեան: Հայրենիքի մէջ թէ Սփիւռքի, 
հայ ազգը կրկին կը ներկայանայ որպէս առաջընթաց ջա-
հակիրներէն մէկը մարդկային քաղաքակրթութեան:

Հակառակ իր փոքր թիւին, հակառակ քանի մը տասնեակ 
տարիներու դժնդակ կեանքի պայմաններուն, հայ ժողովուրդը 
արդէն մարդկութեան կու տայ, գիտութեան, արուեստի եւ այլ  
մարզերուն մէջ, ստեղծագործ եւ հանճարեղ դէմքեր: Հայ  
միտքը կը ճառագայթէ միջազգային երկնակամարին վրայ 
փայլով մը, որ անվերապահ հիացման կ՚արժանանայ բոլորին 
կողմէ: եւ այս անուրանալի իրողութիւնը մեզի իրաւունք կու  
տայ ըսելու, որ առանց հայուն, մարդկային քաղաքակրթու- 
թիւնը անպայմանօրէն մաս մը պիտի կորսնցնէր իր ոգիէն եւ 
բովանդակութենէն:

Ահա թէ ինչո՞ւ Ապրիլեան եղեռնի մեր սուգին կը միախառ- 
նուի ու կը տիրապետէ նաեւ Մահը յաղթահարած եւ Կեանքը 
վերջնականօրէն նուաճած ըլլալու հպարտութիւնը:

եւ կեանքը վերջնականապէս նուաճած մեր նոր եւ յաջոր- 
դական սերունդներուն աւագ պարտականութիւնը պիտի ըլ- 
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լայ անտարակոյս նուաճել եւ իրականացնել մեր նահատակ- 
ներուն սրբազան երազը: Այսինքն անխոնջ, յարատեւ եւ ան- 
տեղիտալի կերպով հետապնդել հայոց պատմական իրաւունք- 
ները, մինչեւ այդ իրաւունքներուն ամբողջական տիրացումը:

Յարգանք մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներու յիշատա- 
կին: 

Փառք՝ մեր հերոսներու անմահ յիշատակին: 

Կեցցէ՜ յաւերժական մեր ժողովուրդը: 
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ՀաՄաՅնՔաՅին դրՈՒթիՒնԸ  
եՒ ԼիԲանան

Շէյխ Փիէր Ժեմայէլի32 գլխաւորած փաղանգաւորներու 
քաղաքական կազմակերպութիւնը, Շթորայի մէջ գումար- 

ուած վերջին իր համագումարին, կ՚որդեգրէր Լիբանանի պե- 
տական կեանքէն ներս համայնքային դրութեան ջնջումը պա- 
հանջող բանաձեւ մը: Մինչեւ վերջին տարիները այս պա-
հանջը կը դրուէր առաւելաբար յառաջդիմական ճանչցուած 
կազմակերպութիւններու կողմէ, բայց այժմ եւ ժամանակի  
ընթացքին աւելի շեշտուած կերպով, աջակողմեան կազմակեր- 
պութիւններ ու անձնաւորութիւններ եւս անհրաժեշտութիւնը 
կը զգան «դաւանականութեան» վերացումին:

Ըստ մեզի, համայնքային դրութիւնը Լիբանանի մէջ ունի  
երկու երես՝ թէեւ նոյն ըմբռնումներու արդիւնք եւ իրար ամբող- 
ջացնող:

Առաջին երեսը այն է, որ պետութիւնը իր գերիշխանութեան 
մէկ մասը, առաւելաբար դատաստանական եւ մասամբ օրէնս- 
դրական մարզերու մէջ, կը զիջի համայնքային իշխանութիւն- 
ներուն: Իւրաքանչիւր քաղաքացի, անձնական իրաւանց – սթա- 

թիւ փերսոնէլ – հարցերու համար ենթակայ է իր համայնքին 
ներքին օրէնքներուն եւ դատարաններուն: Հետեւաբար, հա-
կառակ ռամկավարական արդի ըմբռնումներուն, կարգ մը 
մարզերու մէջ նոյն երկրի բոլոր քաղաքացիները ենթակայ չեն 
նոյն օրէնքներուն եւ նոյն դատական ատեաններուն:

Այս դրութիւնը շատ երկար դարերու պատմութիւն ունի:  
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Անոր ծնունդ տուողները, թէեւ նախնական ձեւին մէջ, անկաս- 
կած թէ եղած են արաբները՝ իսլամական առաջին արշա- 
ւանքներու շրջանին: Կրօնական, քաղաքական եւ նաեւ տըն- 
տեսական մտահոգութիւններով անոնք ուզած են յարգել իրենց  
գրաւած երկիրներու ժողովուրդներուն հաւատքը, կրօնական 
ազատութիւնները եւ կենցաղային սովորութիւնները: Արաբա- 
կան տիրապետութեան շրջանին, ինչպէս Սուրիոյ եւ Միջա- 
գետքի քրիստոնեաները, նոյնպէս նաեւ հայերը, կրօնական  
եւ կենցաղային առհասարակ լայն իրաւասութիւններ վայե-
լած են: Բայց պէտք է ընդունիլ թէ օսմանցիներն են, որ ամ- 
բողջական ձեւ տուին համայնքային դրութեան եւ զայն բարձ- 
րացուցին պետական իրաւակարգի աստիճանին: 

Ողբ. Մեթր Կ. Իզմիրլեան33 իր խմբագրութեամբ պատ- 
րաստուած Լիբանանի Հայոց Անձնական Իրաւունքը հատո- 
րին յառաջաբանին սկիզբը ամփոփ գիծերու մէջ տուած է  
համայնքային դրութեան պատմութիւնը՝ պարզելով ժամանակի  
ընթացքին անոր կրած յաջորդական յեղաշրջումները:

Լիբանանի Հանրապետութեան 2 Ապրիլ 1951ի օրէնքը քրիս- 
տոնեայ եւ հրեայ համայնքներու կրօնական իշխանութիւն- 
ներու իրաւասութիւնները սահմանած է եւ զանոնք օժտած  
դատաստանական լայն իրաւասութիւններով: Համայնքային 
դատարաններու տուած որոշումները պետական դատարան- 
ներու վճիռներու կարգին եւ անոնց գործադիր գրասենեակ- 
ներուն միջոցով կը գործադրուին: 1952ին Պէյրութի բոլոր իրա- 
ւաբանները ամիսներ ամբողջ գործադուլի դիմեցին, անշար- 
ժացնելով երկրին դատարանական բոլոր գործողութիւնները, 
որպէսզի գէթ ոչ-հաւատացեալները իրաւունք ունենան քա- 
ղաքային պսակի եւ անոնց ամուսնալուծումի հարցերը են- 
թարկուին պետական դատարաններու: Իր տարողութեամբ 
հսկայ այս գործադուլը ոչ մէկ արդիւնք տուաւ, որովհետեւ 
փաստաբաններու պահանջին նոյն ուժգնութեամբ ընդդիմա- 
ցան բոլոր համայնքներու կրօնական պետերը: Այժմ նոյն 
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պահանջը կը ներկայացնէ նաեւ փաղանգաւորներու համա- 
գումարը:

Մատնանշենք ուրիշ յատկանշական պարագայ՝ 1952ի գոր- 
ծադուլէն ալ յետոյ: Նոյն երկրի մէջ ոչ միայն մահմետական 
եւ քրիստոնեայ համայնքներու համար պետականօրէն ժա-
ռանգական բոլորովին տարբեր օրէնքներ գոյութիւն ունին,  
այլ նոյնիսկ ոչ-մահմետականներու համար տակաւին 1959ին 
(14 Յունիս) հրատարակուած նոր օրէնքը չէ կրցած ձերբա-
զատիլ դաւանական մտահոգութիւններէ: Այսպէս, կրօնքի 
տարբերութիւնը կրնայ արգելք ըլլալ ժառանգութեան: Հան- 
գուցեալի մը բնական ժառանգորդը եղող լիբանանցի մը, բայց 
տարբեր դաւանանքի պատկանող, կը զրկուի իր իրաւունքէն՝ 
եթէ իր պատկանած համայնքին անձնական իրաւանց կանո- 
նը այդպիսի տրամադրութիւն մը ունի:

Այս իմաստով համայնքային դրութիւնը, դաւանական իշ- 
խանութիւններուն տրուած շատ աւելի սահմանափակ իրա- 
ւասութիւններով, կը կիրարկուի տակաւին քանի մը արաբա-
կան երկիրներու մէջ: Յիշենք նաեւ թէ եգիպտոս, նասէրական 
վարչակարգի տակ, ամբողջութեամբ ջնջեց այդ դրութիւնը, եւ  
բոլոր քաղաքացիները անձնական իրաւանց վերաբերեալ 
հարցերու մէջ եւս ենթակայ են քաղաքային դատարաններու: 
Որքան գիտենք, այդ դատարանները ամուսնալուծումի խըն- 
դիրներու որոշումներու առիթով նկատի կ՚ունենան ենթակա- 
ներու պատկանած դաւանանքին օրէնքներն ու սովորութիւն- 
ները:

Հետաքրքրութեան համար աւելցնենք թէ, Լիբանանի մէջ 2 
Ապրիլ 1951 թուակիր օրէնքով, պետականօրէն կը ճանչցուին 
տասնմէկ քրիստոնեայ համայնքներ: 

Անոնց մէջ կը յիշուին Հայ Առաքելական եւ Հայ Կաթողիկէ 
համայնքները: Աւետարանական դաւանանքի պատկանող 
հայերը մաս կը կազմեն ընդհանուր աւետարանական հա-
մայնքի մը: Գիտենք թէ անոնք տարիներէ իվեր մեծ ճիգ կը 
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կատարեն ճանչցուելու համար իբր առանձին համայնք:

Լիբանանի հայերը – օրթոտոքս – 2 Ապրիլ 1951 թուականի  
օրէնքով գծուած սահմաններուն մէջ ունին անձնական իրա- 
ւանց օրէնք մը եւ դատավարական կանոն մը, երկուքն ալ 
բարեխղճօրէն խմբագրուած, վաւերացուած պետութենէն եւ 
կիրարկութեան դրուած 1952էն սկսեալ: 

Համայնքային դրութեան երկրորդ երեսն է՝ անոր կիրարկու- 
մը պետական կեանքէն, պետական վարչամեքենայէն ներս: 
Հաւանաբար Լիբանան ռամկավարական վարչաձեւ ունեցող 
այն սակաւաթիւ երկիրներէն է, ուր տակաւին դաւանական 
տարբերութիւնները նկատի կ՚առնուին երկրին գերագոյն իշ- 
խանութիւններու կազմութենէն՝ հանրապետութեան նախագահ, 
խորհրդարան, նախարարաց խորհուրդ..., մինչեւ հասարակ 
պաշտօնեաներու նշանակումը:

Լիբանանի քաղաքական ղեկավարման հիմնական դժուա- 
րութիւններէն մէկն է արդիական պետութիւն մը դառնալու ձըգ- 
տումին հետ կարենալ հաշտեցնելը երկիրը բաղկացնող 
տասնվեց համայնքներու իրաւունքներն ու իրաւասութիւնները 
յարգելու անհրաժեշտութիւնը, համայնքներ՝ որոնցմէ ծնունդ 
կ՚առնէ իշխանութիւնը: Այլապէս արդէն, փոքր տարածութիւն 
եւ սահմանափակ թիւով բնակչութիւն ունեցող երկիր մը կա- 
ռավարելը կը ներկայացնէ իւրայատուկ բազմաթիւ բարդու- 
թիւններ եւ դժուարութիւններ, երբ գրեթէ ամէն քաղաքացի 
անձնապէս կը ճանչնայ եթէ ոչ նախարար մը, գոնէ երեսփո-
խան մը, ազդեցիկ կրօնապետ մը կամ բարձրաստիճան պաշ- 
տօնատար մը, եւ հետեւաբար, հոս միջամտութիւններն ու  
կաշառքը մեծ դեր կը կատարեն: Այս դժուարութիւններու վրայ  
կ՚աւելնայ նաեւ արդիական իմաստով քաղաքական կուսակ- 
ցութիւններու չգոյութիւնը: 

Պետական կեանքի վերոյիշեալ դժուարութիւններուն ակա- 
նատես կ՚ըլլանք նոյնիսկ այս օրերուն, երբ նախագահական 
ընտրութեան ստեղծած ժողովրդային բացառիկ խանդավա- 



– 261 –

ռութենէն յետոյ, քաղաքական գրեթէ բոլոր հոսանքներն ու  
անձնաւորութիւնները իբր թէ խոստացած էին իրենք զիրենք  
դնել նախագահ Ֆրանժիէի34 տրամադրութեան տակ՝ դիւ- 
րացնելու համար անոր գործը: Հակառակ եղած բոլոր խոս- 
տումներուն եւ կատարուած յայտարարութիւններուն, ցաւալի է 
որ նոր վարչակարգի առաջին կառավարութեան կազմութիւնը 
եւս տեղի տուաւ շաբաթներ տեւող բանակցութիւններու, սա- 
կարկութիւններու. պէտք է գոհացնել թէ՛ քաղաքական խմբա- 
ւորումները, թէ՛ շրջանները, թէ՛ համայնքները եւ թէ՛ ազդեցիկ 
անհատները՝ անոնք ըլլան երեսփոխան թէ ոչ: 

Պետական կեանքէն ներս համայնքային դրութեան կիրար- 
կումը օրէնքի տրամադրութենէն աւելի հիմ ունի երկրին աւան- 
դութիւններն ու 1943ի «ազգային ուխտ» անունով ճանչցուած 
անգիր համաձայնութիւնը: Լիբանանի անկախութեան թուա-
կանէն իվեր նախագահական վերջին ընտրութիւններուն միայն  
իբր թեկնածու ներկայացաւ սիւննի երեսփոխան մը: Օրէնքով 
ոչ ոք կրցաւ արգելք ըլլալ անոր թեկնածութեան... թէեւ անգիր 
համաձայնութիւնը յարգուեցաւ եւ մարոնի մը ընտրուեցաւ նա- 
խագահ:

Այսպէս, մարոնիներուն վերապահուած է հանրապետու- 
թեան նախագահութիւնը, բանակի ընդհանուր հրամանատա- 
րութիւնն ու երկրորդ գրասենեակի պետի պաշտօնը: Անոնք 
վերջին տարիներուն ունեցան նաեւ նոր ստեղծուած կեդրո-
նական դրամատան կառավարիչի պաշտօնը: Սիւննիները 
ունին վարչապետութիւնը, ներքին ապահովութեան ուժերու 
ընդհանուր տնօրէնութիւնը, շիիները ունին խորհրդարանի  
նախագահութիւնը, յոյն օրթոտոքսները ունին փոխվարչապե- 
տութիւնը եւայլն: Համայնքները բաժնած են նաեւ նախարա- 
րութիւնները, ընդհանուր տնօրէնութիւնները, դեսպանութիւն- 
ները: Նոյն դրութիւնը առաւել կամ նուազ խստութեամբ կը 
կիրարկուի հանրային բոլոր սպասարկութիւններուն մէջ: Այս 
առնչութեամբ կը յիշուի դէպք մը, որ կրնայ ճիշտ չըլլալ, բայց 
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շատ յատկանշական է՝ տիրող մտայնութեան վերաբերեալ:  
Լիբանանցի երիտասարդ մը, վկայեալ եւրոպայի գիտական 
մեծագոյն հաստատութիւններէն, կ՚անտեսէ օտար երկիրներու 
մէջ իրեն առաջարկուած բարձր պաշտօնները եւ կը վերա-
դառնայ Պէյրութ՝ աշխատելու համար իր Հայրենիքին մէջ եւ 
ծառայելու անոր: Կարեւոր պաշտօն մը ճարելու երկար ճիգերէ 
յուսահատ, ան կը ներկայանայ օրուան վարչապետին եւ կը 
պարզէ իր տխուր պարագան: Վարչապետը գոհունակութիւն 
կը յայտնէ այդպիսի կարող ուժի մը Հայրենիքին ծառայելու 
բաղձանքին համար, բայց անոր կը թելադրէ իր վկայական- 
ները ունեցող ուրիշ երիտասարդ մը գտնել, այս անգամ մահ- 
մետական համայնքին պատկանող, որպէսզի երկուքը միասին 
պատասխանատու պաշտօններու կոչէ: երիտասարդը ետ կը 
մեկնի եւրոպա: 

Պատկերը ամբողջացնելու համար՝ աւելցնենք թէ մեծ հա-
մայնքները իւրացուցած են իրենց իրաւունքէն շատ աւելի 
մեծ թիւով դիրքեր ու պաշտօններ: Ազդեցիկ համայնքները 
բծախնդրօրէն եւ երբեմն սպառնալիքով տէր կը կանգնին 
իրենց իրաւունքներուն: Բոլորովին անտեսուած եւ առհա-
սարակ հաշուի իսկ չառնուող համայնքի վերածուած է Լի-
բանանի հայութիւնը: դժբախտաբար, մեր պաշտօնական 
ներկայացուցիչները, երեսփոխան թէ կրօնական պետեր, ոչ 
մէկ լուրջ ճիգ կը կատարեն այս ուղղութեամբ: 

Մենք աշխատեցանք ընդհանուր գիծերու մէջ պարզել հա-
մայնքային դրութեան երկու երեսները: Պէտք է ընդունիլ թէ 
Լիբանանի պայմաններուն մէջ այս դրութիւնը որոշ շրջան 
մը կատարած է հաւասարակշռողի դրական դեր մը: Բայց 
կը նկատենք թէ ամբողջապէս ռամկավարական եւ արդիա-
կան պետականութեան ձգտող երկրի մը մէջ դաւանական 
նկատումներն ու անոնց ազդեցութիւնը հանրային-հասարա-
կական կեանքին վրայ՝ ժամանակավրէպ են եւ այժմ գլխաւոր 
արգելքներէն մէկը՝ Լիբանանի յառաջդիմութեան եւ անոր 
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վարչամեքենային արդիականացման:

Բայց դարերու պատմութիւն ունեցող դրութիւն մը եւ երկրի 
մը մէջ, ուր բնակչութիւնը կը բաղկանայ այլազան ցեղերէ եւ  
բաժնուած է մօտ երկու տասնեակ կրօնական դաւանանք- 
ներու, կարելի եւ նպատակայարմար ալ չէ ջնջել մէկ օրէն 
միւսը: Այս աշխատանքը անպայման պէտք է տարուի, բայց 
ժամանակի ընթացքին եւ աստիճանական զարգացումներով: 
Աճապարանքով կատարուած հիմնական փոփոխութիւնները 
այս ուղղութեամբ կրնան հակառակ արդիւնքներ տալ, երկիրը 
մտցնել նոր դժուարութիւններու եւ լրջօրէն խանգարել հա-
մայնքներու այժմու ընդհանուր առմամբ համերաշխ գոյակցու- 
թիւնն ու գործակցութիւնը: 

Մանաւանդ պետական կեանքէն ներս դաւանականութեան 
աստիճանական վերացումին հասնելու համար ամէն նախա- 
ձեռնութենէ առաջ պէտք է պատրաստել հանրային կարծիքը  
եւ այս ուղղութեամբ փաղանգաւորներու վերջին համագումա- 
րին որդեգրած բանաձեւը դրական երեւոյթ է եւ օգտակար: 
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թՈՒանՇաններՈՎ ԽՕսինՔ.  
սԽաԼ ԿարծիՔ ՄԸ  

ԼիԲանաՀաՅ գաՂՈՒթին Մասին

Անկասկած որ լիբանահայ գաղութը արտասահմանի ամէ- 
նէն կենսունակ գաղութն է: Ամէն տարի աւելի եւս կը  

շեշտուի այն իրողութիւնը, թէ ան արդէն իսկ դարձած է Սփիւռ- 
քի կրօնական, մշակութային եւ նաեւ վարչական հիմնական  
կեդրոնը: Այս կացութեան պատճառները բազմաթիւ են եւ  
ծանօթ բոլորին.- փոքր տարածութեամբ երկրի մը մէջ խո- 
շոր հայ զանգուածի մը հաստատուած ըլլալը եւ Լիբանանի  
օրէնքներուն ու պետութեան ընծայած լայն ազատութիւնները, 
որոնք մեզի հնարաւորութիւն կու տան սեփական հաստա- 
տութիւններով եւ մեր ինքնուրոյն մշակոյթով մասնակցելու 
մեր նոր Հայրենիքի վերելքին, Հայրենիքի մերձակայութիւնը 
եւ անոր հետ սահուն յարաբերութիւններ պահելու կարելիու- 
թիւնը, արտասահմանի հայութեան կրօնական կարեւոր կեդ- 
րոններուն հոս գտնուիլը, մեր բազմաթիւ տասնեակ կրթական 
հաստատութիւնները, հայ մամուլը, գաղութէն ներս գործող 
քաղաքական, մշակութային, մարզական եւ ընկերային կազ- 
մակերպութիւնները, որոնց մեծ մասին կեդրոնները եւս կը 
գտնուին Պէյրութի մէջ...:

Այս կենսունակութեան անգամ մը եւս փայլուն մէկ ապա- 
ցոյցը տրուեցաւ վերջերս, ՀեԸի կողմէ, երբ տասնօրեակի մը  
ընթացքին տեղի ունեցան մշակութային, մարզական եւ ընկե- 
րային մեծ տարողութեամբ եւ բարձր մակարդակով բազմաթիւ 
հանդիսութիւններ35:
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Ամերիկայէն եւ այլ գաղութներէ եկած պատուիրակութիւն- 
ներն ու ազգայինները, մեծապէս գնահատելով հանդերձ 
տարուած աշխատանքներն ու ձեռք բերուած արդիւնքները, 
ունեցան եւ յայտնեցին հիմնական վերապահութիւն մը լիբա- 
նահայութեան մասին, թէ՝ այս գաղութը երկար տարիներէ 
իվեր արդէն բարգաւաճ կեանք մը ունի, թէ Պէյրութի մէջ կան 
բազմաթիւ միլիոնատէր հայեր... բայց, թէ՝ գաղութը իր իսկ 
ազգային կարիքներուն համար չ՚ըներ անհրաժեշտ նիւթա-
կան զոհողութիւնը եւ չափազանցուած ակնկալութիւններ ունի 
այլ գաղութներէ: դժբախտաբար, վերջին տարիներուն այլ 
գաղութներու մէջ եւ մասնաւորաբար ամերիկահայութեան 
մօտ սխալ այս կարծիքը կ՚ամրապնդուի: 

Կ՚ուզենք պարզ, յստակ եւ կարելիութիւններու սահմանին 
մէջ՝ թուանշաններու լեզուով խօսիլ: Այս գաղութին ազգային 
եւ միութենական տարեկան պիւտճէն ոչ մէկ գաղութի նիւթա-
կան կարիքներուն հետ կարելի է բաղդատել. ան կը հասնի 
հսկայական գումարներու, եւ անոր բացարձակապէս մեծա- 
գոյն մասը լիբանահայութիւնը ինք կը հայթայթէ: 

Նախ արձանագրենք թէ լիբանահայ գաղութը արտասահ- 
մանի մէջ գոյութիւն առած համեմատաբար նոր գաղութներէն 
մին կը նկատուի: եթէ նկատի չունենանք Համաշխարհային 
Առաջին Պատերազմէն առաջ իսկ Պէյրութ բնակող քանի 
մը տասնեակ հայ ընտանիքներու պարագան, այժմ Լիբա-
նան հաստատուած մօտ հարիւր եօթանասունհինգ հազար  
հայերը Մեծ եղեռնի վերապրողներն ու անոնց յաջորդող սե- 
րունդներն են: Անոնք, գրեթէ բոլորն ալ, ամէն բան կորսն- 
ցուցած գաղթականներու եւ որբերու բանակ մըն էին: երախ- 
տագիտական զգացումներով պէտք է յայտնել թէ Լիբանա- 
նի եւ նաեւ Սուրիոյ գաղութները իրենց տեղաւորման եւ 
կազմաւորման շրջաններուն եւ տասնեակ տարիներ ամբողջ 
առաջնորդութիւն, բարոյական ու նիւթական հսկայական 
օժանդակութիւն ստացան եգիպտոսի պատուական գաղութէն  
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եւ մանաւանդ ամերիկահայութենէն: Մեր գաղութին մասնաւո-
րաբար ազգային գրեթէ բոլոր մեծ նախաձեռնութիւններուն 
մէջ անկասկած՝ մեծ բաժին մը ունին Ամերիկայի մեր եղբայր- 
ներն ու քոյրերը: 

Գաղթականութենէն յիսուն տարիներ ետք, ամբողջութեամբ 
փոխուած է լիբանահայութեան դիմագիծը՝ երկար ժամանակ- 
ներէ իվեր դադրած ենք գաղթական ժողովուրդ մը ըլլալէ եւ 
դարձած հարազատ քաղաքացիներն ու զաւակները այս գե- 
ղեցիկ երկրին: Ունինք հիմնովին կազմակերպուած գաղութ 
մը՝ իր ազգային եռուն կեանքովը, իր այլեւս հիմնաւորուած 
հաստատութիւններով ու կազմակերպութիւններով, որոնք կըր- 
նան բազմատասնեակ տարիներ տակաւին պահպանել անոր 
ուրոյն հայկական դիմագիծը: Փոխուած են նաեւ կեանքի 
մեր պայմանները: Հայը, շնորհիւ իր ստեղծագործ ու շինա-
րար միտքին, իր աշխատասիրութեան եւ մարդկային արժա-
նաւորութեան իր զօրաւոր զգացումին, զգալապէս բարելաւած  
է իր կեանքը: Որոշ չափով մը դարձած ենք, այժմ, բարգաւաճ 
գաղութ մը: Ճիշտ է թէ վերջին տասը-տասնհինգ տարիներուն 
մասնաւորաբար, ունեցանք առաւել կամ նուազ չափով բա- 
րեկեցիկ պայմաններու տակ ապրող զանգուած մը եւ քանի  
մը տասնեակ մեծահարուստներ եւ ոչ բազմահարիւր միլիո-
նատէրեր... բայց տակաւին կայ նաեւ տախտակաշէն տու- 
ներ բնակող եւ գրեթէ աղքատութեան մէջ ապրող հայ ընտա- 
նիքներու մեծ թիւ մը:

դուրսէն եկող ազգային ղեկավար դէմքեր ընդհանրապէս 
առիթը կ՚ունենան տեսնելու առաւելաբար որոշ դասակարգի 
մարդոց միջավայրը, անոնց բնակարաններն ու ապրելակեր- 
պը, անոնց գործատեղիները, որոնք հպարտութիւն կը պատ- 
ճառեն մեր գաղութին եւ այս երկրին, եւ այդ տպաւորութիւննե- 
րով կը մեկնին Լիբանանէն: Հիւրերը շատ հարեւանցիօրէն 
գաղափար մը կ՚ունենան այս երկրին մէջ օրը օրին հազիւ 
իրենց ապրուստը ճարող հայ խոնարհ, համեստ եւ նաեւ աղ- 
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քատ դասակարգի խոշոր զանգուածի կեանքին մասին: 

Ճիշտ է թէ, ինչպէս բոլոր գաղութներէն ներս, ինչպէս նաեւ 
բոլոր ժողովուրդներուն մէջ, նոյնպէս Լիբանան կը հաշուէ 
կարեւոր թիւով հայեր եւ ունեւոր հայեր, որոնք մեր ազգային, 
հասարակական ու միութենական կեանքին եւ մասնաւորա-
բար անոնց նիւթական կարիքներուն նկատմամբ բացարձա-
կապէս անտարբեր են: Աւելորդ կը նկատենք երկարօրէն 
անդրադառնալ դժբախտ այս իրողութեան, որովհետեւ այդ 
մարդիկը ոչ իսկ կը հետեւին հայ մամուլին եւ հետեւաբար 
պիտի չտեսնեն նաեւ այս յօդուածը:

Բայց, բարեբախտաբար, լիբանահայութեան հարուստ 
ճանչցուած դասակարգին մէջ կան կարեւոր թիւով մեծասիրտ,  
հոգիով եւս հարուստ եւ ազնիւ ազգայիններ, որոնք ոչ միայն 
ամբողջ ընտանիքով սերտօրէն կը մասնակցին մեր ազգային, 
հասարակական կեանքին ու շարժումներուն, այլ նաեւ այլա- 
զան առիթներով եւ բազմաթիւ ձեւերու տակ, լայնօրէն կ՚օժան- 
դակեն գաղութի նիւթական կարիքներուն: Ամերիկայի մեր ազ- 
գայինները, որոնք իրապէս նիւթական կարեւոր զոհողութիւն- 
ներ յանձն կ՚առնեն՝ մանաւանդ իրենցմէ շատ հեռու գտնուող 
գաղութի մը հասարակական պէտքերուն համար, բնականա- 
բար կ՚ակնկալեն որ Լիբանանի հայ հարուստները շատ աւելի  
մեծ տարողութեամբ մասնակցին իրենց գաղութի կարիքներուն: 

Բայց արդար ըլլալու համար անհրաժեշտ կը նկատենք 
մատնանշել կարգ մը իրողութիւններ: Մեր ունեւոր դասակար- 
գին մեծ մասին հարստութիւնը տասնեակ մը տարիներու պատ- 
մութիւն ունի միայն, շատեր տակաւին հոգեբանօրէն իրենք 
զիրենք ամբողջութեամբ եւ վերջնականապէս տէրը չեն զգար 
այդ հարստութեան, եւ հետեւաբար քաջութիւնը չունին անոր 
մէկ մասը տրամադրելու ազգին: Միջին Արեւելքի քաղաքա-
կան անկայուն վիճակը, որ անմիջականօրէն կ՚ազդէ երկրին, 
բոլորին եւ մասնաւորաբար մեծ գործի տէր մարդոց տնտեսա-
կան կացութեան վրայ, եւ կը ստեղծէ ապագայի անորոշութիւն 
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եւ անապահովութիւն, զգուշ կը դարձնէ շատ մը մարդիկ եւ  
անոնք կառչած կը մնան իրենց ունեցածին: Բնական է, տա- 
լը մասամբ վարժութեան հարց է, եւ այդ վարժութիւնը կու 
գայ, մարդոց մէջ կը զարգանայ ժամանակի ընթացքին: Այս 
գաղութէն ներս ունեցանք արդէն որոշ թիւով ազգային բարե-
րարներ, եւ վստահ ենք որ անոնց թիւը պիտի աւելնայ, պիտի 
բազմապատկուի, եթէ Լիբանանի այժմու տնտեսական գոնէ 
համեմատաբար բարգաւաճ եւ կայուն վիճակը շարունակուի, 
եւ մանաւանդ երբ խաղաղութիւնը վերջնականապէս վերա-
հաստատուի Միջին Արեւելքի մէջ: 

եթէ մասնակի այս նկատառումները ի մտի ունենալով 
քննենք լիբանահայութեան մասնակցութիւնը գաղութիս ազ- 
գային, կրթական, բարեսիրական եւ միութենական կեանքին, 
կը տեսնենք թէ այդ մասնակցութիւնը շատ աւելի մեծ է՝ քան 
ինչ որ առհասարակ կը կարծուի այլ գաղութներու ղեկավար  
դիրքերու վրայ եղող ազգայիններու կողմէ: Բնական է, մեր  
տրամադրութեան տակ չունինք գաղութիս տարեկան ընդհա- 
նուր պիւտճէին ամբողջական եւ ճշգրիտ տուեալները, եւ կ՚ար- 
ժէ որ մէկը յանձն առնէ այդ ուսումնասիրութիւնը կատարել: 
Բայց կարելի է որոշ տուեալներու վրայ հիմնուելով եւ բոլոր վե-
րապահութիւնները նշելով հանդերձ, մօտաւոր եւ ընդհանուր 
գաղափար մը տալ լիբանահայութեան հաւաքական կեանքի 
ելեւմուտքին մասին, եւ ընդհանուր ծախսերուն մէջ ճշտել գա- 
ղութիս նիւթական զոհողութեան մօտաւոր բաժինը: 

Սակայն, նախ ամփոփ կերպով խօսինք սեփական շէնքե- 
րու մասին: Մասնաւորաբար վերջին տասնհինգ-քսան տա- 
րիներուն մեր գաղութին կրթական եւ յետոյ մշակութային ու  
երիտասարդական հաստատութիւններուն եւ կազմակերպու- 
թիւններուն կարեւոր մէկ մասը օժտուեցաւ սեփական առհա-
սարակ արդիական եւ շքեղ շէնքերով: Հասկնալի է, որ այդ բոլոր 
նախաձեռնութիւնները իրագործել որեւէ առանձին գաղութի 
նիւթական կարելիութիւններէն վեր է: Այդ կալուածները կա- 
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ռուցուեցան առաւելաբար շնորհիւ սփիւռքահայ մեծ կազմա- 
կերպութիւններու՝ ՀԲԸՄի, Գալուստ Կիւլպենկեան Հիմնար- 
կութեան, ինչպէս նաեւ անհատ բարերարներու՝ այլ գաղութ- 
ներէ ու նաեւ Լիբանանէն: Բայց լիբանահայութիւնը, ինք եւս,  
անկախաբար գաղութին տարեկան սովորական պիւտճէին  
իր մասնակցութենէն, նիւթական յաւելուածական զոհողու- 
թիւններ յանձն առաւ այդ կալուածներուն համար: 

Տանք այժմէական երկու օրինակներ: Աւարտելու վրայ է  
ՀեԸի Ալեք Մանուկեան փառաւոր Կեդրոնի կառուցումը: Ան- 
կախաբար նախագահ Ա. Մանուկեանի36, Գ. Կիւլպենկեան 
Հիմնարկութեան եւ այլ բարերարներու օժանդակութենէն, վեր- 
ջին երկու տարիներուն, ՀԲԸՄի Պէյրութի շրջանակը այդ  
կեդրոնին համար տուած է մօտ վեց հարիւր հազար Լ.Ո. հա- 
մեմատաբար խոշոր գումար մը: Զահլէի ՀեԸը եւս վերջերս 
օժտուեցաւ գեղեցիկ շէնքով մը: Այդ փոքր գաղութի Բարեգոր- 
ծականի անդամներն ու բարեկամները իրենց ակումբին հա-
մար, յաջորդական հանգանակութիւններով եւ ձեռնարկներով, 
տուած են արդէն աւելի քան քսան հազար Լ.Ո.: 

Այս առիթով ճշտենք նաեւ, թէ բացարձակապէս սխալ պի- 
տի ըլլար մեր լիբանանեանով յիշած եւ տակաւին յիշելիք գու- 
մարները պաշտօնական սակով վերածել ամերիկեան տո-
լարի: Վճարումներու տեսակէտով, ինչպէս նաեւ գնողական 
արժէքով մեր ոսկին լիբանահայուն համար գրեթէ ունի այն 
արժէքը, ինչ որ տոլարը ունի ամերիկահայուն համար:

Յիշենք քանի մը յստակ տուեալներ եւ թուանշաններ: Հայ 
Առաքելական Համայնքի ազգային քսան վարժարաններու 
(Լիբանանի Հայոց Առաջնորդարանին վարչականօրէն ենթա- 
կայ) 1969–1970 տարեշրջանի համար իրականացած պիւտճէն 
հասած է մէկ միլիոն ութհարիւր ութսունչորս հազար Լ.Ո.: 
Պէտք է ճշտել թէ ազգային վարժարանները համեմատաբար 
համեստ պիւտճէներ ունին, եւ անոնց մէջ կան թաղային կամ 
շրջաններու վարժարաններ, որոնք միայն քանի մը տասնեակ 
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աշակերտներ ունին: Համեմատաբար շատ աւելի բարձր է Հայ 
Աւետարանական Համայնքի կրթական հաստատութիւններու 
տարեկան ելեւմուտքը՝ մէկ միլիոն ութհարիւր հազար Լ.Ո., 
տասնչորս վարժարաններու համար՝ մէջը ըլլալով Հայկազեան 
Քոլէճը37: ՀԲԸՄի վեց կրթական հաստատութիւնները38, որոնց 
մէջ կայ նաեւ երուանդ Հիւսիսեան Հայագիտական Հիմնարկը39, 
ունին տարեկան մէկ միլիոն յիսուներկու հազար Լ.Ո. պիւտճէ 
մը: երբ նկատի ունենանք Հայ Կաթողիկէ Համայնքին պատ- 
կանող վարժարանները, այլ կազմակերպութիւններու (ԹՄՄ,  
Համազգային Մշակութային Միութիւն40), ինչպէս նաեւ ան- 
հատներու պատկանող կրթական հաստատութիւնները, ութը 
միլիոն Լ.Ո.ի մեր գնահատումը չենք կարծեր թէ չափազան- 
ցուած ըլլայ: 

Աւելցնենք նաեւ թէ կրթական պիւտճէին մէջ նկատի չենք 
ունեցած համալսարանական կրթաթոշակները, որոնք կը տրա- 
մադրուին Գ. Կիւլպենկեան Հիմնարկութեան, ՀԲԸՄի եւ այլ 
կազմակերպութիւններու կողմէ – ինչպէս նաեւ պետութեան 
կողմէ տրամադրուած ուսուցիչներու թոշակները – եւ որոնք 
մաս չեն կազմեր գաղութիս հաստատութիւններու տարեկան 
տեղական պիւտճէին:

Կրթական պիւտճէի առնչութեամբ շահեկան են կարգ մը 
տեղեկութիւններ՝ հիմնուելով Առաջնորդարանի Ուսումնական 
Խորհուրդին վերջերս հրատարակած գրքոյկին տուեալներուն 
վրայ: 1963–1964 տարեշրջանին հետ բաղդատելով՝ ազգային 
վարժարաններու 1969–1970 տարեշրջանի տարեկան պիւտ- 
ճէն շատ աւելի քան կրկնապատկուած է, երբ աշակերտու- 
թեան թիւը միայն քառասուն առ հարիւր աւելցած է: Պետական  
նոր օրէնքներու եւ կեանքի սղութեան պարտադրանքին տակ 
ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու ամսական միջին թոշակը 1963–1964ի  
բաղդատմամբ 1969–1970 տարեշրջանին կրած է եօթանասուն- 
հինգ առ հարիւր յաւելում մը եւ 1970–1971ի համար հարիւր- 
չորս առ հարիւր յաւելում մը: Բնական է նոյն համեմատութիւն- 
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ները աւելի քան ի զօրու են հայկական այլ վարժարաններու 
համար:

Այս բաժինը վերջացնելու համար մատնանշենք նաեւ պա- 
րագայ մը: Ժամանակին այս գաղութին խոշոր մտահոգու- 
թիւններէն մէկն էր տարեց ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու պարա- 
գան: Անոնք պէտք է դադրէին պաշտօնավարելէ, բայց մանա- 
ւանդ այդ շրջանի թոշակներով անոնք կրնային հազիւ օրը օրին 
ապրիլ եւ ոչ մէկ խնայողութիւն կրնային ունենալ ծերութեան 
տարիներու համար: Այս կացութեան դարմանումին համար 
միշտ ալ տեսականօրէն կը մշակուէին ծրագիրեր, առանց 
հիմնական եւ գործնական լուծում մը կարենալ գտնելու: Այժմ, 
բարեբախտաբար, այդ հարցը պետականօրէն եւ մեծ մա-
սամբ լուծուած է. որոշ տարիներու ծառայութենէ մը ետք ամէն  
ուսուցիչ պետական մասնաւոր սնտուկէ մը կը ստանայ նկա-
տառելի հատուցում մը, հոգ չէ թէ վարժարաններ եւ ուսուցիչներ 
իրենք եւս կը մասնակցին հատուցման սնտուկի մուտքերուն:

Լիբանահայութեան հաւաքական տարեկան պիւտճէին 
երկրորդ կարեւոր գլուխը կը կազմեն կրօնական-եկեղեցական  
կեդրոններն ու հաստատութիւնները: Հոս եւս չունինք ճշգրիտ 
բոլոր տուեալները: Բայց որոշ թուանշաններու վրայ հիմնուելով 
կրցանք մօտաւորապէս հաշուել, թէ Հայ Առաքելական Հա-
մայնքի հաստատութիւններուն (Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն, 
Լիբանանի Առաջնորդարան, տասնչորս եկեղեցիներ...) տա- 
րեկան ելեւմուտքին վրայ եթէ աւելցնենք նաեւ մօտ քսան 
քահանաներու ուղղակի եկամուտները ժողովուրդէն, կ՚ունե-
նանք տարեկան մօտ մէկ միլիոն Լ.Ո. պիւտճէ մը: Նոյնքան 
մը պէտք է հաշուել Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական 
համայնքներու կրօնական-եկեղեցական կեդրոններու եւ հաս- 
տատութիւններու տարեկան պիւտճէն՝ միասին առած: 

Լիբանանի գաղութը կը հաշուէ, աւելի կամ նուազ տարո- 
ղութիւն եւ գործունէութեան դաշտ ունեցող, աւելի քան տասը 
մշակութային եւ ընկերային կազմակերպութիւններ: Այս թիւին 
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մէջ նկատի չունինք տակաւին նոյն կազմակերպութիւններուն 
Պէյրութի արուարձաններուն եւ Լիբանանի այլ կեդրոններուն 
մէջ ունեցած մասնաճիւղերը: Ըստ մեր կարծիքին, աւելի լաւ  
դասաւորուած են լիբանահայ մարզական շարժումները. ա- 
նոնք առաւելաբար կեդրոնացած են երեք հիմնական կազ- 
մակերպութիւններու շուրջ41: Վերջին տարիներուն, բարեբախ- 
տաբար թէ դժբախտաբար, նոր աշխուժութիւն եւ կենսունա- 
կութիւն սկսան յայտնաբերել նաեւ գաղութիս տասնեակ մը 
հայրենակցական միութիւնները:

Այս մշակութային, մարզական, ընկերային եւ հայրենասի-
րական միութիւններուն եւ շարժումներուն վրայ եթէ աւելցնենք 
նաեւ մեր քաղաքական եւ այլ կազմակերպութիւնները, այս 
բոլորին տարեկան սովորական պիւտճէն անկասկած թէ կը 
հասնի նուազագոյն մէկ միլիոն Լ.Ո.: 

Պէյրութի մէջ կը հրատարակուին հայերէն չորս օրաթերթեր42 
եւ մօտ երկուտասնեակ շաբաթաթերթեր, ամսագրեր, հաստա- 
տութիւններու պաշտօնական օրկաններ եւ այլ պարբերական- 
ներ: Այս գլուխին մէջ պէտք է նկատի ունենալ նաեւ լիբանա- 
հայութեան հրատարակչական գործը, որ այժմ ունի որոշ տա- 
րողութիւն եւ կարեւորութիւն:

չենք սխալիր՝ եթէ մեր մամուլին եւ հրատարակչական 
գործին տարեկան ելեւմուտքը գնահատենք աւելի քան մէկ 
միլիոն Լ.Ո.: 

Տակաւին՝ Լիբանանի հայ գաղութը կը պահէ տասնեակ մը 
զուտ բարեսիրական-առողջապահական հաստատութիւններ 
եւ կազմակերպութիւններ (Ազունիյէի Բուժարան43, Ազգ. Ծե- 
րանոց, Ծերանոց-Կուրանոց, Թռչնոց Բոյն44, դարմանատու- 
ներ, աղքատախնամ միութիւններ եւայլն): երբ նկատի ունե- 
նանք թէ միայն Ազունիյէի Բուժարանին տարեկան պիւտճէն  
կը մօտենայ կէս միլիոն Լ.Ո.ի, կրնանք ըսել թէ այս հաստա- 
տութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն տարեկան ելեւ- 
մուտքը եւս կը մօտենայ մէկ միլիոն Լ.Ո.ի:
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Վերոյիշեալ բոլոր տուեալներու հիման վրայ, կրնանք եզ- 
րակացնել թէ մեր գաղութին տարեկան ծախսերը կը հասնին 
նուազագոյն տասներեք միլիոն Լ.Ո.ի: Մենք նկատի ունեցանք 
միայն գաղութին ազգային-հասարակական կեանքի սովորա-
կան մուտքն ու ելքը, առանց հաշուի առնելու պաշտօնէութեան 
ապագայի հատուցումները, շէնքերու ո՛չ վարձքն եւ ո՛չ ալ ժա-
մանակի ընթացքին արժէքազրկումը եւայլն: 

Ուրկէ՞ կը գոյանայ տարեկան այս հսկայ գումարը:

Մօտաւորապէս նախ հաշուենք լիբանահայ գաղութին ար- 
տաքին մուտքերը, սկսելով պետական յատկացումներէ: Լի- 
բանանի կառավարութիւնը բացի հայկական վարժարաննե- 
րու իր տրամադրած արաբական լեզուի ուսուցիչներէն, որոնց 
թոշակները մաս չեն կազմեր մեր հաստատութիւններու պիւտ- 
ճէին՝ ինչպէս նշած եղանք, կարգ մը վարժարաններու կը յատ- 
կացնէ պետական նպաստ: Այս նպաստը կը տրուի աղքատ 
շրջաններու վարժարաններուն եւ միայն նախակրթարանի  
հինգ դասարաններու լիբանանցի աշակերտներու թիւին համե- 
մատութեամբ: Շատ հաւանաբար պետական յատկացումներէն 
առաւելագոյն օգտուողը ազգային վարժարաններու խումբն 
է՝ տարեկան հարիւր վաթսունինն հազար Լ.Ո.: ՀԲԸՄի վեց 
կրթական հաստատութիւններէն, իրենց տարեկան մէկ միլիոն 
յիսուներկու հազար Լ.Ո. պիւտճէով, միայն Անթիլիասի նա-
խակրթարանն է45 որ տարեկան շուրջ երկու հազար Լ.Ո. կը  
ստանայ կրթական նախարարութենէն: եթէ նկատի ունենանք  
նաեւ միւս համայնքներու կարգ մը վարժարաններու ու միու- 
թենական եւ անհատական քանի մը նախակրթարաններու 
ստացած նպաստները, կ՚ունենանք միայն տարեկան մօտաւո-
րապէս երեք հարիւր հազար Լ.Ո.: Մեր կազմակերպութիւնները 
համեմատաբար շատ քիչ կ՚օգտուին պետական եւ թաղապե- 
տութիւններու յատկացումներէն: դժբախտաբար այս ուղղու- 
թեամբ անհրաժեշտ աշխատանքն ու հետապնդումները չեն 
կատարուիր:
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Կրթական նպաստին վրայ եթէ աւելցնենք նաեւ ազգային 
այլ հաստատութիւններու եղած պետական յատկացումները, 
եւ մասնաւորաբար հոս նկատի ունինք Ազունիյէի Բուժարա- 
նը, հազիւ թէ կը հասնինք կէս միլիոն Լ.Ո.ի:

Կարգ մը հին գաղութներ, ինչպէս եգիպտոս, ունին, կամ 
աւելի ճիշտ ունէին, մնայուն կարեւոր եկամուտներ, առաւելա-
բար կալուածական եկամուտներ: Այս ուղղութեամբ եւս լիբա-
նահայութիւնը չունի տակաւին նկատառելի մուտքեր: Ճիշտ 
է թէ վերջին քսան տարիներուն մանաւանդ, Լիբանանի մէջ 
կառուցուեցան բազմաթիւ ազգային եւ միութենական շէնքեր, 
բայց անոնց գրեթէ բոլորն ալ եղան մեր կրթական եւ այլ 
հաստատութիւններու եւ կազմակերպութիւններու սեփական 
գործածութեան համար: Այս գաղութը իր ապագայի նիւթա-
կան ապահովութեանց համար անհրաժեշտօրէն պէտք ունի 
հաստատուն եւ մնայուն եկամուտներու: Այս մտահոգութեամբ 
է, որ ԹՄՄը իր հսկայ շէնքը կը կառուցանէ, որպէսզի ոչ միայն 
անոր մէկ մասը դառնայ մշակոյթի եւ արուեստներու կեդրոն, 
այլ նաեւ եկամուտները յատկացուին արտասահմանի իր կըր- 
թական եւ մշակութային կազմակերպութիւններուն ու ձեռ- 
նարկներուն:

Այժմ Հայ Առաքելական Համայնքը (Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սարան, Լիբանանի Առաջնորդարան եւայլն) ունին միայն 
քանի մը հասութաբեր շէնքեր: Որքան գիտենք, Հայ Աւետա- 
րանական Համայնքը չունի այդպիսի կալուածներ: Այս ուղ- 
ղութեամբ պէտք է ընդունինք թէ շատ աւելի բախտաւոր են Հայ 
Կաթողիկէ Պատրիարքարանն ու կրօնական կեդրոնները:

Բայց եթէ հաշուենք երեք համայնքներուն եւ այլ հաստա- 
տութիւններու ու կազմակերպութիւններու կալուածական եկա- 
մուտները, նորէն չենք հասնիր տարեկան կէս միլիոն Լ.Ո.ի: 

Իրապէս դժուար է յստակ գաղափար մը ունենալ այն գու- 
մարներուն մասին, զորս լիբանահայութեան կրօնական կեդ- 
րոնները, կրթական եւ բարեսիրական հաստատութիւնները, 
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մշակութային, մարզական, եւ ընկերային կազմակերպութիւն- 
ներն ու շարժումները..., իրենց տարեկան սովորական պիւտ- 
ճէի սահմաններուն մէջ կը ստանան այլ գաղութներու եւ մաս- 
նաւորաբար Ամերիկայի գաղութի զանազան կազմակերպու- 
թիւններէ, հայրենակցական միութիւններէ եւ անհատ ազգա- 
յիններէ: Կ՚ենթադրուի թէ ՀԲԸՄի Լիբանանի հաստատութիւն- 
ները առաւելագոյն ստացողներէն պէտք է ըլլան: Արդ, Բարե- 
գործականի կրթական վեց հաստատութիւններու տարեկան  
մէկ միլիոն յիսուներկու հազար Լ.Ո.ի պիւտճէին՝ Ամերիկայի  
կեդրոնը կը տրամադրէ հարիւր երեսուներկու հազար Լ.Ո.: 
եթէ չենք սխալիր, նոյն հաստատութիւնները տարեկան երե- 
սուն-քառասուն հազար Լ.Ո. ալ կը ստանան սաներու թոշակնե- 
րու հաշուոյն՝ Գ. Կիւլպենկեան Հիմնարկութենէն, ՀԲԸՄէն եւ 
անհատներէ:

Միջին հաշուով կը կարծենք թէ մեր գաղութի ազգային եւ 
հասարակական կեանքի տարեկան սովորական ելեւմուտքին 
հազիւ տասը առ հարիւր կամ տասնհինգը կը ստացուի դուրսէն՝ 
առաւելագոյն գնահատումով երկու միլիոն Լ.Ո.:

Հետեւաբար, երբ զեղչենք պետական նպաստները, կալ- 
ուածական եկամուտները եւ այլ գաղութներէ ստացուած գու- 
մարները, լիբանահայութիւնը իր զաւակներուն հայեցի դաս- 
տիարակութեան, իր հաստատութիւններուն եւ ազգային-հա- 
ւաքական կեանքի գոյատեւման համար տարեկան կը տրա-
մադրէ մօտ տասը միլիոն Լ.Ո.: 

Համեմատաբար հսկայական այս գումարը կը գոյանայ  
կրթական թոշակներէ, համայնքային տուրքերէ, անդամա- 
վճարներէ, հայերէն թերթերու բաժանորդագրութիւններէ, 
հանգանակութիւններէ, նուիրատւութիւններէ... եւ տարեկան 
բազմահարիւր վճարովի ձեռնարկներէ: Շատ մը մարդիկ կը 
ստիպուին նոյն շաբթուան ընթացքին քանի մը ձեռնարկներու 
տոմսակներ գնել: Կ՚արժէ օր մը հաշուել այս գաղութէն ներս 
սարքուած տարեկան քանի մը տասնեակ պարահանդէսներուն 
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մեր ժողովուրդին արժած գումարը: Պատահած է որ նոյն 
շաբթուան ընթացքին Պէյրութի տարբեր պանդոկներուն մէջ 
տեղի ունենան երեք հայկական կարեւոր պարահանդէսներ, 
եւ երեքն ալ յաջող անցած են: Մեր ազգայիններուն մեծ մասը 
կ՚երթայ այս ձեռնարկներուն եւ պարահանդէսներուն ոչ թէ 
անպայման հաճոյքի համար, այլ պարզապէս օգնելու համար  
այս կամ այն ազգային հաստատութեան, այս կամ այն կազ- 
մակերպութեան: Ազգայիններու միութենական շրջանակներու 
մէջ գտնուող եւ մեր հասարակական կեանքին նկատմամբ 
հետաքրքրութիւն ունեցող միջին դասակարգի պատկանող 
ամէն հայ ընտանիք տարեկան հազարէն մինչեւ երեք հազար 
Լ.Ո. ծախս ունի այս ուղղութեամբ եւ այս՝ առանց նկատի ունե-
նալու մեծ նախաձեռնութիւններու եւ շէնքերու կառուցման 
առիթներով կազմակերպուած հանգանակութիւններու իր մաս- 
նակցութիւնը:

չենք հաշուեր տակաւին այն հսկայական ճիգը, աշխա-
տանքը, ժամանակի զոհողութիւնը, զորս հազարաւոր մարդիկ՝ 
տարեց, միջին տարիքի թէ երիտասարդ, այր թէ կին, ազնուա-
բար եւ հոգեկան մեծ հաճոյքով յանձն կ՚առնեն, որպէսզի լի-
բանահայ գաղութը պահէ իր կենսունակութիւնը: 

Այս բոլոր տուեալները աչքի առջեւ ունենալով, իրապէս 
անարդար պիտի ըլլար մտածել թէ Լիբանանի գաղութը, իր 
ազգային-հասարակական կարիքներուն համար, չի կատարեր 
բաւարար զոհողութիւն, եւ նիւթական ամէն օժանդակութիւն 
կ՚ակնկալէ դուրսէն: 

Այս եզրակացութիւնով չենք ուզեր նուազագոյն չափով թե-
րագնահատել այլ գաղութներու եւ մասնաւորաբար ամերի-
կահայութեան ազնիւ վերաբերումը, քաջալերանքը, անցեալի 
եւ ներկայի նիւթական լայն օժանդակութիւնը մեր գաղութին: 

Այս օժանդակութեան փոխարէն եւ մանաւանդ իբր անպաշ- 
տօն կեդրոն սփիւռքահայութեան, կեդրոն մը՝ որ ազգային 
գետնի վրայ ունի լայն հնարաւորութիւններ, լիբանահայ գա- 
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ղութը ամբողջ արտասահմանի հանդէպ պէտք է ստանձնէ  
մեծ պարտաւորութիւններ, մասնաւորաբար նուազ կարելիու- 
թիւններ ունեցող գաղութներուն համար պատրաստելու նոր 
ուժեր: Այս մտահոգութիւնը մասամբ իրագործուած է արդէն. 
ամերիկահայութենէն ներս այժմ գործող եկեղեցականներու 
մեծագոյն մասը, գաղութին ազգային հաստատութիւններուն եւ 
կազմակերպութեանց վարչական թէ արուեստի գործիչներուն 
եւ նաեւ խմբագիրներուն կարեւոր մէկ մասը պատրաստուած 
են, հայեցի իրենց ուսումն ու դաստիարակութիւնը ստացած 
են այս գաղութին կամ Միջին Արեւելքի այլ գաղութներու մէջ:  
Բայց ժամանակի ընթացքին գրեթէ ամէն տեղ աւելի եւս կը  
շեշտուի ազգային ծառայութեան պատրաստուած եւ նուիր- 
ուած նոր ուժերու պակասը: Թէեւ այս հարցը հիմնական 
մտահոգութիւն է Սփիւռքի համար եւ կ՚արժէ զայն առանձին 
եւ երկարօրէն ուսումնասիրել, բայց հոս կը գոհանանք միայն  
արձանագրելով թէ մանաւանդ լիբանահայութեան կողմէ հըս- 
կայ եւ ծրագրուած ճիգ մը կայ կատարելիք այս ուղղութեամբ:

Գաղութներու փոխադարձ այս օգնութիւնները, նիւթական 
գետնի վրայ թէ մարդկային նոր ուժեր պատրաստելու եւ տրա-
մադրելու տեսակէտէն, աւելի եւս կ՚ամրապնդեն Սփիւռքի մէջ 
հասակ նետող մեր նոր սերունդներուն հոգեկան ու ոգեկան 
կապը, եւ հետեւաբար կը նպաստեն իբր մէկ Հայրենիք եւ մէկ 
ժողովուրդ գոյատեւելու հայութեան հիմնական տեսլականի 
իրականացման ճիգերուն:
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սաՀաԿեան ԼԻՍԷն  
եՒ ԼիԲանաՀաՅ գաՂՈՒթԸ

եթէ Լիբանանի հայահոծ գաղութը կրցաւ, գուցէ բոլոր այլ 
գաղութներէն աւելի, պահել իր ինքնուրոյն դիմագիծը,  

բարձրանալ մտային, ազգային ու նաեւ նիւթական մակար- 
դակով, եւ լաւատեսութիւն ներշնչել մեր հաւաքական ապա-
գային նկատմամբ, զայն առաւելաբար կը պարտինք մեր կըր- 
թական հաստատութիւններուն:

Մեծ եղեռնէն՝ ջարդերէն եւ տեղահանումներէն ետք գաղթա-
կան դարձած մեր մնացորդացին կարեւոր մէկ զանգուածը, 
հիւրընկալուած ՝ Լիբանանի ազնիւ ժողովուրդին կողմէ, իր 
ամէնօրեայ շատ համեստ ապրուստին մտահոգութիւններուն 
առընթեր, իր հիւղաւաններու կողքին գիտցաւ կանգնել նաեւ  
դպրոցներ՝ հոգ չէ թէ անոնք եւս շինուեցան փտած տախտակ- 
ներէ եւ մաշած թիթեղներէ: Այդ խեղճ վարժարաններէն ներս 
յաջորդական ամբողջ սերունդներ կրթուեցան, դաստիարակ- 
ուեցան, ուսումնական որոշ մակարդակի հասան եւ անոնց մէջ  
կասեցաւ հայ ոգիի նահանջը, ու զօրացան ազգային գիտակ- 
ցութիւնն ու հայ ապրելու կամքը:

Լիբանահայութիւնը այժմ արդարօրէն հպարտ է իր կրթա-
կան հաստատութիւններով: Անոնց աճող թիւը, բարձրացող 
ուսումնական աստիճանն ու մակարդակը մեր բոլորին հըր- 
ճուանք կը պատճառեն եւ կ՚երաշխաւորեն գաղութին ազգային 
գոյատեւումը: Հակառակ կարգ մը յոռետես կարծիքներու եւ 
հակառակ անոր որ մեր վարժարանները ամբողջութեամբ կը 
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կիրարկեն պետական վարժարաններու կրթական ծրագիրերը, 
անոնք անկասկած կը շարունակեն մնալ հայապահպանման 
գլխաւոր ամրոցներ... հոգ չէ թէ անոնցմէ շատերուն կը պակ- 
սին տակաւին, հայագիտական նիւթերու առնչութեամբ, արդի 
մանկավարժութեան համապատասխան դասագիրքեր եւ մե- 
թոտներ: Վստահ ենք թէ կրթական մշակներն ու կրթական 
կեանքի պատասխանատուները ժամանակի ընթացքին կը 
սրբագրեն նաեւ այդ թերիները:

Հպարտութիւն եւ հրճուանք է նաեւ հաստատել թէ մասնա- 
ւորաբար վերջին տասնամեակներուն մեր մանկապարտէզ- 
ներուն, նախակրթարաններուն եւ երկրորդական վարժարան- 
ներուն մեծագոյն մասը օժտուեցաւ սեփական եւ արդիական 
շքեղ շէնքերով:

Իր անցեալով եւ վաստակով գուցէ անոնցմէ ամէնէն արժա-
նաւորներէն մէկը՝ Սահակեան Լիսէն46, պէտք էր առաջիններէն 
ըլլար այդ բախտին արժանացող: Արդարեւ, արդէն իսկ յի- 
սուն տարիներու կեանք մը ունի լիբանահայութեան կրթա-
կան առաջին հաստատութիւններէն եղող այս վարժարանը: 
Գաղթականութեան անմիջապէս յաջորդող տարիներուն, Պէյ- 
րութի մեծագոյն գաղթակայանին. Մար Միխայէլի մեծ հիւ- 
ղաւանին, ÆԱտանացիներու ՔեմփØին կեդրոնին մէջ իր դռները 
կը բանար Սահակեանը, եղեռնէն հրաշքով ազատած գաղթա-
կան խլեակներու զաւակներուն ջամբելու համար դաստիարա- 
կութիւն եւ ազգային վերապրումի գիտակցութիւն: Ան տուաւ 
առատ հունձք, բազմահազար մանուկներ եւ պատանիներ 
մարմնով ու հոգիով հոն կազդուրուեցան, փրկուեցան իբր հայ 
եւ հասան ուսումնական որոշ մակարդակի: Սահակեանը մեր 
դպրոցներուն մէջ առաջիններէն է որ իր շրջանաւարտներէն 
ոմանք կրցաւ ընդունիլ տալ ֆրանսական երկրորդական վար- 
ժարանները, եւ անոնք յետոյ շրջանաւարտ եղան համալսա-
րաններէ: Այսօր գրեթէ բոլոր ասպարէզներուն մէջ պատուաբեր 
դիրքերու հասած սահակեանցիներու կը հանդիպինք: Քիչ չէ 
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նաեւ թիւը այս հաստատութեան նախկին սաներու, որոնք մեր 
ազգային, հասարակական եւ միութենական կեանքին մէջ ղե-
կավարի կամ գործօն անդամի դեր կը կատարեն:

Տակաւին՝ իր գոյութեան յիսուն տարիներու ընթացքին Սա- 
հակեան Լիսէն եղաւ ազգային եռանդուն գործունէութեան եւ  
պայքարի կեդրոն մը: Պայքար ի խնդիր հայ համայնքին առողջ  
հիմերու վրայ կազմակերպումին, հայրենասիրութեան, Հայրե- 
նիքի եւ Սփիւռքի կապերու ամրապնդումին, Հայ եկեղեցւոյ 
միասնականութեան...:

Սահակեանը իր կարեւոր եւ պատուաբեր տեղը ունի լիբա-
նահայ գաղութի պատմութեան մէջ:

Արտասահմանը ուշացած իր պարտականութիւններէն մէ- 
կը կը կատարէ այս շրջանին: Արդէն իսկ կը բարձրանայ 
մանկավարժական ամէն յարմարութիւններով օժտուած Սա-
հակեան Լիսէի սեփական եւ արդիական շէնքը: Անհրաժեշտ 
է որ շուտով աւարտի անոր կառուցումը: Հայկական Կրթա-
կան Բարեսիրական Միութեան47 կողմէ մամուլի մէջ հրատա-
րակուած կոչէն ի յայտ կու գայ թէ հաստատութիւններ եւ այլ 
գաղութներու ազգայիններ կատարած են եւ տակաւին կը կա-
տարեն իրենց պարտականութիւնը:

Այժմ արդարօրէն կ՚ակնկալուի որ լիբանահայութիւնը եւս, 
մանաւանանդ լիբանահայութիւնը, կատարէ իր պարտակա- 
նութիւնը գաղութիս ամէնէն հին եւ ամէնէն վաստակաւոր 
կրթական հաստատութիւններէն մէկուն՝ Սահակեան Լիսէին 
հանդէպ, որպէսզի նոր շէնքին մէջ ան վերագտնէ անցեալի 
իր հմայքը եւ բազմապատկէ նոր սերունդներու ուսման եւ 
հայեցի դաստիարակութեան իր նուիրական առաքելութեան 
կարելիութիւնները:

Ըսինք թէ շուտով պէտք է աւարտի շէնքին կառուցումը: երբ 
կը խօսինք կամ կը գրենք Սահակեան Լիսէի մասին, մեր միտքը 
ինքնաբերաբար կ՚երթայ տասնամեակներու կրթական մշակ 
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եւ տնօրէն Պ. Բենիամին Ժամկոչեանին48: Ան եղաւ վարժա- 
րանին ոգին ու արթուն պահապանը: Յարատեւութեամբ լա- 
րուած ճիգերով եւ հզօր կամքով՝ տնօրէն Ժամկոչեան գիտցաւ, 
հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն, կանգուն պահել կրթա-
կան այս հաստատութիւնը: Սրտի պարտք է նաեւ օգնել Սա-
հակեան Լիսէի կառուցման աւարտումին, որպէսզի Պ. Բ. Ժամ- 
կոչեան գերագոյն երջանկութիւնը ունենայ իրագործուած տես- 
նելու տարիներու իր հին երազը եւ հանգստեան կոչուելէ առաջ 
նոր հիմերու վրայ դնելու իր սիրելի Սահակեանը:
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ՀաՅրենիՔ-սՓիՒՌՔ...  
եՒ ԼիԲանաՀաՅ գաՂՈՒթԸ

Նոր տարուան առիթով գրուած յօդուած մը պէտք էր անդրա-
դառնար Մայր Հայրենիքի վերջին շրջանի վերելքին եւ  

նոր նուաճումներուն, պէտք էր համառօտ պատկերը տար  
արտասահմանի գաղութներու վերջացող տարուան իրագոր- 
ծումներուն, Սփիւռքի ընդհանուր կացութեան՝ իր խրախուսիչ 
եւ նոյնքան ալ բացասական երեւոյթներով: Բայց երբ մեր 
մարմնին կենսական օրկաններէն մէկը ծանր տագնապի մէջ 
է, ամբողջ մեր ուշադրութիւնը կը կեդրոնանայ հո՛ն:

Յաճախ գրուած ու խօսուած է Լիբանանի հայ գաղութին՝ 
սփիւռքահայութեան ազգային գոյատեւման պայքարին մէջ  
գրաւած անփոխարինելի դերին մասին: Ան իրաւամբ նկատ- 
ուած է արտասահմանի հայութեան բաբախուն սիրտը, ողնա-
յարը, ազգապահպանումի պայքարի առաջին գիծը: Ան որակ- 
ուած է նաեւ իբրեւ Մայր Հայրենիքին շարունակութիւնը: Այս 
բոլորը ճիշտ էին երէկ, ճիշտ են այսօր եւ կրնան ճիշտ մնալ 
տակաւին տասնամեակներ ամբողջ... եթէ ան չյուսալքուի եւ 
կարենայ պահպանել իր հիմնական հաստատութիւններն ու 
կազմակերպութիւնները:

դժբախտաբար, մօտ տասը տարիներէ իվեր գեղեցիկ եւ 
երբեմնի ծաղկուն ու բարգաւաճ Լիբանանը «կը սպաննուի եւ 
անձնասպան կ՚ըլլայ», ինչպէս կը հաստատէր անոր զգայուն 
բանաստեղծուհին՝ ողբ. Նատիա Թուէյնին49:

Ճիշտ է թէ իր կազմաւորման շրջանին եւ քանի մը տաս- 
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նամեակներ Լիբանանի հայ գաղութը բարոյական ուժ, առաջ- 
նորդութիւն եւ նիւթական օժանդակութիւն ստացաւ եգիպտո- 
սի մեր պատուական գաղութէն: Ու ճիշտ է նաեւ, որ սկիզբէն  
մինչեւ այսօր ունինք նիւթական նեցուկը ԱՄՆի հայ կազմակեր- 
պութիւններուն, բարերարներուն եւ անհատներուն: Լիբանա- 
նի մեր հաստատութիւններուն հոյակապ շէնքերուն կարեւոր 
մէկ մասը կառուցուեցաւ շնորհիւ նաեւ այլ գաղութներու եւ ի 
մասնաւորի Ամերիկայի մեր ազգայիններուն օժանդակութեան, 
նիւթական զոհողութիւններուն:

Բայց տարիներու ընթացքին, առաւելաբար եղեռնէն վե- 
րապրող գաղթականներէ կազմուած Լիբանանի հայ համայն- 
քը ոչ միայն հասաւ նիւթական որոշ բարօրութեան, այլ նաեւ 
դարձաւ Սփիւռքի ամէնէն հայադրոշմ, ամէնէն կենսունակ 
գաղութը: Շնորհիւ մեր կրթական, կրօնական, բարեսիրական 
հաստատութիւններուն, երիտասարդական շարժումներուն եւ  
մամուլին, հայկականութեամբ տոգորուած մթնոլորտի մէջ հա- 
յեցի կրթութեամբ դաստիարակուեցան ու մեծցան յաջորդա- 
կան նոր սերունդներ: Այդ յաջողութիւններուն մէջ պէտք է 
նշել նաեւ դերը Մայր Հայրենիքին: Ինչպէս միւս գաղութներու, 
նոյնպէս նաեւ Լիբանանի հայ երիտասարդութեան համար 
ազգային հպարտութեան մեծ ազդակ էր հրաշալի յարութիւնը 
Հայրենիքին ու հայ պետականութեան: Մասնաւորաբար Մշա- 
կութային Կապի Կոմիտէի50 ստեղծումէն իվեր ամրապնդուե-
ցան Հայրենիք-Սփիւռք կապերը, եւ Հայաստանէն մեզ այցե- 
լող մտաւորականները, արուեստագէտներն ու արուեստի 
խումբերը խանդավառեցին մեր ժողովուրդը եւ զայն աւելի  
եւս կապեցին մեր պատմութեան, մեր ազգային աւանդութիւն- 
ներուն ու մեր դարաւոր մշակոյթին: 

Ազգային տեսակէտէն մեր համայնքին համար նաեւ խո- 
շոր առաւելութիւն եղաւ այն իրողութիւնը, որ հարիւրաւոր երի- 
տասարդ-երիտասարդուհիներ, իրենց նախնական եւ երկ- 
րորդական ուսումը ստանալէ յետոյ լիբանահայ կրթական  
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հաստատութիւններէն, իրենց մասնագիտական ուսումը շա- 
րունակեցին Հայաստանի բարձրագոյն կրթական օճախնե- 
րուն մէջ, հայրենի հողին վրայ, հայկական շունչով յագեցած 
միջավայրին մէջ: եւ այժմ, Հայաստանէն շրջանաւարտ երի-
տասարդներէն շատեր սկսած են կարեւոր դեր ստանձնել 
գաղութներու ազգային ու մանաւանդ միութենական կեանքէն 
ներս: 

Լիբանան իր վայելած բոլոր առաւելութիւններու շնորհիւ, 
առաւելութիւններ՝ որոնց մասին բազմաթիւ անգամներ գրուած 
եւ խօսուած է, պատրաստեց մտաւորական ուժեր իրեն եւ 
ամբողջ Սփիւռքին համար: Միջին Արեւելքը եւ մանաւանդ Լի- 
բանանը բազմաթիւ գաղութներու տուին հոգեւորականներ,  
խմբագիրներ, ազգային-հասարակական գործիչներ, ուսու- 
ցիչներ, արուեստագէտներ ու նաեւ առաջնորդներ եւ ղեկավար 
նոր դէմքեր: Պէտք է ընդունիլ թէ կարգ մը կարեւոր գաղութներ 
մեր օրերու իրենց զարթօնքը, իրենց նոր արթնութիւնը, իրենց 
նոր կենսունակութիւնը կը պարտին առաւելաբար Լիբանա- 
նին եւ մասամբ Միջին Արեւելքի այլ գաղթօճախներէն այդ  
երկիրները փոխադրուած տասնեակ հազարաւոր ընտանիք- 
ներու: 

Ճիշտ է որ Լիբանանի տասը տարիներէ իվեր շարունակ- 
ուող ահաւոր դէպքերը դժբախտաբար պատճառ եղան որ  
զգալի չափով նուազի մեր համայնքին թիւը, այս երկրէն մեկ- 
նին կարեւոր թիւով պատրաստուած ուժեր, բայց կը մնայ, եւ  
ինչ ալ ըլլան պայմանները՝ պիտի մնա՛յ գաղութին մեծ զան- 
գուածը: Կը մնան տակաւին կրօնական ու քաղաքական  
առաջնորդներ, կազմակերպութիւններու ղեկավարներ, նուիր- 
եալ ուսուցիչներ, խմբագիրներ, հասարակական գործիչներ, 
եւ կը պատրաստուին նորեր: Ի պատիւ մեր գաղութին պէտք  
է արձանագրել թէ, հակառակ նիւթական ահաւոր կորուստ- 
ներու եւ դժուարութիւններու մենք կը պահենք մեր բոլոր հաս- 
տատութիւնները, կազմակերպութիւններն ու երիտասարդա-
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կան շարժումները, մեր մամուլը: 

Տակաւին տասնամեակներ ամբողջ լիբանահայութիւնը, 
Սուրիոյ գաղութին հետ, ի վիճակի է մտաւորական նոր ուժեր 
պատրաստելու ամբողջ Սփիւռքի համար: Իր այս դերը անփո-
խարինելի է: Առանց թերագնահատելու ուրիշ գաղութներու 
կարեւորութիւնն ու կարելիութիւնները, կրնանք անվարան 
հաստատել, թէ ո՛չ մէկը այս ուղղութեամբ կրնայ փոխարինել 
Լիբանանի հայ համայնքը: 

Մեր գաղութը իր պատմական առաքելութիւնը կրնայ շա- 
րունակել՝ պայմանով որ չլքուի, չյուսալքուի, չստիպուի փակել 
իր հաստատութիւնները: Այս առնչութեամբ մեծ դեր ունին 
կատարելիք թէ՛ Հայրենիքը, թէ՛ Սփիւռքը: 

Պէտք է երախտագիտութեամբ վերյիշել թէ 1978ի Հոկտեմ- 
բերին, երբ ահաւոր ռմբակոծումներու թիրախ դարձան յատ- 
կապէս հայաբնակ թաղերն ու շրջանակները, Ամենայն Հա- 
յոց կաթողիկոսը, Սովետ Հայաստանի իշխանութիւններն ու  
ժողովուրդը, արտասահմանի բոլոր գաղութները պաշտպա- 
նութեան եւ օգնութեան ձեռք երկարեցին Լիբանանի հայութեան 
եւ նիւթական լայն օժանդակութիւն փութացուցին գաղութին 
վերականգնումի ճիգերուն: Անգամ մը եւս Հայրենիքի եւ ար- 
տասահմանի մեր ժողովուրդին համագործակցութեան, միու- 
թեան եւ միասնականութեան փաստը տրուեցաւ: 

Թէեւ այժմ լիբանահայերս ենթակայ չենք որեւէ սպառնա- 
լիքի, բայց Լիբանանի ամբողջ ժողովուրդին հետ լիբանա-
հայութիւնը եւս տագնապալի կացութեան մատնուած է եւ ճըգ- 
նաժամային օրեր կ՚ապրի: Տասը տարիներու քանդումներու, 
աւերումներու, անապահովութեան, ապագայի անորոշութեան, 
եւ շրջանէ մը իվեր գործազրկութեան եւ կեանքի յարաճուն 
սղութեան հետեւանքով, երկիրը սնանկացման եզրին հասած 
է: Ինչպէս համեստ հայ ընտանիքը, նոյնպէս հայ առեւտրա- 
կանն ու ճարտարարուեստականը – բացի փոքրաթիւ դասա- 
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կարգէ մը–նիւթական ծանր տագնապներու առջեւ կը գտնուին:

Այս պայմաններու տակ լիբանահայութիւնը արդարօրէն 
կ՚ակնկալէ որ Հայրենիքը շարունակէ բերել իր բարոյական 
նեցուկը մեր գաղութին: Նոյնիսկ վտանգաւոր պայմաններու 
տակ Հայաստանէն մտաւորականներ, արուեստագէտներ, 
արուեստի, թէկուզ փոքր թիւով, խումբեր պարբերաբար այ- 
ցելեն Պէյրութ՝ բարձրացնելու համար մեր ժողովուրդին բա- 
րոյական կորովը, զայն փրկելու համար մոռցուած, լքուած 
ըլլալու հոգեբանութենէն: Ի վերջոյ պատերազմի ժամանակ, 
պետութիւններ իրենց լաւագոյն արուեստագէտները կը ղրկեն 
մինչեւ ամէնէն վտանգաւոր ճակատները, որպէսզի անոնք 
ոգեւորեն զինուորները եւ անոնց քաջութիւն ներշնչեն: 

Գիտենք թէ բոլոր գաղութներն ալ ունին իրենց յատուկ 
պայմանները, իրենց մտահոգութիւններն ու իրագործելի ծրա- 
գիրերը եւ իրենց նիւթական դժուարութիւնները: Բայց պէտք 
չէ սահմանափակուիլ միայն գաղութի մը նեղ հաշիւներով: 
Կան համասփիւռքեան մտահոգութիւններ, եւ գաղութներու մի- 
ջեւ համագործակցութեան, իրարօգնութեան, զիրար ամբող- 
ջացնելու անհրաժեշտութիւնը: Հարցերը պէտք է քննել համա-
գաղութային չափանիշերով: Անտեղի է, շա՜տ անտեղի, մտա- 
ծել լիբանահայութիւնը կորսնցուցած է իր կենսունակութիւնը,  
կորսնցուցած ՝ Սփիւռքի ազգային գոյատեւման պայքարին  
մէջ իր դերը կատարելու կարելիութիւնը: Որքան ատեն որ նա- 
եւ կարգ մը գաղութներու բարոյական ու մանաւանդ նիւթա- 
կան առաւել օժանդակութեամբը կրնանք պահել ու պահպա- 
նել Լիբանանի մեր հիմնական հաստատութիւնները, մեր մա- 
մուլը, Պէյրութ, նոյնիսկ այս դժուարին պայմաններու տակ եւ  
իր այս անապահով վիճակին մէջ, կրնայ պատրաստել եւ բո- 
վանդակ Սփիւռքին տալ հայեցի կրթութեամբ, ազգային ձըգ- 
տումներով մտաւորական նոր ուժեր՝ հոգեւորականներ, խըմ- 
բագիրներ, ուսուցիչներ, հասարակական գործիչներ եւ նաեւ 
ղեկավարի յատկութիւններով օժտուած երիտասարդներ: 
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Կ՚ակնկալուի որ Հայրենիք եւ Սփիւռք առաւել հոգածութեան 
առարկայ դարձնեն լիբանահայութիւնը, ի մասնաւորի անոր 
ազգային հաստատութիւններն ու կազմակերպութիւնները, 
անոր մամուլը, ի շահ բովանդակ հայութեան:
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այԼ ԳաՂութնեՐ
աԶգաՊաՀՊանՈՒՄի  

ԿարեՒՈր ՁեՌնարԿ ՄԸ՝  
ՀաՅ աԶգաՅին ՀիՄնադրաՄ

Շուրջ շաբաթ մը առաջ Զարթօնքի51 մէջ լոյս տեսաւ ՀԱՀի52  
Վարիչ Մարմնին հրատարակած Շրջաբերական-Զեկոյցը:  

Սոյն Շրջաբերական-Զեկոյցը ղրկուեցաւ նաեւ Սուրիոյ եւ Լի- 
բանանի կարգ մը ազգայիններուն, որպէսզի անոնք եւս ծանօ-
թանան հինգ տարիներ առաջ եգիպտոսի մէջ ծնունդ առած 
ազգային այս կարեւոր ձեռնարկին:

ՀԱՀը մեր գաղութներու ազգային կեանքէն ներս կը հետա- 
պնդէ երկու հիմնական եւ որոշ նպատակներ.- 

Ա.- Պատրաստել «տոհմային կրթութեամբ օժտուած ղեկա- 
վար մտաւորականներ», որոնց պարտականութիւնը պիտի 
ըլլայ, բնականաբար, վարել Սփիւռքի հայութեան կրօնական,  
կրթական եւ հասարակական կեանքը: Առաջին Համաշխար- 
հային Պատերազմէն վերապրող մեր մտաւորականութիւնը, 
տակաւ կ՚անհետանայ կամ կը քաշուի ասպարէզէն, եւ դժբախ- 
տաբար քիչ է թիւը այն նոր եւ պատրաստուած ուժերուն, որոնք 
կու գան շարունակելու անհետացողներու գործը: եւ ինչպէս կը 
հաստատէ վերոյիշեալ Շրջաբերականը՝ «արդէն իսկ մեր ղե-
կավար ուժերու սովը ահռելի համեմատութիւններու հասած է 
ամէն հայ գաղութներու մէջ»: Թէեւ ունինք, բոլոր գաղութներու 
մէջ, բաւական մեծ թիւով երիտասարդներ, որոնք իրենց բարձ- 
րագոյն ուսումը կը շարունակեն համալսարաններէ ներս, բայց 
անոնց մեծագոյն մասը, բնականաբար տարուած ապագայի 
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ապրուստի մտահոգութիւններէ, կը հետեւի զուտ անհատա-
կան օգտակատարութիւն ներկայացնող մասնագիտութեանց: 
Հազուագիւտ են այն երիտասարդները որոնք մտածեն, իբր 
մասնագիտութիւն ստանալ դաստիարակութիւն մը որ զիրենք 
դարձնէ արդի պայմաններուն համապատասխան գիտակից 
եւ մղիչ ուժերը մեր ազգային-հասարակական կեանքին: Լըր- 
ջօրէն պատրաստուած եւ նուիրուած ուժերու զգալի պէտքը 
կայ ըլլա՛յ մեր կրօնական ասպարէզին մէջ, ըլլա՛յ նաեւ մեր 
կրթական, լրագրական եւ հասարակական կեանքէն ներս: 
Այս ասպարէզներու համար յարմարագոյն թեկնածուները կը 
ներկայանան անոնք՝ որոնք նախ ստացած են հայեցի կրթու- 
թիւն եւ յետոյ՝ կը հետեւին համալսարանի մը դասընթացքնե- 
րուն: Այս պայմանները լրացնող երիտասարդներ առաւելա-
բար կը գտնուին մեր ապրած գաղութներուն մէջ: Բայց նոյն 
երիտասարդները իրենց պատրաստութենէն վերջ կրնան նաեւ 
ծառայել այլ գաղութներու ազգային կեանքէն ներս: Օրինակի 
համար, գիտենք թէ ամերիկահայ գաղութը անհրաժեշտօրէն 
պէտք ունի դուրսէն եկող եւ տոհմային կրթութեամբ օժտուած 
երիտասարդներու:

Այս ուղղութեամբ, հինգ տարիներու բարեբախտաբար 
կարճ ժամանակաշրջանի մը մէջ, ՀԱՀը արդէն իսկ դրական 
արդիւնքներ տուած է: Իր սաները հետեւած են, եւ ուրիշներ 
տակաւին կը հետեւին փիլիսոփայութեան, գրականութեան, 
ընկերային ինչպէս նաեւ կրօնական գիտութեանց: Անոնցմէ 
ոմանք աւարտած են արդէն իրենց բարձրագոյն ուսումը եւ 
նետուած լրագրական եւ կրթական ասպարէզ, մինչ ուրիշներ 
մեկնած են Հայրենիք, իրենց ստացած գիտութիւնը ի սպաս 
դնելու համար անոր վերելքին:

Բ.- ՀԱՀի երկրորդ կարեւոր նպատակն է ճոխացնել հայ 
մատենաշարը: Գաղութներու մէջ ունինք մտաւորականներ, 
որոնք տարիներու աշխատանքով եւ մեծ զոհողութիւններով, 
կատարած են լուրջ աշխատասիրութիւններ, բայց իրենց կը  
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պակսին նիւթական միջոցներ՝ զանոնք հրատարակելու հա- 
մար: Այս ուղղութեամբ եւս ՀԱՀը արդէն իսկ շօշափելի արդիւնք- 
ներ տուած է՝ հրատարակելով պատմական, կրթական, քննա-
դատական, գեղագիտական եւայլն երկեր:

Այս երկու հիմնական նպատակներով «ՀԱՀը կը ներկայա-
նայ այսօր իբր արտասահմանի հայկական ամէնակարեւոր 
մշակութային ընկերային կազմակերպութիւններէն մին, որ կը 
լեցնէ մեծ պակաս մը...» ինչպէս կ՚ըսէ անոր Վարիչ Մարմինը 
իր Շրջաբերական-Զեկոյցին մէջ: եգիպտոսի մէջ խումբ մը 
պատուական հայրենակիցներ, պատերազմի տարիներուն 
իսկ հիմը դրած են ազգային այս կարեւոր ձեռնարկին, նախ՝ 
հիմնադիրները իրենց անձնական կարեւոր զոհողութիւններով, 
եւ յետոյ՝ այլ գաղութներու եւ մանաւանդ Ամերիկայի իրենց 
բարեկամներուն օժանդակութեամբը, արդէն իսկ գոյացուցած 
են երեսուն հազար ե.Ո. անձեռնմխելի գումար մը, որուն 
տոկոսներով բաւական կարեւոր արդիւնքներ ձեռք բերուած 
են: Բայց այսքանը տակաւին բաւարար չէ լիովին հասնելու 
համար Հիմնադրամի որդեգրած նպատակներուն: Ահա թէ 
ինչու՛ ՀԱՀի Վարիչ Մարմինը պէտք զգացած է 1948ի նոր 
տարուայ առթիւ կոչ մը ուղղելու Սփիւռքի ամբողջ հայութեան, 
որպէսզի մեր ազգային կեանքի գոյատեւման բծախնդիր բո- 
լոր հայրենակիցները օժանդակեն, իրենց կարելիութեանց սահ- 
մանին մէջ, այս հիմնական ձեռնարկին գործունէութեան: Այս 
օժանդակութիւնը կրնայ ստանալ զանազան ձեւերով, որոնք 
անգամ մը եւս կ՚արտատպենք, Շրջաբերական-Զեկոյցէն:

1.- Ծնունդներու, նշանախօսութեանց, ամուսնութեանց կամ 
մահերու եւ զանազան այլ առիթներով նուէրներ տրամադ- 
րել, բարեկամ թերթերու միջոցաւ, ի նպաստ ՀԱՀին:

2.- Օժանդակել ՀԱՀի տարեկան հասութաբեր ձեռնարկներուն:

3.- Անդամագրուիլ ՀԱՀին, ամսական տասը եգիպտական 
դահեկանով:
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4.- Պատուոյ անդամ (նուազագոյն հարիւր ե.Ո.) կամ բարե-
րար անդամ (նուազագոյն հինգհարիւր ե.Ո.) արձանագրուե- 
լով ՀԱՀին:

5.- Մեկենաս հանդիսանալ ՀԱՀի որեւէ մէկ հրատարակու- 
թեան:

6.- Որդեգրել ՀԱՀի սան մը:

7.- Օրինական կտակ մը ձգել ՀԱՀին:

8.- Անձնական ապահովութեան փոլիսի մը արձանագրուիլ 
փոքր սակով մը ամբողջ կեանքի հիման վրայ, ի նպաստ 
ՀԱՀին:

9.-  Ստեղծել մշակութային որեւէ հիմնարկ, անոր յանձանձումը 
վստահելով ՀԱՀին:

10.- Քաջալերել իր հրատարակչականը, հետզհետէ գնելով անոր  
լոյս ընծայած հրատարակութիւնները եւ անոր ի նպաստ 
փրոփականտ ընել:

Տակաւին երկար տարիներ արտասահմանի մէջ պիտի 
մնան հայեր: Ազգահաւաքումի գործին հետ զուգահեռ ունինք 
ազգապահպանման գործը: Այդ նուիրական գործին համար  
է որ կազմուած է ՀԱՀը որուն զօրացումին օժանդակել՝ պար- 
տականութիւնն է ամէն ողջմիտ հայու: Մենք վստահ ենք որ  
Սուրիոյ եւ Լիբանանի մեր հայրենակիցներն եւս պիտի ըմբռ- 
նեն այս ձեռնարկին կարեւորութիւնը եւ օգտակարութիւնը 
ազգապահպանման սուրբ գործին մէջ եւ իրենց նուէրներով 
պիտի օժանդակեն անոր նպատակներուն իրագործման: 
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ՀաԼԷՊԷն արաԲ-ԲՈՒնար

Տարիներու փափաքս էր առիթով մը Արաբ-Բունարի հայ- 
կական գաղութը այցելել: Թղթակցութիւններով, տեղեկա- 

գիրերով, անձնական նամակներով գիտէի թէ Հիւսիսային  
Սուրիոյ մէկ հեռաւոր անկիւնը կորսուած, թրքական սահմանին 
անմիջապէս կից, այս գիւղաքաղաքին մէջ ունինք պատուա-
կան հայ գաղութ մը, ՀԲԸՄի հաւատաւոր մասնաճիւղ մը եւ 
ՀեԸի53 խանդավառ ակումբ մը:

Բայց Պէյրութ նստած՝ դիւրին է Արաբ-Բունար երթալու 
մասին երեւակայել, մանաւանդ որ Հալէպէն միայն հարիւր 
վաթսուն քմ. հեռաւորութիւն ունի, երբ Պէյրութէն Հալէպ մօտ  
չորս հարիւր քմ. է: Բնականաբար հիմնուած տեսական այս  
հաշիւներուն վրայ, մտադրած էի այս անգամ Հալէպ մեկնելուս՝ 
անպայման գործադրել տարիներու այս փափաքս եւ «կու 
գամ կոր»ի պէս բան մըն ալ գրած էի այդտեղի մեր բարեկամ- 
ներուն: Հալէպ հասնելէ վերջն է որ ընկերներ բացատրեցին թէ 
այդ ճամփորդութիւնը, ձմեռուան այս եղանակին, ոչ միայն կը 
ներկայացնէր մեծ դժուարութիւններ, այլ նաեւ վտանգաւոր էր,  
եւ պնդեցին որ առայժմ հրաժարիմ Արաբ-Բունար այցելութե- 
նէս:

Թէեւ բարեկամներուս բացատրութիւնը բոլորովին համոզիչ  
չէի գտած, բայց տեղի տուած էի եւ գարնան յետաձգած այցե- 
լութիւնս, երբ ներկայացաւ երկար զպունով եւ քեֆիէյով, պատ- 
կառելի եւ ազնիւ դիմագիծով անձ մը: Ներկայացուցին՝ ՀեԸի 
Արաբ-Բունարի ակումբի նախագահը՝ Մկրտիչ Ջարալեան: 



– 294 –

Պ. Ջարալեան տեղեկացուց թէ Պէյրութէն ղրկած նամակս 
ստացած էին, «տղաքը» անհամբեր ինծի կը սպասէին եւ եթէ 
չերթայի՝ յուսախաբ պիտի ըլլային: Անգամ մը եւս համոզուե-
ցայ թէ հեռուէն եկողը, մանաւանդ «կորսուած» շրջաններու 
մէջ, մասնաւոր հմայք մը կ՚ունենայ, ո՛վ ալ ըլլայ ան: Իրապէս 
իրաւունք չունէի տղաքը յուսախաբ ընելու: Բոլոր քաջութիւնս 
հաւաքեցի եւ որոշեցի մեկնիլ... բայց անձրեւները չէին դադ- 
րեր: Անկէ յետոյ ամէն օր Արաբ-Բունարի կարաժ ին տիրոջ 
հետ իրարու կը հանդիպէինք՝ ընկ. Պօղոսին դեղարանը: Հաճի 
Կարապետ Աղան հոն կու գար Հաճընի հերոս, մօրեղբօրս 
Ճեպէճիին կարօտը առնելու ինձմէ եւ ես ալ իրմէ տեղեկութիւն 
առնելու Արաբ-Բունարի ճամփաներուն կացութեան եւ հոն 
մեկնող օթօպիւսներու մասին:

Վերջապէս, Կիրակի իրիկուն մը Հաճի Աղան լուր տուաւ թէ 
յաջորդ առտու պիտի կարենայի մեկնիլ: 

Օթօպիւսի մեկնումը որոշուած էր ժամը տասին համար, 
բայց բնականաբար ճամփայ կրցանք ելլել հազիւ ժամը տա- 
սուկէսին: 

Թէեւ պաղ, բայց պայծառ էր օդը: Մենք կ՚անցնէինք Հիւսի-
սային Սուրիոյ լայնատարած եւ գրեթէ ամայի դաշտերէն: 
երբեմն, ճամփուն եզերքը կ՚երեւէին պզտիկ գիւղեր՝ աղիւսէ 
շինուած, գմբէթաձեւ եւ հեռուէն մեղուի փեթակներու շարքի մը 
տպաւորութիւնը ձգող խրճիթներէ բաղկացած: Այդ գիւղերու 
յատկանշական մէկ ուրիշ գիծը՝ գերեզմանատունը, կը գտնուի 
լայն տարածութեան մը վրայ, ճամփուն միւս եզերքը, գիւղին 
ճիշտ դիմացը: Կարծես գիւղերու բնակիչները կ՚ուզեն դէմ առ 
դէմ ապրիլ իրենց մեռելներուն հետ:

Ճամփան տանելի էր եւ արդէն սկսած էի զարմանալ թէ  
ինչու՞ ինծի այնքան վախցուցած էին, երբ շեղեցանք դէպի աջ,  
հասնելու համար եփրատի եզերքը: Հոն իրապէս ճամփորդու- 
թիւնը ահռելի էր: 
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Անգլիական բանակէն մնացած եւ տարիներ մաշած եւ ան- 
խնամ թողուած նեղ ճամփայ մը մտանք: Այդ պայմաններու 
տակ օթօ քշել իրապէս ճարպիկութիւն է եւ քաջութիւն կը պա-
հանջէ:

Ժամը մէկ էր արդէն երբ հասանք մեր պատմութեան ամէնէն 
տխուր մէկ շրջանը յիշեցնող եփրատ գետի եզերքը: Այդ շըր- 
ջաններուն եփրատ մօտ հինգ-վեց հարիւր մեթր լայնքով, տըղ- 
մագոյն ջուրով կը հոսի: Գետին մէկ եզերքէն միւսը անցնիլ 
երկար պատմութիւն է: Հաւանաբար ասկէ երկու հազար տարի 
առաջ մարդիկ միեւնոյն կերպով եւ միեւնոյն միջոցներով կ՚անց- 
նէին, ինչ որ մենք Ի. դարուն պիտի անցնէինք: Տրամադրելի 
կան երկու նաւակներ, ուղղանկիւնաձեւ, մօտ ութը մեթր երկայն- 
քով, չորս մեթր լայնքով եւ կոշտ փայտէ շինուած: Ասոնցմէ մէկը 
կը փոխադրէ օթօպիւսները եւ միւսը՝ մարդիկը, կենդանիները 
եւ ապրանքները: Նախ ժամը մէկէն մինչեւ վեց սպասեցինք որ 
կարգը մեզի գայ: Մարդիկ խումբերով եւ ժամերով կը սպասեն 
համբերութեամբ. արդէն աճապարելը օգուտ մը չունի: Գրեթէ 
բոլորն ալ միեւնոյն տարազով ՝ զպուն եւ քեֆիէ: Միեւնոյն 
խումբի մէջ խօսակցութիւնը տեղի կ՚ունենայ մերթ թրքերէնով, 
մերթ քրտերէնով, երբեմն ալ արաբերէնով եւ հայերէնով: 
դժուար է զանազանել քիւրտը հայէն եւ արաբը քիւրտէն: Այդ  
շրջաններու բնակչութիւնը առաւելաբար կազմուած է քիւրտե- 
րէ եւ հայերէ: Հասարակաց լեզուները թրքերէնն ու քրտերէնն 
են: 

Ժամը իրիկուան վեցին կարգը մերն է: Նաւակին մէջ տե-
ղաւորուիլը կը տեւէ աւելի քան կէս ժամ: Նաւակին եզերքները 
շարքով եւ սեղմուած նստած ենք երեսուն-երեսունհինգ հոգի, 
մէջտեղը լեցուած են իրենց կարգին էշեր, ձիեր, ոչխարներ 
եւ ապրանք: Մինչեւ մէջքերնին մերկ մարդիկ չուան մը քա- 
շելով նաւակը կը հեռացնեն գետին եզերքէն: եփրատի վրայ 
ենք արդէն, ամէն կողմ կատարեալ լռութիւն, միայն երբեմն-
երբեմն կը լսուի երկար ձողերու ձայնը, որոնք կը ծառայեն 
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նաւակը ուղղելու եւ քշելու: Լուսինը արդէն ելած է, անոր լոյսը 
կը ցոլայ գետին տղմագոյն ջուրին մէջ: Պահը բանաստեղծա-
կան դարձնելու համար միայն կը պակսի անուշ ձայնով եր- 
գուած մեղեդի մը: Նաւակ նստելու ժամանակ գիտես ճամփայ 
ելած կէտդ, բայց կարելի չէ գուշակել թէ դիմացի եզերքին ո՞ր 
կէտին պիտի հասնիս: Անիկա կախում ունի ջուրի հոսանքէն 
եւ հովին զօրութենէն: Մօտ ժամ մը տնտնալէ յետոյ՝ վերջապէս 
կրցանք ոտքերնիս դնել հաստատ հողի վրայ: Ժամանակը 
ուշացած ըլլալուն, մեր օթօպիւսը չէր կրցած գետը անցնիլ: 
Բարեբախտաբար, ուրիշ օթօպիւս մըն ալ չէր կրցած այս կող- 
մէն անցնիլ: Ճամփորդներու փոխանակում տեղի ունեցաւ:  
Բայց հոն ալ մնացինք մօտ կէս ժամ, մինչեւ որ քանի մը հո- 
գիներ կրցան ճշտել անոնք որոնք մեզի հետ եկած էին եւ նոր  
վճարում պիտի չընէին: Նորէն ճամփայ ելանք: Բայց եփրա- 
տէն Արաբ-Բունար ճամփայ երեւակայել աւելորդ աշխատանք  
է, եթէ ճամփայ չնկատենք վերջին օրերուն անցնող օթօներու 
անիւներուն ձգած հետքը դաշտերու մէջ: Մեր նոր վարիչը, 
զուարճախօս Համօն, մութին մէջէն մեզ կը տանէր իր «առ- 
տուն իսկ բացած նոր ճամփաներէն»: Համօն քիւրտ էր լաւ 
թրքերէնով մը, քովս նստած, կը գանգատէր ճամփաներէն, 
քարիւղի տագնապէն եւ չարաշահութիւններէն, իւրաքանչիւր 
ճամփորդէ հարիւր վաթսուն քմ.ի համար եօթը ոսկի վճարել 
տալու ստիպուած ըլլալէն (որ չէր կրնար արդարացնել բնա-
կանաբար) եւայլն: Յանկարծ Համօն ինծի դառնալով ըսաւ. 
«Գիտես այս տարի տղաներուն հետ ես ալ պիտի երթամ»: Ո՞ր 
տղաներուն հետ եւ ու՞ր կ՚երթաս ըսի: «Ճանըմ ըսաւ, մեր հայ 
տղաներուն հետ Հայաստան»:

Վերջապէս ժամը գիշերուան իննին հասանք Արաբ-Բունար: 
Բարեբախտաբար «տղաքը» առանց յուսահատելու սպասած 
էին: Մեր վերադարձը, քանի մը օր վերջ, տեղի պիտի ունենար 
միեւնոյն կերպով, բայց շատ աւելի դժուար պայմաններու տակ, 
որովհետեւ անձրեւոտ օրուան մը հանդիպած էր: Միայն քանի 
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մը կէտեր յիշեմ: Արաբ-Բունարէն եփրատ Համօն պէտք էր 
նոր ճամփաներ բանար, շատ անգամ օթօն չէր կրնար ցեխին 
մէջէն յառաջանալ, կը ստիպուէինք իջնել եւ մեր կարգին քշել 
օթօպիւսը: Գետին վրայ սարսափելի կարկուտի բռնուեցանք: 
երկրորդ նաւակը աւրուած ըլլալով, մեր օթօն չկրցաւ անցնիլ, 
բայց այս անգամ սպասող ուրիշ օթօ ալ չկար եւ անձրեւէն 
պատսպարուելու ոչ մէկ տեղ: Բախտաւոր նկատեցինք մենք 
մեզ երբ կրցանք վրան բաց քամիոն մը ճարել եւ անոր վրայ 
ոտքի կեցած, միշտ անձրեւի տակ եւ դաշտերուն մէջէն ՝ հա-
սանք Ճարապլուս: 

երթեւեկի այս դժուարութիւններն ու յոգնութիւնը կ՚արժէր՝ 
ծանօթանալու համար Արաբ-Բունարի հայկական գաղութին, 
որուն մասին կը գրեմ յաջորդ անգամ: 





– 299 –

արաԲ-ԲՈՒնարի ՀաՅ գաՂՈՒթԸ

Հետաքրքրական եւ ապագայի համար օգտակար աշխա- 
տանք մը պիտի ըլլար, ներգաղթող գաղութներու վերջնա-

կան պարպումէն առաջ, գրել պատմութիւնը արտասահման- 
եան մեր բոլոր գաղութներուն: Այսպիսի պատմութիւն մը ի  
յայտ պիտի բերէր հայ ժողովուրդի ճիգը, նոյնիսկ ամէնա- 
դժուարին պայմաններու տակ, պահպանելու իր հայկական 
դիմագիծն ու ազգային կեանքը: Մեր գաղութներու կեանքին  
ուսումնասիրութեան մէջ առաջին տեղը պիտի բռնէ, շատ հա- 
ւանաբար, այն յատկանշական իրողութիւնը թէ՝ Առաջին Հա- 
մաշխարհային Պատերազմի արհաւիրքներէն ազատած, թըր- 
քական ջարդերէն հրաշքով մը միայն ողջ մնացած մէկ մասը 
հայութեան, ապաստան գտնելով հիւրընկալ երկիրներու մէջ,  
իր ֆիզիքական գոյութեան պահպանումի մտահոգութիւննե- 
րուն հետ՝ ունեցած է նաեւ իր ազգային կեանքի պահպանումին 
եւ գոյատեւման մտահոգութիւնները:

Այդ փոքր գաղութներէն մէկուն, Արաբ-Բունարի գաղութին 
վերջերս տուած այցելութիւնս զիս աւելի եւս ամրապնդեց այս 
համոզումներուն մէջ: 

Արաբ-Բունար կամ պետական անունով Այն ուլ Արապ, 
ինչպէս մեր նախորդ յօդուածին մէջ յիշեցինք, Հալէպէն մօտ 
հարիւրվաթսուն քմ. հեռաւորութեամբ, թրքական սահմանին 
անմիջապէս կից, Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ համեմատաբար  
մօտ անցեալի մէջ հիմնուած գիւղաքաղաք մըն է: 1925ին այդ  
շրջանին մէջ գոյութիւն ունեցող պզտիկ ջաղացքի մը շուրջ, 
եւ հաւանաբար քաջալերուած շոգեկառքի կայարանի մը 
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(դժբախտաբար թրքական սահմանին մէջ) անմիջական մօ- 
տիկութենէն, առաւելաբար հայ գաղթականներու ձեռքով հիմ- 
նուած է Արաբ-Բունար եւ ժամանակի ընթացքին այդ շրջան- 
ներու կեդրոնը դարձած: Բաւական ընդարձակ տարածութեան  
մը վրայ, մէկ կամ երկու յարկով՝ աղիւսէ շինուած տուներով, 
անխնամ թողուած ճամփաներով, բայց ընդհանուր տեսքով կո- 
կիկ կեդրոն մըն է Արաբ-Բունար: Կառավարական նոր շինուող  
Սերայը երկյարկանի, մեծ եւ գեղեցիկ շէնք մըն է: Արաբ-Բու- 
նար շրջապատուած է լայնատարած մշակութեան հողերով: 

Արաբ-Բունարի մէջ կ՚ապրին երկուհարիւր վաթսուներկու 
հայ ընտանիքներ: Մնացեալները՝ բացարձակ մեծամասնու- 
թեամբ քիւրտեր են եւ քիչ թիւով կը գտնուին ասորիներ եւ 
արաբներ: Թէեւ պետական լեզուն արաբերէն է բայց տիրա- 
պետող լեզուներն են քրտերէնն ու թրքերէնը:

Արաբ-Բունարի հայութիւնը մեծ մասով բաղկացած է ուր- 
ֆացիներէ (Ուրֆա վաթսուն քմ. հեռու է Արաբ-Բունարէն) եւ  
Ուրֆայի Կարմուճ գիւղացիներէն: Ասոնց եկած են միանալու  
հինէն իվեր այդ շրջանները գտնուող մօտ վաթսուն ընտանիք 
քրտացած հայեր: Այս ընտանիքները թէեւ մասամբ իւրացու- 
ցած են քրտական բարքերը, կը մնան հայեր, իրենց պզտիկ- 
ները կը ղրկեն ազգային վարժարան եւ Հայրենիք մեկնելու 
համար ամէնէն աւելի աճապարողներն են: Իրենց պետն է 
Յովսէփ Աղա Կիրակոսեան, որ է նաեւ գանձապահը ՀԲԸՄի: 
Յովսէփ Աղա իր զպունին ու քեֆիէյին տակ կը պահէ հայու մա- 
քուր սիրտ մը՝ հայրական ու բարի, ամչկոտ ըլլալու աստիճան:

Իր եկեղեցիով, վեցամեայ նախակրթարանով, իր կազմա- 
կերպութիւններով ամբողջական գաղութ մըն է Արաբ-Բունարի 
գաղութը: Նախ ամբողջ ժողովուրդը հայախօս է: Առաջին գի- 
շերը երբ Արաբ-Բունար հասայ, հաւաքուած էին ՀԲԸՄի Վար- 
չութիւնը, ՀեԸի Տեղական Գործադիրն ու Վարչութիւնը եւ  
ՌԱԿի54 Վարչութիւնը: Առաջին խօսակցութենէն արդէն կը  
զգայի թէ գիտակից եւ խորապէս հայրենասէր գաղութի մը 
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մէջ կը գտնուէի: Արաբ-Բունարի երեք օրերուս ընթացքին ծա- 
նօթացայ հայութեան մեծ մասին: Անոնք զարմանալիօրէն մեծ  
հետաքրքրութիւն ունին ազգային խնդիրներու շուրջ: Ամբողջ  
երիտասարդութիւնը եւ նոյնիսկ տարեցներէն մեծ մասը կա- 
տարեալ գիտակից են մեր ազգային կեանքի բոլոր խնդիր- 
ներուն: Թերթերու միջոցաւ կը հետեւին անոնց եւ հիմնական 
խնդիրներու շուրջ ունին պարզ ու յստակ տեսակէտեր: 

Գաղութին մեծագոյն կազմակերպութիւնն է ՀԲԸՄի մաս- 
նաճիւղը, իր հարիւր տասը անդամներով եւ իննիսուն անդա- 
մուհիներով: Գաղութին ազգային ձեռնարկներուն ղեկավարն  
ու պետն է ՀԲԸՄի ատենապետ Պ. Մկրտիչ Պարտիզպանեանը: 
Լայն ճակատով, լայն ու երկայն պէխերով Պ. Պարտիզպան- 
եանը կը վայելէ բոլորին յարգանքն ու համակրանքը, որով- 
հետեւ անիկա ունի հաստատուն նկարագիր, երիտասարդի  
խանդավառութիւն եւ մանաւանդ զոհողութեան ոգի: Պ. Պար- 
տիզպանեանի անմիջական գործակիցն է ՀԲԸՄի փոխատե-
նապետ եւ ՀեԸի Տեղական Գործադիրի ատենապետ Տոքթ. 
Յարութիւն Պոյաճեանը: Տոքթ.ը իր զուարթ բնաւորութեամբ 
կը խանդավառէ երիտասարդութիւնը եւ պետական շրջանակ- 
ներու իր ծանօթութիւններով կը դիւրացնէ շատ մը գործերու 
կարգադրութիւնը: 

ՀԲԸՄի կողքին կը գործէ ՀեԸը: Այս փոքր գաղութին մէջ 
այս միութիւնը ունի հարիւր երեսուն անդամներ, որոնց շուրջ 
վաթսունը գեղեցկօրէն հագուած եւ լաւ մարզուած սկաուտներ 
են: Սկաուտական գործին մէջ լաւ աշխատանք կը տանին 
երկու խմբապետերը: Արաբ-Բունարի մասնաճիւղը ՀեԸի այն 
քիչ մասնաճիւղերէն է որ իր սեփական կալուածը եղող ակումբ 
մը ունի՝ քսան մեթր երկայնքով եւ տասը մեթր լայնքով եւ 
նոյնքան տարածութեամբ բակով մը: Հետաքրքրական է այս 
ակումբի շինութեան պարագան: Սովորական պայմաններու 
տակ անոր հողը եւ շինութիւնը կ՚արժէ առնուազն տասը հազար  
Ս.Ո.: Բայց ան արժած է միայն չորս հազար Ս.Ո., որովհետեւ 
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զայն իրենց ձեռքերով շինած են Բարեգործականի եւ ՀեԸի  
բոլոր անդամները՝ Պ. Պարտիզպանեանէն սկսեալ մինչեւ  
ամէնափոքր սկաուտը: Այս ակումբին մէջ տղաքը կը կազմա- 
կերպեն ժողովներ, հանդէսներ, բանախօսութիւններ եւ թա- 
տերական ներկայացումներ, որուն համար ակումբը ունի 
գեղեցիկ բեմ մը: Գաղութին մտաւորականն է ընկ. Սարգիս 
Ղազարեան, Անթիլիասի դպրեվանքէն շրջանաւարտ: երի- 
տասարդները զինք կ՚անուանեն հոճա ոչ թէ վարժապետի 
իմաստով, այլ իբր ուսեալ մտաւորականի: Գաղութին երի-
տասարդ ուժերէն են եւ Բարեգործականի ու ՀեԸի վարչա-
կան Վահան Տէր Ստեփանեան, Սուքիաս Պապաշեան, Կա-
րապետ Շուշանեան, Ատուրեան եղբայրներ, Մ. Մեսրոպեան 
եւայլն: 

Կարելի չէ Արաբ-Բունարի մասին գրել, առանց անդրա-
դառնալու այդ գաղութին հայրենասիրական զգացումներուն: 
Առաջին օրուան մեր հանդիպումին իսկ սեղանի վրայ դրուե- 
ցաւ անխուսափելի նիւթը՝ ներգաղթի խնդիրը: Արաբ-բունար- 
ցիները կը նկատեն թէ երկու տարի այս սրբազան շարժումէն 
զրկուելէ վերջ, իրենց գաղութին ալ կարգը պէտք է եկած ըլլայ:  
Յուսախաբ եղան կարծես, երբ յայտարարեցի թէ ճամփոր- 
դութիւնս ներգաղթի հետ ոչ մէկ կապ ունէր եւ տակաւին կա- 
նուխ էր այդ մասին խօսիլ: Հակառակ այս յայտարարութեան, 
երեք օրերու ընթացքին ներկայացող բոլոր պատուիրակու- 
թիւններուն հիմնական խօսակցութիւնը նոյն նիւթին շուրջ էր:  
Բնականաբար բոլորին ալ միեւնոյն պատասխանը տուի, բայց  
ես ալ գտայ թէ այս տարի իրենցմէ մէկ մասին գոնէ Հայրենիք 
մեկնելու պահանջը արդար է:

Հակառակ Հալէպէն Արաբ-Բունար երթեւեկի դժուարութիւն- 
ներուն, ուրախ եմ պատուական այդ գաղութը ճանչցած ըլ- 
լալուս: Ի բոլոր սրտէ կը մաղթեմ որ անոնք ալ պատեհութիւն 
ունենան ամփոփուելու եւ իրենց շինարար ու հայրենասէր 
կեանքը շարունակելու Հայրենիքին մէջ, որուն իրապէս արժա- 
նի զաւակներն են: 
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ՏՊաՒՈրՈՒթիՒններ 
(ՀաԼԷՊ - ՃարաՊԼՈՒս -արաԲ-ԲՈՒնար)

Տարին քանի մը անգամ այցելել Հալէպ եւ հետեւիլ այդ 
շրջանի մեր երիտասարդներու գործունէութեան՝ ինծի հա- 

մար եղած է միշտ ալ հաճելի փորձառութիւն մը: Անցեալ ձը- 
մեռուան այցելութեանս ընթացքին, վայելած էի ՀԲԸՄի եւ 
ՀեԸի նորաբաց ակումբը: Ընդարձակ սրահներով, շքեղօրէն 
կահաւորուած եւ բազմաթիւ սենեակներով այս ակումբը դար- 
ձած էր արդէն երիտասարդութեան համար մշակութային եւ  
գեղարուեստական բեղմնաւոր աշխատանքի կեդրոն մը, եւ  
միեւնոյն ժամանակ, Բարեգործականի լայն շրջանակի ընտա- 
նիքներուն համար՝ ժամանցի կեդրոն մը: Մանաւանդ Հալէպ 
շատ լաւ գիտէ եւ բարձրօրէն կը գնահատէ այսպիսի կեդրոնի 
մը առաւելութիւնները:

Այս ձեռնարկին գտած ընդունելութենէն եւ ձեռք բերուած 
յաջողութենէն քաջալերուած, ակումբի յանձնախումբը մեծ աշ- 
խատանքով ձեռնարկած էր շինութեանը ակումբի ամառնա- 
յին բաժնին՝ սրահին կից գեղեցիկ պարտէզ մը, ծաղիկներով 
եւ կանաչութեամբ զարդարուած, մնայուն նուագախումբով եւ 
անթերի սպասարկութեամբ: Շնորհիւ այս ակումբին, Հալէպէն 
կարգ մը ընտանիքներ ամառը օդափոխութեան երթալու պէտ- 
քը չէին զգացած:

Հալէպ վերջին այցելութեանս ընթացքին, գրեթէ ամէն իրի- 
կուն կը հանդիպէի ակումբ եւ միշտ ալ հոն էին խումբ մը այն  
երիտասարդները, որոնք, ինչպէս ձմեռնային բաժնի, նոյնպէս  
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ալ ամառնային բաժնի յաջողութեան բուն հոգին կը կազմեն:  
եթէ Հալէպի հայութիւնը այս զոյգ ձեռնարկներուն յաջողու-
թիւնը մասամբ կը պարտի Բարեգործականի յանձն առած 
նիւթական զոհողութեանց, զայն առաւել եւս կը պարտի այդ 
երիտասարդներուն նիւթական զոհողութեանց եւ մանաւանդ 
յարատեւ աշխատանքին: Պ. Ն. էքմէքճեան, Գ. Մազլումեան, 
Պ. Սապպաղեան, Ա. Զօրեան, Ժ. Պոյաճեան55, Կ. Սարաֆեան, 
գլխաւորութեամբ ՀԲԸՄի Տեղական Մասնաժողովի, ինչպէս 
նաեւ վարչութեան ատենապետ եւ իր բոլոր գործակիցներէն 
սիրուած Պ. Լեւոն Ճէպէճեանի56, գրեթէ ամէն իրիկուն ակումբ 
են եւ ժամեր ամբողջ գործին կը հսկեն իրենց օրինակելի բծա- 
խնդրութեամբ: Բնականաբար, այս ձեռնարկին եւս վերին 
հսկողութիւնը կը կատարեն Սուրիոյ Բարեգործականին պատ- 
կառելի երկու սիւները՝ տեարք Պարոն Մազլումեան եւ երուանդ 
Զօրեան57: 

Աւելցնենք նաեւ թէ Հալէպի պետական ամէնաբարձր անձ- 
նաւորութիւնները յաճախ կ՚այցելեն Բարեգործականի ակում- 
բը, ընկերակցութեամբ Պարոնին, կամ Պ. Յ. Տապպաղեանի 
եւ կամ Պ. Լ. Ճէպէճեանի: Մանաւանդ Հինգշաբթի եւ Կիրա- 
կի իրիկունները մեծ բազմութիւն կու գայ ակումբ՝ վայելելու 
համար յանձնախումբին կողմէ հրամցուած երբեմն գեղարուես- 
տական, երբեմն զուարթ, բայց միշտ ալ հետաքրքրական յայ-
տագիրերը: 

Որպէսզի ՀեԸի այս նոր ակումբի ձեռնարկը ամբողջութիւն 
մը կազմէ, պէտք է ան ուժ տայ նաեւ մարզական զօրաւոր 
շարժումի մը: Այս ուղղութեամբ, Հալէպի մեր երիտասարդները 
ունին արդէն գեղեցիկ ծրագիր մը՝ ակումբին կից ունենալ մար- 
զական դաշտ մը, վոլիպոլի, պասքէթպոլի եւ թենիսի համար: 
Քիչ մը ճիգ, քիչ մը զոհողութիւն եւ մանաւանդ քիչ մը քաջա- 
լերութիւն մեծերու կողմէ՝ եւ կը յաջողի նաեւ ա՛յս ծրագիրը:

Հալէպի մասին խօսելու ատեն կարելի չէ մոռնալ հայկա-
կան թաղերու մէջ կազմուած ՀեԸի Բագրամեան ակումբը: 
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Համեմատաբար նոր այս մասնաճիւղը, թէեւ քիչ մը դանդաղ, 
բայց վստահ քայլերով կը յառաջդիմէ: Այս ակումբը իր արե- 
նուշներու, սկաուտներու եւ մարզական բաժիններով կը հաշուէ 
մօտ հարիւրրեսուն անդամներ: ՀեԸի Բագրամեան ֆութպոլ ի 
առաջին խումբը արդէն իսկ սկսած է պատուաւոր տեղ մը 
գրաւել Հալէպի մարզական կեանքէն ներս: Բագրամեանի 
վարիչները խանդավառութեամբ եւ մանաւանդ հաւատքով կը 
մօտենան իրենց գործին, եւ ասիկա մեծագոյն հաւաստիքն 
է իրենց ձեռք բերելիք աւելի մեծ յաջողութիւններուն: Այս ա- 
կումբէն ներս, գնահատելի աշխատանք կը տանին Ն. Նարկիզ- 
եան, Վ. Թամզարեան եւ Ա. Փոլատեան58:

Ձմեռը Արաբ-Բունարէն Հալէպ վերադարձիս, մեծ «կռիւ» մը 
ունեցած էինք Ճարապլուսի Բարեգործականի ատենապետ  
եւ ամբողջ այդ գաղութին հայր՝ Տիգրան Թորոսեանի հետ,  
որովհետեւ Արաբ-Բունարի ճամփուն վրայ՝ չէի այցելած իրենց  
գաղութը: «Հաշտուելու» համար, խոստացած էի յաջորդ Հա- 
լէպ գալուս, անպայման հանդիպիլ նաեւ իրենց:

Ահա այս խոստումը յարգելու մտահոգութեամբ, ընկերներ 
Կարօ Սարաֆեանի եւ Մանուկ Ուզունեանի հետ ծրագրեցինք 
երթալ Ճարապլուս: Ընկ. Մ. Ուզունեան ապահոված էր ճամ- 
փորդութեան տոմսեր: Կամ աւելի ճիշտը, ան կը կարծէր թէ 
ապահոված է, որովհետեւ միայն անոնք որոնք ճամփորդած 
են Հիւսիսային Սուրիա՝ գիտեն թէ այդ ճամփորդութիւնը կա- 
տարելու համար պէտք է ունենալ մեծ, անսահման համբե- 
րութիւն:

Ընկ. Ուզունեան լրջօրէն կը հաւատար թէ ժամը իննին 
ճամփայ կարելի պիտի ըլլար ելլել, քանի որ ինք տոմսերը 
ապահոված էր: Բնականաբար, ժամը իննին կարաժն էինք, 
եւ նո՛յնքան բնականաբար՝ ճամփայ ելլող ո՛չ մէկ օթօպիւս 

գտանք: Համբերութեամբ (ուրիշ ինչ կարելի էր ընել) գացինք 
եւ սրճարանի մը մէջ գտանք ընկ. Տ. Քէշիշեանը, որ օրուան 
թերթերը աչքէ կ՚անցընէր: Անոր հետ քննելէ յետոյ օրուան քա-
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ղաքական լուրերը, տեղեկութիւններ քաղեցինք Ճարապլուսի 
մասին, ուր երեք տարի ինք մնացած էր իբր վարժարանի տնօրէն:

Օթօպիւսը պատրաստ էր ժամը տասնմէկին, բայց Հալէ- 
պէն դուրս կրցանք ելլել միայն կէս ժամ յետոյ, երբ վարիչը 
հաւաքեց իր յաճախորդները ու միտքը ինկաւ պենզին ապա- 
հովել: Հալէպէն Ճարապլուսի ճամփան կ՚երկարի Հիւսիսային  
Սուրիոյ յատուկ լայնատարած ցորենի դաշտերուն մէջէն: 
Մեր ճամփորդած շրջանին, բերքը հաւաքուած էր եւ նորէն 
հերկուած հողը ունէր կարմիր եւ սեւի միջեւ բոլոր երանգները: 
Հազուադէպօրէն կը նշմարէինք, բլուրներու կողքին, հիւղակ- 
ներէ կազմուած գիւղեր՝ շրջապատուած ծառերով կամ այգի- 
ներով: Ճարապլուսի ճամփուն վրայ կը հանդիպինք երկու 
կարեւոր գիւղերու՝ Պապ եւ Մենպիճ: Մենպիճ գեղեցիկ գիւղ 
մը պիտի ըլլար, եթէ մարդ տեւապէս շրջապատուած չզգար 
փոշիի ամպով մը: Զարմանքով լսեցինք նաեւ որ այս կորսուած 
գիւղին մէջ կը բնակին մօտ քսանհինգ հայ ընտանիքներ: 
(Աշխարհի ո՞ր անկիւնը կարելի չէ հայու հանդիպիլ:)

Վերջապէս հասանք Ճարապլուս: Քաղաքի մուտքին, բլու- 
րի մը վրայ, առաջին տպաւորիչ շէնքն է հայոց եկեղեցին: 
Մեզ դիմաւորեցին ՀեԸի երիտասարդները: Մեր բարեկամ 
Տիգրան Թորոսեանի բնակարանը արդէն պատրաստ էր ճոխ  
սեղան մը, որ փաստն իսկ էր անոր ճաշարանապետի շնորհ- 
ներուն: Սեղանին վրայ էր նաեւ ընկ. Թորոսեանին հետ մեր 
հաշտութեան զոհը՝ տապկուած ոչխար մը: Հոն էին ՀԲԸՄի 
եւ ՀեԸի բոլոր վարչականները՝ լուրջ երիտասարդ մը ընկ. 
Սարգիս Սարգիսեան, քաղաքին ուսուցիչը՝ Մելգոնեանէն59 
շրջանաւարտ Հապիպ Թորոսեան60, խանդավառութեան 
մարմնացում Ներսէս Պալապանեան, Յ. եղիայեան, Ն. Մեր- 
ճանեան, Միհրան Սարգիսեան եւ շատ մը ուրիշներ: եւ ճաշի 
ընթացքին ծանօթացանք քաղաքի պատմութեան...:

Ճարապլուս Հալէպէն հարիւր քսան քմ. հեռաւորութեամբ 
դարերու պատմութիւն ունեցող հին քաղաք մըն է, հին ժամա- 
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նակներուն ճանչցուած՝ Կարկեմիշ անունով (թրքական կա-
յարանը տակաւին կը պահէ միեւնոյն անունը): Այժմ ան կոր- 
սնցուցած է իր կարեւորութիւնը, որովհետեւ կղզիացած դիրք 
մը ունի եփրատի եւ թրքական սահմանին միջեւ: 

Ճարտարապետական գլուխ գործոց մըն է գերմանական 
կամուրջը, թրքական սահմանին մէջ: Ամբողջութեամբ երկաթէ 
շինուած այս կամուրջը ունի ինն կամարներ՝ իւրաքանչիւրը 
հարիւր մեթր երկարութեամբ:

Քաղաքին՝ բնակչութիւնը կը բաղկանայ վեցհարիւր ընտա- 
նիքէ, երկուհարիւր տասնհինգ ընտանիքը՝ հայեր: Ճարապլու- 
սի հայ գաղութը հոն տեղաւորուած է Համաշխարհային Առա- 
ջին Պատերազմէն յետոյ, մեծամասնութիւնը եկած Պերեճիկէն  
որ միայն երեսունհինգ քմ. հեռաւորութիւն ունի Ճարապլուսէն:  
Հայերը ընդհանրապէս կը զբաղին մանր առեւտուրով, արհես- 
տներով եւ մասամբ՝ հողագործութեամբ: Գաղութը ունի երկու  
վարժարաններ՝ ազգային (իննիսուն աշակերտ) եւ Վարդան- 
եան (հարիւրքսանեօթը աշակերտ): Վարդանեան վարժարա- 
նը կը գտնուի ՀԲԸՄի հովանաւորութեան տակ: Գաղութը ունի  
ՀԲԸՄի եւ ՀեԸի լաւ կազմակերպուած մասնաճիւղեր: Բարե- 
գործականի այրերու բաժինը նախագահութեամբ Պ. Տիգրան 
Թորոսեանի ունի վաթսունհինգ անդամներ, եւ կանանց բա- 
ժինը՝ հարիւր հինգ անդամուհիներ: ՀեԸի մասնաճիւղը կը բաղ- 
կանայ իննիսուն եռանդուն երիտասարդներէ ՝ սկաուտական 
եւ երկու ֆութպոլի խումբերով: 

Միեւնոյն օրը, իրիկուան դէմ, ՀեԸի ակումբին մէջ սիրա- 
լիր տեսակցութիւն մը ունեցանք Ճարապլուսի պետական 
ամբողջ կազմին հետ. հոն էին գայմագամը, ելեւմտական 
տնօրէնը, ընդհանուր դատախազը, դատարանի նախագահը, 
ժանտարմըրիի պետը եւ ընդհանուր ապահովութեան տնօրէնն 
ու իր օգնականը: Բնականաբար, մեր խօսակցութիւնը անցաւ 
հայ եւ արաբ բարեկամութեան շուրջ: Մեր օտար հիւրերը գո- 
վեստով խօսեցան Ճարապլուսի ՀեԸի գործունէութեան մա- 
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սին եւ խնդրեցին որ Հալէպի եւ Պէյրութի կեդրոնները աւելի 
լայն կերպով օժանդակեն այս մասնաճիւղին: Ընդհանուր 
ապահովութեան տնօրէն Մունզէր Պէյը, զարգացած եւ պատ- 
ուական երիտասարդ հարիւրապետ մը, իմաստալի ճառ մը 
խօսեցաւ, ՀեԸի երիտասարդներուն յանձնարարելով որ աւե- 
լի մօտէն կապուին իրենց երկրորդ Հայրենիքին՝ Սուրիոյ, եւ 
գուրգուրան անոր անկախութեան վրայ: Մունզէր Պէյ ըսաւ. 
«ես յուզուեցայ երբ դուք քիչ առաջ, ամէնքդ միասին, խրոխտ 
ձայնով երգեցիք Սուրիոյ ազգային քայլերգը: Մենք, դամաս- 
կոսի համալսարանին մէջ, օտար իշխանութեան օրով, քաշ- 
ուելով կ՚երգէինք միեւնոյն քայլերգը»: Ապահովութեան տնօ- 
րէնին պատասխանեց ընկ. Կ. Սարաֆեան, շնորհակալութիւն  
յայտնելով Սուրիոյ կառավարութեան եւ ամբողջ ժողովուրդին, 
որ ասպնջականութեամբ ընդունած են գաղթական հայ ժողո- 
վուրդը եւ անոր շնորհած քաղաքացիական բոլոր իրաւունք- 
ները: երկու ճառերն ալ թարգմանուեցան ընկ. Հապիպ Թո- 
րոսեանի կողմէ:

Յաջորդ օրը, Սերայ փոխայցելութեան գացինք, պետական  
բոլոր անձնաւորութիւններուն: երբ գայմագամ Պէյին կը բա-
ցատրէինք հայերուն երկու Հայրենիք՝ Սովետ Հայաստան եւ  
Սուրիա, ունենալու պարագան, ան մեզի յիշեց գեղեցիկ պատ- 
մութիւն մը, որ կ՚արժէ հոս կրկնել:

Ճարապլուսի գայմագամ Հասան Պէյ, փորձառու եւ բարձր 
անձնաւորութիւն մը, մեզի հետեւեալը պատմեց՝ բացատրելու 
համար Սովետ Հայաստանի հետ մեր ունեցած կապերը ու 
ներգաղթի խնդիրները. «Ժամանակին Հոմսի շրջանին մէջ 
գտնուող Սեզարէ գիւղին գիւղապետը ունէր կաքաւ մը, որուն 
ոտքը կապած, կը ձգէր իր տունին մօտ գտնուող պուրակի մը 
մէջ»: 

«Այս կաքաւը իր ձայնով ու շարժումներով կը հրապուրէր 
ուրիշ կաքաւներ եւ գիւղապետին մարդիկը զանոնք կ՚որսային: 
Օրին մէկը, իշխան մը հիւր կու գայ Սեզարէ եւ երբ կը տեսնէ 
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կաքաւը եւ անոր միջոցաւ կատարուող որսորդութիւնը, կը 
քաշէ հրացանը եւ կը զարնէ թռչունը: Գիւղապետը, զարմա-
ցած, կը հարցնէ իշխանին թէ ինչու՛ սպաննեց կաքաւը, որ 
իրենց եկամուտի աղբիւր էր: Իշխանը պատասխան կու տայ 
իրեն եւ կ՚ըսէ.- «Ո՛վ որ իր ցեղին կը դաւաճանէ, չի կրնար 
ուրիշներուն օգտակար ըլլալ»: 

եւ գայմագամ Պէյը եզրակացուց. «եթէ հայերը հաւատա- 
րիմ չըլլան իրենց ազգին եւ Հայրենիքին, չեն կրնար օգտա-
կար ըլլալ իրենց երկրորդ Հայրենիքին՝ Սուրիոյ»: 

Ճարապլուսի մեր տղաքը գեղեցիկ գաղափարը ունեցած 
էին կէսօրին ճաշարանի մը շուրջ հրաւիրելու պետական 
անձնաւորութիւնները եւ մեզ: Մեր նախկին բարեկամներէն 
զատ հոն ծանօթացանք՝ Ճարապլուսի երեւելիներէն եահիա  
Պէյ Թապուրի եւ այդ շրջաններու Լիբանանի կողմէ մաքսա- 
տան պետ՝ Լիոթընան Յ. Պաղտասարեանի: Պ. Պաղտասար- 
եան, քաջ եւ համակրելի անձնաւորութիւն մը, իր մասնակ- 
ցութիւնը կը բերէ գաղութին ազգային բոլոր ձեռնարկներուն:

Բարեգործականի Տիկնանց Վարչութիւնը եւ ընկ. Պ. Թէ- 
քէեան գործի անցած էին եւ իրապէս ճոխ ու ներկայանալի 
ճաշկերոյթ մը սարքած: Ուրախ եւ խանդավառ մթնոլորտի մը 
մէջ բաժակներ պարպուեցան կենացը՝ Սուրիոյ ժողովուրդին, 
Հանրապետութեան նախագահին եւ հայ ու արաբ բարեկա- 
մութեան: Պաշտօնական անձնաւորութիւններուն մեկնումէն 
վերջ, մեր երիտասարդները մինչեւ ուշ ատեն շարունակեցին 
իրենց ուրախութիւնը՝ հայրենաշունչ երգերով եւ հայկական 
պարերով:

Որոշած էինք, առիթէն օգտուելով, այցելել նաեւ Արաբ-
Բունար, մանաւանդ որ այլեւս կարելի էր երկաթուղիով ճամ- 
փորդել: Կը կարծէինք թէ, ստիպուած չըլլալով եփրատի վրա- 
յէն նաւակով անցնիլ, պիտի ունենայինք դիւրին ճամփորդու- 
թիւն մը: Այդ շրջաններու երկաթուղին թրքական է եւ սահմա- 
նէն անդին կ՚անցնի: Թրքապատկան են նաեւ կայարանները: 
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Ժամը վեցուկէսին խումբ մը երիտասարդներով կայարան  
հասանք: Ժամը եօթին գալիք շոգեկառքին ստիպուեցանք  
սպասել, սուրիական հողի վրայ, բնական երեւոյթ, մինչեւ  
իննուկէս: Այս երկուքուկէս ժամը շատ դժուար պիտի անցը- 
նէինք՝ եթէ չըլլային ընկ. Թէքէեանի ուրախ պատմութիւնները: 
դժբախտաբար, շոգեկառքը հասաւ հետաքրքրական պատ- 
մութեան մը ամէնէն հետաքրքրական մէկ կէտին... (ընկ. Թէ- 
քէեան, առնելիքս ըլլայ այդ պատմութեան մնացեալ մասը):

Շոգեկառքին մէջ իսկ հանդիպեցանք մեր Արաբ-Բունարի 
հին ծանօթներուն: Հետաքրքրութեամբ ծանօթացանք քրտա-
կան գեղեցիկ տարազով երիտասարդի մը, որ մաքուր հայերէն 
կը խօսէր: Զարմանքով լսեցինք թէ ինքը քիւրտ է, բայց լաւ 
հայերէն սորված: 

երկար տեւեց մեր ճամփորդութիւնը, հակառակ որ Ճա- 
րապլուսէն Արաբ-Բունար միայն քառասուն-յիսուն քմ. է:  
Գիշերուան ժամը երկուքին հասանք Արաբ-Բունար: Տակա- 
ւին՝ մեծ խնդիր էր կայարանէն դուրս ելլելը: Թրքական կա-
յարանի մաքսատան պաշտօնեան պտոյտի գացած էր, եւ 
առանց գոյքերու իր կողմէ քննութեան, կարելի չէր կայա-
րանը ձգել: Ճամփորդները (տիկիններով եւ պզտիկներով) 
կէս ժամ սպասելէ վերջ, կրցան ազատիլ: Առտուան ժամը  
երկուքուկէսին, արթնցուցինք մեր անցեալ տարուան պատ- 
ուական բարեկամ Պ. Պարտիզպանեանը: Յաջորդող երկու 
օրերուն, առիթը ունեցանք երկարօրէն տեսակցելու Արաբ-
Բունարի ազգայիններուն եւ խանդավառ երիտասարդներուն 
հետ:

Մեր հոն գտնուած շրջանին, ամբողջ գաղութը յուզուած էր 
թաղականութեան խնդրով: Այս մարմնին շրջանը վերջացած 
էր, եւ երկուհարիւր յիսուն ընտանիքի վրայ երկուհարիւրէն 
աւելին կը պահանջէին անոր փոփոխութիւնը: Բայց հակա- 
ռակ մէկէ աւելի հանրագրութեանց, բողոքներու եւ Հալէպ ղըր- 
կուած ներկայացուցիչներու, Բերիոյ Քաղաքական Ժողովը 
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վերահաստատած էր նախորդ թաղականութիւնը: եւ հակա-
ռակ խնդրանքներու, Բերիոյ առաջնորդը չէր բարեհաճած 
այցելութիւն մը տալ գաղութին կամ ներկայացուցիչ մը ղրկել 
հոն տեղւոյն վրայ քննելու համար կացութիւնը: Ժամանակին՝ 
կաթողիկոսներ սիրով այցելած են այդ հեռաւոր գաղութները: 
Ընտրութիւն կատարելու արտօնութիւնն ալ մերժուած էր: Այս 
պայմաններուն տակ, մեր բարեկամները կը մտածէին կա՛մ 
նոր վարժարան մը բանալ եւ կամ ալ, Պէյրութի օրինակին 
հետեւելով, ընտրութիւններ կատարել առանց Առաջնորդա-
րանի արտօնութեան: Թէեւ մենք չուզեցինք իրենց ներքին 
խնդիրներով զբաղիլ, բայց յանձնարարեցինք որ ամէն պա-
րագայի տակ օրինական միջոցներէ դուրս չելլեն: 

Ըսին թէ Ուրբաթ գիշեր ժամը երկուքին Էքսփրէս կար դէպի 
Ճարապլուս. որոշեցինք զայն առնել: Մեր ընկերներուն հետ 
մեկնեցանք կայարան: Ժամը երկուքին գալիք էքսփրէսին 
ստիպուեցանք սպասել մինչեւ ... առաւօտեան ժամը վեցուկէ- 
սը: եւ այս առանց գիտնալու թէ շոգեկառքը եկած ու մեկնա՞ծ 
էր մեզմէ առաջ, թէ՞ տակաւին պիտի գար: Ո՛չ սուրիական եւ 
ո՛չ ալ թրքական կայարաններուն պահակները կրցան մեզ 
լուսաբանել, որովհետեւ իրենք ալ անտեղեակ էին:

Թէեւ քիչ մը ցուրտ, բայց արեւոտ եւ պայծառ առաւօտ մըն 
էր: Կը յուսայի գոնէ թրքական էքսփրէսի մէջ տեսնել Թուրքիոյ 
այնքա՛ն գովուած յառաջդիմութիւնները: Յուսախաբ եղայ 
անշուշտ: Շոգեկառքի վակոններն ու նրբանցքները լեցուած 
էին մեզի ծանօթ թափթփած ու խեղճ թուրք գիւղացիներով: 
Իբր փոխուած բան, կար միայն բոլորին ալ կրած քասքէթը: 
Պաշտօնական համազգեստ կրող մարդիկ, նոյնիսկ ոստիկան, 
զինուոր, շոգեկառքի քննիչ եւայլն, ներկայանալի վիճակ մը  
չունէին: Գրեթէ բոլորը առանց արդուկի, կարկտնուած ան- 
խնամ հագուստներ կը կրէին: Մասնաւորաբար խղճալի էր 
զինուորներու վիճակը: Աչքիս առջեւ կու գային Լիբանանի մեր 
ոստիկանները եւ մանաւանդ սպաները՝ բարեձեւ մարմնով, 
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մաքուր եւ արդուկուած համազգեստով:

Ինչպէս արդէն ըսի, Հիւսիսային Սուրիոյ ճամփորդութիւն- 
ները յուսահատեցուցիչ են: Արաբ-Բունարէն Հալէպ մօտ հա- 
րիւր վաթսուն քմ. է: Ճամփայ ելած էինք Շաբաթ գիշերուան 
ժամը մէկին եւ որոշած՝ ամէն գնով Կիրակի առտուն Հալէպ 
ըլլալ: Բայց հակառակ մեր բոլոր ճիգերուն, հազիւ Կիրակի 
կէսօրէն վերջ կրցանք վերադառնալ Հալէպ: Միայն Ճարապ- 
լուսէն դուրս, օթօպիւսի մը մէջ, տխմար վարիչի մը երեսէն 
ստիպուեցանք երեք ժամ արեւուն տակ սպասել: Խնդրին 
ամէնէն ջղայնացուցիչ մասը այն է որ՝ հակառակ արեւուն 
տակ խաշելնուն, տեղացիներէն ո՛չ ոք կը բողոքէ...:

Հակառակ ճամփորդութեան բոլոր դժուարութիւններուն եւ  
յոգնութիւններուն, ազգային նոր հպարտութեամբ մը վերա- 
դարձայ Հիւսիսային Սուրիայէն: Նոյնիսկ հեռաւոր եւ մեկու- 
սացած գիւղերու մէջ, մեր գաղութները բծախնդրութեամբ կը 
պահեն մեր ազգային աւանդութիւնները եւ երիտասարդներ 
մեծ ճիգով կը պահեն ազգային ոգին՝ եկեղեցիով, վարժարան- 
ներով եւ կազմակերպութիւններով: 
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ԽՈրՀրդածՈՒթիՒններ  
ՖրանսաՀաՅ գաՂՈՒթի Մասին

Համաշխարհային Առաջին Պատերազմին նախորդող շըր- 
ջանին, Պոլիս եւ Թիֆլիս հայութեան ազգային եւ մշակու- 

թային անվիճելի գլխաւոր կեդրոնները դարձած էին: Պատե-
րազմէն անմիջապէս ետք, արտասահման ապաստան գտած  
մեր ժողովուրդը իր աչքերը կը սեւեռէր Փարիզին՝ ուր համա- 
խմբուած էր մեր վերապրող ազգային գործիչներուն, մտաւո-
րականներուն եւ արուեստագէտներուն կարեւոր մէկ մասը: 
«Լոյսի քաղաքը» կը ներշնչէր այն յոյսը թէ՝ ժամանակի ըն- 
թացքին պիտի կրնար դառնալ արտասահմանի հայութեան 
ազգային գլխաւոր կեդրոնը՝ աւելի քան Գահիրէ կամ Պոսթըն:

Բայց երկար չտեւեց այդ շրջանը, եւ Փարիզ տակաւ կոր- 
սնցուց մեր գաղութներուն մէջ իր գրաւել սկսած դիրքը: Փա- 
րիզ ոչ միայն կորսնցուց այդ դիրքը, այլ նաեւ ֆրանսահայ 
գաղութը կը ներկայանայ, այսօր, ազգային տեսակէտով հա- 
ւանաբար ամէնէն վտանգուածը, եւ վստահօրէն՝ ամէնաան- 
կազմակերպը: 

Այժմ Լիբանանի գաղութն է, որ այդ դիրքին յաջորդակա- 
նութիւնը ստանձնելու կարելիութիւնները ունի: Կը հաւատանք 
թէ Պէյրութ դառնալու վրայ է արտասահմանի հայութեան 
ազգային եւ մշակութային գլխաւոր կեդրոնը: Հետեւաբար,  
առաջնորդող գաղութի պատասխանատւութիւններ եւ պար- 
տաւորութիւններ կը ծանրանան լիբանահայութեան հաստա- 
տութիւններուն, կազմակերպութիւններուն եւ անհատներուն 
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վրայ: Մեր պարտաւորութիւններուն առաջինն է ճանչնալ ար- 
տասահմանի զանազան հայկական գաղութներու իրական 
կացութիւնը, անոնց ժխտական եւ դրական յատկութիւնները, 
որպէսզի ի հարկին կարելիութիւններ ստեղծենք անոնց օժան- 
դակութեան հասնելու: Հայրենիքի եւ արտասահմանի բոլոր  
գաղութներուն հայութիւնը կը կազմէ ամբողջութիւն մը, գա- 
ղութի մը տկարացումը կը տկարացնէ, մեր ազգը՝ իր ամբող- 
ջութեանը մէջ:

Իր մօտ հարիւր քսանհազար հայութեամբը, Ֆրանսայի գա- 
ղութը արտասահմանի մեր կարեւորագոյն գաղութներէն մէկն  
է անկասկած: Պարտինք այդ թիւին պարտադրած կարեւորու- 
թեամբն ու լրջութեամբը մօտենալ ֆրանսահայութեան խնդիր- 
ներուն:

Վերջերս առիթը ունեցայ աւելի քան երեք ամիս մնալ 
Ֆրանսա: Փարիզէն ու իր կարգ մը արուարձաններէն զատ, 
այցելեցի նաեւ բոլոր այն շրջանները՝ ուր համախմբուած 
կ՚ապրի հայութիւնը՝ Լիոն, Տեսին, Սէն Շամոն, Վիէն, Վալանս,  
Մարսէյ, Նիս...: Աշխատեցայ յարաբերութեան մէջ մտնել զա- 
նազան կազմակերպութիւններու ղեկավարներուն հետ՝ հետա- 
քրքրուելով անոնց դժուարութիւններովն ու մտահոգութիւննե- 
րովը, ճանչնալու նոր սերունդը՝ իր հոգեբանութեամբը, եւ նաեւ 
մասամբ մասնակցելու գաղութին ազգային ու ընկերային կեան- 
քին:

Հետեւաբար, այս շարքը սահմանուած չէ ըլլալու «ճամփոր- 
դի մը նոթերը» կամ անցորդի մը տպաւորութիւնները, ոչ ալ  
վիճակագրական թիւերու եւ ծանօթ ազգայիններու անուններու 
թւում մը, այլ ճիգ մը՝ ընթերցողներուն ներկայացնելու Ֆրան- 
սայի զանազան շրջանները հաստատուած հայութեան կացու- 
թիւնը, անոր ազգային եւ ընկերային կեանքը, եւ այս առիթով 
կատարել կարգ մը խորհրդածութիւններ, եւ ի հարկին ներկա-
յացնել համեստ առաջարկներ:

դժուար է ընդհանուր բանաձեւով մը բնորոշել գաղութի  
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մը ամբողջական պատկերը: Կարելի է կատարել ընդհանրա- 
ցումներ, բայց անհրաժեշտ է անմիջապէս թուել շարք մը բա-
ցառութիւններ: դժբախտաբար, ժխտական հաստատումներն 
են որ ֆրանսահայ գաղութին համար կը կազմեն ընդհանուր 
գիծը, եւ դրական երեւոյթները՝ բացառութիւնները:

Բայց նախ՝ քանի մը բառով անդրադառնանք ֆրանսա-
հայութեան տնտեսական կացութեան:

Թրքական ջարդերէն հրաշքով վերապրող մեր ժողովուրդը – 
կողոպտուած, որբացած եւ տեղահանուած– ապաստան գտաւ  
զանազան երկիրներու մէջ: Այդ երկիրներէն մէկն էր Ֆրանսան: 
դժբախտ ու խեղճ վիճակի մէջ հասնող այդ բազմութիւնը, 
անտեղեակ երկրին լեզուին ու բարքերուն, գերագոյն ճիգով 
մը աշխատած է– դժուար պայմաններու տակ– ապահովել իր 
ֆիզիքական գոյութեան անհրաժեշտ պայմանները: Մեր ցեղը 
յատկանշող կենսունակութեամբ եւ յարատեւ աշխատանքով, 
ժամանակ մը չարչարուելէ ետք, ի խնդիր գործի եւ ապրուստի, 
հաստատուած է իր նոր միջավայրին մէջ եւ յարմարած իր նոր 
կեանքի պայմաններուն: Այժմ եւս ֆրանսահայ գաղութը տըն- 
տեսապէս շատ ալ փայլուն վիճակ մը չունի: Քիչ է թիւը նիւթա- 
պէս կարեւոր դիրքերու հասած հայերուն: Մեր ժողովուրդին 
մեծամասնութիւնը, հոն, կեանքի համեստ մակարդակ ունի  
միայն. մեծ մասով բանուորներ, արհեստաւորներ, մանր առեւ- 
տրականներ եւ մանր գործատէրեր: Փարիզի արուարձաննե- 
րուն, ինչպէս նաեւ Ֆրանսայի այլ շրջաններու քաղաքներուն 
մէջ այցելեցի շատ մը հայ ընտանիքներ, որոնց բնակարան- 
ները թէեւ թիթեղաշէն չեն, բայց եւ այնպէս շատ մօտէն կը 
յիշեցնեն Պէյրութի կամ Հալէպի արուարձաններու հայկական 
թաղերու երկրորդական եւ շատ համեստ բնակարանները:

Տնտեսական պայմաններու առնչութեամբ յիշենք նաեւ թէ  
ֆրանսահայ գաղութը, իր ազգային, հաւաքական եւ ընկերա- 
յին կեանքին համար, չի կատարեր նիւթական այն զոհողու- 
թիւնը, զոր կարելի է արդարօրէն ակնկալել իրմէ: Մեր յօդ- 
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ուածներուն շարունակութեան մէջ տակաւին առիթը պիտի 
ունենանք անդրադառնալու այս զոհողութեան պակասին, 
որովհետեւ նիւթական կարելիութիւններու սահմանափակ վի-
ճակը պատճառներէն մէկն է գաղութին տկար մնալուն:

Ֆրանսահայութեան ազգային եւ հասարակական կեան- 
քին անցնելէ առաջ, կ՚ուզեմ պարզել ուրիշ երեւոյթ մը եւս: 
Գաղութին ստեղծման վերոյիշեալ դժուարին պայմանները 
մասամբ կը բացատրեն– առանց արդարացնելու– իրողութիւն 
մը որ անմիջապէս աչքի կը զարնէ դուրսէն եկող հայ այ- 
ցելուին.- ֆրանսահայ նոյնիսկ նոր սերունդին ուսման եւ 
զարգացումի մակարդակը, ընդհանուր առումով, չէ այն՝ ինչ 
որ բնական կերպով կարելի է ակնկալել եւրոպա ապրող 
գաղութէ մը: Բնական է, Փարիզի մէջ ունինք գրողներ, գիտ- 
նականներ, արուեստագէտներ որոնց անունները ծանօթ են  
նաեւ, հայ գաղութէն դուրս, Ֆրանսայի ժողովուրդին, ինչպէս՝ 
Ա. չօպանեանը61, Սորպոնի դասախօս Ա. չագրեանը, երա- 
ժշտագէտ Օ. Տուրեանը62, սինեմայի եւ թատրոնի մեծ դերա-
սան Գ. Ասլանը, օփերայի երգիչ-դերասան Սերգոյեանը, նկա- 
րիչ Գառզուն63 եւ բազմաթիւ ուրիշներ: Բայց բաղդատմամբ 
գաղութին ընդհանուր թիւին, շատ քիչ է թիւը այն հայ երի-
տասարդներուն՝ որոնք բարձրագոյն եւ մանաւանդ ուսումի 
կը հետեւին: Օրինակ մը տուած ըլլալու համար, յիշենք թէ 
Մարսիլիոյ հայութիւնը կը հաշուէ մօտ երեսուն հազար հոգի, 
եւ ասոնցմէ տարեկան միայն քանի մը հոգի կը յաճախեն հա-
մալսարան: 

Առհասարակ, երբ զաւակը կը հասնի տասնհինգ-տասն- 
վեց տարեկանի, ֆրանսահայ ծնողքին անմիջական մտահո- 
գութիւնը կ՚ըլլայ զայն քաշել վարժարանէն եւ գործի դնել, 
որպէսզի իր ապրուստը ապահովէ: Պատանին եւս, իր միջա- 
վայրին ազդեցութեան տակ, կ՚աճապարէ մտածել դրամ շա- 
հելու մասին, որպէսզի անկախ ըլլայ իր ծնողքէն եւ կարենայ 
կեանքը վայելել...:
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Ըսինք թէ ֆրանսահայ գաղութին տեղաւորման շրջանի 
պայմանները եւ անոր տնտեսական փայլուն վիճակը մա-
սամբ կը բացատրեն այս երեւոյթը, բայց չեն կրնար արդա-
րացնել, մանաւանդ որ Ֆրանսայի մէջ ուսումը մեծ մասամբ 
ձրի է: Արդարեւ, միջպատերազմեան շրջանին, նոյնքան եւ 
աւելի դժուար պայմաններու տակ հայութիւնը տեղաւորուեցաւ  
Լիբանան, բայց մեր գաղութին մէջ ծնողներ, ուսումի սաստիկ 
մարմաջէ մը վարակուած, մեծ զրկանքներով եւ անհուն ճիգե- 
րով աշխատեցան եւ յաջողեցան բարձր ուսում տալ իրենց զա- 
ւակներուն: Մեր գաղութին պատանիներն ու երիտասարդները 
եւս շատ աւելի ուսումնատենչ դուրս եկան, եւ անոնցմէ շատեր 
իրապէս յուսահատեցուցիչ դժուարութիւններ յաղթահարելով 
շարունակեցին իրենց կրթութիւնը: Այսօր, մեր գաղութէն ներս  
մեծ է թիւը նախկին որբերու կամ աղքատ ընտանիքի զա- 
ւակներու, որոնք բարձր ուսում ստացած եւ ազատ ասպա- 
րէզներու մէջ նախանձելի դիրքերու հասած են: Ամէն տարի 
Պէյրութի համալսարաններէն տասնեակներով հայ շրջանա- 
ւարտներ կ՚ելլեն: Հակառակ այս երկու համալսարաններու 
գոյութեան՝ Պէյրութի մէջ, Փարիզի համալսարանին մէջ եւս 
արեւելքէն գացած աւելի մեծ թիւով հայ ուսանողներ կան, քան 
ֆրանսահայ գաղութէն: Մեր գաղութը կրնայ հպարտ զգալ՝ 
զարգացած եւ բարձր ուսումի տէր երիտասարդ ուժերու մեծ 
հոյլով մը: 

Քիչ մը երկար ծանրացանք վերոյիշեալ կէտին վրայ, որով- 
հետեւ զարգացած քատրերու գոյութիւնը կարեւոր նշանակու- 
թիւն ունի գաղութներու կեանքէն ներս, եւ կը բարձրացնէ 
անոնց ընդհանուր մակարդակը: Մեզի մօտէն ծանօթ գաղութ- 
ներէն այս ուղղութեամբ բաղդատաբար լաւ վիճակի մէջ են  
Լիբանանի եւ Պոլսոյ հայութիւնը, տկար է յունահայ գաղութը  
եւ տակաւ կը տկարանայ եգիպտոսի գաղութը: եգիպտոսի 
հայութիւնը անկասկած ունի հայրենասէր եւ ազգասէր պատ- 
ուական երիտասարդութիւն մը, բայց մեր տպաւորութիւնը այն է՝ 
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որ համեմատաբար փոքր է թիւը բարձր ուսումի հետեւող երի-
տասարդներու:

Գաղութի մը ազգային եւ հասարակական կենսունակու- 
թեան չափանիշը տալու համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել 
վիճակը այն ազդակներուն՝ գործող անձեր, հիմնական հաս- 
տատութիւններ, կազմակերպութիւններ եւայլն, որոնք գլխա- 
ւոր դերը կը կատարեն արտասահմանի հայութեան ազգա-
պահպանման բախտորոշ գործին մէջ: 

Ֆրանսահայ մտաւորականներուն մէկ մասը թէեւ կարեւոր 
նպաստ մը բերած է մեր մշակոյթին եւ երկար տարիներ ծա-
ռայած է մեր ժողովուրդին ու Հայրենիքին, բայց կարծես 
այլեւս սպառելու վրայ է: Նոր մտաւորական ուժեր գրեթէ չեն 
հասնիր ֆրանսահայ գաղութէն ներս: Բայց եւ այնպէս բաւա-
կան մեծ թիւով տարեց մտաւորականներ կը հաշուէ տակաւին 
ֆրանսահայ գաղութը: Սակայն արտասահմանի մէջ հայ մշա- 
կոյթը չ՚ապրեցներ իր մշակը, եւ մտաւորականները այլ գոր- 
ծերով ստիպուած են հոգալ իրենց ընտանիքին ապրուստը: 
Մեր գաղութներուն մէջ հայ մտաւորականը միեւնոյն ժամա-
նակ խմբագիր է, ուսուցիչ է, իր գործը գիրի եւ գրականութեան 
հետ է. յամենայնդէպս ան միշտ ալ հայ շրջանակին մէջ է, եւ 
ազգային հաստատութիւններէ ներս: 

Բայց այլ է վիճակը ֆրանսահայ մտաւորականութեան: 
Հոն հայ մտաւորականը խանութպան է, կօշկակար է, ճա- 
շարան կ՚աշխատցնէ, լաւագոյն պայմաններու տակ՝ գրավա- 
ճառ է, եւ մեծ մասով հաշուապահ՝ առեւտրական հաստա- 
տութիւններու մէջ: Օր մը տաղանդաւոր հայ մտաւորականի 
մը հարց կու տայի թէ ինչու՞ կանոնաւորաբար չէր աշխա-
տակցեր արտասահմանի մեր գրական հանդէսներուն, կամ  
չէր արտադրեր մնայուն արժէք ունեցող գործեր, եւ ան իրա- 
ւացիօրէն պատասխանեց. «Օրը ութը ժամ հաշիւներու մէջ 
եմ ՝ երկու առեւտրական տուներու համար, քանի մը ժամ ալ 
կը կորսնցնեմ տունէն գործի երթալ գալու համար, ունիմ նա- 
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եւ ընտանեկան մտահոգութիւններ. այս պայմաններու տակ  
ի՞նչպէս ակնկալել որ ժամանակ եւ մանաւանդ տրամադրու- 
թիւն ունենամ ամփոփուելու, ուսումնասիրելու եւ գրելու: Նո- 
րէն ալ կ՚աշխատիմ բան մը ընել»:

Ուրիշ դժբախտ պարագայ մըն է հետեւեալը.- փարիզահայ 
մտաւորականները բարեկամ չեն իրարու: Բարեկամութիւնը 
փոխադարձ քաջալերութեան դուռ պիտի բանար: Շատ քիչ 
բացառութեամբ, անոնք իրարու հետ ունին մրցակցութիւններ, 
հին խնդիրներ եւ հին վէճեր: դժուար է անոնց միջեւ գոր- 
ծակցութեան գետին մը ստեղծել: Այդ մտաւորականներէն 
մէկը կ՚ըսէր ինծի. «Հոս ի հարկին կրնաս քով քովի բերել երկու 
մտաւորականներ, բայց երբեք երեք»:

Այսուհանդերձ, արդար ըլլալու համար պէտք է խոստովանիլ 
թէ Փարիզի մէջ տակաւին շատ կան հայ մտաւորականներ 
որոնք, կուսակցական թէ անկուսակցական, ունին ազգային 
լուրջ մտահոգութիւններ եւ հետաքրքրութիւն, ու պատրաստ 
են գերագոյն ճիգ մը ընելու: Բայց անհրաժեշտօրէն պէտք 
կայ կեդրոնական եւ հեղինակաւոր ուժի մը, որ զիրենք քով 
քովի բերէ եւ հաւաքական աշխատանքի լծէ: 

Իրենց կատարած տխու՛ր դերին առնչութեամբ՝ կ՚արժէ նա- 
եւ խօսիլ կարեւորութիւն ստացած կարգ մը մարդոց մասին: 
Փարիզի մէջ գոյութիւն ունին մօտ մէկ տասնեակ հայանուն լըր- 
տեսներ եւ արկածախնդիրներ: Ասոնք, օգտուելով գաղութին 
անկազմակերպ վիճակէն եւ կազմակերպութիւններու տկա- 
րութենէն, եւ քաջալերութիւն գտնելով զանազան գաղտնի 
սպասարկութիւններէ եւ պետական անձնաւորութիւններէ, 
տեսակ մը հեղինակութիւններ դարձած են ֆրանսահայութեան  
մէջ: Իրենց շահերուն եւ փառքին հետամուտ այդ լրտեսները 
շատ տխուր դեր մը կը կատարեն գաղութէն ներս, կը թունա- 
ւորեն անոր կեանքը: Կարգ մը ազգայիններ, պատուական  
բայց պահպանողական բնաւորութեամբ, քաշուած են ազ- 
գային եւ հասարակական գործերէ՝ այս լրտեսներու շէր էն 
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վախնալով: դժբախտաբար, պետական շրջանակները կարե- 
ւորութիւն կու տան այս ինկածներուն եւ պարապ տեղը կը 
դառնացնեն ամբողջ գաղութը: Ֆրանսահայութեան վստահելի 
եւ պարկեշտ անձնաւորութիւնները պէտք է քաջութիւնը ունե-
նան պայքարելու այս մակաբոյծ տարրերուն դէմ, զանոնք դի-
մակազերծ ընելով պետութեան եւ ժողովուրդին առջեւ: 

Ֆրանսահայ գաղութի հաստատութիւններուն եւ կազմա- 
կերպութիւններուն անցնելէ առաջ, կ՚արժէ տալ պատկերը այն 
սերունդներուն, որոնք կ՚ապրին այդ երկրին մէջ: 

Տարիքի հիման վրայ, ֆրանսահայ գաղութը կարելի է բաժ- 
նել երեք դասակարգի՝ հին, միջին եւ նոր սերունդ: Հին սերունդը, 
ծնած եւ մեծցած իր ծննդավայրին մէջ՝ ազդեցութեանը տակ 
իր հօրենական մաքուր եւ հայրենական աւանդութիւններուն, 
հայ ըլլալուն համար չարչարուած եւ տեղահանուած, նոյնիսկ 
Ֆրանսայի մէջ կրցած է պահել իր ազգային նկարագիրն ու 
հայու հոգին: Հին սերունդը կարելի է մեղադրել մէկ յանցանքով. 
շատ կը զբաղի հին խնդիրներով, տարակարծութիւններով ու  
վէճերով, եւ բաւարար չափով չէ զբաղած նոր սերունդի հա- 
յեցի դաստիարակութեամբ ու մաս առ մաս չէ յանձնած մեր 
ազգային եւ հաւաքական կեանքի ղեկավարութիւնն ու պա-
տասխանատւութիւնը: 

Հին սերունդը միշտ գանգատող եղած է, մասամբ ալ՝ իրա- 
ւացիօրէն, նոր սերունդի անտարբերութեան մասին, բայց բա- 
ւարար ճիգ չէ ըրած անոր մօտենալու, անոր նոր հոգեբանու- 
թիւնը հասկնալու եւ զայն հայ պահելու՝ նոր միջավայրի 
պայմաններով: դժբախտաբար, հին սերունդը մեծ պատաս- 
խանատւութիւն ունի ֆրանսահայ գաղութին այժմու անբաղ- 
ձալի կացութեան մէջ: 

Ամէնէն դժբախտը եղած է միջին սերունդը, որ փոքր տա- 
րիքին ապրած է հայ ժողովուրդի մեծագոյն ողբերգութիւնը: 
Տակաւին մանուկ կամ պատանի, ան տառապած է ահաւոր 
կերպով, որբացած է, եւ դժբախտ պայմաններու տակ տեղա-
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հանուած եւ նետուած Ֆրանսայի «շլացուցիչ կեանքին» մէջ: 
Թէեւ աւելի դիւրութեամբ այդ սերունդը կրցած է յարմարիլ 
իր նոր միջավայրի պայմաններուն, բայց ապրած է հոգեկան  
զօրաւոր տրամ մը՝ մնացած ըլլալով երկու հակամարտ ազ- 
դեցութիւններու միջեւ: Անոր կը մնար կա՛մ հակազդել միջա- 
վայրի փորձութիւններուն եւ մնալ հայ՝ նկարագրով եւ հոգի- 
ով, կա՛մ քշուիլ հոսանքէն, մոռնալ հայն ու հայութիւնը եւ 
ինքզինքը տալ շրջապատի դիւրամատչելի հաճոյքներուն: 
դժբախտաբար այդ շրջանի երիտասարդութեան մեծամաս- 
նութիւնը, ժամանակ մը պայքարելէ, ընկերային միութենա- 
կան կեանք վարելէ ետք, յուսալքուած է, տարուած է հոսան- 
քէն եւ քաշուած ազգային եւ հասարակական կեանքէ: Խառն  
ամուսնութիւններ այդ շրջանի երիտասարդ-երիտասարդու- 
հիներուն մէջ շատ աւելի մեծ համեմատութեամբ պատահած 
են, քան այսօր կը պատահին նոր սերունդին մէջ:

Թէեւ բարքերով մասամբ այլասերած է ֆրանսահայութեան 
միջին սերունդը, բայց ան գիտէ իր մայրենի լեզուն, տեղեակ է  
մեր անցեալի պատմութեան եւ ապրած է անոր վերջին տխուր  
շրջանը: Բնական կերպով այդ սերունդը պիտի կրնար ստանձ- 
նել գաղութին հասարակական կեանքի ղեկավարութիւնը, եթէ 
կարենար դուրս գալ իր դատապարտելի անտարբերութենէն: 
Այդ կարելիութեան օրինակը տուած է Վալանսի գաղութը, ուր 
խումբ մը միջին սերունդի պատկանող երիտասարդներ ձեռք 
առած են ազգային վարչական մարմինը, եւ սկսած խանդա-
վառ գործունէութեան մը: 

Այդ գործունէութեան առաջին դրական արդիւնքը եղաւ, 
Վալանսի մէջ, կառուցումը թէեւ փոքր բայց շատ գեղեցիկ 
եկեղեցիի մը (այդ եկեղեցիի օծման արարողութեան եւ այդ 
առիթով եղած հանդիսութիւններուն նկարագրականը ժամա-
նակին տրուեցաւ Զարթօնքի մէջ): Այս սերունդին հանդէպ 
արդար ըլլալու համար, աւելցնենք նաեւ թէ անոր պատկանող 
կարգ մը անձեր գերմարդկային ճիգ կ՚ընեն՝ զանազան կազ- 
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մակերպութիւններու միջոցաւ նոր սերունդը հայ պահելու 
համար, բայց փոքր է այդպիսիներուն թիւը եւ անբաւարար՝ 
անոնց ուժը:

դժուար է խօսիլ ֆրանսահայ նոր սերունդին մասին. ար- 
դէն շատ գրուած է անոր շուրջ: Ծնած օտար հողի վրայ, շրջա-
պատուած օտարներէ, ուսում եւ դաստիարակութիւն ստացած  
օտար կրթական հաստատութիւններու մէջ, մեծցած գերազան- 
ցապէս այլասերիչ միջավայրի մը մէջ՝ դժուար է հայ պահել այդ 
սերունդը: Ֆրանսահայ մտաւորական մը այս առնչութեամբ 
կը գրէր ինծի. «Այստեղ՝ շատեր են որ ինչպէս ես, յանգած են 
այն եզրակացութեան թէ երկու սերունդ յետոյ մեր գաղութէն կը 
մնան միմիայն հայ անուններ՝ ի սպառ պարպուած ազգային 
էութենէ, որոնց համար՝ հայ ազգային զանգուածին հետ հա- 
ղորդակցութեան միակ կենդանի միջոցը՝ լեզուն՝ մեռեալ տարր  
է այլեւս»: 

«Այս հաստատմամբ եթէ ոմանց համար արդէն դարձած է  
կամաւոր նահանջի կամ դասալքութեան ամուր պատրուակ 
մը, բարեբախտաբար, շատեր են որ պէտքը կը շեշտեն վտան- 
գին դէմ մաքառելու մինչեւ վերջին պահը»: դժբախտաբար  
նոր սերունդի մեծամասնութեան համար այս է դառն ճշմար- 
տութիւնը. քիչե՛ր կը մնան հայ՝ լեզուով, նկարագրով եւ հետա- 
քրքրութեամբ: Այս դժբախտ կացութեան մէջ պատասխա-
նատւութեան մեծ բաժին մը ունին հին սերունդի անդամներն 
ու հայ կազմակերպութիւնները: 

Ֆրանսա գտնուած շրջանիս շատ անգամներ առիթը ունե-
ցայ հաստատելու թէ այն ծնողները, որոնք վճռած են իրենց 
զաւակները հայ պահել եւ այդ ուղղութեամբ աշխատանք 
տարած ՝ յաջողած են: Պիտի չուզէի անուններ յիշել, բայց 
պիտի արձանագրեմ քանի մը յատկանշական օրինակներ: 
Փարիզի մէջ հանդիպեցայ ընտանիքի մը, որուն երիտասարդ  
զաւակն ու հարսը մնացած են հայ՝ խանդավառուած Հայ- 
րենիքի իրականութեամբ եւ տեղեակ մեր ազգային իրադար- 
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ձութիւններուն: Այս ընտանիքին թոռը եւս, չորս տարեկան  
աղջնակ մը, ոչ միայն մաքուր հայերէն կը խօսի, այլեւ դիտո- 
ղութիւն կ՚ընէ երբ տունին մէջ ֆրանսերէն խօսողներ ըլլան:  
երջանիկ ընտանիք՝ որուն բոլոր անդամները համերաշխու- 
թեամբ կ՚ապրին միեւնոյն տան մէջ եւ իրար կը հասկնան....: 
Ֆրանսահայ գաղութին մէջ ասիկա հոգեկան հաճոյք պատ- 
ճառող պարագայ մըն է:

Լիոնի մէջ հանդիպեցայ ուրիշ ընտանիքի մը, որուն երկու 
զաւակները–հինգ եւ եօթը տարեկան–երբ վարժարանէն կը 
վերադառնան, կը ստիպուին՝ իրենց հօրն ու մօրը հսկողութեան 
տակ՝ հայերէն գրել-կարդալ սորվիլ: Այս փոքրիկներուն խստիւ 
արգիլուած է տունին մէջ բառ մ ՚ իսկ ֆրանսերէն գործածել: 
Օր մը իրենց վարժարանի տնօրէնուհին տուն եկած է հարց 
տալու համար թէ՝ արդեօք պզտիկները ֆրանսերէնէն զատ 
ուրիշ լեզու՞ ալ կը գործածեն, որովհետեւ դասերու ընթացքին 
անոնք լեզուի կարգ մը դժուարութիւններ կ՚ունենան եղեր: Ուր- 
ֆացի հայրը պատասխանած է. «Տիկին, այս երկրին մէջ մեր  
զաւակները երբ ալ ըլլայ եւ ինքնաբերաբար մաքուր ֆրան- 
սերէն խօսելու կրնան վարժուիլ, բայց թոյլ տուէք որ գոնէ տու- 
նին մէջ անոնք սորվին իրենց մայրենի լեզուն»:

Վալանսի մէջ ծանօթացայ ֆրանսացի տիկինի մը, որ 
ամուսնացած է հայու մը հետ: Այդ տիկինը այնքան սահուն 
եւ մաքուր հայերէն կը խօսի՝ որ զարմանալի պիտի ըլլար 
Ֆրանսա մեծցած նոյնիսկ հայ տիկինի մը համար. անիկա 
նոյնիսկ չունի ֆրանսական այն հնչումը, զոր նոր սերունդի 
նոյնիսկ հայերէն գիտցող հայերը ունին առհասարակ: Տիկի- 
նը ոչ միայն գիտէ մեր լեզուն, այլեւ մեր պատմութիւնը, մեր 
աւանդութիւններն ու բարքերը եւ նոյնիսկ որդեգրած է մեր 
զգացումները:

Կարելի էր տակաւին շարունակել այսպիսի դէպքերու շար- 
քը...: Բայց քիչ է թիւը այն ծնողներուն, որոնք լրջօրէն կը 
զբաղին իրենց զաւակները հայ մեծցնելու գործով: Տանք նաեւ 
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քանի մը օրինակներ յուսահատեցուցիչ դէպքերու:

Սէն Շամոն այցելութիւն տուինք ընտանիքի մը: Մարդը  
բաւական զարգացած, հայկական խնդիրներու տեղեակ եւ  
մինչեւ այժմ հայ մամուլին հետեւող, ժամանակ մը գործօն  
մասնակցութիւն բերած է գաղութի զանազան կազմակերպու- 
թիւններուն, բայց ներկայիս բոլորովին քաշուած է ազգային 
կեանքէ եւ ձեռնարկներէ: երբ տեսայ թէ ապարդիւն էին մեր  
թելադրութիւնները գործօն կեանքի վերադառնալու, հարց  
տուի թէ արդեօք իր երիտասարդ զաւակները գիտե՞ն հա- 
յերէն խօսիլ: Իր պատասխանը եղաւ հետեւեալը. «Ամբողջ 
գերդաստանս ջարդուած է՝ հայ ըլլալուն համար, ես ալ շատ 
չարչարուած եմ, պիտի չուզէի որ իմ զաւակներս ալ տուժէին՝ 
իբրեւ հայ»:

Բայց այսպիսի ծնողներ, երբ իրենց անտարբերութեամբը 
կամ սխալ մտածելակերպովը հետամուտ չեն եղած իրենց զա- 
ւակները հայ մեծցնելու, անձնապէս իրե՛նք եղած են առաջին 
տուժողները՝ անկախաբար ազգային մտահոգութիւններէ: Այս- 
պիսի պարագաներուն անջրպետ մը բացուած է հօր եւ զաւկի  
միջեւ. անոնք ոչ միայն իրար չեն հասկնար միտքով, հոգիով 
զգացումներով, այլեւ չեն հասկնար լեզուով: Կը յիշեմ շատ 
յատկանշական դէպք մը: Վիէն քաղաքին մէջ տուն մը ճաշի 
հրաւիրուած էի. սեղանին վրայ ներկայ եղայ սրտաճմլիկ 
տեսարանի մը: Հայր եւ երիտասարդ որդի բուռն վէճի մը  
բռնուեցան, ինչպէս կը պատահի եղեր շատ անգամ: Հայրը, 
լուսաւորչական եւ ամբողջովին հայ մնացած մարդ մը, տղան 
ա՛յնքան մոլեռանդ կաթողիկէ որ նոյնիսկ չի հանդուրժեր հայ  
կաթողիկէ վարդապետի մը ներկայութիւնը իրենց քաղաքին  
մէջը, այն առարկութեամբ թէ այդ վարդապետը հայ պզտիկ- 
ները կը քաշէ իրենց բնական «միջավայրէն»՝ ֆրանսական 
կաթողիկէ զանազան եկեղեցիներու կազմակերպութիւններէն, 
կազմելու համար երգչախումբ մը: դիմում մը ըրած է եկեղեցա-
կան վերին իշխանութիւններուն, որպէսզի այդ վարդապետը 
ճամփուի՝ Վիէնէն: 
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Այդ երիտասարդը բացարձակ արհամարհանքով կը վար- 
ուէր իր հօրը հետ եւ վէճը կը սաստկանար, առանց որ կողմերը 
իրար հասկնային. տղան բառ մ՚իսկ հայերէն չէր գիտեր եւ  
հայրը անկարող էր ինքզինք ֆրանսերէնով հասկցնել: Ստիպ- 
ուեցայ երիտասարդին բացատրել թէ ի՛նչ է հայը եւ ինչու՛ 
կ՚ուզենք հայ մնալ: Մեղադրեցի հայրը որ ժամանակին իր 
զաւակը հայ մեծցնելու ոչ մէկ ճիգ ըրած էր, եւ այժմ այդ 
տղան կորսուած էր իրեն համար, օտա՛ր մըն էր: դժբախտա-
բար, ֆրանսահայ գաղութէն ներս մեծ է թիւը այդպիսի երի- 
տասարդներու. անոնք կը կազմեն նոր սերունդի մեծամաս- 
նութիւնը: Հոգիով, նկարագրով եւ մասամբ ալ լեզուով հայ 
մնացած են այն պատանիներն ու երիտասարդները, որոնք 
կրած են ազդեցութիւնը նախ իրենց ծնողքին եւ յետոյ՝ հայկա-
կան կազմակերպութեան մը: 

Ազգային Հաստատութիւններ եւ  
Կազմակերպութիւններ

Ֆրանսահայ գաղութի տակաւ տկարացող ազգային հաս- 
տատութիւնները եւ կազմակերպութիւնները մեծապէս տուժած  
են նաեւ Համաշխարհային երկրորդ Պատերազմէն եւ անոր 
յաջորդող դէպքերէն՝ գերմանական գրաւում, բռնի տարագրու- 
թիւններ Գերմանիա, ազատագրման շփոթ շրջան...: Գաղու- 
թին կենսունակ եւ գործօն ուժերուն մէկ մասն ալ Հայրենիք 
մեկնած է՝ ներգաղթով:

Ըսինք արդէն թէ, գաղութի մը ազգային կենսունակութեան 
չափանիշը տալու համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել վիճա- 
կը այն հաստատութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն, 
որոնք գլխաւոր դերը կը կատարեն մեր ազգապահպանումի 
գործին մէջ: Այդ առնչութեամբ առաջին տեղը կը գրաւէ Հա-
յաստանեայց եկեղեցին, որուն շուրջ կը կեդրոնանայ, արտա-
սահմանի մէջ, մեր կրօնական եւ նաեւ ազգային կեանքը: 

դժբախտաբար, ֆրանսահայութեան մէջ տկար է եկեղե- 
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ցական կազմակերպութիւնը, եւ այս՝ երկու գլխաւոր պատ- 
ճառներով.- կանոնագրական դժուարութիւն եւ եկեղեցական- 
ներու թիւով ու որակով տկար անձնակազմ: Ֆրանսահայ եկե- 
ղեցական իշխանութիւնները կազմակերպուած են Ֆրանսայի 
կրօնական ընկերակցութիւններու օրէնքի հիման վրայ: Իւրա-
քանչիւր եկեղեցիին շուրջ գոյութիւն ունի «ընկերակցութիւն» 
մը, որուն կրնան անդամակցիլ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ 
պատկանող հաւատացեալներ: Հետեւաբար եկեղեցիները 
իրարու կամ Փարիզի մայր եկեղեցիին հետ վարչական որեւէ 
կապ չունին: Անոնց կապը միայն հոգեկան կամ հոգեւորա-
կան է՝ առաջնորդին անձին միջոցաւ, եւ այդ ալ՝ ոչ թէ անոր 
Փարիզի եկեղեցւոյ առաջնորդի հանգամանքովը, այլ միայն 
Արեւմտեան եւրոպայի կաթողիկոսական պատուիրակի հան- 
գամանքով:

Իւրաքանչիւր եկեղեցիի ընդհանուր անդամական ժողովը 
օրէնսդիր գերագոյն մարմինն է այդ եկեղեցւոյ, եւ կ՚ընտրէ 
գործադիր իշխանութիւնը՝ վարչական ժողովը: Այս հիմերու 
վրայ կազմակերպուած «ազգային իշխանութիւնները» հաս- 
կնալի էին անցեալին՝ երբ Ֆրանսայի մէջ գոյութիւն ունէին 
փոքր գաղութներ միայն: Բայց այժմու պայմաններուն մէջ այդ 
կանոնադրութիւնը լաբիւրինթոս մը կը յառաջացնէ ազգային 
կեանքէն ներս: 

Տանք օրինակ մը՝ Փարիզի Ժան Կուժոն եկեղեցին ժամա- 
նակին ունեցած է միայն երկուհարիւր անդամ, բայց այժմ ունի 
մօտ չորսհարիւր անդամ: Կարելի է երկուհարիւր անդամով 
ընդհանուր անդամական ժողով գումարել, բայց գործնակա-
նապէս անկարելի է չորսհարիւր անդամով ժողով գումարել, 
օրակարգեր լուծել եւ վարչական ժողով ընտրել: Իմ Փարիզ 
հասնելէս առաջ, այդ ժողովը գումարուեցաւ եկեղեցւոյ մէջ 
եւ վերջացաւ վէճով եւ կռիւով: Իմ հոն գտնուած շրջանիս եւս 
գումարուեցաւ այդ ժողովը, եւ անոր վերջին մասին ես ալ 
ներկայ եղայ: Ազգային Տան մէկ սրահին մէջ հաւաքուած էին 
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մօտ հինգհարիւր հոգի, գրեթէ բոլորն ալ ոտքի: Հակառակ որ 
ժողովը գումարուած էր կողմերու միջեւ նախապէս գոյացած 
որոշ համաձայնութեան մը հիման վրայ, բայց նորէն սրահին 
ամէն կողմէն կը լսուէին ձայներ, բացականչութիւններ եւ 
առաջարկներ...: երբ հասայ, օրուան ատենապետը, տարեց 
առեւտրական մը, ոտքի վրայ կը պոռար. «ես այլեւս այս ժո- 
ղովին ատենապետը չեմ...»: Բայց ոչ մտիկ ընող կար եւ ոչ 
ալ լսող: Բարեբախտութիւն մը նկատուեցաւ որ այդ ժողովը 
վերջացաւ առանց կռիւի, եւ որդեգրելէ ետք կարգ մը հիմնա- 
կան բանաձեւեր, առաւելաբար շնորհիւ կաթողիկոսական  
պատուիրակ Հոգշ. Տ. Սերովբէ Ծ. Վրդ.ի64 կորովի միջամտու- 
թիւններուն:

Նախաձեռնութեամբ կարգ մը հեղինակաւոր անձնաւո- 
րութիւններու եւ գլխաւորութեամբ կաթողիկոսական պատուի-
րակին, մօտ տարիէ մը իվեր մշակուած է նոր կանոնադրութիւն 
մը՝ ներկայացուցչական հիմերու վրայ եւ շատ աւելի պատշա- 
ճող գաղութին պէտքերուն: դժբախտաբար, կարգ մը անպա-
տասխանատու եւ բախտախնդիր տարրերու խլրդային աշխա- 
տանքին հետեւանքով, տակաւին կարելի չէ եղած որդեգրել 
եւ գործադրութեան դնել նոր կանոնադրութիւնը: Վերջին ընդ- 
հանուր անդամական ժողովին մէջ ամբողջութեամբ պարտու- 
թեան մատնուեցան այդ տարրերը, եւ յոյս կայ որ մօտ ատե- 
նէն կարելի ըլլայ այդ կանոնադրութիւնը վաւերացնել տալ 
պետական իշխանութիւններէն, գործադրութեան դնել եւ անոր  
հիման վրայ վերակազմակերպել գաղութին ազգային իշխա- 
նութիւնները: 

Ֆրանսահայ գաղութի եկեղեցական կազմակերպութեան 
տկարութեան երկրորդ եւ աւելի կարեւոր պատճառն է եկեղե- 
ցականներու–մանաւանդ զարգացած–պակասը: Այս պակա- 
սը գոյութիւն ունի առհասարակ բոլոր գաղութներէն ներս ինչ- 
պէս Պոլիս, Յունաստան, Իրան... բայց ան շատ աւելի շեշ- 
տուած ձեւով կը ներկայանայ Ֆրանսայի մէջ: Հարիւրքսան  
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հազար հոգի հաշուող գաղութի մը մէջ կը պաշտօնավարէ 
միայն մէկ կուսակրօն եկեղեցական Հոգշ. Տ. Սերովբէ Ծ. Վրդ.  
Մանուկեան, որ միեւնոյն ժամանակ կաթողիկոսական պատ- 
ուիրակ է Արեւմտեան եւրոպայի: Հոս հաճոյքով կ՚ուզենք 
արձանագրել թէ գաղութը բախտաւոր է ունենալով արտա-
սահմանի մեր ուշիմ եւ զարգացած բարձրաստիճան եկեղե-
ցականներէն մէկը: 

Ֆրանսահայ գաղութին մնացեալ գրեթէ բոլոր եկեղեցա- 
կանները տարեց, կարողութեամբ եւ զարգացումով համեստ  
քահանայ հայրեր են: դժբախտաբար, կարգ մը շրջաններ  
չունին նոյնիսկ համեստ քահանաներ: Փարիզի արուարձան- 
ներէն Առնովիլ եւ Լիոնի մօտերը գտնուող Տեսինը ունին իւրա-
քանչիւրը երկու-երեքհազար հայութիւն, ունին նաեւ եկեղեցի, 
բայց զրկուած են քահանայէ: Նոյնպէս Վիէն քաղաքը, որ 
հայկական կարեւոր կեդրոն մըն է, ո՛չ եկեղեցի ունի, եւ ո՛չ ալ 
քահանայ: Կրնայինք տակաւին երկարել այս շարքը: Գրեթէ 
այս բոլոր շրջանները ունին հայ կաթողիկէ եւ հայ բողոքական 
հոգեւորականներ, հակառակ որ անոնց հաւատացեալներուն 
թիւը կը կազմէ, միայն պզտիկ փոքրամասնութիւն մը գաղութէն 
ներս:

Ամերիկահայութիւնը եւ անոր առաջնորդ Գերշ. Տէր Տիրան  
սրբազան65 այս ուղղութեամբ մեծ աշխատանք տարին վերջին 
տարիներուն՝ ուսեալ եւ երիտասարդ վարդապետներու ու քա-
հանաներու հոյլ մը հրաւիրելով իրենց գաղութը: Այդ եկեղե- 
ցականները ոչ միայն հոգեւոր պաշտօն կը կատարեն, իրենց  
գտնուած շրջաններուն մէջ, այլեւ ազգային շարժում կը ստեղ- 
ծեն, կը զբաղին նոր սերունդի ազգապահպանման գործով: 
Ֆրանսայի գաղութը եւս պէտք է հետեւի ամերիկահայութեան 
օրինակին յանձն առնելով նիւթական կարգ մը զոհողութիւններ, 
եւ հրաւիրելով նոր եկեղեցականներ. անհրաժեշտ է որ քա- 
ռասուն հազար հայութիւն ունեցող Մարսէյը եւ իր շրջաննե- 
րը, աւելի քան տասնհինգ հազար հայութիւն ունեցող Լիոնը  
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եւ իր շրջանները վերածուին առաջնորդական փոխանորդու- 
թիւններու եւ ունենան իրենց կուսակրօն եկեղեցականները: 

Մեր գաղութները աւելի մեծ ճիգ պէտք է կատարեն, որպէս- 
զի երուսաղէմ եւ Անթիլիաս կարենան աւելի մեծ թիւով եկեղե- 
ցականներ հասցնել, եւ օգնութեան հասնիլ ֆրանսահայու- 
թեան նման արդէն իսկ ազգապահպանման ճակատին վրայ 
տկարութեան նշաններ ցոյց տալ սկսող գաղութներու: 

Ֆրանսահայ Կրթական Հաստատութիւններ

Գաղութներու ազգապահպանման գործին մէջ բախտորոշ 
դեր կը կատարեն մեր վարժարանները. այս մասին կարելի 
չէ երկու կարծիք ունենալ: երեւակայեցէք, վայրկեան մը, թէ 
ինչ պիտի ըլլար Սուրիոյ եւ Լիբանանի հայ գաղութներուն 
ազգային եւ հասարակական կեանքը՝ եթէ գոյութիւն ունեցած 
չըլլային մեր կրթական հաստատութիւնները: Ֆրանսայի մէջ 
գոյութիւն չունին մեր հասկցած իմաստով ազգային վարժա-
րաններ. շատ ուշ է արդէն՝ այդ գաղութէն ներս վարժարաններ 
ունենալու մասին մտածելը: Այդ երկրին մէջ կրթական հաս- 
տատութիւնները պետական են եւ ուսումը ձրի. անկարելի է 
այդ դրութեան հետ մրցիլ: 

Ֆրանսահայ գաղութէն ներս շատ փոքր չափով մը մեր 
ազգային վարժարանները կը փոխարինուին Հինգշաբթի օրե- 
րու դասընթացքներով: Օգտուելով Հինգշաբթի օրուան պե-
տական վարժարաններու արձակուրդէն, շատ մը շրջաններու 
մէջ հայ մանուկներն ու պատանիները կը համախմբուին եւ  
ուսուցիչի մը ղեկավարութեան տակ կը փորձեն հայերէն գրել,  
կարդալ եւ երգել սորվիլ: Բնական է, կարելի չէ մեծ արդիւնք 
ակնկալել այդ վարժարաններէն, բայց նորէն ալ անոնք ունին 
իրենց որոշ դերն ու օգտակարութիւնը: Լիոնի մէջ ճանչցայ 
ընտանիք մը, որուն երիտասարդ զաւակները–մանչ թէ աղ- 
ջիկ–ժամանակին շատ լրջութեամբ հետեւած էին այդ դաս- 
ընթացքներուն, եւ հաճոյքով հաստատեցի թէ անոնք հայ մնա-
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ցած էին եւ բաւական մաքուր հայերէն կը խօսէին: Հաճոյքս 
շատ աւելի մեծ եղաւ՝ երբ Փարիզ վերադարձիս ընտանիքին 
անդրանիկ զաւակէն ստացայ նամակ մը... հայերէն գրուած: 
Թէեւ նամակին մէջ կային լեզուական բազմաթիւ սխալներ, 
բայց երիտասարդը մեծ ճիգ ըրած էր երկու էջ հայերէն գրելու, 
եւ կրցած էր ինքզինք հասկցնել: 

դժբախտաբար, Հինգաշբթի օրերու վարժարաններու ա- 
ռնչութեամբ եւս ֆրանսահայութեան տարած ճիգը անբաւա-
րար է: Տանք օրինակ մը: Թաղամասերէն Պելվիլ ունի քանի 
մը հազար հայութիւն, մեծ մասով գործատէրեր եւ ընդհանուր 
կերպով բարեկեցիկ ընտանիքներ: Այցելեցի այդ շրջանի 
վարժարանը, մնացի քանի մը ժամ եւ ներկայ եղայ դասերուն: 
Ուսուցիչը, Հալէպէն գացած ուսանող մը, խանդավառութեամբ 
կ՚աշխատի մօտ քառասուն աշակերտներու քիչ մը հայերէն 
սորվեցնել: Գրեթէ նոյնքան թիւով աշակերտներ կու գան եղեր 
կէսօրէն առաջ: դժբախտաբար դասերը տեղի կ՚ունենան սըր- 
ճարանի մը ետեւ՝ նեղ սրահի մը մէջ: Պելվիլի հայութիւնը շատ 
դիւրութեամբ կրնայ քիչ մը նիւթական զոհողութիւն յանձն 
առնել, եւ շրջանը օժտել ներկայանալի սրահով մը ի հարկին 
վարձուած, որ հայ երիտասարդներու համար կրնայ դառնալ 
կեդրոն մը եւ հայ մանուկներու վարժարան մը: 

Շատ մը շրջաններ զրկուած են նոյնիսկ այդ Հինգշաբթի 
օրերու վարժարանէն եւ այդ «դպրոցներու» հետեւող աշա- 
կերտներուն թիւը, բաղդատմամբ ֆրանսահայութեան ընդհա- 
նուր թիւին շատ քիչ է: 

Ֆրանսայի մեր գաղութը միայն երկու հայ կրթական հաս- 
տատութիւններ ունի՝ Մխիթարեան Հայրերու Սեւրի Մուրատ 
Ռափայէլեան66 եւ Փարիզի արուարձաններէն Ռենսի մէջ՝ 
դպրոցասէր Հայուհեայց Աղջկանց Վարժարանը67:

Առիթը չունեցայ այցելելու Մխիթարեան Հայրերու Վարժա-
րանը, բայց լսեցի թէ անոր աշակերտութեան թիւը եօթանա- 
սունը չ՚անցնիր:
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դպրոցասէրի Վարժարանը բաւական ընդարձակ հողի մը  
վրայ կառուցուած չորս յարկանի ներկայանալի շէնք մը ունի,  
շինուած ՀԲԸՄի ղեկավարներէն ողբ. Տիգրան Խան Քէլէկ- 
եանի68 նուիրատւութեամբ: դժուար է խօսիլ դպրոցասէրի 
մասին. վերջին տարիներուն անոր շուրջ յարուցուած է բաւա-
կան մեծ աղմուկ: Փարիզ գտնուած շրջանիս ժամերո՜վ եւ օրե- 
րո՜վ մտիկ ըրած եմ թեր ու դէմ կարծիքներ. խնդիրը դարձած 
է տեսակ մը ազգային կարեւոր հարց մը, եւ վէճը վերածուած  
է կիրքի: Վարժարանին շուրջ ստեղծուած տարակարծութիւն- 
ները, առաւելաբար, պատճառ եղած են որ անոր աշակերտու- 
թիւնը այս տարի իջնէ քառասունի: Բնական է, հոս տեղը չէ  
խօսիլ այդ վէճին մասին. բայց կ՚արժէ նշել թէ ազգային որեւէ  
ձեռնարկի, մանաւանդ կրթական հաստատութեան մը յաջո- 
ղութեան գլխաւոր պայմանն է համերաշխութիւնը հաստա- 
տութենէն ներս եւ անոր շուրջը: Հոս պիտի բաւականանամ  
արձանագրելով քանի մը հիմնական դիտողութիւններ՝ հաս- 
տատութենէն ներս անցուցած քանի մը ժամերու ընթացքին 
ունեցած տպաւորութիւններուս իբր արդիւնք: 

Անուրանալի է որ այս Վարժարանը իր գոյառումին եւ գո- 
յատեւման մէջ մեծ բան կը պարտի Տիկ. Մուրատ Պոյաճեա- 
նի69, որ ամուր կաղնիի մը նման դիմադրած է մեծ դժուարու- 
թիւններու, եւ հաստատութիւնը կանգուն պահած է: Բայց ժա- 
մանակը եկած է որ ան այլեւս դպրոցի պատասխանատւու- 
թեան, մանաւանդ ուսումնական պատասխանատւութեան կա- 
րեւոր մէկ մասը փոխանցէ ուրիշներու: Այլեւս այդ Վարժարա- 
նէն վերջնականապէս պէտք է ջնջել որբանոցային մտայնու- 
թեան վերջին հետքերը:

դասարաններէն ունեցած տպաւորութիւնս այն եղաւ, որ  
հաստատութիւնը տակաւին չունի լրջօրէն մտածուած եւ գոր- 
ծադրութեան դրուած կրթական յստակ ծրագիր մը. կը պակսի 
ուսումնական բաղձալի մակարդակը: Ֆրանսայի զանազան  
շրջաններէն, նոյնիսկ Անգլիայէն եւ Իտալիայէն եկած աշա- 
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կերտուհիներ համախմբուած են միեւնոյն դասարանին մէջ՝ 
առանց որ անոնց ուսումի եւ զարգացումի աստիճանը նոյնա-
ցած ըլլայ:

դպրոցասէրի շուրջ ստեղծուած վէճերէն այն եզրակացու- 
թեան եկանք թէ Վարժարանը վերջիվերջոյ տէր չունի. ո՛չ բո- 
լորովին անհատական հաստատութիւն է եւ ոչ ալ բոլորովին 
հաւաքական ձեռնարկ: Կրթական հաստատութեան մը հա-
մար այս պարագան մեծ տկարութիւն է, եւ դժուար կ՚ըլլայ 
այդ պայմաններու տակ առաջքը առնել վէճերու եւ տարա-
կարծութիւններու: Մեր վերջնական կարծիքը այն է թէ՝ այդ 
Վարժարանը պէտք է յանձնուի ՀԲԸՄին:

Շէնքը խորքին մէջ կը պատկանի Բարեգործականին, որ  
տարեկան երեք հազար տոլարի յատկացում մըն ալ կ՚ընէ 
դպրոցին: Որպէսզի դպրոցասէրը տայ այն արդիւնքը որ  
իրմէ կ՚ակնկալուի: Անհրաժեշտ է որ Բարեգործականը ամ- 
բողջութեամբ ձեռք առնէ անոր ղեկավարութիւնը, ի հարկին 
կրկնապատկէ անոր եղած յատկացումը, ուսուցչական զօրա- 
ւոր կազմ մը հրաւիրէ եւ ուսումնական որոշ մակարդակի մը 
հասցնէ անոր ծրագիրը: երբ այս հաստատութիւնը կարենայ 
իր աշակերտուհիները հասցնել պետական երկրորդական 
վարժարաններու քննութիւններուն, շատ մը հայ ծնողներ, աղ- 
քատ թէ հարուստ, հաւանաբար պիտի նախընտրեն հոն ղրկել 
իրենց զաւակները:

Յամենայնդէպս ֆրանսահայ գաղութը պէտք է գուրգուրայ 
իր կրթական այս երկու հաստատութիւններուն վրայ: 

ՀԲԸՄ

Աւելորդ է խօսիլ արտասահմանի մէջ այս Միութեան կա- 
տարած հսկայական եւ փրկարար դերին շուրջ: դժբախտա-
բար, ֆրանսահայ կեանքէն ներս, Բարեգործականի գործու- 
նէութիւնը չունի այն տարողութիւնը զոր ունի Ամերիկայի, 
Սուրիոյ, Լիբանանի եւ նոյնիսկ շատ մը աւելի փոքրաթիւ հայեր 
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ունեցող գաղութներու մէջ, եւ այս՝ հակառակ այն իրողութեան, 
որ Համաշխարհային երկրորդ Պատերազմէն առաջ, երկար 
ժամանակ, Փարիզ եղած է այս մեծ Միութեան Կեդրոնական  
Վարչութեան կեդրոնավայրը: Մեր գաղութներէն ներս ՀԲԸՄը  
մեծ հաստատութիւն մըն է՝ իր սեփական երկրորդական վար- 
ժարաններովը, ազգային վարժարաններու տրամադրած ուսու- 
ցիչներովն ու յատկացուցած նպաստներովը, իր դարմանա- 
տուներովը, կաթի եւ ձկան իւղի բաշխումովը, քաղաքներու 
գրեթէ բոլոր թաղամասերուն մէջ եւ շրջաններու նոյնիսկ 
ամէնէն փոքր գաղութներուն մէջ իր ունեցած մասնաճիւղերովը, 
իր հովանաւորութեան տակ գործող ՀեԸի մօտ քսան մաս- 
նաճիւղերովը...:

ՀԲԸՄի եւրոպայի Շրջանակային Յանձնաժողովի Ֆրան- 
սայէն ներս ունեցած գործունէութիւնը առաւելաբար կը սահ- 
մանափակուի հետեւեալ ձեռնարկներու եւ հաստատութիւննե- 
րու շուրջ.- երկու գործօն մասնաճիւղեր, Փարիզ եւ Մարսէյ, 
երիտասարդաց ակումբ մը Մարսիլիոյ մէջ, Մարկոսեան Ուսա- 
նողական Ֆոնտի, Հայ Ուսանողական Տան70 եւ Նուպարեան 
Մատենադարանի71 մատակարարում:

Բարեգործականի Ֆրանսայի շրջանակին տկարութիւն- 
ներուն եւ կարելիութիւններուն մասին խօսելէ առաջ, կ՚արժէ 
անդրադառնալ անոր երկու կարեւոր հաստատութիւններուն՝ 
Հայ Ուսանողական Տան եւ Նուպարեան Մատենադարանին 
մասին:

Փարիզ միջազգային ուսանողական կեդրոն մըն է, զանա- 
զան երկիրներէ եւ ազգութիւններէ ուսումնատենչ հազարաւոր 
երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ հոն կու գան՝ մասնա- 
ւորապէս իրենց համալսարանական ուսումը շարունակելու 
համար: Փարիզի համալսարանական ոստանին մէջ կարգ մը 
մեծ ազգեր ունին իրենց ուսանողական տուները:

Շատ մը ուրիշ ազգեր, ինչպէս Թուրքիա, արաբական եր- 
կիրներ... հակառակ որ մեծ թիւով ուսանողներ ունին Փարիզի 
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մէջ, տակաւին չեն կրցած կառուցանել իրենց սեփական 
շէնքերը: Մեզի համար հպարտութիւն է, որ «լոյսի քաղաքի» 
ամէնէն լուսաւոր թաղամասին՝ համալսարանական ոստանին 
մէջ, մեծ ազգերու շէնքերու կողքին, կը բարձրանայ նաեւ 
հայկական ուսանողական տունը՝ հինգ յարկանի, մօտ եօ-
թանասուն սենեակներով, հայ ճարտարապետական ոճով՝ 
շինուած հոյակապ շէնք մը: Ուսանողական այս տունը ՀԲԸՄի  
մեծ հիմնադիր Պօղոս Նուպար Փաշայի72 գործն է, կառուց- 
ուած 1928ին: Արտասահմանէն Փարիզ գացող հայ ուսանող- 
ներուն բացարձակ մեծամասնութիւնը կը բնակի այդ շէնքին 
մէջ:

դժբախտաբար, պատերազմի շրջանին եւ քիչ մըն ալ 
Բարեգործականի ղեկավարներուն թոյլ կեցուածքին իբր հե- 
տեւանք, շէնքին խնամակալութեան իրաւասութիւնները գրեթէ  
ամբողջութեամբ անցած են համալսարանի ընդհանուր տնօ- 
րէնութեան: Բայց վերջերս ՀԲԸՄի Շրջանակային Յանձնա- 
ժողովի եւ անոր ընդհանուր քարտուղարին տարած լուրջ եւ  
կորովի աշխատանքներուն շնորհիւ, Բարեգործականը կըր- 
ցած է ձեռք բերել հիմնարկութեան աքթով իսկ իրեն տրուած 
իրաւասութիւնները:

Այս առիթով քանի մը տող նաեւ՝ Հայկական Տան ուսա- 
նողութեան մասին: Արտասահմանի ազգային տեսակէտով 
աւելի բախտաւոր շրջաններէն եկող այդ ուսանողութիւնը 
կրնայ կարեւոր դեր մը կատարել Փարիզի հայ երիտասար- 
դութեան ազգապահպանման գործին մէջ: Շատ անգամ այս  
առնչութեամբ խօսած եմ ուսանողներու հետ: Անոնք եւս կը  
բաժնեն մեր մտահոգութիւնները ֆրանսահայ երիտասար- 
դութեան մասին, պատրաստակամ են իրենց պարտականու- 
թիւնը կատարելու՝ հակառակ որ բեռնաւորուած են իրենց 
դասերով եւ նիւթական մտահոգութիւններով... պայմանաւ որ  
իրենց տրուի միջոցը: Իրենք կապ չունին Փարիզի հայ ըն- 
տանիքներու եւ անոնց զաւակներուն հետ: Փարիզի հայ կազ- 



– 335 –

մակերպութիւններուն կը մնայ այդ կապը հաստատել եւ օգ- 
տագործել իրենց մէջ գտնուող այդ կարեւոր ուժը:

ՀԲԸՄի Ֆրանսայի շրջանի կարեւոր հաստատութիւններէն 
մէկն է նաեւ Նուպարեան Մատենադարանը՝ հիմնուած 1928ին, 
եւ նոյնպէս Պօղոս Նուպար Փաշայի նախաձեռնութեամբ: Բա- 
րեգործականի գրասենեակին կից գտնուող այս Մատենադա- 
րանը բաղկացած է հինգ սենեակ-սրահներէ, գրասենեակէ մը 
եւ ընթերցասրահէ մը: Ան ունի քսաներեք հազար եօթհարիւր 
քսաներկու հատորներ՝ կանոնաւոր կերպով ցուցակագրուած 
եւ դասաւորուած: Այս գիրքերուն կէսը հայերէն է եւ մնացեալ 
կէսը զանազան լեզուներով: Նուպարեան Մատենադարանը 
ունի նաեւ եօթհարիւր հայերէն եւ երկուհարիւր օտար թերթեր, 
ինչպէս նաեւ բաւական մեծ թիւով հայերէն հին թերթերու հա- 
ւաքածոներ ու հարիւրքառասուն ձեռագիրեր:

Ինչպէս մեր ընթերցողները կը յիշեն, պատերազմի ընթաց- 
քին73 գերմանները Նուպարեան Մատենադարանէն Գերման- 
իա փոխադրած են հազար չորսհարիւր արժէքաւոր հատոր- 
ներ74, որոնց հետքը տակաւին չէ գտնուած: Բարեգործականը 
այժմ կ՚աշխատի այդ գիրքերուն փոխարէն գոնէ նիւթական  
հատուցում ստանալ գերման կառավարութենէն: Պ. Ա. Սալ- 
մասլեան75, դոկտոր իրաւաբանութեան եւ երկար ժամանակ 
աշխատած Փարիզի պետական մատենադարանին մէջ, իր 
պաշտօնին իսկական մարդն է:

դժբախտաբար, Փարիզի մէջ հազուագիւտ են այն մար- 
դիկը, որոնք կրնային այդ գեղեցիկ Մատենադարանէն օգ- 
տուիլ:

Այս բոլորէն վերջ անգամ մը եւս կը կրկնենք թէ ՀԲԸՄը 
ֆրանսահայութեան ազգապահպանման գործին մէջ չի կա-
տարեր այն դերը, զոր իրմէ կ՚ակնկալուի եւ զոր այնքան լաւ 
կերպով կը կատարէ այլ գաղութներու մէջ: Այդ գաղութէն ներս  
եւս որեւէ կազմակերպութենէ աւելի Բարեգործականը կրնայ 
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մեծ աշխատանք տանիլ: Ժողովուրդին բացարձակ մեծա- 
մասնութիւնը յարգանք եւ հաւատք ունի անոր հանդէպ: Բայց 
անհրաժեշտ է որ ան ռութին եւ միայն գրասենեակային գոր- 
ծերէ դուրս գայ եւ մտնէ ժողովուրդին մէջ: Նախ, պէտք է որ 
Բարեգործականը լուծարքի ենթարկէ Փարիզի այժմու իր 
գրասենեակը, որ թէեւ շատ ներկայանալի է, բայց կը գտնուի 
հեռաւոր առանձնացած թաղի մը մէջ, եւ փոխադրուի աւելի 
կեդրոնական թաղամաս մը: Յետոյ, ան պէտք է վերակազ- 
մակերպէ Փարիզի, արուարձաններու եւ Ֆրանսայի բոլոր 
շրջաններու իր մասնաճիւղերը եւ մանաւանդ անոնց կողքին 
ստեղծէ երիտասարդաց ակումբներ՝ օրինակովը Ամերիկայի  
երիտասարդաց Լիկաներու կամ Սուրիոյ-Լիբանանի ՀեԸին:  
Գիտենք թէ այս բոլորին համար ալ անհրաժեշտ են աշխա- 
տող մարդ եւ պիւտճէ, եւ գիտենք նաեւ թէ Շրջանակային 
Յանձնաժողովը չունի այդ կարելիութիւնները: Բայց ՀԲԸՄի 
Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութիւնը պէտք է օգնէ Ֆրան- 
սայի շրջանակին: Կեդրոնը պէտք է քանի մը հեղինակաւոր 
եւ գործին նուիրուած գործիչներ տրամադրէ Ֆրանսայի գա- 
ղութին, եւ նիւթական օժանդակութիւն ընէ նաեւ անոր ձեռ- 
նարկներուն: Աւելորդ է առայժմ ակնկալել որ ֆրանսահայ 
գաղութը ինքնաբաւ ըլլայ. անոր մէջ տակաւին չէ ստեղծուած 
զոհողութեան ոգին:

ՀԲԸՄը պէտք չէ լքէ ֆրանսահայութիւնը:

Ֆրանսահայ կազմակերպութիւններու անցնելէ առաջ, յի- 
շատակենք նաեւ Փարիզի մէջ գտնուող երկու հայ այլ հաս- 
տատութիւնները, թանգարան եւ ծերանոց:

Փարիզի հայկական թանգարանը վերջերս հիմնուեցաւ76, 
նախաձեռնութեամբ ՊՊ. Նուրհան Ֆրենկեանի եւ Ալպէր 
Աշճեանի: Այս հաստատութիւնը՝ իբր սկզբնաւորութիւն՝ բա- 
ւական յաջող ձեռնարկ մը կարելի է նկատել. անոր բացումին 
ներկայ եղան Ֆրանսայի Հանրապետութեան նախագահը, 
նախարարներ եւ դեսպաններ: չենք ուզեր այս թանգարանի 
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մասին աւելի երկար գրել, վերջերս արտասահմանի հայ մա- 
մուլը լայնօրէն անդրադարձաւ անոր:

Փարիզի հայկական ծերանոցը այցելելու առիթը չունեցայ, 
բայց ըսին թէ շատ ներկայանալի եւ մեր ժողովուրդին պատիւ 
բերող հաստատութիւն մը դարձած է: 

Քաղաùական Կուսակցութիւններ եւ  
Կուսակցական Պայùար

Նշեցինք թէ ֆրանսահայ բոլոր կազմակերպութիւնները 
տկար էին. նոյնպէս, յարաբերաբար տկար են քաղաքական  
կազմակերպութիւնները: Ամէն գնով համերաշխութեան կողմ- 
նակիցներուն եւ այդ համերաշխութեան մէջ միայն հայ ժո- 
ղովուրդին փրկութիւնը տեսնողներուն համար աւելցնենք թէ՝ 
այդ գաղութէն ներս կուսակցական պայքար, առայժմ գոնէ, 
գրեթէ գոյութիւն չունի:

Բայց ես անձնապէս կը նախընտրեմ կուսակցական պայ- 
քարները՝ սառն անտարբերութեան, պայմանաւ որ ան մնայ  
գաղափարական որոշ բարձրութեան մը վրայ: Պայքարը,  
գաղութէն ներս, կը պահէ որոշ արթնութիւն եւ կազմակերպու- 
թիւններու միջեւ կը ստեղծէ մրցակցութիւն:

երբ գաղութէ մը ներս գոյութիւն չունի մեր ազգային հիմ- 
նական հարցերը յուզող քաղաքական լուրջ պայքար, անպայ- 
ման գոյութիւն կ՚ունենան աղայական, հատուածական եւ նա- 
եւ անհատական վէճեր, տարակարծութիւններ եւ քինախնդրու- 
թիւններ եւ այս բոլորը աւելի վտանգաւոր են քան գաղափա- 
րական առողջ պայքար մը: Թէեւ ֆրանսահայ գաղութին մէջ  
գրեթէ գոյութիւն չունի կուսակցական պայքար, բայց գոյութիւն 
ունին անհատնում վէճեր ու տարակարծութիւններ՝ գրեթէ բո- 
լոր հայկական հաստատութիւններու շուրջ:

Պայքարը քաղաքական կազմակերպութիւններու մենա- 
շնորհն ալ չէ անպայման: Բոլորս ալ կը յիշենք տակաւին  
պոլսահայ գաղութին պառակտումը՝ պատրիարքական ընտ- 
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րութենէն առաջ: Հակառակ որ այդ երկրին մէջ հայ կուսակ- 
ցութիւններ գոյութիւն չունին, կողմերու միջեւ պայքարը տար- 
ուեցաւ ա՛յնպիսի սաստկութեամբ մը, որուն նմանը քիչ անգամ 
տեսած ենք այլ գաղութներու մէջ:

Մամուլ

Ֆրանսայի մէջ մամուլը եւս լրջօրէն տկարացած է: Իբր  
օրաթերթ այժմ կը հրատարակուի միայն Յառաջը77, երբ միայն  
Լիբանանի գաղութին մէջ ունինք հինգ օրաթերթեր: Այսօր 78 
կարեւոր օրաթերթը առժամապէս դադրած է հրատարակուելէ: 
Փարիզի մէջ կը հրատարակուի նաեւ երգիծաթերթ մը՝ Կէս Շի- 

տակ Կէս Կատակ79, տասնհինգ օրը անգամ մը: Վերջերս սկսաւ 
լոյս տեսնել Արձագանգ անունով շաբաթաթերթ մը: Փարիզի 
եւ Մարսիլիոյ մէջ կան նաեւ քանի մը պարբերաթերթեր:

ՀԱՀ

Վերջին տարիներուն Ֆրանսայի մէջ սկսաւ գործել ՀԱՀը: 
Ընկ. էօժէն Բաբազեանի80 նախաձեռնութեամբ եւ առաւելա-
բար իր զոհողութիւններով հիմնուեցաւ, Փարիզի կեդրոնական 
թաղամասերէն Սէն Միշէլի մէջ, հրատարակչական մեծ տուն 
մը: Հիմնադրամի արդիական տպարանին մէջ սկսաւ լոյս տես- 
նել Այսօր օրաթերթը՝ լուրջ եւ ճոխ բովանդակութեամբ: Հիմնա- 
դրամը եւ Այսօր քանի մը տարիներու ընթացքին արդէն իսկ 
նուաճած էին, ֆրանսահայ գաղութէն ներս, ազգային մեծ եւ 
նոր շարժումի մը տարողութիւնը: Անոնց շուրջ սկսած էին հա-
մախմբուիլ ոչ միայն Ֆրանսայի, այլ նաեւ Արեւմտեան եւրո-
պայի մտաւորականներ ու ներկայացուցչական դէմքեր:

դժբախտաբար, կարգ մը հայանուն արկածախնդիրներ, 
նախանձէ եւ կիրքէ տարուած, զրպարտութիւններով եւ ժուռ- 

նալներով յաջողեցան փակել տալ Այսօր թերթը: Կը յուսանք թէ 
մօտ օրէն կը հարթուին դժուարութիւնները, կը լուսաբանուին 
խնդիրները եւ նորէն լոյս կը տեսնէ Այսօր օրաթերթը: Այս թեր- 
թին վերահրատարակութիւնը մեծ բարիք մը պիտի ըլլայ, ան- 



– 339 –

կասկած, ամբողջ ֆրանսահայ գաղութին համար:

Ֆրանսահայ Այլ Կազմակերպութիւններ

Փարիզահայ գաղութը ունի մեծ թիւով միութիւններ եւ կազ- 
մակերպութիւններ: երկար պիտի ըլլար անոնցմէ իւրաքանչիւ- 
րին մասին գրել: Կը գոհանանք անոնցմէ կարեւորներուն անուն- 
ները նշելով.- Փարիզահայ Տիկնանց Միութիւն, Կարմիր Խաչ, 
Կապոյտ Խաչ, Մշակութային Միութիւն, Գրողներու Միութիւն, 
Համազգային, Ֆրանսահայ երիտասարդաց Միութիւն (ԺԱՖ)81, 
Նոր Սերունդ, Ֆրանսահայ Իրերօգնութեան Միութիւն, Նախկին  
Ռազմիկներու Միութիւն, Լուսաբանական Միութիւն, ՀՄԸՄ 82, 
Սկաուտական շարժում... եւ մեծ ու փոքր քառասունի չափ 
հայրենակցական միութիւններ: 

Այս կազմակերպութիւններէն քանի մը հատը միայն կը տա- 
նին լուրջ աշխատանք: Անոնցմէ շատեր իրենց գոյութիւնը 
կ՚արդարացնեն տարեկան մէկ-երկու ժողովով եւ մէկ ձեռնար- 
կով: Փարիզահայ կազմակերպութիւններէն ոմանք ալ գոյու- 
թիւն ունին միայն անունով: Այս միութիւններէն շատեր իրենց  
մասնաճիւղերը ունին Ֆրանսայի զանազան քաղաքներուն  
մէջ, ուր գոյութիւն ունին նաեւ տեղական այլ կազմակերպու- 
թիւններ:

Փարիզի մէջ առիթը ունեցայ քիչ մը աւելի մօտէն հետա- 
քրքրուելու ՀՄԸՄով, որ Հայրենիքի կողքին կեցող կազմա- 
կերպութիւն է: Ներկայ եղայ անոր աղջկանց եւ մանչերու 
պասքէթպոլի փորձերուն: ՀՄԸՄ Փարիզի մէջ ունի կարեւոր 
թիւով երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ, որոնք թէեւ բո- 
լորովին հայախօս չեն, բայց սրտանց եւ խանդավառութեամբ 
կապուած կը մնան իրենց հայութեան եւ հայկական խումբին: 
Այս կազմակերպութիւնը իր կարգին կրնայ ֆրանսահայ երի-
տասարդութեան մէջ կարեւոր դեր կատարել, բայց անոր եւս 
կը պակսին բաւարար թիւով ղեկավարներ եւ քիչ մը աւելի 
լայն նիւթական միջոցներ:
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Ֆրանսահայութեան Հայրենասիրութիւնը

Հակառակ մեր յիշած բոլոր դժուարութիւններուն եւ տկա- 
րութիւններուն, ֆրանսահայ գաղութը, իր բացարձակ մեծա- 
մասնութեանը մէջ, կը մնայ գերազանցապէս հայրենասէր 
ժողովուրդ մը: Այդ գաղութը իր հայրենասիրական փաստը 
տուած է ներգաղթի օրերուն. հայրենադարձի շարժումը հոն 
եւս ստեղծած է այն խանդավառութիւնը, զոր ստեղծեց ուրիշ 
գաղութներու մէջ:

Ֆրանսա գտնուած շրջանիս առիթը ունեցայ ականատես  
ըլլալու այդ գաղութին հայրենասիրութեան զօրեղ զգացում- 
ներուն արտայայտութեանը, պոռթկումին: Նոյեմբեր 29ի տօ- 
նակատարութեան83, Փարիզէն եւ արուարձաններէն մօտ երեք- 
հազար հոգի ներկայ եղան՝ առանց որ այդ տօնակատարու- 
թեան յայտարարութիւնը դնելու մամուլ իսկ գոյութիւն ունենար:  
Ըսին նաեւ թէ ամէն տարի նոյն տօնակատարութեան Մարսէյի 
մէջ եւս քանի մը հազար հոգի ներկայ կ՚ըլլան:

Սովետ արուեստագէտներու խումբ մը Փարիզ եկաւ. անոր  
մէջ կար նաեւ նշանաւոր հայ երգչուհի Զարուհի դոլուխան- 
եանը84: Նախ ըսենք թէ Ֆրանսայի ամբողջ մամուլը երկարօրէն 
եւ մեծ գովեստով գրեց այս երգչուհիին մասին: Անոր տուած 
համերգին ներկայ եղան բոլոր հայերը, աւելի ճիշտը՝ բոլոր այն  
հայերը, որոնք կրցան տոմսակ ապահովել, որովհետեւ տոմ- 
սակները օրեր առաջ ամբողջութեամբ սպառած էին արդէն:

Ուրիշ խումբ մը եւս եկաւ Սովետ Միութենէն, այս անգամ 
ութը մարզիկներ որոնց երկուքը հայ էին՝ Շահինեան85 եւ Ա. 
Ազարեան86: երկու հայ մարզիկներն ալ շահեցան փայլուն 
առաջնութիւններ: Այս խումբը երկու իրիկուն շարունակաբար  
մրցումներ ունեցաւ Ֆրանսայի պետական խումբին հետ՝ 
Սփորներու Ձմեռնային Պալատին մէջ: Իւրաքանչիւր երեկոյ 
ներկայ էին մօտ քսանհազար հոգի: Փարիզի գրեթէ բոլոր հայ 
երիտասարդներն ու պատանիները, հայախօս թէ ֆրանսա- 
խօս, կատարեալ հայ մնացած թէ հայութենէն հեռացած, ներ- 
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կայ եղան այդ մրցումներուն: Յաջորդ օրը, շատ հաւանաբար,  
հայ պատանիներ իրենց օտար դասընկերներուն հպարտու- 
թեամբ յայտարարեցին թէ իրենք հա՛յ են եւ իրենց պէս Շա- 
հինեանն ու Ազարեանն ալ հայեր են:

Եզրակացութիւն

Այս յօդուածաշարքով աշխատեցանք տալ, իր ընդհանուր 
գիծերուն մէջ, ֆրանսահայ գաղութին իրական պատկերը՝ 
մատնանիշ ընելով անոր դրական ու ժխտական երեւոյթները: 
Անգամ մը եւս կը կրկնենք թէ մեր տպաւորութիւնը այն է, որ 
այդ գաղութը, արտասահմանի մէջ, ամէնէն վտանգուածն է՝  
ազգային տեսակէտով: Իրաւ է թէ Ամերիկայի մէջ եւս այլա- 
սերումի ազդակները նոյնքան եւ հաւանաբար աւելի զօրաւոր 
են քան Ֆրանսայի մէջ: Բայց այս երկու գաղութներուն մէջ կայ 
հիմնական տարբերութիւն մը: Ամերիկահայ գաղութը բաղ- 
դատաբար շատ աւելի զօրաւոր կերպով կազմակերպուած,  
հոն մեր ազգային հաստատութիւններն ու կազմակերպութիւն- 
ները (եկեղեցական իշխանութենէն, ՀԲԸՄէն սկսեալ մինչեւ 
հայրենակցական միութիւնները) կենսունակ եւ գործօն վիճա- 
կի մէջ կը գտնուին: Հոն տակաւին ազգային գործերու մէջ աշ- 
խատող անհատներու մօտ՝ մտաւորականներէն, կուսակցա-
կան ղեկավարներէն սկսեալ մինչեւ կիրակնօրեայ վարժարան- 
ներու ուսուցիչները, կայ եռանդ, խանդավառութիւն եւ հաւատք՝ 
հայ ժողովուրդի անցեալին եւ ապագային նկատմամբ:

դժբախտաբար ֆրանսահայութեան այլասերումին դէմ 
գոյութիւն ունեցած ազդակները տկարացած եւ մասամբ ալ 
քայքայուած են:

Բայց այս բոլոր երեւոյթները մեզ չեն առաջնորդեր եւ պէտք 
չէ առաջնորդեն յուսալքումի, դասալքութեան եւ կամաւոր նա-
հանջի, այլ միայն վտանգին դէմ մաքառելու վճռականութեան՝ 
լուրջ, կազմակերպուած եւ գիտակից աշխատանքով մը:

Արտասահմանի մեր ազգային կեանքը կը նմանի բազմաթիւ 
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ճակատներով պատերազմի մը: երբ այս ճակատներէն մէկը 
տկարանայ եւ սկսի քայքայուիլ, հրամանատարութիւնը կը 
համախմբէ իր ուժերը, անոնց նոր դասաւորումը կը կատարէ 
եւ դէպի վտանգուած ճակատը կը փութացնէ իր պահեստի 
ուժերը եւ ի հարկին՝ նաեւ այլ ճակատներէ բերուած նոր ուժեր:

Այս ոգիով եւ այս ռազմավարութեամբ պէտք է առաջնորդել 
արտասահմանի հայ կեանքը:

Այսօր «ճակատ» մը՝ ֆրանսահայ կարեւոր գաղութը, տկա- 
րացած է եւ քայքայումի նշաններ ցոյց կու տայ: Բայց հոն  
տակաւին կան բարեբախտաբար բաւական մեծ թիւով կեն- 
սունակ ուժեր:

Նախ, ֆրանսահայ գաղութը ինք իր մէջ պէտք է կատարէ 
մեծ ճիգ մը՝ համախմբէ իր մնացեալ ուժերը եւ կատարէ ա- 
նոնց նոր դասաւորումը: Փարիզահայ կեանքէն պէտք է անհե-
տանան կարգ մը երկրորդական եւ մասամբ անուանական 
միութիւններ ու կազմակերպութիւններ, որոնք կը ցրուեն եւ ամ- 
լութեան կը դատապարտեն արդէն իսկ անբաւարար եղող 
ուժերը: Ֆրանսահայ ուժերը պէտք է համախմբուին հիմնա-
կան հաստատութիւններու շուրջ: Սխալ չհասկցուինք: Արտա-
սահմանի այժմու պայմաններուն մէջ, ես չեմ հաւատար ընդ- 
հանուր համերաշխութեան մը կարելիութիւններուն՝ որքան 
ատեն որ մեր ազգային հիմնական հարցերու նկատմամբ՝ 
Հայաստանի իրականութիւն, Հայ եկեղեցւոյ միասնականու- 
թիւն, Հայ դատի հետապնդում, գաղութներու ղեկավարութիւն, 
գոյութիւն չունին տեսակէտերու եթէ ոչ նոյնութիւն, գէթ մօտի- 
կութիւն: Մինչայդ, եթէ համերաշխութիւնը գոյանար իսկ, ան 
պիտի ըլլար բռնազբօսիկ եւ անբնական:

Հետեւաբար ֆրանսահայ գաղութէն ներս պէտք է կեդրո-
նական ուժ մը ստեղծել եւ գործակցութեան գետին մը գտնել 
այն բոլոր տարրերուն միջեւ, որոնք չեն ժխտեր Հայրենիքի 
իրականութիւնը, չեն դաւեր անոր դէմ եւ որոնք միեւնոյն ժա- 
մանակ չեն միացած համայնավար ճակատին: Այդ ուժերու 
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համախմբումը պէտք է անընդհատ նոր սերունդին խօսի մեր 
ժողովուրդի դժբախտութիւններուն եւ ջարդերուն մասին, այլ 
անոր տայ հաւատքի եւ հպարտութեան առիթներ ու միջոցներ, 
անոր խօսի Հայրենիքի իրականութեան եւ վերելքին մասին,  
մեր անցեալի փառքերուն մասին, մեր ներկայ միջազգային  
համբաւի հասած մեծութիւններու մասին՝ գիտական, մշակու- 
թային, գեղարուեստի եւ նոյնիսկ մարզական կալուածներուն 
մէջ: Նոր սերունդը հայ մնալու հպարտութիւ՛նը պէտք է զգայ: 

Ֆրանսահայ գաղութը պէտք է նաեւ նիւթական զոհողու- 
թիւններ յանձն առնէ՝ իւրաքանչիւր շրջանի մէջ ազգային կեդ- 
րոններ ստեղծելու համար, եկեղեցական եւ ազգային նոր 
ուժեր բերելու եւ պահելու համար:

Արտասահմանի միւս գաղութները եւս պարտաւորութիւն- 
ներ ունին ֆրանսահայ գաղութին հանդէպ: Պէտք է նախ նիւ- 
թապէս օգնել անոր ազգային հաստատութիւններուն եւ կազ- 
մակերպութիւններուն՝ մինչեւ որ ֆրանսահայերը եւս վարժուին 
տալու հաճոյքին եւ կարենան ինքնաբաւ դառնալ: Նիւթական 
այս օժանդակութիւնը կրնայ առաւելաբար տալ ամերիկահայ 
գաղութը:

Պէտք է մանաւանդ ֆրանսահայ գաղութին օգնել հոն ղըր- 
կելով նոր ուժեր՝ եկեղեցական թէ աշխարհական՝ հաւասարա- 
կշռուած, հեղինակաւոր եւ զոհողութեան ոգիով տոգորուած: 
Հոն գացող տարրերը պէտք է գիտնան թէ պիտի աշխատին 
շատ դժուարին պայմաններու տակ, երկար ատեն պիտի տան- 
ջուին իրենց հոգիին մէջ: Բայց ճակատամարտ մը շահելու 
համար անհրաժեշտ է որ որոշ թիւով անհատներ զոհուին: 
Այդ նոր ուժերը կրնան հայթայթել, պէտք է հայթայթեն Միջին 
Արեւելքի եւ մասնաւորաբար Լիբանանի գաղութները:

Մենք հաւատք ունինք հայ ժողովուրդի բնածին կենսունա- 
կութեան վրայ: Լուրջ աշխատանքով կարելի է փրկել ֆրան- 
սահայ նոր սերունդին կարեւոր մէկ մասը: եթէ ան չկարենայ  
լեզուով իսկ հայ մնալ, կրնայ հայ մնալ իր նկարագրով, հոգիով 
ու սրտով:
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ԵՐԿԻՐ ՇաԲաթաթերթի  
ՀրաՏարաԿՈՒթեան աՌիթՈՎ

Արտասահմանի զանազան գաղութներէն եկող ազգային 
նոր նախաձեռնութիւններ միշտ ալ մեծ ուրախութեամբ 

ողջունուած են ՝ քանի անոնք բոլորն ալ կը ծառայեն մեր ժո- 
ղովուրդի ազգային նկարագրի ամրապնդման եւ հայ հոգիի 
գոյատեւման: Նոր եկեղեցիի մը կառուցումը, կրթական նոր 
հաստատութեան մը հիմնարկումը, մշակութային կեդրոնի մը, 
երիտասարդական ակումբի մը բացումը կու տան փաստը հայ  
ժողովուրդի ազգային գիտակցութեան եւ բնածին կենսունա- 
կութեան:

Ազգային այս բոլոր հաստատութիւններն ու կազմակերպու- 
թիւնները մեծ եւ անփոխարինելի դեր մը կը կատարեն ազգա- 
պահպանումի մեր նուիրական գործին մէջ: Ազգապահպանու- 
մի այս հիմնական ազդակներու շարքին կարեւորագոյն տեղ 
մը կը գրաւէ նաեւ հայ մամուլը, որ մանաւանդ արտասահմանի 
մէջ, սոսկ լրատու թերթ չէ, այլ ունի ազգային եւ դաստիա-
րակչական առաքելութիւն:

Հայրենիքի եւ աշխարհի զանազան երկիրներուն մէջ ցըր- 
ուած հայութիւնը կը կազմէ ամբողջութիւն մը, եւ անոր հատ- 
ուածներուն միջեւ շօշափելի կապը առաւելաբար կը պահէ հայ  
թերթը: Մամուլի միջոցաւ է որ կը հետեւինք Հայրենիքէն ու գա- 
ղութներէն ներս մշակուած եւ իրագործուած ծրագիրերուն, 
ձեռք բերուած հաւաքական թէ անհատական յաջողութիւննե- 
րուն: Այդ յաջողութիւնները եւ արձանագրուած վերելքը նոր  
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սերունդներուն կու տան հայ ըլլալու եւ հայ մնալու հպարտու- 
թիւնը: Հայ թերթն է որ ահազանգը կը հնչեցնէ՝ երբ արտաքին 
թէ ներքին թշնամիները կը վտանգեն մեր հիմնական հաստա- 
տութիւններն ու հայ հոգիի միասնականութիւնը, եւ միանգա-
մայն ինքնապաշտպանութեան պայքարի կը մղեն հայկական 
առողջ դատողութիւն ունեցող բոլոր տարրերը:

Այս խորհրդածութիւններուն տարուեցանք՝ յունահայ գա- 
ղութէն ներս Երկիր շաբաթաթերթի հրատարակութեան առի- 
թով: Բնական է, այդ գաղութը այլեւս չունի թուական այն կա- 
րեւորութիւնը, զոր ունէր նախապէս՝ ներգաղթէն առաջ, բայց 
անիկա կը մնայ միշտ թանկագին մէկ օղակը հայ ժողովուրդի 
ամբողջականութեան: եթէ չենք սխալիր, Յունաստանի մայ- 
րաքաղաքին եւ շրջաններուն մէջ տակաւին կ՚ապրի մօտ տաս  
հազար հայութիւն, իսկ այս փոքրաթիւ գաղութը բծախնդրու- 
թեամբ կը պահէ իր կրթական հաստատութիւնները, ՀԲԸՄը 
իր զօրաւոր մասնաճիւղովը եւ քանի մը այլ միութիւններ ու 
կազմակերպութիւններ: Անհրաժեշտ էր որ ան օժտուէր նաեւ 
հայրենասիրական առողջ ուղղութիւն ունեցող թերթով մը:

Յունաստանի մեր ընկերներուն եւ համակիրներուն նախա- 
ձեռնութեամբն ու զոհողութեամբը լոյս տեսնող Երկիր շաբա-
թաթերթը վստահ ենք թէ կոչուած է յունահայ գաղութէն ներս 
կատարելու կարեւոր դեր մը: Անիկա ժառանգորդը պիտի հան- 
դիսանայ նախապէս հրատարակուող եւ յետոյ պարագաներու  
բերումով դադրած Արամազդ87 թերթին, եւ օրինակովը իր երէց  
պաշտօնակիցներուն՝ Պայքարի88, Արեւի89, Նոր Օրի90 եւ Զար- 

թօնքի91, իր ընթերցողներու շրջանակէն ներս պիտի տարածէ 
մեր ազգային առողջ գաղափարներն ու տեսակէտերը:

Երկիր թերթը իր առաջին պարտականութիւնը պիտի նկա- 
տէ աւելի եւս զօրացնել երախտագիտութեան եւ հաւատար- 
մութեան զգացումը յունահայ գաղութին ՝ հանդէպ յոյն կառա- 
վարութեան եւ ժողովուրդին, որոնք մեր ամէնէն դժբախտ օրե- 
րուն իրենց դռները լայն բացին տասնեակ հազարաւոր հա- 
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յերու առջեւ, անոնց տուին կեանքի ապահովութիւն, քաղա-
քացիական իրաւունքներ եւ հայ մնալու կարելիութիւններ:

Թերթը վառ պիտի պահէ առողջ հայրենասիրութիւնը իր 
ընթերցողներուն սիրտերուն մէջ, հոգեկան եւ մշակութային 
կապ պահելով անոնց եւ Հայրենիքի մեր հարազատներուն 
միջեւ: Ան, իր կարելիութիւններու սահմանին մէջ, միշտ ալ զօ- 
րավիգ պիտի կանգնի այն բոլոր հաստատութիւններուն ու- 
ղիղ սկզբունքներու, որոնք դրական եւ շինարար աշխատանք 
կը տանին՝ յօգուտ Հայրենիքին ու գաղթահայութեան: Բայց 
ան անպայմանօրէն պիտի պայքարի այն բոլոր տարրերուն, 
կազմակերպութիւններուն դէմ ՝ որոնք կ՚այլասերեն հայու նկա-
րագիրը, կը դաւեն Հայրենիքին դէմ, կը պառակտեն գաղթա-
հայութիւնը, կը վտանգեն Հայ եկեղեցւոյ միութիւնն ու հայ 
հոգիի միասնականութիւնը:

Այս հաւատքով եւ այս ակնկալութիւններով՝ մենք սրտագին 
կ՚ողջունենք երեւումը, յունահայ գաղութէն ներս, Երկիր շաբա- 
թաթերթին:

Անոնք որոնք մօտէն կը հետեւին մեր ազգային կեանքին, 
լաւ կ՚ըմբռնեն թէ, Սփիւռքի մեր պայմաններուն մէջ, ի՛նչ մեծ 
զոհողութիւններով լոյս կը տեսնեն հայ թերթերը: Յունահայ 
փոքրաթիւ գաղութէն ներս ձեռնարկել նոր թերթի մը հրատա- 
րակութեան՝ կ՚ենթադրէ հաւատք եւ քաջութիւն: Վստահ ենք  
թէ Յունաստանի մեր ընկերներուն եւ համակիրներուն ո՛չ հա- 
ւատք կը պակսի եւ ո՛չ ալ քաջութիւն: Կը մաղթենք որ գաղութին 
բոլոր առողջ մտածող տարրերը, տարեց թէ երիտասարդ, 
համախմբուին իրենց նոր օրկանին շուրջ եւ զայն դարձնեն–  
ձեւով թէ բովանդակութեամբ– արտասահմանի մեր ներկայա-
նալի թերթերէն մէկը: 
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ՅՈ՛ երթաս եգիՊՏաՀաՅՈՒթիՒն

Հայութիւնը թէեւ ցրուած է այլազան երկիրներու մէջ, բայց 
կը կազմէ ամբողջութիւն մը, կեդրոն ունենալով իր Մայր 

Հայրենիքը: երբ այս ամբողջական մարմնին մէկ անդամը  
ունի դժուարութիւններ, բնական է ամբողջ մարմինը կը մատ- 
նուի մտահոգութեան: Այս մտածումները ունեցանք եւ այս ճըշ- 
մարտութիւնը առաւել չափով զգացինք՝ եգիպտոս տուած մեր 
վերջին այցելութեան օրերուն:

եգիպտոսի հայ գաղութը արտասահմանի մեր ամէնէն հին  
եւ ամէնէն աւելի կազմակերպուած ու հիմնաւորուած գաղութ-
ներէն մին է: եգիպտահայութիւնը Սփիւռքի եւ մասնաւորա- 
բար Սուրիոյ եւ Լիբանանի գաղութներու ստեղծման ու կազ- 
մաւորման շրջաններուն կատարած է հսկայական դեր, գրեթէ  
բոլորին տալով առաջնորդութիւն եւ նիւթական օժանդակու- 
թիւն: Տակաւին՝ Սփիւռքի մեր այժմու հիմնական հաստատու- 
թիւններուն ու կազմակերպութիւններուն կարեւոր մէկ մասը 
ծնունդ առած են եգիպտոսի մէջ, եւ յետոյ տարածուած այն  
բոլոր երկիրները, ուր հայեր բնակութիւն հաստատած են:  
Հետեւաբար ամբողջ հայութիւնը եւ նաեւ Հայրենիքը երախ- 
տապարտ են այս պատուական գաղութին, եւ չեն կրնար ան- 
տարբեր մնալ անոր դժուարութիւններուն հանդէպ: 

եգիպտահայութենէն ներս այսօր ստեղծուած է մտահոգիչ 
մտայնութիւն մը, եւ գաղութը քայքայումի նշաններ ցոյց կու 
տայ: Նոր վարչակարգի ստեղծած ընկերային ու տնտեսական 
նոր պայմաններուն յարմարելու հաւանական դժուարութեան 
մը հեռանկարէն մտահոգուած, արտագաղթի զօրաւոր շար- 



– 350 –

ժում մը սկսած է եգիպտահայութեան մէջ: Բազմաթիւ ընտա- 
նիքներ արդէն իսկ գաղթած են այլ երկիրներ եւ շատ մը ուրիշ- 
ներ կը պատրաստուին գաղթելու, շատ անգամ առանց հիմ- 
նաւորեալ պատճառի եւ առանց իրենց երթալիք նոր երկրին 
մէջ կեանքի աւելի լաւ պայմաններու ապահովութիւնը ունե-
նալու: 

դարերու դժբախտ պատմութիւնը կարծէք մեր ժողովուրդին 
մէջ ստեղծած է գաղթականի մտայնութիւն եւ դիւրութեամբ 
երկիր փոխելու սովորութիւն մը, աւանդութիւն մը: Բնական 
է, կան բացառիկ պարագաներ եւ պայմաններ, ուր երկիր փո- 
խելը կը դառնայ անհրաժեշտութիւն, բայց այդ պարագաները  
պէտք է մնան բացառութիւններ եւ պէտք չէ վարակեն ուրիշ- 
ները: 

եգիպտոս մեր այցելութեան շրջանին՝ հանդիպեցանք բազ- 
մաթիւ հայ ընտանիքներու, որոնք ունին տուն, կազմակերպուած 
գործ եւ ապահով տնտեսութիւն, եւ հետեւաբար ունին հան- 
գստաւէտ կեանքի մը պայմանները... բայց որոնք կը մտածեն 
գաղթելու՛ մասին: Մէկուն մեկնումը օրինակ կը դառնայ բազ- 
մաթիւ ուրիշներու: Շատերու գաղթի ծրագիրերը բացարձա-
կապէս չունին արդարացուցիչ պատճառներ: Այս բոլորը կը  
գրենք ո՛չ միայն մտահոգութեամբը արտասահմանի մեր գա- 
ղութներէն մէկուն պահպանումին, այլ նաեւ մտահոգուելով 
գաղթած ընտանիքներուն մասին: Գաղութէն ներս ստեղծուած 
մթնոլորտին մէջ, մարդիկ չեն մտածեր, չեն անդրադառնար  
նոր ու անծանօթ երկիրներուն մէջ իրենց սպասող դժուարու- 
թիւններուն մասին: Բազմատասնեակ տարիներու աշխատան- 
քէ մը վերջ, լքել ամէն բան, հապճեպով լուծարքի ենթարկել 
տուն ու տնտեսութիւն, փոխել երկիր ու միջավայր եւ սկսիլ 
նոր կեանք մը՝ այնքան ալ դիւրին չեն: Մենք կը խորհինք թէ  
գաղթող ընտանիքներուն բացարձակ մեծամասնութիւնը տա- 
րիներ ամբողջ պիտի ենթարկուի դժբախտութիւններու, եւ դըժ- 
ուարութեամբ, շատ մեծ դժուարութեամբ պիտի գտնէն իրենց  



– 351 –

այժմու կեանքի հանգիստ պայմանները:

եգիպտոս գտնուած մեր շրջանին ունեցանք այն տպաւո- 
րութիւնը, թէ ընդհանուր ծրագրի մը համաձայն, դուրսէն կ՚աշ- 
խատցուի խուճապի մթնոլորտ մը ստեղծել ու զօրացնել հա- 
յութեան մէջ: Պետութիւններ եւ օտար կազմակերպութիւններ 
ինքնակոչ «փրկարար»ի դեր ստանձնած են եգիպտահայու- 
թեան նկատմամբ: դեսպանատուներ եւ օտար կրօնական 
հաստատութիւններ կը զբաղին հայերու «ներգաղթով»:

Տանք քանի մը օրինակներ: Աւստրալիայէն ներգաղթի յա- 
տուկ յանձնախումբ մը արդէն իսկ ժամանած է եգիպտոս, որ- 
պէսզի հինգհարիւր հայեր արձանագրէ եւ փոխադրէ Աւստրալ- 
իա: Ասիկա առաջին քոթան է. որուն անպայման պիտի յա- 
ջորդեն ուրիշ քոթաներ: Քանատական դեսպանատունը իր 
կարգին գտած է մօտ երեքհարիւր ընտանիքներ: Տակաւին, 
կաթողիկէ միաբանութիւն մը լծուած է եգիպտահայութիւնը 
Պրազիլիա՜ փոխադրելու աշխատանքին...:

Այս կացութեան առջեւ մարդ ինքնաբերաբար կը տարուի 
մտածելու, թէ այս բոլորը արդեօք մաս չե՞ն կազմեր ընդհանուր 
ծրագրի մը, ծրագիր մը՝ որ կը ձգտի կանխել ներգաղթը իրենց 
Մայր Հայրենիքը...: 

Բայց տարօրինակ եւ անըմբռնելի կը մնայ այն պարագան,  
թէ երբ բազմաթիւ օտար պետութիւններ եւ կազմակերպութիւն- 
ներ այսօր կը զբաղին եգիպտահայերու «գաղթով», «ներգաղ- 
թով» կամ «արտագաղթով», անդին լու՜ռ կը մնան մեր Մայր 
Հայրենիքի իշխանութիւնները...:

Աւելի քան քառասուն տարիներու գաղութային կեանքէ մը  
ետք, երբ կայ վերածնած եւ բարգաւաճող Հայրենիքի մը 
իրականութիւնը, որեւէ երկրէ հայերու զանգուածային տե-
ղափոխութիւն մը կրնայ արդարանալ միայն երբ ուղղուած է 
Մայր Հայրենիք՝ ազգահաւաքի շարժումի մը շրջագծին մէջ: 
Իր նախնիքներուն երկրին մէջ միայն հայը կրնայ գտնել իր 
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վերջնական կայանը, ուր այլեւս նոր գաղթականութեան մը 
մղձաւանջը գոյութիւն պիտի չունենայ: Ամէն ժողովուրդ իր 
սեփական հողին վրայ կը գտնէ ապահովութիւն եւ փայլուն 
ապագայի հեռանկարներ:

Այն բոլոր հայրենակիցները, որոնք այսօր, մանաւանդ Մի- 
ջին Արեւելքէն կը գաղթեն դէպի հեռաւոր երկիրներ, վերջիվեր- 
ջոյ դատապարտուած են կորսուելու՝ Հայրենիքին եւ հայու- 
թեան համար: Այս պարագան օտարներու համար ոչ մէկ նշա-
նակութիւն ունի. անոնք կը հետաքրքրուին միայն իրենց սե-
փական շահերովը՝ իրենց երկիրը ընդունիլ նախաձեռնութեան 
ոգի ունեցող, շինարար եւ կենսունակ նոր տարրեր: Բայց մենք, 
իբր փոքր ժողովուրդ, ստիպուած ենք մտահոգուիլ կորսուելու 
վտանգին մէջ եղող իւրաքանչիւր հայու պարագայով: 

դժբախտաբար, եգիպտոսի մէջ յուսախաբ եղանք, ինչպէս 
յուսախաբ եղած է եգիպտահայ գաղութը: Այս շրջանին, երբ 
քանի մը դեսպանատուներ միանգամայն ծրագրուած կերպով 
գործի լծուած են՝ հայերու գաղթ կազմակերպելու համար, Հա-
յաստանի կառավարութենէն ոչ մէկ ձայն կը լսուի: 

եթէ չենք սխալիր, ներգաղթի պաշտօնական յայտարարու- 
թենէն իվեր անցան մօտ վեց ամիսներ: Պաշտօնապէս հա- 
ղորդուեցաւ նաեւ, թէ առաջին հերթին նկատի առնուած գա- 
ղութներէն մէկն էր եգիպտահայ գաղութը: Ամիսներ առաջ Սո- 
վետ Հայաստանէն արտասահման այցելող անձնաւորութիւն- 
ներ յստակ կերպով ըսին ու յայտարարեցին, թէ մօտ ատենէն 
ներգաղթի պատուիրակներ պիտի հասնէին եգիպտոս: Բայց 
դժբախտաբար, երբ ուրիշներ, օտարնե՛ր, անմիջապէս գործի 
ձեռնարկած են՝ հաւանաբար կանխելու համար ներգաղթի շար- 
ժումը, գոնէ երեւութապէս անըմբռնելի անտարբերութիւն մը 
կը յայտնաբերեն Սովետ Հայաստանի իշխանութիւնները: Ոչ 
միայն տակաւին Մայր Հայրենիքէն մարդ չէ եկած եգիպտոս՝ 
գոնէ նախապատրաստական աշխատանքներու սկսելու հա-
մար, այլ նաեւ ոչ մէկ տեղեկութիւն տրուած է գաղութին՝ յետա-
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գայ ծրագիրերու եւ հաւանական թիւերու եւ թուականներու 
առնչութեամբ: 

Այս բոլորը կը գրենք ցաւ ի սիրտ, որովհետեւ տեսանք եւ 
զգացինք այն անորոշութիւնը, որուն մատնուած են բազմաթիւ 
հայրենասէր ազգայիններ: երկարատեւ անորոշութիւնները 
յուսալքումի կը մատնեն, երբեմն, ամէնէն տոկուն նկարագիր 
ունեցողներն իսկ: չենք կարծեր թէ Հայրենիքի պատասխա-
նատուները անտեղեակ մնացած ըլլան եգիպտահայ գաղութէն 
ներս ստեղծուած մթնոլորտէն, հոգեկան վիճակէն եւ մանաւանդ  
հոն կատարուող ժխտական աշխատանքներէն:  

Սովետ Հայաստանի ամէնէն պատասխանատու անձնա- 
ւորութիւններուն կողմէ պաշտօնապէս յայտարարուեցաւ նաեւ,  
թէ այս անգամ պիտի չկրկնուէին 1946–47ի սխալները: Որպէս- 
զի անոնք իրապէս չկրկնուին, ամէն բանէ առաջ անհրաժեշտ 
է որ Հայրենիքի իշխանութիւնները ներգաղթի շուրջ իրենց 
ծրագիրերը յստակ կերպով յայտնեն գաղութներու՝ թէ ե՛րբ, ո՛ր  
գաղութներէն եւ քանի՛ ընտանիքներ պիտի ներգաղթեն: Անո- 
րոշութիւնը կրնայ մեծապէս վնասել գաղութներուն եւ նաեւ 
ընտանիքներուն: Իւրաքանչիւր գաղութ ունի իր սեփական 
պայմաններն ու դժուարութիւնները, որոնք պէտք են նկատի 
առնուիլ: 

Վերադառնալով եգիպտահայ գաղութին, կը կարծենք թէ  
շատերուն աճապարանքը անտեղի է: Հաւանաբար դուրսէն  
այցելող բարեկամներ կրնան աւելի յստակ կերպով տեսնել  
կացութիւնը, քան թէ բուն ենթակաները: Խուճապի մթնոլոր- 
տը գէշ խորհրդատու է, պէտք չէ տարուիլ հոսանքէն: Մեր ժո- 
ղովուրդը նոր կացութիւններու, նոր պայմաններու յարմարելու 
ճկունութիւնը միշտ ալ ունեցած է: Նոր գաղթականութիւն մը՝ 
նոր դժբախտութիւններու կ՚առաջնորդէ, եւ կը քայքայէ նաեւ 
արտասահմանի հիմնաւորուած եւ լաւապէս կազմակերպուած 
գաղութներէն մէկը: 

եգիպտահայերէն անոնք որ պիտի ուզեն երկիր փոխել, 
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պէտք է համբերեն– եւ անոնց մեծագոյն մասը համբերելու 
բոլոր տուեալներն ու կարելիութիւնները ունի – որպէսզի ուշ 
կամ կանուխ մեկնին Մայր Հայրենիք: Այս կը պահանջէ իրենց 
եւ մանաւանդ իրենց զաւակներուն լաւ ըմբռնուած շահը, այս 
կը պահանջէ նաեւ շահը Հայրենիքին ու հայ ժողովուրդին: 
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ՀաՅԿաԿան Հին գաՂՈՒթի ՄԸ  
ՊԼՊԼաՑՈՂ ՎերՋին ՃրագներԸ

Ճամփորդութիւնները յաճախ անակնկալներ կը վերապա- 
հեն մարդուն՝ երբեմն հաճելի, երբեմն տխուր եւ երբեմն 

յուզում պատճառող ու խորհրդածութիւններու մղող:

Զբօսաշրջիկներու մեծկակ խումբով մը – քանի մը հայ միայն  
եւ մնացեալները ֆրանսացի ու լիբանանցի մտաւորականներ 
եւ արուեստագէտներ– կը մեկնինք Ռումանիա:

Տարիներու ընթացքին առաջին ճամփորդութիւնս էր, որուն  
առիթով ՝ միտքիս մէջ ոչ մէկ ազգային եւ միութենական ծրա- 
գիր կամ մտահոգութիւն գոյութիւն ունէր. ոչ ժողով, ոչ հանդի- 
սութիւն եւ ոչ իսկ բաժակաճառ խօսելու առիթ: Միայն գիտէի 
թէ անպայման առիթ մը պիտի գտնէի այցելելու Պուքրէշի հա- 
յոց եկեղեցին եւ Առաջնորդարանը: Այսքան: երեւակայութե- 
նէս իսկ չէր անցներ, որ Պուքրէշէն հինգհարիւր քմ. հեռու, 
Ռումանիոյ հիւսիսային սահմանին մօտերը, ռումանական Մոլ- 
տաւիոյ մայրաքաղաքին մէջ պիտի հանդիպէինք դարերու 
պատմութիւն ունեցող հայ գաղութի մը մնացորդացին եւ յիշա-
տակարաններուն՝ անակնկալօրէն, ուրախութիւն եւ միանգա-
մայն յուզում պատճառող պայմաններու տակ:

Պուքրէշի մէջ մեր խումբին համար նախապէս պատրաս- 
տուած ճոխ յայտագրի մը ընդմէջէն առիթը գտանք այցելելու 
մեր ազգային կեդրոնը: Հայոց անունով մկրտուած լայն պո- 
ղոտայի մը վրայ կը կանգնի հայկական ոճով կառուցուած 
հոյակապ տաճարը: Առաջնորդ սրբազանի բացակայութեան՝ 
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մտերիմ եւ հաճելի տեսակցութիւն մը կ՚ունենանք Հոգշ. Տ. 
Զարեհ Աբեղայ Պարոյեանի հետ92: Ողբ. բանաստեղծ ու գրող 
Զարեհ Պլպուլի93 զաւակը, բարձր հասակով, դէմքով ու միտքով 
շնորհալի երիտասարդ եկեղեցականը իր ուսումը ստացած է 
երեւանի Պետական Համալսարանը եւ աւարտած էջմիածնի 
Հոգեւոր Ճեմարանը:

Ան տակաւին իր ուսումը կը շարունակէ Պուքրէշի Աստուա-
ծաբանական Ճեմարանին մէջ:

Պուքրէշի մէջ այցելեցինք նաեւ հայուն հպարտութիւն պատ- 
ճառող Զամպաքեան Թանգարանը: Մեծահարուստ բայց նոյն  
ատեն արուեստի քննադատ եւ իր ժամանակակից մասնաւո-
րաբար ռումէն գրեթէ բոլոր մեծ նկարիչներու, քանդակագոր- 
ծներու եւ արուեստագէտներու բարեկամն ու քաջալերողը, ողբ. 
Գրիգոր Զամպաքեան իր տունը վերածած է սքանչելի թան- 
գարանի մը եւ նուիրած պետութեան: Այժմ իր եղբօր զաւակը, 
իբր տնօրէնը թանգարանին– ան եւս արուեստի քննադատ 
եւ ամբողջ էութեամբ կապուած են մեծ Զամպաքեանի յիշա-
տակին եւ արուեստի տան– մեզի մանրամասնօրէն պիտի բա-
ցատրէր Ռումանիոյ եւ նաեւ Ֆրանսայի մեծ վարպետներու 
հոյակապ գործերը:

Այս ամէնը բոլորովին ալ անակնկալներ չէին, կրնային 
պատահիլ: Մեծ անակնկալը պիտի պատահէր աւելի ուշ:

Մեր շրջապտոյտը պիտի շարունակուէր, օրերու ընթացքին, 
դէպի հիւսիս, անցնելով նաեւ Քարփաթեան Լեռները՝ անհատ- 
նում անտառներ, պարտէզներ, ծաղկաստաններ, անթիւ լիճեր,  
տեսարժան վայրեր, պատմական քաղաքներ, գիւղեր՝ որոնց 
բոլոր տուները կառուցուած են տախտակէ եւ իւրաքանչիւրը 
տարբեր ոճով շինուած է:

Շրջապտոյտին վերջին կայանն է ռումանական Մոլտաւ- 
իան, հարուստ իր անցեալի պատմութեամբ, մասնաւորաբար 
թուրքերու դէմ իր մղած ինքնապաշտպանութեան մարտերով, 
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եւ այժմ նշանաւոր՝ դարերու ընթացքին կառուցուած իր հո-
յակապ վանքերով, որոնց ոչ միայն ներսի այլ նաեւ դուրսի 
բոլոր պատերը զարդարուած են դարերու դիմացող գունաւոր 
որմնանկարներով:

Իրիկունը կը հասնինք Մոլտաւիոյ մայրաքաղաք Սուչաւա- 
յի պանդոկը: Ճաշէն ետք երեք հայեր, խօսակցութեան բըռ- 
նուած, դուրսն ենք արդէն, երբ ինքնաշարժ սպասող անձերու 
մէջէն մէկը «հայ, հայ» կը պոռայ մեր ետեւէն: Կը դառնանք, 
անակնկալի եկած, բայց չենք անդրադառնար անմիջապէս...: 
Մարդը մութին մէջ կը մօտենայ եւ ուրախ ու աշխուժ դիմա- 
գիծով կը կրկնէ «հայ, վարդապետ, վանք, էջմիածին»: Կը  
հասկնանք թէ հայ է ինք եւ միայն քանի մը բառեր գիտէ հա- 
յերէն: Կէս մը խօսակցութեամբ եւ կէս մը նշաններով մեր 
նոր բարեկամը կը հասկցնէ, թէ մօտ են հայոց եկեղեցին եւ 
քահանային տունը: Ան կը վազէ առջեւէն եւ մենք հազիւ կը 
հետեւինք իրեն: Կոկիկ ու ներկայանալի տունի մը բակը կանգ 
կ՚առնենք: դուրսէն ու ներսէն կարճ խօսակցութիւն մը տեղի 
կ՚ունենայ՝ ռումէն լեզուով: Լոյսերը կը վառին, դուռը կը բացուի 
եւ կ՚առաջնորդուինք ներսը: Մեզ կը դիմաւորէ պարթեւահա-
սակ, ծերունազարդ, ժպտուն դիմագիծով, հաճելի ու սրամիտ 
խօսակցութեամբ Արժ. Տ. Գնէլ Ա. Քահանայ Մանտալեանը: 
Իր կողքին են զարգացած ու գիտակից երիցուհին եւ իրենց 
շնորհալի աղջիկը: Ջերմ խօսակցութիւն, մեծապէս ուրախ եւ 
միանգամայն յուզուած ենք մենք բոլորս ալ:

Տէր հայրը կը պատմէ թէ Նիկոմիդիայի Օւաճըք գիւղը ծնած,  
1902–1905 Արմաշ ուսում ստացած, անցած է նաեւ Սիս, ապա 
քառասունութը տարիներէ իվեր հոգեւոր հովիւն է Մոլտաւիոյ 
հայութեան, ուր քանի մը քաղաքներու մէջ տակաւին կը մնան  
քանի մը հարիւր ընտանիքներ՝ մնացորդացը դարերու պատ- 
մութիւն ունեցող մեծ գաղութի մը:

Ժդ. դարու կէսերուն մեծ թիւով հայեր կու գան հաստատ- 
ուիլ հեռաւոր Մոլտաւիա, ու կը փայլին առեւտուրի եւ արհեստ- 



– 358 –

ներու մէջ: Անոնցմէ կարեւոր մաս մը կը հաստատուի Սուչաւա 
եւ կ՚ունենայ բարգաւաճ կեանք մը: Ռումանիոյ առաջին հայ 
Առաջնորդարանը կը հիմնուի Սուչաւա՝ Ալեքսանտր լը Պոն 
իշխանի 30 Յուլիս 1401 թուակիր հրամանագրովը: Մոլտաւիոյ 
հայութեան կրօնական կոթողները, որոնք տակաւին կանգուն 
կը մնան, մեծ մասով կառուցուած են ԺԶ. դարուն, ինչպէս 
Հաճկատարի Վանքը՝ 1512ին, Ս. Խաչ եկեղեցին՝ 1522ին...: Ժէ.  
դարուն կրօնական նոր զարթնում մը տեղի կ՚ունենայ հա- 
յերու մէջ, կը նորոգուին եւ նոյնիսկ կը նորակառուցուին հին 
վանքերն ու եկեղեցիները: Այդ շրջանին կը պատկանին Սու- 
չաւայի Ս. Սիմէոն եկեղեցին (1606ին) եւ Զամքայի Վանքը: 
Այս վերջին վանքը, բլուրի մը վրայ կանգնած, ամրոցի մը 
առաւելութիւններով եւս օժտուած, կը ներկայացնէ Մոլտաւիոյ 
հայերուն կողմէ կառուցուած կրօնական կոթողներուն ամէ- 
նէն կարեւորը՝ իր տարածութեամբ, շէնքերու իր ծաւալով եւ 
արուեստի իր արժէքով: Այժմ եւս Ռումանիոյ պատմական 
յուշարձաններու շարքին է ան եւ նիւթ եղած է բազմաթիւ 
ուսումնասիրութիւններու:

Հաճկատարի վանքը, աւելի փոքր ծաւալով, Սուչաւայէն 
քանի մը քմ. հեռու միայն, մինչեւ այսօր մեծ ուխտատեղի է՝ 
մասնաւորաբար ռումէն ժողովուրդին համար:  

Բայց վերադառնանք մեր պատմութեան: 

Տ. Գնէլ կը յայտնէ նաեւ թէ Վազգէն Ա. կաթողիկոս իր աբե-
ղայ ձեռնադրութեան քառասուն օրերը անցուցած է Զամքայի 
Վանքը եւ շատ անգամ հիւրը եղած իր համեստ բնակարանին: 
Հպարտութեամբ կ՚աւելցնէ քահանան, թէ Վազգէն կաթողիկոս 
չէր մոռցած այդ օրերը եւ Ռումանիա այցելութեան շրջանին, 
իր շքախումբով եւ ռումէն եպիսկոպոսներով նորէն այցելած 
էր իր տունը: Այժմ անոր մեծագոյն երազն է հրաւիրուիլ Ամե-
նայն Հայոց կաթողիկոսէն եւ տեսնել էջմիածինն ու Մայր Հայ- 
րենիքը:

Խօսակցութեան ընթացքին երիցուհին յուզումով կը յայտնէ,  
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թէ նախորդ Կիրակին պատարագած էր տէր հայրը եւ միայն 
ինքը՝ երիցուհին ներկայ եղած էր եկեղեցիին մէջ, ու կը խնդրէ 
որ յաջորդ իրիկուան Զատկուան պատարագին ներկայ ըլ- 
լանք նաեւ մենք:

Շաբաթ երեկոյեան ժամը եօթին, վեց այր եւ կին հայերս կը 
բաժնուինք զբօսաշրջիկներու մեր խումբէն, որ մոլտաւական 
նշանաւոր վանքի մը մէջ պատարագի ներկայ պիտի ըլլայ, ու 
կը մեկնինք հայոց եկեղեցին:

Հին եւ սովորական ոճով կառուցուած, բայց բաւական ըն- 
դարձակ եկեղեցիի մը մէջն ենք: Մեր խումբէն զատ կան քա-
հանան եւ աւելի քան եօթանասունհինգ տարեկան սարկաւագ 
մը, որոնք փոխն ի փոխ Աւետարան կը կարդան: Կայ նաեւ 
Հաճկատար ուխտատեղիին պահակը:

Տխուր է մթնոլորտը եւ տխուր ու ընկճուած բան մը կայ մեր  
հոգիներուն մէջ: Բարեբախտաբար, հետզհետէ ուրիշներ եւս  
կը հասնին, կ՚ըլլանք մօտ քսանհինգ հոգի: Հաւանաբար ոմանք  
ալ եկած են լսելով որ դուրսէն հայեր կան:

Ժամը ութին մթնոլորտը կը փոխուի, կը պայծառանայ՝ կը 
սկսի պատարագը: Մեր կեանքի այդ բացառիկ պատարագի 
յիշատակը միշտ ալ մեր սիրտերը պիտի լեցնէ սովորանուշ 
յուզումով:

Ութսունմէկ տարեկան պարթեւահասակ եւ ալեզարդ քա- 
հանայ մը եւ եօթանասունեօթ տարեկան սարկաւագ մը, եր- 
կուքն ալ հակառակ իրենց տարիքին՝ տակաւին կորովի եւ նա- 
եւ քաղցր ձայնով օժտուած, աւելի քան երկու ժամ տեւողու- 
թեամբ եւ ամբողջական երգեցողութեամբ պիտի մատուցանէին 
հայոց սուրբ պատարագը:

Պիտի ուզէի բանաստեղծ ըլլալ՝ նկարագրելու համար հո- 
գեկան այն յաջորդական ապրումները, զորս ունեցանք այդ 
երկու ժամերու ընթացքին: Լալու չափ յուզուած էինք:

Պատարագի աւարտին, տակաւին եկեղեցիին մէջ, տեղա- 
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ցիները կը հաւաքուին մեր շուրջը: դժբախտաբար, քահանա- 
յի ընտանիքի անդամներէն, սարկաւագէն եւ Հաճկատարի 
պահակէն զատ ոչ ոք գիտէ հայերէն: Կը հարցնենք պահա- 
կին, թէ ու՞ր սորված է հայերէնը: Ան կը յայտնէ թէ մինչեւ 1914  
ազգային վարժարան ունեցած են Սուչաւա, թէեւ կ՚ըսէ, քսան-
քսանհինգ աշակերտով: Կը ծանօթանանք նաեւ թաղականու- 
թեան ատենապետին. թէեւ ֆրանսերէն կը խօսի մեր հետը, 
բայց զգացումներով ամբողջովին հայ իրաւաբան մըն է:

երէցկինը մեզ կը հրաւիրէ տուն: Կը կարծենք թէ պարզ 
այցելութեան մը համար է բայց անակնկալի կու գանք: Բառին 
բովանդակ իմաստով ճոխ սեղանի մը առջեւ ենք, խմիչքներ 
եւ այլազան աղանդեր՝ որոնց մէջ կարեւոր տեղ կը գրաւեն 
աւանդական քեթէ ն եւ նախշուած Զատկուան հաւկիթները: 
Աղանդերին կը յաջորդեն բազմաթիւ հայկական ու ռումանա-
կան ճաշեր եւ անուշեղէններ...:

Խանդավառ եւ հետաքրքրական է մթնոլորտը. հարցումներ 
կ՚ըլլան Հայրենիքի մասին, էջմիածնի մասին, զանազան գա- 
ղութներու ազգային կեանքին մասին: Ամէն մէկը ունի նաեւ 
իր ըսելիքը, իր պատմութիւնը՝ ոմանք հայերէնով, ոմանք թարգ- 
մանի միջոցով: Իր պատմութիւնը ունի նաեւ եօթանասուն- 
եօթամեայ մեր սարկաւագը՝ Նազարէթ Մանուկեանը: Բնիկ  
երզնկացի, տասնեակ տարիներ առաջ ան եկած է հաստատ- 
ուիլ Պուքրէշէն մօտ վեցհարիւր քմ. հեռու Պոթոշան քաղաքը,  
ուր տակաւին կ՚ապրին քառասուն հայ ընտանիքներ: Սարկա- 
ւագը իր քաղաքէն այն օրը իջած է Սուչաւա, որպէսզի ծառայէ 
Զատկուան պատարագին եւ որպէսզի յաջորդ առաւօտուն 
կանուխէն՝ քահանան տանի Պոթոշան՝ հոն եւս մատուցանելու 
համար հայկական պատարագը:

Կէս գիշերին կը բաժնուինք հիւրընկալ քահանայ հօր տու- 
նէն: Մեզի համար տարօրինակ բայց գեղեցիկ ու յուզիչ տեսա-
րանի մը առջեւ կը գտնուինք: Քաղաքին բոլոր ճամփաներէն, 
պողոտաներէն եւ հրապարակներէն մութին մէջ կը յառաջա- 
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նան պլպլացող հազարաւոր լոյսեր: Հազարաւոր մարդիկ, կի- 
ներ, երիտասարդներ, պատանիներ եւ մանուկներ Սուչաւայի 
եւ շրջաններու վանքերէն ու եկեղեցիներէն ելած, Զատկուան 
պատարագէն յետոյ, ձեռքերնին վարած մոմեր բռնած տուն 
կը վերադառնան:

Կիրակի առաւօտուն պանդոկ կու գայ Սուչաւայի մեր առա- 
ջին հայ բարեկամը, ան որ գիտէր, «հայ, վարդապետ, եկեղեցի, 
էջմիածին...» բառերը: Այս անգամ միասին բերած է համալսա- 
րանի ուսանող իր զաւակը. որ բաւական լաւ անգլերէն կը խօ- 
սի: Հայր ու տղայ կը խնդրեն, որ անպայման երեկոյեան ի- 
րենց տունը այցելենք՝ բաժակ մը խմիչք առնելու: Մեր բոլոր 
առարկութիւնները չեն համոզեր զիրենք: Զբօսաշրջիկներու 
խումբի բարեկամներուն կը պատմենք Մոլտաւիոյ հայկական  
հին եւ նոր գաղութներու մասին եւ կը բաժնուինք իրենցմէ 
միանալու համար մեր նոր բարեկամներուն: Նորէն ճոխ սե- 
ղան, հաճելի մթնոլորտ, հետաքրքրական եւ սրամիտ խօսակ- 
ցութիւններ: Կը ծանօթանանք հայերու հետ ամուսնացած ռու- 
մէն տիկիններու, որոնք իրենք զիրենք հայ կը զգային... բայց 
ո՛չ իրենք, ո՛չ իրենց զաւակները հայերէն կրնան խօսիլ. կէս 
գիշերէն ետք կը բաժնուինք. դժուար բաժանում մը, յուզուած է 
տէր հայրը յուզուած ենք մենք եւ յուզուած են բոլորը: 

Յաջորդ առաւօտուն Սուչաւայէն Պուքրէշ օդանաւին մէջ 
եւ տակաւին Պուքրէշէն Պէյրութ մեր միտքերը Սուչաւայի հայ  
գաղութին հետ են, դարերու պատմութիւն ունեցող մեծ ու բար- 
գաւաճ գաղութի մը պլպլացող վերջին ճրագները: Մեր երեւա- 
կայութեան առջեւ նորէն ու նորէն կու գան տէր հայրը, սար- 
կաւագը... մեր ականջներուն մէջ կը հնչէ հայկական ժամեր- 
գութիւնը: Կը տարուինք նաեւ խորհրդածութիւններու:

Հայկական մեծ գաղութ մը, կրօնական իր բազմաթիւ հաս- 
տատութիւններով, մինչեւ Համաշխարհային Առաջին Պատե-
րազմի սկիզբը շարունակուող իր ազգային վարժարանով... չէ 
կրցած դիմանալ այլասերումին: Տակաւին, հրաշք է որ դարեր 
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ետք կը պլպլան քանի մը ճրագներ: Բայց յետո՞յ: Առառաւելն, 
տասնեակ մը տարիներ ետք, երբ ութսունչորսամեայ քահա-
նան, եօթանասունեօթամեայ սարկաւագը դադրին գոյութիւն 
ունենալէ... վերջին եկեղեցին ալ կը մնայ թափուր, ոչ պատա-
րագ, ոչ հայկական ժամերգութիւն, ոչ իսկ հայերէն խօսող 
մարդ:

Հետզհետէ կը մարին վերջին ճրագները:

Կը մնան պետութեան հնագիտութեան սպասարկութիւննե- 
րու խնամքին յանձնուած կրօնական մեր յուշարձանները: 
Վերջնականապէս պատմութեան կ՚անցնի դարերու պատմու- 
թիւն ունեցող մեծ ու բարգաւաճ գաղութ մը: 

Կամայ թէ ակամայ կը տարուինք մտածելու այժմու, մեր 
գաղութներու ճակատագրին մասին, ապագային մասին: Ո՞ր- 
քան ժամանակ անոնցմէ իւրաքանչիւրը պիտի կրնայ տոկալ՝ 
մանաւանդ արդի կեանքի այլասերիչ պայմաններով:

Հայութեան ապագայի միակ յոյսը, միակ փրկութիւնը կը 
մնայ Մայր Հայրենիքը, հոն ապրող եւ հոն համախմբուող մեր 
ժողովուրդը: 
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆեՐ
1 Առաջին մասը որ լոյս տեսած է 12 Ապրիլ 1947ին կը կրէ «երեսփո-

խանական Ժողովի Լուծման Առիթով» խորագիրը: 
2 Խօսքը՝ Լիբանանի անկախացումէն ետք (1943) առաջին նախագահ  

Պշարա Խուրիի (1890–1964) մասին է, որ վարած է այդ պաշտօնը 
1943–1952: 

3 էյուպ Թապէթ (1888–1951) ֆրանսական հոգատարութեան շրջանին  
կարճ ժամանակ (Մարտէն Յուլիս 1943) վարած է Լիբանանի Հան- 
րապետութեան նախագահի պաշտօնը: 

4 Տես՝ առաջին գլուխի 103րդ ծանօթագրութիւնը: 
5 Տես՝ առաջին գլուխի 10րդ ծանօթագրութիւնը: 
6 Այս ճառը արտասանուած է ՌԱԿի անունով 18 Մայիս 1947ին, Սա-

հակեան դաշտին վրայ:
7 Լիբանահայ դեմոկրատ Ճակատը կազմուած էր ՍդՀԿ, ՌԱԿ, հա-

մայնավար եւ Վերածնունդ կազմակերպութիւններու կողմէ առա-
ջադրուած թեկնածուներէն: 

8 դեմոկրատ Ճակատը բաղկացած էր Ալֆրէտ Նաքքաշէն (Լիբա-
նանի Հանրապետութեան նախկին նախագահ), էմին Պէյհումէն, 
Մուսթաֆա Արիսէն, Հրաչեայ Շամլեանէն եւ Գառնիկ Մինասեանէն:

9 Խօսքը կը վերաբերի ընտրութեան նախօրէին հայ համայնավար 
Պօղոս Նադրեանի սպանութեան: 

10 դրամատէր: Ատենապետած է Լիբանանի թեմի Քաղաքական Ժո- 
ղովը եւ որպէս անկախ թեկնածու մասնակցած է 1947ի ընտրու- 
թիւններուն, մաս կազմելով Լիբանահայ դեմոկրատ Ճակատին: 

11 Մեթր Հրաչեայ Շամլեան՝ իրաւաբան: 1930ին ՝ Լիբանանի Հայոց 
Ազգ. Խորհուրդի անդամ, 1934–1936, 1939–1941 եւ 1944–1948 ՝ Քա-
ղաքական Ժողովի անդամ եւ ատենապետ: 1945ին՝ ՀԲԸՄ Լիբա-
նանի Շրջանակային Յանձնաժողովի անդամ: 1943–1947 ՝ Լիբանա- 
նի խորհրդարանի անդամ: 

12 եղած է դեմոկրատ Ճակատի սիւննի համայնքի ներկայացուցիչը: 
13 Ալֆրէտ Նաքքաշ (1887–1978), 1942ին՝ Լիբանանի Հանրապետու- 

թեան նախագահ: 
14 Ներկայացուցած է սիւննի համայնքը: 
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15 Հիմնուած է 1930ին եւ կրած է նորուեկիացի մարդասէր՝ Ֆրիտիոֆ 
Նանսէնի (1861–1930) անունը: Այս գրասենեակը բնակարաններ 
ապահոված է Սուրիա եւ Լիբանան ապաստանած աւելի քան քա-
ռասուն հազար հայերու:

16 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 5րդ ծանօթագրութիւնը: 
17 Խօսքը Շաւարշ Վրդ. Գույումճեանի մասին է: Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 

15րդ ծանօթագրութիւնը: 
18 Խօսքը ՀԲԸՄ Հայֆայի մասնաժողովի ատենապետ՝ Տոքթ. Յով- 

հաննէս Թօրեանի մասին է: Մահացած է Պէյրութ, 1949ին: 
19 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 89րդ ծանօթագրութիւնը:
20 Այս ճառը արտասանուած է Մարտ 1964ին, Վահան Թէքէեան Վար- 

ժարանի նոր շէնքի հիմնարկէքին: 
21 Խօսքը կը վերաբերի Լիբանանի կրթութեան նախարար Շարլ Հե- 

լուին (1913–2001): Իրաւաբան, քաղաքական գործիչ, 1963ին՝ Institute 
for Palestine Studies հիմնարկի հիմնադիր: 1954–1955 ՝ Լիբանանի 
արդարադատութեան եւ առողջապահութեան, 1964ին՝ կրթութեան 
նախարար: 1964–1970 ՝ Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ: 

22 Խօսքը կը վերաբերի Գնէլ եպս. Ճէրէճեանին: 
23 Տոքթ. Ժոզէ տէ Ազերետօ Փերտիկաօ նախագահն էր Գալուստ  

Կիւլպենկեան Հիմնարկութեան:
24 Տնօրէնն էր Գալուստ Կիւլպենկեան Հիմնարկութեան Հայկական 

Բաժնին:
25 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 41րդ ծանօթագրութիւնը: 
26 Վարժարանը հիմնուած է 1951ին. 1965ին օժտուած է արդիական 

շէնքով: 
27 Ֆուատ Շեհապ (1902–1973), 1945ին՝ լիբանանեան բանակի ընդ- 

հանուր հրամանատար: 1958–1964՝ Լիբանանի Հանրապետութեան 
նախագահ: 

28 Տե՛ս՝ այս գլուխի 21րդ ծանօթագրութիւնը:
29 Գալուստ Կիւլպենկեան (Պոլիս, 1869–Լիզպոն, 1955), քարիւղային 

ճարտարագէտ: Ճանչցուած է «Պարոն Հինգ Առ Հարիւր» անունով: 
1930–1932՝ ՀԲԸՄ նախագահ: 

30 Այս ճառը արտասանուած է Մեծ եղեռնի յիսնամեակի ոգեկոչումին, 
Քամիլ Շամուն դաշտին վրայ: 

31 Միջնադարեան իտալացի գրող, որ հեղինակն է The Divine Comedy- 
ին:

32 Փիէր Ժեմայէլ (1905–1984), լիբանանցի քաղաքական գործիչ: 1936- 
ին՝ լիբանանեան Փաղանգաւորներու Կուսակցութեան հիմնադիր: 
Հակադրուած է նասըրական եւ արաբ ազգայնական շարժումներուն:

33 Խօսքը Կարապետ Իզմիրլեանի (Հաճըն, 1892–Պէյրութ, 1964) մա- 
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սին է: Իրաւաբան, Լիբանանի թեմի Առաջնորդարանի իրաւական 
հարցերու խորհրդատու: Հեղինակ է Հայ Ժողովուրդի Քաղաքական  

�ակատագիրը Անցեալին եւ Ներկայիս (Քննական Տեսութիւն) 
(Պէյրութ, 1964) հատորին:

34 Սուլէյման Ֆրանժիէ (1910–1992): 1970–1976 ՝ Լիբանանի Հանրա- 
պետութեան նախագահ: 

35 Խօսքը կը վերաբերի Մայիս 1971ին՝ ՀեԸի կողմէ կազմակերպուած 
մշակութային եւ մարզական տասնօրեայ ձեռնարկներուն, ի պա- 
տիւ ՀԲԸՄ նախագահ Ալեք Մանուկեանի եւ տիկնոջ Պէյրութ այ- 
ցելութեան, որուն ընթացքին նաեւ տեղի ունեցած է ՀեԸ Ալեք Մանուկ- 
եան երիտասարդական Կեդրոնի բացումը: 

36 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 98րդ ծանօթագրութիւնը:
37 Այժմ Համալսարան, հիմնուած է 1955ին: 
38 Խօսքը կը վերաբերի ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան, դարուհի-

Յակոբեան, երուանդ Տէմիրճեան, Լեւոն Կ. Նազարեան եւ Անթիլիա- 
սի վարժարաններուն:

39 Գործած է 1964–1994:
40 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 67րդ ծանօթագրութիւնը:
41 Այսինքն ՀՄԸՄ, ՀՄՄ եւ ՀեԸ:
42 Ազդակ, Զարթօնք, Արարատ եւ Այգ:
43 Հիմնուած է Մաամըլթէյն (Լիբանան), 1923ին: 1933ին փոխադրուած 

է Ազունիէ գիւղը: 
44 Հիմնուած է Ճպէյլ, 1922ին դանիացի միսիոնարուհի Մարիա Ճէյքըպ- 

սընի նախաձեռնութեամբ: Գործած է որպէս որբանոց Ցեղասպա- 
նութենէն ազատած հայ որբերու համար: 

45 Հիմնուած է 1956ին: Վարժարանը գործած է մինչեւ 1974, ապա՝ 
անոր փոխարէն կառուցուած է ՀԲԸՄ Պօղոս Գ. Կարմիրեանը Վար- 
ժարանը Անթիլիասի մէջ:

46 Հիմնուած է Պէյրութ, 1923ին: Սկզբնական տարիներուն, ենթակայ 
էր Լիբանանի Ազգ. Առաջնորդարանին: Յետագային դարձած է Հայ 
Կրթական Բարեսիրական Միութեան (ՀԿԲՄ ) սեփականութիւնը: 
Վարժարանը այժմ կը կոչուի Սահակեան-Լեւոն Մկրտիչեան Քոլէճ:

47 Հիմնուած է Պէյրութ, 1969ին: Կրթական, բժշկական եւ ընկերային 
ծառայութիւններ կը մատուցէ լիբանահայ համայնքին: Կը գործէ 
ՍդՀԿի հովանիին տակ:

48 Բենիամին Ժամկոչեան (Խարբերդ, 1895–Պէյրութ, 1976), ուսուցիչ, 
Սահակեան Վարժարանի տնօրէն: Հեղինակած է Հայնի: Տեղագ- 

րական, Ազգագրական, Պատմագրական (Պէյրութ, 1951), Պատ- 

մութիւն Մամիւրէթ իւլ Ազիզի Գերման Որբանոցներու (Պէյրութ, 
1973) հատորները:
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49 Նատիա Թուէյնի (1935–1983), լիբանանցի բանաստեղծուհի, հրա- 
պարակագիր եւ իրաւաբան: Հեղինակած է Les Textes Blondes (1963), 
Le Reveur de Terre (1975) հատորները:

50 Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէն հիմնուած  
է 1964ին: 

51 Առաջին անգամ լոյս տեսած է Պէյրութ, Սեպտեմբեր 1937ին: Թեր- 
թի առաջին խմբագիրն է Վահան Թէքէեան (Վաչէ Ղազարեան, 
««Զարթօնք»ի Ծննդոցը», Զարթօնք 80Ամեակի Բացառիկ, 2018):

52 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 39րդ ծանօթագրութիւնը: 
53 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 76րդ ծանօթագրութիւնը:
54 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 49րդ ծանօթագրութիւնը:
55 Խօսքը կը վերաբերի Ժիրայր Պոյաճեանին, Սուրիոյ պետական 

ելեւմտական մարմիններու հաշուեքննիչ եւ Սուրիոյ Կեդրոնական 
դրամատան Արտաքին Յարաբերութեանց Բաժնի տնօրէն: 1950ին՝ 
դամասկոսի թեմի Ազգ. Գաւառական Ժողովի անդամ եւ 1953ին՝ 
Ազգ. Քաղաքական Ժողովի փոխատենապետ: 1955ին՝ ՀԲԸՄ դա-
մասկոսի մասնաժողովի փոխատենապետ: 

56 Առեւտրական: 
57 երուանդ Զօրեան, ուսուցիչ, Հալէպի Պետական ելեւմտից Սպա-

սարկութեան հաշուակալ, Հալէպի Ազգ. Գաւառական Ժողովի ան- 
դամ եւ Ուսումնական Խորհուրդի ատենապետ: 

58 Խօսքը կը վերաբերի Անդրանիկ Փոլատեանին (Գրըգխան (Ալեք- 
սանտրէթ), 1929–Նիւ Ճըրզի, 2005): Խմբագիր՝ ՌԱԿ ԱՄՆի Պայքար 

եւ Նոր Օր թերթերուն, ինչպէս նաեւ ՀԲԸՄ Յուշարար -Միութիւն 
պաշտօնաթերթին: 1971–1979 ՝ ԹՄՄ ԱՄՆի եւ Քանատայի Կեդրո-
նական Վարչութեան ատենապետ: 

59 Խօսքը ՀԲԸՄ Նիկոսիոյ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 
մասին է, որ հիմնուած է 1926ին նաեւ Պոլսոյ պատրիարք Զաւէն 
Արք. Տէր եղիայեանի ջանքերով: Փակուած է 2005ին: 

60 Հապիպ Թորոսեան, 1944–1954՝ Ճարապլուսի Վարդանեան Վար- 
ժարանի տնօրէն: ՀԲԸՄի տեղւոյն մասնաժողովի ատենադպիր, 
եւ տեղի ՀեԸի մասնաճիւղին հիմնադիրներէն: 1954ին՝ Վահան 
Թէքէեան եւ երուանդ Տէմիրճեան վարժարաններու ուսուցիչ: ՀեԸ 
Կեդրոնական Վարչութեան քարտուղար:

61 Խօսքը Արշակ չօպանեանի (Պոլիս, 1872–Փարիզ, 1954) մասին է:  
Հայ գրող, բանասէր, խմբագիր եւ ազգային-հասարակական գոր- 
ծիչ: 1891ին Պոլսոյ մէջ հրատարակած է Արշալոյսի Ձայներ ժողո-
վածուն, ապա՝ 1895ին՝ Ծաղիկ գրական հանդէսը: 1898ին Փարիզ 
հաստատուելէ ետք, հրատարակած է Անահիտ ամսագիրը:

62 Խօսքը խմբավար եւ յօրինող Օհան Տուրեանի (երուսաղէմ, 1922–  
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երեւան, 2011) մասին է: 1959–1964՝ Հայաստանի Պետական Սիմ- 
ֆոնիք Նուագախումբին խմբավար («Աշխարհահռչակ Խմբավար  
Օհան Տուրեանի Յիշատակին»,   
http://hetq.am/arm/news/1790/ashkharhahrchak-khmbavar-ohan-tureani- 
yishatakin.html քաղուած 20 Օգոստոս 2018ին):

63 Խօսքը կը վերաբերի ֆրանսահայ նկարիչ Ժան Գառզուին (Հալէպ, 
1907– Փարիզ, 2000):

64 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 49րդ ծանօթագրութիւնը: 
65 Խօսքը Տիրան Արք. Ներսոյեանի մասին է: Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 

28րդ ծանօթագրութիւնը: 
66 Մխիթարեան Միաբանութեան հովանիին տակ գործող վարժարան: 

Հիմնուած է Վենետիկ, 1836ին: 1870ին միացած է Փարիզի Սամուէլ 
Մուրատեան Վարժարանին եւ կոչուած՝ Մուրատ Ռափայէլեան Վար- 
ժարան: 

67 Հիմնուած է Պոլիս, 1879ին: Ա. Աշխարհամարտէն ետք, 1922ին տե- 
ղափոխուած է Սալոնիկ, ապա 1928ին՝ Փարիզի Ռենսի արուարձանը:

68 Տիգրան Խան Քելէկեան (Կեսարիա, 1868–Նիւ եորք, 1951), հնավա- 
ճառ, ՀԲԸՄ բարերար, եւ Նիւ եորքի մէջ Պարսկաստանի հիւպա- 
տոս: 1912ին՝ իր նուիրատւութեամբ կառուցուած է Տէօրթ եոլի Քե- 
լէկեան Որբանոցը: 

69 Խօսքը Տիկ. Ակիւլինէ Մուրատ Պոյաճեանի մասին է, որ ատենա- 
պետած է դպրոցասէր Տիկնանց Վարժարանի Պոլսոյ Գործադիր 
Մարմինը (Դպրոցասէր Տիկնանց Ընկերութիւնը եւ իր Նոր Ձեռնար- 

կը, Նիւ եորք, 1922):
70 Հիմնուած է Փարիզ, 1930ին: Ճանչցուած է Մարի Նուպար Ուսանո-

ղական Տուն անուամբ:
71 Հիմնուած է Փարիզ, 1928ին, Պօղոս Նուպարի նախաձեռնութեամբ: 
72 Պօղոս Նուպար Փաշա (Պոլիս, 1851– Փարիզ, 1930), գիւղատնտես, 

դրամատէր եւ ՀԲԸՄի հիմնադիր-նախագահ: 1912ին՝ Ազգ. Պատուի-
րակութեան նախագահ: Ա. Աշխարհամարտի տարիներուն, ունե-
ցած է կարեւոր դիւանագիտական գործունէութիւն պաշտպանելով 
Հայ դատը: 

73 Խօսքը երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմին մասին է:
74 Այս դէպքը տեղի ունեցած է երկրորդ Աշխարհամարտի տարիներուն՝ 

1941ին, Պերլինէն ժամանած աստուածաբան Փրոֆ. Արտաշէս Աբեղ- 
եանի (1878–1955) մեղսակցութեամբ: 

75 Խօսքը կը վերաբերի Արմենակ Սալմասլեանին, որ եղած է տնօրէնը 
Փարիզի Նուպարեան Մատենադարանին: Մահացած է Փարիզ, 
1971ին:

76 Հիմնուած է 1949ին, իսկ բացումը կատարուած է 1953ին: 
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77 Լոյս տեսած է Փարիզ, 1925ին, ՀՅդ ատենի ղեկավարներէն՝ Շա- 
ւարշ Միսաքեանի նախաձեռնութեամբ: Մինչեւ 2009, գործած է որ- 
պէս օրկանը ՀՅդ Ֆրանսայի շրջանակին:

78 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 40րդ ծանօթագրութիւնը:
79 Լոյս տեսած է Փարիզ, 1945–1961: Թերթի խմբագիրն է Արամ Հանչէր: 
80 էօժէն Բաբազեան (Զմիւռնեա, 1887–Գահիրէ, 1963), երաժիշտ, 

ՌԱԿ ղեկավար: 1926–1955 ՝ Գահիրէի Թեմական Ժողովի անդամ, 
1924–1946 ՝ Գահիրէի թեմի Քաղաքական Ժողովի անդամ: 1942ին՝ 
ՀԱՀի հիմնադիրներէն է: Հեղինակած է Ինքնակենսագրութիւն եւ Յու- 

շեր (Ազգային Գործերու Յարակցութեամբ) (Գահիրէ, 1960) երկը: 
81 Հիմնուած է Փարիզ, 1945ին: Նպատակը եղած է Հայրենիքի հետ 

կապերը ամրապնդել մշակութային ձեռնարկներու միջոցով:
82 Հիմնուած է Պոլիս, 1918ին՝ Շաւարշ Քրիսեանի նախաձեռնութեամբ: 

Յետագային տարածուած է աշխարհի չորս կողմերը:
83 Կը խորհրդանշէ Հայաստանի խորհրդայնացման թուականը:
84 Զարուհի դոլուխանեան (Մոսկուա, 1918–Մոսկուա, 2007), օփերա- 

յի երգչուհի:
85 Խօսքը Հրանդ Շահինեանի (Լոռի, 1923–երեւան, 1996) մասին է: 

Մարզիչ, Սովետ Միութեան կրկնակի ոսկէ մետալակիր, 1952ին 
Ողիմպիական Խաղերու կրկնակի արծաթէ մետալակիր: 

86 Խօսքը Ալպէր Ազարեանի մասին է: 1952ին՝ Սովետ Հայաստանի 
ախոյեան: Տարբեր եւրոպական երկիրներու մէջ տեղի ունեցած  
մրցումներուն ներկայացուցած է Սովետ Միութիւնը: 2000ին ճանչ- 
ցուած է որպէս Ի. դարու Հայաստանի լաւագոյն մարզիկը: 

87 1934–1936ին եղած է ՌԱԿ Յունաստանի օրկանը:
88 Հիմնուած է Պոսթըն, 1922ին: Օրկանն է ՌԱԿ Ամերիկայի շրջա-

նակին: Տարբեր տարիներու խմբագիրեր եղած են՝ Արմենակ Նա-
զար, երուանդ Մեսիայեան, Հրաչ երուանդ, Անդրանիկ Փոլատեան, 
Անդրանիկ Անդրէասեան եւ Նուպար Պէրպէրեան:

89 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 56րդ ծանօթագրութիւնը: 
90 Առաջին անգամ լոյս տեսած է Լոս Անճելըս, 1921ին: Ապա՝ փո-

խադրուած է Ֆրեզնօ: Օրկանն է ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի 
շրջանակին:

91 Տե՛ս՝ այս գլուխի 51րդ ծանօթագրութիւնը:
92 Զարեհ Աբեղայ Պարոյեան (1941–2017), 1965–2001՝ Պուխարեստի 

Առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, 1973–2001՝ Ռումանիոյ 
հայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդ: 

93 Զարեհ Պլպուլ (Ատափազար, 1891 – Պուխարեստ, 1961), բանաս- 
տեղծ, մանկավարժ եւ հասարակական գործիչ: 1908էն աշխատակ- 
ցած է Պոլսոյ Գարուն շաբաթաթերթին, ինչպէս նաեւ Երկիր, Կո-

հակ եւ այլ հանդէսներու: 
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1939. Կաթողիկոսարանի Վեհարանի մուտքին

1930ականներ. խումբ մը սկաուտներու հետ,  
Կաթողիկոսարանի Մայրավանքին առջեւ
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1941. շրջանաւարտութիւն Սէն Ժոզէֆ Համալսարանէն

1941. իրաւաբանութեան վկայական Սէն Ժոզէֆ Համալսարանէն
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1946. ներգաղթի աշխատանքներուն ընթացքին,  
Պէյրութի նաւահանգիստը

1947. Պէյրութի նաւահանգիստը, ներգաղթողներու հետ
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1946/47. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս  
Գարեգին Ա. Յովսէփեանի այցելութիւնը  

Պէյրութի նաւահանգիստը՝ ներգաղթողներուն

1946/47. ներգաղթի Կեդրոնական Կոմիտէի պատուիրակը  
Պէյրութի նաւահանգիստը
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1968. Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէի 
նախագահ Վարդգէս Համազասպեանին հետ, Երեւան

1981. հայրենիքի դպրոցական պատանիներու հետ



– vi –

1947. ՀԵԸի Կեդրոնական Վարչութիւն, Պէյրութ

1950. այցելութիւն ՀԵԸի Ալէյի մասնաճիւղին
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1950. ՀԵԸի Սուրիա-Լիբանանի Ընդհանուր Պատգամաւորական 
Ժողով, Հալէպ

1962. ՀԵԸի Կեդրոնական Վարչութիւն, Պէյրութ 
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1967. ՀԵԸի Սուրիոյ-Լիբանանի Ընդհանուր Պատգամաւորական 
Ժողով, Պէյրութ
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1971. ՀԲԸՄի նախագահ Ալեք Մանուկեանի եւ տիկնոջ 
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անԽաԽՏ ՊաՀենՔ Մեր ՀաՒաՏՔԸ  
ՀաՅասՏանեաՅՑ եԿեՂեՑՒՈՅ 

ՀանդԷՊ

դարերու ընթացքին Հայաստանեայց եկեղեցւոյ պատմու- 
թիւնը նոյնացած է պատմութեանը հետ հայ ժողովուր- 

դին: Մասնաւորաբար այն շրջաններուն երբ զրկուած ենք 
պետական կեանքէն մեր եկեղեցական հաստատութիւնները 
եղած են հայութեան ո՛չ միայն կրօնական եւ հոգեւոր, այլեւ 
մտաւոր, մշակութային եւ նաեւ ազգային գլխաւոր կեդրոննե- 
րը: Արտասահմանեան մեր իրականութեան մէջ, մանաւանդ 
Հայաստանեայց եկեղեցին մեծագոյն ազդակներէն մէկն է եւ 
կը մնայ` հայ ժողովուրդին ազգային գոյատեւման, հայ նկա-
րագրի պահպանման եւ հայ հոգիի միասնականութեան:

Նոր տարուան սեմին ուզեցինք անգամ մը եւս յիշել ու յի- 
շեցնել բացայայտ այս ճշմարտութիւնը եւ զայն խորհրդա- 
ծութեան նիւթ դարձնել, որովհետեւ այս օրերուն Հայաստան- 
եայց եկեղեցին կ՚անցընէ իր ներքին մեծագոյն տագնապնե- 
րէն մէկը: Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական դարաւոր Աթոռին շուրջ 
ստեղծուած պայքարը խնդրոյ առարկայ կը դարձնէ եւ կը 
վտանգէ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ միասնականութիւնը1: 
Թէեւ նուազ տարողութեամբ եւ բոլորովին այլ բնոյթով, բայց 
ցաւալի կացութիւն մը ստեղծուեցաւ նաեւ երուսաղէմի Պա- 
տրիարքութենէն ներս:

Այս շրջանին արտասահմանի ամբողջ հայութիւնը եւ մաս- 
նաւորաբար Միջին Արեւելքի մեր ժողովուրդը անձկութեամբ 
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կը հետեւին Հայաստանեայց եկեղեցւոյ երկու Աթոռներէն 
ներս ստեղծուած տագնապներու զարգացումներուն: Շփոթու- 
թեան մատնուած են հաւատացեալ մեր ժողովուրդին միտքն 
ու հոգին: Տագնապի մէջ է հայ խիղճը: Յուսալքումի նշաններ 
երեւան կու գան՝ ի տես բարձրաստիճան կարգ մը եկեղեցա-
կաններու անբարեխիղճ արարքներուն, անոնց ցուցաբերած 
տգիտութեանը՝ հանդէպ հայ ժողովուրդի հիմնական շահերուն 
եւ Հայ եկեղեցւոյ միասնականութեան պահպանումի կարե- 
ւորութեան:

Բայց անհրաժեշտ է մեր խորունկ հաւատքը պահել Հայ 
Առաքելական եկեղեցւոյ հանդէպ. պէտք չէ շփոթել եկեղեցին 
եւ անոր անարժան կարգ մը պաշտօնեաները, ի՛նչ որ ալ ըլ- 
լան անոնց տիտղոսներն ու հանգամանքները: դարերու ըն- 
թացքին ո՛չ ոք յաջողած է մարել Ս. Լուսաւորչի կանթեղը. ո՛չ 
արտաքին եւ ո՛չ ալ ներքին թշնամիները:

դարերու իր գոյութեան ընթացքին, Հայ եկեղեցին ենթար- 
կուած է արտաքին թէ ներքին բազմաթիւ փոթորիկներու եւ  
տագնապներու: երջանկայիշատակ մեծ հոգեւորականներու  
եւ հայրապետերու կողքին, ունեցած ենք նաեւ դժբախտաբար 
իրենց պաշտօնին ու կոչումին անգիտակից, փառասիրութեամբ 
կուրցած, օտար ազդեցութիւններու ենթարկուած եկեղեցա-
կաններ:

Ծանրակշիռ այդ տագնապներէն միշտ ալ յաղթական ելած  
է Հայ եկեղեցին, որովհետեւ անոր հանդէպ միշտ ալ անխախտ 
մնացած է հայ ժողովուրդին հաւատքը:

Հայոց կրօնական մեծագոյն տագնապի՝ Վարդանանց պա- 
տերազմի օրերուն, երբ վտանգուած էին մեր ժողովուրդին հա- 
ւատքը, հոգին եւ նոյնիսկ ազգային գոյութիւնը, երբ ողջ հայ  
աշխարհը՝ իր եկեղեցականներով, նախարարական դասով,  
իշխաններով, փափկասուն տիկիններով ու ռամիկ ժողովուր- 
դով ոտքի էր եւ զինուորագրուած թշնամիին ահաւոր ուժերուն 
դէմ, այդ օրերուն իսկ գտնուեցան դաւաճան նախարարներ 
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եւ եկեղեցականներ որոնք միացան օտար ուժերուն՝ ընդդէմ 
Հայրենիքին եւ հայ ժողովուրդին: եթէ ունեցանք Վարդաններ 
եւ Ղեւոնդ երէցներ, դժբախտաբար ունեցանք նաեւ Վասակ- 
ներ եւ Զանգակ երէցներ:

Հայ ժողովուրդը սակայն, իր բացարձակ մեծամասնու- 
թեամբը, համախմբուած մնաց Հայրենիքին ու եկեղեցիին 
հաւատարիմ ու հաւատաւոր եկեղեցականներու եւ նախա-
րարներու շուրջ, գերագոյն զոհողութիւնը յանձն առաւ հայ 
հոգիին անվթար պահպանումին համար եւ յաղթանակեց 
Վարդանի Ոգին:

չեն կրնար պարտուիլ անոնք որոնք հաւատարիմ կը մնան  
այս ժողովուրդի հիմնական շահերուն, անոր ոգիին, սրբութիւն- 
ներուն ու դարաւոր աւանդութիւններուն:

Կը յաղթուին միայն թոյլ նկարագիրերը, յուսալքուողներն 
ու պարտութիւն ընդունողները:

Վստահութեամբ կը մօտենանք մենք նոր տարիին, այն 
վստահութեամբ թէ, ինչպէս միշտ, այս անգամ եւս կը յաղթա-
նակէ արդարութիւնը, կը փարատի մշուշը եւ մեր նուիրապետա- 
կան զոյգ Աթոռները կը վերագտնեն իրենց դարաւոր փառքն  
ու հեղինակութիւնը, Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ամբողջու- 
թեան եւ միասնականութեան մէջ՝ գլխաւորութեամբ Արարատ- 
եան Մայր Աթոռի Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետին:

Շաբաթէ մը կը դիմաւորենք Յիսուսի Ս. Ծննդեան տօնը՝ 
քրիստոնեայ աշխարհի գերազանցապէս խաղաղութեան տօ- 
նը: Մաղթենք որ մեր ազգային հաստատութիւնները, եկեղե-
ցական թէ աշխարհական, վերագտնեն իրենց խաղաղութիւնը 
եւ մանաւանդ, խաղաղութիւնը վերահաստատուի հայ միտ- 
քերէն, հայ հոգիներէն եւ հայ խիղճերէն ներս:
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թՈՒրՔիՈՅ ՀաՅՈՑ  
երանաՇնՈրՀ  

գարեգին ՊաՏրիարՔի 
ՎաԽՃանՈՒՄԸ եՒ  

աՄեն. ՀաՅՈՑ ՎեՀ. ՀաՅրաՊեՏին 
աՅՑեԼՈՒթիՒնԸ ՊՈԼիս

Անցնող ամիսը իսթանպուլահայութեան համար հանդիսա- 
ցաւ հոգեկան մեծագոյն ապրումներու պատմական շըր- 

ջան մը, միանգամայն տխրութեան ու կսկիծի եւ մխիթարու- 
թեան, հոգեւոր ու բարոյական ապրումներու քաղցրութեան, 
ոգեշնչումի, կրօնական յուզումներու, ուրախութեան եւ խան- 
դավառութեան: Անսպասելի կերպով կը վախճանէր Թուրքիոյ 
հայոց մեծանուն պատրիարքը եւ Ամենայն Հայոց Վեհ. հայ- 
րապետը կու գար Իսթանպուլ՝ նախագահելու երանաշնորհ 
պատրիարքի օծման եւ թաղման արարողութիւններուն, նաեւ 
հոգեպէս մխիթարելու թրքահայ իր հարազատ զաւակները:

երջանկայիշատակ Տ. Գէորգ Արք. Արսլանեանի պատրիար- 
քական տեղապահութեան օրերուն ՝ 1920ին թրքահայոց մէջ  
ծագած վարչական ծանր տարակարծութիւններու, եկեղեցա- 
կան խոշոր տագնապի շրջանը վերջ կը գտնէր իբրեւ պատ- 
րիարք ընտրութեամբը Տ. Գարեգին Արք. Խաչատուրեանի2: 
Պոլսոյ դարաւոր Աթոռին վրայ կը բազմէր Հայ եկեղեցւոյ ամէ- 
նէն պայծառ դէմքերէն մէկը՝ արդէն իսկ եկեղեցական ու գրա-
կան բեղուն վաստակի տէր, անբասիր, նուիրուած եւ հեղինա-
կաւոր դէմք մը:
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Բնական է, Պոլսոյ Պատրիարքութիւնը չունէր եւ չի կրնար 
ալ ունենալ իր անցեալի կարեւորութիւնը, որովհետեւ ան այ- 
լեւս եկեղեցական-ազգային կեդրոնը չէ քանի մը միլիոն հա- 
յութեան, այլ միայն հոգեւոր կեդրոնը շուրջ հարիւրհազար  
թրքահայ հաւատացեալներու: Բայց հոգելոյս Գարեգին պա- 
տրիարքի գահակալութեան շրջանին դարաւոր այս Աթոռը 
մասամբ պիտի վերագտնէր հին օրերու իր փառքն ու հեղի-
նակութիւնը: Թէեւ վերջին տասը տարիներուն եւս կարելի չէ 
եղած վերահաստատել Ազգ. Սահմանադրութիւնը եւ հետե- 
ւաբար պատրիարքարանէն ներս ունենալ վարչական մարմին- 
ներ՝ Ազգ. Ընդհանուր Կեդրոնական Վարչութիւն, Կրօնական  
Ժողով, բայց կանոնաւորուած եւ զգալապէս բարգաւաճած  
են պոլսահայ կրօնական, կրթական, բարեսիրական ու մշա- 
կութային հաստատութիւնները: Այս հաստատութիւններուն 
ինչպէս նաեւ եկեղեցիներու երգչախումբերուն ու սանուց միու- 
թիւններուն կենսունակութեան եւ գործունէութեան ականատես  
վկան եղանք Վեհ. Վազգէն կաթողիկոսի3 Պոլիս այցելութեան 
օրերուն: Գարեգին Արք.ի պատրիարքութեան փառքի գլխաւոր 
սիւները կը մնան մասնաւորաբար հրատարակութիւնը Շողա-

կաթ կրօնական ամսագրին4 եւ հիմնարկութիւնը Սկիւտարի Ս. 
Խաչ դպրեվանքին:

Վաւերական հեղինակութիւն մը Հայ եկեղեցւոյ բարձրաս- 
տիճան եկեղեցականութեան մէջ, յարգուած պետական իշ- 
խանութիւններէ եւ սիրուած հաւատացեալ իր հօտէն, երջան- 
կայիշատակ Գարեգին պատրիարքի վախճանման լուրով 
կսկիծի ալիք մը տարածուեցաւ Իսթանպուլէն մինչեւ Ս. էջ- 
միածին եւ արտասահմանի բոլոր գաղութները: Խոր սուգի եւ 
յուզումի մատնուեցաւ Թուրքիոյ հայութիւնը:

Հանգուցեալ պատրիարքի օծումն ու թաղումը եղան բառին  
իսկական նշանակութեամբ փառաշուք, վայել՝ Խաչատուրեան 
Արք.ի Հայ եկեղեցւոյ նուիրապետութեան մէջ գրաւած բարձր 
դիրքին եւ իր անձնական բեղուն վաստակին: Բազմատաս- 
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նեակ տարիներէ իվեր Թուրքիոյ ոչ մէկ պատրիարքի կամ 
բարձրաստիճան եկեղեցականի յուղարկաւորութիւնը զգեցած  
էր այսպիսի մեծ շուք: Այդ շուքը կը յիշեցնէր Պոլսոյ Պա- 
տրիարքութեան հին օրերու փառքի շրջանը: եկեղեցական 
արարողութեանց անձամբ կը նախագահէր, օծման կարգը 
կը կատարէր եւ աստուածային ներշնչումով դամբանական 
քարոզը կը խօսէր Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետը, որուն 
յարաբերութիւնները հանգուցեալ մեծ եկեղեցականին հետ 
եղած էին այնքան սերտ ու սիրալիր: Ս. էջմիածնի գահակա- 
լը շրջապատուած էր Սփիւռքի զանազան գաղութներէն Իս- 
թանպուլ փութացած եօթը արքեպիսկոպոսներէ ու եպիսկո- 
պոսներէ եւ քանի մը տասնեակ վարդապետներէ ու քահանայ  
հայրերէ: Մայր եկեղեցւոյ մէջ տեղ գրաւած էր՝ յանուն Թուր- 
քիոյ Հանրապետութեան եւ պետութեան նախագահին՝ Իս- 
թանպուլի կուսակալը, շրջապատուած պետական ու զինուո-
րական բարձրաստիճան անձնաւորութիւններէ, ներկայ էին 
համայնքներու եւ կրօնական բոլոր հաստատութիւններու պե- 
տերը, գլխաւորութեամբ Յունաց Տիեզերական Աթենակորաս  
պատրիարքին, պապական նուիրակին: Հոն էին նաեւ Պոլսոյ 
դիւանագիտական մարմնին լրիւ կազմն ու գրեթէ բոլոր թերթե- 
րու թղթակիցները: Իսկապէս ծովածաւա՛լ հայ հաւատացեալ- 
ներու բազմութիւն մը, առտու կանուխէն խռնուած մայր եկեղե- 
ցիէն ներս, եկեղեցւոյ եւ պատրիարքարանի բակերը եւ Գում 
Գափուի բոլոր փողոցները, յուզումով եւ երկիւղածութեամբ 
կը հետեւէր սրբազան արարողութիւններուն եւ յարգանքի իր 
վերջին տուրքը կը մատուցանէր իր սիրեցեալ հովուապետին:

Բայց երկար պիտի չտեւէին Թուրքիոյ հայութեան սուգի եւ 
տխրութեան օրերը:

Թուրքիոյ հայութեան սուգի եւ տխրութեան օրերը չէին կըր- 
նար երկար տեւել, որովհետեւ Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրա- 
պետը իր օրհնաբեր այցելութեամբ Պոլիս՝ գերագոյն մխիթա- 
րութիւնը կը բերէր հաւատացեալ ժողովուրդին: Այս սփոփա- 
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րար այցելութիւնը երեք դարեր առաջ միայն նախընթաց ունե- 
ցող մը հին ու գեղեցիկ, բայց անհաւանական երեւցող երազի 
մը իրականացումն էր:

երկար դարերու պատմութիւն եւ անցեալ ունեցող գաղութ 
մըն է պոլսահայ գաղութը՝ բծախնդիր մեր ազգային եւ եկե- 
ղեցական աւանդութիւններուն, սովորութիւններուն եւ օրէնք- 
ներուն: Խոր համոզումով կրօնասէր այս ժողովուրդին համար, 
մանաւանդ, գերագոյն սրբութիւն է էջմիածինը եւ աշխարհի 
մէջ ո՛չ մէկ հաստատութիւն զայն կրնայ փոխարինել: Թուր- 
քիոյ ամբողջ հայութեան մտածումներն ու զգացումները շատ  
պարզ ու յստակ կերպով կը բանաձեւէր Կետիկ Փաշայի Թա-
ղական Խորհուրդի ատենապետը, երբ ի պատիւ Վազգէն Ա.  
կաթողիկոսին տրուած ճաշկերոյթի մը ընթացքին կը յայտա-
րարէր. «...Իսկ նոյն քաջութեամբ ալ միշտ կրկնած ենք ու  
դարձեալ Ձերդ ներկայութեան հրապարակաւ կ՚ըսենք թէ՝ կրօն- 
քով իբրեւ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ զաւակ անքակտելի 
կապերով միշտ կապուած ենք Ս. էջմիածնի Մայր Աթոռին 
ու այս գոյավիճակը պիտի պահենք յաւիտեանս...»: Նոյն 
մտածումը, Ս. էջմիածնի հանդէպ հաւատարմութեան նոյն 
արտայայտութիւնը, բազմաթիւ անգամներ պիտի լսէինք զա- 
նազան պաշտօնական առիթներով, ազգային ղեկավար դէմ- 
քերու բերնէն:

Վեհ. Վազգէն կաթողիկոս եկաւ Պոլիս, արժանացաւ պե- 
տական բարձր պատիւներու, յարգուեցաւ եկեղեցական բոլոր  
պետերէն, սիրուեցաւ հայ հաւատացեալ ժողովուրդէն: Առա- 
քելաշնորհ հայրապետը, ազնւութիւն ու սրբութիւն արտայայ- 
տող իր դէմքովը, զոր պոլսահայ մամուլը մկրտեց «քրիստո-
սատիպ», իր խոնարհութեամբն ու մարդոց հետ վարուելու 
նրբամտութեամբը, իր զարգացումովն ու մտքի եւ սրտի բարձր  
արժանիքներովը նուաճեց բոլորին սրտերը եւ արժանացաւ  
բոլորին հիացման: դժուար է նկարագրել Թուրքիոյ հայութեան  
սրտազեղ հրճուանքն ու պոռթկումը, հոգեկան գեղեցիկ ապրում- 
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ները, կրօնական յուզումները: Մագնիսական զօրութիւն մը,  
քսան օրեր ամբողջ, ոտքի պահեց ժողովուրդը, որ քայլ առ 
քայլ հետեւեցաւ իր սիրեցեալ հայրապետին: Անօրինակ գի- 
նովութեան շրջան ապրեցաւ ամբողջ գաղութը:

Կարելի չէր չյուզուիլ ի տես համայնքի մը բոլոր զաւակնե- 
րուն՝ մանուկէն մինչեւ մամիկը, երիտասարդն ու երիտասար- 
դուհին, համեստ գործաւորէն մինչեւ վաւերական մտաւորա-
կանն ու բարձր դիրքի տէր ազգայինը, որոնք շարքի մտած, 
համբերութեամբ կարգի կը սպասէին՝ երջանկութիւնը ունե-
նալու համար Վեհ. հայրապետին մօտենալու եւ ծնկաչո՜ք  
համբուրելու անոր Ս. Աջը: Տեսանք անուն ունեցող բանախօս- 
ներ, որոնք Վեհ. հայրապետի ներկայութեան, պաշտօնական 
հանդիսութիւններու ընթացքին, կը յուզուէին եւ դժուարութիւն 
կ՚ունենային արտայայտելու իրենց միտքերը: Պոլսահայ կա- 
րեւոր անձնաւորութիւն մը կ՚ըսէր ինծի. «աստուածային բա- 
ցառիկ շնորհ մը պէտք է նկատել այն իրողութիւնը որ, այս  
օրերուն, մեր եկեղեցիին գլուխը կը գտնուի Վազգէն կաթո-
ղիկոսի նման եկեղեցական մը. ան ունի սրտի, միտքի եւ նաեւ 
ֆիզիքական բոլոր շնորհները, արժեցնելու համար Ամենայն 
Հայոց հայրապետի իր հանգամանքը»:

Թուրքիոյ մէջ, յոգնիլ չգիտցող էջմիածնի սրբազնագոյն 
գահակալը քսան օրերու ընթացքին այցելեց իսթանպուլահայ  
եկեղեցական, կրթական, մշակութային ու բարեսիրական բո- 
լոր հաստատութիւնները, նախագահեց սրբազան արարողու- 
թիւններու, հանդիսութիւններու, ի պատիւ իրեն սարքուած 
բազմաթիւ ճաշկերոյթներու եւ պատրիարքարանի դահլիճին 
մէջ ընդունեց աջահամբոյրի եկող հազարաւոր հաւատացեալ- 
ներ: Վեհ.ը իր հայրապետական օրհնութիւնները բաշխեց 
բոլորին, քարոզեց բոլոր եկեղեցիներուն մէջ եւ իր պատգամը 
տուաւ բոլոր հաստատութիւններու կազմակերպած հանդիսու- 
թիւններուն ընթացքին: Ամէն տեղ անիկա գտաւ մարդոց միտ- 
քը տպաւորող, սիրտը յուզող ճիշտ խօսքը՝ գնահատելով ու  
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քաջալերելով հայ ժողովուրդի եւ Հայ եկեղեցւոյ համար զո- 
հողութիւն յանձն առնողներն ու աշխատողները: 

Համազգային մեծարանքի եւ ակնածանքի առարկայ հան- 
դիսանալէ յետոյ՝ Պոլսէն մեկնեցաւ Ամենայն Հայոց Վեհ. հայ- 
րապետը, բայց անոր այցելութիւնը խոր եւ անջնջելի հետքեր 
ձգեց իր ետին: 

Վազգէն կաթողիկոսի Թուրքիայէն մեկնումովը իսթանպու- 
լահայութեան համար վերջ գտած պիտի ըլլայ ազգային խան- 
դավառութեան աննախընթաց, բացառիկ շրջան մը: Բայց վըս- 
տահօրէն հայ սրտերու մէջ երկար ժամանակ անմոռանալի  
պիտի մնան Վեհ. հայրապետին իրենց մէջ գտնուած օրերու 
հոգեկան վայելքներու եւ գեղեցիկ ապրումներու յիշատակնե- 
րը: էջմիածնի ազգընտիր գահակալին օրհնաբեր այցելութիւնը 
խորունկ հետքեր ձգեց նաեւ Հայ եկեղեցւոյ եւ թրքահայ հա-
մայնքի կեանքին մէջ:

Փառաւորուեցաւ Հայաստանեայց եկեղեցին՝ շնորհիւ իր գե- 
րագոյն պետին: Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին ընծայուած 
պատիւները, գտած ընդունելութիւնը եւ վայելած համակրան- 
քը պետական շրջանակներէ եւ քոյր քրիստոնեայ եկեղեցինե- 
րու պետերէն, զօրացուցին մեր եկեղեցւոյ դիրքը քրիստոնեայ 
աշխարհին մէջ, եւ ազգային արդար հպարտութեամբ լեցուցին 
հայոց, մանաւանդ նոր սերունդին սիրտերը: Շեշտեցինք մաս- 
նաւորաբար նոր սերունդի պարագան, որովհետեւ իսթանպու- 
լահայ երիտասարդութիւնը, որ չէ տեսած Պոլսոյ Պատրիար- 
քութեան փառքի հին օրերը, պէտք ունի իր եկեղեցիով եւ իր 
հայութեամբ հպարտանալու առիթներու:

Քրիստոնեայ երկու քոյր եկեղեցիներու գերագոյն պետե- 
րուն՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին եւ Յունաց Տիեզերական  
պատրիարքին տեսակցութիւններն ու մտերմիկ խօսակցու- 
թիւնները ամրապնդեցին եւ աւելի եւս հիմնաւորեցին Հայ 
եկեղեցւոյ եւ Օրթոտոքս եկեղեցւոյ բարեկամական կապերը: 
երկու եկեղեցիներու բարձրաստիճան եկեղեցականները եւս 
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առիթներ ունեցան զիրար ճանչնալու եւ ջերմ ու մտերմիկ 
խօսակցութիւններու ընթացքին իրարու փոխանցելու իրենց 
մտածումներն ու տեսակէտերը:

Վեհ. հայրապետին այցելութեամբ ստեղծուած մթնոլորտին 
մէջ, զգալապէս զօրացան իսթանպուլահայութեան բարեպաշ- 
տական եւ կրօնական զգացումները, եւ անոր հաւատքը՝ Հայ 
եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդին նկատմամբ: Մեր յօդուածա- 
շարքին սկիզբը արդէն իսկ շեշտեցինք Պոլսոյ ամբողջ հայ  
ժողովուրդին անշիջելի հաւատարմութիւնը էջմիածնի Մայր 
Աթոռին հանդէպ: էջմիածնի գահակալին այցելութիւնը Թուր- 
քիա՝ աւելի եւս ամրապնդեց այդ հաւատարմութիւնը:

Վեհ. հայրապետին գնահատանքովն ու հայրապետական 
օրհնութեամբը մեծապէս քաջալերուեցան, ոգեւորուեցան եւ 
խանդավառուեցան իսթանպուլահայ եկեղեցական, կրթական,  
մշակութային եւ բարեսիրական հաստատութիւններու ղեկա- 
վարներն ու անձնակազմերը: Վստահ ենք թէ յետայսու այդ  
հաստատութիւնները պիտի յայտնաբերեն նոր կենսունակու- 
թիւն եւ պիտի արձանագրեն նոր յառաջդիմութիւններ ու 
նուաճումներ:

Վեհ. հայրապետը ինք եւս մխիթարուեցաւ եւ իր հոգին 
հրճուեցաւ՝ մօտէն տեսնելով այն սէրն ու նուիրումը, որ կը 
ծաղկին ինչպէս այլ գաղութներու նոյնպէս Թուրքիոյ իւրա-
քանչիւր հայ անհատի սրտին մէջ: Վազգէն կաթողիկոս մե-
ծապէս ուրախացաւ նաեւ տեսնելով իսթանպուլահայութեան 
մէջ եռուն ազգային կեանք եւ ծաղկեալ մշակութային ու կրթա- 
կան գործ: Այս այցելութեամբ Հայ եկեղեցւոյ գերագոյն պետը 
առիթը ունեցաւ մօտէն ճանչնալու Թուրքիոյ հայ համայնքին 
խնդիրներն ու անձնաւորութիւնները: 

Վազգէն կաթողիկոս վերադարձաւ Ս. էջմիածին անկաս- 
կած ոգեշնչուած, աւելի՛ հաստատ հաւատքով եւ աւելի մեծ 
լաւատեսութեամբ՝ հայ ժողովուրդի եւ Հայ եկեղեցւոյ ապա-
գային նկատմամբ:
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Ամենայն Հայոց հայրապետի Իսթանպուլ այցելութիւնը 
իր բարոյական ազդեցութիւնը պիտի ունենայ երանաշնորհ 
Գարեգին պատրիարքի յաջորդութեան հարցի յաջող եւ արագ 
լուծման առնչութեամբ:

Իսթանպուլահայութեան համար չկայ եւ չի կրնար ըլլալ, 
որեւէ պարագայի տակ, հերձուածի հարց. արտասահմանի 
ամէնէն միասնական գաղութն է թրքահայ գաղութը եւ ամբող- 
ջութեամբ Ս. էջմիածնի կողքին է: Բայց պատրիարքական  
ընտրութեան համար գոյութիւն ունին գործնական, կարեւոր 
դժուարութիւններ: Նախ չկան, բացի թաղական խորհուրդներէ, 
ազգային սահմանադրական մարմիններ եւ հետեւաբար նա- 
եւ Ազգ. Ընդհանուր Ժողով, որուն իրաւունքն ու պարտակա- 
նութիւնը պիտի ըլլար ընտրել Թուրքիոյ հայութեան նոր պա- 
տրիարքը: Կայ նաեւ հպատակութեան բաւական դժուար լու- 
ծելի հարց մը: Նորընտիր պատրիարքը պէտք է ըլլայ եպիս- 
կոպոսական դասէն, թրքահպատակ: Արդ, Հայ եկեղեցւոյ 
բարձրաստիճան եկեղեցականներէն ոչ մէկը կը լրացնէ այս  
պայմանը: Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետը, իր Իսթանպուլ 
այցելութեան ընթացքին թէեւ ո՛չ մէկ ձեւով ուզեց միջամտել 
համայնքին ներքին խնդիրներուն, բայց վստահ ենք թէ իր այ- 
ցելութեան առիթով ստեղծուած մթնոլորտը, մանաւանդ պե- 
տական շրջանակներու մէջ, պիտի դիւրացնէ այս խնդիրներուն 
լուծումը:

Արտասահմանի այլ գաղութներու բոլոր եկեղեցականները, 
աշխարհական մարմիններն ու կազմակերպութիւնները եւս  
պէտք է զգուշանան միջամտելէ պատրիարքական ընտրութեան  
վերաբերեալ խնդիրներու, որպէսզի իսթանպուլահայութեան  
աշխատանքները չմատնուին նոր եւ աւելորդ դժուարութիւն- 
ներու:

Վեհ. հայրապետին հետ մաղթենք միայն, որ խաղաղ մթնո- 
լորտի մը մէջ «ժողովուրդը ձեւ մը գտնելով կատարէ պատրիար- 
քական ընտրութիւնը՝ հնարաւոր չափով կարճ ժամանակի մը 
մէջ»:
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Վստահ ենք որ Իսթանպուլի լուրջ եւ հեռատես ազգային- 
ներու աշխատանքով սուգը կը վերնայ Հայ եկեղեցւոյ նուի-
րապետական այս դարաւոր ու պատմական Աթոռին վրայէն՝ 
իբր գահակալ ընտրութեամբը երանաշնորհ Գարեգին պա- 
տրիարքի արժանաւոր յաջորդի մը:
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ՀաՅասՏանեաՅՑ  
աՌաՔեԼաԿան եԿեՂեՑՒՈՅ 

աԶգաՅին-եԿեՂեՑաԿան ԺՈՂՈՎին 
աՌիթՈՎ

Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետի սրբատառ կոնդակին  
ընդառաջելով, հայրենի հողին վրայ, Ս. էջմիածնի Մայր 

Աթոռի կամարներուն տակ, 1962ի Սեպտեմբեր 30ին պիտի 
գումարուի ազգային-եկեղեցական ժողով:

Հայաստանեայց եկեղեցւոյ օրէնսդիր եւ համարառու այս  
գերագոյն մարմնին գումարումը մեծ նշանակութիւն եւ տա- 
րողութիւն ունեցող դէպք մըն է անկասկած: Հինգ օրեր շարու- 
նակուող այս համագումարի ընթացքին պիտի քննուին բազ- 
մաթիւ օրակարգեր, պիտի որդեգրուին սկզբունքային բանա- 
ձեւեր, որոնք մեծապէս կը շահագրգռեն Հայ եկեղեցին եւ  
նաեւ ամբողջ հայ ժողովուրդը: Հոն պիտի ճշտուին նաեւ Հայ 
եկեղեցւոյ յառաջիկայ գործունէութեան ուղեգիծն ու նոր ծրա- 
գիրերը:

Ազգային-եկեղեցական ժողովի գումարումը ունի նաեւ բա- 
ցառիկ այլ նշանակութիւն այս օրերուն՝ երբ քրիստոնեայ 
եկեղեցիներու միութեան եւ միասնականութեան ի խնդիր կը 
տարուին համաշխարհային չափանիշով բանակցութիւններ 
եւ աշխատանքներ: Հայ Առաքելական եկեղեցին թէեւ փոքր 
ժողովուրդի մը ազգային եկեղեցին է, բայց քրիստոնեայ աշ- 
խարհի մէջ ունի իր ուրոյն եւ կարեւոր տեղը, եւ հակառակ 
միջազգային քաղաքական այժմու լարուած կացութեան, գու- 
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մարումը ազգային-եկեղեցական ժողովին, որուն պիտի մաս- 
նակցին աշխարհի զանազան երկիրներէն ու Հայրենիքի եւ 
արտասահմանի բոլոր աթոռներն ու թեմերը ներկայացնող  
եկեղեցական եւ աշխարհական պատուիրակներ, ինքնին կը  
յայտնաբերէ մեր եկեղեցւոյ կենսունակութիւնը եւ Վեհ. Վազ- 
գէն Ա. կաթողիկոսի՝ իր պատասխանատւութեանց հանդէպ 
ունեցած բարձր գիտակցութիւնը՝ իբրեւ գլուխ եւ գերագոյն 
պետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ:

Ազգային-եկեղեցական համագումարին պիտի յաջորդեն 
նաեւ կրօնական բացառիկ հանդիսութիւններ, մասնաւորա-
բար Վազգէն Ա. կաթողիկոսի գահակալութեան եօթներորդ 
տարեդարձի տօնակատարութիւնն ու միւռոնօրհնէքը: Համա- 
գումարի եւ հոգեպարար հանդիսութիւններու առիթներով, աշ- 
խարհի բոլոր կողմերէն գացող պատգամաւորները, հիւրերն 
ու ուխտաւորները պիտի հաղորդուին Ս. էջմիածնի եւ Մայր 
Հայրենիքի հոգիով, պիտի ամրապնդուի իրենց հաւատքը՝ եկե- 
ղեցւոյ, Հայրենիքի եւ հայութեան հանդէպ, եւ իրենց սիրտերուն 
ու հոգիներուն մէջ ստեղծուած նոր ոգեւորութիւնը պիտի փո-
խանցուի նաեւ գաղութներու մէջ յուսալքուելու ենթակայ մեր 
ժողովուրդին:

Վերջին տարիներուն շատ խօսուեցաւ, շատ գրուեցաւ մեր  
եկեղեցական տագնապներուն շուրջ: Այս պարագան յաճախ  
բեկում յառաջացուց հայ հոգիներէն ներս: Բայց նոյն տարի- 
ներուն Հայ եկեղեցին արձանագրեց նաեւ մեծ նուաճումներ՝ 
հոգեւոր, նիւթական եւ շինարարական բնագաւառներու մէջ: 
չենք ուզեր հոս գրել այդ նուաճումներու մասին, որովհետեւ 
անոնք օրը օրին արձանագրուած են հայ մամուլին մէջ եւ 
անոնց ընդհանուր պատկերը անկասկած որ պիտի պարզուի, 
համագումարի ընթացքին, կաթողիկոսական եօթնամեայ գոր- 
ծունէութեան զեկուցումով:

Հայաստանեայց եկեղեցին, իր դարաւոր պատմութեան ըն- 
թացքին, շատ անգամ ունեցած է ներքին ծանր տագնապներ՝ 
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առաւելաբար իբր հետեւանք քաղաքական արտաքին ազդակ- 
ներու: Բայց միշտ ալ, վերջիվերջոյ, ան կրցած է յաղթահարել 
բոլոր դժուարութիւնները, եւ վերագտած է իր ամբողջական 
միասնականութիւնը:

Բնական է, մեր բոլորին համար հոգեկան մեծ ցաւ է Կի- 
լիկիոյ Կաթողիկոսութեան մէկ հատուածին՝ Անթիլիասի այժ- 
մու իշխանութեան, բացակայութիւնը ազգային-եկեղեցական  
համագումարէն: Մեր եկեղեցւոյ բարձրագոյն հեղինակութիւ- 
նը եղող այս ժողովէն իր բացակայութեամբը՝ վերոյիշեալ 
հատուածը ինքզինքը, դժբախտաբար, անգամ մը եւս դուրս 
կը դնէ Հայ եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդի ամբողջութենէն: 
Բոլորին միտքերուն մէջ տակաւին թարմ են Ամենայն Հայոց 
Վեհ. հայրապետի բարեացակամ կեցուածքը եւ հաշտութեան 
բազմաթիւ կոչերը: Ծանօթ են նաեւ բազմաթիւ հեղինակաւոր  
ազգայիններու (Լիբանանէն թէ արտասահմանի այլ գաղութ- 
ներէ) ի խնդիր համաձայնութեան, տարած աշխատանքները: 
Մեր կողմէ հաւանաբար միամտութիւն էր յուսալ թէ, այս բոլո- 
րէն վերջ, եւ ազգային-եկեղեցական համագումարի նախօր- 
եակին, ՀՅդի ողջմիտ տարրերը եւ Անթիլիասի եկեղեցա-
կանները եւ, ինչու չէ՞, գլխաւորութեամբ Զարեհ սրբազանին, 
պիտի կարենային ձերբազատիլ Պիւրոյի տիրապետութենէն 
եւ քաղաքական հաշիւներէն, ու պիտի փորձէին վերահաստա- 
տել երկու Աթոռներու միջեւ եղբայրական կապը:

Բայց Ազդակի5 մէջ հրատարակուած՝ Զարեհ սրբազանի  
«Խօսք Մեր Սիրելի եւ Պատուական Զաւակներուն» խորագրով  
գրութիւնը տուաւ փաստը, թէ սխալա՛ծ էինք մեր լաւատեսու- 
թեան մէջ: Այս գրութեամբ Անթիլիասի այժմու իշխանութիւն- 
ները ո՛չ միայն ժխտական դիրք կ՚որդեգրէին ազգային-եկեղե-
ցական ժողովի նկատմամբ, այլ նաեւ կը յայտնեն այնպիսի 
հիմնական միտքեր, որոնք ժխտումն իսկ են եկեղեցւոյ միու- 
թեան եւ եկեղեցական իշխանութեան ըմբռնումին:

Մենք աւելորդ կը նկատենք Զարեհ եպս.ի գրութիւնը ամ- 
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բողջական վերլուծումի ենթարկել. պիտի բաւականանք մեր 
տեսակէտերը պարզելով կարգ մը հիմնական կէտերու շուրջ: 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական Աթոռին շուրջ ստեղծուած տագ- 
նապէն վեց տարիներ յետոյ եւս, դժբախտաբար, շատերուն 
կողմէ այդ տագնապին էութիւնը սխալ կը հասկցուի եւ սխալ  
կը բացատրուի: Ոմանք կը կարծեն տակաւին թէ՝ «այս դըժ- 
բախտ իրադարձութեանց պատճառն է Գահիրէի եպիսկոպո-
սական Ժողովը, որ ընտրական-վարչական խնդրի մը տուած  
է ծանրակշիռ գոյն եւ համեմատութիւն, ու ասով ստեղծած 
արուեստական այնպիսի անել մը, որուն մէջէն ելլել կարելի 
չէ, ինչպէս որ կարելի չէ եղած» (Մարմարա 6, 25 Օգոստոս 
1962): Զարեհ եպս.ի գրութիւնն իսկ կը ժխտէ այդ դիւրին 
բացատրութիւնը եւ կը փաստէ թէ եկեղեցական այժմու տագ- 
նապին պատճառը ո՛չ ընտրական եւ ո՛չ ալ վարչական պարզ 
խնդիրներ են, այլ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ կազմական 
կառուցուածքին համար հիմնական նշանակութիւն ունեցող 
սկզբունքային հարց մըն է: Մենք, հոս, ամբողջութեամբ զանց 
կ՚առնենք Կիլիկեան Աթոռէն ներս գոյութիւն առած վարչական  
ներքին տարակարծութիւնները, զորս երկրորդական կը նկա- 
ենք երկու նուիրապետական Աթոռներու միջեւ յարաբերու- 
թիւններու էական խնդրին քով, ընդունելով հանդերձ թէ այդ 
տարակարծութիւնները եւս պէտք է գտնեն իրենց լուծումը, 
որպէսզի Աթոռին ներքին թեմերէն ներս եւս համերաշխութիւնը 
դրուած ըլլայ զօրաւոր հիմերու վրայ: Զարեհ եպս. ի խնդիր  
համերաշխութեան տարուած աշխատանքներուն յաջողութիւն 
գտած չըլլալու պարագան կը բացատրէ հետեւեալ ձեւով. 
«Անհրաժեշտ կը նկատենք, սակայն, որ հայ սիրելի ու հաւա-
տացեալ ժողովուրդին ծանուցուի թէ՝ այսօր ալ, Ս. էջմիածնի 
Կիլիկեան մեր Կաթողիկոսական Աթոռին դիրքին եւ հեղինա- 
կութեան նկատմամբ գերադասի իրաւունքներ ձեռք բերելու 
որոշումէն եւ այս Աթոռը իրեն ի հոգեւորս ենթակայ նկատելու 
պատրանքէն չէ ձերբազատած ու կը շարունակէ հետեւողա-
կանօրէն եւ անտեղիտալի կերպով հետապնդել իր կարծեցեալ 
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գերագահութեան առանձնաշնորհումները»: Զարեհ եպս. կը  
նկատէ թէ կաթողիկոսական երկու Աթոռները «հաւասարակից,  
եղբայրակից ու խաչակից» են: Ան Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնին 
կը զիջի միայն «նախամեծարի» պատուակալ տիտղոսը: Զա- 
րեհ եպս. իր ընթերցողներուն կ՚ուզէ տալ նաեւ այն տպաւո- 
րութիւնը թէ՝ «Ս. էջմիածնի Մկրտիչ Ա.7, Մատթէոս Բ.8, Գէորգ 
ե.9, Խորէն Ա.10, Գէորգ Զ.11, եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ՝ Սահակ  
Բ.12, Բաբգէն Ա.13, Պետրոս Ա.14 եւ Գարեգին Ա.15» իր ըմբռնում- 
ները ունեցած են երկու Աթոռներու փոխյարաբերութեանց 
սկզբունքներուն նկատմամբ:

Պատմականօրէն բացարձակապէս անճիշտ է այս տեսու- 
թիւնը. ո՛չ էջմիածնի կաթողիկոսները եւ ո՛չ ալ Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսները որեւէ ժամանակ երկու Աթոռները «հաւասա-
րազօր» են նկատած: Կիլիկիոյ Աթոռը ո՛չ միայն ի հոգեւորս 
միշտ ենթակայ եղած է Ս. էջմիածնի Մայր Աթոռին, այլ նաեւ 
երկար ժամանակներ վարչականօրէն ան ենթակա՛յ եղած է  
նաեւ Պոլսոյ Պատրիարքութեան:

երբ զանազան երկիրներէ եւ ազգութիւններէ բաղկացած  
եւ մօտ հինգհարիւր միլիոն հաւատացեալներ հաշուող Կա- 
թողիկէ եկեղեցին կը հպատակի գերագոյն միակ պետի մը,  
երբ, այսօր, ամբողջ քրիստոնեայ աշխարհը միութեան բերե- 
լու համար բանակցութիւններ եւ աշխատանքներ կը տարուին, 
անըմբռնելի եւ քիչ մըն ալ ծիծաղելի պիտի ըլլար հազիւ չորս 
միլիոն հաշուող հայ ժողովուրդին համար ունենալ «հաւա-
սարակից» երկու կրօնական գերագոյն պետեր: Որեւէ ազգ,  
որեւէ հաւաքականութիւն եւ նոյնիսկ որեւէ սովորական կազ- 
մակերպութիւն չի կրնար գոյատեւել՝ միութեան եւ միասնա-
կանութեան մէջ, երբ կ՚ունենայ երկու հաւասարազօր իշխա- 
նութիւններ: Այս իրողութիւնը առաւել եւս ճիշտ է եկեղեցական 
կազմակերպութեան եւ իշխանութեան համար:

եկեղեցիին ու ազգին հանդէպ իր պատասխանատւութիւն- 
ներուն գիտակից էջմիածնի որեւէ կաթողիկոս եւ ազգային-



– 390 –

եկեղեցական որեւէ համագումար պիտի չուզեն եւ պիտի 
չկրնան զիջում ընել հիմնական այս կէտին շուրջ, նոյնիսկ 
յանուն համերաշխութեան եւ նուիրապետական Աթոռներու 
սիրոյ եւ եղբայրական յարաբերութեանց: Որովհետեւ այդ 
գնով ձեռք բերուած համերաշխութիւնը կրնայ միայն պատա- 
հական ու ժամանակաւոր ըլլալ: Կ՚ուզենք նմանօրինակ պա- 
րագայի մը համար յիշատակել երջանկայիշատակ Օրման- 
եան պատրիարքի կեցուածքը16: Սահակ Բ. Խապայեան կա- 
թողիկոսի ընտրութենէն առաջ, 1900ական թուականներուն, 
երբ օսմանեան կառավարութիւնը ամէն միջոցի կը դիմէր, 
առանց Պոլսոյ Պատրիարքարանի միջամտութեան Կիլիկիոյ 
գահակալի ընտրութիւն կազմակերպելու համար, Օրմանեան 
պատրիարք իր հրաժարականը կը ներկայացնէր պետութեան 
եւ այս առթիւ կը գրէր. «չի կրնար ազգային հիմնական կազ- 
մակերպութեան հակառակ ձեւ ընդունիլ, եւ այնպիսի պայմա- 
նի մը գործակցիլ որ հայ ազգութիւնը երկփեղկելու, եւ տարբեր 
ազգութեանց բաժնելու նպատակն ունէր» (Ազգապատում, էջ 
3017):

երկգլխանի իշխանութեան մը գոյութիւնը, նոյնիսկ լաւա- 
գոյն պայմաններու եւ տրամադրութիւններու մէջ, անպայմա- 
նօրէն, եթէ ոչ անմիջապէս՝ գոնէ ժամանակի ընթացքին, կը 
պառակտէ՛ եւ նուազագոյն երկու հատուածներու կը բաժնէ 
եկեղեցին ու ժողովուրդը:

Ահա ա՛յս է, եկեղեցական տագնապի ընդմէջէն, ՀՅդի  
Պիւրոյին հետապնդած նպատակը: 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական Աթոռին շուրջ ստեղ- 
ծուած տագնապը նկատել արուեստականօրէն ստեղծուած 
տագնապ մը, զայն նկատել կուսակցական պայքարներու ար- 
դիւնք եւ կամ զայն վերագրել Գահիրէի եպիսկոպոսական  
Ժողովի իբր թէ սխալ մէկ վերաբերումին, ամէնէն բարեմիտ 
բացատրութեամբ իսկ, առնուազն միամտութիւն է: Մենք պէտք  
է շնորհակալ ըլլանք Զարեհ սրբազանին, որ այնքան յստա- 
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կօրէն պարզած է եկեղեցական-ազգային այս տագնապին 
էութիւնը: Անթիլիասի այժմու իշխանութիւնները չեն ընդունիր 
թէ՝ Կիլիկիոյ Աթոռը նոյնիսկ ի հոգեւորս ենթակայ կրնայ ըլլալ  
Ս. էջմիածնի Մայր Աթոռին:

չենք ուզեր Զարեհ սրբազանի գրութեան յարուցած այլ 
հարցերու մասին խօսիլ, որովհետեւ անոնց բոլորն ալ կապ 
ունին վերոյիշեալ էական խնդրին հետ: Աւելցնենք միայն թէ Ս. 
էջմիածնի Աթոռին հանդէպ եղբայրական սիրոյ եւ յարգանքի 
արտայայտութիւններէն առաջ, լաւ կ՚ըլլար որ Անթիլիաս Մայր  
Աթոռին վերադարձնէր անկէ բռնագրաւած թեմերը: 

չենք ուզեր նաեւ խօսիլ «անկախ մտածողութեամբ» այն 
մտաւորականներու մասին, որոնք ամէն օր սէր եւ համերաշ- 
խութիւն կը քարոզեն եւ ընդհանուր ու ձրի մեղադրանքներ 
կ՚ընեն բոլոր կողմերուն... բայց հիմնական խնդրին շուրջ կը 
խուսափին տեսակէտ յայտնելէ եւ իրենց մեկնաբանութիւնը 
կը վերապահեն ազգային-եկեղեցական ժողովի արդիւնքին17:

Ընդհանուր, բարեմիտ եւ սրտցաւ արտայայտութիւններով 
չէ որ կարելի կ՚ըլլայ լուծել կազմակերպութեան մը եւ մանա- 
ւանդ ամբողջ ազգի մը եկեղեցիին շուրջ ստեղծուած հիմնա-
կան տարակարծութիւնները:

Մենք կը կարծենք թէ նուիրապետական երկու Աթոռներու 
փոխյարաբերութիւններուն նկատմամբ Զարեհ սրբազանի 
գրութեան մէջ յայտնուած հիմնական միտքերը համոզումը 
չեն Զարեհ սրբազանին, Անթիլիասի եկեղեցականներուն եւ  
ո՛չ ալ ՀՅդի շարքայիններու մեծամասնութեան: Այդ ըմբռնու- 
մը պարտադրանքն է ՀՅդի այժմու ղեկավարութեան՝ իբրեւ  
անհրաժեշտութիւն իր քաղաքական ծրագիրերու յաջողու- 
թեան: եւ այդ ծրագիրերը մշակուած էին երանաշնորհ Գա- 
րեգին հայրապետի վախճանումէն շատ առաջ իսկ: ՀՅդի 
ազգավնաս այդ ծրագիրերու մասին բազմաթիւ անգամներ 
գրուած են արդէն եւ մենք հոս պիտի բաւականանք շատ 
ամփոփ յիշեցումով մը: ՀՅդի Պիւրոյի հին երազն է Կիլիկիոյ 
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Կաթողիկոսութիւնը Ս. էջմիածնի Մայր Աթոռին հաւասարա- 
զօր Աթոռ ընդունիլ տալ, էջմիածնի արտասահմանեան թե- 
մերու գրաւումովը Անթիլիասը դարձնել Սփիւռքի հայութեան 
կրօնական գերագոյն կեդրոնը եւ զայն վերածել քաղաքական 
կեդրոնի մը: Այս «յաջողութենէն» յետոյ ՀՅդի համար դիւրին 
պիտի ըլլայ Արարատեան Մայր Աթոռին եւ Հայրենիքի մեր 
եղբայրներուն ու քոյրերուն հակադրե՛լ Անթիլիասի Կաթողիկո-
սակութիւնն ու արտասահմանի հայութիւնը, իր քաղաքական 
տիրապետութեան տակ առնել այս վերջինները եւ զանոնք 
օգտագործել միջազգային շուկաներու վրայ:

Այս ծրագիրերուն մաս կը կազմէ նաեւ գաղութներու հա- 
յութեան հոգեկան եւ մտաւոր կապերը խզել Ս. էջմիածնէն եւ 
Մայր Հայրենիքէն:

Այսօր եւս, Հոկտեմբերին էջմիածնի մէջ գումարուելիք ազ- 
գային-եկեղեցական մեծ ժողովի առիթով, նոյն ծրագիրն է 
որ կը հետապնդէ ՀՅդի Պիւրօն, հակառակ որ վերջին վեց 
տարիներու փորձը վերջնականապէս ցոյց տուաւ թէ արտա-
սահմանի մեր պատուական ժողովուրդը թոյլ պիտի չտա՛յ, որ  
իր եկեղեցին եւ իր սրբութիւնները ծառայեն միջազգային ար- 
կածախնդրութիւններու: Պիւրոյին երազը դատապարտուած 
է մնալու ՀՅդի չիրականացած երազներէն մէկը:

չի բաւեր եկեղեցական շէնքեր գրաւել, երբ մարդոց հոգի- 
ներն ու սիրտերը չեն գրաւուիր:

Բազմաթիւ անգամներ առիթը ունեցած ենք Կիլիկիոյ Կա- 
թողիկոսութեան շուրջ մեր տեսակէտերը պարզելու: Բայց 
առաջքը առնելու համար որեւէ սխալ մեկնաբանութեան եւ 
թիւրիմացութիւններու, կ՚ուզենք անգամ մը եւս յստակ կերպով 
ըսել մեր ըմբռնումը:

Համոզուած ենք թէ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ եւ հայ ժո- 
ղովուրդի այժմու ապրած պայմաններուն մէջ, ո՛չ միայն օգտա- 
կար, այլ նաեւ անհրաժե՛շտ են Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
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պահպանումը, գոյատեւումն ու զօրացումը: Սիսի Աթոռին Ան- 
թիլիաս փոխադրուելէն իվեր, որեւէ կազմակերպութենէ աւելի 
մեր բարեկամներն եւ մենք հաւանաբար առաւելագոյն աշխա-
տանքը տարած ենք եւ մեծագոյն զոհողութիւնները յանձն 
առած որպէսզի Անթիլիասի Կաթողիկոսութիւնը կարենայ իր 
պատմական դերը շարունակել: Անհրաժեշտ կը նկատենք որ 
ան բծախնդրօրէն պահէ իր վարչական անկախութիւնը:

Բայց մենք միշտ ալ պայքարած ենք եւ պիտի շարունակենք 
պայքարիլ այն բոլոր ձգտումներուն դէմ, որոնք խնդրոյ առար- 
կայ կ՚ուզեն դարձնել ընդհանրական հայրապետութեան հո- 
գեւոր գերակայութիւնը, եւ այն բոլոր ծրագիրերուն դէմ, որոնք 
կը ձգտին մեր կրօնական հաստատութիւնները վերածել քա-
ղաքական կեդրոններու:

Ոչ միայն կրօնական եւ զուտ եկեղեցական, այլ նաեւ ազ- 
գային տեսակէտով անհրաժեշտ է որ Հայաստանեայց եկե- 
ղեցւոյ կազմակերպութիւնը զօրանայ, որովհետեւ ան մեծա- 
գոյն ազդակներէն մէկն է արտասահմանի հայութեան ազգա- 
յին գոյատեւման եւ լաւագոյն միջոց մը՝ Հայրենիքի հետ մեր 
հոգեկան կապերու պահպանումին: Հայ եկեղեցին կրնայ զօ- 
րաւոր մնալ եւ ամրակուռ դառնալ միայն իր միասնականու- 
թեամբը, պահպանումովը իր աւանդական ու նուիրապետա-
կան կարգերուն ՝ հոգեւոր գերագահութեամբը Արարատեան 
Մայր Աթոռին, իբր գերագոյն գլուխ ու պետ ունենալով Ամե-
նայն Հայոց Վեհ. հայրապետը: Հիմնական այս գիծէն որեւէ 
շեղում անպայմանօրէն կը տկարացնէ եկեղեցին եւ հետեւա-
բար նաեւ սփիւռքահայութեան ազգապահպանման լաւագոյն 
միջոցներէն մէկը:

Հայաստանեայց եկեղեցւոյ միասնութեան ամրապնդումին 
անպայման կը նպաստէ պարբերական գումարումը ազգա- 
յին-եկեղեցական ժողովին: Որքան գիտենք, երկար ժամա-
նակներէ իվեր ազգային-եկեղեցական համագումարը նիստի 
կը հրաւիրուի Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի վախճանման եւ  



– 394 –

նոր գահակալի ընտրութեան առիթով: Վեհ. Վազգէն Ա. կա- 
թողիկոսի իմաստուն նախաձեռնութիւններէն մէկն է նաեւ 
եկեղեցւոյ գերագոյն մարմնին ի նիստ հրաւիրուիլը՝ այս շըր- 
ջանին եւ մասնաւոր օրակարգերով: Որեւէ հաստատութեան 
եւ առաւել նաեւ եկեղեցական կազմակերպութեան համար ան- 
հրաժեշտութիւն է գումարումը, եթէ ոչ որոշ թուականներու՝ 
գոնէ պարբերաբար, իր օրէնսդիր, կարգադիր եւ համարառու 
ժողովին: Մեր եկեղեցւոյ բարձրագոյն հեղինակութիւնը եղող  
այս մարմնին աւանդականօրէն եւ նաեւ համաձայն «Հայաս- 
տանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ սահմանադրութեան նա-
խագծի» տրամադրութիւններուն – նախագիծ՝ որուն անդրա-
դառնալու տակաւին առիթը պիտի ունենանք –իրաւասութեան 
մէջն են ոչ միայն Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի, Գերագոյն  
Հոգեւոր Խորհուրդի, վերստուգիչ յանձնաժողովի ընտրութիւն- 
ները, այլ նաեւ քննարկումն ու վճռահատումը դաւանաբանա- 
կան, կրօնական, ծիսական, վարչական, կազմակերպչական,  
խնամատարական եւ եկեղեցական այլ խնդիրներու: Ազգա- 
յին-եկեղեցական ժողովի լիազօրութեան մէջ կը մտնեն նաեւ  
Հայ եկեղեցւոյ եւ անոր օրկաններուն յառաջիկայ գործունէու- 
թեան ուղեգիծի եւ ծրագրի ճշտումը, նուիրապետական Աթոռ- 
ներու միջեւ ծագած վէճերուն քննարկումն ու լուծումը, Մայր 
Աթոռի հոգեւոր եւ նիւթական գործունէութեան քննութիւնը եւ 
Մայր Աթոռի պիւտճէի հաստատումը: Ի հարկէ իբր օրէնսդիր 
գերագոյն մարմնին ՝ համագումարի իրաւասութիւններու սահ- 
մանին մէջ են նաեւ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ կանոնադրու- 
թեան հաստատումը, վերաքննութիւնն ու բարեփոխումը: 

Մեր բոլորին համար հոգեկան մեծ գոհունակութիւն եւ հըր- 
ճուանք պիտի ըլլար այս մեծ ժողովի նախագահութեան մէջ 
տեսնել, Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետի կողքին, Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան գահակալը: դժբախտաբար, համագումա- 
րի նախօրեակին Անթիլիաս չկրցաւ ձերբազատիլ քաղաքա- 
կան ազդեցութիւններէ եւ իր դարաւոր ու աւանդական կապե- 
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րը վերահաստատել ընդհանրական հայրապետութեան հետ:  
Օտար այն ուժերը, որոնք երկարօրէն ծրագրեցին ու յաջող- 
ցուցին Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տագնապը, որպէսզի Ան- 
թիլիասը խզեն էջմիածնէն եւ արտասահմանի հայութիւնը 
Մայր Հայրենիքէն, յայտնի է թէ տակաւին երկար ժամանակ 
թոյլ պիտի չտան, որ համերաշխութիւնը եւ եղբայրական սի- 
րոյ կապերը վերահաստատուին նուիրապետական մեր երկու 
Աթոռներուն միջեւ:

Անթիլիասի այժմու իշխանութիւններուն բացակայութիւնը 
ազգային-եկեղեցական ժողովէն, ըլլալով հանդերձ շատ տխուր  
ու ցաւալի իրողութիւն մը, որեւէ կերպով չ՚ազդեր համագումարի 
օրինաւորութեան, հեղինակութեան ու տարողութեան եւ ոչ ալ  
անոր համազգային արժէքին: Ս. էջմիածին պիտի ըլլան եւ  
սրբագումար ժողովին պիտի մասնակցին, Վազգէն Ա. կաթո- 
ղիկոսի նախագահութեան տակ, Հայաստանեայց Առաքելա- 
կան եկեղեցւոյ աթոռակալները, բարձրաստիճան իշխանա- 
ւորները, թեմական առաջնորդները եւ աշխարհի գրեթէ բո- 
լոր երկիրներուն մէջ ցրուած հայ ժողովուրդի եկեղեցական  
ու աշխարհական պատգամաւորները: Կիլիկիոյ Կաթողիկո- 
սութիւնը եւս ըստ արժանւոյն պիտի մասնակցի համագումա- 
րին՝ Աթոռի օրինապահ միաբանութեան եւ թեմերու աշխար- 
հական ներկայացուցիչներովը, գլխաւորութեամբ Բարձր. Տ. 
Խադ Արք. Աջապահեանի18:

Հետեւաբար, Հայ եկեղեցւոյ մեծագոյն հեղինակութիւննե- 
րը, Հայրենիքի եւ Սփիւռքի բոլոր գաղութներու ներկայացուց- 
չական կարեւոր անձնաւորութիւնները պիտի մէկտեղուին 
էջմիածին, խորհրդակցին եւ որոշումներ առնեն եկեղեցին ու 
ազգը յուզող կարեւոր խնդիրներու շուրջ:

Կարելի՞ է երեւակայել եկեղեցական եւ նաեւ ազգային հա-
մագումար մը, որ ըլլայ ա՛յսքան հեղինակաւոր ու պատկառելի:

Հոկտեմբերի սկիզբը Ս. էջմիածնի մէջ գումարուող ազգա- 
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յին-եկեղեցական ժողովի օրակարգի նիւթերը, կցուած՝ հա-
մագումարը ի նիստ հրաւիրող հայրապետական կոնդակին, 
ժամանակին հրապարակուեցան արտասահմանեան մամու- 
լին մէջ: Բայց նկատի ունենալով անոնց կարեւորութիւնը, ան- 
գամ մը եւս կ՚ուզենք զանոնք ուշադրութեանը յանձնել մեր 
ընթերցողներուն.

Ա.- Զեկուցում կաթողիկոսական եօթնամեայ գործունէու- 
թեան:

Բ.- Հաշուետւութիւն նիւթական գործունէութեան:

Գ.- Հայաստանեայց եկեղեցւոյ կանոնագրին մշակման 
հարցը:

դ.- Ամրապնդում Հայ եկեղեցւոյ միասնութեան:

ե.- Ընտրութիւն Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի եւ վեր- 
ստուգիչ յանձնաժողովի:

Զ.- Ս. էջմիածնի յառաջիկայ շինարարական գործունէու- 
թեան ծրագիր:

Բնական է, եթէ ժողովը մեծամասնութեամբ ընդունի, պատ- 
գամաւորներու կողմէ ներկայացուած այլ հարցեր եւս կրնան 
մտցուիլ համագումարի օրակարգին մէջ:

Մեր ծրագրէն դուրս կը մնայ մանրամասն քննութեան են- 
թարկել օրակարգի բոլոր նիւթերը: Պիտի բաւականանք հա- 
կիրճ խորհրդածութիւններ ներկայացնելով կարգ մը հարցերու 
շուրջ միայն:

Պիտի չփորձենք նոյնիսկ թուել Հայաստանեայց եկեղեցւոյ  
վերջին եօթը տարիներու նախաձեռնութիւններն ու իրագոր- 
ծումները՝ գլխաւորութեամբ, առաջնորդութեամբ եւ անմիջա-
կան հսկողութեանը տակ Ամենայն Հայոց հայրապետին եւ  
որոնք մաս պիտի կազմեն, անկասկած, կաթողիկոսական զե- 
կուցումին: Անհրաժեշտ է որ համագումարի աւարտին, եօթ- 
նամեայ այդ տեղեկագիրը ամբողջութեամբ հրատարակութեան  
տրուի, որպէսզի հայ ժողովուրդը հպարտութեամբ ունենայ  
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համապատկերը իր սիրելի եկեղեցիին հսկայական ու պատ- 
մական նշանակութիւն ունեցող աշխատանքներուն ու նուա- 
ճումներուն:

Ս. էջմիածնի շինարարական ծրագիրերուն յաջողութիւնը 
դիւրացուցին Սովետ Հայաստանի կառավարութեան բարեա-
ցակամ կեցուածքը եւ արտասահմանի հաստատութիւններուն 
ու բարերարներուն նիւթական լայն զոհողութիւնները: Այդ 
զոհողութիւնները կը պարտին ո՛չ միայն այն իրողութեան, որ 
իւրաքանչիւր հայու սրտին մօտ է Ս. էջմիածինը, այլ նաեւ այն 
իրողութեան, որ Վազգէն Ա. կաթողիկոսի անձը Հայրենիքի թէ 
արտասահմանի ամբողջ հայութեան համար ունի բացառիկ 
հմայք եւ կը վայելէ բոլորին յարգանքն ու սէրը:

Կ՚արժէ որ համագումարը յառաջիկայ շրջաններուն համար 
եւս Վազգէն կաթողիկոսի տրամադրութեանը տակ դնէ նիւթա-
կան լայն միջոցներ՝ զոհողութեամբը բոլոր թեմերուն, հայկա-
կան հաստատութիւններուն ու կազմակերպութիւններուն եւ  
ամբողջ հայ հաւատացեալ ժողովուրդին, որպէսզի մեր սիրելի  
հայրապետը կարենայ աւելի լայն տարողութեամբ շարունա- 
կել եւ ի գլուխ հանել իր եկեղեցաշէն եւ ազգօգուտ ծրագիրերը: 

Ազգային-եկեղեցական ժողովի գումարումը, Հայաստան- 
եայց եկեղեցւոյ բարձրաստիճան իշխանաւորներուն եւ հայ 
ժողովուրդի ներկայացուցչական դէմքերու մասնակցութեամբ, 
անկասկած թէ ինքնին կը ծառայէ եկեղեցւոյ միասնութեան 
ամրապնդումին, եւ հաւանաբար համագումարի աշխատանք- 
ներու ընթացքին պիտի որդեգրուին նաեւ կարգ մը գործնա-
կան միջոցառումներ, որոնք պիտի նպաստեն արտասահմանի  
նուիրապետական Աթոռներու եւ թեմերու փոխյարաբերու- 
թեանց աւելի սերտացման՝ ամրապնդումովը անոնց հոգեւոր 
կապերուն եւ եղբայրական գործակցութեան:

Բայց երբ այս շրջանին կը խօսինք Հայաստանեայց եկե- 
ղեցւոյ միասնութեան մասին, մեր միտքերը ինքնաբերաբար  
նորէն կ՚երթան Կիլիկիոյ Աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնա- 
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պին: Բնական է, համագումարը եւս պիտի զբաղի այս հարցով: 
դժբախտաբար, ինչպէս արդէն առիթը ունեցանք պարզելու, 
նկատի ունենալով Անթիլիասի այժմու իշխանութիւններու ազ- 
գային-եկեղեցական ժողովին հանդէպ որդեգրած ժխտական 
դիրքաւորումը, եւ մանաւանդ Զարեհ սրբազանի այն յայտա-
րարութենէն յետոյ թէ՝ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսական Աթոռը ի 
հոգեւորս եւս ենթակայ չէ եւ երբեք չէ եղած ընդհանրական 
հայրապետութեան, մեր ժամանակներու Հայ եկեղեցւոյ մեծա- 
գոյն տագնապին լուծում գտնելու կարելիութիւնը չենք տեսներ 
առայժմ: Հաւանաբար, ազգային-եկեղեցական ժողովը եւս 
պիտի չկրնայ օգտակար եւ վերջնական աշխատանք տանիլ 
այս առնչութեամբ: Այս խնդիրը ունի երկու երես.- 

1.- Նախ, միայն Կիլիկիոյ Աթոռին վերաբերեալ ներքին տա- 
րակարծութիւնները – ընտրական եւ վարչական–որոնք եկե- 
ղեցական համագումարի իրաւասութենէն դուրս կը մնան  
եւ որոնց լուծումը կարելի է գտնել տեղւոյն վրայ՝ կողմերու 
միջեւ անկեղծ բանակցութիւններով:

2.- երկու նուիրապետական Աթոռներու փոխյարաբերութիւն- 
ներու հարցը, որուն կարելի չէ լուծում գտնել, որքան ատեն  
որ Անթիլիասի այժմու իշխանութիւնները չեն ընդունիր թէ  
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը ի հոգեւորս ենթակայ է Ս. էջ- 
միածնի Ամենայն Հայոց Հայրապետութեան եւ չեն վերա- 
դարձներ Մայր Աթոռէն բռնագրաւուած թեմերը:

Կը կարծենք թէ մեր նախապէս պարզած պայմաններուն 
տակ, ազգային-եկեղեցական ժողովը, Կիլիկիոյ Կաթողիկո- 
սութեան տագնապի առնչութեամբ, պիտի բաւականանայ 
Հայաստանեայց եկեղեցւոյ նուիրապետական աւանդական  
կարգերու վերաբերեալ ընդհանուր սկզբունքներու յիշեցու- 
մովն ու վերահաստատումովը: Անթիլիասի Աթոռէն ներս ստեղ- 
ծուած ներքին տարակարծութիւններուն առնչութեամբ՝ համա- 
գումարը միայն կրնայ թելադրել որ կողմերը բանակցին յաջող 
լուծումի մը ի խնդիր:
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Վստահ ենք թէ ազգային-եկեղեցական ժողովը պիտի չոր- 
դեգրէ նաեւ այնպիսի բանաձեւեր, որոնք բնոյթն ունենան աւե- 
լի եւս խորացնելու գոյութիւն ունեցող խրամատը:

եկեղեցական տագնապին վերջնական լուծում մը տալու  
մտահոգութեամբ, Ամենայն Հայոց Վազգէն Ա. կաթողիկոս, 
բազմաթիւ առիթներով եւ մանաւանդ իր սրբատառ կոնդակ- 
ներով ցոյց տուաւ իր հայրական բարեացակամութիւնը, իր 
ներողամիտ ոգին եւ ըրաւ ամէն զիջում, բայց ՀՅդի այժմու 
ղեկավարութիւնը պիտի չձգէ որ որեւէ գնով եւ որեւէ ձեւի տակ 
Հայ եկեղեցին վերագտնէ իր միասնականութիւնը:

Սակայն վստահ ենք թէ կը փոխուին քաղաքական կացու- 
թիւնները, կը փոխուին անձերը եւ Հայ եկեղեցին արտաքին 
ճակատի վրայ հայ ժողովուրդին կը ներկայանայ աւելի հզօր՝ 
իր ամրակուռ միասնականութեամբը:

Ազգային-եկեղեցական ժողովի գլխաւոր օրակարգերէն 
մէկն է նաեւ «Հայաստանեայց եկեղեցւոյ կանոնագրին մշակ- 
ման հարցը»: Այս օրակարգին տակ ժողովին պիտի ներկա-
յացուի, բնականաբար, «Հայաստանեայց Առաքելական Ս.  
եկեղեցւոյ Սահմանադրութեան նախագիծ»ը, որ ամբողջու- 
եամբ հրատարակուած է Հայրապետական Աթոռի Էջմիա- 

ծին19 պաշտօնաթերթի 1958ի դեկտեմբերի թիւին մէջ:

Կ՚ուզենք հոս կարգ մը ամփոփ խորհրդածութիւններ ներ- 
կայացնել այդ նախագծի մասին:

Շատ օգտակար աշխատանք մը կատարուած պիտի ըլլար՝ 
եթէ Հայ եկեղեցւոյ օրինագիրքը դառնալու սահմանուած 
նախագծին հետ հրատարակուած ըլլար «նախադրեալներ» 
կամ «պատճառաբանութեանց պարզաբանումը», (էքսփոզէ 

տէ մոթիֆ), ուր պարզուած պիտի ըլլային նոր օրէնքի հրա-
տարակման շարժառիթները, պատմական տուեալները եւ ուր  
մանաւա՛նդ պէտք է տրուէին նոր օրէնքի տրամադրութիւննե- 
րուն բացատրութիւններն ու արդարացումները, յիշատակու- 
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թեամբը այդ տրամադրութիւններուն հիմ ծառայող աղբիւրնե- 
րուն՝ եկեղեցական կանոններ եւ կարգադրութիւններ, ազգա- 
յին-եկեղեցական ժողովներու որոշումներ, հայրապետական  
կարգադրութիւններ, Հայ եկեղեցւոյ դարաւոր աւանդութիւն- 
ները...:

Բնական է, Էջմիածին ամսագրին 1958 դեկտեմբեր ամ- 
սուան խմբագրականը, նուիրուած «Հայաստանեայց Առաքե-
լական եկեղեցւոյ Սահմանադրութեան Նախագծին», մասամբ  
գոհացում կու տայ մեր այս ակնկալութեան, բայց անհրա- 
ժեշտ էր որ ան ըլլար ընդարձակ ուսումնասիրութիւն մը: Սո- 
վորութիւն է նոր օրէնքի մը եւ մանաւանդ նոր օրինագիրքի 
մը կցել «պատճառաբանութեանց պարզաբանում» մը, որ  
մեծապէս կը դիւրացնէ նոր օրէնսդրութեան քննութիւնը, ուսում- 
նասիրութիւնը եւ մանաւանդ յետագայ մեկնաբանութիւնը:

Կ՚ուզենք նաեւ պարզ դիտողութիւն մը ներկայացնել Հայոց 
Առաքելական եկեղեցւոյ կրօնավարչական օրէնսդրութեան 
համար մշակուած նախագծի անունին մասին: Սահմանա- 
դրութիւն բառին տեղ մենք պիտի նախընտրէինք «հիմնական 
կանոնադրութիւն» վերնագիրը: Սահմանադրութիւն բառը ունի  
առաւելաբար պետական իմաստ եւ վերապահուած է ազգի  
մը այն հիմնական օրէնսդրութեան, որ կը սահմանէ երկրի  
պետութեան ձեւը, անոր կառավարութեան վերին իշխանու- 
թեանց եւ գերագոյն օրկաններուն կազմութեան կերպն ու իրա- 
ւասութիւնները, ինչպէս նաեւ պետական իշխանութիւններու 
իրաւասութեանց սահմանները եւ քաղաքացիներուն իրաւա- 
սութիւնները նոյն պետութեան նկատմամբ: Նախագծի հեղի-
նակները սահմանադրութիւն բառը որդեգրած են հաւանա- 
բար 1863ի Ազգ. Սահմանադրութեան նմանողութեամբը: Բայց  
Ազգ. Սահմանադրութեան հեղինակները մշակած են օրէնս- 
դրութիւն մը– այլապէս լաւ պատրաստուած եւ իր ժամանակին 
համար արդիական ըմբռնումներով– որ աւելի կը պատշաճի 
պետական կառուցուածքին քան եկեղեցական կամ համայն- 
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քային իշխանութիւններու: Ազգ. Սահմանադրութեան հեղինակ- 
ները իրենք եւս թրքերէնի թարգմանութեան մէջ զգուշացած  
են թիւրիմացութիւն ստեղծելէ եւ գործածած են կանոնադրու- 
թիւն բառը:

Նոր օրինագիրքի մը մշակման շրջանին հարց կրնայ ծագիլ 
պատրաստուող օրէնքի անհրաժեշտութեան կամ նոյնիսկ 
օգտակարութեան մասին: Հետեւաբար կարելի է նոյն հարցը 
տալ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ համար մշակուած հիմնա-
կան կանոնադրութեան նախագծի մասին:

Մենք բացարձակապէս չենք բաժներ այն տեսակէտը թէ՝  
«մեզի կը թուի թէ՝ մեր եկեղեցիին ներկայ ամրակուռ կեցուած- 
քը հերքումն իսկ է յարգելի խմբագրին (հաւանաբար երիտա-
սարդ ու խանդավառ) կարծիքին, քանի որ աշխարհի չորս 
ծագերուն ցրուած հայ ժողովուրդին «եկեղեցին հայկական»ը, 
միշտ զուսպ ու գիտակից, կ՚ապրի եւ աւելին ՝ կը վերընձիւղի 
ամէն անկիւններն իսկ նորէ նոր կառուցուած տաճարներով: 
Հետեւաբար, պէտք է ընդունիլ որ հաստատուած եւ որոշ ձեւ 
ստացած օրէնքներ գոյութիւն ունին ժողովուրդին ողջմտու- 
թեան մէջ եւ ի կիրառութիւն են օգտակարապէս, ուստի աւելորդ 
մտահոգութիւններ են նոր օրէնքներ սահմանելու ճիգերը՝ ապա- 
գային որոնցմէ չենք գիտեր թէ ի՞նչպիսի արդիւնքներ պիտի 
դուրս գան»:

«դարձեալ, խոնարհաբար, կը կարծենք որ եկեղեցին՝ թը- 
ւաբանական ճշգրտութեամբ եւ երկրաչափական ձեւերով 
կառավարելու ճիգերը՝ հետերնին կը բերեն նաեւ այնպիսի 
անհրաժեշտութիւններ՝ որոնց հետեւանքով եկեղեցին կը դա-
տարկուի իր իմաստէն եւ բովանդակութենէն. մանրամասնել 
չենք ուզեր»: (Մարմարա, 22 Օգոստոս 1962):

Վերոյիշեալ գրութիւնը կարդացողը կ՚ունենայ այն տպաւո- 
րութիւնը, թէ Հայ եկեղեցին իր ուժը, տոկունութիւնն ու ամ- 
րակուռ կեցուածքը կը պարտի այն իրողութեան, որ մինչեւ 
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հիմա «չէ ունեցած հաստատուն, գրաւոր, որոշ ձեւ առած 
եկեղեցական սահմանադրութիւն» մը: Յարգելի յօդուածագի- 
րը իր գրութեան շարունակութեանը մէջ իսկ ինքզինք կը հա- 
կասէ՝ երբ եկեղեցւոյ «ամրակուռ կեցուածք»ին մասին ճառելէ  
անմիջապէս յետոյ, կը գրէ նաեւ. «Անթիլիասի ցաւոտ հարցը...  
երկու Աթոռներու տարակարծութիւնները պիտի խորանան,  
հայութեան երկու խոշոր հատուածները պիտի շարունակեն 
իրարու նայելու խեթիւ աչօք... ի՞նչ զաւեշտական եղերերգու- 
թիւն ... այս երկու պարտրիարքութիւններն ալ գժտած են 
իրարու հետ»: Այս հաստատումներէն վերջ, մեր յարգելի յօդ- 
ուածագիրը ու՞ր գտած է եկեղեցւոյ «ամրակուռ կեցուածք»ը:

եթէ ուզենք բանաստեղծութիւնը մէկ կողմ դնել եւ իրա-
պաշտօրէն դիտել դէպքերը, պէտք է համեստութեամբ խոս- 
տովանինք թէ մեր եկեղեցւոյ պատմութեան ամբողջ ընթացքին 
արձանագրուած են տագնապներ՝ առաւելաբար հետեւանք  
արտաքին ազդակներու, ներքին պայքարներ եւ պառակտում- 
ներ՝ առաւելաբար հետեւանք տեղական փառասիրութիւններու 
եւ անհատական շահերու:

եթէ Հայ եկեղեցին օժտուած ըլլար ընդհանուր սկզբունք- 
ներն ու իրաւասութեանց սահմանները ճշտող հիմնական կա- 
նոնադրութեամբ մը, չենք ըսեր թէ ամբողջութեամբ չքացած 
կ՚ըլլային ներքին դժուարութիւնները, բայց շատ հաւանաբար 
այս ժողովուրդին խնայուած կ՚ըլլար ներքին տագնապներուն 
կարեւոր մէկ մասը:

Հայ եկեղեցւոյ ամէնէն հիմնականէն մինչեւ ամէնէն տար- 
րական սկզբունքներն իսկ մարդիկ հակամէտ են, մանաւանդ 
այս օրերուն, կասկածի տակ դնելու՝ գոհացում տալու համար  
իրենց հատուածական շահերուն կամ անձնական փառասի- 
րութիւններուն: Փաստելու համար նոյնիսկ բացայայտ ճըշ- 
մարտութիւնները՝ անհրաժեշտ կ՚ըլլայ վկայութեան բերել Հայ  
եկեղեցւոյ հեղինակութիւնները, հայրապետական կարգադրու- 
թիւնները, մեր դարաւոր աւանդութիւնները: Տարակոյս չկայ, 
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որ յստակ տրամադրութիւններով օրինագիրք մը առաջքը կ՚առ- 
նէ շատ մը անտեղի եւ անիմաստ բանավէճերու:

Մենք միանգամայն համաձայն ենք Էջմիածին ամսագրի 
խմբագրութեան հետ թէ՝ «Հայաստանեայց Առաքելական 
եկեղեցին, այսօր աւելի քան երբեք, կանգնած է իր հոգեւոր, 
կազմակերպչական-վարչական կեանքն ու գործունէութիւնը 
պատկերացնող, կանոնաւորող, եկեղեցական մի ընդհանուր  
ու միասնական սահմանադրութիւն ունենալու, որն իր ընդհա- 
նուր գծերի մէջ ընդգրկէ մեր Ս. եկեղեցւոյ ամբողջականութիւնը,  
իր պատմական կեդրոն Ս. էջմիածինն ունենալով որպէս գլուխ, 
իր նուիրապետական Աթոռներով, թեմերով եւ բովանդակ հա- 
ւատացեալ ժողովրդով20»:

Ազգային-եկեղեցական ժողովը կրնայ այս նստաշրջանի 
ընթացքին վերջնականապէս վաւերացնել – ի հարկին բարե- 
փոխումներով եւ լրացումներով – ներկայացուած նախագիծը, 
եւ ան Վեհ.ին յատուկ կոնդակով ի զօրու կը դառնայ ամբողջ 
Հայ եկեղեցւոյ համար: Ժողովը կրնայ նաեւ արձանագրել 
աշխարհի բոլոր կողմերէն եկած պատգամաւորութիւններու 
դիտողութիւնները, տեսակէտերն ու առաջարկները, յետոյ 
պաշտօն տալ յատուկ յանձնաժողովի մը որ անգամ մը եւս  
վերամշակէ նախագիծը եւ ներկայացնէ յաջորդ համագու- 
մարի մը: Մենք պիտի նախընտրէինք որ Հայ Առաքելական  
եկեղեցւոյ հիմնական կանոնադրութեան վերջնական ձեւ  
տալու եւ վաւերացնելու աշխատանքը յետաձգուէր յաջորդ 
ազգային-եկեղեցական ժողովին ՝ նկատի ունենալով այժմու 
տիրող պայմանները եւ նկատի ունենալով որ այդ կանոնա- 
դրութիւնը պիտի կիրարկուի այլազան երկիրներու բազմատե-
սակ վարչաձեւերու եւ քաղաքական պայմաններու տակ ապ- 
րող հայ համայնքներու կողմէ:

Էջմիածին ամսագրի 1958ի դեկտեմբեր ամսուան թիւին 
խմբագրականը կու տայ նաեւ պատմութիւնը «Հայաստան- 
եայց Առաքելական եկեղեցւոյ սահմանադրութեան նախա- 



– 404 –

գծին»: Մշակուած օրինագիրքը արդէն իսկ լայնօրէն եւ բազմա- 
թիւ ժողովներու ընթացքին քննութեան, ուսումնասիրութեան 
եւ բարեփոխութեան ենթարկուած է: Այս հարցը օրակարգի 
նիւթ եղած է նաեւ 1955ի ազգային-եկեղեցական ժողովին՝ գու- 
մարուած Վազգէն Ա. կաթողիկոսի նախագահութեան տակ, եւ  
Գահիրէի եպիսկոպոսական Ժողովին: Այժմու նախագծին 
վերջին խմբագրութիւնը կատարած են Նորայր եւ դերենիկ 
Սրբազանները:

«Սահմանադրութեան» նախագիծը կը բաղկանայ հարիւր 
երեսունհինգ յօդուածներէ, որոնք բաժնուած են հետեւեալ 
տասնմէկ գլուխներուն.-

1.- Հիմնական սկզբունքներ

2.- Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ նուիրապետու- 
թիւնը

3.- Ազգային-եկեղեցական ժողով

4.- Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը

5.- Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդ

6.- եպիսկոպոսական Ժողով

7.- Մայր Աթոռի Միաբանութիւն

8.- Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ նուիրապետա-
կան մասնաւոր Աթոռներ

ա.- Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

բ.- Ս. երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւն

գ.- Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքութիւն

դ.- Թեմական առաջնորդութիւններ, եպիսկոպոսական ա- 
թոռներ

ե.- Հոգեւոր հովւութիւններ

զ.- Վանօրայք

9.- եկեղեցական եկամուտներ
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10.- Ընտրական իրաւունք եւ ընդհանուր տրամադրութիւններ

11.- Սահմանադրութեան վերանայում:

Պատրաստուած նախագիծը ընդհանուր կերպով լաւապէս 
ուսումնասիրուած, լաւ դասաւորուած օրինագիրք մըն է: Զայն 
յաջորդաբար վերատեսութեան եւ խմբագրման ենթարկող- 
ները աշխատած են օրինական տրամադրութիւններու տակ  
առնել Հայաստանեայց եկեղեցւոյ նուիրապետական ամբողջ 
կառուցուածքը՝ թաղական խորհուրդներէն ու քահանայ հայ- 
րերէն մինչեւ ազգային-եկեղեցական ժողով եւ Ամենայն Հա- 
յոց կաթողիկոս:

Նախագիծը լայնօրէն տուած է այն օրինական տրամադ- 
րութիւնները, որոնք կը վերաբերին կազմութեանը, ընտրու- 
թեանը եւ իրաւասութիւններուն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ 
կեդրոնական իշխանութեան եւ օրկաններուն՝ Ամենայն Հայոց  
կաթողիկոս, ազգային-եկեղեցական ժողով, Գերագոյն Հոգե- 
ւոր Խորհուրդ, եպիսկոպոսական Ժողով: Ինչ կը վերաբերի 
նուիրապետական Աթոռներու՝ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն, 
երուսաղէմի եւ Իսթանպուլի պատրիարքութիւններ, նախագի- 
ծը ճշտած է միայն ընդհանուր սկզբունքները՝ անոնց իրաւա- 
սութեան շրջագծի, գահակալներու ընտրութեան եւ Ամենայն  
Հայոց Կաթողիկոսութեան եւ եկեղեցւոյ կեդրոնական իշխա- 
նութեանց հետ փոխյարաբերութիւններու մասին: Բազմաթիւ 
յօդուածներու մէջ յիշուած է նաեւ թէ նուիրապետական մաս- 
նաւոր Աթոռներն ու թեմական առաջնորդութիւնները կը ղեկա- 
վարուին իրենց ներքին կանոնադրութիւններուն համաձայն, 
որոնք համապատասխան պէտք է ըլլան տեղական պետա-
կան օրէնքներու:

Նախագծի մէջ կան կարգ մը մանրամասնութիւններ, ժա-
մանակաւոր եւ պարագայական հարցեր որոնք, ըստ մեզի, 
պէտք չէ գտնուին հիմնական կանոնադրութեան մը մէջ: Օրէնք 
մը եւ մանաւանդ սահմանադրական օրէնսդրութիւն մը պէտք 
է գոհանայ ընդհանուր սկզբունքներու ճշտումովը: Պարզ օրի-



– 406 –

նակ մը տուած ըլլալու համար, առնենք հարիւր քսաներորդ յօդ- 
ուածի պարագան: Հարիւր տասնիններորդ յօդուածը տուած  
է հոգեւոր հովւութիւններու սահմանումը, աւելորդ կը նկատենք 
յաջորդ յօդուածով մը յիշատակումը այժմ գոյութիւն ունեցող 
երեք հոգեւոր հովւութիւններու՝ Մոսկուայի, Անգլիոյ եւ Վիեն- 
նայի համայնքներուն: Վաղը այդ հովւութիւններէն մէկը կրնայ 
իր հաւատացեալներու թիւին յաւելումովը առաջնորդական  
թեմի վերածուիլ, կամ ընդհակառակը՝ ամբողջութեամբ ջըն- 
ջուիլ: Կրնայ նաեւ պատահիլ որ անհրաժեշտ նկատուի նոր 
հոգեւոր հովւութիւններ ստեղծելը: Սահմանադրական օրէնք 
մը կը մշակուի եւ կը վաւերացուի երկար ժամանակաշրջանի 
մը համար, եւ պարագայական կացութեան մը փոփոխութեան 
պարագային կարելի չէ փոփոխութեան ենթարկել նաեւ օրի-
նագիրքը:

Կան նաեւ մանաւանդ Աթոռներու եւ առաջնորդական թեմե- 
րու վերաբերեալ կարգ մը տրամադրութիւններ, որոնք իրենց  
տեղը պէտք է ունենան ներքին կանոնադրութիւններու մէջ եւ 
ոչ թէ եկեղեցւոյ հիմնական կանոնադրութեան մէջ:

Պատրաստուած նախագծին մէջ կենսական նշանակութիւն 
ունի այն պարագան, որ ամբողջութեամբ յարգուած են Հա-
յաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ հիմնական, իւրայա- 
տուկ եւ աւանդական դիմագիծն ու նկարագիրը՝ անոր ժողո- 
վրդավարական հանգամանքը: Արդարեւ, մշակուած նոր օրի-
նագիրքի հիմնական սկզբունքներու բաժնին մէջ կը կարդանք.-

«Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ վարչութիւնը 
կազմակերպուած է ժողովրդական սկզբունքներով: Հաւատաց- 
եալները ազատօրէն կ՚ընտրեն իրենց հովիւները՝ քահանայ, 
եպիսկոպոս, կաթողիկոս»: (Յօդուած 13)

«Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին կը ղեկավարուի 
ժողովրդական ընտրական սկզբունքներով»: (Յօդուած 4)

«Ընտրական իրաւունք եւ ընդհանուր տրամադրութիւններ» 
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բաժնին մէջ եւս կը կարդանք.-

«Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին հիմնուած է ժո- 
ղովրդավարական սկզբունքներու վրայ»: (Յօդուած 128)

Տակաւին, բազմաթիւ այլ յօդուածներու մէջ մասնաւոր 
կերպով ճշտուած ու շեշտուած է հիմնական այս սկզբունքը: 
Նախագիծը չէ գոհացած այդ սկզբունքի յայտարարութեամբ, 
այլ զայն կիրարկած է գրեթէ բոլոր յօդուածներուն մէջ: Մեր  
եկեղեցւոյ բոլոր վարչական մարմինները – բացի եպիսկո- 
պոսական Ժողովէն, որուն պիտի անդրադառնանք – կը կազ- 
մուին ժողովրդական ընտրութեամբ եւ աշխարհականներու  
մասնակցութեամբ եւ բոլոր աստիճանի իշխանաւորները կ՚ընտ- 
րուին հաւատացեալներու կողմէ ընտրուած պատգամաւորնե- 
րու քուէներովը: Նոյնիսկ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հոգեւոր 
ու կրօնական գերագոյն պետը՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը 
կ'ընտրուի մարմնի մը կողմէ՝ ազգային-եկեղեցական ժողով, 
որուն անդամներուն մեծամասնութիւնը ո՛չ թէ եկեղեցական- 
ներ են, այլ աշխարհականներ:

«Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ Սահմանադրու- 
թեան Նախագծին» մէջ, այս բոլորը տեսնելէ ու կարդալէ յետոյ,  
պնդել տակաւին թէ «ան իբրեւ հիմնական ոգի, կը թեքի կեդ- 
րոնացեալ եւ աստուածապետական դրութեան» (Մարմարա,  
22 Օգոստոս 1962) կը յատկանշէ, եթէ ոչ չարամտութիւն, առ- 
նուազն՝ ժողովրդավարութեան սխալ եւ չափազանցեալ ըմ- 
բռնում մը:

Այս առնչութեամբ տարակարծութեան նիւթ կրնայ ըլլալ 
միայն նոր օրէնքին մէջ նախատեսուած եպիսկոպոսական ժո- 
ղովի պարագան, Հայ եկեղեցւոյ կեդրոնական միակ մարմինը 
որուն կը մասնակցին բացառաբար եկեղեցւոյ իշխանաւորնե- 
րը՝ կաթողիկոս, պատրիարք եւ եպիսկոպոս, առանց աշխար- 
հականներու մասնակցութեան:

Նախ ճշտենք թէ այս ժողովը բոլորովին ալ Հայ եկեղեցւոյ 
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կրօնավարչական դրութեան մէջ նախընթաց չունեցող մարմին  
մը չէ, ինչպէս կը կարծեն ոմանք: Նոյնիսկ Անթիլիասի մէջ 
բազմաթիւ անգամներ գումարուած է եպիսկոպոսական Ժո- 
ղով: Անոնցմէ միայն մէկը կ՚ուզենք յիշել հոս: Կիլիկիոյ Կա- 
թողիկոսութեան պաշտօնաթերթ Հասկի21 առաջին տարուան 
հաւաքածոյին սկիզբը կը գտնենք կաթողիկոսական շրջաբե- 
րական մը, Սահակ Բ. եւ Բաբգէն կաթողիկոսներու շրջանին, 
թիւ 2 եւ 26 Մայիս 1932 թուակիր, ուր կը կարդանք.- 

«եպիսկոպոսական Ժողովը, որ գումարուեցաւ Կաթողիկո-
սարանիս մէջ, Մարտ 8–14, ինչպէս գիտէք, կարեւոր եւ օգտա-
կար որոշումներ տուաւ այնպիսի խնդիրներու մասին, որոնք 
պիտի նպաստեն մեր սիրելի ժողովուրդի զաւակներուն ըն- 
տանեկան կեանքին բարեկարգութեան եւ պիտի լուսաւորեն 
անոր հասկացողութիւնը իրենց կարգապահական պարտա-
կանութեանց մասին հանդէպ իրենց մայրենի եկեղեցւոյն...»:

Յետոյ, ոչ մէկ անպատեհութիւն կայ եւ ընդհակառակը 
կարեւոր է, որ եկեղեցւոյ բարձրաստիճան իշխանաւորները 
պարբերաբար ժողով գումարեն, հեռու՝ աշխարհիկ բոլոր մտա- 
հոգութիւններէ եւ նկատումներէ, քննելու համար «առաջնա- 
հերթ կարեւոր հարցեր», զբաղելու համար «Հայ եկեղեցւոյ 
բարեկարգութեան եւ կազմակերպութեան վերաբերեալ հար- 
ցերով»:

եպիսկոպոսական Ժողովի գոյութիւնը, մեր եկեղեցւոյ կրօ- 
նավարչական դրութեան մէջ, ո՛չ մէկ կերպով կը խանգարէ 
Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ ժողովրդավարա-
կան նկարագիրը, մանաւանդ որ նոր օրինագիրքի նախագիծը 
այս ժողովին տուած է զուտ խորհրդակցական բնոյթ եւ անոր 
բոլոր որոշումները կը նուիրագործուին Ամենայն Հայոց կա- 
թողիկոսի կամ ազգային-եկեղեցական ժողովի վճիռով:

Հոկտեմբերի սկիզբը գումարուող ազգային-եկեղեցական  
ժողովի առիթով աշխատեցանք ամփոփ գիծերու մէջ եւ յստա- 
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կօրէն տալ, օրակարգի կարեւոր հարցերու մասին, մեր ըմբռ- 
նումներն ու տեսակէտերը:

Գիտենք թէ, օտար միջամտութիւններու՛ հետեւանքով, ար- 
տասահմանէն կարգ մը պատգամաւորութիւններ եւ պատգա-
մաւորներ պիտի չկրնան մասնակցիլ սրբագումար ժողովի 
նիստերուն: Հաւանաբար, համագումարը պիտի չուզէ նաեւ 
վերջնական որոշումներ առնել իր օրակարգի կարգ մը նիւթե- 
րու մասին:

Բայց հակառակ այս բոլորին, ազգային-եկեղեցական ժո- 
ղովի գումարումը այս օրերուն, հայրենի հողին վրայ, Հայաս- 
տանեայց եկեղեցւոյ գլխաւոր կեդրոն՝ Ս. էջմիածնի մէջ, ինք- 
նին պատմական նշանակութիւն եւ մեծ տարողութիւն ունեցող 
երեւոյթ է: Համագումարը եւ անոր յաջորդող կրօնական եւ 
այլ հանդիսութիւնները անկասկած՝ պիտի ծառայեն Հայաս- 
տանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ զօրացման, անոր միաս- 
նականութեան ամրապնդման, եւ նոր ոգեւորութիւն պիտի 
ստեղծեն բոլոր հայ հոգիներէն ներս:

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ այս ժողովը  
փառաւոր էջ մը եւս կ՚աւելցնէ իր կոչումին եւ առաքելութեան 
բարձր գիտակցութիւնը ունեցող, մեր բոլորին սիրելի հայրա- 
պետ՝ Ամենայն Հայոց Վազգէն Ա. կաթողիկոսի եկեղեցաշէն 
եւ ազգօգուտ նախաձեռնութիւններուն վրայ: 
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աՄենաՅն ՀաՅՈՑ  
ՎեՀ. ՎաԶգԷն ա. ԿաթՈՂիԿՈսի 

գաՀաԿաԼՈՒթեան  
ՏասԸ ՏարիներԸ

Այս օրերուն աշխարհի չորս կողմերէն բարձրաստիճան 
եկեղեցականներ, քոյր համայնքներու պետերը, յայտնի 

մտաւորականներ եւ անձնաւորութիւններ կը փութան Մայր 
Հայրենիք, էջմիածնի դարաւոր կամարներուն տակ, համազ- 
գային տարողութեամբ եւ շուքով տօնելու համար Ամենայն 
Հայոց Վեհ. հայրապետին՝ Վազգէն Ա. կաթողիկոսի գահակա- 
լութեան տասնամեակը:

Արդարեւ, տասը տարիներ անցան այն թուականէն, երբ 
համազգային ժողովի մէջ, միաձայն ընտրութեամբ Արարատ- 
եան Մայր Աթոռի գահակալութեան կը բարձրանար Վազգէն 
եպս. Պալճեանը: Մեր եկեղեցական պատմութեան դժուարին 
մէկ շրջանին, հոգեւոր կոչումի համեմատաբար նոր հասած, 
արտասահմանի մէջ գրեթէ անծանօթ եւ երիտասարդ եպս.ի 
մը Հայ եկեղեցւոյ մեծանուն հայրապետերուն յաջորդութեան 
կոչուիլը արդարօրէն կը մտահոգէր շատերուն միտքը: 

Բայց Վազգէն կաթողիկոսի ընտրութիւնը Հայ եկեղեցիին 
եւ հայ ժողովուրդին համար եղած էր նախախնամական կար- 
գադրութիւն մը: 

Առաքելատիպ եւ ազնուական մարդու իր արտաքինովն ու  
նկարագրովը, իսկական եւ նուիրեալ հոգեւորականի իր կեան- 
քով, իր անսահման բարութեամբը, իր անխոնջ գործունէու- 
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թեամբն ու դրական իրագործումներովը եւ վերջապէս իր 
անխախտ հայրենասիրութեամբը, Վեհ.ը, կարճ ժամանակի 
մը մէջ, պիտի փարատէր մտահոգութիւնները, պիտի գրաւէր 
հոգիները եւ պիտի արժանանար բոլոր անկեղծ հայերու հիա- 
ցումին: Բոլոր գաղութներու դիրքի տէր եւ սրտով հարուստ 
ազգայիններուն համար ուխտատեղի մը պիտի դառնար Մայր 
Աթոռը, ամէն առիթով անոնք պիտի փութային Ս. էջմիածին 
եւ իրենց հոգեկան մեծագոյն հաճոյքը պիտի ըլլար բարոյա- 
պէս եւ նիւթապէս օժանդակել Վեհ.ին՝ յաջողցնելու համար 
անոր ծրագիրերը: 

Վազգէն կաթողիկոս գիտցաւ նաեւ շահիլ յարգանքն ու ան- 
վերապահ համակրութիւնը Հայրենիքի պետական անձնաւո- 
րութիւններուն, գիտնականներուն եւ մտաւորականներուն, 
արուեստագէտներուն եւ ամբողջ ժողովուրդին:

Իր գահակալութեան տասը տարիներուն, Վեհ. հայրապե- 
տը այս բոլորը ծառայեցուց շինարարական հսկայ ծրագրի 
մը իրագործումին: Ամբողջական վերանորոգումի ենթարկուե-
ցան վեհարանի հոյակապ շէնքէն մինչեւ էջմիածնի Մայր Տա-
ճարն ու Հայաստանի բոլոր անկիւններու դարաւոր վանքերն 
ու սրբավայրերը:

Իր մտաւորական նոր միաբանութեամբն ու դպրեվանքովը, 
բովանդակալից Էջմիածին ամսագրովը, իր հոյակապ տպա-
րանովը, Մայր Աթոռը, մնալով հանդերձ հայ ժողովուրդի հոգե- 
ւոր մեծագոյն կեդրոնը, վերագտնելու վրայ է նաեւ մշակու- 
թային կեդրոնի իր հին փառքը: 

Անցնող տասը տարիներուն, շնորհիւ Վեհ. հայրապետի 
իմաստուն կարգադրութիւններուն, կազմակերպուեցան Հայ- 
րենիքի թէ սովետ քոյր երկիրներու Հայ եկեղեցւոյ թեմերը: 
Այդ թեմերը օժտուեցան նաեւ Վեհ.ի շունչին տակ դաստիա-
րակուած արժէքաւոր երիտասարդ հոգեւորականներով: Հայ- 
րենիքի մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն մօտ հոգեւոր նոր 
արթնութիւն մը նշմարելի է արդէն: 
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Վազգէն Ա. կաթողիկոսի դէպի արտասահման ուղեւորու- 
թիւնները, միշտ ալ, գաղութներէն ներս ստեղծեցին խանդա-
վառութեան եւ ոգեւորութեան յաջորդական ալիքներ՝ պատ- 
ճառ դառնալով Հայ եկեղեցիի եւ Հայրենիքի նկատմամբ նոր  
սէրերու ծաղկումին: Վեհ.ը հոգեւոր մխիթարութեան հետ, 
պանդուխտ եւ հայրենաբաղձ հոգիներուն բերաւ Մայր Աթոռի 
եւ վերածաղկեալ Հայրենիքի կենդանի խօսքը: Ամէն տեղ եւ 
ամէն միջավայրի մէջ, ան գիտցաւ մարդուն, հա՛յ մարդուն 
միտքին ու մանաւանդ սրտին խօսելու կերպը: Վեհ.ին այցե- 
լութիւնները արտասահման՝ մեծապէս նպաստեցին իբր հայ 
գոյատեւելու մեր ճիգին: 

դժբախտաբար, Վազգէն Ա. կաթողիկոսի գահակալութեան 
առաջին շրջանին իսկ Կիլիկիոյ Աթոռէն ներս ստեղծուեցաւ 
ահաւոր տագնապ մը՝ սպառնալով Հայ եկեղեցւոյ միասնա-
կանութեան: Այս տագնապը եւ անոր յաջորդող պայքարը 
գրեթէ բոլոր գաղութներէն ներս, տասը տարիներէ իվեր, տագ- 
նապեցուցին ու տառապեցուցին Վեհ. հայրապետի զգայուն 
սիրտը, երբ մանաւանդ նկատի ունենանք իբր մարդ անոր 
խաղաղասէր եւ ազնուական հոգին եւ իբր Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոս անոր սրբազան պարտաւորութիւնը՝ պահպանե- 
լու Հայ եկեղեցւոյ աւանդութիւնները, օրէնքները եւ անոր 
ամբողջութիւնն ու միասնականութիւնը: Ան իբր մարդ կրնար 
ներել ու զիջիլ, բայց իբր Ամենայն Հայոց կաթողիկոս չէր 
կրնար ընդունիլ որ եկեղեցին ունենար երկու գերագոյն պետ՝ 
երկու հաւասարազօր կաթողիկոսներ՝ որովհետեւ երկու գերա- 
գոյն պետերու ներկայութիւնը անպայմանօրէն երկուքի կը 
բաժնէ եկեղեցին, եւ նաեւ ժողովուրդը:

Վազգէն Ա. կաթողիկոսի գահակալութեան տասը տարինե- 
րը անկասկած թէ պիտի ըլլային շատ աւելի արդիւնաւէտ, եթէ 
Հայ եկեղեցւոյ խնայուած ըլլար այս ահաւոր տագնապը: 

Տասնամեակի այս առիթով կը մաղթենք, որ Հայ եկեղե- 
ցին վերագտնէ իր ամբողջական միասնականութիւնը՝ գլխա- 
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ւորութեամբ Ամենայն Հայոց Վեհ. կաթողիկոսի:

Սրտագին կը մաղթենք նաեւ, որ Տէրը տակաւին երկար 
կեանք պարգեւէ Վեհ. Վազգէն Ա. կաթողիկոսին՝ ի փառս եւ ի 
պայծառութիւն Հայոց Ս. եկեղեցիին: 
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Մեծի Տանն ԿիԼիԿիՈՅ 
ԿաթՈՂիԿՈսՈՒթեան  

ՊաՇՏՕնաԿան  
նՈր ՀրաՏարաԿՈՒթեան աՌիթՈՎ

Վերջերս Անթիլիասի տպարանէն, եւ իբր «պաշտօնական  
հրատարակութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու- 

թեան», լոյս տեսաւ գրքոյկ մը՝ որուն նպատակն է, ըստ «Մուտք»ի 
գրութեան՝ «լուսաբանել հայ ժողովուրդի զաւակները Հայաս- 
տանեայց եկեղեցւոյ բարեկարգութեան կենսական հարցին 
շուրջ, Ս. էջմիածնի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան եւ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միջեւ տեղի ունեցած  
յարաբերութիւններուն մասին, մասնաւորաբար անդրադառ- 
նալով էջմիածնի մէջ Սեպտեմբեր 27էն Հոկտեմբեր 2 ժամա-
նակամիջոցին մէջ գումարուած եպիսկոպոսական Ժողովին 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մասնակցութեան խնդրին»:

Մեր նպատակը չէ ամբողջական վերլուծումի ենթարկել յի- 
սունեօթը էջերէ բաղկացած այս գրքոյկին բովանդակութիւնը, 
ոչ ալ ճշտել եպիսկոպոսական ժողովին Կիլիկիոյ Կաթողիկո- 
սութեան գահակալին եւ եպիսկոպոսներուն բացակայութեան 
պատճառներն ու պատասխանատուները: Կը յուսանք թէ այս  
բոլորին մասին էջմիածին իր պաշտօնաթերթով կու տայ ան- 
հրաժեշտ լուսաբանութիւնները եւ կը կատարէ հարկ եղած 
ճշտումները:

Հետեւաբար, մեր նպատակն է անդրադառնալ միայն վերո- 
յիշեալ հրատարակութեան մէկ-երկու հիմնական կէտերուն՝ մեր  
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բոլոր մէջբերումները կատարելով նոյն հրատարակութենէն: 

Նախ, կ՚ուզենք անգամ մը եւս ճշտել թէ ՌԱԿի վերջին 
տասնամեակներու բոլոր պատգամաւորական ժողովները 
յստակօրէն շեշտած են Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
կատարած պատմական առաքելութեան նկատմամբ իրենց  
համոզումը, բարձրօրէն գնահատած են անոր դերը մեր ժո- 
ղովուրդի ազգային-եկեղեցական կեանքէն ներս, եւ անհրա- 
ժեշտ նկատած են անոր գոյատեւումն ու զօրազումը: Մենք 
համաձայն ենք նաեւ, որ Անթիլիասի պատմական Աթոռը  
նախանձախնդրութեամբ պահէ իր ներքին վարչական ան- 
կախութիւնը: Այս բոլորը, սակայն, պայմանով որ ան ինքզինք 
չհակադրէ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան եւ մնայ իր 
իրաւասութիւններու եւ ճշտուած իր թեմերու սահմաններուն 
մէջ: Աթոռին Անթիլիաս փոխադրուելէն յետոյ, մեր բոլոր շըր- 
ջանակները՝ Լիբանանի թէ այլ գաղութներու, փաստօրէն իրենց 
բարոյական թէ նիւթական ամբողջական օժանդակութիւնը 
բերին անոր վերակազմաւորումին եւ զօրացումին:

Գրքոյկին ընթերցումէն իսկ ի յայտ կու գայ, թէ եպիսկոպո-
սական ժողովին առիթով, կաթողիկոսական երկու Աթոռներու 
միջեւ եղած թղթակցութիւններուն, բանակցութիւններուն հիմ- 
նական, էական խնդիր եղած է՝ «Հայ եկեղեցւոյ ներքին մի- 
ութեան ամրապնդման հարց»ին օրակարգի վրայ պահելու 
կամ չպահուելու պարագան: Կիլիկիոյ եպիսկոպոսներուն ժո- 
ղովի մասնակցութեան իբր հիմնական պայման դրուած է այդ  
օրակարգին ջնջումը: Հետեւաբար, Անթիլիասի գահակալը 
պահանջած է որ ժողովի ընթացքին չքննարկուի վերջին տաս- 
նամեակներու մեր ազգային-եկեղեցական ներքին մեծագոյն 
տագնապի հարցը, այն տագնապը՝ որ մօտ տարիներէ իվեր 
առաւել եւս կը պառակտէ արտասահմանի մեր ժողովուրդը, 
կը տառապեցնէ եկեղեցին ու ազգը, կը տագնապեցնէ բոլոր  
հաւատացեալներուն միտքն ու խիղճը եւ փաստօրէն արտա- 
սահմանի հայութիւնը բաժնած է երկու անհաշտ ճակատ- 



– 417 –

ներու: Իրապէս անըմբռնելի պիտի ըլլար, որ Հայ եկեղեցւոյ 
բոլոր իշխանները՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն ու զոյգ պա- 
տրիարքները, բոլոր արքեպիսկոպոսներն ու եպիսկոպոսները 
ժողով գումարէին էջմիածնի դարաւոր կամարներուն տակ,  
հեռու՝ քաղաքական մարդոց, աշխարհականներու մասնակ- 
ցութենէն, իրենք իրենց մէջ, ի հարկին խորհրդական բնոյթով, 
չորոնէին լուծումներ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ մեր օրերու 
մեծագոյն տագնապին համար:

Այս հարցին առնչութեամբ մեզի համար իրապէս անհաս- 
կնալի է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կեցուածքը: Տարօրինակ  
է որ Խորէն Ա. կաթողիկոս, Վազգէն Վեհ.ին հետ իր ունեցած  
թղթակցութիւններուն եւ բանակցութիւններուն մէջ, եւ այժմ 
Անթիլիասի պաշտօնական հրատարակութիւնը հիմնակա՞նը,  
էականը, անմիջակա՞նը նկատած են Հայաստանեայց եկե- 
ղեցւոյ բարեկարգչական գործը՝ «...օրինակի համար, Մեծ Պա- 
հոց եւ առհասարակ Պահեցողութեան հարցը՝ թէ՛ տեւողութեան, 
թէ՛ բովանդակութեան եւ թէ՛ կարգաւորման եղանակին տեսա- 
կէտերէն դիտուած. Ս. Պսակի արգիլեալ օրերու, Աստուածա-
յայտնութեան Տօնի թուականի եւ այլ նմանօրինակ կամ յա-
րակից խնդիրներ», մինչ ըստ գրքոյկին իսկ, ասոնք հարցեր 
են, «որոնք անցնող եօթանասունամեակի ընթացքին» չեն 
գտած իրենց լուծումը եւ թէ բարեկարգութեան հարցին համար 
«երկար տարիներ անհրաժեշտ են զայն ամբողջականօրէն եւ 
խորապէս ուսումնասիրելու եւ ըստ այնմ եզրակացութիւններու 
յանգելու համար»:

Կ՚ընդունինք թէ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ բարեկարգչա-
կան գործը նուիրական է եւ անհրաժեշտ, բայց ինչ որ «Հա- 
յաստանեայց եկեղեցւոյ բոլոր գիտակից զաւակներու մտա- 
ծողութեան մէջ զգեցած է ստիպողական, հրամայական «անե- 
լիք»ի մը հանգամանքը», այդ հոգեւոր-ծիսական բարեկար- 
գութեան հարցը չէ այժմ, այլ Հայ եկեղեցիի, հայ ժողովուրդի 
հոգեւոր միասնականութեան հարցը:
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Կիլիկիոյ գահակալին իր ուղղած 19 Յուլիս 1969 թուակիր 
նամակին հետեւեալ տողերը վստահօրէն Վեհ. Վազգէն Ա. կա- 
թողիկոսը գրած է մեծ յուզումով. «դ.- Մեր եկեղեցւոյ «ներ- 
քին միութեան ամրապնդման» հարցը մեր եկեղեցական եւ 
ազգային կեանքի ամէնացաւոտ, հետեւաբար ամէնաանյե- 
տաձգելի հարցն է: Ի սէր Աստուծոյ, չէ՞ք խորհիր թէ այլեւս 
կարելի չէ այսպէս շարունակել: Ո՛չ մեր եկեղեցւոյ նուիրա- 
պետութեան բազմադարեան կարգն ու կանոնը, ո՛չ մեր ժողո- 
վուրդի գերագոյն շահերը եւ ո՛չ ալ մեր խիղճը, չեն հաշտուիր 
այս կացութեան հետ, որուն մասին հանգամանօրէն ձեզի 
գրած ենք մեր 21 Նոյեմբեր 1968 թուակիր նամակով: չէ՞ք տես- 
ներ, թէ մեր ամբողջ ժողովուրդը անխտիր կը սպասէ բոլորէս, 
յատկապէս Մեր երկուքէս, որ վերահաստատենք մեր միութիւ- 
նը եւ խաղաղութիւն տանք Սփիւռքի պանդուխտ մեր զաւակ- 
ներուն»:

«եպիսկոպոսական ժողովը լաւագոյն առիթն է, որ Մենք հո- 
գեւարականներս գոնէ, եղբայրօրէն քով-քովի գանք եւ խաղաղ 
սրտով, փոխադարձ հասկացողութեամբ ճամփայ մը բանանք 
ամրապնդելու մեր եկեղեցւոյ նուիրապետական ներքին միու- 
թիւնը եւ համերաշխ գործակցութիւնը: Վերականգնենք, պըտ- 
ղառատ դարձնենք երուսաղէմի մեր ողջագուրումի ոգին22»: 

Քննենք նաեւ թէ ի՞նչ պատճառաբանութիւններով, ի՞նչ բա- 
ցատրութիւններով Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը իր եպիսկո- 
պոսներուն ժողովի մասնակցութեան պայման դրած է նախա- 
տեսուած օրակարգէն հանուիլը առաջին կէտին՝ «Հայ եկեղեց- 
ւոյ ներքին միութեան ամրապնդման հարց»ին: Խորէն Ա. կա- 
թողիկոսին համար Հայ եկեղեցւոյ այժմու ահաւոր տագնապը 
կը կայանայ «...երկու Կաթողիկոսական Աթոռներու միջեւ գո- 
յութիւն ունեցող ինչ-ինչ տարակարծութիւններէ եւ կարգ մը 
դժուարութիւններէ, վարչական բնոյթ կրող հարցերու շուրջ»: 
Տակաւին, անոնք «բոլոր տեսակի ժամանակաւոր բնոյթ կրող 
տարակարծութիւններ են, որոնք հարկ էր որ նսեմանային, 
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զուտ ծիսական-եկեղեցական-հոգեւոր-բարեկարգչական բը- 
նոյթ կրող» հարցերու առջեւ:

Կայ աւելին: Գրքոյկի գրեթէ ամէն մէկ էջին վրայ եւ երբեմն 
բազմաթիւ անգամներ կը խօսուին Աթոռներու միջեւ փոխա- 
դարձ սիրոյ եւ յարգանքի, եղբայրութեան եւ միութեան ոգիին  
եւ սկզբունքներուն, Հայաստանեայց եկեղեցւոյ «անքակտելի 
միութեան անխախտելի սկզբունքին» մասին: Բայց այս բոլո- 
րին մէջ ամէնէն ապշեցուցիչը Կիլիկիոյ գահակալին հետեւեալ 
արտայայտութիւնն է.- «...Նախ, կ՚ուզենք յայտնել Ձերդ վե-
հափառութեան որ Մեզի համար նման հարց ըստ էութեան գո- 
յութիւն չունի, որովհետեւ Հայաստանեայց եկեղեցին միշտ մի  
է եղած, մի է այսօր եւ մի պիտի մնայ յաւիտեան: Մեր անխախտ 
հաւատքն ու համոզումը այն է, որ անոր ներքին միութիւնը չէ 
խախտած երբեք, որպէսզի կարօտի ամրապնդումի»:

Ի՞նչպէս տակաւին կարելի է խօսիլ եւ գրել Հայաստանեայց 
եկեղեցւոյ իբր թէ դեռ գոյութիւն ունեցող միութեան եւ միասնա-
կանութեան մասին. զո՞վ կ՚ուզենք համոզել՝ միամիտ օտարնե՞ր, 
թէ՞ մենք զմեզ:

Ու՞ր են միութիւնն ու միասնականութիւնը, երբ Հայ եկեղե- 
ցին եւ Կիլիկեան Աթոռը անջատաբար անդամ են եկեղեցինե- 
րու Համաշխարհային Խորհուրդին, երբ էջմիածին եւ Անթի- 
լիաս առանձին պատուիրակութիւններով կը մասնակցին էքիւ- 

մենիք շարժումին հետ կապ ունեցող միջեկեղեցական համա- 
գումարներու եւ ժողովներու: Միտքերու մէջ թարմ է տակաւին 
1965ին, եթովպիոյ կայսրի հրաւէրով Ատիս Ապապայի մէջ 
գումարուած արեւելեան ուղղափառ եկեղեցիներու ժողովի 
պարագան, ուր մեր եկեղեցիին եւ մեր ժողովուրդին համար  
ստեղծուեցաւ դժնդակ, անպատուաբեր կացութիւն մը: Ամօթով 
մնացինք կայսրին եւ օտար եկեղեցիներու պետերուն առջեւ:

Ու՞ր են միութիւնն ու միասնականութիւնը, երբ Կիլիկիոյ 
Աթոռը դուրս ելած աշխարհագրական իր սահմաններէն, կը 
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գրաւէ էջմիածնի իրաւասութեան տակ գտնուող թեմեր: երբ 
նոյն երկրի եւ տակաւին նոյն քաղաքի մէջ Հայաստանեայց 
եկեղեցւոյ անունով կան ու կը գործեն երկու անջատ առաջ- 
նորդարաններ, երկու տարբեր առաջնորդներ՝ մէկը Անթիլիա- 
սի ենթակայ, իսկ միւսը՝ էջմիածնի: երբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ  
Կաթողիկոսութիւնը իր 1965ի նոր կանոնադրութեան երե- 
սուներկուերորդ յօդուածով վերջնականապէս իրը կը նկատէ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան պատկանող Հիւսիսային 
Ամերիկայի, Յունաստանի, Թեհրանի, Ատրպատականի եւ  
Իրան-Հնդկաստանի թեմերը: երբ նոյն կանոնադրութեան 
երեսուներեքերորդ յօդուածը թեմեր գրաւելու թշնամական 
արարքին սկզբունքն իսկ կ՚օրինականացնէ եւ կը «նուիրա- 
գործէ»:

Ու՞ր են միութիւնն ու միասնականութիւնը, երբ այս անգամ 
իսկապէս Կիլիկիոյ Աթոռին պատկանող թեմ մը գործնակա-
նապէս խզուած է Անթիլիասէն եւ Խորէն Ա. կաթողիկոս երկար 
տարիներէ իվեր չի յաջողիր Սուրիոյ իր թեմերը այցելել: 

Ու՞ր են միութիւնն ու միասնականութիւնը, երբ Ամենայն 
Հայոց կաթողիկոսին կողմէ կարգալոյծ հռչակուած Սարգիս  
Անդրէասեան մը Անթիլիասի գահակալին կողմէ կը վերա- 
կանգնեցուի իբր հոգեւոր հովիւ Շիքակոյի «Կիլիկեան թեմ»ի 
պատկանող հայութեան: Շիքակոյէն հաւատացեալ երիտա- 
սարդ հայ զոյգ մը, օրինակի համար, որ կ՚ամուսնանայ Սարգիս 
Անդրէասեանի մը ձեռամբ, վստահ չէ թէ արժանացած է կրօ-
նական Ս. Պսակի՝ եկեղեցական խորհուրդին: Արդարեւ, Հա-
յաստանեայց եկեղեցւոյ պսակադրութիւնը խորհուրդ մըն 
է, որ վաւերական հանգամանք ստանալու համար պէտք է 
կատարուած ըլլայ իրաւասու եկեղեցականի մը կողմէ եւ Հայ 
եկեղեցիի ծէսերուն համաձայն: Այլապէս պսակը անվաւեր կը 
նկատուի: Ի՞նչպէս երիտասարդ այդ զոյգը պսակուած կրնայ 
նկատուիլ, երբ մեր ժողովուրդի գերագոյն հոգեւոր պետը՝ 
Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետը կոչ կ՚ընէ Շիքակոյի հայ 
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հաւատացեալներուն, «որ չճանաչեն Սարգիս Անդրէասեանին 
իբրեւ քահանայ եւ հոգեւոր պաշտօնեայ Հայաստանեայց 
եկեղեցւոյ»: Ի՞նչպէս այդ մարդուն կատարած պսակը օրի-
նաւոր կրնայ ըլլալ, երբ ան ոչ միայն իրաւասու եկեղեցական 
մը չէ, այլ՝ դադրեցուած է եկեղեցականի իր հանգամանքէն: 
Խղճի ի՜նչ մեծ հարց կը ծագի երիտասարդ այդ զոյգին հա-
մար, եթէ իրապէս հաւատացեալ քրիստոնեայ է:

երբ եկեղեցի մը իր հաւատացեալը կը դնէ այդպիսի ահա- 
ւոր եւ դժնդակ կացութեան մը առջեւ, այն ալ զուտ կրօնական 
իմաստ ունեցող խորհուրդի մը առնչութեամբ, ա՛լ ու՞ր կը մնայ 
այդ եկեղեցիին միութիւնը:

Հարկ կա՞յ տակաւին շարունակելու այս շարքը հաստա- 
տելու համար, սրտի սեղմումով եւ Հայ եկեղեցիին ապագա- 
յին նկատմամբ լուրջ մտահոգութիւններով, թէ տասնեակ տա- 
րիներէ իվեր խախտած են արդէն միութիւնն ու միասնակա- 
նութիւնը: «եղբայրութիւն եւ միութեան ոգի», «անքակտելի 
միութեան անխախտելի սկզբունք», «...Հայաստանեայց եկե- 
ղեցին միշտ մի է եղած, մի է այսօր եւ մի պիտի մնայ յա- 
ւիտեան»... շատ գեղեցիկ եւ հայ հաւատացեալին սրտին 
խօսող արտայայտութիւններ են, բայց դժբախտաբար չեն  
համապատասխաներ իրականութեան, չեն ծածկեր, չեն կըր- 
նար ծածկել՝ ոչ օտարներուն եւ ոչ ալ մեր ժողովուրդի աչքին, 
ցաւալի, տխուր իրականութիւնը:

Ի՞նչու իրատես չըլլալ, իրողութիւններու մասին յստակօրէն 
չխօսիլ: Ոչ միայն գործնական գետնի վրայ խախտած է Հա- 
յաստանեայց եկեղեցւոյ ներքին միութիւնը, այլ նաեւ, ոմանց 
համար, խնդրոյ առարկայ դառնալ սկսած է անոր միասնա-
կանութեան սկզբունքը: Արդարեւ, Անթիլիասի այժմու իշխա-
նաւորները կը ձգտին Հայ եկեղեցին վերածելու երկգլխանի 
հաստատութեան մը, երբ կը յաւակնին թէ իբր կաթողիկոսու- 
թիւն եւ կաթողիկոս, էջմիածին ու Ամենայն Հայոց հայրա- 
պետը եւ Կիլիկիոյ Աթոռն ու անոր գահակալը հաւասարազօր 
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են եւ ունին նոյն հանգամանքներն ու իրաւասութիւնները: Ան- 
թիլիաս ի նպաստ էջմիածնի կը զիջի միայն աւանդութիւն մը, 
պարզ, ձեւական, փրոթոքոլէր նախամեծարութիւն մը:

Այս ձգտումին հետեւանքովն է, որ Ամենայն Հայոց Կաթո- 
ղիկոսութեամբ ներկայացուած Հայաստանեայց եկեղեցիէն  
անջատաբար Կիլիկիոյ Աթոռը եւս կ՚անդամակցի եկեղեցինե- 
րու Համաշխարհային Խորհուրդին եւ կը մասնակցի էքիւմենիք 
շարժումին հետ կապուած ժողովներու եւ աշխատանքներու:

Հակառակ էջմիածնի նկատմամբ յարգալիր արտայայ- 
տութիւններու, Անթիլիասի պաշտօնական նոր հրատարակու- 
թեան մասնաւորաբար առաջին բաժնին մէջ ակնյայտ է նոյն 
այդ ձգտումը: Պիտի գոհանանք մէկ-երկու մէջբերումներով: 
Բարեկարգչական հարցին շուրջ Վազգէն հայրապետին իր  
ուղղած 27 Մայիս 1968 թուակիր նամակին մէջ, Խորէն կա- 
թողիկոս23 կը գրէ. «Այսու գրութեամբ կ՚առաջարկենք նախ կազ- 
մել հոգեւորական եւ աշխարհական մասնագէտներէ բաղկաց- 
եալ Յանձնախումբ մը, որուն համար Ձերդ վեհափառութիւնը 
նշանակէ երեք-չորս անդամներ եւ Մենք նշանակենք երկու-
երեք անդամներ, որպէսզի անոնք որոշեալ ժամանակի մը ըն- 
թացքին քննական ուսումնասիրութիւններով պարզաբանեն,  
վերլուծեն նշանակեալ հարցերը եւ գրաւոր զեկոյցներ ներկա- 
յացնեն թէ՛ Ձերդ սրբութեան եւ թէ՛ Մեզի, որպէսզի դուք եւ  
Մենք ներկայացուած տեղեկագիրերու հիման վրայ խորհր- 
դակցինք մեր թեմակալ վարչութեանց հետ եւ ապա մեր եզրա- 
կացութիւնները յղենք Ազգային-եկեղեցական Համագումա- 
րին՝ ի քննարկումն եւ ի պատշաճ տնօրինումն»:

Բնական է եկեղեցիի բարենորոգման եւ կամ այլ որեւէ կրօ-
նական հարցի համար եկեղեցական որեւէ կեդրոն իրաւունք 
ունի հարցերը ուսումնասիրելու, նախապատրաստական աշ- 
խատանքներ տանելու, իր տեսակէտերը յայտնելու հոգեւոր 
գերագոյն պետին... բայց Խորէն կաթողիկոսի այս առաջար- 
կը բոլորովին տարբեր իմաստ ունի, տարբեր ձգտում կը յայտ- 
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նաբերէ: Ան կ՚ուզէ որ երկու կաթողիկոսութիւններ, հաւասարէ 
հաւասար՝ յանձնախումբի մէկ անդամի առաւելութեամբը ի  
նպաստ էջմիածնի, միասնաբար ուսումնասիրեն բարեկարգ- 
չական հարցերը եւ միասին իրենց եզրակացութիւնները յղեն 
Ազգային-եկեղեցական Համագումարին: եթէ ունինք մէկ եւ 
անբաժան եկեղեցիի ըմբռնում, առաջարկ պէտք էր ըլլար որ 
Ամենայն Հայոց հայրապետը ինք նշանակէր յանձնախումբ 
մը՝ նախապէս ուսումնասիրելու համար հարցերը: Անոր անդամ- 
ները կրնային, առանց թիւի որեւէ համեմատութեան, պատկա- 
նիլ մեր եկեղեցւոյ որեւէ մէկ Աթոռին:

եպիսկոպոսական ժողովին համար Վազգէն կաթողիկոս 
անձնապէս պաշտօնական հրաւէր յղած է Հայաստանեայց 
եկեղեցւոյ բոլոր եպիսկոպոսներուն եւ պատշաճութեան հա-
մար Կիլիկեան եպիսկոպոսներու հրաւէրները ներփակած է 
Անթիլիասի գահակալին ուղղուած հրաւէրին: դժբախտաբար, 
Խորէն կաթողիկոս կը խօսի ներկայացուցիչներու մասին...: 
Ան կը գրէ. «Այն ատեն Մենք հեռագրով կը յայտնենք Ձեզի 
անունները այն եպիսկոպոսներուն, որոնք պիտի ըլլան ներ- 
կայացուցիչները Կիլիկիոյ մեր Ս. Աթոռին՝ եպիսկոպոսական  
ժողովին համար»: երբ եկեղեցւոյ գերագոյն պետին կողմէ 
եպիսկոպոսական ժողովի հրաւէր կը տրուի, ներկայացողները 
ո՛չ էջմիածնի, ո՛չ Անթիլիասի, ո՛չ երուսաղէմի եւ ո՛չ ալ Պոլսոյ 
Աթոռին ներկայացուցիչներն են, այլ պէտք է ըլլան իշխանները 
մի եւ անբաժան Հայաստանեայց եկեղեցիին:

Ամէնէն պարզ տրամաբանութիւնը եւ պատմութեան փորձը 
ցոյց կու տան, թէ որեւէ հաստատութիւն՝ ըլլայ պետական, 
եկեղեցական թէ պարզ միութենական, չի կրնար հաւասար 
իշխանութեամբ եւ իրաւասութիւններով երկու պետեր ունենալ: 
Այլապէս արդէն, հակառակ բոլոր բարի կամեցողութիւններու, 
առաւել կամ նուազ ժամանակի ընթացքին եկեղեցին կամ հաս- 
տատութիւնը կը բաժնուի երկուքի:

Ո՛չ քաղաքական մտահոգութիւնները եւ ո՛չ ալ մեր ժողո- 
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վուրդին հաւաքական կեանքի պայմանները կ՚արդարացնեն  
Անթիլիասի իշխանաւորներուն այժմու կեցուածքն ու ձգտու- 
մը, մանաւանդ երբ ոչ ոք խնդրոյ առարկայ կը դարձնէ անոր 
ներքին, վարչական անկախութիւնը: եթէ Կաթողիկէ եկեղեցին 
բազմատասնեակ ազգերու պատկանող իր բազմահարիւր մի- 
լիոն հաւատացեալներով կրցած է, դարեր ամբողջ եւ մինչեւ 
այժմ, անխախտ պահել իր ներքին միութիւնն ու միասնակա- 
նութիւնը, զայն կը պարտի այն իրողութեան, թէ ունեցած է 
մէկ գլուխ, մէկ գերագոյն պետ: Անոր միութիւնը չէ ազդուած 
միջազգային քաղաքական ծանրակշիռ վերիվայրումներէ, 
վարչաձեւերու փոփոխութիւններէ եւ ոչ իսկ կաթողիկէ ազգե- 
րու իրարու դէմ մղած բազմաթիւ պատերազմներէ:

Պէտք է ընդունինք թէ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ մօտ 
տասնհինգ տարիներէ իվեր շարունակուող տագնապը եւ այդ 
ուղղութեամբ տարուած պայքարները մեծապէս վնասեցին 
եկեղեցիին եւ եկեղեցականներու հեղինակութեան ու վար- 
կին, եւ դժբախտաբար, զգալապէս տկարացուցին անոր դերը՝ 
Սփիւռքի մէջ՝ հայապահպանումի նուիրական ու սրբազան 
գործին մէջ:

Կը կրկնենք. անմիջականը, ինչ որ «Հայաստանեայց եկե- 
ղեցւոյ բոլոր գիտակից զաւակներու մտածողութեան մէջ զգե-
ցած է ստիպողական, հրամայական «անելիք»ի մը հանգա-
մանքը», հոգեւոր-ծիսական բարեկարգութեան հարցը չէ այժմ,  
այլ Հայ եկեղեցիի, հայ ժողովուրդի հոգեւոր միասնականու- 
թեան վերահաստատումին հարցն է: Առանց հիմնական տագ- 
նապի փարատումին, առանց ներքին միութեան ամրապն- 
դումին կարելի չէ՛, Հայաստանեայց եկեղեցիէն ներս, որեւէ 
բարեկարգչական ծրագրեր յաջողցնել:

Մենք ամբողջ սրտով մաղթած էինք, որ Կիլիկիոյ միաբա- 
նութեան եպիսկոպոսները եւս, ի հարկին իրենց գլուխը ունե-
նալով նաեւ Խորէն կաթողիկոսը մասնակցէին եպիսկոպոսա-
կան ժողովին, ո՛չ թէ այն ակնկալութեամբ որ անպայման կը 
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լուծուէին Հայաստանեայց եկեղեցւոյ բարեկարգութեան վե-
րաբերեալ հարցերը, եւ ո՛չ ալ անպայման եւ ամբողջութեամբ 
վերջ կը գտնէր ստեղծուած եւ շարունակուող տագնապը, այլ  
այն յոյսով, որ հայոց Հայրենիքին մէջ, մայր հողի վրայ, էջ- 
միածնի դարաւոր կամարներուն տակ, Հայրենիքէն թէ արտա- 
սահմանէն եկած բազմահազար հաւատացեալներով ստեղ- 
ծուած ջերմեռանդ մթնոլորտի մէջ, կը հալէին կարգ մը նախա- 
պաշարումներ, կը լուսաբանուէին թիւրիմացութիւններ, սրտե- 
րը աւելի անկեղծութեամբ կը մօտենային հարցերու եւ Հայ 
եկեղեցիի միասնականութեան վերականգնումին համար կը 
բացուէին նոր ուղիներ:
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆեՐ
1 Խօսքը կը վերաբերի 1956ին տեղի ունեցած Զարեհ Փայասլեան  

եպս.ի՝ Կիլիկիոյ Հայոց կաթողիկոս ընտրութեան: 
2 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 25րդ ծանօթագրութիւնը: 
3 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 44րդ ծանօթագրութիւնը: 
4 Առաջին անգամ լոյս տեսած է Պոլիս, 1952ին, որպէս Պոլսոյ Հայոց  

Պատրիարքութեան պաշտօնաթերթը:
5 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 12րդ ծանօթագրութիւնը: 
6 Լոյս կը տեսնէ Պոլիս, 1940էն իվեր:
7 Խօսքը կը վերաբերի Մկրտիչ Խրիմեան Հայրիկին (Վան, 1820 –

երուսաղէմ, 1907): 1855–1856ին` Պոլսոյ մէջ հրատարակած է Ար- 

ծուի Վասպուրականը, որ յետագային փոխադրուած է Վան: 1885ին` 
հիմնադիրներէն է Արմենական Կուսակցութեան: 1898–1907` Ամե-
նայն Հայոց կաթողիկոս: Հեղինակած է Սիրաք եւ Սամուէլ (Պոլիս, 
1878), Պապիկ եւ Թոռնիկ (էջմիածին, 1894) եւ այլ երկեր: 

8 Խօսքը Մատթէոս Բ. Իզմիրլեան պատրիարքին մասին է (Պոլիս, 
1845 – Վաղարշապատ, 1910): 1886–1890 ՝ եգիպտոսի առաջնորդ: 
1894ին՝ Պոլսոյ պատրիարք: 1908–1910՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս:

9 Խօսքը կը վերաբերի Գէորգ ե. Սուրէնեանցին (Թիֆլիս, 1847 – էջ- 
միածին, 1930): 1910–1930՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս: 

10 Խօսքը կը վերաբերի Խորէն Ա. Մուրատբէկեանին (Թիֆլիս, 1873 – 
երեւան, 1938): 1932–1938՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս: Զոհ գացած 
է սովետական հակաեկեղեցական շարժումին:

11 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 22րդ ծանօթագրութիւնը: 
12 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 83րդ ծանօթագրութիւնը: 
13 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 84րդ ծանօթագրութիւնը: 
14 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 85րդ ծանօթագրութիւնը: 
15 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 24րդ ծանօթագրութիւնը: 
16 Խօսքը կը վերաբերի Մաղաքիա Օրմանեան պատրիարքին (Պոլիս, 

1841 – Պոլիս, 1918): 1880ին՝ Կարինի թեմի առաջնորդ: 1896–1908՝ 
Պոլսոյ պատրիարք: Աշխատասիրած է բազմաթիւ հատորներ ինչ- 
պէս՝ Յիշատակագիրք Երկու Տասնամեայ Պատրիարքութեան (Պո- 
լիս, 1910), Ազգապատում (Ա. Հատոր՝ Պոլիս, 1912, Բ. Հատոր՝ Պոլիս,  
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1914, Գ. Հատոր՝ երուսաղէմ, 1927), Հայկական Երուսաղէմ (երու- 
սաղէմ, 1931) եւայլն:

17 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 87րդ ծանօթագրութիւնը:
18 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 47րդ ծանօթագրութիւնը: 
19 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 80րդ ծանօթագրութիւնը: 
20 Այս տողերը առնուած են Էջմիածին ամսագրի դեկտեմբեր 1958ի 

«Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցու Սահմանադրութեան Նա- 
խագիծը» խորագրեալ խմբագրականէն, էջ 5:

21 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 34րդ ծանօթագրութիւնը: 
22 երուսաղէմի ողջագուրումը տեղի ունեցած է Ս. Յակոբեանց մայրա-

վանքէն ներս 26 Հոկտեմբեր 1963ին, Ամենայն Հայոց Վազգէն Ա. եւ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Խորէն Ա. կաթողիկոսներուն միջեւ, սակայն չէ 
յաջողած վերջ դնել 1956ին ծայր առած եկեղեցական տագնապին 
(«Պահե՛լ երուսաղէմի Ողջագուրման Ճշմարիտ Ոգին», Էջմիածին, 
Հոկտեմբեր 1964): 

23 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 96րդ ծանօթագրութիւնը: 
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հբԸՄ-հեԸ
արդարՈՒթիՒն եՒ 

ԲարեգՈրծՈՒթիՒն

ՀԲԸՄի քառասնամեակի տօնակատարութեան ընթացքին1, 
Պ. Գ. Գասպարեան2 եւ Ս. Ապտալեան3 պանծացնելով մի- 

ատեղ Բարեգործականի քառասուն տարուան անփոխարի- 
նելի դերը մեր մէջ, յայտնեցին նաեւ այն գաղափարը՝ թէ ներ- 
գաղթէն յետոյ Սովետ Հայաստանի մէջ բարեգործական կազ- 
մակերպութեան մը պէտք պիտի չունենայ հայ ազգը: Բայց 
Պաթանեան Գերապայծառ4 դէմ արտայայտուեցաւ այդ գա-
ղափարին եւ իր պայմանները յիշելէ յետոյ՝ ներգաղթի համա-
ձայն ըլլալու համար, փափաք յայտնեց նաեւ որ ներգաղթէն 
վերջն ալ (միշտ իր յիշած պայմաններով), Հայաստան տա- 
նինք նաեւ ՀԲԸՄը5:

Անձնապէս չեմ բաժներ Պաթանեան Գերապայծառին այս  
տեսակէտը:

Խնդիրը քիչ մը ընդհանրացնելով կարելի է հոս քննել բա- 
րեգործութեան եւ արդարութեան փոխյարաբերութիւնները 
ընկերային կեանքի մէջ: երբ երկրի մը մէջ ընկերային արդա- 
րութիւն գոյութիւն ունի, երբ պետութիւնը ինք իսկ կը ստանձ- 
նէ ամբողջ ժողովուրդին բարօրութեան հոգը, պէտք կը մնա՞յ 
անհատական նախաձեռնութեամբ կազմուած բարեգործական 
ընկերութեան մը: 

Նախ ճշտենք քանի մը կէտեր: 

ՀԲԸՄը մեր արտասահմանեան ամէնազօրաւոր եւ ամէնա- 
հիմնական հաստատութիւններէն մին է: Ան ոչ միայն փրկա-
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րար ծառայութիւններ մատուցած է հայութեան, այլ նաեւ մեր 
ազգային կեանքին մօտեցուցած է մեր մեծահարուստները, 
ազնուացուցած անոնց հոգիները եւ մարդկային իտէալ մը 
տուած անոնց: 

Ինչ որ ալ ըլլայ ներգաղթի տարողութիւնը, կը կարծեմ թէ 
արտասահմանեան փոքր գաղութներ միշտ պիտի ունենանք: 
Այդ գաղութներու գոյութիւնը կրնայ Հայրենիքի համար իսկ 
օգտակար ըլլալ, պայմանաւ որ անոնց կապերը միշտ զօրա- 
ւոր մնան Սովետ Հայաստանի հետ: Շատ մը ազգեր իրենց 
երկրէն դուրս ունին իրենց գաղութները: Բայց մեր պարագան 
այն անբնական երեւոյթը ունի, որ երբ բուն երկրի մէջ մօտ մէկ 
միլիոն հայութիւն ունինք, երկրէն դուրս ունինք անոր կրկինը: 
եւ որքան ատեն որ արտասահմանի մէջ գաղութներ ունենանք 
Բարեգործականը պիտի ունենայ իր դերը: Բնական կամուրջն 
է ան արտասահմանի հայութեան եւ Մայր Հայրենիքի միջեւ: 
Ճշտենք վերջապէս թէ մեր քննած բարեգործութիւնը նիւթա-
կան նպաստն է, որովհետեւ կայ նաեւ բարոյական, հոգեկան 
բարեգործութիւնը, որ երբեմն կրնայ շատ աւելի կարեւոր ըլլալ 
քան նիւթականը:

Արդարութիւնը իր լայն իմաստին մէջ կրնանք սահմանել 
իբրեւ իրաւունքներու յարգումը: Ան կ՚ենթադրէ ուրիշին իրա- 
ւունքը չիւրացնել եւ իւրաքանչիւրին տալ ինչ որ իրեն կը պատ- 
կանի: Անիկա օրէնքով նախատեսուած է եւ պարտաւորիչ՝ 
ամէնուն: Այս հիմերու վրայ երբ հաւաքական կեանքի մէջ  
աշխատանքի արդիւնքը՝ արտադրութիւնը կը բաշխուի հա- 
մեմատաբար իւրաքանչիւրին տարած աշխատանքին, որա- 
կին եւ քանակին հետ, ընկերային անարդարութիւնն ու շա-
հագործումը կը վերանան, բարեգործութեան պէտքը մեծա- 
պէս կը նուազի: Ինչպէս ըսինք, արդարութիւնը օրէնքով նա- 
խատեսուած պարտաւորիչ հանգամանք ունի, մինչ բարեգոր- 
ծութիւնը խղճի պարտք մըն է միայն, ձգուած ամէն անհատի 
կամքին: Մարդկային պատմութեան մէջ բարեգործութիւնը 
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ծառայած է ընդհանրապէս ուրիշներու գործած անարդարու- 
թիւնները մեղմելու, ամոքելու: Բարեգործութիւնը մարդկային 
էակին ամէնէն գեղեցիկ առաքինութիւններէն մին է եւ ամէնէն 
ազնուացուցիչը: Քրիստոնէութիւնը զայն վերածած է վեհանձ- 
նութեան՝ երբ անոր հիմնադիրը մեզի հրամայած է բարիք գոր- 
ծել նոյնիսկ մեր թշնամիներուն. նախաքրիստոնէական շրջա- 
նին բարեգործութիւնը տկարութիւն կը նկատուէր նոյնիսկ 
շատ մը մեծ փիլիսոփաներու կողմէ: 

Բայց այս բոլորը շատ գեղեցիկ են եւ անհրաժեշտ՝ երբ 
ընկերային կեանքի մէջ գոյութիւն ունին անարդարութիւնն ու 
շահագործումը:

Անարդարութեան եւ շահագործումի պարագաներէն բոլո- 
րովին անկախ, խեղճութեան եւ գործի անկարողութեան պա-
րագաներ ալ շատ բնականօրէն կրնան գոյութիւն ունենալ: 
եթէ պետութիւնը միայն հսկողի, ոստիկանի դեր չէ ստանձնած, 
այլ նաեւ կը հետաքրքրուի իր ժողովուրդին բարօրութեամբ, 
կը ջանայ անոնցմէ իւրաքանչիւրին նոյնիսկ բնութեան կողմէ 
ֆիզիքական եւ մտային կարողութիւններէ զրկուածներուն ա- 
պահովել իբրեւ մարդ ապրելու նուազագոյն պայմանները, այն  
ատեն անհատական նախաձեռնութեամբ կազմուած բարե- 
գործական կազմակերպութեանց պէտք չի մնար:

Արդ, այս բացատրութիւններէն յետոյ՝

երբ Սովետ Հայաստանի մէջ ընկերային անարդարութիւնը 
եւ մարդուն մարդու կողմէ շահագործումը գոյութիւն չունին:

երբ սահմանադրական օրէնքով իսկ պետութիւնը պարտա- 
ւորութիւն ստանձնած է իւրաքանչիւր քաղաքացիի իր կարո- 
ղութեան համաձայն գործ տալ:

երբ վերջ տրուած է այն սարսափելի երեւոյթին ուր աշխա- 
տելու ամէն յարմարութիւն եւ փափաք ունեցող անձի մը ըն- 
տանիքը անօթի կը մնայ, որովհետեւ անգործութիւն կը տիրէ:

երբ ամէն ազնիւ աշխատող վստահ է գործ գտնելու նախ՝ 
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եւ յետոյ իր գործին արդիւնքը վայելելու: 

երբ ուսումը եւ բժշկական խնամքը ձրի են:

երբ ծերերն ու աշխատելու անկարող եղողները պետական 
նպաստ կը ստանան:

Այն ատեն առանց վարանումի կրնանք եզրակացնել թէ Սո- 
վետ Հայաստանի մէջ բարեգործական կազմակերպութեան 
մը գոյութիւնը աւելորդ է: 

Բայց անգամ մը եւս կը կրկնենք թէ ՀԲԸՄը պէտք է մնայ 
մեր արտասահմանեան կազմակերպութիւններէն զօրաւորա- 
գոյններէն մին՝ եւ շարունակէ կատարել արտասահմանի հա- 
յութեան եւ Մայր Հայրենիքի միջեւ իր կամուրջի վսեմ դերը: 



– 435 –

ՀեԸի  
երեսնաՄեաԿի  

ՏՕնաԿաՏարՈՒթիՒններԷն եՏՔ

Տասնեակ մը տարիներու իր վաստակով հպարտ եւ ինքնա- 
վստահ, ՀԲԸՄը եւ ՀեԸը, իր երեսնամեակի տօնակատա- 

րութիւններու այս շրջանին, մեր եւ նաեւ այս երկրի ժողովուր- 
դին ներկայացաւ իր լրիւ եւ իսկական դիմագիծովը՝ լրջօրէն 
կազմակերպուած, հաստատ հիմերու վրայ դրուած, որպէս 
լայն տարողութեամբ գործունէութեան մը լծուած երիտասար- 
դական մեծ շարժում մը, սփիւռքահայ հիմնական հաստատու- 
թիւն մը: 

ՀեԸի երեսնամեակի տօնակատարութիւնները մեզ կը մը- 
ղեն ընելու կարգ մը խորհրդածութիւններ:

Նախ, մեր առաջին եւ երախտապարտ մտածումը կ՚երթայ 
Միջին Արեւելքի եւ մասնաւորաբար արաբական երկիրներու 
պետութիւններուն եւ ժողովուրդներուն, որոնք գաղթական հա- 
յութեան նկատմամբ որդեգրեցին բարեացակամ եւ իրատես 
քաղաքականութիւն մը, տուին անոր ազատութիւնն ու հնա-
րաւորութիւնները՝ իր սեփական հաստատութիւններուն միջո- 
ցով եւ իր իւրայատուկ ըմբռնումներուն համաձայն զարգացնե- 
լու իր կարելիութիւններն ու կարողութիւնները, եւ հետեւաբար  
հայու ինքնուրոյն դիմագիծովը մասնակցելու իր նոր հայրե- 
նիքներու ընդհանուր վերելքին:

եթէ սփիւռքահայութեան հաւաքական կեանքի մեծագոյն 
մտահոգութիւնն է՝ զանազան երկիրներու մէջ ապաստան գը- 
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տած մեր ժողովուրդին ազգային գոյատեւումը, եւ, հետեւաբար, 
իրարու յաջորդող սերունդներու դաստիարակութիւնը՝ հայկա- 
կան ոգիով եւ հայու նկարագրով, անկասկած թէ ազգապահ- 
պանման այս հսկայական եւ դժուարին աշխատանքին մէջ,  
Հայաստանեայց եկեղեցիին, մեր կրթական հաստատութիւն- 
ներուն եւ հայ մամուլի անմիջապէս կողքին հիմնական դեր մը  
կը կատարեն մեր երիտասարդական շարժումներն ու ակումբ- 
ները, ըլլան անոնք մշակութային, ընկերային թէ մարզական:

երեսնամեակի առիթով կազմակերպուած հանդիսութիւն- 
ներն ու տօնակատարութիւնները, եւ մասնաւորաբար Նաւա- 
սարդեան Խաղերը6, որոնք պսակուեցան փայլուն յաջողու- 
թեամբ, անգամ մը եւս տուին փաստը, թէ ՀեԸը է եւ կը մնայ  
արտասահմանի հայ երիտասարդական կազմակերպութիւն- 
ներու մեծագոյններէն մէկը եւ հաւանաբար ամէնէն այլազան  
գործունէութիւն ունեցողը: Այս միութիւնը լայն բացած է գործու- 
նէութեան իր շրջագիծը եւ ընտրած աշխատանքի ընդարձակ 
դաշտ մը: Արդարեւ, բոլոր այն շարժումները, որոնք կը հետա- 
քրքրեն մասնաւորաբար հայ նոր սերունդը՝ կը դառնան այս 
միութեան մտահոգութեան եւ քաջալերութեան առարկայ: 
ՀեԸի ակումբներէն ներս այնքան կարեւորութեամբ յառաջ կը  
տարուին մշակութային, գեղարուեստական, ազգային եւ ընկե- 
րային ձեռնարկներն ու նախաձեռնութիւնները, որքան մար- 
զական եւ սփորի զանազան ճիւղերը: 

ՀեԸի ներքին ուժը կու գայ ամէն բանէ առաջ անոր բարո-
յական կառուցուածքէն: Այս կազմակերպութեան նկարագիրն 
ու դիմագիծը տուին մեծանուն եւ երջանկայիշատակ երկու 
եկեղեցականներ՝ Բաբգէն կաթողիկոսը7 եւ Շահէ սրբազանը8, 
իրենց գործակից ունենալով անձնուէր մտաւորականներու եւ 
ազգային ու կրթական գործիչներու հոյլ մը: Անոնք ուզեցին 
Հայ Սպանդէն վերապրող, գաղթական դարձած եւ նիւթապէս 
ընկճուած մեր ժողովուրդին տալ կազմակերպութիւն մը՝ պատ- 
րաստելու համար նո՛ր երիտասարդութիւն՝ ինքնավստահ, տո- 
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կուն նկարագրով, կրթուած ու զարգացած, հաւատարիմ ՝ հայ 
եկեղեցական եւ ազգային դարաւոր աւանդութիւններուն, հը- 
պարտ՝ իր անցեալի եւ ներկայի նկատմամբ: ՀեԸի երեսուն 
տարիներու արդիւնաւէտ կեանքը ցոյց կու տայ, թէ իրականա- 
ցած է իր մեծահոգի հիմնադիրներուն տեսիլքը: Անոր ապա- 
ցոյցներէն մէկն էր հազար հինգհարիւր կայտառ ու կարգա- 
պահ մարզիկներու տողանցքը՝ ծափողջոյններուն ներքեւ Լի- 
բանանի վարչապետին եւ մօտ քսանհազար ուրախ ու խանդա-
վառ հայերու, համախմբուած՝ իրենց կրօնական պետին շուրջ: 

Այս դիմագիծով ու վեհ նպատակներով հրապարակ ելած 
երիտասարդական շարժումի մը նկատմամբ անտարբեր չէր 
կրնար մնալ մեր ազգային գոյատեւման նուիրուած արտա-
սահմանի հայ մեծագոյն հաստատութեան, ՀԲԸՄի իմաստուն 
ղեկավարութիւնը: ՀեԸի գոյառման առաջին տարիներէն իսկ 
ՀԲԸՄը իր հովանաւորութիւնը եւ բարոյական ու նիւթական 
քաջալերութիւնը կու տար անոր: ՀեԸը իր կազմաւորման, զար- 
գացման ու յաջողութիւններուն մէջ շատ բան կը պարտի Բա- 
րեգործական մեծ Միութեան: Մանաւանդ անոր կը պարտի իր 
առողջ ուղղութիւնը եւ իր յստակ ու գերազանցապէս հայրե-
նասէր դիմագիծը:

ՀեԸականութիւնը միութեան մը պարզ անդամակցութիւն մը 
չէ, այլ ապրելակերպ մը, կեանքը եւ մեր ազգային խնդիրները 
ըմբռնելու իւրայատուկ ձեւ մը: ՀեԸի ակումբներէն ներս մեծ- 
ցած, դաստիարակուած պատանի մը կրնայ դադրիլ անդա-
մակցութենէ, կրնայ նաեւ գաղթել հեռաւոր երկիր մը, բայց իր 
մտածելակերպին եւ նկարագրին մէջ կը մնայ ՀեԸի անջնջելի 
դրոշմը:

Մենք խոր վստահութեամբ կը դիտենք ՀեԸի ապագան, 
որովհետեւ ան կը վայելէ համակրութիւնն ու վստահութիւնը 
այս երկիրներու մեր ժողովուրդի լայն զանգուածներուն: Որով- 
հետեւ, մանաւանդ, անոր շարքերէն ներս ամէն տարի կը պատ- 
րաստուին գիտակից ու ինքնավստահ, լայն մտածողութեամբ 
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եւ միտքով հաւասարակշռուած երիտասարդ նոր քատրեր, նոր  
ղեկավարութիւն: Կազմակերպութեան մը, հաստատութեան մը, 
երկրի մը գոյատեւման ու զարգացման մեծագոյն գաղտնիքն 
է այս պարագան: Պէտք է խոստովանիլ որ ՀեԸի վերջին 
տարիներու նոր եւ շատ կարեւոր նախաձեռնութիւնները, լայն 
գործունէութիւնը, փայլուն յաջողութիւնները առաւելաբար 
արդիւնքն են անձնուէր եւ բծախնդիր աշխատանքին երիտա-
սարդ ղեկավարներու, քաջալերութեամբը եւ հսկողութեանը 
տակ վերին մարմիններու եւ տարեց ղեկավարներու:

երեսնամեակի տօնակատարութիւններու այս օրերուն, 
ՀեԸը ժողովուրդին ներկայացաւ իբր առոյգ, կենսունակ եւ հը- 
զօր երիտասարդական շարժում մը: Անոր կը մաղթենք բեղուն  
գործունէութեամբ, նոր յաջողութիւններով նոր երեսնամեակ- 
ներ՝ ի ծառայութիւն նոր սերունդներու, հայ ժողովուրդին եւ 
մեր զոյգ հայրենիքներուն: 
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ՀԲԸՄի ՎաթսՈՒնաՄեաԿԸ  
եՒ երիՏասարդաԿան ՇարԺՈՒՄներԸ

Այս օրերուն ՀԲԸՄի տասնեակ հազարաւոր անդամները, 
համակիրներն ու բարեկամները կը պատրաստուին, բո- 

լոր գաղութներէն ներս, մեծաշուք հանդիսութիւններով նշելու 
իրենց սիրելի Միութեան հիմնադրութեան վաթսունամեակը:

Սփիւռքի մեր մեծագոյն կազմակերպութիւնը, իր վաթսուն  
տարիներու ազգանուէր եւ հայրենաշէն լայն գործունէութեամ- 
բը, համայն հայութեան իր մատուցած հսկայական եւ փրկա- 
րար ծառայութիւններով, արդարօրէն արժանացաւ օտարներու 
հիացումին, ազգին երախտագիտութեան եւ մեր մեծանուն 
հայրապետերու ջերմ գնահատանքին եւ օրհնութեան:

Ինքնին հրաշքի համազօր է այն իրողութիւնը, թէ ՀԲԸՄը, 
հակառակ որ իր ծնունդէն իվեր դիմագրաւած է երկու համաշ- 
խարհային պատերազմներ, հակառակ որ մեր ժողովուրդին 
կեանքը ենթարկուած է հսկայական վերիվայրումներու, իր 
պատմութեան ամէն նոր հանգրուանին նոր կենսունակութիւն 
յայտնաբերած է, ընդլայնած է իր գործունէութեան դաշտը եւ 
հասած է բազմապիսի նոր կարիքներու:

Մեր ժողովուրդի Ի. դարու պատմութեան մէջ անկասկած 
որ ՀԲԸՄը պիտի գրաւէ պատուաբեր տեղ մը:

Յօդուածի մը նեղ սիւնակներուն մէջ՝ մեր նպատակը չէ այս  
մեծ կազմակերպութեան կեանքին ու գործունէութեան պատ- 
կերը տալ. կ՚ուզենք միայն կարգ մը խորհրդածութիւններ ար- 
ձանագրել անոր իրատես գործելակերպին մասին, եւ մասնա- 
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ւորապէս վաթսունամեակի այս հանգրուանին, Միութեան պա-
տասխանատուներուն ուշադրութիւնը հրաւիրել ամէն տարի 
աւելի եւս կարեւորութիւն ստացող գործունէութեան հսկայ 
դաշտի մը՝ երիտասարդական շարժումներուն վրայ: Մեծ տա- 
րեդարձները պէտք չէ ծառայեն միայն արժանի տուրքը տալու 
կազմակերպութեան մը, հաստատութեան վաստակին, կա-
տարած գործին, այլ նաեւ նոր հանգրուան մը պէտք է հանդի-
սանան անոր գործունէութեան մէջ:

ՀԲԸՄի մեծանուն հիմնադիրներուն եւ անոնց արժանաւոր  
յաջորդներուն գործելակերպի հիմնական գիծը եղած է միշտ  
հետեւիլ մեր ժողովուրդի կեանքի պայմաններուն ու տուեալ- 
ներուն: Պահելով հանդերձ հիմնական նպատակը՝ նպաստել 
հայերու մտաւոր եւ բարոյական զարգացման եւ օգնել անոնց 
որպէսզի բարելաւեն իրենց նիւթական եւ տնտեսական կեան- 
քը: Բարեգործականի ղեկավարները, այդ նպատակի իրագոր- 
ծումին համար, զգուշաւորութեամբ բայց վճռականօրէն, կըր- 
ցած են վերատեսութեան եւ փոփոխութեան ենթարկել իրենց  
գործունէութեան դաշտը՝ համաձայն մեր ժողովուրդին համար  
ստեղծուած նոր պայմաններուն: Իր հիմնումի առաջին շըր- 
ջանին, ՀԲԸՄի անմիջական նպատակը եղած էր օժանդակել 
կրթական գործին եւ մանաւանդ միջոցներ տրամադրել, որ- 
պէսզի հայ գիւղացիութիւնը կարենար բարելաւել կեանքի իր 
պայմանները:

ՀԲԸՄի ծնունդէն տասնամեակ մը չանցած տակաւին, կը 
ծագէր Համաշխարհային Առաջին Պատերազմը, եւ կը պատա- 
հէր մեր ժողովուրդին այլապէս արդէն ողբերգական պատմու- 
թեան մեծագոյն աղէտը՝ Ցեղասպանութեան փորձ մը ամբողջ  
ազգի մը դէմ, ծրագրուած, կազմակերպուած եւ գործադրու- 
թեան դրուած պետութեան մը կողմէ: Կատարեալ դժոխքի վե- 
րածուած էր Թուրքիոյ հայութեան կեանքը: Հարստահարու- 
թեանց կը յաջորդէին տեղահանութիւններն ու կոտորածները:  
Բարեգործականը չյուսահատեցաւ ահաւոր այս կացութեան 
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առջեւ: Ընդհակառակը, բազմապատկելով իր ճիգերը, կեդրո- 
նացնելով իր բոլոր միջոցները, ան աշխատեցաւ, կարելիու- 
թեանց սահմաններու մէջ, մասամբ գոնէ մեղմել հայութեան 
տառապանքները եւ փրկել ինչ որ տակաւին կարելի էր փրկել:

երբ թրքական դժոխքէն հրաշքով ազատած հայ բեկորները 
ապաստան գտան հիւրընկալ երկիրներու մէջ եւ սկսան իրենց 
համար ստեղծել նոր կեանք մը, ՀԲԸՄը, այս անգամ, իր բոլոր 
միջոցներն ու կարելիութիւնները կեդրոնացուց անոնց ֆիզի-
քական գոյութեան պահպանումին ու բարելաւման եւ մասամբ  
նաեւ նոր սերունդի դաստիարակութեան վրայ: Նոյն շրջանին 
Միութիւնը իր օժանդակութիւնը բերաւ նաեւ վերածնող Հայ- 
րենիքի շինարարական աշխատանքներուն:

Բարեգործականին համար այդ շրջանը կը յատկանշուի 
առաւելաբար ստեղծումովն ու պահպանումովը որբանոցներու,  
դարմանատուներու, գաղթատուներու, աշխատանոցներու...:

Բարեբախտաբար շատ երկար չտեւեց այդ դժբախտ շըր- 
ջանը: Հայը իր բնածին կենսունակութեամբը, իր աշխատան- 
քովն ու ուշիմութեամբը համեմատաբար կարճ ժամանակի  
ընթացքին կրցաւ բարելաւել կեանքի իր պայմանները: ՀԲԸՄը,  
նոյն ժամանակի եւ նոյն համեմատութիւններով փոփոխու- 
թեան ենթարկեց իր գործունէութեան դաշտը, կրճատուեցան  
բարեսիրական նպաստները եւ ընդլայնեցան կրթական օժան- 
դակութիւնները: Բարեգործականը ստեղծեց նաեւ ուսանողա- 
կան կարեւոր ֆոնտեր, որովհետեւ անհրաժեշտ էր գաղութ- 
ներէն ներս պատրաստել նոր մտաւորականներ եւ նաեւ օժան- 
դակել ուշիմ երիտասարդներու, որպէսզի անոնք հասնէին 
ազատ ասպարէզներու, տիրանային կարեւոր դիրքերու: Այս  
զոհողութիւններու հետեւանքով, անկասկած բարձրացաւ գա- 
ղութներու մտաւոր եւ, ինչու չէ, նաեւ նիւթական մակարդակը:

Վաթսունամեակի հանգրուանին կ՚արժէ անգամ մը եւս  
վերատեսութեան ենթարկել Միութեան գործունէութեան դաշ- 



– 442 –

տը, նկատի ունենալով հայ նոր իրականութիւնը, եւ մասնաւո-
րաբար սփիւռքահայ կեանքի այժմու պայմանները:

Այժմ բոլոր երկիրներուն մէջ հայը դադրած է գաղթական 
ըլլալէ, եւ հասած է նիւթական որոշ մակարդակի մը: Կարգ 
մը գաղութներու մէջ ունինք նաեւ բարեկեցիկ զանգուած մը  
եւ բազմաթիւ մեծահարուստներ: Ունինք անշուշտ հոյակապ  
տաճարներ, բաւարար թիւով եկեղեցիներ ու կրօնական կեդ- 
րոններ: Կրթական գործը եւս հասած է պատուաբեր տեղ մը:  
Այն երկիրներուն մէջ, ուր կարելիութիւն կայ, մասնաւորապէս  
Միջին Արեւելքի մէջ, ունինք նախակրթարաններու եւ երկրոր- 
դական վարժարաններու ամբողջ ցանց մը: Մեր դպրոցները 
մեծ մասով օժտուած են արդէն սեփական եւ յարմարաւէտ 
շէնքերով: Բարձրացած է նաեւ անոնց ուսումնական մակար- 
դակը:

ՀԲԸՄի ուսանողական ֆոնտերը եւս այժմ չունին նախկին 
անհրաժեշտութիւնը: Շատ մը գաղութներու մէջ ունինք արդէն 
մեծ թիւով ազատ ասպարէզի եւ դիրքի հասած մարդիկ: Հայ 
ընտանիքներու մէկ մասը ի վիճակի է իր զաւակներուն հա-
մալսարանական ուսումի ծախսերը հոգալու, ուրիշ յառաջա- 
դէմ երիտասարդներ կ՚օգտուին Գալուստ Կիւլպենկեան Հիմ- 
նարկութեան9 եւ այլ հիմնարկութիւններու յատկացումներէն: 
Արտասահմանէն բազմատասնեակ երիտասարդներ եւ երի-
տասարդուհիներ իրենց ուսումը կը շարունակեն Հայրենիքի 
համալսարաններուն մէջ: Այս առնչութեամբ կայ նաեւ դըժ- 
բախտ իրողութիւն մը: Ազգային ֆոնտերու շնորհիւ ուսում 
ստացող երիտասարդ-երիտասարդուհիներու բացարձակ մե-
ծամասնութիւնը, դիրքի հասնելէ ետք, ոչ միայն կը մոռնայ 
իր բարերար հաստատութիւնները, այլ նաեւ՝ ազգ, ազգային 
ու հասարակական գործունէութիւն: Կարելի էր յիշատակել 
բազմաթիւ անձեր, որոնք իրենց մանկութենէն սկսեալ եղած 
են Բարեգործականի սան, իրենց բարձրագոյն ուսումը շարու- 
նակած են ուսանողական ֆոնտերու միջոցով եւ նոյն միջոցով 
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եւրոպա գացած ու մասնագիտութեան հետեւած են, այսօր, 
անոնց միակ իտէալն է դրամ շահիլ եւ ճոխ կեանք ապրիլ: 
Անոնք ոչ միայն կապ չունին մեր ազգային եւ հասարակական 
կեանքին հետ, այլ նոյնիսկ աւելորդ կը նկատեն միութենական  
ձեռնարկներու իսկ ներկայ ըլլալ:

Ըստ մեզի, ամբողջութեամբ պէտք է վերատեսութեան են- 
թարկել ՀԲԸՄի ուսանողական ֆոնտերու դրութիւնը: Կարելի 
է մեծ չափով սահմանափակել զանոնք եւ օժանդակութիւն ըն- 
ծայել միայն այն երիտասարդ-երիտասարդուհիներուն, որոնք  
իբր ասպարէզ կ՚ընտրեն ազգային եւ հասարակական գործու- 
նէութիւնը: Այժմ արտասահմանի մեր բոլոր հաստատութիւն- 
ներէն եւ կազմակերպութիւններէն ներս սկսած ենք տառապիլ  
արդէն՝ նոր քատրերու, նոր ուժերու պակասէն: Այս ընթացքով 
ուշ չէ այն օրը, երբ դժուար պիտի ըլլայ հայերէն գիտցող քար- 
տուղարներ իսկ գտնել մեր միութիւններուն համար: Բարեգոր- 
ծականի ֆոնտերը պէտք է բացառաբար ծառայեն պատրաս- 
տելու հմուտ եկեղեցականներ, կրթական մշակներ, խմբագիր- 
ներ ու գործիչներ, գիր ու գրականութեամբ զբաղող մարդիկ եւ 
մեր դպրոցներուն ու միութիւններուն համար արուեստի ղեկա-
վարներ: Այժմ ազգային տեսակէտով աւելի կարեւոր է շնորհք 
եւ ծառայութեան ոգի ունեցող մէկ բեմադրիչ պատրաստել, 
օրինակի համար, քան տասը բժիշկ կամ դեղագործ...:

Բարեբախտաբար այսօր ՀԲԸՄը մեծ մասով արդէն իսկ  
ձերբազատած է զուտ բարեսիրական ձեռնարկներու եւ անհա- 
տական յատկացումներու սպառիչ եւ հաւաքական արդիւնք- 
ներէ զուրկ գործունէութենէն: Այդպիսի օժանդակութիւնները 
այլեւս պէտք է վստահիլ տեղական աղքատախնամ եւ այլ 
երկրորդական կազմակերպութիւններու:

ՀԲԸՄը մնալով այդ բոլորէն վեր, պիտի կրնայ ամբողջու- 
թեամբ նուիրուիլ, Սփիւռքի մէջ, իր պատմական փրկարար  
դերին՝ գլխաւորել գաղութներու հայկական դիմագիծը պահպա- 
նելու նուիրական աշխատանքը: Բարեգործականը այս դերը 
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կրնայ կատարել իր ամբողջական միջոցները կեդրոնացնելով 
գործունէութեան երկու դաշտերու վրայ՝ կրթական գործ եւ երի-
տասարդական շարժումներ: Ըսինք արդէն թէ, կարելիութեան 
սահմանին մէջ, այն գաղութներու մէջ, ուր հնարաւորութիւն 
կայ, բաւական զօրաւոր հիմերու վրայ դրուած են արդէն մեր  
կրթական հաստատութիւնները եւ անոնց մէջ շատ պատուա- 
բեր տեղ կը գրաւէ Բարեգործականի վարժարաններու ցանցը:

Կ՚ուզենք աւելի լայն տեղ տալ արտասահմանի երիտասար- 
դական շարժումներուն: Այդ շարժումներուն մէջ եւս ՀԲԸՄը 
պարտի կատարել աւելի կարեւոր, աւելի վճռական դեր մը:  
Որովհետեւ մեր ազգապահպանումի ճիգին մէջ, երիտասար- 
դական կազմակերպութիւններն ու ակումբները այնքան կա- 
րեւոր են՝ որքան եկեղեցական եւ կրթական հաստատութիւն- 
ները:

Սփիւռքի վերջին տասնամեակի ընթացքին ի յայտ եկաւ 
թէ ճոխութեան, բարգաւաճ կեանքի պայմաններուն մէջ շատ 
աւելի դժուար է հայ երիտասարդը հայ պահել: Օտարութեան 
այլասերող ազդեցութիւնը ամէն օր աւելի կը շեշտուի նոյնիսկ  
այն գաղութներու մէջ, որոնք, ազգային տեսակէտով, նպաս- 
տաւոր պայմաններու մէջ կը գտնուին: Այն պատանիները, 
որոնք ուսում եւ դաստիարակութիւն կը ստանան ազգային 
վարժարաններու մէջ, անպայման չէ որ կը կապուին մեր ազ- 
գային եւ հասարակական կեանքին: Այսօր եւս մեր հաւաքա-
կան կեանքի երիտասարդ ղեկավարներն ու գործօն տարրերն 
անպայման շրջանաւարտները չեն հայ վարժարաններու, այլ  
են առաւելաբար անոնք, որոնք մասնակցած են երիտասար- 
դական կազմակերպութիւններու աշխատանքներուն: Մեծ մա- 
սով երիտասարդական շարժումներն են որ արտասահմանի  
հայկական կեանքի կենսունակութիւնը կը պահեն: Միութիւն- 
ներուն եւ ակումբներուն մէջն է, որ կը թրծուի առաւելաբար 
երիտասարդներու հայկական նկարագիրը ու կը մշակուի 
անոնց ազգային ծառայութեան ոգին: Միութենական աշխա-
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տանքներու մէջ կը պատրաստուին նաեւ հայ հասարակական  
կեանքի ղեկավար ուժերը:

ՀԲԸՄի ղեկավարութիւնը, գիտակից՝ երիտասարդական 
շարժումներու կենսական կարեւորութեան, մօտ քառասուն 
տարիներ առաջ լրջօրէն զբաղած է այդ հարցով: Արդարեւ, 
1926–27 թուականներուն Բարեգործականի Ամերիկայի մաս- 
նաճիւղերու կողքին գոյութիւն կ՚առնեն «կրտսերներու լիկա- 
ներ»ը եւ 1931ին անոնց ակումբներուն թիւը կը հասնի երեսուն- 
մէկի: երիտասարդական այս կազմակերպութեան նպատակն  
էր ազգային կեանքին կապել գաղութին պատանիներն ու  
երիտասարդները եւ նաեւ՝ «ամերիկահայ նոր սերունդին ճանչ- 
ցնել ՀԲԸՄի նպատակն ու գործը, եւ անոր սրտին մէջ արծար- 
ծել ծառայութեան եւ զոհողութեան ոգին...»:

Այնուհետեւ, բազմաթիւ այլ գաղութներու մէջ եւս, Բարեգոր- 
ծականի շրջանակին մէջ, անոր ուղղակի կամ անուղղակի 
հովանաւորութեան տակ, կը ստեղծուին երիտասարդական 
միութիւններ եւ ակումբներ:

Բարեգործականի բարոյական եւ նիւթական օժանդակու- 
թիւնը վայելող երիտասարդական շարժումներու մէջ անկաս- 
կած թէ բացառիկ դիրք կը գրաւէ Սուրիոյ եւ Լիբանանի ՀեԸը,  
որուն հիմնադրութեան երեսունհինգամեակը կը տօնենք այս  
տարի10: Ան, իր լայն շրջանակովը, իր մշակութային, գեղար- 
ուեստական, ընկերային եւ մարզական գործունէութիւններու 
ամբողջական ցանցովը Միջին Արեւելքի հայութեան մեծագոյն 
կազմակերպութիւններէն մին է: երեսունհինգ տարիներու ըն- 
թացքին, շնորհիւ ՀեԸին, բազմահազար երիտասարդներու եւ 
երիտասարդուհիներու նկարագիրը կերտուեցաւ, անոնք հոգի- 
ով, մտքով ու մարմնով զարգացան եւ կապուեցան հայ կեան- 
քին: 

ՀեԸի վերջին հոյակապ փառատօնը՝ նուիրուած ՀԲԸՄի 
վաթսունամեակին, անգամ մը եւս փաստը տուաւ այս կազ- 
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մակերպութեան հսկայական ուժին եւ դերին: 

Այս բոլորը ըլլալով հանդերձ ճիշտ, ՀԲԸՄի վաթսունամեա- 
կի հանգրուանին եւ նկատի ունենալով սփիւռքահայութեան 
ներկայ իրականութիւնները, պարտինք ամբողջութեամբ վե-
րատեսութեան ենթարկել երիտասարդական շարժումներու 
նկատմամբ մեր մօտեցումը, անոնց ղեկավարումի ձեւը, անոնց  
ընծայուած կարեւորութիւնն ու օժանդակութիւնը: Այս պայմա- 
նով է որ երիտասարդական կազմակերպութիւնները գաղութ- 
ներէն ներս, Հայ եկեղեցիի եւ դպրոցներու կողքին եւ անոնց 
չափ կարեւորութեամբ, պիտի կարենան կատարել իրենց փըր- 
կարար դերը:

Ըստ մեզի, անհրաժեշտ է նոր հիմերու վրայ դնել ՀԲԸՄի  
հովանաւորութեան տակ գործող երիտասարդական բոլոր շար- 
ժումները: Պարտինք զանոնք վերածել եւրոպական ըմբռնումով 
եւ արդիական իմաստով հիմնական հաստատութեան մը: Կա- 
րելի չէ այլեւս միայն վարչական մարմիններով ստեղծել եւ մա- 
նաւանդ պահել լայն տարողութեամբ շարժումներ: Փոխուած 
են ժամանակները, եւ անոնց հետ փոխուած են նաեւ մեր կեան- 
քի պայմաններն ու մարդոց մտայնութիւնները: Ստիպուած 
ենք հաշտուիլ այն իրողութեան հետ, թէ մարդիկ, նոյնիսկ երի- 
տասարդներ, այլեւս չունին հին սերունդներու ո՛չ տրամադրելի 
ժամանակը եւ ո՛չ ալ զոհողութեան ոգին:

Նախ, պէտք է ստեղծել ՀԲԸՄի Կեդրոնական Վարչութեան 
ենթակայ մարմին մը, իբր վերին ղեկավարութիւն բոլոր գա- 
ղութներէն ներս գործող երիտասարդական կազմակերպութիւն- 
ներուն: Այդ մարմինը, բնական է, կ՚ունենայ իր կեդրոնական  
գրասենեակը, իր վարիչ տնօրէնը, իր շրջուն գործիչը, իր քար- 
տուղարութիւնն ու պաշտօնաթերթը:

Մեր առաջարկը չենք ըներ անպայման վարչական կեդրո-
նացում յառաջացնելու մտահոգութեամբ, որովհետեւ գիտենք 
թէ մեր միութիւններուն մեծ մասը ունի տեղական բնոյթ, ենթա-
կայ է իր գտնուած երկիրներու օրէնքներու տրամադրութեանց 
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եւ պարտի այդ երկիրներու մէջ ունենալ իր կեդրոնը: Մեր 
նախատեսած կեդրոնական մարմինը պիտի ծառայէ համադ- 
րելու Բարեգործականի հովանաւորութիւնը վայելող բոլոր  
երիտասարդական շարժումներու գործունէութիւնը, առաջնոր- 
դութիւն, մղում եւ կենսունակութիւն տալու անոնց: Պարբերա- 
բար ան պէտք է կազմակերպէ նաեւ համագաղութային տա- 
րողութեամբ մեծ ձեռնարկներ եւ ներկայացուցչական հան- 
դիպումներ: Բոլոր շարժումներուն նիւթաբարոյական վերին 
հսկողութիւնը պէտք է պատկանի այդ կեդրոնին:

Իւրաքանչիւր կարեւոր շրջանակ պէտք է օժտուի կեդրոնի  
նշանակած, հեղինակաւոր, զարգացած եւ վարչական կարո- 
ղութիւն ունեցող վարիչ քարտուղարով մը: Քարտուղարները  
լայն իրաւասութիւն ունեցող եւ գործադիր իշխանութիւնը ներ- 
կայացնող ղեկավարները կ՚ըլլան մեր կազմակերպութիւննե- 
րուն: Անհրաժեշտ է նաեւ իւրաքանչիւր մեծ շրջանակի համար 
ունենալ սփորի եւ արուեստի վարիչներ, որոնք իրենց ժամա-
նակին կարեւոր մէկ մասը պիտի յատկացնէին միութենական 
աշխատանքներու ու ձեռնարկներու, եւ պիտի վարձատրուէին 
առաւելաբար միութիւններուն կողմէ:

Բոլոր գաղութներուն համար կայ տակաւին ակումբներու 
կենսական հարցը: չենք ուզեր անգամ մը եւս ծանրանալ երի- 
տասարդական կեդրոններու դերին, մասնաւորաբար նոր սե- 
րունդներու հայեցի դաստիարակութեան եւ զանոնք հայ կեան- 
քին կապելու մեր ճիգին վրայ: Մեր միութիւններու մեծ մասը 
չունի տակաւին երիտասարդական շարժումներու համար յար- 
մարութիւններ ունեցող, մեր կեանքի այժմու պայմաններու 
համապատասխան արդիական եւ ներկայանալի ակումբներ: 
Ակումբները երիտասարդներուն եւ պատանիներուն համար  
պէտք է դառնան ոչ միայն հաւաքական աշխատանքի կեդ- 
րոններ, այլ նաեւ հաճելի միջավայրեր:

Մեր կրթական հաստատութիւններուն մեծ մասը ունեցաւ  
բոլոր յարմարութիւններով օժտուած սեփական եւ փառաւոր 
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շէնքեր: Նոյն մօտեցումը նոյն կարեւորութեամբ պէտք է յայտ- 
նաբերենք նաեւ մեր ակումբներուն նկատմամբ:

Այս ուղղութեամբ եւս բախտաւոր է ՀեԸի Լիբանանի շըր- 
ջանակը: Ունինք արդէն Գալուստ Կիւլպենկեան հանդիսա- 
սրահը11: Շնորհիւ նախագահ Ալեք Մանուկեանի12 իշխանական  
նուիրատւութեան եւ նաեւ մեր գաղութի ազգայիններու զոհո- 
ղութեան ոգիին, մօտ ատենէն Պէյրութ պիտի օժտուի երիտա-
սարդներու տարիներու երազը եղող փառաւոր ակումբով մը: 
Զահլէի եւ Ալէյի ՀեԸերը եւս պիտի ունենան իրենց սեփական 
եւ ներկայանալի ակումբները:

Այս շարժումը պէտք է տարածուի բոլոր գաղութներուն մէջ:

ՀԲԸՄի երիտասարդական կազմակերպութիւններու նը- 
կատմամբ մեր ներկայացուցած առաջադրանքները, առաջին 
ակնարկով, պիտի թուին յաւակնոտ եւ անիրականալի: Բայց  
այդ առաջադրանքները անհրաժեշտութիւն են մեր միութիւն- 
ներու գոյատեւման համար: Այլապէս կը վախնանք որ երիտա-
սարդական շարժումները միայն տասնամեակ մը տակաւին 
կրնան շարունակել իրենց գոյութիւնն ու գործունէութիւնը, շնոր- 
հիւ միջին տարիքի հասած խումբ մը անձնուէր եւ անձնազոհ 
տարրերու:

Գիտենք այդպիսի հիմնական ծրագրի մը դժուարութիւն- 
ները, պատրաստ քատրերու պակասը եւ մանաւանդ այն իրո- 
ղութիւնը, թէ այդ տարողութեամբ ծրագրի մը իրագործումը 
տարեկան համեմատաբար մեծ գումարներու կը կարօտի: 

եթէ նիւթական ապահովութիւն տրուի, կարելի է քատրեր  
գտնել եւ կամ ի հարկին նաեւ ուսանողական ֆոնտերու միջո- 
ցով նորեր պատրաստել: Կը մնայ նիւթական դժուարութիւնը,  
զոր կարելի չէ հարթել միութիւններու այժմու պիւտճէի սահ- 
մաններուն մէջ: երիտասարդական կազմակերպութիւնները 
վայելելով հանդերձ ՀԲԸՄի անվերապահ գուրգուրանքը, անոր  
տարեկան հսկայական յատկացումներուն չնչին մէկ մասը կը  
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ստանան: Բոլոր գաղութներու երիտասարդական միութիւն- 
ներուն Բարեգործականի կողմէ տրուած տարեկան վարկը 
հազիւ կը հաւասարի համեստ նախակրթարանի մը տարեկան  
յատկացումին եւ այդ վարկը հազիւ մէկ-տասներորդը կը կազ- 
մէ մեր կազմակերպութիւններու նիւթական գործառնութիւն- 
ներուն:

Գիտենք նաեւ թէ ՀԲԸՄը, այժմու իր նիւթական միջոցներով, 
իր ունեցած կտակներով, որոնց եկամուտները պայմանադրա- 
կանօրէն պէտք է յատկացուին կտակարարներու եւ բարերար- 
ներու նախատեսած նպատակներուն, չի կրնար նոր եւ կարեւոր  
վարկեր բանալ երիտասարդական շարժումներու համար:

ՀԲԸՄը իր փառաւոր իրագործումներով նախախնամական 
դեր մը կատարեց մեր ժողովուրդի վերջին վաթսուն տարիներու 
կեանքին մէջ: Միութեան վաթսունամեայ հանգրուանը պէտք 
է յատկանշուի հիմնական ծրագրի մը իրագործումով՝ իր երի-
տասարդական շարժումներուն արդիական ու հաստատուն 
հիմերու վրայ դրուելով:

Հայ ժողովուրդի գոյատեւման համար անհրաժեշտ եղող 
կարիքներու առջեւ ՀԲԸՄը միշտ ալ կրցած է ծրագրել եւ յա- 
ջողցնել հսկայական հանգանակութիւններ եւ գոյացնել մեծ 
ֆոնտեր, որովհետեւ անոր իմաստուն ղեկավարները միշտ ալ 
վայելած են եւ կը վայելեն մեր ունեւոր դասակարգին եւ մեր 
ժողովուրդին անվերապահ աջակցութիւնը:

Արտասահմանի երիտասարդութեան ջերմ փափաքն է, որ 
ՀԲԸՄի Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութիւնը, Միութեան 
վաթսունամեակին առիթով, որոշէ եւ ծրագրէ ստեղծումը նոր 
եւ կարեւոր ֆոնտի մը, որուն եկամուտները ամբողջութեամբ 
յատկացուին մեր մեծ կազմակերպութեան հովանաւորութիւնը 
վայելող երիտասարդական շարժումներուն:
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ՀեԸի  
երիՏասարդ ԲարեԿաՄներՈՒս  

գեՂեՑիԿ նաԽաՁեՌնՈՒթիՒնԸ

ՀԲԸՄի եւ ՀեԸի մեծ ընտանիքը, ամբողջ շրջանակը՝ ան- 
դամները, համակիրներն ու բարեկամները, խանդավառու- 

թեան մէջ ու տենդագին կը պատրաստուի Ալեք Մանուկեան 
Կեդրոնի բացման հանդիսութեան եւ տասնօրեակի մեծ ձեռ- 
նարկներուն: Մեծ հանդիսութեամբ պիտի նշուին նաեւ ՀԲԸՄի 
վաթսունհինգամեակը եւ ՀեԸի քառասնամեակը: Տօնակատա- 
րութիւններուն ներկայ պիտի ըլլան Բարեգործականի մեծա- 
նուն եւ ցկեանս նախագահը13 եւ իրեն ընկերակցող պատուի-
րակութիւն մը, ինչպէս նաեւ այլ գաղութներէ բազմաթիւ հիւրեր: 

Զուգահեռաբար երիտասարդական մեր պալատի կառուց- 
ման աշխատանքներուն, ծրագրուած հանդիսութիւններու յա- 
ջողութեան համար գործի լծուած են արդէն բազմաթիւ մարմին- 
ներ եւ յանձնախումբեր: Պատրաստութեան մէջ են նաեւ Մեր- 
ձաւոր Արեւելքի մեր քոյր մասնաճիւղերը: 

ՀեԸի Ա. Մանուկեան Կեդրոնը, որ հպարտութիւնը պիտի  
ըլլայ սփիւռքահայ երիտասարդութեան, ինչպէս նաեւ գաղութ- 
ներուն, կը կառուցուի իշխանական նուիրատւութեամբը Բա- 
րեգործականի նախագահին եւ մասնակցութեամբ Գալուստ 
Կիւլպենկեան Հիմնարկութեան ու այլ բարերարներու: Նոյն  
նպատակին համար Պէյրութի ազգայիններէն, զոյգ կազմա- 
կերպութիւններու անդամներէն ու բարեկամներէն արդէն իսկ  
հանգանակուած է մօտ կէս միլիոն Լ.Ո. աննախընթաց գու- 
մարը: 
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Նոր, գեղեցիկ եւ սրտապնդիչ երեւոյթ մը կը պարզուի այս  
օրերուն: ՀեԸական խումբ մը երիտասարդներ եւ երիտասար- 
դուհիներ՝ համալսարանական, հազիւ քանի մը տարիներէ իվեր  
համալսարանաւարտ եւ պարզ արհեստաւոր, քով քովի եկած 
մտածած են նոր սերունդի յատկանշական մասնակցութիւնը 
ապահովել իրենց եւս պատկանող, իրենց ընտանեկան երկ- 
րորդ յարկը դառնալու համար կառուցուող շէնքի կահաւորման 
ծախսերուն: Անոնք անհրաժեշտ նկատած են, իրենց առաւե-
լագոյն կարելիութեամբ, նիւթական զոհողութիւն յանձն առնել, 
որպէսզի դրապէս մասնակից ըլլան հաւաքական հսկայ ճիգի 
մը: 

Վերջին տարիներուն՝ աշխարհի մէջ ընդհանուր միտում մը 
կայ խօսելու միայն նոր սերունդներու յայտնաբերած ժխտա-
կան արարքներու մասին՝ դժգոհութիւն, բողոք, ընդվզում, խռո- 
վութիւններ, բռնութիւններ եւ բախումներ: Մեր նպատակէն 
դուրս է վերլուծումի ենթարկել գրեթէ բոլոր երկիրներու երի-
տասարդութեան հասարակաց եղող այս կեցուածքին ու ա- 
րարքներուն պատճառները, հիմնաւորումի, արդարացումի 
աստիճանը եւ երիտասարդութեան տագնապի դարմանումին 
միջոցներ որոնելը:

Ճիշտ է թէ Սփիւռքի մէջ կան մեր ազգային կեանքին ու 
մտահոգութիւններուն նկատմամբ անտարբեր դարձած երի-
տասարդներ: Կան նաեւ ինքնահաւան, ամէն հաստատութիւն, 
կազմակերպութիւն, նախաձեռնութիւն ու աշխատանք միայն  
քննադատել գիտցող, ամէն բանէ դժգոհ ժխտական ուժեր: 
Բայց հպարտութեամբ պէտք է հաստատել, թէ անոնց կողքին 
եւ բոլոր գաղութներէն ներս կայ հսկայ թիւ մը հայ երիտասարդ- 
ներու՝ գիտակից, ինքնավստահ, հայրենասէր ու ազգասէր, 
որոնք աշխատելով հանդերձ որ արդիականանան մեր ազգա- 
յին ու հասարակական հաստատութիւններն ու անոնց գործե-
լակերպը, ճիշտ գնահատումը կը կատարեն հին եւ միջին 
սերունդներու արտասահմանի մէջ կատարած հսկայական 
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աշխատանքին ու զոհողութիւններուն, կ՚որդեգրեն դրական 
կեցուածք եւ պատրաստակամ են շարունակելու նախորդ սե- 
րունդներու գործը:

Այս վերջին դասակարգին կը պատկանին ՀեԸի իմ երի-
տասարդ բարեկամներս: երիտասարդական մեր շարժումէն 
ներս, արդիականացման գծով, վերջերս ստեղծուած նոր մար- 
միններու մաս կը կազմեն անոնցմէ շատերը եւ ժողովներէն 
ներս կարեւոր թելադրութիւններ կ՚ընեն, նոր գաղափարներ կու 
տան, միութենական մեր կեանքը կ՚ուզեն գիտական հիմերու 
վրայ դնել: 

Բայց աւելի եւս շօշափելի դարձնելու համար իրենց կապ- 
ուածութիւնը մեր սիրելի Ընկերակցութեան, անոնք մտածած  
են նիւթապէս եւս մասնակից դառնալ իրենց շքեղ ու նոր կեդ- 
րոնի ծախսերուն: Ծրագրած են երիտասարդ-երիտասարդու- 
հիներու միջեւ գոյացնել տասը հազար Լ.Ո.: Որպէսզի իրենց 
զոհողութիւնը իրապէս իմաստ ու արժէք ունենայ, որոշած են 
որ իւրաքանչիւրը իր բաժինը տայ ոչ թէ ծնողքէն առնելով, այլ 
միայն խնայելով իր իսկ տակաւին դժուարութեամբ շահած 
դրամէն կամ իր անձնական ծախսերէն: Շարունակումովը երի- 
տասարդութեան տուած այս գեղեցիկ օրինակին, պէտք է հաս- 
նինք այնտեղ՝ ուր ՀԲԸՄի եւ ՀեԸի բոլոր անդամները՝ պա-
տանի, երիտասարդ, միջին տարիքի թէ տարեց, անպայման 
մասնակցած ըլլան, իւրաքանչիւրը իր կարելիութեան, բայց 
առաւելագոյն կարելիութեան սահմանին մէջ, բարձրացող մեր 
պալատի ծախսերուն:

Մասնաւորաբար խումբ մը ՀեԸական երիտասարդներու 
նախաձեռնութեան այս պարագային, բնական է որ գոյանալիք  
գումարէն բազմապատիկ անգամներ աւելի կարեւոր են անոր 
ետին յայտնուող գիտակցութիւնն ու ոգին: 

Այս երեւոյթը հոգեկան մեծ գոհունակութիւն կը պատճառէ 
մեր բոլորին, անհունօրէն կը հրճուեցնէ մեզ: 
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ԽՕսՔ՝  
ՀեԸի սԿաՈՒՏաԿան  

ՄիաՑեաԼ ԲանաԿՈՒՄին աՌիթՈՎ14

Լիբանանի գեղեցիկ այս բնութեան մէջ, հաճոյքով եւ գոհու- 
նակութեամբ ներկայ կ՚ըլլանք ՀեԸի սկաուտական մեծ  

բանակումի փակման տպաւորիչ հանդիսութեան: Աւելի եւս կը  
հրճուինք այն իրողութեամբ թէ այս տարի, ՀեԸի Լիբանանի  
բոլոր խումբերը կազմակերպած են միացեալ եռօրեայ բանա- 
կում մը, որուն ընթացքին հաստատուեցան նոր ծանօթութիւն- 
ներ, նոր բարեկամութիւններ եւ պատանիներու ու խումբերու 
միջեւ աւելի եւս ամրապնդուեցաւ իրարհասկացողութեան եւ  
համերաշխ գործակցութեան ոգին: Կը յուսանք նաեւ առաջ- 
նորդներու եւ խմբապետերու հանդիպումներուն քննուեցան 
ընդհանուր շարժումը հետաքրքրող հարցեր:

Մեր ժողովուրդը շատ կանուխէն ըմբռնած եւ գնահատած 
է կարճ ժամանակի ընթացքին միջազգային տարողութիւն 
ստացած սկաուտական շարժումին կարեւորութիւնն ու առա- 
քելութիւնը՝ երիտասարդներու եւ մանաւանդ պատանիներու 
արտադաստիարակչական հիմնական դերը՝ մարմինի, հոգիի 
եւ միտքի ներդաշնակ եւ գործնական զարգացումը եւ մա- 
նաւանդ անոնց մէջ բարձր նկարագրի կերտումը: Արդարեւ, 
սկաուտական շարժումին Լորտ Պէյտըն Փաուըլի15 կողմէ հիմ- 
նումէն հազիւ հինգ-վեց տարիներ ետք, 1912ին, Պոլսոյ եւ կարգ 
մը գաւառական քաղաքներու մէջ ծնունդ կ՚առնէին սկաուտա-
կան հայկական խումբեր: Համաշխարհային Առաջին Պատե-
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րազմի ընդմիջումէն ետք եւ հակառակ մեր ժողովուրդին կրած  
ահաւոր աղէտին, պատերազմին անմիջապէս յաջորդող տա- 
րիներուն հայութեան վերապրող զանգուածին մէջ շատ աւելի 
լայն տարողութեամբ կը վերսկսէր շարժումը եւ կարեւոր դեր կը 
կատարէր գաղթականներու եւ որբանոցներու կազմաւորման 
մէջ:

ՀեԸի հիմնադիրները, սկսեալ երջանկայիշատակ Բաբգէն 
Վեհ. կաթողիկոսէն, ինչպէս նաեւ կազմակերպութիւնը հովա- 
նաւորող ՀԲԸՄի ղեկավարութիւնը կը գիտակցէին սկաուտու- 
թեան կարեւորութեան, իր վեհ եւ մարդկայնական գաղափար- 
ներով, իր առողջ տեսլականով եւ գործունէութեան հաճելի  
եղանակով: Մարզական, մշակութային եւ ընկերային գործու- 
նէութիւններու կողքին հիմը կը դնէին, ինչպէս պատանեկան 
նոյնպէս նաեւ սկաուտական շարժումին: Պէտք է ընդունիլ թէ  
ՀեԸի աւելի քան քառասուն տարիներու պատմութեան մէջ,  
իր անդամներուն թիւովը, իր լայն գործունէութեամբը, իր պատ- 
րաստած յաջորդական սերունդներովը՝ սկաուտական շարժու- 
մը եղաւ մեր կազմակերպութեան ամէնէն կենսունակ, ամէնէն 
օգտաշատ արտայայտութիւններէն մէկը: Մեր անդամներուն 
ամէնէն հաւատաւոր, ամէնէն հաւատարիմ, ամէնէն գործօն 
տարրերուն եւ նաեւ ղեկավարներուն կարեւոր մէկ մասը եկաւ 
այս շարժումէն: Ղեկավար տարրերու պատրաստութիւնը հիմ- 
նական հարցերէն մէկն է որեւէ կազմակերպութեան, որեւէ 
հաւաքականութեան: Սկաուտութիւնը իր զանազան աստի-
ճանի եւ յաջորդական առաջնորդներու գթութեամբը պատա- 
նիներու եւ երիտասարդներու մէջ անպայման կը զօրացնէ պա- 
տասխանատւութեան եւ ծառայութեան ոգին, ինչպէս նաեւ  
կազմակերպելու, առաջնորդելու եւ ղեկավարելու յատկութիւնը: 
Աւելցնենք նաեւ թէ երբ հիմնուեցաւ Սքութ Տիւ Լիպան կազմա- 
կերպութիւնը16, որուն փոխանցուեցան այս երկրին մէջ մինչայդ 
Սքութ Տիւ Ֆրանս անունին տակ գործող բոլոր խումբերը, մեր 
ղեկավարներէն երկուքը եղան հիմնադիրներէն նոր ֆետերա- 

սիոնին, եւ ՀեԸի խումբերը մաս կազմեցին այդ շարժումին 
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եւ անոր ընդհանուր ձեռնարկներուն մէջ միշտ ալ գրաւեցին 
պատուաբեր տեղեր: Որեւէ ժամանակ չենք ուզած անջատուիլ 
լիբանանեան այս կազմակերպութենէն, այն հիմնական մտա- 
հոգութեամբ, թէ մեր երէց սկաուտները, սկաուտներն ու գայլիկ- 
ները, պահելով հանդերձ իրենց հայկական ուրոյն դիմագիծը,  
յարաբերութեան եւ գործակցութեան գետին մը ունենան այս  
գեղեցիկ երկրին այլ համայնքներուն պատկանող պատանի- 
ներուն եւ երիտասարդներուն հետ: Այս առիթով հաճոյքով 
կ՚ողջունենք այս խարուկահանդէսին մեր մէջ ներկայութիւնը 
Սքութ Տիւ Լիպանի նախագահ Մեթր Նատի Թիյանի:

Այս ժամանակաշրջանին մանաւանդ առաւել եւս կը շեշտուի 
մեր երիտասարդական բոլոր կազմակերպութիւններուն եւ մաս- 
նաւորաբար սկաուտական շարժումներուն կարեւորութիւնն ու  
կենսական դերը:

Այժմէական բնոյթ ունեցող եւ մարդկութեան միտքը մտա- 
հոգող ու մտատանջող հիմնական հարցերէն մէկն է երիտա- 
սարդութեան հարցը: Վերջին տասնամեակներուն աշխարհի  
գրեթէ բոլոր երկիրներուն մէջ զանազան եւ այլազան անուն- 
ներու տակ գոյութիւն առին երիտասարդական զանգուածային 
խմբաւորումներ՝ դառնութեան, ըմբոստութեան, ընդվզումի... 
բարոյական սկզբունքները, հին մտայնութիւններն ու կարգե- 
րը վերջնականապէս տապալելու ձգտումներով, եւ երիտա- 
սարդական այդ զանգուածները առաջնորդելով բուռն պոռթ- 
կումներու, քանդումի եւ արիւնալի բախումներու: Բնական է,  
մեր նիւթէն դուրս է վերլուծումի ենթարկել վերոյիշեալ շար- 
ժումներուն բնոյթը. տարողութիւնը եւ պատճառները: Այս վեր- 
ջիններէն յիշատակենք միայն կեանքի արդի պայմաններուն 
հետեւանքով երիտասարդներուն համար ստեղծուած անորո- 
շութեան, անստուգութեան հեռանկարներն ու վախը... եւ կամ 
կեանքի իրականութենէն, դժուարութիւններէն եւ պատասխա-
նատւութիւններէ խուսափելու միջոց մը:

դժբախտաբար նուազ տխուր չէ պատանիներու պարագան:  
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Վերջերս Լ՚Էքսփրէս շաբաթաթերթը17 երկար ուսումնասիրու- 
թիւն մը հրատարակած էր Ֆրանսայի յանցապարտ պատա- 
նիներու մասին: Յօդուածագիրը կը պարզէր թէ ինչպէս մեծ քա-
ղաքներու եւ անոնց արուարձաններուն մէջ, մասնաւորաբար 
դպրոցական արձակուրդներու շրջաններուն, պատանիներու –
մանչ թէ աղջիկ – խումբեր կը կազմուին, որոնք, առանց նպա-
տակի, պարզ ձանձրոյթէ եւ արկածախնդրութենէ մղուած... կը 
դիմեն բիրտ արարքներու, սարսափի, բռնութեան, քանդումի, 
գողութեան, կողոպուտի եւ երբեմն նաեւ սպանութեան: Պա-
տանիներու յանցագործութեան դէմ պայքարելու եւ նաեւ զա- 
նոնք սիրաշահելով ուղղելու մտահոգութեամբ կազմուած են 
մասնագիտացած ոստիկանական յատուկ ջոկատներ: Հակա- 
ռակ ձեռք առնուած բոլոր միջոցառումներուն յիշուած թիւերը 
ահաւոր են: 1972ի ընթացքին Ֆրանսայի մէջ դատուած են  
քառասունհինգ հազար չորսհարիւր վաթսունեօթը երիտա- 
սարդներ՝ տասէն տասնութը տարեկան, յիսունհինգ հազար  
պատանիներ նկատուած են ֆիզիքապէս եւ բարոյապէս վը- 
տանգի մէջ, այլ տասնեակ հազարաւորներ անուղղակի հըս- 
կողութեան տակ առնուած, եւ տակաւին երեսուներկու հազար  
փախած են ընտանեկան յարկերէն, ապրելու համար խում- 
բերով: երեւոյթը բնաւ ալ յատուկ չէ Ֆրանսայի: Բազմաթիւ 
երկիրներու մէջ նուազ բայց երբեմն շատ աւելի սաստկութեամբ 
կը ներկայանայ յանցապարտ մանուկներու եւ պատանիներու 
հարցը:

Ի տես համաշխարհային այս տխուր երեւոյթներուն, մենք̀  
ծնողք եւ ղեկավարներ, կը մխիթարուինք, հոգեկան մեծ բաւա-
րարութիւն կը զգանք եւ լաւատեսութեամբ կը դիտենք ապա-
գան, այն իրողութեամբ թէ մեր կրթական հաստատութիւննե- 
րէն ներս, մեր միութիւններու եւ սկաուտական շարժումներու 
մէջ կը դաստիարակուին ու կը բարձրանան յաջորդական սե- 
րունդներ̀ բարոյական սկզբունքներով, ազգային ոգիով, հա- 
յութեան եւ մարդկութեան լաւագոյն աւանդութիւններով: Այս  
բանակումին եւ խարուկահանդէսին մասնակցող արենուշնե- 
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րը, սկաուտները, երէցները, արծուիկներն ու գայլիկները, ներ- 
շնչումին տակ զիրենք հովանաւորող մեծ հաստատութիւննե- 
րուն՝ ՀԲԸՄի եւ հետեւաբար ՀեԸի վեհ գաղափարներուն ու  
իտէալներուն, կը զգան թէ խաղերէն, ուրախութիւններէն, հա- 
ճելի ժամանցներէն անդին կան ապագայի պարտականու- 
թիւններ՝ դառնալ տիպար քաղաքացիներ այս գեղեցիկ Լի-
բանանին, լաւ հայեր եւ նկարագրի տէր մարդիկ՝ ֆիզիքապէս 
եւ բարոյապէս ատակ՝ ստանձնելու կարեւոր պատասխանա- 
տւութիւններ:

Անոնցմէ յառաջ պիտի գան նաեւ մեր հաստատութիւննե- 
րուն, կազմակերպութիւններուն եւ համայնքին համար նոր 
ղեկավար դէմքեր՝ աւանդապահներն ու պաշտպանները մեր  
ազգային արժէքներուն, մշակոյթին եւ Հայաստանեայց եկե- 
ղեցւոյ միասնականութեան: Անոնց սիրտերն ու միտքերը միշտ  
հաղորդակցութեան մէջ պիտի ըլլան վերածնած Մայր Հայ- 
րենիքին հետ:

Այս ակնկալութիւններով ու մաղթանքներով եւ յանուն ՀԲԸՄի 
եւ ՀեԸի ղեկավար մարմիններու կը շնորհաւորենք բոլոր խում- 
բերուն առաջնորդական կազմերը եւ մասնաւորաբար սկաու- 
տական շարժումի ընդհանուր խմբապետութիւնը:
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աԼեՔ ՄանՈՒԿեան՝  
աԶգաՅին Մեծ ՂեԿաՎարԸ

Խ օսնակի18 նոր եւ երիտասարդ խմբագրական կազմը  
գովելի գաղափարը ունեցած է ՀԲԸՄի եւ ՀեԸի պաշ- 

տօնաթերթին նոր շրջանի թիւերէն մէկը յատկացնել Տիար 
Ալեք Մանուկեանի Միութեան նախագահութեան քսանամեա- 
կին: Անկասկած, օգտաշատ նախաձեռնութիւն մը՝ մեր ժողո- 
վուրդին լայնօրէն ծանօթացնելու կեանքն ու գործը մեր ժա-
մանակներու ազգային մեծագոյն բարերարին եւ սփիւռքա-
հայութեան ամէնէն հեղինակաւոր եւ ամէնէն նուիրեալ առաջ- 
նորդներէն մէկուն: Ա. Մանուկեան ղեկավարի բոլորանուէր ազ- 
գային ու հասարակական նախաձեռնութիւններն ու գործու- 
նէութիւնները իբր օրինակ եւ մտատիպար կրնան ծառայել 
միջին եւ նոր սերունդներու այն մարդոց ու երիտասարդներուն, 
որոնք մտահոգուած են հայութիւնը յուզող կենսական հար- 
ցերով: 

Նուազագոյն չափով պիտի խօսիմ Ա. Մանուկեան անզու- 
գական բարերարին մասին: Մամուլի էջերէն պարբերաբար 
յայտարարուած անոր իշխանական նուիրատւութիւններուն 
համագումարն իսկ պերճախօս է եւ ամէնուս ազգային հպար- 
տութիւն եւ պատկառանք կը պարտադրէ: Այս ուղղութեամբ 
կ՚ուզենք միայն վեր առնել երկու կարեւոր կէտեր.

Ա.- Տիար նախագահին հսկայական նուիրատւութիւնները, 
թէեւ ներշնչուած ազնուական հայու իր սրտէն ու հոգիէն, եր- 
բեք չեն կատարուած զգացական տրամադրութիւններու տակ:  
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Անոր նիւթական բարերարութիւնները եւս մեծ առաջնորդի մը 
լայնօրէն ուսումնասիրուած բծախնդրութեամբ ծրագրուած եւ  
իր մտասեւեռումներու համապատասխան ներդրումներ են՝  
սփիւռքահայութեան հաւաքական եւ հիմնական մտահոգու- 
թիւններուն ի խնդիր: Ան, նկատի ունեցած է միայն հիմնական  
հաստատութիւններն ու գործերը՝ եկեղեցի, Ժառանգաւորաց  
Վարժարան, դպրոց, երիտասարդական եւ մշակութային շար- 
ժումներ ու կեդրոններ..., որոնք կը զօրացնեն գաղութներու 
ազգապահպանման մեր գլխաւոր ազդակները եւ, որոնք հա-
մապատասխան են նաեւ ՀԲԸՄի կարեւոր յատկացումներուն 
իսկ տուած այժմու իմաստուն ուղղութեան: Ա. Մանուկեանի 
չյայտարարուած բարերարութիւններուն մեծ մասը եւս, կա-
տարուեցաւ նոյն մտահոգութիւններով՝ ազգային, կրօնական,  
կրթական եւ միութենական հաստատութիւններուն համար  
պատրաստել նոր ուժեր, գիտակից քատրեր, նուիրեալ պաշ- 
տօնատարներ: 

Ինչպէս Բարեգործականի յատկացումներու պարագային, 
նոյնպէս իր նուիրատւութիւններուն առիթով, սրտի ճմլումով, 
բայց ղեկավար մարդու գիտակցութեամբ, ան գիտցաւ յաճախ  
ոչ ըսել անհատական թէ երկրորդական բնոյթ կրող օժան- 
դակութեան խնդրանքներու... ակնկալելով որ այդպիսի պա-
րագաներ, իւրաքանչիւր գաղութէն ներս, գոհացում գտնեն 
տեղական կազմակերպութիւններու միջոցով: Նախագահին 
ազնուական մարդու հոգին ճանչցողները կ՚ըմբռնեն, թէ ակա-
մայ ժխտական այդ պատասխանները հոգեկան մեծ տառա-
պանք կը պատճառեն իրեն, երբեմն զինք յուսահատութեան 
մատնելու աստիճան:

Բ.- Ա. Մանուկեանի նուիրատւութիւններն ու իր տուած մը- 
ղումը, սկիզբ դրին, զանազան գաղութներէ ներս, նոր եւ կեն- 
սունակ նախաձեռնութիւններու եւ պատճառ եղան յանդուգն 
եւ երբեմն վիթխարի ծրագիրերու իրագործումին: Բայց, այդ 
առիթներով, ան իմաստութեամբ պայման եւ ի հարկին պա-
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հանջ դրաւ նոյն ծրագիրերու յաջողութեան համար, որ տե-
ղական ճիգեր եւ զոհողութիւններ ըլլան եւ գրեթէ միշտ ալ դը- 
րական արդիւնքներ ստացաւ: Ա. Մանուկեան յաջողեցաւ շատ  
մը ազգայիններ վարժեցնել տալու հաճոյքին, մեծ իրագործում- 
ներու բարերարութեան առթած հոգեկան բաւարարութեան եւ 
երջանկութեան:

Իր բարերարութիւններուն չափ եւ, ըստ մեզի, շատ աւելի  
հիմնական նշանակութիւն ունեցան Ա. Մանուկեանի ղեկավա- 
րութիւնն ու տուած առաջնորդութիւնը ՀԲԸՄին եւ նաեւ սփիւռ- 
քահայութեան հաւաքական ու հասարակական կեանքին վրայ: 

Արտասահմանը, ինչպէս բոլոր ժողովուրդներն ու հաւա-
քականութիւնները, պէտք ունի տեսիլք, գաղափարական հա- 
մոզում ու անձնական հմայք ունեցող հեղինակաւոր, ինքնա- 
վստահ, յանդուգն ու միաժամանակ, մասնաւորաբար Սփիւռքի 
պարագային, խոհեմ առաջնորդներու: Մարդիկ կան, որոնք ի  
ծնէ օժտուած են ղեկավարի յատկութիւններով: Բնութենէն 
տրուած այդ շնորհը ինքնին բաւարար պիտի չըլլար, եթէ անոր 
չընկերանար ընդհանուր եւ բազմակողմանի զարգացումը, հար- 
ցերը լայն հորիզոնով դիտելու եւ հիմնական խնդիրները երկ- 
րորդականներէն զանազանելու կարողութիւնը, եթէ ի վիճա- 
կի չըլլար «ճշտօրէն կշռադատելու կացութիւններն ու պահանջ- 
ները» եւ մանաւանդ եթէ իր ղեկավարած գործին հանդէպ չու- 
նենար հաւատք ու նուիրում: Ան տակաւին պէտք է յորդի լայն 
հետաքրքրութեամբ, գործունէութեամբ, հոգեկան կեանքով ու 
կորովով, որպէսզի իր անձնական օրինակովն իսկ ոգեւորէ ու 
գործի մղէ իր անմիջական ու հեռաւոր գործակիցները եւ իր 
ղեկավարած կազմակերպութենէն ստանայ առաւելագոյնը, որ  
կրնայ տալ:

Ղեկավարելը ինքնին արուեստ է՝ դժուար եւ ծանր, եւ այս 
բոլորը վեր է մարդու մը ուժերէն, բայց «ամէն բան կարելի է՝ 
ան որ կը հաւատայ»:

Անկասկած որ՝ Ա. Մանուկեան բնութենէն օժտուած այդ քիչ 
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անձերէն մէկն է: երբ քսան տարիներ առաջ ան կը ստանձնէր 
ՀԲԸՄի նախագահութիւնը, այս յատկութիւններուն կը միացնէ, 
տակաւին՝ առեւտրական մարդու տաղանդը, մեծ ու հնարամիտ  
ճարտարարուեստականի եւ ճարտարարուեստական ընկե- 
րութիւններու ղեկավարի իր փորձառութիւնը: Աւելի քան քսան  
տարիներէ իվեր իր ժողովուրդին ու գործին հանդէպ անսահ- 
ման սէր եւ նուիրուածութիւն յայտնաբերելով, ան եղաւ Բա- 
րեգործականի ո՛չ թէ պատուակալ այլ գործօն նախագահն ու  
կարելի է ըսել նաեւ ընդհանուր տնօրէնը (President-Directeur  
General) եւ արտասահմանի ամէնէն հեղինակաւոր առաջ- 
նորդներէն մէկը:

Մեծապէս շահեկան ու միաժամանակ ուսանելի պիտի ըլլար  
լայն աշխատասիրութեամբ մը բնութագրել Ա. Մանուկեան 
մարդը, «Ամբողջական Հայը», միութենական ու ազգային ղե-
կավարը՝ վերլուծելով իր կեանքը, իր գործը, գործունէութեան 
լայն դաշտը, զանազան շրջանակներու հետ՝ անձնապէս թէ  
իբր Բարեգործականի նախագահ, իր պահած թղթակցութիւն- 
ները եւ մասնաւորաբար Միութեան տարեկան ընդհանուր ժո- 
ղովներուն, համագումարներուն եւ մանաւանդ Հայրենիքէն 
ներս խօսած ճառերը: Այդ ճառերը ըլլալով հանդերձ սրտի ու  
զգացումի տէր մարդու խօսքեր, միանգամայն կը հանդիսա- 
նան պատմական տուեալներու վրայ հիմնուած, ճշգրիտ ուսում- 
նասիրութեամբ ու գնահատումով ամբողջական պատկերը 
տուեալ ժամանակի մը, սփիւռքահայութեան կացութեան՝ իր  
արձանագրած փայլուն էջերով ու իրագործումներով, իր դըժ- 
ուարութիւններով, տկարութիւններով եւ տեղատւութիւններով: 
Պարզելով արտասահմանի եւ զանազան գաղութներու յաճախ  
յարափոփոխ պայմաններն ու նոր իրադրութիւնները, Ա. Մա- 
նուկեան, իր ճառերուն մէջ, ուղղութիւն կը ճշտէ, առաջնոր- 
դութիւն կու տայ, մեր առջեւ կը բանայ նոր հորիզոններ, նոր 
հեռանկարներ...:

Բարեգործականի գործունէութիւնը ինքնաբերաբար առն- 
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չուած է սփիւռքահայութեան ընդհանուր կացութեան, գաղութ- 
ներու նոր պայմաններուն ու նոր պահանջներուն հետ, եւ անոր  
նախագահը չի կրնար անտարբեր մնալ ամբողջական հայու- 
թիւնը յուզող հարցերուն, երեւոյթներուն, տագնապներուն հան- 
դէպ:

Ա. Մանուկեան այդ բոլորին մասին ունի յստակ եւ հիմնա-
կան տեսակէտեր եւ ունի արիութիւնը զանոնք բանաձեւելու 
եւ հանրութեան պարզելու, իւրացնելով ՀԲԸՄի ազգային ուղ- 
ղութիւնն ու գաղափարաբանութիւնը եւ զանոնք աւելի եւս 
յստակացնելով ու պարզաբանելով, Ա. Մանուկեան միշտ ալ 
ճիշտ կերպով կողմնորոշուած է Հայրենիքի, Ս. էջմիածնի եւ  
հայրենադարձի կողքին: Անըմբռնելի եւ անիմաստ պիտի ըլ- 
լար, օրինակի համար, Լիբանան բնակող հաւատացեալ իտա-
լացիի մը համար ըսել, թէ ան դիրք ճշտած է իր Հայրենիքին, 
անոր պետականութեան (որ անպայման կապ չունի վարչա-
կարգի հետ) կամ Վատիկանի կողքին: Բայց, ի՞նչ ընել, որ մեր 
մօտ այլապէս դասաւորուած են հարցերն ու ըմբռնումները 
եւ մեր օրերուն տակաւին կան հայ կազմակերպութիւններ ու 
մարդիկ, որոնք կը մտածեն ու կը գործեն... փետրուարեան 
յեղափոխութեան եզրերով: Այս մտածելակերպին առջեւ եւ, 
արտասահմանի քաղաքական պայմաններուն բերումով, յա-
ճախ քաջութիւն ենթադրած է իր սեփական Հայրենիքին եւ 
պատկանած եկեղեցւոյ՝ Մայր Աթոռին կողքին ըլլալը:

Այս հիմնական խնդիրներու առնչութեամբ, տալու համար 
նախագահ Ա. Մանուկեանի մտածումներն ու տեսակէտերը –
հարցեր, որոնք ձեւով մը, երկու հատուածներու կը բաժնեն 
արտասահմանի մեր ժողովուրդը եւ դուռ կը բանան տագնապ- 
ներու եւ պայքարներու – կը գոհանանք, առանց մեկնաբանու- 
թեան, մէջբերել հատուածներ անոր ճառերէն.- 

«Այսօր, եւ առաջին անգամ ըլլալով դէմ յանդիման կը գըտ- 
նուիմ իմ նախահայրերուս հարազատ Հայրենիքին, Հայաս- 
տանի պետութեան ղեկավարներուն հետ, պետութիւն մը՝ որ  



– 466 –

վեց դարերու ստրկութեան խաւարակուռ շրջանէ մը ետք առա- 
ւօտ մը հրաշքի պէս կանգնեցաւ մեր աւերակ հողերուն մէկ բե- 
կորին վրայ եւ անկէ իվեր կ՚ապրի ու կը զօրանայ, կը գեղեցկա-
նայ ու կը քաղցրանայ բոլորիս համար»:

«Հայրենիք եւ Պետականութիւն ունենալու իրողութիւնը կեն- 
սական նախապայմանն է ժողովուրդի մը՝ որպէս ԱԶԳ գոյու- 
թեան»: 

«Առանց Հայրենիքի իրականութեան եւ առանց սեփական  
պետութեան կարելի չէ քայլ պահել ժամանակին հետ, եւ մաս- 
նակցիլ պատմութեան յառաջդիմութեան, դասուիլ մարդկու-
թիւնը կազմող ազգութիւններու շարքին»:

«...Կը զգանք թէ անտէր չենք այլեւս, կը զգանք թէ ո՛չ միայն 
անցեալ այլեւ ներկա՛յ ունինք, ներկայ մը՝ որմով կ՚աժեւորուի 
անցեալը, կը լուսաւորուի, մագաղաթներէ եւ հնամենի տոմար- 
ներէն ու գիրքերէն դուրս կու գայ՝ շնչելու համար եւ ապրելու 
ազատօրէն»:

«Հայրենիքը հայապահպանութեան գլխաւոր կռուանն է: 
Սփիւռք-Հայրենիք կապերու ընդլայնումը շատ դրական գործ 
կատարեց գաղթօճախներուն մէջ»:

«Հայրենիքը մեզի հետ է մտածումով, առօրեայով եւ իրա- 
գործումներով: երբ այսքան հսկայական ուժ կանգնած է մեր 
կողքին՝ կարելի չէ Սփիւռքի պարտութեան մասին մտածել, 
կարելի չէ պարտուիլ...: Այդ ուժը գտայ ըստ ինքնեան այնքան 
իրական, զոր երբեք երազած ըլլայի»:

«Այսօր կա՛յ Սփիւռքը... եւ այդ Սփիւռքը արդիւնք է անհա- 
շիւ զոհողութիւններու, անչափելի տքնանքի, անհուն սիրոյ եւ  
անսահման հայրենասիրութեան: եւ այս բոլորը կարելի պիտի  
չըլլային շատ հաւանաբար եւ հիմնական իմաստ մը պիտի 
չունենային՝ եթէ գոյութիւն չունենար Հայաստանը»: եթէ Հա-
յաստանի հովանիին ներքեւ չաճէր եւ չուռճանար Ս. էջմիածի- 
նը՝ մեր հաւատքին ու հոգիին դարաւոր մայրաքաղաքը: Ահա՛ 
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թէ ինչու՝ Ս. էջմիածինը անկեղծօրէն թանկագին է մեզի հա-
մար, ահա՛ թէ ինչու՝ հոգեւին ցանկացող ենք որ բարգաւաճի 
ու զօրանայ ան ու շարունակէ ըլլալ մեր հոգիները ու սիրտերը 
դէպի Հայրենիք, դէպի երեւան քաշող եւ անոր կապող մագնի-
սական ուժը, որ ջերմութիւն եւ կորով սփռէ արտասահման 
եղող զանգուածներուն հոգեկան կեանքէն ներս, եւ զանոնք 
կազդուրէ եւ անոնց տոկունութիւնը ամրապնդէ: Հայրենիքի 
իրականութիւնը եւ Ս. էջմիածնի հոգեպարար գոյութիւնը երկու  
գլխաւոր կռուաններ են, որոնցմով հզօրացած՝ մե՛նք զմեզ կը 
զգանք առնչուած մարդկային պատմութեան եւ անոր ներկան 
կազմող ժամանակներուն»: 

«Հայրենիքին եւ անոր գիրկին մէջ ծաղկող մեր հաւատքին 
շնորհիւ կը դադրինք բեկորներ ու սոսկական համայնքներ 
ըլլալէ, եւ կը դառնանք ժողովուրդ...»:

«... Հայ ժողովուրդը մէկ է, եւ այդպէս պէտք է մնայ ի փառս 
մեր Հայրենիքին, մեր հաւատքին եւ մեր գոյութեան՝ որպէս մար- 
դեր»:

դժուար է յօդուածի մը նեղ սահմաններուն մէջ ամբողջական 
պատկերը տալ, նոյնիսկ սեղմ գիծերու մէջ, Ա. Մանուկեանի 
նախագահութեան քսան տարիներու ընթացքին, եւ իր անմի-
ջական ղեկավարութեանը եւ հսկողութեանը տակ, եւ ի հարկին 
նաեւ իր նիւթական առատաձեռն զոհողութիւններովն ալ, ՀԲԸՄի 
արձանագրած նոր կենսունակութիւնը, բարգաւաճումն ու 
գործունէութեան յարաճուն թափը եւ մեծ իրագործումները:

Այդ ժամանակաշրջանին Միութիւնը ո՛չ միայն գրեթէ ամբող- 
ջութեամբ դադրեցաւ նպաստամատոյց հաստատութիւն մը ըլ- 
լալէ, ո՛չ միայն իր բոլոր կարելիութիւնները կեդրոնացուց  
առաւելաբար սփիւռքահայութեան ինքնուրոյն դիմագծի պահ- 
պանման գործին, այլ նաեւ ստացաւ՝ հաւատք եւ լաւատեսու- 
թիւն ներշնչող, նոր ծաւալ (dimention), նոր տարողութիւն:

Տիար նախագահին կորովի կեցուածքին ու յարատեւ հետա- 
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պնդումներուն շնորհիւ, պահպանուեցաւ ու աւելի եւս ամրա- 
պնդուեցաւ Միութեան զանազան շրջաններուն, մասնաճիւղե- 
րուն ու տասնեակ հազարաւոր անդամներուն հոգեկան, ազ-
գային ուղղութեան եւ գործելակերպի միասնականութիւնը: 
Այս ուղղութեամբ մեծ նշանակութիւն ունեցան Ա. Մանուկեանի 
խօսքը, թղթակցութիւնները եւ մանաւանդ շրջապտոյտներն ու  
գաղութներուն տուած այցելութիւնները, որոնք ո՛չ միայն զօ- 
րացուցին Միութեան ներքին կապերը եւ շրջանակներէն ներս  
ստեղծեցին ոգեւորութիւն ու կենսունակութիւն, այլ նաեւ սեր- 
տացուցին գաղութներու փոխյարաբերութիւններն ու անոնց  
կապը Հայրենիքին հետ՝ ամրապնդելով բոլորին մէջ նոյն ազ- 
գին, նոյն ինքնութեան պատկանելիութեան զգացումը: Ա. Մա- 
նուկեան ճիշտ կերպով կը նկատէ թէ «որեւէ կազմակերպու- 
թեան, ի մասնաւորի Բարեգործականի նման հաստատութեան 
մը համար բացարձակապէս կենսական գործիք մըն է Կանո-
նագիրը»: Միութեան խնայելու համար յետագայի ներքին տագ- 
նապներ եւ «զայն պատշաճեցնելու համար ժամանակակից  
կազմակերպչական պայմաններուն», լուրջ ուսումնասիրու- 
թեամբ, իրաւագէտներու խորհրդակցութեամբ, վարչական թէ  
օրինական բոլոր տրամադրութիւնները յարգելով, բարեփո- 
խութեան ենթարկուեցաւ Բարեգործականի Կանոնագիրը՝ 
բծախնդրութեամբ պահելով հանդերձ Միութեան Հիմնական 
Կանոնագրի ոգին եւ վեհ նպատակները: Միջազգային քաղա-
քական կեանքի յարափոփոխ վիճակը, եւ այս ուղղութեամբ 
կարգ մը ղեկավարներու, ինչպէս փոխնախագահ Տիար եր- 
ուանդ Հիւսիսեանի, արդար մտահոգութիւնները նկատի ունե- 
նալով, խորհրդակցութեամբը հայ թէ օտար բազմաթիւ իրա- 
ւագէտներու, հիմնովին վերակազմուեցաւ ՀԲԸՄի զուիցերիա-
կան իրաւավիճակով ընկերակցութիւնը: Օրինական թէ գործ- 
նական յարմարագոյն լուծումը գտնուեցաւ, որպէսզի յետա-
գային երկու իրաւավիճակ ունեցող Միութիւնը չկարենայ վե-
րածուիլ երկու անջատ ընկերակցութիւններու:
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Ա. Մանուկեանի նախագահութեան տարիներուն, մեծ աշ- 
խատանք տարուեցաւ որպէսզի ժամանակի ընթացքին Բարե- 
գործականը չվերածուի դրամագլուխ ունեցող եւ անոր եկա- 
մուտները բաշխող պարզ հաստատութեան մը... այլ միշտ մնայ 
երիտասարդ եւ կենսունակութիւն ու ներքին ուժականութիւն 
ունեցող արտասահմանի մեր մեծագոյն կազմակերպութիւնը՝ 
իր միշտ աճող անդամակցութեամբ, իր կազմակերպուած շըր- 
ջանակներով ու շրջաններով, կրթական, մշակութային եւ երի- 
տասարդական հաստատութիւններու միշտ ընդլայնուող ցան- 
ցով, իր տարեկան ընդհանուր ժողովներով եւ պարբերական  
խորհրդակցական համագումարներով: Այդ համագումարները 
միշտ ալ նշեցին նոր իրադարձութիւններ, նոր հանգրուաններ 
եւ բացին նոր հեռանկարներ: Այս բոլորէն բնաւ չենք ուզեր  
եզրակացնել, թէ ամէն ինչ արդէն իսկ կատարեալ է Միութեան 
կեանքէն ներս: Բնական է թէ կարգ մը շրջաններ եւ մասնա- 
ճիւղեր տակաւին կը գործեն հին եւ ժամանակավրէպ մտայ- 
նութեամբ, ունին վարչական թոյլ կառուցուածք եւ անբաւա-
րար գործունէութիւն եւ արդիւնքներ: Կը գիտակցինք թէ մեծ 
աշխատանք կայ կատարուելիք այս ուղղութեամբ: Կ՚արժէ որ 
Միութեան բոլոր շրջաններն ու մասնաճիւղերը, Պատկառելի 
Կեդրոնական Վարչութեան օրինակովը, վերատեսութեան եւ  
բարեփոխութեան ենթարկեն իրենց ներքին կանոնադրութիւն- 
ներն ու գործելակերպը:

Նոյնպէս կազմակերպչական գծով, ինչպէս առեւտրական  
եւ ճարտարարուեստական մեծ ձեռնարկութիւններու, այնպէս  
ալ հասարակական բնոյթ ունեցող խոշոր կազմակերպութիւն- 
ներու գործերու սահուն ընթացքին համար, անհրաժեշտ պայ- 
ման է ունենալ կազմակերպուած գրասենեակներ եւ կարող, 
գիտակից ու նուիրեալ պաշտօնէութիւն: Ղեկավարներու կար- 
գադրութիւններն ու զոհողութիւնները կ՚արդիւնաւորուին առա- 
ւելաբար գործադիր անձերու խղճամիտ աշխատանքովը: Գի- 
տակից այս բոլորին, նախագահ Ա. Մանուկեան յաջողեցաւ  
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Միութենէն ներս ներգրաւել ազգային եւ մտաւորական պատ- 
րաստութիւն ունեցող, բարձրագոյն ուսում ստացած բազմաթիւ 
նոր ուժեր, խոստմնալից երիտասարդներ:

Տակաւին՝ Ա. Մանուկեանի նախագահութեան եւ առաւելա-
բար իր նախաձեռնութեան եւ նիւթական յատկացումներուն 
կը պարտինք Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Քանատայի մէջ Բա- 
րեգործականի նոր, դժուարին եւ խոշոր իմաստ ունեցող երկու 
իրագործումները: Միութեան ամէնօրեայ վարժարանները, 
տարուէ տարի ազգային դիմագծով տկարացող այդ գաղու- 
թին, յետագային, կրնան տալ նոր դիմագիծ եւ աշխուժութիւն՝ 
պատրաստելով հայեցի դաստիարակութիւն ստացած երիտա- 
սարդներու կորիզ մը: «Անդրանիկ» երգի-պարի համոյթները 
մեծ թիւով երիտասարդ եւ երիտասարդուհիներ կապած են 
ազգային իրականութեան եւ գաղութէն ներս կը ստեղծեն նոր 
ոգեւորութիւն, նոր կենսունակութիւն:

Պէտք կա՞յ տակաւին յիշատակելու այն իրողութիւնը, թէ  
Տիար նախագահը ազգապահպանումին տալու համար իր 
առաւելագոյնը եւ այս առնչութեամբ խորապէս ըմբռնելով մը- 
շակոյթի եւ գրականութեան դերը, ստեղծեց, Ալեք Մանուկեան 
Մշակութային Հիմնադրամն ու Գրական Մրցանակը, «քաջա- 
լերելու համար հայ մշակոյթի ծաղկումն ու գոյատեւումը 
Սփիւռքի մէջ»: 

Վերջացնելու համար այս շարքը, կ՚ուզենք անդրադառնալ 
շարժումի մը, որ մեր սրտին այնքան մօտ է: ՀԲԸՄը միշտ ալ 
գնահատած է երիտասարդական կազմակերպութիւններու դե- 
րը, եւ զանազան գաղութներու մէջ հովանաւորած է այդպիսի 
ընկերակցութիւններ եւ բարոյապէս ու նիւթապէս օժանդակած  
անոնց: Բայց, Ա. Մանուկեանի նախագահութեան շրջանին է  
որ լիովին ըմբռնուած է երիտասարդական շարժումներու, 
ակումբներու, արդիական կեդրոններու կենսական նշանակու- 
թիւնը՝ արտասահմանի մէջ բարձրացող նոր սերունդներու ազ- 
գային դիմագծի պահպանումին մէջ: երիտասարդութեան մա- 
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սին Ալեք Մանուկեան յայտնած է իր մտածումը Հայրենիքի 

Ձայն շաբաթաթերթին19 հետ իր ունեցած հարցազրոյցին ըն- 
թացքին. «... հիմա, աւելի քան որեւէ ատեն, մեր առջեւ ամ- 
բողջ սրութեամբ դրուած է Սփիւռքի նոր սերունդի հայապահ- 
պանութեան հարցը: Այս է պատճառը որ յատկապէս վերջին 
տասնամեակին մենք մեր ջանքերը առաւելապէս կեդրոնա- 
ցուցած ենք դպրոցաշինութեան եւ երիտասարդական կեդ- 
րոններու կառուցման վրայ... Առողջ, խանդավառ, գիտակից  
երիտասարդութիւն մը..., հայ ժողովուրդի մեծագոյն հարս- 
տութիւնն է, որովհետեւ ժողովուրդի մը ապագան կը պայմա-
նաւորուի իր երիտասարդութեամբ, ժողովուրդ մը կը վերա- 
նորոգուի իր երիտասարդութեամբ...»: 

Հակառակ այն իրողութեան որ Բարեգործականը եւ անոր 
նախագահը անձնապէս, վերջին տասնամեակին հսկայ զո- 
հողութիւններ ըրած են բազմաթիւ գաղութներ օժտելու համար  
երիտասարդական արդիական կեդրոններով, Ա. Մանուկեան 
Միութեան յիսունութերորդ Ընդհանուր Ժողովի բացման իր ճա- 
ռին մէջ կը յայտարարէ՝ «Կոտտացող վէրքի մը ցաւը կը զգացնէ 
մեզի երիտասարդական շարժումներու համար պահանջուած 
չափով միջոցներ հայթայթելու մեր անկարողութիւնը»: 

Քաջալերուած Ա. Մանուկեանի վերոյիշեալ սրտցաւ յայ- 
տարարութենէն, իր ուշադրութեան կ՚ուզենք յանձնել երկու հիմ- 
նական եւ իրագործելի պարագաներ.

Ա.- Բարեգործականի տարեկան յատկացումներուն համե- 
մատաբար շատ պզտիկ մէկ տոկոսը կ՚երթայ այդ շարժում- 
ներուն եւ անհրաժեշտութիւն դարձած է՝ կրթական, կրթաթո- 
շակներու եւ այլ հիմնադրամներու կարգին, ստեղծումը նոր  
հիմնադրամի մը, որուն եկամուտները ամբողջութեամբ տրա- 
մադրուին Միութեան երիտասարդական կազմակերպութիւն- 
ներուն: 

Բ.- Ժամանակը եկած է, որ գործնական քայլեր առնուին, 



– 472 –

որպէսզի ՀԲԸՄի հովանաւորութեան տակ գործող երիտա-
սարդական բոլոր ընկերակցութիւնները ունենան կեդրոնա- 
կան վերին ղեկավարութիւն մը՝ իր գրասենեակով եւ վարչա-
կան, ընկերային, մշակութային ու մարզական գծով մասնագի-
տացած գործիչներով եւ պաշտօնէութեամբ: Բարեգործակա- 
նի Պատկառելի Կեդրոնական Վարչութեան անմիջական հըս- 
կողութեան տակ գործող այդպիսի կեդրոն մը պիտի կարե-
նար առաջնորդութիւն տալ երիտասարդական մեր բոլոր շար- 
ժումներուն եւ լայն յարաբերութիւն ստեղծել այլազան գա- 
ղութներու մէջ հասակ նետող նոր սերունդներու միջեւ՝ անոնց  
մէջ ամրապնդելով ազգային եւ միութենական նոյն պատկա- 
նելիութեան զգացումը:

Ալեù Մանուկեանի Զոհաբերութեան, Նուիրումի Ոգիին եւ 
Աշխատանùի Ուժին ու Կորովին Ակնաղբիւրը

Անկասկած թէ այս բոլորը կը պարտինք, առաւելաբար, այն  
իրողութեան որ մեր սիրելի նախագահը անհունօրէն կապուած  
է հայու իր ինքնութեան, հպարտ է ցեղային իր պատկանելի- 
ութեամբ: Բայց, անգամ մը եւս խօսքը տանք իրեն. «Հայ ըլլալը 
իմաստ եւ տարողութիւն տուած է կեանքիս, հարստացուցած է 
հոգիս, ինծի ներշնչած է հաւատք եւ կամք, ու զիս առաջնորդած 
է դիմագրաւելու նորանոր դժուարութիւններ՝ նորանոր իրա- 
գործումներու ի խնդիր... Հայ ըլլալը զիս զօրացուցած է նաեւ 
որպէս անհատ, որպէս մարդ արարած՝ որովհետեւ պատճառ 
եղած է որ աւելի՛ եւս կապուած զգամ կեանքին ու մարդոց, 
աւելի ե՛ւս փարիմ մարդկային եւ մարդկայնական արժէքներու, 
աւելի ե՛ւս պատկանիմ այս աշխարհին եւ մասնակցիմ անոր 
բարելաւումին համար կատարուող աշխատանքներուն՝ իմ 
կարողութիւններուս սահմանին մէջ անշուշտ»: 

Ազգին ընդհանրական հայրապետին, Բարեգործականի  
ամբողջ անդամակցութեան, համակիրներուն եւ բարեկամնե- 
րուն միահամուռ փափաքին ու խնդրանքին ընդառաջելով,  
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Տիար Ա. Մանուկեան ստանձնեց ՀԲԸՄի Ցկեանս նախագա- 
հութիւնը: Լա՛ւ ըրաւ: Քսան տարիներու անխոնջ ու նուիրեալ 
վաստակէ մը յետոյ, ան կը փափաքէր եւ գուցէ իրաւունք ալ 
ունէր նուազած տեսնել՝ մարդու իր սրտին ու միտքին տեւապէս 
ճնշող պատասխանատւութեան զգացումը եւ այլեւս ունենալ 
նուազ յոգնեցուցիչ կեանք մը: Բայց, ան իր ամբողջ էութեամբ 
կապուած է իր ազգին, իր Հայրենիքին եւ արտասահմանի 
մեր մեծագոյն կազմակերպութեան: Սփիւռքն ու ՀԲԸՄը տա-
կաւին երկար տարիներ պէտք ունին անոր առողջ եւ հաւա-
սարակշռուած դատողութեան, կորովի առաջնորդութեան եւ 
զոհաբերող ոգիին: 

Մեր սիրելի նախագահին մեծագոյն մխիթարութիւններէն 
է, անկասկած, այն իրողութիւնը թէ ՝ Ազնուափայլ Տիկին Մա- 
րի Մանուկեան միշտ ալ զօրավիգ կանգնած է ամուսինին, 
դիւրացուցած է անոր գործը եւ եղած անոր զոհաբերուող լծա- 
կիցն ու գործակիցը եւ իրենց զաւակը սկսած է հետեւիլ հօրը 
օրինակին20:

երբ այս տարի գրեթէ բոլոր գաղութներէն ներս շքեղ հան- 
դիսութիւններով կը նշուի Ա. Մանուկեանի Բարեգործականի  
նախագահութեան քսանամեակը, առիթը կը տրուի բոլորիս 
իրեն յայտնելու Միութեան եւ Ազգին հիացումն ու խորունկ  
երախտագիտութիւնը: Իր իշխանավայել ու ծրագրուած բա- 
րերարութիւններովը, իր ազգային հեղինակաւոր առաջնոր- 
դութեամբը եւ Բարեգործականի իր գործօն ու երկարամեայ 
նախագահութեամբ, Տիար Ա. Մանուկեան – անկասկած – ար- 
ժանաւոր յաջորդն է ՀԲԸՄի մեծանուն հիմնադիր՝ Պօղոս Փա- 
շա Նուպարի: 

երկար կեանք մեր սիրելի նախագահին: 
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ՀաՄաԼսարանաԿաններՈՒ  
ՄիՈՒթեան 

երեսՈՒնՀինգաՄեաԿին աՌթիՒ

Իբրեւ հիմնադիրներէն մին, եւ առաջին երեք տարիներու  
ատենապետը ՀեԸի Համալսարանական Ուսանողաց  

Միութեան՝ ինծի համար հրճուանք է ողջունել միշտ երիտա- 
սարդ եւ կենսունակ մնացած այդ կազմակերպութեան հիմնա- 
դրութեան երեսունհինգամեակը:

Քառասունական թուականներուն, Ամերիկեան21 եւ Ֆրան- 
սական22 համալսարաններէն խումբ մը հայ երիտասարդներ23  
կը մտածէինք օտար բարձրագոյն կրթական հաստատութիւն- 
ներ յաճախող ուսանողներն ու ուսանողուհիները ի մի հաւաքել՝ 
նոր միութեան մը շրջագծէն ներս, որպէսզի, օտար միջավայրի 
մէջ անոնք հեռու մնան ուծացումի վտանգէն եւ չկորսնցնեն 
իրենց ազգային ինքնուրոյն դիմագիծը: Մեր մտահոգութիւնն 
էր նաեւ, նոր կազմակերպութեան միջոցով հայ համալսարա-
նականներուն մէջ զօրացնել համագործակցութեան եւ հասա-
րակական ծառայութեան ոգին, եւ պատրաստել մեր ազգային 
ու միութենական կեանքին համար մտաւորական նոր ղեկա-
վարութիւն մը:

Պէտք է խոստովանիլ, որ մեր առաջադրանքի հետապնդու- 
մին մէջ, կարեւոր դեր ունեցան քանի մը եգիպտահայ ուսա- 
նողներ, որոնք կու գային հին աւանդութիւններով օժտուած 
գաղութէ մը, որ ունէր մեզմէ աւելի լայն փորձառութիւն միութե-
նական աշխատանքներու մէջ:
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Մշակեցինք Ծրագիր-Կանոնագիր համալսարանական ու- 
սանողի այն միամիտ մեծամտութեամբ – գոնէ այդ շրջանին – 
թէ նորակազմ կազմակերպութիւնը կոչուած էր առնուազն 
յեղաշրջելու գաղութին կեանքը, խորհեցանք զայն դնել հովա- 
նաւորութեանը տակ սփիւռքահայութեան հոգեւոր մեծագոյն  
հեղինակութեան՝ Կիլիկիոյ կաթողիկոսին: Այդ օրերուն, տա- 
կաւին գոյութիւն չունէր Հայ եկեղեցւոյ ներկայ տագնապը եւ 
Անթիլիասի Կաթողիկոսութիւնը՝ յարգանքն ու վստահութիւնը 
կը վայելէր ամբողջ հայութեան: Հետեւաբար, երեք հիմնադիր- 
ներս ներկայացանք երջանկայիշատակ Պետրոս կաթողիկոս 
Սարաճեանին2 4 – տակաւին կաթողիկոսական տեղապահ – որ  
գոհունակութեամբ լսեց մեզ, կարդալ տուաւ մշակուած Ծրագիր- 
Կանոնագիրը եւ... յանձնարարեց, իբր միութիւն, մաս կազմել 
ՀեԸին, որ կը վայելէր հովանաւորութիւնը սփիւռքահայ մե-
ծագոյն կազմակերպութեան՝ ազգային յստակ ուղղութիւն ու 
տեսիլք ունեցող ՀԲԸՄին: Այդպէս ալ եղաւ: 

Կը յիշեմ նորակազմ մեր Միութեան հրապարակային առա- 
ջին ձեռնարկը՝ համալսարաններէն նոյն տարին շրջանաւարտ 
հայ ուսանողներու ի պատիւ: Յաջողեցանք կազմակերպել շատ  
պաշտօնական հանդիսութիւն մը՝ Զարեհ-Նուպար ակումբին 
մէջ25, ուր ներկայ եղան բարձրաստիճան եկեղեցականներ, 
ՀԲԸՄի եւ ՀեԸի բոլոր ղեկավարները, մտաւորականներ եւ 
ազգային յայտնի դէմքեր: Մեր հաշուով այդ հանդիսութիւնը, 
նոյն առիթով եւ նոյն բնոյթով, պիտի կրկնուէր ամէն տարի եւ 
մաս կազմէր նորակազմ միութեան աւանդութիւններուն:

Անցած են երեսունհինգ տարիներ: Շնորհիւ մեր գաղութի 
մարդոց նիւթական կարելիութիւններու աճին, ու մանաւանդ 
կրթաթոշակներու դրութեան հաստատումին, մեծ համեմա- 
տութիւններով աճած է համալսարան յաճախող հայ ուսանող-
ուսանողուհիներու թիւը՝ բարձրացնելով մեր համայնքի մտա- 
ւոր ընդհանուր մակարդակը:

Անկասկած, Հայ Համալսարանական Ուսանողաց Միու- 
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թիւնը խոշոր դեր կատարած է մեր գաղութին կեանքին մէջ: 
Բարեգործականի եւ ՀեԸի ազգային շունչին տակ, համա- 
լսարանական յաջորդական սերունդներու մէջ աւելի եւս ամ- 
րապնդուեցաւ՝ ազգային գիտակցութիւնը, Հայրենիքի իրակա- 
նութեան եւ անոր հոյակապ վերելքին հպարտութիւնը, եւ գոր- 
ծակցութեան ու հասարակական կեանքի հաւաքական ծա-
ռայութեան ոգին: Բազմաթիւ են ուսանողական միութեան հին  
անդամները, որոնք ազգային թէ միութենական կեանքի մէջ,  
արդէն իսկ ստանձնած են ղեկավարի կամ պարկեշտ ու նը- 
ւիրեալ պաշտօնատարի կարեւոր պատասխանատւութիւններ՝ 
հոս թէ այլ գաղութներու մէջ: դժբախտաբար, բազմաթիւ են  
նաեւ հայ այլ համալսարանականներ, նոյնիսկ կրթաթոշակ- 
ներու շնորհիւ ուսանած, որոնք դիրքի հասնելէ ետք, մոռցած 
են ազգ ու հաւաքականութիւն:

Պէտք է ուրախութեամբ մատնանշել, որ Մեծ եղեռնի յիս- 
նամեակէն յետոյ, ազգային նոր արթնութիւն մը բացայայտ 
է սփիւռքահայ երիտասարդութեան մօտ: Գիտակցութեամբ, 
ինքնավստահութեամբ եւ իրատեսութեամբ՝ անոնք տէր կը 
կանգնին մեր ժողովուրդի անցեալի ժառանգութեան եւ Հայ 
հողային սրբազան դատին: Այս զարթօնքին մէջ կարեւոր դեր  
կատարեցին ուսանողական բոլոր միութիւնները: Անոնք նաեւ  
առաջինները եղան տարբեր հոսանքներու պատկանող ուսա- 
նողական կազմակերպութիւններուն միջեւ գործակցութիւն 
ստեղծող՝ ի խնդիր հայասպանութեան ոգեկոչումին աշխա-
տանքներու եւ ձեռնարկներու:

Այսօր, համալսարանական հայ ուսանողներուն եւ ուսանո- 
ղուհիներուն վիճակուած է նոր առաքելութիւն մը եւս: Անոնք 
տարիներ ամբողջ շփման մէջ են, կողք կողքի կ՚ուսանին Լի- 
բանանի այլ համայնքներու պատկանող երիտասարդ-երիտա- 
սարդուհիներու հետ: Հետեւաբար, պարտին զարգացնել եւ 
սերտացնել իրենց յարաբերութիւններն ու բարեկամութիւնը 
այդ ուսանողներուն հետ, որպէսզի յետագային, պահելով հան- 
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դերձ իրենց ինքնուրոյն դիմագիծը, կարենան մասնակցիլ նա- 
եւ լիբանանեան կեանքի բոլոր բնագաւառներուն: Այս կերպով 
միայն, հայ համայնքը կրնայ դադրիլ այս գեղեցիկ երկրին 
ընկերային, հասարակական, ու նաեւ քաղաքական կեանքի 
լուսանցքի վրայ մնալէ: Ուսանող հայ նոր երիտասարդութիւնը 
չունի եւ պէտք չէ ունենայ նախորդ սերունդներու եկուորի, գաղ- 
թականի բարդոյթները եւ նաեւ լեզուի դժուարութիւնը: Մենք 
այլեւս հարազատ եւ հաւասարազօր զաւակներն ենք Լիբա-
նանի. արդի հայ երիտասարդութիւնը պէտք է կարենայ գտնել 
երկու ազգային պատկանելիութիւններու միջեւ ներդաշնակ 
հաւասարակշռութիւն մը: 

Սփիւռքի մէջ ունինք ազգապահպանումի մեր հիմնական  
ազդակները՝ Հայրենիքի եւ հայ պետականութեան իրականու- 
թիւն, կրօնական եւ կրթական հաստատութիւններ, մամուլ եւ  
այլն: Ժողովուրդ մը արժեւորելու, անոր մակարդակը բարձ- 
րացնելու, անոր ազգային տեսլական եւ հեռանկար ներշնչելու, 
զայն առաջնորդելու կենսական դերը՝ առաւելաբար կ՚ակնկալ- 
ուի անոր գիտակից, բարձրագոյն ուսումի տիրացած զաւակ- 
ներէն, պայմանով որ՝ այդ ուժերը թրծուած ըլլան հայրենա- 
սիրութեամբ, ազգասիրութեամբ եւ ծառայութեան ու նուիրու- 
մի ոգիով: Այս մարզերուն մէջ հայ համալսարանական միու- 
թիւնները կարեւոր դեր ունին կատարելիք:

Այս մտածումներով եւ այս ակնկալութիւններով անգամ մը  
եւս ջերմապէս կ՚ողջունենք ՀեԸի Համալսարանական Ուսա- 
նողաց Միութեան հիմնադրութեան երեսունհինգամեակը եւ  
անոր կը մաղթենք առաւել կենսունակութիւն եւ բեղմնաւոր 
գործունէութիւն: 
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սրՏի ԽՕսՔ՝  
ՈՒՂՂՈՒած  

ՀեԸի ՀաՄաԼսարանաԿաններՈՒն26

ՀեԸի Համալսարանական Ուսանողաց Միութեան քառաս- 
նամեակին առիթով, կարելի էր ձեր հետ խօսիլ եւ միասնա-

բար խորհրդածել Հայրենիքի եւ հայ պետականութեան իրա- 
կանութեան, Սփիւռքի մեր մտահոգութիւններուն եւ այլ բազ- 
մաթիւ նիւթերու շուրջ, խօսիլ եւ խորհրդածել մասնաւորաբար 
արտասահմանի հայ երիտասարդները եւ մանաւանդ հայ 
համալսարանական ուսանողները յուզող հարցերու մասին: 

Բայց ճաշկերոյթը յարմար առիթը չէ այս խօսակցութեան 
եւ պէտք է գոհանանք քանի մը խորհրդածութիւններով:

եզրափակիչ այս տօնակատարութիւնը առիթն է ձեզի յայտ- 
նելու մեր բոլորին գնահատանքը, գոհունակութիւնն ու ուրա- 
խութիւնը: 

Նախ, մեր գնահատանքն ու շնորհաւորութիւնը կ՚երթայ 
Միութեանդ Վարչութեան եւ բոլոր անդամ-անդամուհիներուն, 
որոնք, Լիբանանի անապահով եւ անստոյգ պայմաններուն 
տակ իսկ քաջութիւնը, յանդգնութիւնը ունեցած են մարզական, 
ընկերային եւ մշակութային հանդիսութիւններու շարքով մը 
ներշնչելու Միութեան հիմնադրութեան քառասնամեակը: Այս 
տօնակատարութիւններով, դուք անգամ մը եւս փաստը տուիք 
թէ լիբանահայութիւնը, հակառակ երկրին մէջ հինգ տարիներէ 
իվեր շարունակուող ահաւոր տագնապին եւ մեր համայնքին 
կրած ծանր հարուածներուն, կը պահէ իր տոկունութիւնն ու 
կենսունակութիւնը: 
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Առիթն է նաեւ ձեզի յայտնելու մեր՝ նախորդ սերունդներու 
ներկայացուցիչներուս, հրճուանքն ու երջանկութիւնը, այսօր, 
շրջապատուած ըլլալու խանդավառ, գիտակից, նուիրեալ եւ 
իրենց Հայրենիքով ու հայութեամբ հպարտ երիտասարդներով 
եւ երիտասարդուհիներով եւ մանաւանդ համալսարանական  
ուսանողներով: Համալսարանական այդ ուսանողները մեր  
ազգային իտէալներու եւ աւանդութեանց վաւերական երաշ- 
խիքներն են ու ամուր կռուանը: 

Միութեան հիմնադրութեան օրերուն, մշակած Ծրագիր-Կա- 
նոնագրի նախագիծ մը, երեք երիտասարդներով կը ներկա-
յանայինք երջանկայիշատակ Պետրոս կաթողիկոս Սարաճ- 
եանին: երիտասարդ եւ մանաւանդ համալսարանական ուսա- 
նողի հասկնալի մեծամտութեամբ, կը կարծէինք թէ մեր հիմ- 
նած Միութիւնը կրնար միայն դրուիլ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու- 
թեան հովանաւորութեան տակ: Վեհ.ը, մտիկ ընելէ յետոյ մեր  
բացատրութիւններն ու տեսակէտերը, մեզի կը թելադրէր միա- 
նալ աւելի քան տասը տարիներէ իվեր արդէն իսկ գործող՝ 
ՀեԸին եւ մեր Ծրագիր-Կանոնագիրը կը մակագրէր այդ կազ- 
մակերպութեան Կեդրոնական Վարչութեան: Պետրոս կաթողի- 
կոս մեր նորակազմ միութեան եւ մեզի համար այս ձեւով կ՚ընէր 
լաւագոյն կարգադրութիւնը: Կը միանայինք Միջին Արեւելքի 
երիտասարդական մեծագոյն շարժումներէն մէկուն եւ հաւա-
նաբար՝ գործունէութեան ամէնէն լայն դաշտը ունեցողին: ՀեԸի 
միջոցով կը վայելէինք նաեւ հովանաւորութիւնը արտասահ- 
մանի մեր մեծագոյն կազմակերպութեան՝ ՀԲԸՄին: Բարեգոր- 
ծականը, ըլլալով հանդերձ ապաքաղաքական կազմակերպու- 
թիւն մը, անվարան ունի ազգային յստակ դիմագիծ եւ ուղղու- 
թիւն: Ան հիմնուած է մեր ազգային ամէնէն առողջ սկզբունք- 
ներուն եւ սրբութիւններուն վրայ: ՀԲԸՄի համար նուիրական  
են բարգաւաճող Հայրենիքը, Հայաստանեայց եկեղեցւոյ մի- 
ասնականութիւնը՝ հոգեւոր գերակայութեամբ Ամենայն Հայոց 
կաթողիկոսին, հայ մշակոյթը եւ հայկական աւանդութիւնները:
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Անցնող քառասուն տարիներու աշխարհի մէջ տեղի ունե-
ցան հսկայական փոփոխութիւններ, յեղաշրջումներ եւ յեղա- 
փոխութիւններ՝ ընկերային, քաղաքական, գիտական եւ կեան- 
քի այլ գրեթէ բոլոր մարզերուն մէջ:

Նոյն ժամանակաշրջանին շատ բան փոխուեցաւ նաեւ ար- 
տասահմանի կեանքէն ներս: Տարուէ տարի երիտասարդու- 
թիւնը կը նորոգուի. այս օրերուն հայ համալսարանական ու- 
սանողը չէ ինչ որ էր քառասունական թուականներուն: 

երկար պիտի ըլլար հոս անդրադառնալ այդ փոփոխու- 
թիւններուն: 

Քառասուն տարիներ առաջ քիչ էր թիւը հայ երկրորդական 
վարժարաններուն, եւ հայ համալսարանական ուսանողներու 
բացարձակ մեծամասնութիւնը կու գար կրթական օտար հաս- 
տատութիւններէն եւ ոմանք, սկսելով ինձմէ, չէին յաճախած 
ազգային նախակրթական մը իսկ: Այս պայմաններու տակ, 
հիմնադիրներուս նպատակակէտը համեմատաբար սահմա-
նափակ էր՝ նորակազմ միութեան միջոցով ազգային կեանքին 
ներգրաւել հայ համալսարանական ուսանողները եւ նաեւ այ- 
լազան օտար հաստատութիւններու եւ ազդեցութիւններու տակ 
դաստիարակուած այդ երիտասարդներուն միջեւ ստեղծել 
հասարակաց մտածողութիւն մը: Մեր մէջ կար նաեւ այն ահա- 
ւոր տառապանքը, որ մարդուն կը պատճառէ իր ազգային 
ինքնութիւնը, հոգեկան եւ մշակութային ժառանգութիւնը կոր- 
սնցնելու սպառնալիքին ենթագիտակցութիւնը: 

Պէտք է խոստովանիլ, որ միութեան առաջին շրջաններու 
անդամ-անդամուհիներէն քիչեր գործօն դեր ստանձնեցին 
մեր հասարակական կեանքէն ներս եւ հազուագիւտ են անոնք, 
որոնք հասան ղեկավար դիրքերու:

Բայց տարիներու ընթացքին բազմացան հայ երկրորդա-
կան վարժարանները եւ բարձրացաւ անոնց ուսումնական  
մակարդակը, մասնաւորաբար՝ պետական կրթական ծրագիրե- 
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րուն: Նոյն համեմատութեամբ, ժամանակի ընթացքին աւելցաւ  
նաեւ հայկական երկրորդական վարժարաններէն շրջանա- 
ւարտ համալսարանականներու թիւը եւ անոնք հետզհետէ 
դարձան Միութեան անդամներուն բացարձակ մեծամասնու- 
թիւնը: Ընդլայնեցաւ Միութեան գործունէութեան դաշտը, եւ  
ուսանողները սկսան կարեւոր դեր ստանձնել Մեծ եղեռնի  
տարեդարձներու հանդիսութեանց եւ նոյնիսկ Հայ դատի հե- 
տապնդումի աշխատանքներուն մէջ: Այսօր, մեր գաղութնե- 
րէն ներս թէ այլ գաղութներու մէջ մեծ է թիւը մեր նախկին 
անդամներուն, որոնք նուիրուած են հանրային ծառայութեան՝  
իբրեւ պաշտօնատարներ կամ ղեկավարներ մեր միութիւն- 
ներուն, կազմակերպութիւններուն եւ ազգային մարմիններուն 
թէ հաստատութիւններուն:

Այս տարուան ԱՄՆ եւ Փարիզ այցելութիւններուս ընթաց- 
քին, հանդիպեցայ ամերիկահայ թէ ֆրանսահայ երիտասարդ- 
ներու, որոնք թէեւ հայերէն չէին գիտեր, բայց անոնց մէջ շեշ- 
տուած կերպով նշմարելի էր ազգային նոր արթնութիւն մը՝ 
խոր հետաքրքրութիւն մեր անցեալին, մեր մշակոյթին, մեր 
աւանդութիւններուն հանդէպ: երիտասարդներ՝ որոնք սկսած 
են փնտռել իրենց օրիժինը, իրենց ծագումը, եւ հպարտ են 
իրենց հայութեան պատկանելիութեամբը: Այդպիսի երիտա-
սարդներէն մէկն էր Ժան Քլոտը – կրտսեր որդին մեր վեթե-
րան ընկեր Խաչատուր Քեպապճեանի – որուն հետ հաճոյքն 
ունեցայ երկարօրէն խօսելու եւ գաղափարներու լայն փոխա- 
նակութիւն ունենալու՝ Փարիզի մէջ: Ան, տարիներու պրպտու- 
մով, յարատեւ աշխատանքով եւ գործակցութեամբը Ֆրան- 
սայի յայտնի լրագրողներէն ՝ Իւ Թերնոնի, հրատարակած է  
հոյակապ հատոր մը՝ Հայաստան 1900: Այդ հատորը մեծ ար- 
ձագանգ գտած է ֆրանսական մամուլին մէջ:

Ամերիկա կամ Ֆրանսա ծնած ու մեծցած շատ մը հայ երի- 
տասարդներու ազգային այս նոր արթնութեան մէջ, անկաս- 
կած, մեծ դեր ունեցած են Լիբանանէն կամ Միջին Արեւելքէն 
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գացած համալսարանաւարտ մեր երիտասարդներն ու երի-
տասարդուհիները:

Այժմ ՝ ի՞նչ կ՚ակնկալենք մեր այսօրուան համալսարանա- 
կան ուսանող-ուսանողուհիներէն:

Ազգերու, ինչպէս նաեւ կազմակերպութիւններու համար 
մեծագոյն հարցերէն ու մտահոգութիւններէն մէկն է յաջորդա-
կան նոր քատրերու, նոր ղեկավարներու պատրաստութիւնը: 
Շատ մը պետութիւններ մասնագիտական կրթական բարձ- 
րագոյն հաստատութիւններ հիմնած են այդ նպատակին հա-
մար: Արտասահմանի մէջ մենք չունինք պետականութիւն եւ 
հետեւաբար չունինք այդ հնարաւորութիւնը: Բայց ունինք 
քաղաքական գործունէութիւն, կրօնական եւ կրթական հաս- 
տատութիւններ, համայնքային, մշակութային, ընկերային 
կեանք, երիտասարդական շարժումներ եւ նաեւ մամուլ:

Բոլոր գաղութներէն ներս եւ վերոյիշեալ բոլոր հաստա- 
տութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն համար պէտք  
ունինք – հետզհետէ այդ պահանջքը աւելի եւս կը շեշտուի – 
զարգացած, հաւասարակշռուած հանրային ու հասարակա- 
կան կեանքի պատրաստուած ու նուիրեալ նոր տարրերու եւ  
նոր ղեկավարութեան մը: Պէտք ունինք ազգային կեանքի առաջ- 
նորդներու, որոնք ունենան յստակ համոզումներ, ունենան 
տեսլական եւ մանաւանդ իրենց տեսողութեան ծիրը չսահմա-
նափակուի առօրեայ եւ անմիջական պարտաւորութիւններով 
միայն, այլ կարենան մտքի լայն հորիզոնով քննել կենսական եւ 
հիմնական հարցերը, վեր մնալով փոքր փառասիրութիւններէ, 
անձնական նախասիրութիւններէ, անտեղի վէճերէ ու քինա- 
խնդրութիւններէ: 

Այսօրուան համալսարանական հայ երիտասարդներէն 
կ՚ակնկալենք որ ապագային անոնք դառնան արտասահմանի 
մեր ազգային եւ հասարակական կեանքի մղիչ ուժերը, վերա- 
նորոգող շունչը, առաջնորդները: Այդ ակնկալութիւնը կ՚երթայ 
մանաւանդ այն ուսանողներուն, որոնք, նախքան համալսա-
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րան, իրենց ուսումը ստացած են հայկական երկրորդական 
վարժարաններու մէջ՝ հայ ազգային շունչով տոգորուած մթնո- 
լորտի տակ:

Բայց, ղեկավարութիւնը չի տրուիր, այլ կը նուաճուի բծա- 
խնդիր աշխատանքով, ազգային ու ընդհանուր յարատեւ զար- 
գացումով, միութենական եւ հանրային կեանքի տուած փոր- 
ձառութեամբ եւ նաեւ յաղթահարելով յարուցուած խոչընդոտ- 
ները:

Բնական է, կարգ մը մարդիկ կը ծնին ղեկավարի որոշ յատ- 
կութիւններով: Բայց այդ յատկութիւնները եւ նաեւ համալսա-
րանի վկայականը չեն բաւեր, այլ անհրաժեշտ են վերոյիշեալ 
պայմանները:

Սիրելի համալսարանական ուսանողներ, կը մաղթեմ որ ձեր 
մէջ զօրանայ յետագային առաջնորդներ դառնալու ձգտումն 
ու փառասիրութիւնը, այս բառին ազնուագոյն իմաստով: Այդ  
իմաստով փառասիրութիւնը անհրաժեշտ պայմանն է յաջո- 
ղութիւններու եւ յառաջդիմութեան:

Անգամ մը եւս կը շնորհաւորեմ ՀեԸ Համալսարանական  
Ուսանողաց Միութեան Վարչութիւնը՝ հիմնադրութեան քառաս- 
նամեակին առիթով իր կազմակերպած յաջող հանդիսութեանց 
համար: 
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ԽՕսՔ՝  
արՏասանՈՒած՝  

ՀԲԸՄի ՈՒթսՈՒն եՒ  
ՀեԸի ՅիսՈՒնՀինգաՄեաԿներՈՒ 

ՏՕնաԿաՏարՈՒթեան

երբ խօսք կը տրուի ինծի՛ փակելու՝ համար ՀԲԸՄի ութ- 
սունամեակին եւ ՀեԸի յիսունհինգամեակին նուիրուած 

այս հանդիսութիւնը, կ՚ուզեմ անդրադառնալ քանի մը ընդհա- 
նուր եւ կարեւոր կէտերու:

Պաշտօնական այս հանդիսութիւնը եւ անոր նախորդող 
բազմաթիւ մշակութային, ընկերային, գեղարուեստական ու  
մարզական ձեռնարկները՝ զոյգ յոբելենական թուականներուն 
հետ առնչուած, անգամ մը եւս կը վկայեն լիբանահայ գաղու- 
թին կենսունակութեան մասին, եւ այս՝ հակառակ տասներկու 
տարիներու պատերազմին27: Արդարեւ, հրաշքի համազօր երե- 
ւոյթ է այն իրողութիւնը, թէ այս երկրին ժողովուրդը ու նաեւ 
լիբանահայութիւնը, ի հեճուկս մեր ապրած քաղաքական, 
տնտեսական եւ ընկերային ահաւոր կացութեան տակաւին 
կը շարունակեն ծառայել մասնաւորապէս արուեստներու եւ 
մշակոյթի նուիրուած լայն ու տարօրինակ կերպով բեղուն 
գործունէութեան մը:

Վայելած ենք այս երկրին՝ մեր լիբանանեան Հայրենիքին 
բարիքներն ու ազատութիւնը աւելի քան կէս դար ամբողջ, 
կը բաժնենք նաեւ անոր այժմու դժուարութիւններն ու մտա- 
հոգութիւնները՝ որքան ալ ծանր ըլլան անոնք: եւ այս՝ մինչեւ  
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որ այս երկիրը վերագտնէ իր ապահովութիւնը, խաղաղ կեան- 
քըն ու փառքի հին օրերը, որպէսզի մեր գաղութը եւս շարունակէ 
իր սրբազան առաքելութիւնը՝ իբրեւ շարունակութիւնը Մայր 
Հայրենիքին եւ սիրտը՝ սփիւռքահայութեան: Տակաւին որեւէ 
գաղութ ի վիճակի չէ զինք փոխարինելու այդ առաքելութեան 
մէջ:

Բարեգործականը սփիւռքահայ իրականութեան մէջ հա-
մահայկական մեծագոյն եւ հզօրագոյն կազմակերպութիւնն է: 
Բայց մեր Միութեան համահայկական եւ ապաքաղաքական 
բնոյթը բնաւ կարելի չէ կապել անդիմագիծ հասկացութեան, եւ  
ոչ ալ զայն նկատել բարեսիրական սովորական ընկերակցու- 
թիւն մը: Ան ունի տեսիլք, ունի իր ազգային ըմբռնումներն ու 
ուղղութիւնը: Հայ ժողովուրդի հիմնական շահերուն առնչուող 
որեւէ հարց չի կրնար անտարբեր թողուլ Բարեգործականն ու  
անոր ղեկավարութիւնը: Բարեգործականը յստակօրէն կառչած  
կը մնայ մեր վերածնած Հայրենիքին, գերագահ Աթոռ Ս. էջ- 
միածնին: Անոր դիմագիծը, ազգային ուղղութիւնն ու ճիշտ  
դիրքաւորումները աւելի եւս յստակացան Պ. Ալեք Մանուկեա- 
նի նախագահութեան տասնամեակներուն: Տիար Մանուկեան 
ՀԲԸՄի գործօն նախագահն է եւ նաեւ Սփիւռքի ազգային մե-
ծագոյն առաջնորդներէն մէկը:

Բարեգործականը պահելով հանդերձ իր հիմնական նպա- 
տակը, գործած է հայ ժողովուրդին վերջին ութսուն տարինե- 
րու իւրաքանչիւր շրջանի կարիքներուն գոհացում տալու ձըգ- 
տումով: Անոր գործունէութեան դաշտը, ժամանակի ընթացքին 
եւ հայութեան կարիքներուն համաձայն ենթարկուած է փո- 
փոխութիւններու՝ հայ գիւղացիներու օգնութենէն մինչեւ որբա-
հաւաք եւ որբախնամ, հայրենաշինութենէ մինչեւ ազգահա- 
ւաք, եւ այժմ՝ մշակութային եւ կրթական մարզերէն մինչեւ երի- 
տասարդական շարժումներ:

Ապրելու եւ գոյատեւելու վճռակամութիւն ունեցող որեւէ 
կազմակերպութիւն պէտք է տեւապէս անհանգիստ զգայ ինք- 
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զինքը, հարցականի տակ առնէ իր գործունէութիւնը: Անոր 
առաջնորդներն ու ղեկավարները պէտք չէ բաւարարուին եւ  
գոհունակութիւն զգան դիմագրաւելով միայն անմիջական հո- 
գերն ու պարտականութիւնները, այլ ունենան տեսողութեան 
լայն ծիր մը՝ կանխատեսելու յետագայի հաւանականութիւնն ու  
կարելիութիւնները եւ պատրաստուելու զանոնք դիմագրաւելու:

Այս գիտակցութեամբ եւ այս մտահոգութեամբ, ՀԲԸՄը, 
անկախաբար իր տարեկան անդամական ժողովէն, պարբե-
րաբար կը կազմակերպէ համագաղութային խորհրդակցա-
կան ժողով, որուն վերջինը տեղի ունեցաւ անցնող Նոյեմբերին, 
Փարիզի մէջ, մասնակցութեամբ տասնինն երկիրներէ ժամա-
նած աւելի քան հարիւրքսան ներկայացուցիչներու:

Անուրանալի է մեր ծաղկուն Հայրենիքի իրականութիւնը, 
մեր եկեղեցական ու կրթական հաստատութիւններու եւ նաեւ 
մամուլին դերը, ազգապահպանումի գործին մէջ: Բայց չա-
փազանցած չենք ըլլար եթէ յայտարարենք, թէ այդ բոլոր 
հաստատութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն ճիգերն 
ու զոհողութիւնները անբաւարար պիտի ըլլային, լրիւ պիտի 
չարժէքաւորուէին, եթէ չըլլային գաղութներու երիտասարդա-
կան միութիւններն ու ակումբները: Առանց անոնց, գաղութները 
շատ բան պիտի կորսնցնէին իրենց կենսունակութենէն, իրենց 
հայկականութենէն:

Անկասկած, Սփիւռքի հասարակական եւ ազգային կեան- 
քին մէջ երիտասարդական շարժումները կատարեցին հսկա-
յական դեր: Անոնք պատրաստեցին առողջ, ինքնավստահ եւ 
իր հայութեամբ հպարտ երիտասարդութիւն մը, այլ նաեւ նոր 
ղեկավարներ, նոր առաջնորդներ մեր հանրային կեանքին 
համար: Ու տակաւին, մեր ակումբները դարձան հանրային եւ 
ազգային դաստիարակութեան կեդրոններ:

Այս գիտակցութեամբ, Բարեգործականը բնաւ չդադրեցաւ 
երիտասարդական շարժումը նկատելէ իր գործունէութեան 
կարեւոր մարզերէն մէկը:
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Բարեգործականը շարունակեց բազմաթիւ գաղութներէն 
ներս հովանաւորել երիտասարդական կազմակերպութիւններ, 
անոնց տալով ազգային եւ հայրենասիրական առողջ ուղղու- 
թիւն, նաեւ՝ նիւթական օժանդակութիւն:

Բարեգործականի հովանաւորութիւնը վայելող մեծագոյն 
կազմակերպութիւնն է Միջին Արեւելքի մէջ գործող ՀեԸը, որուն  
գործունէութեան դաշտը, իբրեւ երիտասարդական շարժում, 
գրեթէ ամբողջական է՝ մշակութային, ընկերային, մարզական, 
սկաուտական, պատանեկան:

Վերջին տարիներուն Բարեգործականը կը կազմակերպէ իր 
հովանաւորութիւնը վայելող երիտասարդական շարժումներու 
համագաղութային հանդիպումներ: Այս ողջունելի երեւոյթը 
եթէ մէկ կողմէ կը խօսի Միութեան կենսունակութեան մասին, 
միւս կողմէ կը կազմէ վկայութիւնը մեր երիտասարդութեան 
արթնութեան:

Ազգ մը կենսունակ է ու հզօր իր երիտասարդներով, եւ 
սփիւռքահայութեան պարագային՝ մանաւանդ իր երիտասար- 
դական շարժումներով:

Յոբելենական եզրափակիչ այս հանդիսութեան աւարտին 
հիացմունքի եւ երախտագիտութեան զգացումներով մեր մը- 
տածումը կ՚երթայ մեր երկու կազմակերպութիւններու մեծա- 
նուն հիմնադիրներուն, գլխաւորութեամբ՝ ՀԲԸՄի պարագային՝  
Պօղոս Նուպար Փաշայի28, իսկ ՀեԸի պարագային՝ երջանկա- 
յիշատակ Բաբգէն կաթողիկոսի:

Փա՜ռք Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
եւ հաւա՛տք անոր աւելի պայծառ գալիքին:
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ՌաԿ-թՄՄ 
ԱՐԵՒԵԼՔի ծիծաՂեԼի ՀեգնանՔԸ

Արեւելքի29 Թաթուլը՝ Հալէպի Տոքթ. Գ. Տաւուտլարեանի Կու- 
սակցութեանս շարքերէն դուրս դրուիլը առիթ բռնած է,  

ծիծաղելի եւ անպարկեշտ յարձակումներ ընելու ՌԱԿի30 եւ 
Բարեգործականի վրայ (Արեւելք, թիւ 201), հիմք ունենալով 
Տոքթ.ին տուած մէկ խեղճ լուսաբանութիւնը նոյն թերթին մէջ:

Արեւելք կրնայ Տոքթ. Տաւուտլարեանի վրայ խնդալ, գրելով.  
«Պռաւօ Պ. Բժիշկ Տաւուտլարեան, որ վարագոյրը պատռեցիր: 
Շնորհաւորելի է քաջութիւնդ. քեզի պէս խիզախ մարդիկ ան- 
հրաժեշտ են, որ այս խեղկատակներու դիմակները վար առ- 
նուի»: Կրնայ նաեւ պատահիլ որ օր մը Արեւելք Տոքթ. Տաւուտ- 
լարեանը ազգային հերոսի վերածէ, թէեւ մենք լաւ գիտենք 
Արեւելքի մարդոց բուն կարծիքը Տաւուտլարեանի մասին...:

Իւրաքանչիւր կազմակերպութիւն եւ կուսակցութիւն ունի իր 
կազմակերպչական կանոնադրութիւնը եւ կարգապահական  
օրէնքները: Մէկը որ իր կուսակցութեան հրահանգներուն չ՚են- 
թարկուիր եւ ամբաստանութեան տակ գտնուած շրջանին ինք- 
զինք պաշտպանելու համար ներքին օրինական միջոցներէ 
տարբեր միջոցներու կը դիմէ, բնական է՝ կը վտարուի:

Գանք բուն յարձակումներուն: Արեւելք ամենայն լրջութեամբ  
կը յայտարարէ թէ Հալէպի մէջ գոյութիւն ունին «միա՜յն տաս- 
նինն ռամկավար» եւ կը խորհրդածէ այդ մասին՝ փորձելով 
նաեւ մանկամիտ սրամտութիւններ ընել: Բայց Արեւելքի Թա- 
թուլը լաւ գիտէ թէ կուսակցութեան մը մէջ կը գումարուին զա-
նազան ժողովներ եւ Հալէպի մէջ տասնինն հոգիով ժողով 
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գումարողները կրնային ուրիշ առիթներով հարիւրաւոր ընկեր- 
ներով ուրիշ ժողովներ ալ գումարել: չենք գիտեր թէ Արեւելք 
ինչու՞ այդքան վստահութիւն ունի իր ընթերցողներուն միա- 
մտութեան եւ տգիտութեան վրայ: Տոքթ. Տաւուտլարեանի վտա- 
րումին յաջորդ օրն իսկ աւելի քան հարիւր ընկերներու ներ- 
կայութեան, ուխտը կ՚առնէինք քսանհինգ նորագիրներու: Արե- 

ւելքի Թաթուլը պէտք էր գոնէ այնքան մը խելք ունենար գիտ- 
նալու համար թէ՝ «տասնինն հոգի» ունեցող կազմակերպութիւն 
մը տրամաբանօրէն չէր կրնար մէկ անգամէն քսանհինգ նո-
րագիրներ առնել:

Արեւելք կ՚աւելցնէ. «Բայց հիմա խնդիր է գիտնալ թէ, այս 
տասնինն անդամնոց, այսպէս կոչուած ՌԱԿը երկու հազար 
վեց հարիւր Ս.Ո. ակումբի վարձքը ուրկէ՞ կը վճարէ»:

Բնականաբար, պատասխանելու համար, «Պիտի ըսեն – 
ո՜ղջ ըլլայ Բարեգործականը, ռամկավարներուն կթան կովը  
ու մեղրի կարասը, եւ....»: Արեւելքի մարդիկը պէտք էր մին- 
չեւ հիմա գիտցած ըլլային թէ Բարեգործականի հետ մեր Կու- 
սակցութեան յարաբերութիւնները միայն բարոյական են: 
ՀԲԸՄը օրը օրին հայ ժողովուրդին հաշիւ կու տայ. իր ստա-
ցած գումարներուն եւ ըրած յատկացումներուն հաշիւները: 
Աւելին՝ ՌԱԿը ոչ միայն որեւէ գումար չի ստանար Բարեգործա-
կանէն, այլ բազմաթիւ հարուստ ռամկավարներ իրենց հարս- 
տութիւնը կտակած են Բարեգործականին՝ գնահատելով այս  
կազմակերպութեան ազգօգուտ գործունէութիւնը: ՌԱԿը իր  
պիւտճէն կը հաւասարակշռէ միմիայն իր ընկերներուն զոհո- 
ղութեամբ. ան գաղտնի ֆոնտեր չէ ունեցած: եթէ Հալէպի մեր 
Կուսակցութիւնը երկու հազար վեց հարիւր ոսկիի վարձքով 
ակումբ կրնայ ունենալ, անոր մէջ կայ զոհողութիւնը Հալէպի, 
Պէյրութի, եգիպտոսի եւ Ամերիկայի մեր ընկերներուն:

Արդեօք ՀՅդ կրնա՞յ հաշիւ տալ այս օրերս իր ծախսած 
մեծ գումարներուն համար...: եթէ այժմ Եփրատի31 սպառումը 
համեմատաբար նուազած է, կար ժամանակ սակայն երբ ան 
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Արեւելքին կրկին անգամը կը ծախուէր: եթէ Սուրիոյ եւ Լի-
բանանի ՌԱԿը ունի Եփրատը, ան կը հրատարակէ նաեւ 
Զարթօնքը32 որուն թիրաժը չունի այս գաղութին մէջ եւ ոչ մէկ 
հայ թերթ:

Արեւելքի Թաթուլը կ՚երեւի տակաւին չէ կրցած մուտք գոր- 
ծել Բարեգործականի Հալէպի շքեղ ակումբը, եւ նախանձէ 
տարուած՝ զայն կը կոչէ քապարէ: եթէ իրեն առիթ տրուած 
ըլլար զայն այցելելու, պիտի տեսնէր թէ Բարեգործականի 
ակումբը ժամադրավայրը դարձած է Հալէպի բոլոր ծանօթ 
ընտանիքներուն: Ակումբի վարչութիւնը իր անդամներուն կը 
հրամցնէ գեղարուեստական յայտագիրեր, որոնց կարգին նա- 
եւ քանի մը նիւմերօներ՝ միայն գեղարուեստական արժէքով: 
Աւելցնենք նաեւ թէ՝ Արեւելքի Թաթուլները պէտք է զգուշանան 
ուրիշներու բարոյականի դասեր տալէ...:
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Ո՛չ ԿՈՅր ԼաՒաՏեսՈՒթիՒն,  
Ո՛չ աԼ չաՓաԶանՑՈՒած 

ՅՈՌեՏեսՈՒթիՒն...

Կան անհատներ, որոնց մահը սուգ կը պատճառէ միայն 
իրենց ազգականներու անմիջական շրջանակին, կան 

նաեւ անհատներ, որոնց մահը կը սգան ո՛չ միայն իրենց մը- 
տերիմները, այլեւ կազմակերպութիւններ եւ համայնքներ: 

Ժողովուրդի մը երախտագիտութեան արժանանալու հա- 
մար, անհրաժեշտ չէ որ մարդու մը կեանքը պարունակէ հերո- 
սական բացառիկ դրուագներ: երախտագիտութեան նոյնքան 
պարտք կը ստեղծեն անոնք՝ որոնք իրենց կեանքին ամբողջ 
ընթացքին, ըլլալով հաւատաւորը առողջ գաղափարականի մը 
եւ տոգորուած իրենց ազգին ու Հայրենիքին սիրովը, կը ծա- 
ռայեն իրենց ժողովուրդին: Այս վերջիններէն էր ընկ. Լեւոն 
Կոկանեան33:

Հանգուցեալին վերջին օրերու մխիթարանքն էր, անտա-
րակոյս, այն պարագան թէ՝ իր զաւակները եւ բազմաթիւ ռամ- 
կավար ազատական երիտասարդներ, հետեւելով իր եւ իրեն 
նմաններու կեանքի օրինակին, մտած էին ազգային ծառա- 
յութեան մէջ, շարունակելու համար նուիրական այն գործը, 
որուն համար շատեր տուած են իրենց կեանքը եւ ուրիշներ, 
երկար տարիներ ամբողջ, յանձն առած են մեծ զոհողութիւն- 
ներ: Ընկ. Կոկանեան այն տարեց ղեկավարներէն էր, որոնք  
գիտեն քաջալերել կազմակերպութիւններու մէջ պատրաս- 
տուող նոր երիտասարդ ղեկավարները եւ վստահիլ անոնց: Այս 
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պէտք է նկատել արժանիքներէն մին հանգուցեալին՝ գիտակ- 
ցիլ գաղութներէն ներս նոր ղեկավարներ պատրաստելու ան- 
հրաժեշտութեան եւ այդ ուղղութեամբ առնել գործնական քայ- 
լեր:

Ազգային գործի մէջ գտնուած շատ մը տարեցներու հիմնա-
կան սխալներէն է, արդարեւ, ամէն տեղ եւ ամէն միջոցաւ քննա-
դատել երիտասարդները, անտեսել անոնց աշխատանքները 
եւ անոնցմէ ոմանց հերոսական ճիգն ու զոհողութիւնը՝ ոչ մի- 
այն հայ մնալու այլ նաեւ հայ պահելու համար իրենցմէ վերջ 
հասնող սերունդները: Բնական է երիտասարդները ունին իրենց  
թերութիւնները եւ կրնան սխալներ ալ գործել, բայց հին սե- 
րունդի պատկանող ո՞ր ղեկավարը չէ ունեցած իր «երիտա- 
սարդական սխալները»: Հիները պարտին պատասխանատու  
գործեր յանձնել նորերուն եւ հսկել որ անոնք, առանց անդար- 
մանելի սխալներ գործելու, պատրաստուին իրենց ղեկավարի 
դերերուն համար:

Ամէն անգամ որ գաղութներու մէջ կը վախճանի պատրաս- 
տուած եկեղեցական մը, կ՚անհետի կրթական մշակ մը, կամ 
ազգային կեանքի ղեկավար մը՝ հանգուցեալի արժանիքները 
դրուատող գրութիւններու մէջ կը հանդիպինք յաճախ չափա- 
զանցուած յոռետեսութեան, այն մտահոգութեամբ թէ մեկնող- 
ներուն տեղը գրաւողներ պիտի չգտնուին: չենք յանձնարա- 
րեր կոյր լաւատեսութիւն՝ ապագայի նկատմամբ: Կան իրողու- 
թիւններ որոնց պէտք է գիտակցինք եւ ըստ այնմ կազմակեր- 
պենք մեր ազգային կեանքը. բայց չափազանցուած յոռետեսու- 
թիւնը կը ջլատէ կամքերը եւ չի տար դրական արդիւնքներ:

Պէտք է ընդունինք թէ, գաղութներու մէջ, մեր ազգային կեան- 
քին մէկ բացառիկ շրջանը կ՚ապրինք: Մեր ղեկավարութեան 
շարունակականութեան մէջ ճեղք մը գոյութիւն ունի: Առնենք, 
օրինակ, արտասահմանի մեր եկեղեցականները. անոնք կա՛մ 
շատ տարեց են կամ շատ երիտասարդ: Պարագան միեւնոյնն 
է մեր ազգային կեանքի միւս մարզերուն մէջ եւս: Կը պակսի 
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ընդհանրապէս միջին տարիքի ղեկավարութիւնը: Ասիկա հե- 
տեւանքն է առաւելաբար Առաջին Համաշխարհային Պատե- 
րազմին ազգովին մեր ապրած դժբախտ կեանքի պայմաննե- 
րու: Արդարեւ, կը պակսին մեզի այն ղեկավարները, որոնք  
1915–1920 տարիներուն պիտի ստանային իրենց ուսումը եւ  
յետոյ երկրորդական զանազան պաշտօններու մէջ փորձառու- 
թիւն պիտի շահէին, դառնալու համար այսօր մեր հաստա- 
տութիւններուն, կազմակերպութիւններուն եւ կուսակցութիւն- 
ներուն արժանաւոր պետերը: Պէտք է նաեւ ընդունինք թէ՝ ար- 
տասահմանի երիտասարդութիւնը չունի հոգեկան այն մթնո- 
լորտը, որ ունէր նախորդ սերունդը, իր ծննդավայրին մէջ:  
Գաղութներու մէջ կ՚ապրինք ընդհանրապէս հանդարտ կեանք  
մը, որ երիտասարդին մէջ չի ստեղծեր բացառիկ զոհողութիւն- 
ներու եւ հերոսական արժանիքներու ոգին, այլ կը պահանջէ 
պզտիկ ճիգեր: Բայց ամէնօրեայ այդ պզտիկ ճիգերն ու պզտիկ 
զոհողութիւնները, տարիներու ընթացքին, յաճախ կը պահան- 
ջեն կամքի աւելի մեծ կորով, քան մեծ զոհողութիւններու մըթ- 
նոլորտի մը մէջ կատարուող հերոսական արարքներ:

Սակայն ասոր դէմ ունինք նաեւ մխիթարական իրողութիւն- 
ներ, որոնք պատիւ կը բերեն նոր երիտասարդութեան: Հակա- 
ռակ այլասերումի ազդակներուն, գոնէ մեր գաղութներուն մէջ,  
քիչ չէ թիւը այն երիտասարդներուն, որոնք քաջութիւնը կ՚ունե- 
նան ազգային կեանքի մէջ գործօն դեր եւ պատասխանա- 
տւութիւն ստանձնելու: Այս գաղութներու մէջ նորէն, մեր ապա-
գայի ղեկավարները, միջոց ու առիթ ունին պատրաստուելու 
իրենց վերապահուած պարտականութիւններուն. ունինք ազ- 
գային նախակրթարաններ ու բարձրագոյն վարժարաններ, 
ունինք նաեւ կազմակերպութիւններ ու ակումբներ որոնք դըպ- 
րոցի դեր կը կատարեն:

Այս է Սփիւռքի մեր կեանքի իրականութիւնը եւ այս տուեալ- 
ներու հիման վրայ ստիպուած ենք առարկայականօրէն կա- 
ռուցանել մեր ազգային շէնքը՝ մինչեւ արտասահմանի հայու- 
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թեան ամփոփումը իր հայրենի հողին վրայ: Ասկէ տասը տա- 
րիներ վերջ արդէն, գրեթէ անհետացած պիտի ըլլայ նախորդ  
սերունդի մեր ազգային կեանքի ղեկավարութիւնը: Անհրա- 
ժեշտ է այժմէն իսկ վստահիլ երիտասարդութեան, անոր յանձ- 
նել պատասխանատւութիւններ, քաջալերել զայն, տալ նաեւ 
ուղղութիւն, որպէսզի ան լաւագոյնը պատրաստուի յաջորդ 
սերունդի ղեկավարութեան գործին:

Հանգուցեալ ընկ. Լ. Կոկանեան այս գիտակցութեամբ կը 
մօտենար երիտասարդ ուժերու եւ այս պատճառաւ էր որ ան 
կը վայելէր տարեց ընկերներու յարգանքին հետ միատեղ՝ երի- 
տասարդներու անվերապահ յարգանքն ու սէրը:
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ԸնԿեր արՏաԿ դարԲինեանի 
ՄաՀՈՒան աՌիթՈՎ

Վերջին տասնամեակի ընթացքին ՌԱԿի ղեկավարութեան  
շարքերէն յաջորդաբար ողբացինք կորուստը ընկերներ 

Միհրան Տամատեանի34, Վահան Թէքէեանի35, Ճիմ չանգալ- 
եանի36, Տիգրան Մերճանեանի37 եւ Լեւոն Կոկանեանի38: Փա- 
րիզէն երկու օր առաջ ստացուած հեռագիր մը կը գուժէր նաեւ 
անակնկալ մահը մեր մտաւորական վեթերաններէն, ընդհա- 
նուր պատգամաւորական ժողովներուն բազմիցս մասնակցած 
եւ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ ընտրուած ընկ. Արտակ 
դարբինեանի39: Մենք, հոս, յիշատակեցինք քանի մը անուններ 
միայն մեր Կուսակցութեան գլխաւոր կորուստներէն: երկար 
պիտի ըլլար արձանագրել անունները միեւնոյն ժամանակա- 
շրջանի մէջ անհետացած, այն անձնաւորութիւններուն որոնք  
ղեկավարները եղած են կրօնական հաստատութեանց, քաղա- 
քական կուսակցութեանց եւ բարեսիրական ու այլ կազմակեր- 
պութեանց:

Հետզհետէ կ՚անհետանան վերջին վերապրողները այն ղե- 
կավարներուն, որոնք մեր պատմութեան վերջին ամէնափո- 
թորկալից մէկ շրջանին, իրենց կարողութիւնները նուիրեցին 
տարաբախտ այս ժողովուրդին եւ ստանձնեցին անոր առաջ- 
նորդութիւնը: Անոնցմէ մէկն էր ընկ. Ա. դարբինեան որ իր պա- 
տանեկութեան տարիներէն Վանի մէջ մտած էր ազգային ծա- 
ռայութեան մէջ՝ ՌԱԿի ուղիով, եւ որ մինչեւ իր կեանքին վեր- 
ջին օրերը, միեւնոյն գաղափարականով տոգորուած՝ ծառայեց  
իր Հայրենիքին եւ իր ժողովուրդին: 
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երբեմն դառնօրէն քննադատուեցան մեր անցնող սերունդի 
առաջնորդներէն ոմանք, բայց պատմութիւնը իր վերջնական  
վճիռը արձակելէ առաջ, նկատի պիտի ունենայ, անտարակոյս,  
այն բացառիկ դժուարութիւններն ու պայմանները որոնց ներ- 
քեւ անոնք կոչուեցան աշխատելու: Թէեւ խորունկ ցաւ կը պատ- 
ճառեն, մեր բոլորին, ազգին այս մեծ կորուստները, բայց անոնց 
մահը համապատասխան է կեանքի անջնջելի օրէնքներուն: 
Բայց այս մահերուն առիթով, ինչ որ առաւելաբար կը մտահո- 
գէ մտածող ամէն մի հայ, այն է թէ կարելի պիտի ըլլա՞յ նորե- 
րով փոխարինել անհետացողները: Արդարեւ, առանց պատ- 
րաստուած ղեկավարութեան, Սփիւռքի հայութիւնը, կարճ ժա- 
մանակաշրջանի մը մէջ, դատապարտուած է կորսնցնելու իր 
ինքնուրոյն դիմագիծը, եւ հետեւաբար, նաեւ իր գոյութիւնը 
իբր ազգ: Հայրենիքի մէջ, ժողովուրդի նոր առաջնորդներու 
պատրաստութեան խնդիրը ունի արդէն իր բնական լուծումը: 
Պետական կեանքը, իր կարելիութիւններով, իր մասնաւոր հաս- 
տատութիւններով, ինքնաբերաբար, կը պատրաստէ, իր նոր 
ղեկավարները: Բայց հարցը իր ամբողջ կարեւորութեամբն ու 
դժուարութիւններովը կը մնայ լուծումի կարօտ, գաղութներու 
կեանքին մէջ:

Մեզի նախորդ շրջանին, համեմատաբար աւելի դիւրին էր 
պատրաստութիւնը ազգային ծառայութեան նուիրուողներուն: 
Կային ծննդավայրի առաւելութիւնները, մեր ժողովուրդի գո- 
յութեան սպառնացող անմիջական վտանգները, Հայրենիքի 
ազատագրութեան իտէալները, թէեւ դժուարին, բայց խանդա-
վառող եւ քաջագործութիւններու մղող մթնոլորտ մը: Այդ պայ- 
մաններու տակ, մեծ էր թիւը այն հայորդիներուն, որոնք ի գին  
ամէն զոհողութեան եւ ի հարկին կեանքի գնով, կը նետուէին 
ասպարէզ: Այլ են պայմանները գաղութներու մէջ: Հեռու ծնըն- 
դավայրի աւանդութիւններէն, հեռու Հայրենիքէն, որուն հետ 
հոգեկան մեր կապերն իսկ խզելու զօրաւոր եւ ազգավնաս 
պայքար կը տանի մեր մամուլին մէկ մասը, դիւրին հաճոյքնե- 
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րու մթնոլորտի մը մէջ, դժուար է նորահաս երիտասարդութիւնը 
կապել ազգային մեր կեանքին եւ մանաւանդ դժուար է անոնց 
մէջէն պատրաստել նուիրեալ առաջնորդներ:

Այս դժուարութիւնը առաւել եւս կը շեշտուի այն գաղութներու 
մէջ, ինչպէս Ամերիկա եւ Ֆրանսա, ուր գրեթէ գոյութիւն չունին 
ազգային վարժարաններ: 

Անհրաժեշտ է որ մեր նախորդ սերունդի վերապրող առաջ- 
նորդները լրջութեամբ մտահոգուին զիրենք փոխարինելու կոչ- 
ուած երիտասարդներու պատրաստութեամբ: Պէտք է անոնք 
աշխատին հասկնալ գաղութներու մէջ հասակ նետող երի-
տասարդութեան հոգեկան վիճակը, քաջալերեն ազգային 
ծառայութեան անոնց առած առաջին քայլերը եւ վստահին 
անոնց մեր կազմակերպութեանց եւ հաստատութեանց մէջ ղե- 
կավարի դիրքեր: Բնական է, ի ծնէ ղեկավարի յատկութիւն 
ունեցող երիտասարդներուն եւս պարտք կ՚իյնայ ընտրել ազ- 
գային ծառայութեան դժուարին ճամփան եւ հիներու ցուցմունք- 
ներուն հետեւելով պատրաստուիլ իրենց ապագայի առաջնոր- 
դի դերին:

Ողբ. ընկ. Ա. դարբինեան կը պատկանէր դասին ազգային 
տարեց այն ղեկավարութեան որոնք ունին առողջ գաղափար- 
ներ մեր ժողովուրդը յուզող բոլոր հարցերուն շուրջ եւ որոնք 
գիտեն զօրավիգ կանգնիլ երիտասարդ ղեկավարներուն: Ահա  
թէ ինչու՛ այնքան յուզումով կ՚ողբանք մահը մեր սիրելի մեծ 
ընկերոջ: 
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[դաՄԲանաԿան ՄիՔաՅԷԼ  
նաթանեանի ՄաՀՈՒան աՌիթՈՎ]

Կան անձեր՝ որոնց կորուստը սուգի կը մատնէ իր ազգա-
կաններու եւ ծանօթներու շրջապատը: Կան անձեր ալ՝ 

որոնց մահը կը համակէ ու սուգի կը մատնէ ամբողջ հասա-
րակութիւնը: 

Այս վերջիններէն էր ընկ. Միքայէլ Նաթանեան4 0:

Ընկ. Նաթանեան ապրեցաւ այնպիսի շրջանի մը՝ ուր հայ  
ժողովուրդը ենթարկուած էր հարստահարութեանց եւ հալա- 
ծանքներու, բայց միանգամայն ծնունդ կ՚առնէին բարենորո- 
գումներու յոյսերը, տակաւ կը կազմուէին ազգային-յեղափո-
խական խմորումներ:

Թրծուած Խրիմեանի41, Փորթուգալեանի42 ու Աւետիսեանի43 
շունչին տակ, Նաթանեան նուիրուեցաւ հայ յեղափոխութեան եւ 
ազատագրութեան սրբազան գործին: Մասնակցեցաւ Արմենա- 
կան Կուսակցութեան44 հիմնադրութեան՝ 1885ին:

Ընկ. Նաթանեան ղեկավար մըն էր՝ նուիրուած եւ հաստա- 
տուն նկարագրով: Հերոսներ կան՝ որոնք Հայրենիքի համար 
իրենց կեանքը կը զոհեն ռազմաճակատին վրայ: Հերոսներ 
ալ՝ որոնք կ՚ապրին եւ իրենց ամբողջ կեանքը կը զոհաբերեն 
ազգին եւ Հայրենիքին: Այս վերջին հերոսներէն էր ընկ. Նա-
թանեան: Ան շատ քիչ անգամ մտածած է իր անձին մասին, այլ 
ամբողջութեամբ զոհուած էր իր ժողովուրդին, բան մը՝ որ շատ 
հազուագիւտ դարձած է նիւթապաշտութեան այս դարուն: 
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Շատ աշխատեցանք զինք համոզելու՝ որպէսզի տօնէինք 
իր ազգային գործունէութեան յոբելեանը: Բացարձակապէս 
ընդդիմացաւ, առարկելով թէ՝ ինքը բան մը չէ ըրած, բացի իր 
պարտականութենէն:

Սիրելի ընկ. Նաթանեան, քու գաղափարի ընկերներդ այսօր 
կ՚ուխտեն քալել քու ուղիէդ եւ ծառայել ազգին ու Հայրենիքին: 

Յարգա՛նք յիշատակիդ: 
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ԸնԿ. ԷՕԺԷն ԲաԲաԶեանի 
ՄաՀՈՒան ՔաՌասնՕրեաԿին 

աՌիթՈՎ

Իր մահուընէ քառասուն օրեր ետք, մեր միտքին մէջ աւելի 
եւս կը պայծառանայ ողբ. ընկ. էօժէն Բաբազեանի45 ազ- 

նուական մարդու, ազգային-հասարակական անձնուէր գոր- 
ծիչի, կուսակցական մեծ առաջնորդի պատկառելի դէմքը: 
Անոր սուգը սուգը չէ միայն իր ընտանիքին ու եգիպտահայու- 
թեան, այլ անոր մահը անդարմանելի կորուստ մըն է ռամկա-
վար ազատական մեծ ընտանիքին եւ արտասահմանի հայու- 
թեան համար եւս:

Անոր կեանքն ու հասարակական եւ ազգային գործունէու- 
թիւնը կը պատկանէին, ՌԱԿի միջոցով, Սփիւռքի մեր բովան- 
դակ ժողովուրդին: Ընկ. է. Բաբազեանը արտասահմանի այն 
փոքրաթիւ անձնաւորութիւններէն էր, որոնք իրենց յստակ ու  
վերջնական համոզումներովը, մտքի լայն հորիզոնով, առողջ  
եւ իրատես դատողութեամբ, զօրաւոր անհատականութեամբ 
եւ անձնուէր զոհողութեամբ գաղութներուն տուին առաջնոր- 
դութիւն եւ ուղղութիւն, եւ անոնց վրայ դրին իրենց դրոշմը:

Ընկ. էօժէն կեանքը լիովին «վայելելու» բոլոր առաւելու- 
թիւններն ու տուեալները ունէր: Բայց առանց բոլորովին ար- 
համարհելու կեանքի սովորական վայելքները, ան անհատա- 
կան եւ անձնասէր հաճոյքներուն նախընտրեց հաւաքական  
եւ ազգային կեանքը՝ իր բոլոր դժուարութիւններովն ու տագ- 
նապներովը: Անկասկած որ ընկ. էօժէն կեանքի իր լաւագոյն 
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գոհունակութիւնները, հոգեկան իր մեծագոյն հաճոյքները գը- 
տաւ իր Հայրենիքին եւ իր ժողովուրդին ծառայութեանը մէջ:

Ողբ. ընկ. Բաբազեան մասնակցած էր մեր ազատագրա-
կան շարժումին եւ ունեցած յեղափոխական անցեալ մը, երբ 
յեղափոխութիւնը անհրաժեշտութիւն էր հայ ազգին համար:  
Բայց Համաշխարհային Առաջին Պատերազմէն ետք փոխուած  
էր աշխարհը, փոխուած էին մեր ժողովուրդի կեանքի պայման- 
ները: Տեղահանուած եւ զանազան երկիրներու մէջ ցրուած հա- 
յութեան համար փակուած էին յեղափոխութեան կարելիու- 
թիւններն ու նպատակները: Իրատեսութեամբ պէտք էր դիտել  
Սփիւռքի մէջ հայութեան կեանքի նոր պայմանները եւ կազ- 
մակերպել ստեղծուած նոր գաղութները:

Ան կ՚ըմբռնէր թէ կոտորակուած, կողոպտուած եւ տեղահան- 
ուած մեր ժողովուրդին համար, յոյսի, իբր ազգ վերապրելու եւ 
գոյատեւելու կամքի հզօրագոյն ազդակն էր Հայրենիքի իրա-
կանութիւնը եւ հայ պետականութեան վերականգնումը: Ան 
գիտէր նաեւ թէ հայ ազգի յաւերժացումին եւ մեր ժողովուրդի 
յետագայ կարելիութիւններուն, մասնաւորաբար Հայ դատի 
հետապնդումին միակ իրական խարիսխն էր Հայկական Հան- 
րապետութիւնը: Հետեւաբար, հակառակ Հայրենիքի մէջ տի- 
րող վարչակարգին նկատմամբ գոյութիւն ունեցող վերապա- 
հութիւններու, ողբ. ընկ. է. Բաբազեան իր Կուսակցութեան 
հետ դիրքաւորուեցաւ Մայր Հայրենիքին կողքին: Մինչեւ իր  
մահը, ան հրճուեցաւ եւ իր ընկերներն ու շրաջապատը խան- 
դավառեց Հայրենիքի իրականութեամբ եւ անոր հսկայական 
յառաջդիմութիւններով ու վերելքով:

Միջազգային արկածախնդրութիւններէ հեռու, գաղութնե- 
րէն ներս պէտք էր ստեղծուէին եւ կազմակերպուէին, եկեղե- 
ցիներու շուրջ, ազգային իշխանութիւնները: Աւելի քան քսան- 
հինգ տարիներ՝ ընկ. էօժէն մաս կազմեց եգիպտահայ ազգա- 
յին իշխանութիւններու, ուր կատարեց առաջնորդող ժողովա-
կանի դեր: Պէտք էր նաեւ ամուր պահել կրօնական եւ հոգեւոր 
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կապը գաղութներուն եւ իւրաքանչիւր հայու սրտին համար 
սրբութիւն սրբոց եղող, հայ հաւատքի գլխաւոր կեդրոնին՝ Արա- 
րատեան Մայր Աթոռին միջեւ:

Ընկ. Բաբազեան իր Ինքնակենսագրութիւն եւ Յուշեր46 գիր- 
քին մէջ Ս. էջմիածինը կը բնորոշէ իբր «հայութիւնը իրար 
զօդող մեծագոյն ուժ»: Իրեն համար մեծ երջանկութիւն եւ նուի-
րական պարտականութիւն մը եղաւ 1945ին այցելել Հայրենիք, 
եւ իբր եգիպտահայութեան երկու պատգամաւորներէն մէկը, 
մասնակցիլ Ս. էջմիածնի մէջ գումարուող համազգային ազ- 
գային-եկեղեցական ժողովին, եւ երջանկայիշատակ Գէորգ 
Զ. կաթողիկոսի47 ընտրութեան: Այդ շրջանին էր, որ երանա- 
շնորհ երկու մեծ հայրապետերու՝ Գէորգ Զ. եւ Գարեգին Ա.48 

կաթողիկոսներու իմաստուն կարգադրութեանց շնորհիւ, իրա- 
գործուեցաւ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ամբողջական միաս- 
նականութիւնը: Ողբ. ընկ. էօժէնի վերջին տարիներու մեծա- 
գոյն վիշտն էր, անկասկած, Հայ եկեղեցւոյ շուրջ ստեղծուած 
ահաւոր տագնապը եւ խախտումը ստեղծուած փրկարար 
միասնականութեան:

Մեծ ծրագիրերու մարդն էր ընկ. էօժէն: երբ համոզում գո-
յացնէր ծրագրի մը ազգային օգտակարութեան մասին, այլեւս  
ոչ մէկ դժուարութեան առջեւ կանգ կ՚առնէր եւ յարատեւու- 
թեամբ... նոյնիսկ պիտի ըսէի յամառութեամբ կը հետապնդէր  
անոր իրագործումը, տրամադրելով իր միտքը, կարողութիւն- 
ներն ու նիւթական կարելիութիւնները: Մշակութային եւ ընկե-
րային կազմակերպութիւններն ու կեդրոնները կը նկատէր 
գաղութներէն ներս հայկական մթնոլորտի պահպանման եւ  
նոր հասնող սերունդներու ընդհանուր եւ մասնաւորապէս հա- 
յեցի դաստիարակութեան մեծապէս նպաստող հիմնական 
ազդակներ: Գահիրէի Գեղարուեստասիրաց Միութիւնը49, Կո- 
կանեան Սրահը50, Աղեքսանդրիոյ Տիգրան երկաթ ակումբը51 

իրենց յաջողութիւններուն եւ վերելքին մէջ շատ բան կը պար- 
տին ընկ. Բաբազեանի հովանաւորութեան, տուած ուղղութեան,  
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քաջալերութեան, ինչպէս նաեւ նիւթական օժանդակութիւննե- 
րուն:

Ընկ. Բաբազեան մեծ դեր ունեցաւ նաեւ Պէյրութի ԹՄՄի52 
հիմնարկումին մէջ: Այս առնչութեամբ անոր մեծագոյն մտա- 
հոգութիւններէն մէկն էր փրկել, որքան որ կարելի էր տակա- 
ւին, եւրոպայի եւ մանաւանդ Ֆրանսայի գաղութները, այդ 
գաղութներէն ներս ստեղծելով նոր մամուլ, մշակութային նոր 
կեդրոններ: Այս նպատակին հասնելու համար, ան Փարիզի 
մէջ հիմնեց, մեծ դժուարութիւններով եւ իր անձնական թէ իր 
պատկանած կուսակցութեան մեծ զոհողութիւններով, Այսօր53 
օրաթերթը եւ Լը Սոլէյ հրատարակչական տունը: Համեմա-
տաբար շատ կարճ ժամանակի մը ընթացքին ՀԱՀի54 այս ձեռ- 
նարկները ոչ միայն Փարիզի, այլ նաեւ ամբողջ եւրոպայի 
հայ գաղութներէն ներս ստեղծեցին նոր խանդավառութիւն, 
նոր ոգեւորութիւն: Բայց դժբախտաբար, իբր հետեւանք վատ 
զրպարտութիւններու, այդ գեղեցիկ գործը խափանուեցաւ պե- 
տութեան կողմէ: 

Ընկ. է. Բաբազեանին համար մտասեւեռում էր մեր ազգա- 
յին կեանքին համար նոր քատրերու, մտաւորական եւ նուիր- 
ուած նոր ուժերու պատրաստութիւնը: Առանց նոր եկեղեցի- 
ներու, ուսուցիչներու, վարիչ-քարտուղարներու պատրաստու- 
թեան պիտի վտանգուէր մեր կրօնական, կրթական, մշակու- 
թային, բարեսիրական, երիտասարդական եւ այլ հաստատու- 
թիւններուն գոյութիւնը: Այս ուղղութեամբ արդէն իսկ ծանր 
տագնապ մը զգալի է բոլոր գաղութներէն ներս:

Իբր գործի մարդ, իբր գործնական մտքի տէր եւ իրատես 
անձնաւորութիւն, ողբ. ընկ. է. Բաբազեան գիտէր թէ գաղութ- 
ներէն ներս մշակութային եւ ընկերային կեդրոններու պահպա- 
նումն ու յառաջդիմութիւնը, հայ թերթերու եւ հայագիտական 
երկերու հրատարակութիւնը եւ մասնաւորաբար սփիւռքահայ 
ազգային կեանքի համար նոր ղեկավարներու, նոր ուժերու 
պատրաստութիւնը անհրաժեշտօրէն կը կարօտէին նիւթական 
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մնայուն եւ բաւական լայն կարելիութիւններու: Առաջնորդուած 
այս ճշմարտութեան խոր ըմբռնումէն, ընկ. Բաբազեան, գոր- 
ծակցութեամբը իր ընկերներուն եւ անմիջական բարեկամնե- 
րուն, հիմը կը դնէր ՀԱՀին, որուն եկամուտները պիտի յատ- 
կացուէին վերոյիշեալ նպատակներուն:

Ողբ. ընկ. է. Բաբազեան ջերմ հաւատացողն էր հաւաքա- 
կան եւ կազմակերպուած ուժի զօրութեան եւ մեծ կարելիու- 
թիւններուն: Այդ ըմբռնումով՝ փոքր տարիքէն մտած էր կուսակ- 
ցական շարքերէն ներս եւ ժամանակի ընթացքին դարձած 
ՌԱԿի պատկառելի ղեկավարներէն մէկը: Ան խոր համոզումով 
եւ ջերմ հաւատքով կապուած էր իր կուսակցութեան գաղա-
փարաբանութեան, քաղաքական եւ ընկերային իտէալներուն 
ու ազգային-քաղաքական ուղղութեան: Այլապէս ալ՝ ան եղած  
էր մեր կազմակերպութեան հայրենասէր եւ ազգանուէր առողջ  
ուղղութիւնը կերտողներէն մէկը: Իր երկար կեանքի ամբողջ 
տեւողութեան, եւ հակառակ իր մեծ անհատականութեան, ընկ.  
էօժէն միշտ ալ գիտցաւ իր ազգային եւ հասարակական բոլոր 
նախաձեռնութիւններն ու աշխատանքները ներդաշնակել իր  
պատկանած կուսակցութեան նպատակներուն, մտահոգու- 
թիւններուն եւ գործունէութեան հետ:

Վերջին գիշերը, երբ ողբ. ընկ. էօժէն հանդարտութեան եւ 
խաղաղութեան մէջ իր աչքերը պիտի փակէր այս աշխարհին, 
երբ կը զգար թէ մօտ էր մահը, հաւանաբար իր մտածումը յու- 
զումով եւ երանութեամբ գնաց երկու դէպքերու, նախ, քանի 
մը շաբաթներ առաջ Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետին իսկ 
ձեռքով իր կուրծքին կախուած Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Ա. կարգի 
շքանշանին՝ ի վարձատրութիւն աւելի քան յիսուն տարիներու 
ազգային եւ ընկերային անձնուէր ծառայութիւններու, եւ յետոյ,  
իր այնքան սիրելի կուսակցութեան շրջանային այն պատգա-
մաւորական ժողովին՝ որուն ներկայ եղած էր երկու ժամ, նոյն 
օրն իսկ, իր մահուան օրը, եւ ուր իր ընկերներուն հետ, աւա՜ղ, 
վերջին անգամ ըլլալով, կը խորհրդակցէր հայ ժողովուրդը, 
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ՌԱԿը, մեր կազմակերպութիւնները եւ մասնաւորաբար ՀԱՀը 
հետաքրքրող հարցերու շուրջ:

եգիպտոսի, Լիբանանի եւ այլ գաղութներու մէջ, մեծ թիւով 
երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ, ներշնչուած ողբ. ընկ.  
է. Բաբազեանի հմայքէն, խոր համոզումներէն, յստակ ու իրա- 
տես տրամաբանութենէն ու նաեւ անոր անձնուէր կեանքէն, 
ընտրեցին հայ ժողովուրդի ծառայութեան դժուարագոյն ու- 
ղին՝ կուսակցական կեանքը: Անոնք ուխտեցին «ամէն զոհո- 
ղութեամբ, եւ ի հարկին կեանքիս գնով, նուիրուիլ ազգիս, Հայ- 
րենիքիս եւ Կուսակցութեան սուրբ դատին»: Անոնք եւ նաեւ  
բազմահարիւր այն երիտասարդները որոնք, վերջին տարի- 
ներուն, եկան խտացնելու մեր շարքերը, վստահ ենք թէ պիտի 
գիտնան ընթանալ Փորթուգալեաններու, Աւետիսեաններու, 
եկարեաններու, Տամատեաններու, Թէքէեաններու, չօպան- 
եաններու, եւ է. Բաբազեաններու հայրենասէր եւ ազգանուէր 
կեանքի ուղիէն:

Ազգային եւ հասարակական ծառայութեամբ է, որ ռամկա-
վար ազատական նոր սերունդը կրնայ յարգել եւ պատուել 
անմոռանալի յիշատակը ողբ. ընկ. է. Բաբազեանի:
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Մեր ԿՈրՈՒսՏներՈՒն աՌիթՈՎ

Վերջին ամիսներուն սուգի մէջ է եւ տխուր օրեր կ՚ապրի  
ռամկավար ազատական մեծ ընտանիքի հայութիւնը, 

որովհետեւ մեր կորուստներէն Հրաչ երուանդ55 եւ Համբար- 
ձում Գարայեան56 անկասկած կը պատկանէին արտասահ- 
մանի մեծ ղեկավարներու այն խումբին, որոնք առաջնորդները 
եղան մեր քաղաքական մտածողութեան, գաղափարական ուղ- 
ղութեան եւ ազգային առողջ ըմբռնողութեան:

եթէ Հ. երուանդ եւ Հ. Գարայեան, իբր յայտնի մտաւորա- 
կաններ, ՌԱԿին եւ հայ ժողովուրդին ուղղութիւն եւ առաջնոր- 
դութիւն տուող վերին ղեկավարութեան մաս կը կազմէին, ըն- 
կերներ Արշաւիր Պէրպէրեան57 եւ Գուրգէն Համալեան58, ազ- 
գային եւ միութենական կեանքէն ներս, առաւելաբար նուիր- 
ուած վարչական գործերու, կը պատկանէին գաղութներու այն 
թանկարժէք ուժերուն, որոնք իրենց ծրագրուած, բծախնդիր 
եւ անձնուէր աշխատանքովն ու գործունէութեամբը, կազմա- 
կերպուած եւ կենսունակ կը պահեն մեր գաղութները:

Ողբ. մեր ընկերները, իրենց պատկանած կազմակերպու- 
թիւնը յատկանշող առողջ գաղափարաբանութեամբ, հաւասա- 
րակշռուած միտքով եւ անձնազոհ ոգիով գործող ազգային- 
հասարակական գործիչներ էին՝ իւրաքանչիւրը իր կարողութիւն- 
ներու եւ կարելիութիւններու սահմաններուն մէջ: 

եթէ յայտնի բեմբասաց, կորովի հրապարակագիր մեծ ղե- 
կավար Հ. երուանդ կը պատկանէր հին սերունդին, այն սերուն- 
դին՝ որուն կուսակցական եւ ազգային գործունէութիւնը սկսած  
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է մեր ժողովուրդի ազատագրական շարժումի շրջաններուն, որ  
իր ամբողջական ուժերը նուիրած է Մեծ եղեռնին յաջորդող 
գաղութներու մեր կեանքին կազմաւորման եւ առողջ առաջնոր- 
դութեան, Հ. Գարայեան եւ Ա. Պէրպէրեան կը պատկանէին 
միջին սերունդին, որ մանուկ տարիքին ականատեսը եղած 
է ջարդի եւ գաղթականութեան, ապրած է մեր ժողովուրդին 
ահաւոր ողբերգութիւնը եւ ամբողջական հաւատքով ու նուի- 
րումով ստանձնած է նոր ղեկավարութեան պատասխանա- 
տու դերը: 

Յաջորդաբար մեզմէ անդարձ կը բաժնուին հին եւ նաեւ 
միջին սերունդի ղեկավար դէմքերը, այս է կեանքի դառն իրա-
կանութիւնը: Իւրաքանչիւր մեծ կորուստի առիթով ազգովին 
մեր առջեւ կը դրուի ազգային եւ միութենական մեր կեանքի 
առաջնորդող նոր ուժերու պատրաստութեան հարցը: եթէ 
Սփիւռքը պիտի չկորսուի ընդմիշտ, եթէ գաղութներու մէջ պիտի 
պահենք դարաւոր մեծարժէք ժողովուրդի մեր ինքնուրոյն դի- 
մագիծը, եթէ պիտի ապահովենք մեր մշակութային ժառանգու- 
թեանց պահպանումն ու նոր զարգացումները, անհրաժեշտօ- 
րէն պէտք է պատրաստենք ազգային ղեկավարութեան շարու- 
նակականութիւնը: եթէ չապահովենք այդ շարունակականու- 
թիւնը, անփոխարինելի կ՚ըլլան մեր կորուստները եւ կրկնապէս 
ահաւոր՝ մեր սուգը:

Մենք կ՚ուզենք լաւատեսութեամբ նայիլ ապագային: Ինք- 
նավստահ, գիտակից եւ զարգացած յաջորդական նոր սերունդ- 
ներ կը հասնին արտասահմանի մէջ: Հաւանաբար, իրաւունք 
չունինք անոնցմէ պահանջելու հին եւ նաեւ միջին սերունդներու 
ամբողջական նուիրումի ոգին՝ փոխուած է աշխարհը, փոխ- 
ուած են կեանքի պայմանները:

Բայց վստահօրէն անոնց մէջէն պիտի պատրաստուին, մեր  
մեծ կորուստները փոխարինող, գիտական եւ արդիական ա- 
ռողջ ու նոր ըմբռնումներով, հայրենասէր նոր ղեկավարներ: 

Սփիւռքի ազգային եւ հասարակական կեանքին մէջ նոր  
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սերունդներուն մէջէն յառաջացող երիտասարդ առաջնորդնե- 
րու ի տես պիտի մեղմանայ մեր սուգը, պիտի փարատի մռայ- 
լութիւնը օրերուն: 
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ՌաԿի դերԸ եՒ ՈՒՂեգիծԸ  
աԶգաՅին-ՔաՂաՔաԿան 

 ԿեանՔին ՄԷՋ59

Արտասահմանի ազգային-քաղաքական կեանքէն ներս  
պատմական իմաստ ունեցող կարեւոր թուական մըն է,  

անկասկած, 1921ի Հոկտեմբերը: Ան կը յաջորդէր մեր ժողո- 
վուրդի պատմութեան հաւանաբար ամէնէն հիմնական անկիւ- 
նադարձին:

1915–1920 հայութիւնը ապրած էր այլապէս տխուր էջերով 
լեցուն իր բազմադարեան պատմութեան ամէնէն ահաւոր փլու- 
զումը՝ Համաշխարհային Առաջին Պատերազմը, Մեծ եղեռնը:  
Արեւմտեան Հայաստանը Ցեղասպանութեամբ եւ տարագրու- 
թիւններով պարպուած էր հայ բնակչութենէն, անօթութեան եւ 
մահուան սարսափները ապրած, բայց հրաշքով մը վերապրող 
մասը մեր ժողովուրդին՝ անտէր ու անտիրական, բարոյալքուած  
եւ մարդկային խլեակներու վերածուած՝ ցրուած էր աշխարհի 
չորս անկիւնները:

Լքուած էինք, մենք ու մեր դատը, բարեկամ ու դաշնակից 
նկատուած քրիստոնեայ պետութիւններէն, որոնք իրենց սեփա- 
կան շահերէն տարուած կ՚աշխատէին սիրաշահիլ ոճրագործ 
թուրքն ու զօրացնել Թուրքիան:

Այդ շրջաններուն ահաւոր եղած էր նաեւ կեանքը Արեւելեան 
Հայաստանի մեր եղբայրներուն ու քոյրերուն: Տխուր է նաեւ 
Հայաստանի անկախ հանրապետութեան երկու տարիներու 
կեանքին պատմութիւնը:
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1921 Հոկտեմբերէն առաջ տեղի ունեցած էր Հայաստանի 
խորհրդայնացումը – որ վերջնական կործանումէ եւ աւերա- 
ծութենէ փրկած էր գոնէ մէկ մասն ու անոր բնակչութիւնը – 
Հայրենիքին համար հրաշալի վերածնունդի նոր դարաշրջան 
մը պիտի բանար... ապա առաւելաբար շնորհիւ ՌԱԿին, իր  
կազմութեան առաջին օրերէն իսկ որդեգրած առողջ ու իրա- 
տես դիրքաւորումին ու կատարած քարոզչական աշխատան- 
քին, ան հիմնական ազդակներէն մէկը պիտի ըլլար սփիւռքա-
հայութեան ազգային վերականգնումին:

Կամայ թէ ակամայ ընդմիշտ վերջ գտած էին յեղափոխա- 
կան պայքարներու, մարտնչումներու շրջանն ու կարելիութիւն- 
ները:

Մեր ժողովուրդին համար ստեղծուած նոր կացութեան եւ նոր 
իրադարձութիւններու առջեւ պատմական անհրաժեշտութիւն 
կը դառնային ուժերու եւ մանաւանդ քաղաքական ուժերու նոր  
դասաւորումն ու կեդրոնացումը: Հիմնական այս մտահոգու- 
թենէն տարուած, երկար բանակցութիւններէ ետք, Պոլսոյ մէջ,  
1921ի Հոկտեմբերին կը միաձուլուէին գրեթէ նոյն գաղափարա- 
բանութիւնն ու քաղաքական ուղեգիծը ունեցող արեւմտահայ  
կազմակերպութիւնները: Անոնց պիտի միանային նաեւ Արե- 
ւելեան Հայաստանի մէջ ծնունդ առած Հայ Ժողովրդական 
Կուսակցութեան60 Հայրենիքէն դուրս գտնուող անդամներն ու  
ղեկավարները, ինչպէս նաեւ բազմաթիւ անկախ դիրքերու վրայ  
մնացած գործիչներ եւ մտաւորականներ: Նոյն մտահոգութիւն- 
ներէն տարուած՝ ՌԱԿը իր ամբողջ պատմութեան ընթացքին  
պիտի ջատագովէր եւ պիտի աշխատէր, մեր ժողովուրդն ու  
Հայրենիքը յուզող հիմնական հարցերու շուրջ, ազգային ընդ- 
հանուր համերաշխութեան եւ կողմերու միջեւ գործակցութեան 
ի խնդիր: դժբախտաբար այդ ճիգերը յաճախ ապարդիւն 
պիտի մնային ՀՅդի որդեգրած հակահայաստանեան, մի-
ջազգային արկածախնդրական եւ ոչ-իրատես քաղաքակա- 
նութեան հետեւանքով:
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Բնական է որ ՌԱԿը ժառանգորդն է զինք բաղկացնող 
յեղափոխական եւ քաղաքական կազմակերպութիւններուն. 
ժառանգորդը ոչ միայն անոնց յեղափոխական աւանդութիւն- 
ներուն, մարտնչումներուն, անոնց դաւանած գաղափարաբա- 
նութեան, այլ նաեւ շարունակողը անոնց հետեւած լուրջ, խո- 
հեմ, իրատես եւ հեռատես քաղաքական գործելակերպին:

1915–1920ի ահաւոր դէպքերէն եւ Հայաստանի խորհրդայ- 
նացումէն ետք ամբողջովին նոր էջ մը կը բացուէր հայութեան 
եւ Հայրենիքին համար:

Այս նոր պայմաններու տակ նախ հարց կը տրուի թէ ար- 
տասահմանի մէջ կ՚արդարանա՞ն մեր կուսակցութիւններուն 
գոյութիւնն ու գոյատեւումը: Մասնաւորաբար վերջին շրջան- 
ներուն բարեմիտ շատ մը ազգայիններու կողմէ խնդրոյ առար- 
կայ կը դառնայ հայ քաղաքական կազմակերպութիւններուն 
գոյութեան իրաւունքը:

եթէ նկատի ունենանք կուսակցութիւն բառին դասական 
եւ իրաւաբանական իմաստը, արդարեւ՝ ո՛չ: Պետութեան մը 
սահմաններուն մէջ ծնունդ առնող եւ գործող կուսակցութիւն 
մը համախմբումն է քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային 
որոշ եւ յստակ սկզբունքներու հաւատացող քաղաքացիներուն, 
որոնք կ՚աշխատին հասնիլ, առաւելաբար ընտրութիւններով, 
իշխանութեան եւ պետութեան ու ժողովուրդին մէջ կիրարկել 
ու գործադրութեան դնել իրենց դաւանած սկզբունքները: Բո- 
լորովին այլ ըմբռնումով ու սահմանումով կուսակցութիւն մը 
կը կազմուի որոշ դասակարգի մը իրաւունքներուն կամ մենա- 
շնորհներուն պաշտպանութեան համար:

Բնական է թէ այս սահմանումներուն մէջ չեն մտներ սփիւռ- 
քահայ մեր քաղաքական կազմակերպութիւնները:

Բայց, երբ նկատի ունենանք կուսակցութիւն բառը իր լայն 
իմաստով՝ իբր քաղաքական գործունէութեան նուիրուած կար- 
գապահ կազմակերպութիւն մը, ո՛չ միայն կ՚արդարանայ սփիւռ- 
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քահայ կուսակցութիւններուն գոյութիւնը, այլ նաեւ անոնք ան- 
հրաժեշտ կը դառնան մեր հաւաքական-հասարակական կեան- 
քին համար:

Մենք կը հաւատանք որ յստակ եւ առողջ նպատակներ հե-
տապնդող կարգապահ կազմակերպութիւնը միակ ձեւն է հա-
սարակական գործունէութեան:

Նախ քաղաքական ըմբռնումի, քաղաքական մտածողու- 
թեան պատրաստող կեդրոններ են մեր կուսակցութիւնները եւ 
նոր սերունդներու մէջէն կը դաստիարակեն ու կը պատրաստեն 
մեր ժողովուրդին համար յաջորդական ղեկավարներ:

Մեր ազգին արեւելումի հարցը, մասնաւորաբար դրական 
կամ ժխտական դիրքաւորումը Սովետ Հայաստանի եւ անոր 
պետականութեան հանդէպ, եւ նաեւ Հայոց հողային դատին 
հետապնդումը գերազանցապէս քաղաքական կեցուածք եւ 
գործունէութիւն կ՚ենթադրեն:

Պարբերաբար մեր գաղութներէն ներս կը ներկայանան  
հիմնական հարցեր ու մտահոգութիւններ՝ կապ ունեցող երբե- 
մըն մեր մշակութային ու կրթական հաստատութիւններու գոյու- 
թեան հետ, եւ երբեմն մինչեւ իսկ մեր ֆիզիքական գոյութեան 
հետ...: Այդ հարցերուն լուծումներ գտնելու եւ զանոնք հետա- 
պնդելու գործը քաղաքական գործ է: Ինչ որ հաւաքականու- 
թեան մը կեանքին հետ կապ ունի, անպայման քաղաքական 
բնոյթ ունի:

Մենք այլեւս հիւրեր չենք մեր ապրած երկիրներուն մէջ, այլ 
հարազատ զաւակներն ու քաղաքացիները այդ երկիրներուն: 
չենք կրնար տեւապէս այս ժողովուրդներուն կեանքին լու- 
սանցքին վրայ մնալ: Ինչ որ մեր երկրորդ Հայրենիքը կը հե-
տաքրքրէ ու կը մտահոգէ՝ ընկերային կարգուսարքէն, տնտե-
սական հարցերէն մինչեւ պետական վարչամեքենան, մօտէն 
կապ ունի մեր իւրաքանչիւրին կեանքին հետ: 

Հայ նոր սերունդը չունի մեր եւ մեզի նախորդող սերունդ- 
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ներուն բարդոյթները: Անոնք պէտք է դաստիարակուին իրենց 
մասնակցութիւնը բերելու համար մեր ապրած երկիրներուն 
քաղաքական, հասարակական ու հաւաքական կեանքին:

Այս վերջին հաստատումը առաւել եւս կը շեշտուի Լիբանա- 
նի համար, ուր երկրին վարչական ու պետական կառուցուած- 
քըն իսկ համայնքային է, ուր տեղական կուսակցութիւնները 
եւս առաւելաբար ունին համայնքային հիմ ու բնոյթ: եթէ հայ  
կուսակցութիւնները այս երկրին մէջ պետականօրէն չեն ճանչ- 
ցուած եւ իրենց նպատակներով ու ծրագիրերով չեն ալ կրնար 
ճանչցուիլ, այսուհանդերձ, կը նկատուին հայ համայնքի քա-
ղաքական կազմակերպութիւնները:

Անկախաբար այս բոլորէն՝ հայ քաղաքական կուսակցու- 
թիւնները, եւ առաւելաբար ՌԱԿը, իրենց կազմակերպութեամբ, 
կազմակերպչական աշխատանքներու իրենց տասնամեակնե- 
րու փորձառութեամբ, իրենց պատրաստուած ղեկավարներով 
հիմնական դեր կատարեցին եղեռնէն ետք ծնունդ առնող գա- 
ղութներու կազմաւորման, կենսունակութեան եւ յարաճուն վե- 
րելքին մէջ:

Առաւելաբար մեր Կուսակցութեան ազդեցութեան տակ 
Սփիւռքի հայ համայնքներու կանոնադրութիւնները առաւել 
կամ նուազ չափով որդեգրած են եւ կը կիրարկեն ռամկավա-
րական, ժողովրդավարական սկզբունքները, հիմ ունենալով 
Ազգ. Սահմանադրութիւնը:

Վերլուծական այս հակիրճ տողերով կ՚ուզենք վերյիշեցնել  
եւ յստակացնել ՌԱԿի դիրքաւորումը Մայր Հայրենիքին եւ մեր  
ժողովուրդին համար կենսական նշանակութիւն ունեցող հար- 
ցերու նկատմամբ:

Բայց նախ ճշտենք թէ իբր գաղութային կուսակցութիւն՝ մենք  
շատ անգամ չենք շեշտած, երբեմն երկրորդական գծի վրայ 
ձգած ենք մեր գաղափարաբանութիւնը, քաղաքական, տնտե-
սական ու ընկերային վարդապետութիւնը, այն համոզումով՝ 
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թէ «գաղափարական զէնքը իրական հողի վրայ պէտք է կա- 
ռուցանել»: Այդ չի նշանակեր թէ մենք մոռցած կամ ուրացած 
ենք մեր գաղափարական սկզբունքները:

Մենք միշտ ալ հաւատացած ենք եւ կը հաւատանք թէ ռամ- 
կավարական եւ ազատական վարչաձեւը, իր բոլոր թերու- 
թիւններով եւ պարբերաբար տեղի տուած շահագործումներով  
հանդերձ, կը մնայ տակաւին մարդկութեան համար լաւագոյն  
վարչաձեւը: Ան առաւելագոյն չափով կը յարգէ մարդուն ան- 
հատականութիւնը, արժանապատւութիւնն ու նուիրական ա- 
զատութիւնները: Հոս կը գոհանանք միայն նշելով կարգ մը  
հիմնական սկզբունքներ:

 • Ժողովուրդին գերիշխանութիւնը եւ քաղաքացիներուն մաս- 
նակցութիւնը պետութեան ղեկավարութեան:

 • Օրէնքի եւ հաւասարութեան սահմանին մէջ մարդկային 
հիմնական ազատութիւններու ապահովում ՝ պետութեան եւ  
իշխանութեան ոտնձգութիւններու եւ կամայականութիւն- 
ներու դէմ, ազատութիւն՝ խօսքի, մամուլի, խղճի, ընկերակ- 
ցութեան, տեղափոխութեան եւայլն: Անձեռնմխելիութիւն 
անձի եւ անբռնաբարելիութիւն բնակարանի:

 • Տնտեսական գետնի վրայ՝ անհատական սեփականութեան 
իրաւունք, անձնական նախաձեռնութիւն, ազատ մրցակցու- 
թիւն, չարաշահութեանց եւ շահագործումներու առաջքը առ- 
նել՝ պետական հակակշռի, ընկերային օրէնքներու եւ ընկե-
րային լայն ապահովութիւններու միջոցով:

Իբր զուտ ազգային եւ ոչ-դասակարգային կուսակցութիւն, 
ՌԱԿը աշխատած է իր շուրջը համախմբել բոլոր գիտակից եւ 
կենսունակ տարրերը մեր ժողովուրդին՝ առանց դասակարգի 
խտրութեան:

երբ մենք, ամբողջ մեր կազմակերպութեան պատմութեան 
ընթացքին հաւատարիմ մնացած ենք մեր գաղափարական 
սկզբունքներուն, ՀՅդի համար քաղաքական եւ գաղափարա- 
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կան սկզբունքները, ժամանակներու եւ կուսակցութեան հատ- 
ուածական շահերուն համաձայն, յաճախ ենթարկուած են 
հիմնական փոփոխութիւններու: ՀՅդ շատ հեշտութեամբ ան- 
ցած է գիտական սոցիալիզմ էն՝ մարքսիզմէ ն մինչեւ ազգա- 
յին սոցիալիզմ ՝ նացիզմը: երբ աչքէ կ՚անցընենք այդ կուսակ- 
ցութեան հիմնական ծրագիրը, կ՚անդրադառնանք թէ հոն որ- 
դեգրուած սկզբունքային դիրքաւորումները, կարգախօսները 
ու նոյնիսկ բառամթերքը մօտէն կը յիշեցնեն համայնավարու- 
թիւնը: Բայց ե՞րբ ՀՅդ հաւատարիմ մնացած է նոյն սկզբունք- 
ներու...:

ՌԱԿի Դիրùը Սովետ Հայաստանի եւ Անոր  
Պետականութեան Հանդէպ

Իւրաքանչիւր երկիր ու ազգ ունի իրեն յատուկ աշխարհա-
քաղաքական (ժէոփոլիթիք) տուեալներ: Քաղաքական մարդը  
կամ կազմակերպութիւնը չի կրնար դէպքերու ճիշտ վերլուծումը 
կատարել առանց նկատի ունենալու այդ տուեալները. այլա- 
պէս, անպայման կը յանգի սխալ եզրակացութիւններու եւ իր  
ժողովուրդը կ՚առաջնորդէ արկածախնդրութիւններու եւ աղէտ- 
ներու:

Ազգովին մեծ երախտագիտութեամբ պէտք է ընդունինք, թէ  
քսանական թուականներու մեր ղեկավարները քաղաքական 
հեռատես իմաստութիւն եւ արիութիւն ցոյց տուին, ազգային 
գերագոյն շահը, Մայր Հայրենիքին փրկութիւնը, ժողովուրդին 
ֆիզիքական անվտանգութիւնը վեր նկատելով գաղափարա- 
կան համոզումներէն եւ սկզբունքներէն: Անոնք Սովետ Հայաս- 
տանի կազմութեան առաջին օրերուն իսկ կանգնեցան անոր 
կողքին: Ամուր կառչեցան այդ խարիսխին, զայն նկատելով 
ազգային նոր յարութեան մեկնակէտը: Մայր Հայրենիքին եւ  
անոր պետականութեան իրականութեամբ՝ ՌԱԿը կրցաւ ոգե- 
ւորել Սփիւռքի հայ յուսահատ ու բարոյալքուած բեկորները, 
յաջորդական սերունդներուն ներշնչել հաւատք եւ ազգային 
հպարտութիւն:
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Քաղաքական արիութիւն էր մանաւանդ, այդ շրջաններուն 
մեր կեցուածքը, երբ մթութիւն եւ անորոշութիւն կը տիրէին 
հաստատուած նոր վարչակարգին նկատմամբ, Հայաստան 
կղզիացած էր արտասահմանէն, աշխարհ ամբողջ թշնամա- 
կան դիրք որդեգրած էր Սովետ Միութեան դէմ եւ շատեր զայն  
կը նկատէին անցողակի երեւոյթ մը՝ ուշ կամ կանուխ կորսուելու 
դատապարտուած:

Նոյն տարիներուն ՀՅդ Վիեննայի իր համագումարին մէջ 
առած որոշումներով, յստակ յայտնած էր իր դիրքը՝ պայքար ու 
կռիւ յայտարարելով Հայաստանի ներկայ կառավարութեան 
դէմ: դիրք՝ որ ՀՅդն գիրկը պիտի նետէր միջազգային արկա- 
ծախնդրութիւններու եւ զայն պիտի մղէր Հայրենիքի հանդէպ 
դաւադրական գործունէութեան:

ՌԱԿը իր պատմութեան ամբողջ տեւողութեան անշեղօրէն 
հաւատարիմ պիտի մնար իր որդեգրած իրատես ու ճիշտ ուղե- 
գիծին: Այդ դիրքաւորումին համար մենք արտասահմանի մէջ,  
իբր կուսակցութիւն եւ իբր անհատ, երկար ժամանակներ ծան- 
րօրէն պիտի տուժէինք՝ մեր հակառակորդներուն կողմէ ամբաս- 
տանուելով իբր «պոլշեւիկներու ուղեկիցներ եւ գործակալներ»: 
Սկիզբի շրջաններուն ճիշտ կերպով պիտի չըմբռնուէինք նաեւ  
Հայաստանի նոր իշխանութիւններուն կողմէ եւ յարձակումնե- 
րու պիտի ենթարկուէինք իբր հայ պուրժուաներ, որոնք չեն 
կրնար բարեկամ ըլլալ Սովետ Հայաստանին:

Բայց ժամանակի ընթացքին պիտի փարատէին շատ մը  
թիւրիմացութիւններ եւ անպայման պիտի հասնէինք այս օր- 
ուան փայլուն իրականութեան:

Իր ճիշտ եւ հայրենասիրական դիրքէն մեկնած ՝ ՌԱԿը իր 
կազմութեան առաջին օրերէն իսկ յարաբերութիւններ պիտի 
յառաջացնէր Մայր Հայրենիքի եւ Սփիւռքի հայութեան միջեւ, 
իր եւ իրեն բարեկամ կազմակերպութիւններուն միջոցով պի- 
տի օժանդակէր Հայրենիքին վերաշինութեան գործին եւ անշե- 
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ղօրէն պիտի հետապնդէր ներգաղթի, հայրենահաւաքի փըր- 
կարար գործը:

Հոս կ՚ուզենք յիշեցնել պատմական նշանակութիւն ունեցող 
կարգ մը որոշումներ, որոնք մեկնաբանութեան իսկ չեն կա- 
րօտիր:

Նախ միութեան թուականէն՝ ՌԱԿի վերջնական կազմութե- 
նէն ալ առաջ եւ Հայաստանի խորհրդայնացումէն անմիջապէս  
ետք Հայ Ռամկավար Կուսակցութեան61 Կեդրոնական Վար- 
չութիւնը տակաւին իր 13 դեկտեմբեր 1920 թուականի շրջաբե-
րականով, կը յայտարարէր.-

«... Անդրկովկասի ներկայ պայմաններու մէջ, հայերը թուր- 
քերու եւ թաթարներու սպառնալիքին հանդէպ ֆիզիքական գո- 
յութիւնը, ինչպէս նաեւ կարելի է ըսել, քաղաքական իրաւունք- 
ները ապահովելու համար ուրիշ կողմէ որեւէ գործնական օգ- 
նութիւն չեն կրնար ակնկալել, եթէ ոչ Ռուսաստանէն միայն»:

Ողբ. ընկ. Արտակ դարբինեան կը վկայէ թէ այս շրջաբե-
րականէն ետք «ցնցում մը երեւան եկաւ պոլսահայ հանրային 
կարծիքին մէջ» եւ դաշնակցականները սկսած են ըսել. «պուր- 

ժուա ռամկավարները պոլշեւիկ են դարձեր»: Ո՛չ, անոնք պոլ- 
շեւիկ չէին դարձած, այլ ազգային գերագոյն շահերէ տար- 
ուած՝ որդեգրած էին առողջ եւ իրատես կեցուածք մը, նոր 
իրաւակարգին մէջ տեսնելով Հայրենիքի փրկութեան միակ 
միջոցը: Հայ Ռամկավար Կուսակցութեան Կեդրոնական Վար- 
չութեան գիտակցութեամբ ընկ. Ա. դարբինեան Հայաստանի 
ընկերներուն գրած իր 14 Յունուար 1921 թուակիր նամակին մէջ  
կ՚ըսէր.-

«Պէտք է անկեղծօրէն ձեր ջանքերը նուիրէք կարգ եւ օրի- 
նականութիւն ամրապնդելու համար երկրին մէջ, որմէ կախ- 
ուած է այժմ մեր արնաքամ ժողովրդի ֆիզիքական գոյութիւնը: 
Հակառակ որեւէ միտք կամ քայլ, համազօր է ազգային ինք- 
նասպանութեան:... Հայաստանի ճակատագիրը այլեւս Մոս- 
կուային կապուած է»:
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Միութեան թուականին, այսինքն ՌԱԿի կազմութենէն ետք 
գումարուած Ա. Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովը (Պո- 
լիս, 1922 Յունիս 2ին) կ՚որոշէր.-

«Արեւմտեան Հայաստանի դատէն անկախ օրկանով մը հե-
տապնդման հետ միանգամայն աջակցիլ եւ մեր ուժերը տրա-
մադրել հայկական կառավարութեան, Հայաստանի տնտե-
սական ե՛ւ բարոյական վերաշինութեան, ինչպէս նաեւ հայ 
ժողովուրդի ֆիզիքական պահպանման աշխատանքին հա-
մար: Աշխատիլ արգիլել ամէն արկածախնդրական ձեռնարկ, 
որ կրնայ վտանգել ժողովուրդին եւ պետութեան գոյութիւնը»:

Բ. Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովը (Փարիզ, 14 
Յունուար 1924) իր հերթին կ՚որոշէր.-

 • Ճանչնալ Հայաստանի կառավարութիւնը եւ օգնել իրեն իր 
ազգապահպանման եւ շինարարական գործին մէջ:

 • Հակառակիլ Հայաստանի խաղաղութիւնը վրդովող ներքին 
կռիւներուն եւ ամէն տեսակ արկածախնդրութիւններուն:

 • Հայաստանի նիւթական եւ բարոյական օժանդակութիւնը 
դարձնել մեր գլխաւոր առաջադրութիւնը:

 • Արտասահմանի հայութիւնը չի հետապնդեր առանձին քա- 
ղաքականութիւն մը եւ չի կատարեր դիւանագիտական դի- 
մումներ անկախաբար Հայաստանի կառավարութեան քա- 
ղաքականութենէն եւ դիւանագիտութենէն:

ՌԱԿը իր բոլոր յաջորդական պատգամաւորական ժողով- 
ներուն հաւատարիմ պիտի մնար այս որոշումներուն:

Հայոց Հողային Դատին Հանդէպ

Գերազանցապէս քաղաքական գործ է Հայոց հողային ար- 
դար եւ անժամանցելի դատին հետապնդումը:

Բացարձակ միամտութիւն պիտի ըլլար յուսալ, որ այս ժա-
մանակներուն կարելի կ՚ըլլայ լուծում մը գտնել կամ նոյնիսկ 
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միջազգային որեւէ ատեանի կամ մարմնի օրակարգի նիւթ ընել 
մեր հողային հարցը, երբ տասնամեակներէ իվեր չեն լուծուիր 
այլ ժողովուրդներու վերաբերող եւ աշխարհի խաղաղութիւնը 
անմիջականօրէն վտանգելու բնոյթ ունեցող հողային կամ այլ 
հարցեր: Սովետ այժմու քաղաքականութեան բերումով, Մայր 
Հայրենիքի կառավարութիւնը եւս այս շրջանին ի վիճակի չէ 
Թուրքիոյ հետ հողային հարց յարուցանելու:

Միջազգային ամէն դատ ունի իր լուծման ժամանակն ու 
նպաստաւոր պայմանները: Կարեւորը այն է, որ մեր դատը 
մոռացութեան չտրուի, մնայ միշտ այժմէական՝ հայ յաջորդա-
կան նոր սերունդներուն համար եւ միջազգային հանրային 
կարծիքին առջեւ: Անպայման կու գան միջազգային նոր իրա- 
դրութիւններ, կը ստեղծուին նոր պայմաններ, մեծ ազգերու 
շահերը կը դասաւորուին այլապէս եւ ժամանակը կը հասնի  
Հայոց հողային դատին, պայմանով որ հայութիւնը միշտ պատ- 
րաստ մնայ զայն ներկայացնելու լաւագոյն պայմաններու մէջ,  
անհերքելի փաստերու լոյսին տակ:

ՌԱԿը յարատեւօրէն լծուած է՝ իր մամուլով, բեմերով, հրա- 
տարակութիւններով եւ յուշագիրերով մեր հողային դատի քա- 
րոզչութեան, ու հետամուտ եղած է անոր իրականացման հե- 
տապնդումին՝ Ազգ. Պատուիրակութեան օրերէն մինչեւ ագային  
խորհուրդներն ու Հայոց հողային դատի պաշտպան մարմին- 
ներու կազմութիւնը:

ՌԱԿը երբեք չէ հրաժարած նաեւ Հայաստանի «ներքին 
հողերու» պահանջքէն, եւ թէեւ զուսպ, բայց հետեւողականօ- 
րէն հետապնդած է անոնց Մայր Հայրենիքին վերադարձուելու 
անհրաժեշտութիւնը:

Մեզի համար մեծ գոհունակութիւն է հաստատել թէ՝ մանա- 
ւանդ Մեծ եղեռնի յիսնամեակի հանդիսութիւններէն յետոյ, նոր  
սերունդները պատնէշի վրայ կը մնան, պատրաստ են գիտակ- 
ցութեամբ, կիրքով եւ պայքարով հետապնդելու հայութեան 
մեծագոյն երազը եղող հայկական հողերու ազատագրումը 
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թրքական լուծէն եւ անոնց կցումը Մայր Հայրենիքին:

Ազգովին պէտք է պատրաստուինք Մեծ եղեռնի մօտալուտ  
վաթսունամեակը նշելու՝ արժանավայել եւ մեծաշուք հանդի- 
սութիւններով, եւ զայն առաւելագոյն չափով ծառայեցնելու 
Հայոց հողային դատի ծանօթացումին, մասնաւորաբար մի-
ջազգային քաղաքական եւ դիւանագիտական շրջանակներու 
մօտ:

Հայ Եկեղեցիի Միութեան Հարցը

Վերջին քսանամեակին հայութիւնը արդարօրէն եւ լրջօրէն 
մտահոգող մեծագոյն խնդիրներէն մէկն է Հայ եկեղեցւոյ միաս- 
նականութեան հարցը: Մենք, իբր կուսակցութիւն, քսան տարի- 
ներէ իվեր, Սփիւռքի մէջ, կը գլխաւորենք պայքարը ու կը շա- 
րունակենք այդ պայքարը՝ ի խնդիր Հայ եկեղեցիի միութեան  
սկզբունքին, որովհետեւ կը նկատենք թէ հարցը զուտ եկեղե- 
ցական-կրօնական բնոյթ չունի, դաւանանքի եւ վարդապետու- 
թեան շուրջ՝ ոչ մէկ տարակարծութիւն կողմերու միջեւ, այլ 
խնդրոյ առարկայ է հայ հոգիի, հայ ազգի միասնականութիւնը:

Այլապէս, մենք միշտ ալ բարձր գնահատած ենք Կիլիկիոյ 
Աթոռին պատմական դերը, նաեւ անոր անհրաժեշտութիւնը 
ներկայ պայմաններուն մէջ եւս, բծախնդիր եղած ենք Անթի- 
լիասի Կաթողիկոսութեան ներքին, վարչական անկախութեան,  
բայց պայմանով որ ան մնայ պատմական իր սահմաններուն 
մէջ, ինքզինք չհակադրէ էջմիածնի Ամենայն Հայոց Կաթողի- 
կոսութեան ու չվերածուի քաղաքական նպատակներու ծա-
ռայող կեդրոնի մը: Իբր կուսակցութիւն միշտ ալ զօրավիգ 
կանգնած ենք Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, մենք եւ մեզի բա- 
րեկամ կազմակերպութիւններ աշխատած ենք եւ մեծագոյն  
զոհողութիւնները յանձն առած՝ Աթոռին Անթիլիաս հաստատ- 
ման եւ զօրացումին մէջ:

Ամբողջութեամբ կը բաժնենք Մայր Աթոռի 9 Հոկտեմբեր 
1972ի նամակին մէջ բանաձեւուած հինգ կէտերը:
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 • Հայ եկեղեցւոյ միութեան սկզբունքը՝ հոգեւոր իշխանու- 
թեան ներքեւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս-պատրիարքի: 
Հաւասարազօր այլ իշխանութիւն չի կրնար ըլլալ, որովհե- 
տեւ Հայ եկեղեցին մէկ է եւ կրնայ գերագոյն մէ՛կ գլուխ 
ունենալ միայն: Հոս պարտինք ճշտել թէ բոլորովին տար- 
բեր բան է, իբր եկեղեցական բարձրագոյն աստիճան ունե- 
ցող, երկու կաթողիկոսներուն ալ, զուտ կրօնական գետնի 
վրայ, հաւասարապէս ունեցած իրաւասութիւններու հարցը՝ 
եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն, միւռոնի օրհնութիւն, ա- 
մուսնալուծում տալու վերջին հեղինակութիւն եւայլն:

 • Յարգել Հայ եկեղեցւոյ նուիրապետական Աթոռներու իրա- 
ւասութեան սահմանները եւ ջնջել Կիլիկիոյ Աթոռին վերջին 
կանոնադրութեան 32րդ եւ 33րդ յօդուածները:

 • էջմիածնին վերադարձնել բռնագրաւուած թեմերը:

 • Միջեկեղեցական եւ միջազգային մակարդակի կազմակեր- 
պութիւններուն եւ համաժողովներուն մասնակցիլ մէկ պատ- 
ուիրակութեամբ՝ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին կողմէ նը- 
շանակուած, մասնակցութեամբ նաեւ Կիլիկիոյ Աթոռին:

 • Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի պատժական կամ կարգա- 
լուծման վճիռները վերջնական եւ պարտադիր նկատել 
նուիրապետական բոլոր Աթոռներուն համար:

Մայր Աթոռին կողմէ ճշտուած հիմնական այս հարցերն ու 
սկզբունքները չեն կրնար վէճի ու բանակցութեան նիւթ ըլլալ:

չերկարելու համար ընդհանուր այս ակնարկը, պիտի չու- 
զենք թուել արտասահմանի գաղութներուն գոյառումին, իբր  
հաւաքականութիւններ կազմակերպումին ու զօրացումին մէջ,  
առաջին տարիներէն իսկ, ՌԱԿի կատարած հսկայական  
աշխատանքները՝ իր մամուլով, հրատարակութիւններով, միու- 
թիւններով, մշակութային ու կրթական հաստատութիւններով 
ու կեդրոններով, բարեկամ ոչ-քաղաքական կազմակերպու- 
թիւններու իր տուած մղումով ու քաջալերանքով: Ան յամառ  
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եւ աննահանջ պայքար տարած է ուծացման, այլասերումի 
վտանգին դէմ եւ վճռական դեր կատարած՝ Հայրենիք-Սփիւռք  
յարաբերութիւններու հաստատման, Հայաստանի խորհրդայ- 
նացումի առաջին օրերէն սկսեալ, եւ յարաճուն կերպով զար- 
գացումին մէջ: Բնական է որ մեր մտքէն իսկ չ՚անցնիր ուրա-
նալ այլ կուսակցութիւններու եւ կազմակերպութիւններու ու 
մանաւանդ Հայ եկեղեցիի եւ ՀԲԸՄի նոյն ուղղութիւններով 
կատարած հոյակապ դերը:

Գոհունակութեամբ պէտք է արձանագրել թէ աշխատանք- 
ներն ու զոհողութիւնները տուած են դրական ու մխիթարական 
արդիւնքներ: Օտարացումէ եւ այլասերումէ փրկուած է երի-
տասարդ սերունդի խոշոր ու պատկառելի զանգուած մը: Ան, 
այսօր, ամուր կանգնած է պատնէշի վրայ եւ կը շարունակէ 
հին սերունդներուն գործը՝ արտասահմանի դժուարին պայ- 
մաններուն մէջ իսկ, պահպանելու համար մեր ազգային ինք- 
նուրոյն դիմագիծը, այն գիտակցութեամբ եւ համոզումով որ 
Սփիւռքի հայութեան փրկութիւնն ու միաւորումը Հայրենիքի 
ժողովուրդին հետ կ՚իրականանայ ժամանակի ընթացքին:

Մեր համոզումն է որ ռամկավար ազատական նոր սերունդը 
եւս հաւատքով, առողջ կիրքով, ինքնավստահութեամբ բայց 
նաեւ մեր Կուսակցութեան աւելի քան ութսուն տարիներէ իվեր  
աւանդութիւնը եղող լրջութեամբ ու քաղաքական իրատեսու- 
թեամբ պիտի շարունակէ նախորդ սերունդներուն եւ մեր մեծ 
ղեկավարներուն հայրենաշէն ու ազգանուէր գործունէութիւնը:
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ԸնԿ. գերսաՄի ՅիՇաՏաԿին

Քառասուն օրեր ետք տակաւին դժուար է հաշտուիլ գա-
ղափարին հետ մահուան՝ մարդու մը, որուն հետ քառա- 

սուն տարիներ հաւատացած եւ ծառայած ես նոյն գաղափա- 
րաբանութեան, հետեւած ազգային-քաղաքական նոյն ուղղու- 
թեան, որուն հետ եղած ես անմիջական գործակիցներ՝ ազգա- 
յին, կուսակցական թէ միութենական գործերու մէջ, որուն հետ  
մաս կազմած ես բազմաթիւ մարմիններու եւ որուն հետ, տա-
կաւին, տասնամեակներ ամբողջ եղած ես մտերիմ բարեկամ- 
ներ:

երբ կը մտածեմ երկար տարիներու այս գործակցութեան 
մասին, հազար ու մէկ յիշատակներ կու գան միտքս, երբեմն  
լաւ ու խանդավառ օրերու յաջող ձեռնարկներ, մեծ իրագոր- 
ծումներ.... եւ երբեմն տխուր օրերու՝ տագնապներ եւ բուռն 
պայքարներ գաղութներէն ներս...:

Խօսուեցաւ եւ գրուեցաւ ողբ. Գերսամին62, կորովի խմբագ- 
րապետին, բազմավաստակ դաստիարակին, պատմաբանի 
կարողութիւններուն եւ ծառայութիւններուն մասին: 

Կ՚ուզէի շեշտը դնել անոր ղեկավարի եւ ազգային ու հասա- 
րակական գործիչի յատկութիւններուն վրայ: Այս օրերուն մա- 
նաւանդ, հազուագիւտ են այն մարդիկը, որոնք Գերսամին 
նման, ամբողջութեամբ կը նուիրուին կուսակցական եւ ազգա- 
յին ծառայութեան եւ կիրք կը դնեն իրենց գործերուն մէջ: Անոր  
առաջնորդի բնածին յատկութիւններուն եւ հեղինակաւոր անձ- 
նաւորութեան վրայ կ՚աւելնար յարատեւ ընթերցանութեամբ՝ 
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առաւելաբար քաղաքական եւ պատմագիտական ուսումնա- 
սիրութիւններու, գիտելիքներու լայն պաշար մը, իրեն տալով 
միտքի լայն հորիզոններ:

Հաստատ համոզումներու մարդն էր ան. իրեն համար կա- 
յին սրբութիւններ՝ Հայրենիքի եւ հայ պետականութեան իրա- 
կանութիւնը, էջմիածնի կաթողիկոսին ընդհանրական հայրա- 
պետի հանգամանքը, մեր հողային դատի անժամանցելիու- 
թիւնը եւ զայն հետապնդելու անհրաժեշտութիւնը եւ գիտէր ի  
հարկին կիրքով եւ պայքարի գնով պաշտպանել իր համո- 
զումներն ու մեր նուիրականութիւնները:

Մասնաւորաբար մեր շրջանակի բոլոր մեծ իրագործում- 
ներու մէջ Գերսամն ունէր կարեւոր մասնակցութիւն՝ ԹՄՄի 
հիմնադրութիւն եւ բազմաթիւ գաղութներու մէջ տարածում, 
Թէքէեան հոյակապ Կեդրոնի եւ Վահան Թէքէեան Վարժա-
րանի կառուցում63, ՀԲԸՄի Լիբանանի կրթական ցանցի ստեղ- 
ծում եւայլն: 

Կուսակցական թէ միութենական մեծ ձեռնարկները, որոնց  
ղեկավարութիւնը կը ստանձնէր ան, անվերապահ կը պսակ- 
ուէին յաջողութեամբ: Բծախնդիր եւ հետեւողական աշխա-
տանք կը տանէր եւ տակաւին՝ գիտէր նոյն ձեւի աշխատանքի 
մղել իր գործակիցները: 

Գերսամին վաղաժամ մահուան քառասունքի այս օրերուն, 
ինծի համար որոշ մխիթարութիւն է այն իրողութիւնը, թէ Հա- 
յաստանի վերածննդեան վաթսունամեակի առիթով, տասնհինգ  
օրեր ամբողջ միասին եղանք Հայաստան: Ան, հոն վայելեց 
բարեկամութիւնը Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային 
Կապի Կոմիտէի64 ղեկավարութեան եւ անձնակազմին ու Հայ- 
րենիքի մտաւորականութեան, եւ վայելեց գրեթէ ամէնօրեայ 
գուրգուրանքը երեւան ուսանող մեր երիտասարդ ընկերներ  
եւ ընկերուհիներուն: Մանաւանդ՝ վաթսունամեակի հանդիսու- 
թիւններուն, այս աշխարհէն անժամանակ մեկնելէ առաջ, ընկ.  



– 529 –

Գերսամ անգամ մը եւս առիթը ունեցաւ հաստատելու հզօրու- 
թիւնն ու վերելքը իր Հայրենիքին, որուն պաշտամունքը ունե-
ցած էր իր կեանքի ամբողջ տեւողութեան:

Գերսամի հոգին անպայման պիտի հրճուի, երբ նոր ուժեր, 
նուիրեալ եւ հաւատաւոր նոր երիտասարդներ ստանձնեն կու- 
սակցական եւ ազգային պատասխանատւութիւններ, հասնին 
ղեկավար դիրքերու ու շարունակեն սրբազան առաքելութիւնը 
անվերադարձ մեկնողներուն:
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ԸնԿ. ՅաԿՈԲ դաՒիթեանի  
ՅիՇաՏաԿին

Քառասուն օրեր պէտք եղան որպէսզի քաջութիւնը ունե-
նամ գրելու մարդու մը մասին, որուն հետ աւելի քան քա- 

ռասուն տարիներ քալած ենք կողք-կողքի, գործակցած կու- 
սակցական եւ միութենական կեանքէն ներս, եւ բախտը ունե-
ցած եմ վայելելու անոր անկեղծ եւ մտերիմ բարեկամութիւնն 
ու քաջալերութիւնը՝ թէ՛ հասարակական եւ թէ՛ անձնական 
կեանքիս մէջ:

Անձեր կան որոնց բնութագրութիւնը դժուար է. իրենց բնա- 
ւորութեամբ, նկարագրով, վարուելակերպով տարբեր են մար- 
դոց մեծամասնութենէն: Այդ բացառիկ անձնաւորութիւններէն 
մէկն էր ողբ. ընկ. Յակոբ դաւիթեան65: Ան իմ ճանչցած ամէ-
նազարմանալի մարդոցմէ մէկն էր:

Ազգային-հասարակական իր մօտ յիսուն տարիներու բազ- 
մակողմանի կեանքի ընթացքին ո՛չ գովասանք, ո՛չ պատիւներ 
եւ ո՛չ ալ փառք փնտռած է. ոչ մէկ ատեն ուզած է առաջին գծի 
վրայ երեւիլ: Բայց, քաջալերած է ուրիշները, եւ մանաւանդ 
արժանիք ունեցող երիտասարդները, որ ազնիւ եւ առողջ փա- 
ռասիրութիւնը ունենան կուսակցական ու միութենական կեան- 
քէն ներս իրենց արժանի դիրքերու հասնելու, նոր իրագործում- 
ներ կատարելու:

Ողբ. ընկ. Յ. դաւիթեան զիջումի եւ աժան իրաւախոհութեան 
մարդը չէր: Սկզբունքներու տէր եւ սկզբունքներու հաւատա- 
ցող էր, էապէս ազգասէր եւ հայրենասէր զօրաւոր անհատա- 
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կանութիւն մը: Իրեն համար կային սրբութիւններ՝ վերածնած  
Հայրենիքի եւ հրաշքով յարութիւն առած հայ պետականու- 
թեան իրականութիւնը, Հայ եկեղեցւոյ միասնականութիւնը՝ 
գերագահութեամբը էջմիածնի Ս. Աթոռին, մեր հողային սրբա-
զան դատը, սփիւռքահայութեան ֆիզիքական եւ ազգային գո-
յատեւումը: Ան բոլոր հարցերուն եւ կազմակերպութիւններուն 
կը մօտենար այդ սրբութիւններու տեսանկիւնէն. լրջութեամբ, 
նախանձախնդրութեամբ, մտածող, տրամաբանող, եւ հաւա-
սարակշռուած մարդու վերլուծումով: Ո՛չ մէկ զիջում ընելու յօ-
ժար էր ի վնաս իր հաւատացած սրբութիւններուն: Քաջութիւնը 
ունէր արտայայտելու իր կարծիքը, իր յստակ տեսակէտերը եւ 
զօրաւոր կերպով պնդելու անոնց վրայ: Կրնայիր համաձայն  
չըլլալ իր կարգ մը տեսակէտերուն, կրնայիր գործնական չգըտ- 
նել անոնցմէ ոմանք, բայց, երբեք չէիր կասկածեր իր անշա-
հախնդրութեան եւ պարկեշտ մարդու իր ուղղամտութեան:

Ժողովական կեանքին մէջ, ան յաճախ ունէր նոր ծրագի- 
րեր, նոր գաղափարներ: ՌԱԿի, ՀԲԸՄի եւ ԹՄՄի շրջանակ- 
ները, իրենց կարգ մը իրագործումներուն մէջ, շատ բան կը 
պարտին ողբ.ին գաղափարներուն եւ ծրագիրերուն:

Քիչեր ճանչցան Յ. դաւիթեան իսկական մարդը: Իր գաղտ- 
նապահ, վերապահ եւ նոյնիսկ խիստ արտաքինին տակ սա-
կայն, պահուած կը մնար փափկանկատ, զգայուն եւ էապէս 
արդարամիտ անձնաւորութիւն մը: Խստապահանջ, բայց խոր- 
քին մէջ գորովալի եւ գուրգուրոտ ընտանիքի հայր մը եղաւ 
եւ իր հարազատներուն յարգանքն ու սէրը իր մեծագոյն եր- 
ջանկութիւնն էր: չէր սիրեր իր մասին խօսիլ եւ չէր ալ ուզեր 
իր անձով եւ իր դժուարութիւններով զբաղեցնել եւ մտահոգել 
ուրիշներն ու նոյնիսկ իր հարազատները: Ան մանաւանդ կը  
խորշէր բամբասանքէ եւ չարախօսներէ: Մեր աւելի քան քա- 
ռասուն տարիներու սերտ բարեկամութեան ընթացքին չեմ  
յիշեր խօսած ըլլայ իր մանկութեան, պատանութեան եւ Փարի- 
զի համալսարանական ուսանողութեան դժուարին պայման- 
ներուն մասին:
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երբեմն միայն կ՚արտայայտուէր իր ծննդավայրի՝ Մուսա  
Տաղի սովորութիւններուն, բարքերուն եւ մարդոց տոկունու- 
թեան եւ խիզախութեան մասին: 

Ողբ. ընկ. Յ. դաւիթեան այն քիչ մարդոցմէ էր, որոնց ան- 
սակարկ եւ հաւատարիմ բարեկամութեան կարելի էր լրջօրէն 
վստահիլ: Գիտէր փափկանկատութեամբ զօրավիգ կանգնիլ 
իր սիրած մարդոց եւ բարեկամներուն, գիտէր քաջալերել զի- 
րենք եւ բարձրացնել անոնց տրամադրութիւնն ու հոգեկան 
կորովը: Մտերմութեան մէջ ան կը դառնար նաեւ հաճելի եւ 
սրամիտ խօսակից մը:

Մենք կորսնցուցինք լրջախոհ, հաւասարակշռուած միտքով, 
հեղինակաւոր ազգային-քաղաքական ղեկավար մը եւ սիրելի 
ու անկեղծ բարեկամ մը: Իր կեանքը, նկարագիրն ու հասա-
րակական գործունէութիւնը ուսանելի շատ կողմեր ունին մեր 
բոլորին եւ մասնաւորաբար մեր երիտասարդ ընկերներուն 
համար:
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սիրեԼի ԶաՒԷնի ՅիՇաՏաԿին

Մ ահեր կան, որոնք կրկնակիօրէն սուգի կը մատնեն  
մեզ:

Ողբ. Զաւէնը66 ո՝չ միայն տասնամեակներ ամբողջ անմի- 
ջական գործակից մըն էր մեզի՝ ազգային, կուսակցական եւ 
հասարակական կեանքէն ներս, այլ նաեւ սերտ եւ անկեղծ 
բարեկամ մը: Կրնայինք իրեն հետ սրտբացօրէն խօսակցիլ եւ  
խորհրդակցիլ մեր անձնական ուրախութիւններուն, յաջողու- 
թիւններուն եւ նաեւ դժուարութիւններուն ու մտահոգութիւննե- 
րուն մասին: Իր կանխահաս մահով կը սգանք կորուստը ղե-
կավար անձի մը՝ մեր կազմակերպութիւններէն ներս, ու նաեւ 
կորուստը մտերիմ բարեկամի մը:

Զաւէնին համար կային սրբութիւնները՝ Հայրենիք, Ս. էջ- 
միածին, եւ սիրելի Կուսակցութիւնը, որուն անդամակցած էր 
շատ կանուխէն, ԹՄՄը, ՀԲԸՄը որոնց պաշտպանութեան հա-
մար կ՚ընէր իր ամբողջական կարելին եւ անհրաժեշտութեան 
պարագային կը գտնուէր պայքարի առաջին գիծերու վրայ՝  
վտանգելով իր առողջութիւնը եւ նոյնիսկ կեանքը: Իրեն հա- 
մար նուիրականութիւններ էին ՌԱԿի գաղափարաբանութիւնը,  
սկզբունքները, ազգային եւ եկեղեցական հարցերու նկատմամբ  
անոր որդեգրած կեցուածքները եւ պատասխանատու մարմին- 
ներու որոշումները: Շատ չէր հաւատար նրբութիւններու, եւ ժո- 
ղովներու ընթացքին երբեմն շատ բուռն կերպով կը պաշտ- 
պանէր իր տեսակէտերը, բայց միշտ ալ պարկեշտօրէն կ՚ են- 
թարկուէր մեծամասնութեան եզրակացութիւններուն:
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Որեւէ կուսակցութիւն կամ կազմակերպութիւն չի կրնար 
գոյատեւել եւ յառաջդիմել միայն բարձր ուսումի տէր, մտաւո- 
րական ղեկավարներու միջոցով. անոնց կողքին անհրաժեշտ 
են նաեւ գործնական միտքի տէր, գործունեայ եւ անձնուէր 
ղեկավարներ: Այս վերջիններէն էր ողբ. ընկ. Զաւէնը: Ամէնէն  
դժուարին հարցերու քննութեան ընթացքին կը յայտնէր գործ- 
նական գաղափարներ, կ՚առաջարկէր յստակ լուծումներ, եւ  
մանաւանդ՝ նուիրումով, ճշտապահութեամբ, բծախնդրութեամբ  
եւ նաեւ յանդգնութեամբ կը հետապնդէր իր ստանձնած աշ- 
խատանքներն ու պարտականութիւնները՝ յաճախ մոռնալով 
անձնական գործ, ընտանեկան պարտականութիւններ:

Հայրենասիրութիւնը, ազգասիրութիւնը իրեն համար խօսք 
չէին, ճառ ու յօդուած չէին, այլ աշխատանք, զոհողութիւն եւ  
գործ: Կուսակցական, հասարակական, ազգային գործը Զա- 
ւէնին ոչ միայն նուիրական պարտականութիւնն էր, այլ նաեւ 
հոգեկան բաւարարութիւն տուող հաճոյք:

Անկասկած թէ Զաւէնը մեր մէջ ամէնէն լայն ժողովրդա-
կանութիւն ունեցող անձերէն մէկն էր: Ղեկավարի մը վայելած 
ժողովրդականութիւնը չի կրնար պարզ պատահականութեան 
արդիւնք ըլլայ: Լիբանանի մեր ընկերներէն, բարեկամներէն 
ու ծանօթներէն մինչեւ երեւանի մեր ուսանողները, երբ պէտք  
ունեցած են իր աջակցութեան, իր միջամտութեան, ան առանց  
տատամսելու, յաճախ մոռնալով իր անձնական մտահոգու- 
թիւնները, իր հանգիստը միշտ ալ փութացած է օգնութեան 
հասնելու բոլորին, եւ հետեւողական հետապնդումով, յանդգ- 
նութեամբ յաճախ յաջողցուցած է անոնց գործը, կարգադրած 
է անոնց հարցերը: Իր ժողովրդականութեան լաւագոյն փաս- 
տըն էր այն իրողութիւնը թէ, Պէյրութի այս ահաւոր կերպով 
վտանգաւոր կացութեան մէջ, հոծ բազմութիւն մը եկած էր իր 
յուղարկաւորութեան՝ յարգելու համար իր յիշատակը, վերջին 
հրաժեշտը տալու ողբ. ընկ. Զաւէնին, որ իր նուիրումով, իր  
խանդավառութեամբ, իր զոհաբերութեամբ սիրուած էր բոլորէն:
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Մասամբ կը մխիթարուինք այն հաստատ համոզումով, որ  
գաղափարապաշտ նոր երիտասարդներ եւ երիտասարդու- 
հիներ, ընկ. Զաւէնին օրինակով, հետեւողական աշխատան- 
քով, նուիրումով ու քաջութեամբ պիտի լծուին մեր ազգային 
սրբութիւններու պաշտպանութեան, մեր սրբազան հողային 
դատին հետապնդումին, եւ օր մը պիտի գան փոխարինելու, 
Ահարոնեանները, դաւիթեանները, Կոստանեանները եւ նաեւ 
մեզ: 

Սիրելի Զաւէն,

երբ հանդիպէիր բարեկամի մը, ժպիտը դէմքիդ զայն կ՚ող- 
ջունէիր «ուրախ եղանք»ով մը: Բայց այսօր մենք ուրախ չենք,  
տխուր ենք, շատ տխուր, որովհետեւ վաղաժամ մահովդ կոր- 
սնցուցինք երկար տարիներու փորձառութիւն եւ վաստակ 
ունեցող ղեկավար մը եւ սիրելի ու հաւատարիմ բարեկամ մը:
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ԽՕսՔ՝  
թՄՄի ՄիաՑեաԼ նաՀանգներՈՒ 

եՒ ՔանաՏաՅի ՏասներԿրՈրդ 
ՊաՏգաՄաՒՈրաԿան ԺՈՂՈՎին67

Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ եղած ազնիւ արտայայտու- 
թիւններուն եւ համակրական խօսքերուն համար, որոնք 

ուղղուեցան ինծի, սակայն իմ անձէս անդին այդ պատիւը 
կ՚երթայ մանաւանդ այն գաղափարապաշտ ու ազգային տես- 
լական ունեցող խումբ մը միջին տարիքի երիտասարդներուն, 
որոնք մօտ քառասուն տարիներ առաջ Պէյրութի մէջ ինծի 
հետ հիմը դրին ԹՄՄին:

Անշուշտ դիւրին չեղաւ գործը այդ օրերուն այդ սրտցաւ 
երիտասարդներուն: Թէեւ խոնարհ պայմաններով սկսանք 
գործել, սակայն ունէինք այն հաւատքը թէ անպայմանօրէն 
Թէքէեանին համար վստահուած պիտի ըլլար ազգային առա- 
քելութիւն մը հայ Սփիւռքի մէջ: Այսօր, հպարտութեամբ կու 
գանք արձանագրելու, թէ անցնող քառասուն տարիներու ըն- 
թացքին Թէքէեանի հիմնադիրներուն երազը իրականացած 
կը տեսնեմ ի տես այս գեղեցիկ պատկերին, որ ուրուագծուած 
է հայ Սփիւռքի մէջ ամէն կողմ: Համասփիւռքեան կազմակեր- 
պութիւն՝ ինքնավստահութեամբ կը շարունակենք մեր երթը, 
ամէն տարի իրագործելով նոր յաջողութիւններ: եւ անոնցմէ 
վերջինը եղաւ հեռաւոր Սիտնիի մէջ, երբ անցեալ տարի հիմը 
դրուեցաւ Աւստրալիոյ մասնաճիւղին:

Մեր գործունէութեան գլխաւոր նպատակներէն մէկը նկա-
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տած ենք Հայրենիք-Սփիւռք մշակութային կապը, եւ անոր 
սերտացումով, տարիներու ընթացքին, գաղթահայութեան մէջ 
արթնցուցած ենք հայրենասիրութիւն եւ ազգային արժանա-
պատւութեան զգացում:

Անցեալ քառասուն տարիները ցոյց տուին որ համասփիւռք- 
եան մշակութային կազմակերպութեան մը գոյառումը անհրա- 
ժեշտութիւն մըն էր ազգային մեր կեանքին մէջ: Մշակոյթը 
ազգապահպանման կարեւոր ազդակ մըն է: Պատմութենէն 
եկող ազգային մեր ժառանգութիւնները պիտի հպարտացնէին 
որեւէ քաղաքակիրթ ժողովուրդ: Ու այդ ժառանգութեանց պահ- 
պանումը, տարածումը կը կարօտէր լուրջ աշխատանքի: ԹՄՄը 
եկաւ այդ աշխատանքին բերելու իր յարատեւ եւ կարեւոր 
մասնակցութիւնը:

Մեծ ուրախութիւն եղաւ ինծի համար մասնակցիլ ԱՄՆի եւ  
Քանատայի շրջանակին տասներկրորդ Պատգամաւորական  
Ժողովին: Անցնող տասը տարիներուն հպարտութեամբ դիտե- 
ցինք ձեր կատարած աշխատանքները եւ Միութեան արձա- 
նագրած յաջողութիւնները: Մեծ իրագործումներու հնգամեակ 
մըն է որ բոլորեցինք: Շինարարական սքանչելի արձանագրու- 
թիւններ եղան Հոլիվուտի Տիգրանեան Վարժարանը68, Փասա- 
տինայի Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնը69, Մոնթրէալի Թէքէեան Կեդ- 
րոնը եւ Նիւ եորքի եուսուֆեան Կեդրոնը70: Այս իրարայաջորդ 
յաջողութիւնները անպայմանօրէն հպարտութեամբ պիտի ար- 
ձանագրուին ամերիկահայ տարեգրութեան մէջ, որպէս ազ- 
գապահպանման մեծ նախաձեռնութիւններ:

Հանդիսաւոր այս առթիւ, գնահատանքս կ՚երթայ նաեւ  
Վարդգէս եւ Ռիթա Պալեան ամոլին, որոնց ազգային ծառա- 
յութեան հետեւած եմ հինէն, Պէյրութի լաւ օրերէն: Հայ մա- 
մուլի նկատմամբ անոնց հետաքրքրութիւնը կ՚երջանկացնէ 
իւրաքանչիւրս: Անոնց հիմնած հիմնադրամով անգամ մը եւս  
շեշտած կ՚ըլլանք հայ մամուլին անհրաժեշտութիւնը՝ գաղութ- 
ներու գոյատեւման աշխատանքներուն մէջ:
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Այս առթիւ, կ՚ուզեմ ձեզի հետ բաժնել մտածում մը: Հա-
մազգային կազմակերպութիւններ, ինչպիսիք են ՀԲԸՄը եւ  
ԹՄՄը, պէտք է գոյատեւեն՝ ի գին ամէն զոհողութեանց, ու անոնց  
շուրջ համախմբելու ենք մեր տրամադրելի բոլոր ուժերը: Նոր  
շերտաւորումներ, լուսանցքի վրայ գոյութիւն առնող նոր խըմ- 
բաւորումներ կը տկարացնեն Սփիւռքի մեր դիմադրականու- 
թիւնը:

Ոմանք թերահաւատութեամբ պիտի մտիկ ընեն հաւանա-
բար այնքան շատ գրուած ու խօսուած հարցի մը մասին, որ 
է լիբանահայութիւնը: Կ՚ուզենք հոս մէջբերել Ամենայն Հայոց 
հայրապետին մէկ գեղեցիկ խօսքը. «Լիբանանի հայ գաղութը 
ոգեսիւնն է հայ Սփիւռքի, եւ շարունակութիւնը Հայրենիքին»:

Հակառակ տասնմէկ տարիներու ահաւոր պատերազմին,  
լիբանահայութեան գոյատեւումը հրաշք պէտք ենք նկատել: 
Իր ցաւերով, մտահոգութիւններով, առօրեայ չարչարանքնե- 
րով, լիբանահայութիւնը մնաց իր անփոխարինելի դերին մէջ:  
Գաղութներու մէջ գործող ղեկավարներ պէտք չէ սահմանա- 
փակեն իրենց մտահոգութիւնները միայն տեղական խնդիր- 
ներով, այլ ընդհակառակն պէտք է դաւանին ու գործեն այն 
սկզբունքով, որ սփիւռքահայութիւնը ամբողջութիւն մըն է: Պէտք  
ենք բանալ մեր հորիզոնը լայն եւ մտածենք ու գործնականա- 
պէս աշխատինք համասփիւռքեան խնդիրներուն գտնելու լու- 
ծումներ: Այդ տեսութեամբ իսկ, Լիբանանի մեր գաղութին 
ճակատագիրը ոչ միայն լիբանահայութեան, այլեւ ամբողջ 
սփիւռքահայութեան համար կարեւոր խնդիր մըն է: 

Ինչու՞ տակաւին այս պայմաններու տակ հերոսական այս 
գործը տանիլ: Որովհետեւ կը հաւատանք մեր ժողովուրդի 
հրաշալի յարութեան: Պատերազմի այս օրերուն իսկ տանք 
քանի մը աղուոր պատկերներ:

Ըստ ուսումնասիրութիւններու, 1981–1984 տարիներուն գա- 
ղութին մէջ վեց հարիւր եօթանասունհինգ մշակութային ձեռ- 
նարկներ նախաձեռնուած ու յաջողութեամբ պսակուած են: 
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Անցնող տասը տարիներուն եօթը հարիւր անուն գիրք հրատա-
րակուած է հոն, երբ արտասահմանի միւս բոլոր գաղութները 
միասին այս գումարին կէսը նոյնիսկ չեն հրատարակած:

Կը շարունակեն գործել յիսուն կրթական մեր հաստատու- 
թիւնները՝ գերագոյն զոհողութիւններով ու նիւթական անսահ- 
ման ծախսերով: Պատնէշի վրայ է հայ մամուլը իր երեք օրա- 
թերթերով, երկու մշակութային հանդէսներով ու բազմաթիւ 
պարբերականներով: Կանգուն եւ բեղուն գործունէութեամբ լե- 
ցուն են մշակութային ու երիտասարդական մեր կեդրոնները: 
Հայկական տպարանները կը բանին օրական քսանչորս ժամ,  
իսկ հայ թատրոնը իր ութը նոր խումբերով կու տայ մշակու- 
թային ճաշակ հայ հասարակութեան:

Բարեգործականի, ՀեԸի եւ Թէքէեանի գործակցութեամբ 
վերջերս երգչախումբ-պարախումբ մը կազմուեցաւ: Ռում-
բերու տարափին տակ երգչախումբը տուաւ երեք ելոյթներ, 
որոնք արժանացան հայ թէ օտար արուեստասէրներու հիաց- 
մունքին: Գեղեցիկ նախաձեռնութիւն մը նկատելու ենք նաեւ 
հայ գիրքի վերջին տարիներուն աւանդական դարձած տօ-
նավաճառի երեւոյթը մեր գաղութին մէջ:

Իրողութիւն է որ մեր գաղութին թիւը նուազեցաւ եւ կրնայ 
տակաւին նուազիլ: Սակայն, անկասկած, Լիբանանի մէջ պի- 
տի մնայ հոծ զանգուած մը եւ համախումբ թիւ մը հայութեան, որ 
տակաւին երկար տարիներ պիտի ծառայէ մեր ժողովուրդին: 
եւ որպէսզի չյուսալքուի ու կարենայ երկար դիմանալ, պէտք 
ունի Հայրենիքի բարոյական եւ բոլոր գաղութներու նիւթա-
կան ու եղբայրական օժանդակութեան: Ճիշտ չէ ըսել թէ Լի-
բանանի հայութեան վախճանը մօտալուտ է: Բնաւ ճիշտ չէ 
այս տեսութիւնը: Լիբանանի նման պզտիկ երկրի մը մէջ նման 
մեծ թիւով հայ համախումբի մը ներկայութիւնը մեծագոյն 
երաշխիքն է արդէն այդ գաղութին գոյատեւելու իրաւունքին, 
բացի այն պատմական նշանակութենէն որ ան ունի իբրեւ 
հայրենամերձ գաղութ եւ քաղաքական ուժ:
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Վերածնած Հայրենիքը՝ Սովետ Հայաստանը այս գիտակ- 
ցութեամբ ալ արդէն կը բերէ իր աջակցութիւնը լիբանահայու- 
թեան: Մեր ուսանողները ստանալէ ետք բարձրագոյն ուսում, 
կը վերադառնան Պէյրութ եւ կը ստանձնեն հայ կեանքին մէջ 
ազգային կարեւոր ու լուրջ պատասխանատւութիւններ:

Պէտք չէ յուսահատիլ Լիբանանի հայ գաղութէն, եւ մեր բո- 
լոր ուժով թիկունք պէտք է կանգնիլ այս սքանչելի գաղութին, 
ի շահ ամբողջ Սփիւռքին:

Յառաջիկայ տարի քառասնամեակն է ԹՄՄին: Կը ծրագ- 
րուի մշակութային փառատօներով, համագաղութային չափա- 
նիշով ու լայն ծրագիրերով տօնախմբել այդ տարեդարձը: Միու- 
թեան բարեկամ անձնաւորութիւններ Պէյրութի մէջ, գնահա- 
տելով ազգօգուտ մեր Միութեան աշխատանքները եւ նկատի 
ունենալով այժմու նիւթական մեր դժուարութիւնները, ձեռ- 
նարկած են հիմնադրամի մը ստեղծումին: Հրատարակչական,  
մշակութային ու կրթական նպատակներու համար գործածելի 
այդ հիմնադրամին եկամուտները պիտի ունենան մասնաւոր 
նշանակութիւն յառաջիկայ տարիներու վրայ տարածուող մեր 
գործունէութեան համար: եւ այս երեկոյ իսկ, Պէյրութի մէջ, 
կ՚ունենան իրենց առաջին հանդիպումը: Նման հանդիպումներ 
պիտի ունենան նաեւ Լոս Անճելըսի մէջ: եւ ինչու չէ, հոս եւս 
անհրաժեշտ է ունենալ, այս մեծ ոստանին մէջ:

Քառասուն տարիներու անցեալով ու փորձառութեամբ տա- 
կաւին երիտասարդ է մեր Միութիւնը: Ունի հիմնական ծրա- 
գիրեր՝ հասնելու մշակութային մեր ծարաւին: Վերանորոգուած 
ուխտով շարունակենք մեր գործունէութեան ընթացքը ամուր  
հիմերու վրայ դնելով մեր տնտեսական կացութիւնը ու ծրագրե- 
լով յառաջիկային համար մշակութային նոր վերելքներ:

Ապրին բոլոր Թէքէեանականները եւ մեր Միութեան կրթա- 
նուէր եւ ազգանուէր բարեկամները:
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ԸնԿ. ՎաՀագն ՏեՓՈՅեանի  
աԶգաՅին-ԿՈՒսաԿՑաԿան 

գՈրծՈՒնԷՈՒթեան  
ՔաՌասնաՄեաԿին աՌթիՒ

երբ, այսօր, գնահատանքի եւ երախտագիտութեան արդար  
տուրք մը կը մատուցուի մեր սիրելի Վահագնին71, կ՚ուզէի 

անդրադառնալ անոր նկարագրին ու բնաւորութեան քանի մը 
յատկանշական գիծերուն:

Ըստ ինծի, առաջին գիծի վրայ կու գայ այն իրողութիւնը, 
թէ ընկ. Տեփոյեան ունի վարչական կարողութիւն եւ ղեկավա- 
րի յատկութիւն: Իւրաքանչիւր գաղութ, ինչպէս բոլոր ժողո- 
վուրդներն ու հաւաքականութիւնները, պէտք ունին տեսիլք, 
գաղափարական համոզում ու անձնական հմայք ունեցող 
հեղինակաւոր առաջնորդներու: Բնութենէն տրուած ղեկավա- 
րի շնորհքը բաւարար պիտի չըլլար, եթէ անոր չընկերանային 
ընդհանուր զարգացումը, հարցերը լայն հորիզոնով դիտելու 
կարողութիւնը, հաւասարակշռուած միտքը եւ մանաւանդ իր  
տարած հասարակական գործին հանդէպ հաւատքն ու նուի- 
րումը:

Անկասկած թէ Տեփոյեան վերոյիշեալ յատկութիւններով 
օժտուած անձերէն մէկն է: Տակաւին՝ այդ յատկութիւնները 
աւելի եւս արդիւնաւոր կը դառնան, երբ անոնց միացած է յո- 
բելեարին գիտական եւ հնարամիտ մարդու ձիրքը:

Արտասահմանի մէջ չունինք պետականութիւն, եւ հետեւա-
բար չունինք պետական միջոցներով պատրաստուած ղեկա- 
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վարութիւն՝ քատրեր: չունենալով հանդերձ պետական կեանք,  
ունինք մասամբ քաղաքական եւ առաւելաբար ազգային, կըր- 
թական, ընկերային, հասարակական կեանք, մամուլ եւ հաս- 
տատութիւններ: Այս բոլորը անհրաժեշտօրէն պէտք ունին ա- 
ռաջնորդողի եւ ղեկավարի: Արդարեւ, Սփիւռքի մեր հաստա- 
տութիւններուն ու կազմակերպութիւններուն ճիգերն ու զոհո- 
ղութիւնները՝ ի խնդիր արտերկրի հայութեան ազգային դիմա- 
գիծի պահպանման, լրիւ պիտի չարժեւորէին՝ եթէ գաղութներէն 
ներս չունենայինք վարչական կարողութիւններով օժտուած 
հեղինակաւոր եւ նուիրեալ ղեկավարներ:

Ըսինք արդէն, թէ ղեկավար դիրքերու հասնելու համար չի 
բաւեր բնութենէն օժտուած ըլլալ, այլ նաեւ անհրաժեշտ են 
այլ յատկութիւններ եւ մանաւանդ որոշ պատրաստութիւն: 
Յոբելեարը, ազգային եւ հասարակական գծով իր ծառայու- 
թեան եւ նուիրումի ոգին ստացած է նախ ընտանիքէն եւ յե- 
տոյ հայադրոշմ եւ ազնուական եգիպտահայ գաղութի մեր 
կազմակերպութիւններէն ու ակումբներէն: Ան անցած է հասա-
րակական կեանքի բոլոր հանգրուաններէն՝ երիտասարդա-
կան շարժումներէն եւ մարմնակրթանքէն մինչեւ միութենական  
եւ կուսակցական կեանք ու նաեւ անդամակցութիւն ազգային 
իշխանութիւններուն:

Իր գաղափարական դաստիարակութեան, հայրենասիրա- 
կան առողջ եւ իրատես քաղաքական մտածողութեան ներշն- 
չումի աղբիւր եւ դաստիարակներ եղած են Տամատեան72, Թէ- 
քէեան73, իր սիրելի հայրը՝ բազմավաստակ ազգային-հասա-
րակական գործիչ Պետրոս Տեփոյեան74 եւ տակաւին՝ էօժէն 
Բաբազեան75, Համբարձում Գարայեան76, Սարուխան77 եւ այլ 
ղեկավար ընկերներ: Պէտք է խոստովանիլ, թէ նոյն մեծանուն 
ողբ. ընկերները եղած են նաեւ դաստիարակներն ու ներշնչումի 
աղբիւրը մեր՝ Լիբանանի այդ շրջաններուն տակաւին երի-
տասարդ ղեկավարներուն: Այլապէս ալ իր կազմաւորման 
առաջին տասնամեակներուն լիբանահայ գաղութը եւ անոր 
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հաստատութիւններն ու կազմակերպութիւնները բարոյական 
եւ նիւթական լայն օժանդակութիւնն ու առաջնորդութիւնը վա- 
յելած են եգիպտահայ գաղութի այդ մեծանուն դէմքերուն:

Մարդկային տեղաշարժերու հետեւանքով, փոփոխութեան 
ենթարկուեցաւ մեր գաղութներու համեմատական կարեւորու- 
թիւնը: եգիպտահայ գաղութը կորսնցուց իր թիւէն մեծ մաս 
մը, բայց ան կը մնայ տակաւին Սփիւռքի փոքր բայց կարեւոր 
գաղութներէն մէկը: եւ այսօր, շնորհիւ՝ եգիպտոսի պետութեան 
եւ ազնիւ ժողովուրդին հին ժամանակներէ իվեր հայութեան 
հանդէպ ունեցած բարեացակամ վերաբերումին, գաղութին 
ազգային եւ միութենական աւանդական կառոյցներու պահ- 
պանումին ու մամուլին, եւ այն իրողութեան՝ թէ հոն կան տա- 
կաւին վարչական կարողութիւն եւ ղեկավարի հեղինակութիւն 
ունեցող անձնաւորութիւններ, որոնցմէ մէկն է ընկ. Վ. Տեփոյեանը:

Ընկ. Տեփոյեանի նկարագրին կարեւոր գիծերէն մէկն է նա- 
եւ իր լաւատես եւ կենսուրախ բնաւորութիւնը: Ան կը գործէ գի-
տակից լաւատեսութեամբ, քաջ գիտնալով թէ չափազանցեալ 
յոռետեսութիւնը, ի վերջոյ, կ՚առաջնորդէ յուսալքումի եւ ան- 
տարբերութեան, ա՛յն եզրակացութեամբ, թէ Սփիւռքի հայու- 
թիւնը այլասերումէ եւ ուծացումէ փրկելու համար մեր հաստա- 
տութիւններուն, կազմակերպութիւններուն եւ բարի կամեցողու- 
թիւն ունեցող անձերուն զոհողութիւնները, ճիգերն ու աշխա-
տանքները այլապէս անօգուտ են:

եգիպտոս տուած բազմաթիւ այցելութիւններուս ընթացքին 
եւ համագումարներու առիթով մեր հանդիպումներուն միշտ  
ալ զինք գտած եմ լաւ տրամադրութիւններու մէջ: Այս չի նշա- 
նակեր թէ ան չէ ունեցած դժուարութիւններ, ծանր մտահոգու- 
թիւններ, յուսահատութեան պահեր...: Բայց կրցած է ինքզինք 
վեր պահել անոնցմէ եւ ապագային նկատմամբ պահել իր 
լաւատեսութիւնը:

Իր լաւատեսութիւնը կ՚երթայ մինչեւ սրամտութիւն, կատա- 
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կախօսութիւն, զուարճաբանութիւն: Զանոնք վերածած է ձեւով  
մը արուեստի: չեմ յիշեր թէ ո՞վ ըրած է հետեւեալ ճիշտ հաս- 
տատումը. «Առաւելագոյն ճշմարտութիւնները յաճախ կ՚ար- 
տայայտուին նուրբ երգիծանքներու, անակնկալ սրամտու- 
թիւններու ընդմէջէն»:

Իր այս բնաւորութեամբը ընկ. Վահագնը կրցած է ազգային 
եւ միութենական կեանքէն ներս ներգրաւել եւ աշխատանքի 
մղել նաեւ ուրիշները:

Պատասխանատւութեան գիտակցութեամբ եւ ծառայու- 
թեան ոգիով ընկ. Տեփոյեան յառաջ բերաւ իր ազգային-հա- 
սարակական գործունէութիւնը: Իրեն համար կային սրբու- 
թիւններ, վասն որոնց տասնամեակներ ամբողջ պայքարեցաւ 
եգիպտահայ գաղութէն ներս:

Ան հաւատք եւ հաւատարմութիւն քարոզեց հանդէպ վե-
րածնած Մայր Հայրենիքին՝ անկախաբար իր եւ իր պատկա-
նած կազմակերպութեան լուրջ վերապահութիւններէն ՝ հոն  
տիրող վարչակարգին նկատմամբ: Յոբելեարը իր կարեւոր 
մասնակցութիւնը ունեցաւ Հայրենիք-Սփիւռք հոգեկան եւ մշա- 
կութային յարաբերութիւններու զարգացումին եւ ամրապնդու- 
մին մէջ:

Նոյն հաւատքն ու հաւատարմութիւնը ունեցաւ Հայ եկե- 
ղեցիին հանդէպ, հոգեւոր գերակայութեամբը գերագահ Աթոռ 
Ս. էջմիածնի Ամենայն Հայոց Վեհ. հայրապետին:

Ընկ. Վահագնին հաստատ համոզումն է նաեւ թէ մեր բոլոր 
հաստատութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն աւագ 
պարտականութիւնն է միասնական ուժերով եւ առաւելաբար 
քաղաքական եւ դիւանագիտական ճամփաներով լծուիլ Հայ 
դատի, ներառեալ «ներքին հողերը», հետապնդումի աշխա-
տանքներուն:

Անկախաբար եգիպտահայ գաղութին իր նուիրեալ ծառա- 
յութիւններէն, ընկ. Տեփոյեան չէր կրնար անտարբեր մնալ  
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ամբողջական հայութիւնը հետաքրքրող հարցերուն, երեւոյթ- 
ներուն, տագնապներուն հանդէպ: Այդ բոլորին մասին ան 
ունի յստակ եւ հիմնական տեսակէտեր եւ ունի արիութիւնը, 
քաղաքական մարդու հասունութեամբ, զանոնք բանաձեւելու 
եւ պարզելու հրապարակով եւ նաեւ մեր ընդհանուր պատգա-
մաւորական ժողովներու օրակարգերու քննարկումի ընթաց- 
քին:

Կարելի չէ ընկ. Վահագնի մասին խօսիլ առանց չանդրա-
դառնալու անոր ազգային-հասարակական կեանքէն ներս իր 
կողակիցին՝ ընկերուհի Ալիս Տեփոյեանի78 կատարած անգնա-
հատելի դերին: Արդարեւ, անկախաբար իր մտաւորական 
պատրաստութենէն եւ իր իսկ միութենական եւ հասարակա-
կան նուիրեալ ծառայութիւններէն, ընկերուհի Ալիս եղած է 
նաեւ քաջալերողը, մղիչ ուժը, աւելին՝ խորհրդատուն եւ անմի-
ջական գործակիցը իր ամուսինին:

Ճիշտ է թէ վերածնած Հայրենիքի մէջ, հայ պետականու-
թեան մը իրականութիւնը մեծագոյն զէնքերէն մէկն է սփիւռքա-
հայութեան դիմագիծի պահպանման մեր ահեղ պայքարին մէջ:

Ղարաբաղեան պահանջատիրութիւնը եւ երկրաշարժի ա- 
հաւոր աղէտը79 ցոյց տուին թէ Հայրենիքը եւս պէտք ունի իր 
բոլոր զաւակներուն... նաեւ արտասահմանի իր զաւակներուն 
բարոյական ու մասամբ քաղաքական, եւ այս օրերուն եւ տա- 
կաւին երկար տարիներու համար՝ անոնց նիւթական օժան- 
դակութեան: Անհրաժեշտ է ամուր եւ կենսունակ պահել արտա- 
սահմանի մեծ ու փոքր բոլոր գաղութները՝ Հայրենիքին հա-
մար: Այս արդիւնքին հասնելու համար իւրաքանչիւր գաղու- 
թէն ներս պէտք ունինք Վահագներու, Ալիսներու եւ երիտա-
սարդ Տեփոյեաններու:
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ՀաՄագաՂՈՒթաՅին  
ՀեՂինաԿաՒՈր աՌաՋնՈրդի  

ՄԸ ՄաՀԸ  
(ԸնԿ. ԲարՈՒնաԿ թՈՎՄասեանի ՄաՀՈՒան 

ՔաՌասՈՒնՔին աՌիթՈՎ)

դժուար է գրել անձի մը մասին, նոյնիսկ անոր մահուընէ  
շաբաթներ յետոյ, երբ այդ անձին հետ բարեկամութիւնը 

ու կուսակցական, միութենական, ազգային-հասարակական 
կեանքէն ներս սերտ անմիջական գործակցութիւնը ունին աւե- 
լի քան յիսուն տարիներու վրայ երկարող պատմութիւն մը: 
երբ վայելած ես նաեւ անոր մեծ եղբօր մը վերաբերումը քեզի 
հանդէպ:

Այս տողերը պիտի ըլլան, պարզ բառերով, որպէս անձնա-
կան վկայութիւն մը՝ ողբ. մեր մեծ ղեկավարին, հեղինակաւոր 
առաջնորդի յատկութիւններուն եւ բեղուն, վաստակաշատ գոր- 
ծունէութեան:

Անկասկած, փրոֆ. Բարունակ Թովմասեան80 եղաւ ո՛չ մի- 
այն լիբանահայութեան, այլ նաեւ մեր ժամանակներու համա- 
գաղութային ամէնէն հեղինակաւոր առաջնորդներէն մէկը: 
Սփիւռքը, մանաւանդ, եւ նաեւ այս օրերուն Հայրենիքը պէտք 
ունին ազգային տեսիլք, գաղափարական համոզում, անձնա-
կան հմայք եւ հեղինակութիւն ունեցող նման ղեկավարներու:

Կան մարդիկ որոնք ի ծնէ օժտուած են առաջնորդի յատ- 
կութիւններով: Ընկ. Բ. Թովմասեան կը պատկանէր այդ դասի  
մարդոց: դեռ պատանեկան տարիքին, ան ներքին զօրաւոր  
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կոչումի մը անսալով, նետուած է իր Հայրենիքին եւ ժողովուր- 
դին ծառայութեան եւ այդ տարիքին իսկ իր հասակակիցներուն 
մօտ վայելած էր ղեկավարի դիրք:

Բնութենէն շնորհուած ղեկավարի այդ յատկութիւններուն 
ողբ.ը կը միացնէր հաւաքական կեանքի փորձառութիւն, բազ- 
մակողմանի զարգացում, հաւասարակշռուած միտք, հարցերը 
լայն հորիզոնով դիտելու կարողութիւնը, եւ մանաւանդ՝ հա- 
ւատք ու ամբողջական նուիրում ՝ իր ղեկավարած գործին հան- 
դէպ: Ու դեռ՝ ան կը ճանչնար մեր բոլոր գաղութները, անոնց 
հարցերը, մարդիկը եւ դերակատարները, անձամբ ծանօթ էր 
Հայրենիքի թէ Սփիւռքի գրեթէ բոլոր բարձրաստիճան եկեղե-
ցականներուն ու ազգային եւ քաղաքական ղեկավարներուն: 
Անոնց կարեւոր մէկ մասին հետ կը պահէր յարաբերութիւն 
եւ՝ յաճախ նաեւ՝ բարեկամութիւն: Պէյրութի իր բնակարանը 
ժամադրավայրն էր Հայաստանէն թէ այլ գաղութներէ Լիբա- 
նան այցելող մտաւորականներու, ղեկավար դէմքերու, ազգա- 
յին-հասարակական գործիչներու: Անոնց հետ մեր հանդի- 
պումները տեղի կ՚ունենային առաւելաբար ընկ. Բ. Թովմաս- 
եանի յարկին տակ:

Ընկ. Թովմասեան ինքնավստահ, յանդուգն ղեկավար մըն 
էր: Թէեւ ճկուն իր գործելակերպին մէջ, ան միշտ ալ պայքարե- 
ցաւ, ի խնդիր ՌԱԿի հիմնական սկզբունքներու յաղթանակին: 
Վերջին տասնամեակներուն բուռն կերպով պայքարեցաւ նա- 
եւ ի խնդիր Հայ եկեղեցւոյ միասնականութեան՝ պաշտպանե- 
լով հոգեւոր գերակայութիւնը Ս. էջմիածնի: Կը նկատէր՝ թէ՛ 
ազգային տեսակէտով եւ թէ՛ Սովետ Հայաստանի համար կա- 
րեւոր նշանակութիւն ունէր Մայր Աթոռին հեղինակութեան ու 
ազդեցութեան զօրացումը: Իր այս խիզախ պայքարներուն 
մէջ, ան անձնապէս տուժեց, բայց մինչեւ իր մահը մնաց պատ- 
նէշի վրայ՝ անխռով, անընկճելի:

երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմի աւարտին, ներ- 
գաղթէն ետք, կուսակցական թէ ազգային առաքելութեամբ 
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Հայաստան այցելող առաջին ղեկավար անձնաւորութիւնը 
եղաւ: 1957ին, շատ կարեւոր դեր ունեցաւ Հայրենիք-Սփիռք 
յարաբերութիւնները նոր եւ գործնական հիմերու վրայ դրուե- 
լուն մէջ: Տասնամեակներ ան աշխատեցաւ այդ յարաբերու- 
թիւններուն ընդլայնումին եւ զարգացումին համար, որովհետեւ 
կը նկատէր թէ Սփիւռքի «հայապահպանումի միջոցներու հը- 
զօրագոյնը, ազդեցիկը, անմիջականը Հայաստանի ջամբած 
իմացական եւ հոգեւոր սնունդն է»:

Պէտք չէ մոռնալ թէ իր երիտասարդութեան, ընկ. Թովմաս- 
եան ապրած է մտերմութեանը մէջ Տամատեաններու, Թէքէ- 
եաններու, Բաբազեաններու, ներշնչուած է անոնց անշահա- 
խնդիր հայրենասիրութենէն, գաղափարական տոկունութենէն, 
նուիրումի ոգիէն: Ան եղաւ անոնց արժանաւոր յաջորդը:

Տակաւին՝ ողբ. ընկ. Թովմասեան Լիբանանի մեր լայն շըր- 
ջանակին կեդրոնական հեղինակաւոր դէմքը մնաց, մինչեւ Պէյ- 
րութէն իր վերջնական մեկնումը81: Լիբանանի մեր շրջանակին 
ընդլայնումը, յաջողութիւնները, նոր նախաձեռնութիւններն ու  
հսկայ իրագործումները տեղի ունեցան, տասնամեակներ ամ- 
բողջ իր գլխաւորութեամբը ու իր լայն մասնակցութեամբը: 
Օրինակ մը տուած ըլլալու համար յիշենք Զարթօնք օրաթեր- 
թի պարագան: Լիբանանի մեր օրկանին հրատարակութիւնը  
տեղի ունեցաւ քաջալերութեամբը Միհրան Տամատեանի, խըմ- 
բագրութեամբը՝ Վահան Թէքէեանին եւ արտօնատիրութեամ- 
բը՝ փրոֆ. Բ. Թովմասեանին: Բայց, թերթին, մանաւանդ առա- 
ջին տարիներուն կանոնաւորութեամբ լոյս տեսնելը առաւելա- 
բար կը պարտինք արտօնատէրին անհատնում ջանքերուն 
եւ հսկայ զոհողութիւններուն: Յետոյ եկան ՀԲԸՄի վարժարան- 
ներու պատկառելի ցանցը, ԹՄՄի հիմնումը, ՀեԸի Ալեք Մա- 
նուկեան երիտասարդական Պալատը: Թէքէեան Կեդրոնը եւ  
Վահան Թէքէեան Վարժարանի արդիական եւ հոյակապ շէն- 
քերուն կառուցումը, Շիրակ գրականութեան եւ արուեստներու 
ամսագիրը82, որուն, ինչպէս նաեւ Զարթօնքի արտօնատէրն ու 
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պատասխանատու տնօրէնն էր ողբ. մեր ընկերը:

երբ ընկ. Թովմասեանին կ՚ըսէինք Փրոֆէսէօր, այդ տիտ- 
ղոսը ո՛չ միայն ակադեմական, կրթական հանգամանք մը կու  
տար իրեն, այլ ինծի համար, մանաւանդ, քաղաքական, ազ- 
գային թէ հասարակական դաստիարակի նշանակութիւն ունէր:  
Արդարեւ, այդ մարզերուն մէջ ան եղաւ իսկական դաստիա-
րակ մը, ինձմէ սկսեալ յաջորդական սերունդներուն: Ան գի- 
տէր յայտնաբերել երիտասարդի մը թաքուն կարողութիւններն 
ու արժանիքները, կը քաջալերէր զայն՝ անձնական եւ հասա- 
րակական կեանքի մէջ: Ամերիկեան Համալսարանի դասա- 
խօսի իր տարիներուն, բազմաթիւ հայ ուսանողներ վայելած  
են իր պաշտպանութիւնն ու քաջալերանքը եւ հետեւելով իր  
ցուցմունքներուն՝ ցոյց տուած միութենական, ազգային-հասա- 
րակական կեանք: Անոնցմէ ոմանք, այսօր, զանազան գաղութ- 
ներէ ներս, հասած են ղեկավար դիրքերու: Իրեն համար եր- 
ջանկութիւն էր շրջապատուիլ խանդավառ եւ գիտակից երիտա-
սարդներով, այն հաստատ համոզումով որ մեր ազգային եւ 
կուսակցական իտէալներուն եւ աւանդութիւններուն վաւերա-
կան երաշխիքն են անոնք եւ ամուր կռուանը:

Ողբ. ընկ. Բ. Թովմասեանը ունեցաւ լեցուն, բեղուն եւ բո- 
վանդակալից կեանք մը: Քաղաքական առաջնորդի յատկա- 
նիշերով օժտուած անոր գործը կը մնայ խորհրդանիշ ազգային 
ծառայութեան եւ նուիրումի: Կարելի է հաստատել առանց 
տարակուսանքի որ արտասահմանի կէս դարու կեանքին եւ 
Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններուն վրայ ան, զգալի չա- 
փով ձգեց իր դրոշմը:

Այս տխուր առիթով, մեր ջերմ մաղթանքն է, որ փրոֆ. Բ. 
Թովմասեանի կեանքն ու գործունէութիւնը ըլլան օրինակ եւ 
ներշնչումի աղբիւր հայ երիտասարդ-երիտասարդուհիներու: 
Անոնք պատրաստուին քաղաքական, ազգային-հասարակա- 
կան կեանքի, եւ ազնիւ փառասիրութիւնը ունենան Բ. Թով- 
մասեանի նման յետագային հասնելու մեր կազմակերպութիւն- 
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ներուն եւ ազգային կառոյցներուն ղեկավարութեանը: Վստա- 
հօրէն այս պիտի ըլլար նաեւ ողբ. մեր ղեկավար ընկերոջ վեր- 
ջին կտակը հայ երիտասարդներուն:

երկար տարիներ պիտի յիշենք փրոֆ. Բ. Թովմասեանի 
պայծառ դէմքը, նուիրումի ոգին եւ անգնահատելի ազգային 
վաստակը:
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ԽՕսՔ սիրՈՅ եՒ ՅարգանՔի  
ի ՅիՇաՏաԿ ՈՂԲաՑեաԼ ԸնԿերՈՋս՝  
ՏՈՔթ. ՅարՈՒթիՒն եՈԶԿաթեանի

Քանի մը տարիներու բացակայութենէն վերջ, երբ, կը պատ- 
րաստուէինք վերադառնալ Լիբանան83 տխուր, ցնցող ա- 

նակնկալ մը եղաւ իմանալ մեր սիրելի Յարութին84 անժամա-
նակ մահուան գուժը: Յուզումի եւ տխրութեան պահեր ապրե-
ցայ, սկսայ վերյիշել ողբ. թանկագին ընկերոջս հետ մեր երկար 
տարիներու բարեկամութիւնը, սկսեալ այն շրջանէն երբ ինք 
տակաւին պատանի էր: Աւելի հին ժամանակներուն գնաց 
միտքս եւ յիշեցի, երբ երիտասարդ կուսակցական, բարեկա- 
մութիւնս իր պատուական ազնուաբարոյ եւ հաւատաւոր կու- 
սակցական հօր Տոքթ. Յովսէփ եոզկաթեանին հետ85: Ողբ. ընկ. 
Յովսէփին հետ պիտի ըլլայինք վարչական գործակիցներ եւ  
հիմնադիրներէն ԹՄՄի: Ան կը պատկանէր այն տարեց ընկեր- 
ներու խումբին, որոնք ուրախ եւ խանդավառ էին թէ ՌԱԿի 
կեդրոնը փոխադրուած էր Պէյրութ եւ յանձնուած համեմատա- 
բար երիտասարդ տարիքի ընկերներու: 

երբ իմացայ սիրելի Յարութին մահուան տխուր լուրը, դըժ- 
ուար եղաւ ինծի մտածել թէ պիտի մեկնիմ Պէյրութ, բայց պի- 
տի չկարենամ տեսնել մեր սիրելի Յարութը, պիտի չկարենամ 
իր հետ խորհրդակցիլ ազգային-հասարակական հարցերու 
շուրջ, պիտի չկարենամ իմանալ իր լուրջ, կշռադատուած մտա- 
ծումներն ու կարծիքները՝ միշտ ոգեւորութեամբ եւ համոզումով 
արտայայտուած որպէս իր երկարամեայ գործակիցը: Մանա- 
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ւանդ ԹՄՄի Հիմնադիրներու Մարմնէն ներս, բախտաւոր զգա-
ցած եմ ինքզինքս, ունեցած ըլլալով Տոքթ. Յ. եոզկաթեանի 
նման հաւատաւոր կուսակցական ընկեր մը, անձնուէր ազգա- 
յին-հասարակական գործիչի մը թիկունքը՝ քանի մը տասնամ- 
եակներու վրայ երկարող լիբանահայ մեր ազգային, կրթական  
ու մշակութային կեանքին ընթացքին: 

Ողբ. Տոքթ. Յ. եոզկաթեան ամբողջական նուիրումով նետ- 
ուեցաւ ազգային-հասարակական կեանք եւ դարձաւ միջին 
սերունդի ամէնէն վաւերական, ամէնէն վաստակաւոր ղեկա-
վարներէն մէկը: Գաղափարական համոզումի տէր, ազգային 
տեսիլք ունեցող, ան օժտուած էր ղեկավարի յատկութիւններով: 
Ունէր նաեւ անհրաժեշտ պատրաստութիւնը եւ ժամանակի 
ընթացքին ունեցաւ փորձառութիւնը ու հեղինակութիւնը:

Իր անբասիր նկարագրին մէջ յատկանշական էր նաեւ 
մարդկայնական գիծը, անկեղծութիւնը եւ հաւատարմութիւնը 
իր բարեկամութեան մէջ: Ունէր զգայուն սիրտ մը եւ զոհը եղաւ, 
առաւելաբար իր գերզգայնութեան եւ գերյոգնութեան: 

Վստահ եմ թէ ողբ. Յ. եոզկաթեանի կեանքը օրինակ պիտի  
հանդիսանայ ՌԱԿի իր ընկերներուն, Միութեան իր գործակից- 
ներուն՝ շարունակելու համար այն առաքելութիւնը զոր ինքը  
տարաւ յաջողապէս իր, աւա՜ղ, համեմատաբար կարճ կեանքի  
ընթացքին:

Սիրով եւ յարգանքով կը խոնարհիմ վաստակաւոր ընկե- 
րոջս անմոռանալի յիշատակին առջեւ: 
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յոբեԼենաԿան 
հանԴիՍութիւննեՐ 

ՄեծարեաԼ ՀրաչեաՅ սեդրաԿեանի  
ԽՕսՔԷն ՀաՏՈՒածներ  

(ՀԲԸՄի աԼեՔ ՄանՈՒԿեան ԿեդրՈն,  
ՓասաՏինա)86

Այս պահուս կ՚ապրիմ երջանիկ պահերէն մէկը՝ շրջապատ- 
ուած հին օրերու բարեկամներով, միութենական եւ կու- 

սակցական երկար տարիներու գործակիցներով: Ձեր դէմքերը 
ինձի յուզումով կը վերյիշեցնեն Լիբանանի գեղեցիկ օրերը, 
ՀեԸի փառքի շրջանը, անոր Նաւասարդեան փառահեղ Խա- 
ղերը: Տակաւին, կը վերյիշեմ Ալեք Մանուկեան երիտասար- 
դական հոյակապ Կեդրոնի բացման հանդիսութիւնը՝ ներկա- 
յութեամբ Լիբանանի պետական եւ քաղաքական բարձրագոյն 
անձնաւորութիւններու եւ այդ առիթով Պէյրութ ժամանումը 
Սփիւռքի մեծագոյն առաջնորդներէն, մեր ժամանակներու մե- 
ծագոյն բարերար եւ այժմ ՀԲԸՄի ցկեանս նախագահ Ալեք 
Մանուկեանի եւ տիկին Մանուկեանի:

Ուրախ եմ, որ յոբելենական այս հանդիսութեան նախա- 
ձեռնութիւնը ստանձնած են ՀԲԸՄը եւ մանաւանդ ՀեԸը: Ար- 
դարեւ, եթէ տասնամեակներ ամբողջ իմ կարելիութիւններուս 
սահմաններուն մէջ, ծառայած եմ Բարեգործականին եւ նաեւ  
ՀեԸին, իմ կարգիս շատ բան կը պարտիմ այդ կազմակերպու- 
թիւններուն: Օտար կրթական հաստատութիւններու մէջ ուսում 
առած, տակաւին համալսարանական ուսանող, ազգային 
կեանքէն բոլորովին անտեղեակ, բարեբախտութիւնը ունեցած  
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եմ անդամագրուելու ՀեԸին: երիտասարդական այս կազմա- 
կերպութեան շարքերէն ներս է, որ սորված եմ հայերէն լեզուն,  
վերագտած ազգային ինքնութիւնս եւ հայ ըլլալու հպարտու- 
թիւնս: Տակաւին՝ ՀեԸը ինծի համար եղաւ հաւաքական կեանքի 
փորձառութեան ընդարձակ դաշտ մը: Այդ փորձառութիւնը մե- 
ծապէս օգտակար պիտի ըլլար իմ յետագայի ազգային, հասա- 
րակական, կուսակցական թէ քաղաքական աւելի քան յիսուն 
տարիներու վրայ երկարող գործունէութիւններուս ընթացքին:

ՀԲԸՄէն եւ ՀեԸէն ներս աշխատանքս ինծի համար եղաւ 
նաեւ գաղափարական կազմաւորման շրջան մը:

Մեր սիրտերը ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ կը լեցուին  
ի տես ռամկավարական վարչակարգը որդեգրած Հայաստանի 
անկախ հանրապետութեան, անոր գտած միջազգային լայն 
ճանաչումին, Արցախի մէջ պարբերաբար տարուած հերոսա-
կան յաղթանակներուն եւ մանաւանդ երկրէն ներս ստեղծուած 
քաղաքական կայունացումներու, բայց ունինք նաեւ ծանր եւ  
շատ լուրջ մտահոգութիւններ ի տես Հայրենիքի ճգնաժամային  
ծանր կացութեան եւ նոյնիսկ Հայրենիքի ապագային նկատ- 
մամբ: Մեզի համար բախտաւորութիւն պէտք է նկատել, որ մեր  
նորակազմ պետութեան առաջին շրջանին Հայաստան ունե- 
ցաւ Լեւոն Տէր Պետրոսեանի87 նման կշռադատ, իրատես եւ ժո- 
ղովուրդին վստահութիւնը վայելող նախագահ մը:

Կը խորհիմ, որ պէտք է կատարել ուժերու նոր դասաւորում 
ու տրամադրելի բոլոր ուժերը համախմբել համագաղութային 
եւ համազգային տարողութեամբ մեծ հաստատութիւններուն 
եւ կազմակերպութիւններուն շուրջ: Ըստ ինծի ուժերու կեդրո-
նացումի հիմնական աշխատանք մը կայ, որ պէտք է տարուի 
այս մեծ գաղութէն ներս:

Կը կարծեմ թէ Հայրենիքի պետական իշխանութիւնները 
եւս պէտք է Սփիւռքի մասին նոյն քաղաքականութիւնը որդեգ- 
րեն եւ արտասահմանի հետ իրենց յարաբերութիւնները առա- 
ւելաբար պահեն հիմնական կազմակերպութիւններու հետ: 
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Մեր խօսքը բնականաբար չի վերաբերիր բարձր մակարդակի 
մասնագէտներուն:

Կարճ փակագիծ մը: Ճիշտ է, որ Միջին Արեւելքի գաղութ- 
ները տկարացան, բայց ո՛չ շիջեցան եւ ո՛չ ալ կորսուեցան՝ ինչ 
որ այս ափերուն վրայ ոմանք սխալմամբ կը խորհին: Հակա-
ռակ տասնհինգ տարիներու ահաւոր պատերազմին լիբանա-
հայ գաղութը տակաւին մեծ դեր կրնայ կատարել իր եւ բոլոր 
գաղութներուն համար:

Սփիւռքի հայապահպանումի մեր ազդակներուն՝ Հայրենի- 
քի եւ անկախ հայ պետականութեան դրդած հպարտութիւնը, 
եկեղեցին, կուսակցութիւնները, վարժարանները, մամուլը ու 
այն բոլորին հետ շատ մեծ դեր վերապահուած է գաղութներու 
երիտասարդական շարժումներուն: Ժամանակն է, որ անոնք 
դասուին Սփիւռքի հիմնական հաստատութիւններու շարքին:

Մեր բոլոր հաստատութիւններուն, կազմակերպութիւններուն 
ճիգերն ու զոհողութիւնները անբաւարար պիտի ըլլային, լրիւ  
պիտի չարժէքաւորուէին առանց երիտասարդական միութիւն- 
ներուն եւ ակումբներուն: Մարի Մանուկեան Վարժարանի շըր- 
ջանաւարտներն իսկ, եթէ չմասնակցին երիտասարդական շար- 
ժումներուն, միութենական կեանքին, դժուար թէ երկար ժամա- 
նակ տեւէ իրենց ստացած հայեցի դաստիարակութիւնը: Նոյնն 
է պարագան բոլոր հայ վարժարաններէ շրջանաւարտներուն:

Առանց երիտասարդական շարժումներուն մեր գաղութները 
շատ բան պիտի կորսնցնեն իրենց կենսունակութենէն, իրենց  
հայութենէն: Այդ կազմակերպութիւններէն ներս է, որ կը պատ- 
րաստուին նոր ղեկավարներ՝ գաղութներու, միութիւններու, ազ- 
գային հասարակական եւ նաեւ քաղաքական կառոյցներուն 
համար: Սուրիոյ եւ Լիբանանի նախկին ՀեԸականներ այսօր  
հասած են ՀԲԸՄի գերագոյն թէ շրջանակային մարմիններու 
անդամակցութեան: Կարեւոր թիւ մը կը կազմեն նաեւ այն  
ՀեԸականները, որոնք ազգային թէ քաղաքական կազմակեր- 
պութիւններու վերին ղեկավարութեան հասած են: Հայկական  
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վարժարաններու ազգային դաստիարակութեան եւ Հայրենի- 
քի եւ հայ ժողովուրդի ծառայութեան ոգին կ՚ամրապնդուին 
ակումբներէն ներս:
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ՀաՏՈՒածներ՝  
ՄեծարեաԼ ՀրաչեաՅ 

սեդրաԿեանի ԽՕսՔԷն  
(թՄՄի ՊէՇԿԷՕթիՒրեան ԿեդրՈն, 

աԼթաՏինա)88

երբ այսօր, Հայրենիքի նկատմամբ արտասահմանը նոր 
եւ շատ լուրջ պատասխանատւութեան առջեւ կը գտնուի, 

անհրաժեշտ է, որ մեր գաղութները առաւել կազմակերպուին, 
առաւել եւս զօրացնեն հայապահպանումի եւ հայակերտումի 
մեր պայքարի միջոցները: Անհրաժեշտ է անգամ մը եւս վե-
րանայումի եւ վերատեսութեան ենթարկել սփիւռքեան մեր 
կառոյցները՝ նոր օրերու, նոր իրադրութիւններու, Հայրենիքէն 
ներս ստեղծուած պայմաններու լոյսին տակ:

Անհրաժեշտ է կատարել ուժերու նոր դասաւորում եւ տրա-
մադրելի բոլոր ուժերը համախմբել համագաղութային եւ հա- 
մազգային տարողութեամբ մեծ հաստատութիւններուն եւ կազ- 
մակերպութիւններուն շուրջ եւ հետեւաբար լուծել երկրորդա-
կան եւ մասնակի գործունէութիւն ունեցող կարգ մը միութիւննե- 
րը, որոնք ուժերու ցրւում եւ վատնում կը պատճառեն: Պէտք չէ 
մխրճուիլ ու սպառել մեր ուժերը լուսանցքային հարցերու մէջ:

Հայաստանի նոր իրավիճակը նկատի ունենալով մանա- 
ւանդ, Սփիւռքի եւ մասնաւորաբար մեր կուսակցական աւագ  
պարտականութիւններէն պէտք է ըլլայ քաղաքական ըմբռնո- 
ղութիւն ունեցող շատ աւելի մեծ թիւով գաղափարապաշտ 
երիտասարդներ հասցնել, որոնք քաղաքական եւ դիւանագի-
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տական գործունէութեամբ պիտի սատարեն Հայաստանի նաեւ  
Հայ դատի հետապնդումի աշխատանքներուն: Այս աշխատան- 
քին կարելի է նաեւ ներգրաւել քաղաքական հետաքրքրութիւն 
ունեցող ամերիկածին հայ երիտասարդներ:

եօթանասուն տարիներ ամբողջ մեր դասական կուսակցու- 
թիւնները, բնականաբար, պետական քաղաքական կազմա- 
կերպութիւններ չէին եւ իրենց քաղաքական գործունէութեան 
դաշտը սահմանափակ էր: Բայց, կուսակցութիւնները հիմնա-
կան դեր ունեցան գաղութներու կազմակերպումին մէջ: Առանց  
քաղաքական կուսակցութիւններու, մեր գաղութները շատ բան  
պիտի կորսնցնէին իրենց կենսունակութենէն եւ շատ հաւանա-
բար պիտի վերածուէին անդիմագիծ հաւաքականութիւններու:

Այսօր, երբ Հայրենիքը որդեգրած է ռամկավարական եւ  
ազատական վարչաձեւը եւ հետեւաբար ընդունած բազմակու- 
սակցական դրութիւնը, մեր դասական կուսակցութիւնները կը 
դառնան լիիրաւ քաղաքական կազմակերպութիւններ:

Այժմ անհրաժեշտ է քաղաքական մտածողութիւնն ու կեան- 
քը աւելի լաւ զօրացնել Սփիւռքի մէջ ի շահ Հայաստանին եւ 
Հայ դատին:

Հայ քաղաքական իրականութեան մէջ ՌԱԿը եղաւ այն  
միակ կազմակերպութիւնը, որ իբրեւ առաջնորդ՝ դաւանանք  
ընտրեց ռամկավարական գաղափարաբանութիւնը, խորապէս  
համոզուած, որ ժողովրդավար սկզբունքներն են միայն որ կը  
ստեղծեն լաւագոյն հնարաւորութիւնները ազգի մը տնտեսա- 
կան, քաղաքական, ընկերային եւ իմացական առողջ զարգա- 
ցումին: ՌԱԿը ո՛չ միայն ամրօրէն փարեցաւ այդ սկզբունք- 
ներուն, այլ ոգի ի բռին ջանաց զանոնք գործադրել ի խնդիր 
սփիւռքահայ զանգուածներու կազմակերպումին, այդ զանգ- 
ուածներուն ներշնչելով ինքնավստահութիւն եւ զանոնք խան- 
դավառելով Հայրենիքի իրականութեան կենսատու գաղափա- 
րով:
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դիւրին չեղաւ, անցած եօթտասնամեակներու կուսակցա-
կան այդ աշխատանքը, քանի ընդդիմադիր ուժեր ամէն տեսակ  
ճնշումներով եւ օտար ազդեցութիւններու նեցուկով, ջանացին  
խափանել մեր գործունէութիւնը եւ մեր քարոզած սկզբունքնե- 
րու տարածումը ժողովրդային խաւերու մէջ: Բայց, այս բոլորը 
չխախտեցին երբեք անցեալ շրջանի մեր ղեկավարներուն եւ  
շարքայիններուն հաւատքը. անոնք շարունակեցին ըլլալ ազատ  
կամքի արտայայտութեան ռահվիրաները, ամբողջ Սփիւռքի 
տարածքին, առանց երբեք առաջնորդուելու աթոռամոլութեան 
եւ այլամերժութեան կիրքով:

Ժամանակը փաստեց, որ մեր դաւանած ու քարոզած գա-
ղափարաբանութիւնն էր ճիշտ, ինչ որ, այսօր դուրս կը բերէ 
Հայաստանի ժողովուրդը իր լճացումէն, անոր պարգեւելով 
ազատօրէն մտածելու, իր գաղափարները արտայայտելու, իր  
նախագահն ու կառավարութիւնը ընտրելու տարրական իրա- 
ւունքը:

ՌԱԿի գոյութիւնը ներկայ իրադրութեանց լոյսին տակ բա- 
ցարձակ անհրաժեշտութիւն մըն է հայ կեանքին, հիմա որ եօ- 
թանասուն տարիներու առաքելութիւնը կու տայ իր արդիւնք- 
ները եւ մեր ժողովուրդին ստուար մեծամասնութիւնը, Սփիւռքի 
թէ Հայրենիքի մէջ, կ՚որդեգրէ իր հայեցակէտն ու ազգային 
դիրքաւորումը:

Վերջացնելու համար, կրնանք հպարտութեամբ յայտարա- 
րել, թէ ՌԱԿը իր ամբողջ պատմութեան ընթացքին եւ Հայաս- 
տանի յաջորդական հանրապետութիւններու շրջանին, երբեք  
դաւադրական գործունէութիւն չէ ունեցած Հայրենիքի իշխա- 
նութիւններու դէմ, հակառակ որ այդպիսի առաջարկներ եկած 
են նաեւ մեր Կուսակցութեան:
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ՅՈԲեԼեար  
Մեթր ՀրաչեաՅ սեդրաԿեանի 

սրՏի ԽՕսՔ  
(ՀեԸ-թՄՄ, ՊԷՅրՈՒթ)89

Նախ կ՚ուզեմ շնորհակալութեան եւ երախտագիտութեան 
անկեղծ զգացումներս յայտնել ԹՄՄի եւ ՀեԸի պատուար- 

ժան վարչութիւններուն, որոնք ազնիւ գաղափարը ունեցած 
են յոբելենական հանդիսութեամբ մը պատուել զիս:

Ինչպէս նաեւ տիկնոջս եւ իմ կողմէ շնորհակալութիւն՝ մեզի  
հանդէպ ձեր բոլորին ցուցաբերած յարգանքին, ջերմ վերաբե- 
րումին եւ յարգելի բարեկամներուս ունեցած գնահատական 
ազնիւ արտայայտութեանց համար:

Ինծի համար մեծ գոհունակութիւն է, քանի մը տարիներու 
բացակայութենէ յետոյ90, վերագտնել իմ հարազատ միջավայ- 
րըս՝ սիրելի Լիբանանը եւ լիբանահայութիւնը: Հաճելի էր տես- 
նել Լիբանանի քաղաքական համակարգի կայունացումի եւ  
երկրին վերակառուցումի ներկայ ընթացքը, ինչպէս նաեւ հայ  
գաղութը՝ իր նախկին կենսունակութիւնը վերագտնելու աշխա-
տանքին վրայ:

Այսօր, ինծի համար ուրախութեան եւ յուզումի օր մըն է, 
կ՚ապրիմ կեանքիս երջանիկ պահերէն մէկը՝ շրջապատուած 
հին օրերու բարեկամներով, միութենական եւ կուսակցական 
երկար տարիներու գործակիցներով:

Ձեր դէմքերը ինծի կը յիշեցնեն Լիբանանի գեղեցիկ օրերը: 
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Շատ մը սիրելի գործակիցներ, ընկերներ եւ բարեկամներ հե- 
ռացած են այս երկրէն... եւ ոմանք նաեւ այս աշխարհէն... 
կեանքի օրէնքն է: Բայց, մխիթարական է հաստատել թէ երի- 
տասարդ նոր ուժեր արդէն իսկ կը պատրաստուին փոխարի- 
նելու բացակայողները:

Սիրելիներ, 

եթէ տասնամեակներ ամբողջ, կարելիութիւններու սահման- 
ներուն մէջ, ծառայած եմ ազգիս, Հայրենիքիս՝ Հայ եկեղեցւոյ, 
ՀԲԸՄին, ՌԱԿին, ՀեԸին եւ ԹՄՄին միջոցով, իմ կարգիս շատ  
բան կը պարտիմ այդ հաստատութիւններուն եւ կազմակեր- 
պութիւններուն:

Արդարեւ, օտար կրթական հաստատութիւններու մէջ ուսում  
առած, ազգային կեանքէն անտեղեակ երիտասարդ մը իբրեւ,  
բարեբախտութիւնը ունեցած եմ անդամագրուելու այս կազ- 
մակերպութիւններուն եւ անոնց շարքերէն ներս է որ սորված 
եմ հայերէն լեզուն, վերագտած ազգային ինքնութիւնս ու հայ 
ըլլալու հպարտութիւնս: 

երկար տարիներ մաս կազմած եմ այս չորս կազմակեր- 
պութիւններու ղեկավար մարմիններուն, բծախնդրութեամբ 
յարգած եմ իւրաքանչիւրին ինքնութիւնը, առանձնայատկու- 
թիւնները ու ազատ գործելու իրաւունքը, աշխատելով հանդերձ 
այս համախոհ կազմակերպութիւններու ներդաշնակ եւ համե-
րաշխ գործակցութեան:

Իմաստասէրները կը փնտռեն մարդկային կեանքի իմաս- 
տը, ես նախընտրեցի որոշ իմաստ մը տալ իմ կեանքիս եւ իմ 
մէջս ծնաւ Հայրենիքին եւ սքանչելի մեր ժողովուրդին ծառա- 
յելու ամբողջական նուիրումի վեհ կոչումը:

Ինծի համար մեծ ուրախութիւն է, այսօր, կարենալ յայտա-
րարել թէ, հակառակ ազգային-հասարակական գործիչի, ղե- 
կավար մարդու կեանքին ահաւոր դժուարութիւններուն, մտա- 
հոգութիւններուն, երբեմն ալ դառնութիւններուն, ուրախ եմ այն  
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իրողութեամբ թէ անցնող աւելի քան յիսուն տարիներուն վա- 
յելած եմ գործակիցներուս, բարեկամներուս թէ մեր կազմա- 
կերպութիւններու պարզ անդամներուն սէրն ու յարգանքը:

եւ ահաւասիկ այդ ծառայումիս ու նուիրումիս, այդ սիրոյն 
ու յարգանքին մէջ ես գտած եմ բաւականութիւն, եւ վայելած՝ 
հոգեկան անսահման գոհունակութիւն:

Սիրելիներ, 

Գոհունակութեամբ պէտք է խոստովանիմ թէ առաջին առի- 
թով ՀեԸը ինծի համար եղաւ հաւաքական կեանքի փորձա- 
ռութեան ընդարձակ դաշտ մը: Այդ փորձառութիւնը մեծապէս 
օգտակար պիտի ըլլար ինծի՝ յետագային իմ ազգային, հասա-
րակական, թէ քաղաքական գործունէութիւններուս ընթացքին: 
ՀեԸէն ներս իմ երկարամեայ կեանքս ինծի համար եղաւ նաեւ 
գաղափարական կազմաւորման շրջան մը:

Սրտիս նոյնքան մօտ է ՌԱԿի հովանաւորութիւնը վայելող՝ 
ԹՄՄը: Գաղափարական համոզումի տէր ազգային տեսիլք 
ունեցող խումբ մը ընկերներով, 1947ին հիմը կը դնէինք այս 
Միութեան: Անոր հիմնումը կը զուգադիպէր ներգաղթի երկրորդ 
տարուան կարաւաններու մեկնումին: Յստակ էր թէ, երկար 
ժամանակներու համար, բացառուած էր զանգուածային նոր 
ներգաղթի մը կազմակերպումը, հայութեան խոշոր զանգուած 
մը պիտի ապրէր Հայրենիքէն դուրս՝ ենթակայ ձուլումի վտան- 
գին: Հետեւաբար, անհրաժեշտ էր հզօրացնել ազգապահպա- 
նումի մեր ազդակները: Սփիւռքի մեր կառոյցներուն պէտք էր 
աւելնար համազգային եւ համագաղութային մշակութային 
կազմակերպութիւն մը. հայ մշակոյթը ըլլալով մեր ազգային 
գոյատեւումի մեծագոյն գործօններէն մէկը:

Իր ծնունդէն անմիջապէս վերջ, շնորհիւ իր որդեգրած ազ- 
գաշէն ուղղութեան եւ իր տարած ազգօգուտ գործունէութիւն- 
ներուն Միութիւնը պիտի գտնէր վարկ ու ժողովրդականութիւն 
եւ պիտի զօրանար ու տարածուէր զանազան գաղութներու մէջ:
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Իր առաքելութեան ծիրին մէջ ԹՄՄը կատարեց նաեւ յա- 
տուկ իրագործում մը, երբ առաւելագոյն չափով նպաստեց 
Հայրենիք-Սփիւռք մշակութային կապի սերտացումին:

երբ հիմը կը դնէինք ԹՄՄի, չէինք կրնար երեւակայել իսկ 
թէ յիսուն տարիներ վերջ ան իր մասնաճիւղերն ու կրթական 
օճախները պիտի ունենար Հայրենիքէն ներս:

Պաշտօնական այս առիթով թոյլ տրուի ինծի քանի մը կարճ  
խորհրդածութիւններ՝ Հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ, մեզ բոլորս 
մտահոգող կարգ մը հարցերու շուրջ:

Լիբանան եւ Լիբանահայութիւն 

Վստահ եմ, որ մեր սիրելի Լիբանանը, այս գեղեցիկ երկիրը, 
ապրելէ յետոյ իր պատմութեան ամէնէն ճակատագրական 
տագնապը, համեմատաբար կարճ ժամանակի ընթացքին 
սկսած է վերագտնել իր անցեալի փառքը եւ Միջին Արեւելքի 
մէջ իր պատմական տեղն ու դիրքը: եւ այս՝ շնորհիւ իր զաւակ- 
ներուն ապրելու վճռակամութեան, ազգային արժանապատ- 
ւութեան զգացումին եւ շինարար ստեղծագործ ոգիին:

Քանի մը տարիներ առաջ, Լոս Անճելըս, նման հանդիսու- 
թեան մը առիթով կ՚ըսէի՝ «Ճիշտ է որ, վերջին տասնամեակնե- 
րուն, Միջին Արեւելքի հայ գաղութները տկարացան, բայց ո՛չ 
շիջեցան եւ ո՛չ ալ կորսուեցան», ինչպէս այլ գաղութներու մէջ 
ոմանք կը խորհին:

Արդարեւ, հակառակ Լիբանանի տասնվեցամեայ պատե-
րազմին, հակառակ իր ահաւոր կորուստներուն, հակառակ այն 
իրողութեան թէ զգալապէս նուազած է գաղութին թիւը, լիբա-
նահայութիւնը կրցած է պահպանել իր բոլոր կառոյցները՝ այն 
հիմնական հաստատութիւններն ու կազմակերպութիւնները... 
եւ մանաւանդ ազգային շունչով տոգորուած իր մթնոլորտը, 
որոնք կ՚ապահովեն իր գոյատեւումն ու կենսունակութիւնը:

ես կը հաւատամ թէ սփիւռաքահայութեան ազգային գո- 
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յատեւման պայքարին մէջ Լիբանանի գաղութին դերը անփո- 
խարինելի է...: Ծանօթ ըլլալով գրեթէ բոլոր գաղութներու ազ- 
գային-հասարակական կեանքին, իրենց առաւելութիւններուն, 
մտահոգութիւններուն թէ դժուարութիւններուն, եւ առանց թե-
րագնահատելու հայապահպանումի ի խնդիր իրենց յանձն 
առած հսկայական ճիգերն ու զոհողութիւնները, կրնամ անվա- 
րան վկայել թէ տակաւին ո՛չ մէկ գաղութ կրնայ փոխարինել 
այս հիմնական գաղութը: երկար ժամանակներու համար լի- 
բանահայ գաղութը կրնայ, իր կողքին ունենալով Հալէպի կեն- 
սունակ գաղութը, շարունակել իր պատմական առաքելութիւնը, 
պատրաստել իրեն եւ այդ գաղութներուն համար մտաւորա-
կան նոր ուժեր՝ հոգեւորականներ, խմբագիրեր, ազգային-
հասարակական գործիչներ, ուսուցիչներ...:

Սփիւռù

Պէտք է գոհունակութեամբ արձանագրել, թէ եղեռնէն վե- 
րապրող արեւմտահայութեան գաղթական դարձած զանգուա- 
ծը կրցաւ ստեղծել բաւական լաւ կազմակերպուած գաղութներ,  
յառաջացնելով այն հիմնական կառոյցները, որոնք կ՚ապահո- 
վեն իր ազգային ինքնութեան գոյատեւումը:

Վերջին տասնամեակին, աշխարհի մէջ եւ նաեւ Հայրենիքէն 
ներս տեղի ունեցան արմատական փոփոխութիւններ:

Հայաստանի անկախացումը եւ անոր որդեգրած ռամկավա- 
րական եւ ազատական իրաւակարգը նոր շրջան մը բացին մեր 
պատմութեան մէջ եւ մեր սիրտերը լեցուցին ուրախութեամբ եւ 
հպարտութեամբ: 

Բայց, նոյն ատեն Հայրենիքէն ներս տեղի ունեցան նոր 
իրադարձութիւններ՝ երկրաշարժ, շրջափակում, Լեռնային 
Ղարաբաղի ազատագրական հերոսական պայքար, որոնք 
արտասահմանը դրին նոր եւ ծանր պարտաւորութիւններու 
առջեւ...: Այլապէս արդէն Սփիւռքը ունի ամէն օր աւելի եւս 
դժուարացող հայապահպանումի իր ահեղ պայքարը:
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Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագրական պայքարին 
մէջ Սփիւռքը պարտի զօրաշարժի ենթարկել իր բոլոր կարե- 
լիութիւնները՝ բարոյական, նիւթական, քաղաքական, սակայն  
առանց մոռնալու գաղութներու հիմնական կարիքները:

Հայրենիքի եւ Սփիւռքի կարիքներուն միջեւ հաւասարա- 
կշռուած քաղաքականութեան լաւագոյն օրինակը կու տայ 
ՀԲԸՄը, որ Հայրենիքէն ներս իր հսկայական ներդրումներու 
կողքին լուրջ եւ նոր իրագործումներ կը յաջողցնէ գաղութներէն 
ներս:

Այս պայմաններու տակ անհրաժեշտ է վերակազմակերպել 
գաղութներու կեանքը, վերանայումի եւ վերատեսութեան են- 
թարկել մեր կառոյցները, առաւել եւս զօրացնել հայապահպա- 
նումի եւ հայակերտումի մեր պայքարի միջոցները ունենալու 
աւելի հզօրացած Սփիւռք մը:

Առաջին առիթով անհրաժեշտ է կատարել ուժերու նոր դա- 
սաւորում եւ տրամադրելի բոլոր ուժերը համախմբել համա- 
գաղութային եւ համազգային հաստատութիւններուն եւ կազ- 
մակերպութիւններուն շուրջ: Հետեւաբար, ի հարկին, լուծել 
երկրորդական եւ մասնակի գործունէութիւն ունեցող կարգ մը 
միութիւններ, որոնք ուժերու ցրւում եւ վատնում կը պատճառեն: 
Պէտք չէ մխրճուիլ ու մեր ուժերը սպառել երկրորդական հար- 
ցերու մէջ: Այս ուղղութեամբ ուժերու կեդրոնացումի աշխա-
տանք մը կայ, որ պէտք է տարուի:

Նաեւ Սփիւռքի իւրաքանչիւր կուսակցութիւն, իւրաքանչիւր 
կազմակերպութիւն պարտի վերատեսութեան ենթարկել իր նը- 
պատակները, իր գործելակերպը եւ մանաւանդ յստակ կերպով 
բանաձեւել իր առաքելութիւնը, իրեն վերապահուած դերը, իր  
նախապատւութիւնները՝ Հայրենիքին եւ նաեւ Սփիւռքի նկատ- 
մամբ:

Այս յստակացումէն վերջն է որ կարելի է կազմակերպու- 
թիւններու, մանաւանդ քաղաքական կազմակերպութիւններու 
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միջեւ ո՛չ թէ անպայման միասնականութիւն, այլ գործակցու- 
թիւն ստեղծել այն բնագաւառներուն մէջ ուր նպատակի եւ 
գործելակերպի նոյնութիւն կայ: 

Ի վերջոյ Հայաստան պէտք ունի զօրաւոր եւ աւելի լաւ կազ- 
մակերպուած Սփիւռքի մը, որ իր լայն կարելիութիւններով 
կարենայ սատարել Հայրենիքի վերելքին եւ հզօրացման: 

Հայաստանի պետական իշխանութիւնները եւս կրնան 
սատարել որ արտասահմանի գաղութները ունենան աւելի 
կազմակերպուած կեանք մը: Բնական է, ազատ եւ անկախ 
Հայրենիքի մը ու ժողովրդավար եւ ազատական սկզբունքները 
որդեգրած պետութեան մը իրականութիւնը մեր բոլորին կը 
ներշնչէ ազգային հպարտութեան զօրեղ զգացում մը եւ կը 
կազմէ ազգապահպանումի մեր դժուարին պայքարին մէջ մեզ 
գօտեպնդող մեծագոյն ազդակներէն մէկը: Բայց, անհրաժեշտ 
է նաեւ որ Հայաստանի պետական իշխանութիւնները իրենց 
պաշտօնական յարաբերութիւնները Սփիւռքի հետ, առաւելա- 
բար պահեն արտասահմանի քաղաքական, բարեսիրական,  
մշակութային եւ այլ հաստատութիւններու եւ կազմակերպու- 
թիւններու հետ, որոնք համագաղութային, համազգային կա- 
ռոյցներ ունին: Ի վերջոյ անոնք են որ կը ներկայացնեն Սփիւռ- 
քի հիմնական եւ մնայուն ուժը: Բնական է, մեր խօսքը չի վերա- 
բերիր բարձր մակարդակի մասնագէտներուն եւ մասնագիտա- 
կան գծով Հայրենիքին օժանդակող կազմակերպութիւններուն:

Յամենայնդէպս, ժամանակի ընթացքին պէտք է յստակա-
նան Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւնները: Իսկ այսօրուան 
տուեալներով շատ կանուխ է դատաստան ընել եւ վճիռ արձա- 
կել արտասահմանի մեր կառոյցներուն, ներառեալ մեր դասա- 
կան կուսակցութիւններուն դերին ու գործունէութեան վերա- 
բերեալ: Այս բոլոր կառոյցները կարեւոր դեր կը կատարեն՝ ի 
շահ՝ Սփիւռքի, Հայրենիքի թէ հողային մեր սրբազան դատի 
հետապնդումին:
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Անդրադառնալով մեր Հայրենիքին, Հայաստանի եւ Արցա- 
խի ճակատագրական այս հանգրուանին նկատելի են քաղա- 
քական ներքին կեանքի կայունացումը դժուարացնող խոչըն- 
դոտներ:

Կարգ մը անհատներ եւ կազմակերպութիւններ չգոհանա- 
լով առողջ եւ օրինաւոր ընդդիմութեան դերով, կը նկրտին ան- 
պատասխանատու, քինախնդիր հրապարակային արտայայ- 
տութիւններով եւ ամբոխավարական գործունէութիւններով 
ժողովուրդը մղել ըմբոստացումի եւ երկիրը առաջնորդել դէպի՛ 
ապակայունացում, որուն ահեղ հետեւանքներուն կը հետեւինք 
նախկին Սովետ Միութեան կարգ մը հանրապետութիւններէն 
ներս:

Հայրենիքի հանդէպ աններելի այլ մեղանչում մըն է, յաչս 
պետութիւններու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու, նը- 
սեմացնել վարկն ու հեղինակութիւնը Հայաստանի Հանրա- 
պետութեան ազգընտիր նախագահին: Այսպիսի դիրքաւորում 
եւ գործունէութիւն, համապատասխան է խափանարարական 
աշխատանքի՝ սեփական Հայրենիքի դէմ:

Միւս կողմէ Հայաստանի իշխանութիւնները, իրենց կարգին, 
պէտք է գիտնան հանդուրժել եւ յարգել առողջ եւ օրինաւոր ընդ- 
դիմութիւնը, որ անհրաժեշտ մասը կը կազմէ ժողովրդավար 
վարչակարգը որդեգրած երկրի մը կառոյցներուն եւ որուն 
պարտականութիւնն է, հարկ եղած պարագային, հակակշռել 
գործադիր իշխանութիւնը:

Կ՚ակնկալուի նաեւ որ հայրենի պետական պատասխանա- 
տուները զգուշանան իրենց անպատասխանատու յայտարա- 
րութիւններով վարկազրկել Սփիւռքի կառոյցները, ներառեալ  
կուսակցութիւնները: Այլապէս, արտասահմանի մեր գաղութ- 
ները կրնան կորսնցնել արդէն իսկ դժուարութեամբ պահուող 
իրենց կայունութիւնը, իրենց ազգային դիմագիծը եւ հասնիլ 
քաոսային վիճակի:
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Հակառակ Հայաստանի այժմու ճգնաժամային իրավիճա- 
կին, լաւատես տրամադրութեամբ, ես կը հաւատամ ազատ եւ 
անկախ Հայաստանի Հանրապետութեան գոյատեւումին եւ 
Հայրենիքի յուսալի եւ պայծառ ապագային:

Բնական է, տակաւին որոշ տարիներ պիտի շարունակուին 
հայրենի ժողովուրդին դիմագրաւած դժուարութիւնները: Բայց  
հայ ժողովուրդը երկար դարերու իր պատմութեան ընթացքին  
միշտ ալ կրցած է դիմակալել վտանգներն ու մարտահրաւէր- 
ները եւ տոկալ ամէն տեսակ զրկանքներու:

Ճակատագրական ամէն տագնապէ վերջ, ան գիտցած է  
վերահաւաքել իր ուժերը, յարմարիլ ստեղծուած նոր կացութիւն- 
ներուն եւ լուծումներ գտնել ազգին եւ Հայրենիքին հիմնական 
հարցերուն:

Շնորհակալութիւններ

Այս առիթով երախտագէտ եւ յուզուած մտածում կ՚ունենամ  
երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. կաթողիկոսի պայծառ յիշատա- 
կին, որ իր երկու սրբատառ կոնդակներով պատուած էր զիս:

Յատուկ շնորհակալութիւն նորին վսեմութիւն նախարար 
Տիար Յակոբ Տէմիրճեանին, որ բարեհաճած է ստանձնել հո-
վանաւորութիւնը այս հանդիսութեան:

Շնորհակալութիւն Յոբելենական Յանձնախումբի նախա- 
գահութեան, կազմակերպիչ մարմնին, խօսք առնողներուն՝ 
Տեարք Ժիրայր դանիէլեան, Յակոբ Գասարճեան եւ Արտա- 
ւազդ Մելքիսէթեան, ինչպէս նաեւ գեղարուեստական յայտագրի  
մասնակցող մեր հայրենի տաղանդաշատ արուեստագէտնե- 
րուն:

Խօսքս աւարտելէ առաջ հաճելի պարտականութիւն կը նը- 
կատեմ գնահատանքս եւ շնորհակալութիւնս յայտնել կնոջս՝ 
Մարլէնին, որ վերջին տասներկու տարիներուն համոզումով, 
հաւատքով եւ եռանդով իմ անմիջական գործակիցս եղաւ 
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ազգային-հասարակական իմ բոլոր գործունէութիւններուս 
ընթացքին:

Անգամ մը եւս շնորհակալութիւն ձեր բոլորին:
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆեՐ
1 Հիմնուած է Գահիրէ, 1906ին: 
2 Գասպար Գասպարեան ՀեԸի անունով ելոյթ ունեցած է ՀԲԸՄ քա-

ռասնամեակի տօնակատարութեան: 
3 Խօսքը բանաստեղծ, ուսուցիչ, խմբագիր եւ մտաւորական Սարգիս 

Ապտալեանին (Կիւրին, 1908 – Պէյրութ, 1998) մասին է: Գրիչի անու- 
նով՝ Վահէ Վահեան: 1934ին՝ ուսուցիչ Անթիլիասի դպրեվանքին մէջ, 
իսկ 1935ին՝ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս: 
Հայերէն լեզու եւ գրականութիւն դասաւանդած է ՀԲԸՄ Լիբանանի 
վարժարաններէ ներս: Աշխատակցած է Անահիտ, Զուարթնոց եւ 
Արագած պարբերականներուն: Խմբագրած եւ հրատարկած է Անի 
գրական-մշակութային ամսագիրը: Տնօրինած է ՀԲԸՄ Պէյրութի 
երուանդ Հիւսիսեան Հայագիտական Հիմնարկը։

4 Խօսքը Իգնատիոս Պետրոս ԺԶ. Պաթանեան Հայ Կաթողիկէ պատ- 
րիարքին մասին է: Ան ՀԲԸՄ քառասնամեակի տօնակատարութեան 
հովանաւորներէն էր: 

5 Տե՛ս՝ «ՀԲԸՄիութեան Քառասնամեակը», Զարթօնք, 23 Մայիս 1946:  
Իր ելոյթին մէջ Պաթանեան պատրիարք հետեւեալը ըսած է.- «չենք  
կրնար բարեգործութեան նման ազնիւ գործ մը յանձնել պետութեան: 
Պէտք է թոյլ տալ որ ՀԲԸՄը Հայաստանի մէջ ալ կատարէ իր գոր- 
ծը»: Այս գաղափարին հակառակ էր Մեթր Սեդրակեան եւ այդ պատ- 
ճառով գրած է այս յօդուածը:

6 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 77րդ ծանօթագրութիւնը: 
7 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 84րդ ծանօթագրութիւնը:
8 Խօսքը կը վերաբերի Շահէ Արք. Գասպարեանին (Այնթապ, 1882 –  

երեւան, 1935): 1908–1911 ՝ Բերիոյ եւ 1911–1913՝ Ատանայի թեմի առաջ- 
նորդ: 1930ին՝ Անթիլիասի դպրեվանքի տեսուչ:

9 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 89րդ ծանօթագրութիւնը: 
10 ՀեԸը հիմնուած է 1931ին: Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 76րդ ծանօթագրու- 

թիւնը: 
11 Կը գտնուէր ՀԲԸՄ Պէյրութի Յովակիմեան-Մանուկեան Վարժա-

րանի շէնքին կից: 
12 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 98րդ ծանօթագրութիւնը: 
13 Խօսքը ՀԲԸՄ նախագահ Ալեք Մանուկեանի մասին է:
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14 Արտասանուած՝ 16 Սեպտեմբեր 1973ին, Հաժ Իլիասի անտառին մէջ 
տեղի ունեցած ՀեԸ սկաուտական միացեալ բանակումի խարուկա-
հանդէսին:

15 Լորտ Պէյտըն Փաուըլ (1857–1941), բրիտանական բանակի հրամա- 
նատար, գրող եւ սկաուտական շարժումի հիմնադիր:

16 Հիմնուած է Պէյրութ, 1936ին Սելիմ Լահուտի, Իկնաս Մարունի եւ  
Հիքմաթ Նասիֆի նախաձեռնութեամբ: Մինչեւ 1957, կազմակերպու- 
թիւնը կոչուած է Սքութ Տիւ Ֆրանս (https://www.scoutsduliban.org/ 
a-propos/notre-histoire/ քաղուած 20 Օգոստոս 2018ին): 

17 Առաջին անգամ լոյս տեսած է Փարիզ, 1953ին: 
18 ՀԲԸՄ Լիբանանի շրջանակի պաշտօնաթերթն է, որ լոյս կը տեսնէ 

Սեպտեմբեր 1957էն իվեր:
19 Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէի պաշտօ-

նաթերթը, որ առաջին անգամ լոյս տեսած է 1965ին: Թերթի խըմ- 
բագիրներն էին՝ Վ. դաւթեան, Կ. Վարդանեան եւ Լ. Զաքարեան: 

20 Խօսքը Լուիզ Մանուկեան Սիմոնի մասին է (1933–2019): Յետագա- 
յին՝ 1989–2002ին եղած է ՀԲԸՄ նախագահը:

21 Խօսքը կը վերաբերի Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին, որ 
հիմնուած է 1866ին:

22 Խօսքը Ժեզուիթներու Սէն Ժոզէֆ Համալսարանին մասին է, որ 
հիմնուած է Պէյրութ, 1875ին: 

23 եգիպտահայ Շաւարշ Սեւյօնքեանի (Ֆրանսական Համալսարանէն)  
եւ ուրիշներ (Թորոսեան, «Ակնկարկ ՀեԸի Հայ Համալսարանական», 
Զարթօնք, 10–22 Յունուար 2018):

24 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 85րդ ծանօթագրութիւնը:
25 Հիմնուած է 1936ին: Կը գտնուէր Պէյրութի Պապ Իտրիս շրջանին 

մէջ:
26 Այս խօսքը արտասանուած է 6 Յունիս 1980ին, ՀեԸ Համալսարա-

նականներու Միութեան հիմնադրութեան քառասնամեակի եզրա-
փակիչ տօնակատարութեան: Այս միջոցառումը կազմակերպուած 
էր Մեթր Սեդրակեանի նախագահութեամբ, ինքը ըլլալով օրուան 
գլխաւոր բանախօսը: 

27 Խօսքը Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին մասին է:
28 Տե՛ս՝ երկրորդ գլուխի 72րդ ծանօթագրութիւնը:
29 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 13րդ ծանօթագրութիւնը: 
30 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 49րդ ծանօթագրութիւնը: 
31 Լոյս տեսած է Հալէպ, 1927–1949ին, որպէս ՌԱԿ Սուրիոյ շրջանա- 

կին օրկան:
32 Տե՛ս՝ երկրորդ գլուխի 51րդ ծանօթագրութիւնը: 
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33 Լեւոն Կոկանեան (Պոլիս, 1882 – Գահիրէ, 1949), ՌԱԿ գործիչ, ճար- 
տարագէտ, հիմնադիր եգիպտոսի Կոկանեան երկաթեղէնի գործա-
րանին: 1926–1949՝ Գահիրէի Թեմական Ժողովի անդամ: 1942–1949՝ 
Արեւ օրաթերթի արտօնատէր: 

34 Միհրան Տամատեան (Պոլիս, 1863 – Գահիրէ, 1945), ազգային ազա- 
տագրական շարժումի ղեկավար, ՌԱԿ գործիչ: 1919ին ՝ Կիլիկիոյ 
մէջ Ազգ. Պատուիրակութեան լիազօր-ներկայացուցիչ: 4 Օգոստոս 
1920ին՝ Կիլիկիոյ անկախութիւնը նախաձեռնող: ՀԲԸՄ Պէյրութի 
մասնաճիւղի ատենապետ, ինչպէս նաեւ ՀեԸի հիմնադիր անդամ:  
Աշխատակցած է Արեւին, Զարթօնքին եւ այլ թերթերու: Հիմնադիր- 
ներէն է Զարթօնք օրաթերթին եւ եգիպտոսի ՀԱՀին: Հեղինակած է 
Ներշնչումներ Ազգային եւ Յեղափոխական Արդի Կեանքէ (Գահիրէ, 
1989) եւ Ռամկավարութիւն գիրքը (Աղեքսանդրիա, 1910):

35 Վահան Թէքէեան (Պոլիս, 1878 – Գահիրէ, 1945), բանաստեղծ, հրա- 
պարակագիր, խմբագիր եւ ՌԱԿ գործիչ: Պոլսոյ եւ արտասահմանի 
մէջ խմբագրած եւ աշխատակցած է բազմաթիւ թերթերու ինչպէս՝ 
Շիրակ, Կառանփատ, Բիւզանդիոն, Ժամանակ, Հայրենիք, Արեւելք, 
Ժողովուրդի Ձայն, Վերջին Լուր եւայլն: Տէր եւ հիմնադիր Արեւի: 

36 Ճիմ չանգալեան (Տիգրանակերտ, 1879 – ԱՄՆ, 1947), հարիւրապետ, 
ՌԱԿ եւ ՀԲԸՄ ղեկավար: 1898ի սպանօ-ամերիկեան պատերազմի  
վեթերաններէն: Ա. Աշխարհամարտի տարիներուն, Արարայի ամե- 
րիկահայ կամաւորներու խումբի հրամանատար: 1946ին՝ Ամերի-
կահայոց Ներգաղթի Կեդրոնական Կոմիտէի ատենապետ («Ընկեր 
Ճիմ չանգալեան Ոչ եւս է», Արեւ , 14 Մայիս, 1947): 

37 Տիգրան Մերճանեան, եգիպտահայ բարերար, ՌԱԿ ղեկավար, ՀԱՀ  
հիմնադիրներէն, Գահիրէի Քաղաքական Ժողովի անդամ: 1944ին,  
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Սաթենիկ Մերճանեաններու նուիրատւու- 
թեամբ հիմնուած է Մերճանեան Մանկապարտէզը, Գահիրէ («Տիգ- 
րան Մերճանեան (Իր Մահուան Առթիւ)», Արեւ, 10 Փետրուար, 1948):

38 Տե՛ս՝ այս գլուխի 33րդ ծանօթագրութիւնը:
39 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 68րդ ծանօթագրութիւնը: 
40 Միքայէլ Նաթանեան (Վան, 1867 – Պէյրութ, 1954), Արմենական Կու- 

սակցութեան հիմնադիրներէն, ՀԲԸՄ Կիլիկիոյ գործիչ-ներկայացու- 
ցիչ: 1933–1946՝ Սուրիոյ, Սանճաքի եւ Լիբանանի ՀԲԸՄ որբախնամ 
եւ կրթական հաստատութիւններու քննիչ: երկար տարիներ ՀեԸ 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամ եւ ՌԱԿ գործիչ: 

41 Խօսքը կը վերաբերի Մկրտիչ Խրիմեան Հայրիկին: Տե՛ս՝ երրորդ 
գլուխի 7րդ ծանօթագրութիւնը: 

42 Խօսքը կը վերաբերի Մկրտիչ Փորթուգալեանին (Պոլիս, 1848 – Մար- 
սէյ, 1921): Ուսուցիչ, հրապարակագիր, Արմենական գործիչ եւ Մար- 
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սէյի Արմէնիա թերթի հիմնադիր-խմբագիր: Հեղինակն է Մի՛ Գաղ- 

թէք գրգոյկին (Մարսէյ, 1913) վերահրատարակութիւն՝ ՌԱԿ Մկրտիչ 
Փորթուգալեան Ակումբի, Պէյրութ, 1997:

43 Խօսքը Մկրտիչ Աւետիսեանի (Վան, 1864 – Վան, 1896) մասին է:  
Լրագրող, ազգային-հասարակական գործիչ եւ Արմենական Կու- 
սակցութեան հիմնադիրներէն: 

44 Հիմնուած է Վան, 1885ին: Մկրտիչ Խրիմեան, Մկրտիչ Փորթուգալ- 
եան եւ Մկրտիչ Աւետիսեան գլխաւոր հիմնադիրներն են այս կու- 
սակցութեան, որուն նպատակն էր յեղափոխութեամբ հայ ժողովուր- 
դի ինքնավարութիւնը ապահովել: Կազմակերպութեան մասնաճիւ- 
ղերը հասած են մինչեւ եգիպտոս, Ամերիկա եւ եւրոպա: Յետա-
գային, Արմենական Կուսակցութիւնը այլ կուսակցութիւններու հետ 
միանալով կազմած է ՌԱԿը:

45 Տե՛ս՝ երկրորդ գլուխի 80րդ ծանօթագրութիւնը: 
46 Լոյս տեսած է Գահիրէ, 1963ին: 
47 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 22րդ ծանօթագրութիւնը: 
48 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 24րդ ծանօթագրութիւնը:
49 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 57րդ ծանօթագրութիւնը: 
50 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 55րդ ծանօթագրութիւնը:
51 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 54րդ ծանօթագրութիւնը: 
52 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 41րդ ծանօթագրութիւնը:
53 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 40րդ ծանօթագրութիւնը: 
54 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 39րդ ծանօթագրութիւնը:
55 Բուն անունով՝ Նշան եաղուպեան (Խարբերդ, 1885 – Պոսթըն, 1968): 

ՌԱԿ Ամերիկայի շրջանակի Պայքար թերթի խմբագիր եւ ՌԱԿ գոր- 
ծիչ: Հեղինակած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն Այսօր 

եւ Վաղը հատորը (Պոսթըն, 1927): 
56 Համբարձում Գարայեան (1908 – 1968), ՌԱԿ ղեկավար: Հելիոպոլսոյ 

Կոկանեան Սրահի հիմնադիրներէն եւ Սրահի վարչութեան ատե- 
նապետ: Գահիրէի Առաջնորդարանի Թեմական Ժողովի անդամ 
եւ Քաղաքական Ժողովի փոխատենապետ, ինչպէս նաեւ ՀԱՀ վար- 
չութեան ատենապետ («Ոչ եւս է Ընկեր Հ. Գարայեանը», Արեւ , 
30 Սեպտեմբեր, 1968):

57 Արշաւիր Պէրպէրեան (1913 – 1968), կիպրահայ ՌԱԿ ղեկավար: Մել- 
գոնեան Կրթական Հաստատութեան հոգաբարձութեան անդամ, 
ՀԲԸՄ Նիկոսիոյ մասնաճիւղի ատենապետ («Մահ Ընկ. Արշաւիր 
Պէրպէրեանի», Արեւ , 24 Սեպտեմբեր, 1968):

58 Գուրգէն Համալեան, առեւտրական: ՌԱԿ Հալէպի շրջանակի ղե-
կավարներէն եւ տեղւոյն ՀԲԸՄ մասնաճիւղի անդամ:

59 Սոյն խօսքը արտասանուած է 22 դեկտեմբեր 1973ին, Պէյրութի  
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Թէքէեան Կեդրոնին մէջ, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչու- 
թեան Փրոփականտի եւ Կուսակցական դաստիարակութեան Յանձ- 
նախումբին կողմէ կազմակերպուած դասախօսական երեկոյի մը 
ընթացքին: 

60 Հիմնուած է Թիֆլիս, 1917ին, ռուսական յեղափոխութենէն ետք, Համ- 
բարձում Առաքելեանի, Միքայէլ Պապաճանեանի, Սամսոն Յարու- 
թիւնեանի եւ խումբ մը գաղափարակիցներու ջանքերով (Գոհար  
Աւագեան, «Հայ Ժողովրդական Կուսակցութեան Ղեկավար Միքայէլ  
Պապաճանեանի Հասարակական-Քաղաքական Գործունէութիւնը»,  
Զարթօնք, Յուլիս, Օգոստոս 2018):

61 Խօսքը Հայ Սահմանադիր Ռամկավար Կուսակցութեան մասին է, 
որ հիմնուած է Պոլիս, 1908ին եւ յետագային միացած է ՌԱԿին: 

62 Գերսամ Ահարոնեան (Մարաշ, 1916 – Պէյրութ, 1981), հրապարակա- 
գիր, 1948–1981 ՝ Զարթօնքի խմբագիր, ՌԱԿ գործիչ, ՀԲԸՄ Լիբա-
նանի Կրթական Յանձնախումբի ատենադպիր եւ ուսուցիչ: Աշխա-
տասիրած է բազմաթիւ հատորներ նուիրուած Հայ դատին, ինչպէս՝  
Մ եծ Երազի �ամբուն Վրայ (1964), Յուշամատեան Մ եծ Եղեռնի 

1915–1965 (Պէյրութ, 1965 եւ 1987), Հայկական Հարցը Արաբ Ժողո- 

վուրդի Հանրային Կարծիքին Առջեւ (արաբերէն, Պէյրութ, 1965), 
Խոհեր Յիսնամեակի Աւարտին (Պէյրութ, 1966), ՌԱԿի Խօսքը (Պէյ- 
րութ, 1971) եւայլն:

63 Առաջինը՝ 1971ին, իսկ երկրորդը՝ 1965ին: 
64 Տե՛ս՝ երկրորդ գլուխի 50րդ ծանօթագրութիւնը: 
65 Յակոբ դաւիթեան (Մուսա Լեռ, 1911 – Պէյրութ, 1984), ճարտարա- 

պետ, ուսուցիչ, ՌԱԿ ղեկավար, ԹՄՄ հիմնադիրներէն, ՀեԸ Կեդ- 
րոնական Վարչութեան եւ ՀԲԸՄ Լիբանանի Կրթական Յանձնա- 
խումբի անդամ: Իբրեւ ճարտարապետ, յատակագծած է ՀԲԸՄ 
Յովակիմեան-Մանուկեան, դարուհի Յակոբեան, երուանդ Տէմիրճ- 
եան, Լեւոն Կ. Նազարեան ինչպէս նաեւ Վահան Թէքէեան վարժա-
րաններու արդիական շէնքերը: 

66 Զաւէն Կոստանեան (Լաթաքիա, 1925 – Պէյրութ, 1985), առեւտրա- 
կան, սերտ գործակից Մեթր Հ. Սեդրակեանի: 

67 Այս ճառը ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնին անունով արտասանուած 
է Նիւ եորքի Ուալտորֆ Ասթորիա պանդոկին մէջ:

68 Վարժարանը հիմնուած է Հոլիվուտ, 1981ին, ԹՄՄի նախաձեռնու- 
թեամբ եւ ամերիկահայ բարերար Արշակ Տիգրանեանի նիւթական 
օժանդակութեամբ: Վարժարանը փակուած է 2015ին եւ կառոյցը 
վաճարուած:

69 Կառուցուած է Փասատինա, 1980ականներու վերջը, Տէր եւ Տիկ. Վա- 
հան եւ Նարդուհի Պէշկէօթիւրեաններու նուիրատւութեամբ: 
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70 Շինուած է Նիւ եորք, 1980ականներու վերջը, Տէր եւ Տիկ. Հրաչ եւ 
Նուարդ երկիրներու նուիրատւութեամբ:

71 Վահագն Տեփոյեան, ՌԱԿ ղեկավար: 1941ին՝ ելեկտրական սարքա- 
ւորումներու արտադրութեան գործարանի հիմնադիր (եգիպտոս): 
1962–1974՝ Գահիրէի Հայ Գեղարուեստասիրաց Միութեան ատենա- 
պետ, 1975–1979՝ Գահիրէի Թեմական Ժողովի փոխատենապետ 
(Աւետիս եափուճեան «Վահագն Տեփոյեանի Կեանքն ու Գործը», 
Արեւ , 10, 12 Յունիս 1989):

72 Տե՛ս՝ այս գլուխի 34րդ ծանօթագրութիւնը:
73 Տե՛ս՝ այս գլուխի 35րդ ծանօթագրութիւնը:
74 Պետրոս Տեփոյեան, եգիպտոսի ՌԱԿ ղեկավար, ՀԱՀ հիմնադիր- 

ներէն: 1947–1948 ՝ Արեւ օրաթերթի խմբագիր:
75 Տե՛ս՝ այս գլուխի 57րդ ծանօթագրութիւնը: 
76 Տե՛ս՝ երկրորդ գլուխի 80րդ ծանօթագրութիւնը: 
77 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 65րդ ծանօթագրութիւնը: 
78 Ալիս Տեփոյեան, Գահիրէի Հայոց Ուսումնական Խորհուրդի ան- 

դամ: Աշխատակցած է Արեւին եւ կարճ շրջան մը խմբագրած է  
զայն: ՀԱՀ վարչական եւ Հայ Գեղարուեստասիրաց Միութեան 
վարչական անդամ: 2016ին, Արեւի մէջ լոյս տեսած իր յօդուածները 
հրատարակուած են Խօսուն Ղօղանջներ Մօտիկ Անցեալէն հատո- 
րով («Մահ եւ Յուղարկաւորութիւն Տիկին Ալիս Տեփոյեանի», Տեղե-

կատու , Ապրիլ 2018):
79 Խօսքը 1988ի Հայաստանի երկրաշարժին մասին է:
80 Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեան (Պրուսա, 1910 – ԱՄՆ, 1992), ՌԱԿ  

ղեկավար, ուսուցիչ, ՀեԸ եւ ԹՄՄ հիմնադիրներէն, ինչպէս նաեւ  
Զարթօնք օրաթերթի հիմնադիրներէն (Փրոֆ. Բարունակ Թովմաս- 
եանի Հայրենական Օրագրութիւն, խմբ. եւ ծնթ.՝ Վաչէ Ղազարեան, 
Ուոլթհըմ-Պէյրութ, 1994): 

81 Խօսքը կը վերաբերի ԱՄՆ իր մեկնումին: 
82 Սկսած է հրատարակուիլ Պէյրութ, 1956ին: դադրած է 2005ին:
83 Այս խօսքը կը վերաբերի Մոնթրէալէն Լիբանան վերադարձին: Մեթ- 

րը շուրջ վեց տարիներ ապրած է Մոնթրէալ: 
84 Տոքթ. Յարութիւն եոզկաթեան ( 1936 – Պէյրութ, 1994), ատամնաբուժ, 

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ, ԹՄՄ Հիմնադիրներու 
Մարմնի անդամ/ատենապետ, Թէքէեան Վարժարանի Հոգաբար- 
ձութեան անդամ/ատենապետ, ՀԲԸՄ Լիբանանի Կրթական Յանձ- 
նախումբի ատենապետ: 

85 Տոքթ. Յովսէփ եոզկաթեան (Ատանա, 1900 – Պէյրութ, 1960), ատամ- 
նաբուժ, ՀԲԸՄի եւ ՌԱԿի անդամ: Զարթօնքի եւ ԹՄՄի հիմնադիր- 
ներէն:
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86 Այս խօսքը արտասանուած է Փասատինայի Ալեք Մանուկեան Կեդ- 
րոնին մէջ, Մեթր Սեդրակեանի ազգային-հասարակական գործու- 
նէութեան յիսնամեակին առթիւ, ՀԲԸՄ Քալիֆորնիոյ Շրջանակա- 
յին Յանձնաժողովին կողմէ կազմակերպուած հանդիսութեան ըն- 
թացքին: 

87 Ծնած է Հալէպ, 1945ին: Աւարտած է երեւանի Պետական Համալսա-
րանի արեւելագիտութեան բաժանմունքը: 1987ին Լենինկրատի Հա- 
մալսարանէն ստացած է դոկտորական տիտղոսը: 1991ին Հայաս- 
տանի անկախացումով, Տէր Պետրոսեան ընտրուած է Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ:

88 Այս խօսքը արտասանուած է Մեթր Սեդրակեանի յիսնամեայ յո- 
բելեանին առիթով, որ տեղի ունեցած է Ալթատինայի (Փասատինա,  
Քալիֆորնիա) ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնին մէջ, կազմակերպու- 
թեամբ՝ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան:

89 Այս խօսքը արտասանուած է Պէյրութ, ՀեԸ-ԹՄՄ կազմակերպու- 
թեամբ տեղի ունեցած յիսնամեայ յոբելենական հանդիսութեան: 

90 Տե՛ս՝ այս գլուխի 83րդ ծանօթագրութիւնը:  
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ՊարԶ ԽՕսՔեր ներգաՂթի ՇՈՒրՋ

Հայրենիքէն եկած ներգաղթի հրաւէրին ստեղծած խանդա- 
վառութեան շրջանին իսկ եւ մանաւանդ անկէ յետոյ, այս  

երկիրներու մէջ ծնած տնտեսական տագնապը եւ անգործու- 
թիւնն այնքան մեծ ծաւալ ստացան, որ ներգաղթը, հայրենա- 
սիրութեան եւ հայրենակարօտութեան խնդիր մը ըլլալէ զատ, 
եղաւ նաեւ մեր ժողովուրդին մասնաւորապէս գործաւոր դա-
սակարգին կեանքի խնդիրը: Բնականաբար վերոյիշեալ պա-
րագան շատերու մօտ ստեղծեց աճապարելու, օր մը առաջ 
երթալու հոգեբանութիւն մը: դժբախտաբար ասոր միացան 
նաեւ ոմանց կողմէ դիտումնաւոր կերպով ժողովուրդին մէջ 
տարածուած չափազանց լաւատես եւ սխալ լուրերը, հակա-
ռակ որ Ներգաղթի Կոմիտէն քանի մը անգամներ շեշտած է  
թէ պէտք է հաւատք ընծայել միայն իր կողմէ հրատարակու- 
թեան տրուած պաշտօնական զեկոյցներուն: եւ այս բոլորին 
իբր հետեւանք՝ շատերու մօտ ծնաւ այն միտքը, թէ ներգաղթը 
կ՚ուշանայ, արդէն իսկ շատ ուշացած է: Այս պարագան բնա-
կանաբար շահագործուեցաւ այն տարրերուն կողմէ, որոնք դէմ 
էին ներգաղթին: Անոնք չքաշուեցան իսկ իրենց ընկերներուն 
եւ բարեկամներուն յայտարարել թէ ներգաղթը ձախողած է: 
Աւելին, անոնք իրենց մէջ սկսան ծաղրել ներգաղթի այնքան  
նուիրական, այնքան կենսական եւ գերազանցապէս ազգային 
գործը:

Բարեբախտաբար ներգաղթը ոչ միայն չէ ձախողած, այլ  
նաեւ չէ ուշացած: Մեր աճապարանքն է որ ուշացումի տպա- 
ւորութիւնը կու տայ:
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Ներգաղթը՝ ամբողջ գաղութ մը երկրէ մը ուրիշ երկիր փո-
խադրելու խնդիրը, դիւրին գործ չէ, մեծ աշխատանքի եւ նիւ- 
թական մեծ զոհողութեանց կը կարօտի, մանաւանդ երբ որոշ- 
ուած է զայն գաղթականութեան չվերածել եւ լաւագոյն պայ- 
մաններու տակ կատարել: Անցողակի յիշենք նաեւ պատե-
րազմին1 յաջորդող այս շրջանին փոխադրական միջոցներ 
գտնելու մեծ դժուարութիւնը: 

չխօսինք ներգաղթողները տեղաւորելու եւ անոնց գործ 
հայթայթելու համար Սովետ Հայաստանի պետութեան եւ ժո- 
ղովուրդին կողմէ սիրով եւ խանդավառութեամբ յանձն առնուած 
մեծ աշխատանքին եւ զոհողութիւններուն մասին:

Այս բոլորը կը գրենք՝ եզրակացնելու համար թէ ներգաղթը  
լուրջ եւ դժուար գործ է, բայց ոչ՝ անկարելի: Ներգաղթը գործ- 
նական փուլի մէջ է, որովհետեւ նախ անիկա Հայաստանի 
կառավարութեան կողմէ պետականօրէն ծրագրուած եւ կազ- 
մակերպուած է, յետոյ՝ ՀԲԸՄը, երեւանի Կոմիտէին հրաւէ- 
րին ընդառաջելով, յանձն առած է, բնականաբար բոլոր մեր  
բարեսիրական եւ հայրենակցական միութիւններու աջակցու- 
թեամբ, ներգաղթի նիւթական հոգը: Վերջապէս ժողովուրդը, 
ինքը, զանգուածօրէն եւ բացարձակ մեծամասնութեամբ փա-
փաք յայտնեց Սովետ Հայաստան մեկնելու:

1946ի Յունուարին էր որ երեւանէն մեր գաղութին հասաւ  
ներգաղթի տեղական կոմիտէներ կազմելու եւ նախապատրաս- 
տական աշխատանքներ կատարելու հրահանգը: եւ քանի  
մը ամիսներու ընթացքին կազմուեցան տեղական կոմիտէները,  
կատարուեցան Սուրիոյ եւ Լիբանանի բոլոր քաղաքներէն եւ  
գիւղերէն ներգաղթել փափաքող հայերու արձանագրութիւննե- 
րը: Բոլոր կոմիտէներու կից կազմուեցան առողջապահական,  
ներքին փոխադրութեանց, տնտեսական, ներգաղթի առնչու- 
թեամբ ժողովուրդի ունեցած դժուարութիւնները դասաւորող 
եւ ուսումնասիրող յանձնախումբեր: Այս յանձնախումբերը 
սկսան աշխատանքի եւ իրենց ունենալիք գործունէութեանց 
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մանրամասն ծրագիրերը մշակեցին: Կիլիկիոյ Վեհ.ին նախա- 
գահութեամբ, ՀԲԸՄ Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժո- 
ղովի եւ Սուրիոյ եւ Լիբանանի Հայերու Ներգաղթի Կոմիտէին 
նախաձեռնութեամբ կազմուեցաւ Ներգաղթի Հանգանակիչ 
Յանձնախումբը: Քանի մը օրէն կը վերջանայ նաեւ առաջին 
կարաւանով մեկնողներու ցանկին պատրաստութիւնը: 

եւ ներգաղթը կը սկսի Յունիսին, ինչպէս ըսուած էր ժողո- 
վուրդին: Այո՛, Յունիսին սկսած կ՚ըլլայ ներգաղթը, եւ պէտք 
չկար Ազդարարի2 երկար խմբագրականին պարզապէս ժողո- 
վուրդին հասկցնելու համար թէ ներգաղթը ուշացած է, քանի 
որ լսուած էր թէ ներգաղթողներուն մէկ ամիս առաջ լուր պիտի 
տրուի եւ Յունիսէն մէկ ամիս առաջ Մայիս է3: ենթադրենք թէ 
կարելի չըլլայ առաջին կարաւանին համար մէկ ամիս առաջ 
լուր տալ, թէ ներգաղթը կը սկսի Յուլիսին եւ ոչ թէ Յունիսին, 
ենթադրենք նոյնիսկ թէ ժամանակին կարելի չըլլայ «ամէն յա-
պաղումի տեղեակ պահել ճանապարհորդները»: 

Կարծեմ ներգաղթի այսքան բարդ եւ դժուարին գործին մէջ 
(կ՚երեւի Ազդարար ալ կ՚ընդունի այս պարագան), ասոնք մեծ 
կարեւորութիւն ունեցող խնդիրներ չեն: 

Բայց կարաւանը կը մեկնի, Յունիսին: Այս բոլորին մասին, 
ներգաղթի համար աշխատողները որքան ալ «դիրքի տէր եւ 
հեղինակաւոր» մարդիկ չըլլան, Ազդարարի խմբագրին չափ 
խելք ունեցող, այս խնդիրներուն մասին մտածող մարդիկ են  
բարեբախտաբար: Ազդարարի մէջ երբեմն երեւցող այսպիսի  
յօդուածներ մեզ չեն զարմացներ: Այս թերթը իր երեւումի ա- 
ռաջին օրէն իսկ սկսաւ քննադատել խրատ տալ ազգային 
կեանքի մէջ գոյութիւն առնող այն շարժումներու եւ մարմին- 
ներու՝ որոնց նախաձեռնութիւնը չէր գար իր բարեկամներէն: 
Աւելի հեռուն չերթալու համար, ըստ Ազդարարի Գաւառականը  
ընտրուեցաւ սխալ հիմերու վրայ, Քաղաքական Ժողովի ընտ- 
րութիւնը համերաշխութեան դէմ գործուած ոճիր մըն էր, Ազգ. 
Խորհուրդը կը բաղկանար երկրորդական դիրք ունեցող եւ  
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անկարող մարդոցմէ: Ներգաղթի Կոմիտէն սխալ հիմերու վրայ  
կազմուեցաւ, իր գործին սխալ կերպով սկսաւ եւ անճարակ 
կերպով կը շարունակէ... Միեւնոյն թերթը սակայն բառ մ՚իսկ չի 
գտներ ըսելու՝ հայութիւնը Հայաստանի տեղ Մատակասքար 
ղրկողներուն, Սովետ Հայաստանի ամբողջ գրականութիւնը 
զերոյի վերածողին, մարզական տօնակատարութեանց բացու- 
մը «Յառաջ Նահատակ»ով4 կատարողներուն, այս օրերուս 
եռագոյնով զարդարուած թերթ հրատարակողներուն, ամէն 
տարուընէ աւելի եռանդով Մայիս 28 տօնողներուն, Սովետ Հա-
յաստանի դէմ արտասահմանի մէջ պայքարը շարունակելու 
անհրաժեշտութիւնը յայտարարողներուն...:

Բայց անցնինք, եւ վերադառնանք մեր նիւթին: Ներգաղթէ 
օգտուողը պիտի ըլլայ ժողովուրդը, ժողովուրդը ինքն ալ ունի  
կատարելիք պարտականութիւններ, այս հսկայ գործը դիւրաց- 
նելու համար: Այս մասին կ՚անդրադառնանք յաջորդով: 

Ինչպէս ըսինք նախորդող յօդուածին մէջ, ներգաղթը դիւ- 
րին գործ չէ եւ մանաւանդ դրամական մեծ կարելիութեանց կը  
կարօտի: Ժողովուրդին մէջ ապրող եւ շաբաթներէ իվեր հարիւ- 
րաւոր ընտանիքներու դժուարութիւններն ու խեղճութիւնը մը- 
տիկ ընող մէկը ըլլալով, կը զգամ թէ ըսելիքներս շատերուն 
մտահոգութիւն պիտի պատճառեն: Բայց աւելի լաւ է իրատես 
ըլլալ եւ յուսախաբութեանց տեղի չտալ: Հայաստանի կառա- 
վարութիւնը մեծ զոհողութեամբ յանձն առած է իր արդէն իսկ  
նեղ սահմաններուն մէջ ընդունիլ տեղաւորել եւ գործ հայթայ- 
թել Սփիւռքէն գալիք հազարաւոր հայրենակարօտ ընտանիք- 
ներուն: Անխղճութիւն է սպասել որ Սովետ Հայաստանի կա- 
ռավարութիւնը յանձն առնէ նաեւ ներգաղթի նիւթական հոգը:  
ՀԲԸՄը, որ իր կարեւոր մասնակցութիւնը բերած է ազգային 
մեր բոլոր դժբախտ շրջաններուն եւ մշակութային մեծ ձեռ- 
նարկներուն, վստահ ենք նաեւ թէ իր մեծագոյն օժանդակութիւ- 
նը պիտի բերէ ազգահաւաքման այս նուիրական գործին: Բայց  
ներգաղթը միայն Սուրիոյ եւ Լիբանանի յատուկ չէ, ան սկսած է  
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կազմակերպուիլ շատ մը գաղութներու մէջ, եւ վստահօրէն պի- 
տի կազմակերպուի նաեւ մնացածներուն մէջ ալ: Բարեգործա-
կանը պէտք է օժանդակէ արտասահմանի ամբողջ հայութեան 
ներգաղթին: Վստահ ենք նաեւ թէ մեր գաղութին հարուստ դա- 
սակարգը իր մասնակցութիւնը լայն չափով պիտի բերէ այս  
նպատակով ալ կատարուելիք հանգանակութեան եւ ձեռնարկ- 
ներուն:

Բայց այս ամբողջը անբաւարար է, եթէ իւրաքանչիւր ներ- 
գաղթող նախ իր ճամփորդութեան ծախսերով չմտահոգուի ի՛նք:  
Սկզբունքով պէտք է ընդունիլ թէ ներգաղթը ձրի չէ: Հայրենիք  
մեկնող ամէն հայ պէտք է ազնուօրէն մասնակցի, իր կարելի- 
ութիւններուն սահմանին մէջ, իր ընտանիքին ճամփորդութեան 
ծախքերուն: Միայն բացարձակապէս անկարելիութեան առջեւ  
գտնուողները մտածելու են իրենց ծախքերը ստանալ իրենց 
հայրենակցական միութենէն, Բարեգործականէն եւայլն: 

Ժողովուրդը ունի նաեւ կատարելիք բարոյական պարտա-
կանութիւններ, ներգաղթի գործը աւելի եւս չդժուարացնելու 
մտահոգութեամբ: 

Ներգաղթի Կոմիտէն զգուշ եւ խոհեմ գտնուած է միշտ իր 
յայտարարութեանց եւ զեկոյցներուն մէջ: Անիկա ժողովուրդին 
սեփականութիւնը դարձնել ուզած է միայն այն լուրերը, որոնք 
ստոյգ են եւ վերջնական, եւ իր այս զգուշութեան համար ալ 
շատ անգամ քննադատուած է: 

Ժողովուրդին մէջ կայ նաեւ տարօրինակ մտայնութիւն մը:  
Մարդիկ կը կարծեն թէ ներգաղթի գործերը գաղտնի են: Ամէն  
օր բարեկամներ ինծի կը պատմեն ներգաղթի շուրջ տարուած 
աշխատանքներու եւ ստացուած լուրերու մանրամասութիւն- 
ները: երբ իրենց կը պատասխանեմ թէ սխալ են իրենց ունե- 
ցած տեղեկութիւնները, չեն ուզեր հաւատալ եւ կը կարծեն թէ  
ես գաղտնապահութեամբ է որ չեմ ուզեր զիրենք նորութիւն- 
ներու տեղեակ պահել: երկրորդ, Սուրիոյ եւ Լիբանանի հայե- 
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րը պիտի ներգաղթեն, բնականաբար, մաս առ մաս: Ո՛չ Հա- 
յաստանի կառավարութիւնը միջոցներ ունի ամբողջ Սփիւռքի 
հայութիւնը մէկ անգամէն ընդունելու, եւ ո՛չ ալ Ներգաղթի Կո- 
միտէն կարելիութիւններ ունի ամբողջ գաղութը մէկ անգամէն 
Հայաստան փոխադրելու: Այս կէտն ալ թէեւ շատ անգամներ 
ըսուած է, բայց կարծես ժողովուրդը չ՚ուզեր անդրադառնալ:

Բնական է որ ամէն մարդ կը փափաքի առաջին իսկ առիթով 
Հայրենիք մեկնիլ, բայց պէտք է գիտնանք համբերութեամբ 
սպասել մեր կարգին որքան ալ համբերել դժուար ըլլայ, տըն- 
տեսական շատ վատ պայմաններու տակ: Մանաւանդ ներ- 
գաղթելու յոյսով որեւէ մէկը իրաւունք չունի իր գործը ձգելու 
եւ անստոյգ վիճակի մը մէջ սպասելու: Ամէն մարդ պէտք է իր 
բնական կեանքը շարունակէ՝ մինչեւ որ պատասխանատու 
մարմիններու կողմէ իրեն ըսուի իր մեկնելու որոշ թուականը: 
Կ՚ըսեն թէ ոմանք անպատասխանատու մարդոց կողմէ իրենց 
տրուած խոստումներու հիման վրայ ձգած ըլլան իրենց գործը: 
եթէ այսպիսի պարագաներ պատահած են, շատ ցաւալի է: 
Շաբաթներէ իվեր բազմաթիւ ընտանիքներ ինծի ալ դիմած 
են, բացատրելով իրենց կացութիւնը եւ փափաք յայտնելով 
առաջին կարաւաններով իսկ մեկնելու: Ինչ որ ալ եղած ըլլան 
իրենց պարագաները, ոչ ըսած եմ եւ ոչ ալ կրնայի ըսել, հա-
կառակ Ներգաղթի Կոմիտէի Ա. քարտուղարի հանգամանքիս, 
որ իր ընտանիքը կրնանք այսինչ կամ այնինչ թուականին 
ղրկել: Առաւելագոյն ըսածս եղած է. «Պարագաներդ նկատի 
կ՚ունենանք եւ երբ մեկնելուդ թուականը որոշուի, քեզի լուր կը 
տրուի»: Գիտեմ թէ այս պատասխանը գոհացուցիչ չէ անոնց 
համար՝ որոնք կ՚ուզեն նոր գործի ձեռնարկել, բայց ներգաղթի 
պէս հաւաքական մեծ գործերու ընթացքին այսպիսի խնդիր- 
ներ անխուսափելի են:

Վերջին կէտ մը եւս պէտք է շեշտել ճամփորդողներուն հա-
մար: Մօտ օրէն պիտի սկսին ներգաղթի գործնական աշխա-
տանքները՝ ներքին փոխադրութիւններ, բժշկական քննութիւն, 
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նաւերու մէջ տեղաւորում, գոյքերու փոխադրութիւն եւայլն: Այս  
աշխատանքներուն ալ ատեն, իւրաքանչիւր ներգաղթող պէտք  
է լրջութեամբ եւ կարգապահութեամբ հետեւի ներգաղթի կոմի- 
տէներու եւ անոնց կից կազմուած զանազան մարմիններու 
տալիք հրահանգներուն ու թելադրութեանց: եւ ասիկա պէտք 
է ընենք նախ ընդհանուր գործին կանոնաւորութեան եւ յա- 
ջողութեան համար, յետոյ՝ որպէսզի մօտաւորապէս քառորդ 
դարէ իվեր մեզ հիւրընկալող ազնիւ ժողովուրդներու վրայ մեր 
ձգելիք վերջին տպաւորութիւնը տգեղ չըլլայ: 

Այս բոլորը պարզ եւ անկեղծօրէն ըսինք, գիտնալով թէ մեր 
ժողովուրդի հայրենասիրութիւնը այնքան մեծ է եւ Սովետ Հա-
յաստանի հանդէպ ունեցած վստահութիւնը այնքան անվերա-
պահ, որ գաղութիս բոլոր անկեղծ կազմակերպութիւններն ու 
հայրենակիցները, զգալով ներգաղթի գործին կարեւորութիւնը, 
իրենց առաւելագոյն ճիգը պիտի բերեն անոր յաջողութեան 
համար:

Մեր ժողովուրդին՝ Սովետ Հայաստանի հանդէպ ունեցած 
անվերապահ վստահութեան յուզիչ մէկ փաստն ալ ունեցանք  
վերջին օրերս: Ներգաղթի Կոմիտէն իր գրասենեակը հրաւիրած 
էր Բազմարհեստից Վարժարանի համար արձանագրուած  
պատանիները՝ իրենց ծնողներով: Այս առթիւ ներկայացող բո- 
լոր ծնողներուն հարց կը տրուէր թէ ի հարկին, եթէ կարելի 
չըլլայ զիրենք իրենց զաւակներուն հետ ղրկել, կը յօժարի՞ն 
իրենց զաւակները առանձին ղրկել: Գրեթէ բոլորը կը պատաս- 
խանէին. «Մենք մեր Հայրենիքին վստահութիւն ունինք, թող  
մեր տղան երթայ եւ հոն մարդ ըլլայ»: Ասոնց կարգին ներկա-
յացած էր բաւական զարգացած տիկին մը, ամուսինին հետ  
միատեղ: Միեւնոյն հարցումին իր պատասխանը եղաւ. «չորս  
զաւակներ ունէի, երեքը մեռան. ասիկա միակ զաւակս է. երա- 
նի թէ միւսներն ալ մեռած չըլլային եւ չորսը միասին Հայրենիք 
ղրկէի»: 
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ՀրաԺեՇՏի ԽՕսՔեր  
աՌաՋին ներգաՂթՈՂներՈՒն

Արենակից հայրենադարձ եղբայրներ,

Սուրիոյ եւ Լիբանանի բախտաւորներն էք դուք, մեր սիրելի 
եղբայրներ եւ քոյրեր: Ձեզմէ իւրաքանչիւրը, նախորդ մեծ  

պատերազմին, անմարդկային ջարդերէ հրաշքով հազիւ ա- 
զատուած, գաղթական կեանքի բոլոր դժուարութիւններուն 
ենթարկուեցաք կողոպտուեցաք եւ անհայրենիք՝ երկրէ երկիր 
թափառեցաք: Ապրեցաք ծանր պայմաններու տակ: Ձեր ֆի- 
զիքական գոյութիւնն իսկ ամէն վայրկեան վտանգուած էր:  
Օտար երկինքներու տակ, օտարներէ շրջապատուած, ունե- 
ցաք դժբախտ օրերով լեցուն կեանք մը: Բայց դուք այս բո- 
լորին տոկացիք: Ոչ միայն ջարդերէ վերապրեցաք, այլ կրցաք 
նաեւ պահել բարոյական ձեր բարձրութիւնը, հոգեկան ձեր 
ազնւութիւնը եւ ազգային ձեր զգացումները: Որովհետեւ ձեր  
մէջ կար վերապրելու զօրաւոր կամքը, hայու ժառանգական  
աշխատասիրութիւնը, ստեղծագործ ոգին ու մտային եւ հոգե- 
կան արժէքները գնահատելու յատկութիւնը: Բայց կար մանա- 
ւանդ ձեր մէջ հաւատքը՝ հանդէպ հայ ազգին ապագային, ան- 
վերապահ վստահութիւնը՝ հանդէպ Սովետ Հայաստանի վերել- 
քին եւ անոր ղեկավարներուն իմաստութեան: եւ այս բոլորին 
վրայ, իբր պսակումը ձեր գերմարդկային ճիգերուն արժանի 
եղաք մեկնելու դէպի Հայրենիք: Հայրենիք մը՝ վերածնած, Հայ- 
րենիք մը՝ որուն քսանհինգ տարեկան կեանքի հսկայական 
վերելքը մեր հայրերուն երազած բոլոր բարձրութիւններէն 
աւելի վեր է, Հայրենիք մը՝ զօրաւոր ու յաղթական, Հայրենիք 
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մը՝ որ համահաւասար իրաւունքներով մաս կը կազմէ Սովետ 
հզօր Միութեան եւ եղբայրական աջակցութիւնը կը վայելէ այդ 
Միութեան մաս կազմող հանրապետութիւններուն: Վերջապէս 
Հայրենիք մը՝ ուր ի գին մեծ զոհողութեանց, ուրախութեամբ եւ 
խանդավառութեամբ ձեզ պիտի ընդունին մեր պետութիւնն ու 
Հայաստանի ժողովուրդը: Ու այսքան գեղեցիկ պայմաններու 
տակ վերջ պիտի գտնէ ձեր կեանքին գաղթական, անհայրենիք 
եւ դժբախտ շրջանը: 

դուք բախտաւորներն էք այս գաղութներուն: Բայց այդ 
բախտաւորութիւնն իսկ պարտականութիւններ կը դնէ ձեր 
վրայ: Սովետ Հայաստանի կառավարութեան ու ժողովուրդին 
առջեւ, դուք, առաջին ներգաղթողներդ, պիտի ըլլաք բնակա-
նաբար մեր առաջին ներկայացուցիչները: Ձեզմով է որ պիտի 
դատեն, գոնէ մասամբ մեր գաղութի ամբողջ հայութիւնը: Բնա-
կանաբար ձեր գաղթականի դժբախտ կեանքէն ժառանգեցիք 
թերութիւններ, յոռի սովորութիւններ: Բայց անհրաժեշտ է որ 
ձեր մեկնումէն առաջ այդ բոլորը հոս թողուք, եւ ձեր մեծագոյն 
ճիգը ընէք յարմարելու մեր Հայրենիքի մաքուր կեանքին, Սո- 
վետ իրաւակարգի ստեղծած նոր ու գեղեցիկ կենցաղին:

Քանի մը խօսք ալ մասնաւորապէս ձեզի, առաջին կարա- 
ւանով մեկնող ՌԱԿի սիրելի ընկերներ: Ճամփորդութիւնները 
որքան ալ գեղեցիկ ըլլան եւ անոնց նպատակները նուիրական,  
գաղափարակից ընկերներու տխուր երանգաւորում մը կը դնէ 
անոնց մէջ: Տարիներով միասին աշխատեցանք, միեւնոյն վեհ 
գաղափարներով տոգորուած, միեւնոյն իտէալի ծառայող, մի- 
եւնոյն ծրագրի շուրջ բոլորուած: դուք պատկանեցաք կու- 
սակցութեան մը՝ որուն նպատակը եղաւ վերջին քսանհինգ 
տարիներուն ընթացքին, լրջօրէն, առանց մեծ աղմուկ հանե- 
լու, աշխատիլ գաղթահայութեան ֆիզիքական գոյութեան, մը- 
շակութային բարձրացումին համար: Բայց ասոնցմէ վեր՝ անոր  
իտէալը եղաւ հայը հայ պահել արտասահմանի մէջ եւ մանա- 
ւանդ գաղութահայութիւնը կապուած պահել Մայր Հայրենիքին՝  
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Սովետ Հայաստանին եւ այս նպատակով, այս կուսակցութիւ- 
նը, իր բեմերով ու մամուլով սփիւռքահայութիւնը հաղորդակից 
դարձուց Հայրենիքի մէջ մեր հարազատներուն կողմէ կատար- 
ուած հսկայական վերելքներու, գաղութներու ակնարկները 
սեւեռուած պահեց դէպի Սովետ Հայաստան: Այս կազմակեր- 
պութեան տարած աշխատանքներուն մէջ դուք ալ ունեցաք, 
ձեր կարողութեանց չափով, բաժին մը: 

Մեր կուսակցական հաւաքոյթներու մէջ, մեր պատգամա- 
ւորական ժողովներու ընթացքին եւ պաշտօնապէս, մենք միշտ  
յայտարարած ենք թէ միշտ մեր կուսակցութիւնը զուտ գաղութ- 
ներու յատուկ կուսակցութիւն մըն է: Այսօր երբ դուք կը մեկնիք 
մեր երազներու երկիրը, շատ բնականաբար վերջ կը դրուի 
արտասահմանեան կուսակցական կեանքին: դուք Սովետ Հա- 
յաստան կը մեկնիք, իբր պարզ եւ համեստ քաղաքացիներ: 

Առաջին կարաւանով մեկնող բոլոր բախտաւորներդ երախ- 
տագիտական պարտականութիւն ունիք ձեզ հիւրընկալող, ձե- 
զի քաղաքացիական բոլոր իրաւունքները շնորհող, ձեր լեզուն, 
ձեր ազգային կեանքը պահելու հնարաւորութիւն տուող Սու- 
րիոյ եւ Լիբանանի արաբ ազնիւ ժողովուրդներուն: 

Ձեզի Հայրենիք կանչող, ձեզի երջանիկ կեանք շնորհող 
Սովետ Հայաստանի եւ անոր ղեկավարներուն:

Ներգաղթի հրահանգը տուող եւ անոր կարելիութիւնները 
ստեղծող Սովետ հզօր Միութեան եւ անոր ղեկավար Մեծ Սթա- 
լինին5:
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անՇարԺ ԿաԼՈՒածներՈՒ ԽնդիրԸ 
ներգաՂթի աՌնչՈՒթեաՄԲ

Ներգաղթի առթիւ անշարժ կալուածներու խնդիրն ալ բա- 
ւական երկար քննադատութեանց առիթ տուաւ հակա- 

ռակորդ մամուլին: Մեր նպատակը սակայն, ներգաղթը կազմա- 
կերպողներուն դէմ ժողովուրդը գրգռելու յետին մտքով գրուած  
յօդուածներուն պատասխանել չէ, ոչ ալ պատասխանատւու- 
թենէ խուսափելու ճիգ մը, այլ միայն լուսաբանել մտքերը:

Մեր նիւթէն դուրս կը մնան բնականաբար մեր գաղութին 
բարեկեցիկ դասակարգին ունեցած մեծ կալուածները: Տարի- 
ներու ընթացքին, շնորհիւ իր աշխատասիրութեան, խնայողու- 
թեան ոգիին, Ազգերու դաշնակցութեան Նանսէնեան Գրա- 
սենեակին6 եւ ՀԲԸՄի օժանդակութեան, մեր միջակ եւ գործա-
ւոր դասակարգը կրցաւ մեծ քաղաքներու, մասնաւորապէս 
Հալէպի եւ Պէյրութի արուարձաններու մէջ, անհատապէս թէ 
հաւաքաբար հողեր գնել եւ կոկիկ տուներ շինել, պատսպարելու 
համար իրենց ընտանիքները: Այս հիւրընկալ երկիրներու մէջ 
անշարժ կալուած ունեցողները մեր գաղութին որոշ մէկ մասը 
կը կազմեն, մօտաւորապէս քսանհինգ առ հարիւրը, առանց 
նկատի ունենալու Այնճարի, Սուրի, Քեսապի պէս գաղութներ, 
որոնք որոշ պայմաններով ունին հողեր, պարտէզներ եւայլն: 

դժբախտաբար մեր կալուածատէրերէն շատեր իրենց կալ- 
ուածներուն վերաբերեալ ունին շատ մը կնճռոտ խնդիրներ: 
Մեր կալուածատէրերը կրնանք գլխաւոր չորս խումբերու բաժ- 
նել:
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Ա.- Անոնք որ իրենց գնած հողին արժէքը ամբողջութեամբ 
վճարած են եւ տուն շինած՝ իրենց ունեցած դրամով: Անոնք 
ունին սեփականութեան օրինական վաւերաթղթիկը՝ թափուն: 
դժբախտաբար եւս կան կալուածատէրեր ալ, որոնք՝ թէեւ ի- 
րենց ամբողջ պարտքը վճարած են, հողատիրոջ չկամութեան 
կամ այլ պատճառներով, ինչպիսին է հողի հաւաքական գնում- 
ներու պարագան, չունին կալուածատէրի իրենց օրինական 
թուղթը: Այս վերջինները, իրենց կալուածներու վաճարումին 
ընթացքին շատ անգամ կ՚ենթարկուին հողատիրոջ շահագոր- 
ծումին: 

Բ.- Անոնք որ իրենց հողերը գնած են որոշ ժամանակամի- 
ջոցի ընթացքին մասնավճարներով անոնց արժէքը հատուցա- 
նելու պայմանաւ: Այս պարագաներու մէջ շատ անգամ հողա- 
տէրերը գնողներու անփորձութենէն օգտուելով անոնց ստո-
րագրել տուած են շատ խիստ պայմաններ: Օրինակ մը տուած 
ըլլալու համար, Անդր-Նահրի Ժիւօբինի թաղի կալուածները կը 
գտնուին այս պարագաներու տակ: Պատերազմի ընթացքին, 
Ազգ. Իշխանութեանց դիմումներուն ընդառաջելով ֆրանսա-
կան իշխանութիւնները մասնաւոր դատարան մը կազմեցին 
այս տուներու պայմանագրութիւնները վերաքննելու եւ բարե- 
փոխելու համար: դժբախտաբար այս ձեւով հող գնող հայերէն 
շատերը տարիներու ընթացքին չկրցան կամ չուզեցին վճարել 
իրենց պարտքերը: Ոմանց համար ասիկա հետեւանքն էր տըն- 
տեսական նեղ պայմաններու, բայց ոմանց համար ալ պարզ 
անհոգութեան կամ չկամութեան, որովհետեւ երբեմն ալ, տա- 
րեկան մասնավճարները շատ փոքր գումարներ էին, զորս 
գնողները կրնային շատ դիւրութեամբ տալ եւ օրինական սե-
փականատէրեր դառնալ: Աւելցնենք նաեւ թէ հողատէրերու 
եւ գնողներու միջեւ անհամաձայնութեան նիւթ դարձաւ շատ 
անգամ նաեւ օսմանեան ոսկիի խնդիրը, որովհետեւ այդ հո- 
ղերը օսմանեան ոսկիով գնուած էին ժամանակին եւ այդ ոսկի- 
ին արժէքը յետագային յաջորդական բարձրացումներ կրած 
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էր: Յամենայնդէպս, մասնավճարներով գնուած եւ պարտքերը 
ժամանակին չվճարուած հողերու խնդիրը օրինական տեսա- 
կէտով շատ մը բարդութիւններ ներկայացնող խնդիր է:

Գ.- Անոնք որ հող գնելու համար կամ հողը գնելէ յետոյ իրենց 
տուները շինելու համար, նիւթական օժանդակութիւն կամ շի- 
նանիւթ ստացած են նախկին Ազգերու դաշնակցութեան Նան- 
սէնեան Գրասենեակէն: Ըստ համաձայնութեան, անոնք ստիպ- 
ուած էին ստացուած գումարները, կամ առնուազն շինանիւթե- 
րու փոխարժէքը վերադարձնել Նանսէնեան Գրասենեակին 
որպէսզի այդ գումարներով նպաստաւորուին ուրիշ հայ գաղ- 
թականներ: եթէ չենք սխալիր՝ ժողովուրդին տրուած այս օժան- 
դակութեան մէջ կային ֆրանսական նախկին իշխանութենէն 
եւ ՀԲԸՄէն տրամադրուած գումարներ ալ:

Կան նաեւ թաղեր, ինչպէս Պէյրութի «Ճերմակ Տուներ»ը, 
որոնք շինուած են՝ Նանսէնեան Գրասենեակին կողմէ, տրա-
մադրուած ժողովուրդին: Ժողովուրդը այս տուներուն տէր պի- 
տի դառնար վճարելով տարեկան որոշ գումար մը: Այս պա-
րագային մէջ ալ, շատեր չեն վճարած իրենց պարտքերը: Հոս 
կայ խնդիր մը, որ թէեւ մեր յօդուածին նիւթէն դուրս է, բայց 
որուն մասին կ՚արժէ քանի մը հարցումներ ընել այս անգամ: 
Նախկին Ազգերու դաշնակցութեան լուծարքի ենթարկուելէն 
յետոյ արդեօք օրինական հիմ գոյութիւն ունի՞ այս գումարները 
ժողովուրդէն պահանջելու: եթէ այդ օրինական հիմը գոյու- 
թիւն ունի, գործնականին մէջ հաւաքուած գումարները քանի 
մը պաշտօնեաներ ապրեցնելէ զատ ուրիշ բանի մը կը ծա-
ռայե՞ն, եւ ի՞նչ բանի: Ինչպէս ըսինք, ՀԲԸՄն ալ բաժին մը  
ունի այս գումարներուն մէջ. արդեօք Բարեգործականի վարիչ  
մարմինները կը պահե՞ն իրենց հակակշիռի իրաւունքը կամ 
կը հետաքրքրուի՞ն այս խնդիրներով: Որքան կը յիշեմ, Ազգ. 
Գաւառական Ժողովին վերջին նստաշրջանին միեւնոյն հար- 
ցումները ըրած էի եւ խնդիրը ձգուած էր Քաղաքական Ժո- 
ղովին, իբր գործադիր մարմին:
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Դ.- Անոնք որ սեփականատէրի վաւերաթուղթը ունենալէ 
յետոյ իրենց կալուածները գրաւի (րեհինի) դրած են՝ տոկոսով 
պարտք առնելու համար: Տունը ծախուելու պարագային, այս 
խնդիրը թէեւ դժուար լուծելի խնդիր չէ բայց նորէն ալ օրինա-
կան ձեւակերպութիւններ կը պահանջէ:
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ՅաՒիՏենաԿան դԺգՈՀներ

Արտասահմանի hայութեան մէջ տարր մը իրեն ազգային  
պարտականութիւն կը նկատէ քննադատել ինչ որ Սո- 

վետ Հայաստանի գործ է, ինչ որ Սովետ Հայրենիքէն կու գայ: 
Իրենց դժգոհութիւնը յայտնելու համար, անոնք պատրաստ են 
ամէն առիթ օգտագործելու եւ ամէն միջոցի դիմելու: Տարիներ 
շարունակ գանգատեցան թէ Հայաստանի կառավարութիւնը 
արտասահմանով չի հետաքրքրուիր, գաղութներու հայութեան 
հանդէպ անտարբեր է: երբ ներգաղթի լուրը հասաւ, անոնք  
չուզեցին հաւատալ եւ բարձր քաղաքականութեան տուեալնե- 
րու վրայ հիմնուելով աշխատեցան որ բազմաչարչար գաղու- 
թահայութիւնը եւս չհաւատայ ներգաղթի կարելիութեան: Բայց  
սկսաւ ներգաղթը, շատերուն ակնկալածէն շատ աւելի կանո-
նաւորութեամբ: Այն ատեն, այդ տարրին ղեկավարները ըսին.  
«Մեր ազգին համար ներգաղթը երկրորդական խնդիր է, ատի- 
կա միշտ ալ կարելի էր. կարեւորը հայկական հողերու խնդիրն 
է»: եթէ օր մը Սովետ Հայաստան վերագրաւէ Կարսն ու Ար- 
տահանը, վստահ եղէք թէ անոնք դարձեալ դժգոհ պիտի մնան, 
առարկելով թէ կարեւորը Ուիլսընեան սահմանները7 ունենալն 
էր: եթէ այդ ալ իրականանայ, կրնան նորէն դժգոհիլ թէ... 
Կեսարիան Հայաստանի սահմաններուն մէջ չի գտնուիր: դըժ- 
գոհութիւնը սահման չունի անոնց մօտ: 

Բայց մենք, պարզ մահկանացուներ՝ «բարձր քաղաքակա- 
նութենէն» չհասկցողներս, հայութեան «հզօրագոյն» կուսակ- 
ցութեան չպատկանողներս, «ազատ, անկախ» եւ «Ծովէ Ծով»... 
երեւակայական Հայաստան մը իբրեւ Հայրենիք չունեցողներս, 
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ունինք մէկ Հայրենիք, կը հաւատանք մեր Հայրենիքին, սովետ 
մեծ ընտանիքին մաս կազմող Սովետ Հայաստանին: Մենք հա- 
մոզուած ենք թէ մեր Հայրենիքի իմաստուն եւ իրատես ղե-
կավարները Նոյեմբեր 29ի աքթով Հայաստանը փրկեցին կոր- 
ծանումէ զայն առաջնորդեցին բարձրութիւններու եւ յաղթա-
նակի, վերջապէս՝ կարելի դարձուցին ներգաղթի ազգահաւաք- 
ման գործը: Մենք համոզուած ենք նաեւ թէ անոնք, շնորհիւ Սո- 
վետ հզօր Միութեան եւ անոր մեծ առաջնորդին օժանդակու- 
թեան, պիտի ընեն թէ՛ Հայրենիքի թէ՛ ալ արտասահմանի հա- 
յութեան համար լաւագոյն կարգադրութիւնները:

Յաւիտենական դժգոհները սկսան ներգաղթի առաջին օրե- 
րէն իսկ գանգատիլ թէ ինչու՞ արձանագրութեանց հրահանգը 
եկաւ այսինչին կամ այնինչին, թէ ինչու՞ ներգաղթի կոմիտէի 
մաս կը կազմեն այնինչները եւ ոչ աւելի «հեղինակաւոր» մար- 
դիկ, թէ ինչու՞ ներգաղթի շուրջ այսքան աղմուկ կ՚ըլլայ: Յետոյ 
սկսան ճուալ արտասահմանի մեր փափուկ կացութեան, կալ- 
ուածները ծախողներուն մասին...: Վերջապէս նոր գիւտ մը 
եղաւ իրենց համար հինգերորդ կարաւանի ուշացումը: Առիթը 
նոր էր ու անակնկալ, զայն չօգտագործել իրապէս մեղք պիտի 
ըլլար: Այդ մասին Արեւելքի8 խմբագրական յօդուածները կար- 
դացողը կը զգայ թէ գրողը ներքին ուրախութիւն մը ունի, վերջին 
յաղթանակը տանողի ուրախութիւնը, որ վերջապէս կրնայ իր 
վրէժը լուծել: Թէեւ հինգերորդ կարաւանի ուշացումը հաճելի 
չէ՝ մարդկային է որ ճամփորդութեան պատրաստուած մարդը 
փափաքի ժամ առաջ մեկնիլ, բայց այդ պարագան ողբերգա-
կան ներկայացնելը տղայական է՝ եթէ անգիտակցաբար կ՚ըլ- 
լայ, զզուելի է՝ եթէ գիտակցաբար է: Մարդիկ, որոնք Քարան- 
թինան երբեք տեսած չեն, անոր ճամփան իսկ չեն գիտեր, կար- 
ծես իրենց ուղեղը Արեւելքի հովէն ազդուած, առժամաբար  
Քարանթինա բնակող ներգաղթողներու անտանելի կեանքին 
մասին կը խօսին այս օրերս, ամէն տեղ եւ ամէն առիթով: Արե- 

ւելք կարդացողները այն տպաւորութիւնը կ՚ունենան թէ այս 



– 605 –

օրերս Քարանթինա բնակողները զրկուած են իրենց պալատ- 
ներէն ու ճոխ կեանքէն: Բայց իրականութիւնը տարբեր է, իրենք  
ալ գիտեն թէ իրականութիւնը տարբեր է: դժգոհութիւն յայտ- 
նելով, ներգաղթի գործը քննադատելով չէ որ անոնք իրենց 
ազգային սրբազան պարտականութիւնը կը կատարեն: Այսօր 
Քարանթինա բնակող մեր եղբայրներէն ու քոյրերէն շատերը 
երէկ կը բնակէին մարդկայինօրէն ապրելու նուազագոյն պայ- 
մաններէ զրկուած տուներու մէջ: Անոնցմէ շատերը ամիսներէ 
իվեր անգործ էին եւ նիւթապէս շատ դժուար կացութեան մատ- 
նուած: Յամենայնդէպս, անոնց կեանքը աւելի վատ չէ այսօր, 
քան երէկ: Քարանթինան չտեսած մարդոց համար ըսենք թէ, 
այս պետական հաստատութիւնը ընդարձակ պարտէզներով 
շրջապատուած օդասուն շէնքեր ունեցող գեղեցիկ վայր մըն է:

Այդ շէնքերը ունին հողէն մօտ մէկ մեթր բարձրութեամբ 
տախտակամածներ: Աւելցնենք թէ առատ ջուր եւ ելեկտրա-
կանութիւն ունեցող այս հաստատութիւնը կը գտնուի ամէնա- 
օդասուն շրջաններէն մէկուն մէջ: Բնականաբար հոն կան ըն- 
տանիքներ, որոնք ապրուստի միջոցներէ զրկուած են: Բայց 
դամասկոսի Ներգաղթի Կոմիտէն տեւականօրէն կը հոգայ 
այդ ընտանիքներու ապրուստը:

Քարանթինա բնակող ընտանիքները սիրով եւ համբերու- 
թեամբ կը տանին պզտիկ դժուարութիւններն ալ՝ եթէ պատա- 
հին, որովհետեւ անոնք վստահ են թէ մօտ օրէն պիտի մեկնին 
Հայրենիք, իրենց հետ տանելով երազուած Սովետ Հայաստա- 
նը, ուր պիտի ունենան նոր բնակարաններ եւ պիտի ազատին 
անգործութեան եւ անօթութեան մղձաւանջէն: Իրիկուն մը Քա- 
րանթինա այցելութեան կ՚երթայի երբ հանդիպեցայ դամաս- 
կոսի ներգաղթողներէն սուրիացի հին բարեկամի մը: Հարցուցի 
իրենց կեանքին եւ Արեւելքի գրածներուն մասին: Անմիջապէս  
եւ զօրաւոր շեշտով մը պատասխանեց. «Բացարձակ սուտ են,  
բացարձակ սուտ են, մեր կեանքը Քարանթինայի մէջ անտա- 
նելի ոչ մէկ կողմ ունի»: Աւելցուց. «Շուտ քալենք, հայկական 
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պարի համար ինծի կը սպասեն»: 

երբ Քարանթինա հասանք, արդէն ժողովուրդը, մեծով պըզ- 
տիկով նստած ընդարձակ բակի կանաչութիւններուն վրայ, 
կ՚երգէր, կը նուագէր, կը պարէր ու կ՚ուրախանար...:

Խօսեցայ իրենցմէ շատերուն հետ, անոնցմէ ոչ մէկը յուսա- 
հատ էր եւ ամէնքը կը ծիծաղէին բոլոր Արեւելքներուն գրած- 
ներուն վրայ:

Կը մեկնի հինգերորդ կարաւանը եւ անոր կը յաջորդեն ուրիշ  
կարաւաններ ալ, բայց վստահ եղէք թէ մեր յաւիտենական 
դժգոհները պիտի գտնեն վստահաբար քննադատութեան եւ 
դժգոհանքի ուրիշ առիթներ:

Այս բոլորէն յետոյ, ինքնիրենս նորէն հարց կու տամ թէ ի՞նչ 
նպատակ կը հետապնդեն այս մարդիկը: Ներգաղթը Սովետ 
Միութեան եւ Սովետ Հայաստանի կողմէ կազմակերպուած 
գործ մըն է: Անոնց կազմակերպչական կարողութիւնները շա- 
տոնց փաստուած են եւ այդ ուղղութեամբ նոյնիսկ մեր «ամէ-
նազօրաւոր» կազմակերպութիւն ունեցող կուսակցութենէն 
խելք ուզելու պէտք չունի: Տեղական կոմիտէներն ալ թէեւ 
իրենց մէջ չեն պարունակեր երեսփոխաններ ու նախկին նա- 
խարարներ, բայց ունին մարդիկ, որոնք խելք ալ ունին, խիղճ  
ալ, եւ, կարելի եղածին չափ օժանդակելու համար ներգաղթի  
գործին շատ անգամ կը մոռնան իրենց գործերն ու ընտանի- 
քները:

երբ Հայրենիքի կառավարութիւնը եւ պաշտօնական մար- 
միններ ժողովուրդին առջեւ այս գործին պատասխանատւու- 
թիւնը ստանձնած են արդէն, ներգաղթին նուազագոյն օգտա-
կարութիւնը չունեցողներուն կը մնայ լռել, հասկնալ այս մեծ 
ձեռնարկին կարեւորութիւնը:

եթէ գտնուին պզտիկ թերութիւններ եւ պատահին կամքէ 
անկախ ուշացումներ, պէտք է գիտնան թէ այդ մասին իրենց 
չափ եւ իրենցմէ աւելի մտահոգուողներ եւ աշխատողներ կան: 
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եթէ անոնք այս պարապ քննադատութիւններով կ՚ուզեն 
ժողովրդականութիւն շահիլ եւ ժողովուրդը գրգռել ներգաղթը 
կազմակերպողներուն դէմ ՝ շատ սխալ մեթոտի կը դիմեն, մե- 
թոտ մը՝ որ կրնայ իրենց յուսացած արդիւնքին ճիշտ հակա-
ռակ արդիւնքը տալ:

եթէ մեր յաւիտենական դժգոհներու մտահոգութիւնը ժողո- 
վուրդին բարիքն է, թող հանգիստ ձգեն Քարանթինա գտնուող 
ներգաղթողները եւ օգնութեան հասնին Քարանթինայի ճիշտ 
քովը գտնուող՝ աւելի հեռուները չերթալու համար, Ամանոս 
Քեմփի ժողովուրդին: Այդ ժողովուրդը քսանհինգ տարիներէ 
իվեր, կը բնակի ողորմելի թիթեղներու տակ, Քարանթինայէն 
տասը անգամ աւելի վատ առողջապահական պայմաններ 
ներկայացնող հիւղակներու մէջ եւ ատոր պատճառը ո՛չ ներ- 
գաղթն է, եւ ո՛չ ալ «Ռուսիա» նաւու ուշանալը: 
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Մեր ՏեսաԿՑՈՒթիՒնԸ  
սՈՒրիա-ԼիԲանանի  

ներգաՂթի ԿեդրՈնաԿան ԿՈՄիՏԷի  
ա. աՏենադՊիր  

ԸնԿ. Մեթր Հրաչ սեդրաԿեանի ՀեՏ9

Օ գտուելով Սուրիա-Լիբանանի Ներգաղթի Կեդրոնական 

Կոմիտէի Ա. Ատենադպիր ընկ. Մեթր Հրաչ Սեդրակեանի 

հոս [Գահիրէ] ներկայութենէն, կը փութամ հայրենադարձի 

շուրջ տեսակցութիւն մը ունենալ, եգիպտահայ գաղութս տեղ- 

եակ պահելու համար առաւելաբար այն գործնական աշխա-

տանքներուն, որոնք կատարուած են Սուրիա-Լիբանանի հա- 

յահոծ գաղութին մէջ, եւ որոնք, հոս եւս պիտի կատարուին:

Ընկ. Սեդրակեան, զոր ճանչնալու առիթը ունեցած էի 1941ին 

Պէյրութի մէջ, այն անձերէն է որոնք գործի մը յաջողութեան 

համար գիտեն վեր առնել թեքնիք եւ իրարու շղթայաւորուած 

աշխատանքները, որոնց անթերի համակարգութեան եւ ներ- 

դաշնակ գործադրութեան շնորհիւ՝ գործ մը կանոնաւորապէս  

կ՚ընթանայ, հոս՝ կարաւանները կը քալեն...:

Այսպէս, ուրեմն, մեր տեսակցութեան ամբողջ տեւողութեան, 

Մեթր Սեդրակեան ծանրացաւ աւելի ներգաղթի գործնական  

աշխատութեանց շուրջ:

Հարցում.- Մեր ընթերցողներուն՝ խնդրեմ ծանօթացուցէք 

ձեր գաղութի ներգաղթի նախապատրաստութիւնները, ընելով  

համառօտ պատմական մը:
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Պատասխան.- Հայրենադարձի առաջին լուրը երբ Սուրիա-
Լիբանան հասաւ, ամբողջ գաղութը խանդավառութեան եւ 
ուրախութեան օրեր ապրեցաւ: Արդէն կը հասնէին Արտասահ- 
մանեան Հայերի Ընդունման եւ Տեղաւորման Կեդրոնական Կո- 
միտէի նամակները Ազգ. Խորհուրդին եւ Հայաստանի Բարե-
կամներու Միութեան10, հրահանգելով անմիջապէս ներգաղթի 
կոմիտէներու կազմումը, մասնակցութեամբ յառաջդիմական  
կազմակերպութեանց11: Շատ համերաշխ մթնոլորտի մէջ կազ- 
մուեցան Պէյրութի մէջ Սուրիա-Լիբանանի Կեդրոնական Կո- 
միտէն, իսկ Հալէպ եւ դամասկոս՝ տեղական կոմիտէներ: Ատկէ  
վերջ, կոմիտէները անմիջապէս գործի ձեռնարկեցին՝ Պէյրութի 
մէջ տասնութը, Հալէպի՝ քսանմէկ եւ դամասկոսի՝ չորս արձա-
նագրութեանց գրասենեակներ բանալով: Իւրաքանչիւր գրա- 
սենեակի մէջ կ՚աշխատէին չորսէն եօթը քարտուղարներ: Գրա- 
սենեակ եւ քարտուղարներ չէին հասներ բաւարարութիւն տա- 
լու հայրենադարձ ժողովուրդին, որ խումբ առ խումբ կը խուժէր 
արձանագրուելու համար:

Հարցում.- Ի՞նչ եղաւ արձանագրութեանց վերջնական ար- 

դիւնքը:

Պատասխան.- Արձանագրութեանց արդիւնքը ակնկալուա- 
ծէն շատ աւելի էր. Սուրիա-Լիբանանի հայութեան ընդհանուր 
թիւը կը հաշւուի մօտաւորապէս հարիւր իննիսուն հազար,  
որուն հարիւր վաթսունհինգ հազարը արդէն արձանագրուած 
էին, ուրեմն՝ մօտաւորապէս իննիսուն առ հարիւրը: եգիպտոսի 
մէջ, զանազան տեսակցութեանց ընթացքին, ինծի այն կարծի- 
քը կը յայտնուէր թէ Սուրիա-Լիբանանի մէջ միայն չքաւորներ 
եւ անգործներ արձանագրուած են, մինչդեռ իրականութիւնը 
բոլորովին տարբեր է. գաղութին ունեւոր եւ դիրքի տէր դասա-
կարգին կարեւոր տոկոսը արձանագրուած է եւ անհամբեր 
իր կարգին կը սպասէ Հայաստան մեկնելու համար: Արձա-
նագրութեանց աւարտման շրջանին էր որ չորս լիազօր պատ- 
ուիրակներ – երկուքը՝ Սուրիոյ եւ միւս երկուքը՝ Լիբանանի 
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համար – կը հասնէին Սովետ Հայաստանէն, կազմակերպելու 
համար ներգաղթի գործնական աշխատանքները:

Հարցում.- Մեկնողներու ցանկերուն պատրաստութեան 

մէջ դժուարութեանց կը հանդիպի՞ք:

Պատասխան.- Բնականաբար: Մեր գաղութին ներգաղթի 
կազմակերպութեան համար ամէնամեծ դժուարութիւններէն 
մէկն է իւրաքանչիւր կարաւանով մեկնելիքներուն ցանկին 
պատրաստութիւնը: Ինչպէս յիշեցինք, ներգաղթի համար ար- 
ձանագրուողներուն թիւը մեծ է, եւ ասոնցմէ մօտաւորապէս 
կէսը անմիջապէս ներգաղթողներու մէջ կ՚ուզէ ըլլալ: Ասիկա՝ 
նկատի առնելով, նախ իրենց հայրենասիրութիւնը եւ յետոյ՝ 
իրենց տնտեսական դժուարին կացութիւնը: Պէտք է գիտնալ  
թէ Սուրիա-Լիբանանի հայութիւնը [երկրորդ Համաշխարհա- 
յին] պատերազմէն վերջ տնտեսական ծանր կացութեան մը 
ենթարկուեցաւ, մէկ կողմէն՝ ծաւալող անգործութեան, միւս կող- 
մէն՝ գիներու տարապայման սղութեան հետեւանքով:

Հարցում.- Ի՞նչ է ձեր կարծիքը այս տարուան ներգաղթին 

վերաբերմամբ:

Պատասխան.- Նկատի պէտք է առնել թէ 1946 տարին ներ- 
գաղթի սկզբնաւորութիւնն է միայն եւ բուն զանգուածային 
ներգաղթը պիտի սկսի 1947ին: Ներգաղթը միայն հայրենա- 
սիրութեամբ եւ զգացումով կատարուող գործ մը չէ, այլ կապ- 
ուած է կարելիութիւններու եւ միջոցներու: Ասոնց մէջ կրնանք 
յիշել նիւթական միջոցներ, Միջերկրականի մէջ նաւ գտնելու 
դժուարութիւնները եւ մանաւանդ Սովետ Հայաստանի կա-
ռավարութեան եւ ժողովուրդին ըրած մեծ զոհողութիւնները: 
Փոքրիկ Հայաստանը, որ քառորդ դարու ընթացքին կրցած է  
կեանքի բոլոր մարզերուն մէջ հսկայական յառաջդիմութիւններ 
արձանագրել, կրցած է նաեւ իր ծոցին մէջ ընդունիլ արտերկրի 
իր զաւակները: Բայց կարելի չէր ակնկալել որ 1946ի քանի 
մը ամիսներուն ընթացքին ընդունէր բոլոր ներգաղթել փափա- 
քողները:
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Հարցում.- Ներգաղթի ամբողջական գործին մէջ որո՞նք են 

Սովետ Հայաստանի եւ արտասահմանի հայութեան անջատա- 

բար բաժին ինկած աշխատանքները:

Պատասխան.- Արտասահմանի հայութեան աշխատանքը 
ներգաղթի գործին ամէնադիւրին մասն է: Բուն դժուարին գոր- 
ծըն ու հսկայական զոհողութիւնը յանձն առած են Սովետ Հա-
յաստանի կառավարութիւնն ու ժողովուրդը:

Նախ, ներգաղթող հայերու փոխադրութիւնը Պաթումէն մին- 
չեւ Սովետ Հայաստանի զանազան վայրերը: Յետոյ՝ անոնց  
բնակարաններու, գործի եւ որոշ ժամանակի համար ուտես- 
տեղէնի հայթայթումը:

Այս բոլորը կը բացատրեն թէ ինչու՞ ներգաղթի կոմիտէնե- 
րը եւ Սովետ Հայաստանի պատուիրակները չէին կրնար ան- 
միջապէս գոհացում տալ անմիջական մեկնումի անհրաժեշ- 
տութեան մէջ գտնուող ընտանիքներուն եւ կը պարտաւորուէին 
չորս-հինգ ընտանիքներէն միայն մէկը ղրկել:

Հարցում.- Որո՞նց նախընտրութիւն կը տրուէր մեկնելու:

Պատասխան.- Սովետ Հայաստանի պատուիրակները նա- 
խընտրութիւն կու տային ոչ թէ անոնց որոնք իրենց մասնագի- 
տութեամբ եւ զանազան յատկութիւններով կրնային առաւե-
լագոյն չափով օգտակար հանդիսանալ Մայր Հայրենիքին, այլ 
անոնց որոնք անմիջական մեկնումի անհրաժեշտութեան մէջ 
կը գտնուէին, գտնուելով տնտեսական դժնդակ կացութեան 
մէջ:

Հարցում.- Ի՞նչպէս տարուեցան ներգաղթի գործնական 

աշխատանքները:

Պատասխան.- Բնականաբար, ներգաղթի կոմիտէներու 
անդամները բաւարար չէին տանելու համար հայրենադարձի  
այս հսկայական գործը: Ուրեմն, բոլոր շրջաններուն մէջ կազ- 
մուեցան զանազան ենթակոմիտէներ, որոնց կարեւորագոյն- 
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ներն էին փոխադրական յանձնախումբը, տնտեսական եւ 
բժշկական մարմինները: 

Հոս պէտք է ըսենք, որ ներգաղթի համար բոլոր աշխատող- 
ները առանց որեւէ ակնկալութեան իրենց ամբողջ հոգիովը 
փարած էին աշխատանքին: Անոնց մէջ կային դիրքի տէր մար- 
դիկ, որոնք իրենց գործը կը ձգէին, օրերով իրենց տունը կը  
մոռնային, լաւագոյնս գլուխ հանելու համար ներգաղթի աշխա- 
տանքները:

երբ իւրաքանչիւր կարաւանով ներգաղթողներու ցանկը կը 
պատրաստուէր, այդ ընտանիքները կը հրաւիրուէին ներգաղթի 
գրասենեակ՝ վճարելու համար իրենց ճանապարհածախսը, 
իրենց կարելիութեան սահմանին մէջ անշուշտ, ընտանիքին 
բոլոր անդամները կ՚ենթարկուէին բժշկական քննութեան եւ 
կը ստանային իրենց բժշկական քարթ երը:

Հարցում.- Ներգաղթողներու գոյքերը ի՞նչ բաժանումի են- 

թարկուած էին եւ ի՞նչպէս կը փոխադրուին:

Պատասխան.- Ներգաղթողներուն գոյքերը կը բաժնուէին 
երկուքի. նախ՝ ծանր գոյքեր, որոնց վրայ կ՚արձանագրուէին 
իւրաքանչիւր ընտանիքի անունն ու ներգաղթողին ստացա- 
գրին թիւն ու գոյքին թիւը: Այդ ծանր գոյքերը մեկնումէն քանի 
մը օր առաջ կը փոխադրուին նաւահանգիստ՝ ներգաղթողնե- 
րու համար յատկացուած վայրի մը մէջ: Փոքր գոյքերը՝ որոնք 
ճամփու ընթացքին պէտք պիտի ըլլային, կը տարուէին ուղ- 
ղակի ներգաղթողներուն հետ:

Հարցում.- Մեկնումէն անմիջապէս առաջ ու՞ր կը հաւաք- 

ուէին ներգաղթողները:

Պատասխան.- Լիբանանի կառավարութիւնը սիրայօժար 
Ներգաղթի Կեդրոնական Կոմիտէին տրամադրած է Պէյրութի 
Քարանթինան, որ ընդարձակ վայր մըն է, պարտէզներով եւ  
բազմաթիւ շէնքերով: Մեկնումէն անմիջապէս առաջ բոլոր ներ- 
գաղթողները կը հաւաքուին Քարանթինա եւ այս համախմբու- 
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մը մեծապէս կը դիւրացնէ հաւաքաբար նաւ բարձրանալու 
կարգադրութիւնը, որովհետեւ անցագրերը եւ վիզաները հա- 
ւաքական կ՚ըլլան:

Հարցում.- Յաջողութեամբ կը կատարուէի՞ն ներգաղթող- 

ներուն Քարանթինա ժամանման, բնակութեան եւ նաւ բարձ- 

րացման աշխատանքները, հաւաքական մեկնումները առհա-

սարակ:

Պատասխան.- Թէեւ բնական է որ պզտիկ թերութիւններ եւ 
սխալներ պատահեցան, բայց ընդհանուր գործը տարուեցաւ 
մեծ յաջողութեամբ: Օտար դիտողներու եւ մանաւանդ մաքսա-
տան ու նաւահանգիստի պաշտօնեաներու վկայութեամբ իսկ,  
Պէյրութի նաւամատոյցէն ա՛յսքան կանոնաւորութեամբ հաւա- 
քական մեկնում երբեւիցէ տեղի չէր ունեցած:

Հարցում.- Ի՞նչ վերաբերում ցոյց տուին պատկան տեղա-

կան իշխանութիւնները ներգաղթին հանդէպ:

Պատասխան.- Սուրիոյ եւ Լիբանանի կառավարութիւնները 
շատ բարեացակամ վերաբերում ունեցան ներգաղթի հանդէպ 
եւ օրէնքներուն սահմանին մէջ ամէնալայն դիւրութիւնները 
տուին իրենց Հայրենիքը վերադարձող հայերուն:

Հարցում.- Կը կարծէ՞ք թէ Սուրիա-Լիբանանէն ներգաղթը 

կրնայ աւարտիլ 1947ի աշնան:

Պատասխան.- Ինչպէս Պ. Գ. Շահնազարեան12 յայտարա-
րած էր ներգաղթը իրականութիւն դառնալէն առաջ, զանգուա-
ծային ներգաղթը տեղի պիտի ունենայ 1947ին: Անձնապէս իմ  
կարծիքս ա՛յն է, որ Սուրիա-Լիբանանի ներգաղթը վերջացնե- 
լու նուազագոյն ժամանակամիջոցը պէտք է առնել 1947 եւ 1948 
տարիները:

Հարցում.- Իբր եզրափակում, ի՞նչ են ձեր տպաւորութիւն- 

ները Եգիպտոսի ներգաղթի արձանագրութեանց մասին:

Պատասխան.- Տպաւորութիւններս շատ լաւ են: Համեմա- 
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տաբար գաղութին հայութեան թիւին եւ տնտեսական կացու- 
թեան, այն խանդավառութիւնը որ կայ մեր գաղութի մէջ կա՛յ 
նաեւ հոս՝ ներգաղթի վերաբերմամբ: Արձանագրութեանց ար- 
դիւնքը կարելի է գոհացուցիչ նկատել՝ երբ աչքի առջեւ կ՚ունե-
նանք մանաւանդ ձեր գաղութին տնտեսական համեմատա- 
բար բարգաւաճ վիճակը: Բայց արձանագրութիւնները ներ- 
գաղթի գործին մէջ սկզբնաւորութիւն մը կը կազմեն եւ անոր 
դիւրին մասը: Վստահ եմ որ երբ գործնական աշխատանքները 
սկսին, այն խանդավառութիւնը եւ նուիրուածութիւնը, որ մեր 
գաղութի աշխատողները դրին գործին ի նպաստ, հոս ալ պի- 
տի տեսնուին:

Եգիպտահայ հասարակութեան համար այնքան շահեկան-,  

երիտասարդ համակրելի փաստաբան պաշտօնակիցիս եւ ըն- 

կերոջս խօսքերուն ու յայտարարութեանց համար ջերմապէս 

շնորհակալ ըլլալէ ետք, ըսի իրեն թէ մեծ յոյսեր ունիմ եւ հա- 

մոզուած եմ որ հոս եւս, ներգաղթի իրագործման երանելի օրե- 

րուն, ամէն գիտակից հայ իր կարելիութեան չափով պիտի  

մասնակցի այս գեղեցկագոյն գործին յաջողապէս աւարտու- 

մին:
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նՈՅեՄԲեր 29ի  
ՔաՂաՔաԿան իՄասՏԸ

Մ այր Հայրենիքի եւ Սփիւռքի hայութիւնը այսօր կը տօ- 
նէ Հայաստանի խորհրդայնացման քսանվեցերորդ տա- 

րեդարձը: Նոյեմբեր 29 մեր ազգային մեծագոյն տօնն է, որով- 
հետեւ այդ թուականին մեր իրատես ղեկավարները հայկա-
կան պետականութեան համար գտան լաւագոյն լուծումը: 
Անոնք ընդունելով Սովետ իրաւակարգը հիմը դրին պետակա- 
նութեան եւ վերելքի նոր եւ ստեղծագործական պատմաշրջանի 
մը:

Մեծ հպարտութեամբ կը դիտենք Սովետ Հայաստանի ղե-
կավարներուն ու ժողովուրդին կատարած հսկայական աշխա-
տանքները, քսանվեց տարիներու կարճ շրջանի մը ընթացքին: 
Մեր Հայրենիքի աննման վերելքը կեանքի բոլոր մարզերուն 
մէջ, ոչ միայն աննախընթաց է մեր բովանդակ պատմութեան 
մէջ, այլ նաեւ անըմբռնելի՝ եթէ չանդրադառնանք Նոյեմբեր 29ի  
քաղաքական իմաստին:

Քսանվեց տարիներ առաջուան աղքատ ու յետամնաց եր- 
կիր մը այսօր բարգաւաճ է տնտեսապէս: Նախկին փերեզակ- 
ներն ու արհեստաւորները համախմբուած են համամիութե-
նական չափանիշով ճարտարարուեստներու մէջ: Խարխլած 
խրճիթները վերածուած են հոյակապ շէնքերու ու յետամնաց 
գիւղերն ու քաղաքները՝ արդիական ոստաններու: Հայրենիքի 
մեր եղբայրներն ու քոյրերը կառուցած են ջրանցքներ եւ ելեկ- 
տրակայաններ ու մեր գիտնականները կը ստանան տիեզե-
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րական հռչակ: Ոչ միայն անգրագիտութիւնը գրեթէ անյայտա-
ցաւ մեր երկրէն այլ նաեւ ունեցանք պետական համալսարան:

Անցեալի մեր փառաւոր մշակոյթը կը վերակենդանանայ  
Սովետ Հայաստանի մէջ եւ մեր մտաւորականութիւնը կը կեր- 
տէ նոր գրականութիւն, մշակոյթի նոր ուղիներ:

Մեր հարիւր հազարներով արիասիրտ եղբայրները եւ վաթ- 
սունէ աւելի զօրավարները, Կարմիր Բանակի շարքերուն մէջ  
Սովետ միւս հանրապետութեանց զաւակներուն հետ, մասնակ- 
ցեցան Հայրենական Մեծ Պատերազմին, պաշտպանեցին 
իրենց հայրենի հողը, թէեւ անոնցմէ ոմանք ինկան հերոսա-
բար պատուոյ դաշտին վրայ, բայց զգետնեցին թշնամին եւ 
տարին փառաւոր ու վերջնական յաղթանակը:

Վերջապէս դարերով գաղթական եղող հայ ժողովուրդը 
կրցաւ զանգուածով ներգաղթել իր հայրենական տունը:

չենք կրնար ուրանալ թէ մեր ժողովուրդը, հայ ազգը իր  
ամբողջ պատմութեան ընթացքին յայտնաբերած է ստեղծա- 
գործող ու շինող բացառիկ ձիրքեր եւ աշխատանքի այնպիսի  
տոկունութիւն մը, որ զարմանք պատճառած է մեր թշնամինե- 
րուն իսկ: Բայց այս բոլոր յատկութիւնները ապարդիւն մնա-
ցած էին, գոնէ ազգային տեսակէտով, մինչեւ Սովետ իրաւա-
կարգի հաստատումը Հայաստանի մէջ, մինչեւ Նոյեմբեր 29ի 
աքթը:

Հայաստանի սովետականացումը փրկարար եղած էր եւ 
փրկարար կը մնայ հայ ժողովուրդի եւ հայկական պետութեան 
գոյատեւման համար: 

Նախորդ համաշխարհային պատերազմի հետեւանքով բըռ- 
նակալ տիրապետութենէ ազատագրուող փոքր ազգերու հա-
մար կը ներկայանային երկու կարելիութիւններ: Ընդունիլ հո-
վանաւորութիւնը յաղթական մեծ պետութիւններէն մէկուն եւ 
կամ դառնալ անկախ: Այն փոքր պետութիւնները որ առաջին 
կարելիութեան փորձը ըրին, տեսան տարիներու ընթացքին թէ 
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հովանաւորութիւնը, ինչ անունով կամ ինչ ձեւի տակ ալ ըլլայ, 
մեծ ազգի մը տիրապետութիւնն է: Այդ ազգերը ստիպուեցան  
նոր պայքարներ մղել իրենց իրական եւ վերջնական անկա- 
խութեան տիրանալու համար: Ազատագրական մեր պայքար- 
ներու ընթացքին եւ մանաւանդ առաջին մեծ պատերազմի  
սկիզբը մենք չկարողացանք նոյնիսկ Հայաստանի հոգատա- 
րութիւնը ստանձնող պետութիւն մը գտնել: Մեզի վիճակուեցաւ 
նաեւ փորձել երկրորդ կարելիութիւնն ալ՝ ունենալ բոլորովին 
անկախ պետութիւն մը: Բայց փոքր հողամասի մը մէջ, աղ- 
քատ ու աւերուած, բաժնուած արտաքին աշխարհէ եւ մանա- 
ւանդ շրջապատուած թշնամի ու աւելի զօրաւոր ազգերէ, մեր 
Հայրենիքի ու ժողովուրդի գոյութիւնն իսկ վտանգուած էր ամէն 
վայրկեան: Պէտք է ընդունինք մեր աշխարհագրական դիրքին 
տկարութիւնները, եւ 1918–1920 տարիներու փորձառութիւնը 
համոզիչ է այդ ուղղութեամբ:

Հոկտեմբերեան Մեծ Յեղափոխութիւնը13 Հայաստանի կը  
ներկայացնէր երրորդ հաւանականութիւն մը՝ իր ազգային 
իւրայատուկ դիմագծով անկախ պետութիւն մը մնալով հան- 
դերձ, մաս կազմել Սովետ հզօր Միութեան: 

Նոյեմբեր 29ի աքթով մեր 1920ի իրատես եւ հեռատես ղեկա- 
վարները մեր պետականութեան գոյատեւման համար գտան 
լաւագոյն լուծումը: Մեր երկիրը այլեւս օտար պետութեան մը  
մէկ նահանգը չէ եւ ոչ ալ հովանաւորութեան տակ ուրիշ երկրի  
մը: Սովետ Միութեան մաս կազմելով, Սովետ Հայաստան մէկ  
համազօր անդամը կը դառնայ ազգային հանրապետութիւն- 
ներու դաշնակցութեան մը: Ինչպէս ազգի մը մէջ քաղաքացի- 
ներ իրենց ազատութենէն մաս մը կը զիջին իրենց իսկ կողմէ 
ընտրուած կառավարութեան մը, ի խնդիր իւրաքանչիւրին 
պաշտպանութեան եւ հաւաքականութեան գոյատեւման, նոյն- 
պէս ալ Սովետ Միութեան անդամ հանրապետութիւնները իրենց  
վեհապետութենէն մաս մը կը փոխանցեն դաշնակցային կեդ- 
րոնական կառավարութեան եւ ասիկա կը ծառայէ իրենցմէ 
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իւրաքանչիւրին գերագոյն շահերու պաշտպանումին: եւ կեդ- 
րոնական կառավարութիւնը կազմուած է, Սովետ Միութեան  
բաղկացուցիչ բոլոր հանրապետութիւններու մասնակցութեամբ:

Նոյեմբեր 29ի աքթով Հայաստան ոչ միայն կրցաւ քաղա-
քականօրէն երաշխաւորել իր պետական անկախ գոյութեան 
տեւականացումն ու զարգացումը, այլ նաեւ ամուր հիմերու 
վրայ դնել իր տնտեսական ապահովութիւնը, տնտեսական 
ապահովութիւն, որ մեկնակէտն է մեր Հայրենիքին վերելքին 
ու երջանկութեան:

Ահա թէ ինչու՛ Հայաստանի եւ Սփիւռքի հայութիւնը այն- 
քան խանդավառութեամբ կը տօնէ իր ազգային մեծագոյն 
քաղաքական թուականը՝ Նոյեմբեր 29ը:
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գ. եՂիԿեանի  
ՎՏանգաՒՈր աՌաՋարԿներԸ

Մ ասիս շաբաթաթերթը14 իր 22 Հոկտեմբերի թիւին մէջ 
հրատարակած է Վսեմ. Աղաճանեան կարտինալ-պատր- 

իարքին15 ուղղուած գրութիւն մը՝ Պ. Գրիգոր եղիկեանի կողմէ16, 
«Ազգային Արդի Կացութեան Շուրջ» վերնագրով:

Նամակագիրը նպատակէտ դարձուցած է իրենց ժխտա-
կան կողմէն միայն դիտել եւ ապա դատապարտել վերջին 
տարիներու մեր ազգային կեանքէն ներս կատարուած այն 
բոլոր մեծ ձեռնարկները, որոնք հրճուանքով լեցուցին բոլոր 
հայրենասէր հայերու սրտերը եւ իրատես խանդավառութիւն 
ստեղծեցին անոնց մէջ:

Պիտի չուզենք անդրադառնալ այս պարոնին՝ մեր հանրա- 
յին կեանքէն ներս անցեալին կատարած տխուր դերին եւ ոչ  
ալ այն պատճառներուն, որոնցմով ՍդՀԿի17 Ընդհանուր Պատ- 
գամաւորական Ժողովը զինքը շարքերէն դուրս վտարեց տաս- 
նեակ մը տարիներ առաջ: Հոս ցաւով կը դիտենք թէ, այլեւս 
սովորութիւն եղաւ մեր կազմակերպութիւններէն եւ վանքերէն 
վտարուածներուն գրութիւնները հիւրընկալուած տեսնել Հայ 
Կաթողիկէ համայնքին պաշտօնաթերթերէն ներս:

Պ. եղիկեանի յայտնած միտքերը քննելէ առաջ, միայն պի- 
տի ուզէինք գիտնալ թէ, արդեօք որո՞նք են այն օտարազգի 
իր բարեկամները, որոնց կ՚ակնարկէ իր գրութեան մէջ եւ որոնք՝  
հաւանաբար իրեն բարեկամաբար թելադրած են՝ «...այնպիսի  
անհատներ եւ կազմակերպութիւններ ճարել, որոնց զգուշա- 
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ցնող ձայնը աւելի մեծ ազդեցութիւն ունի իրենց ունկնդիրների 
վրայ...»:

Աղաճանեան կարտինալ-պատրիարքին 1946 թուի Հովուա-
կան Թուղթէն ներշնչուելով Պ. եղիկեան կը դիմէ անոր եւ կը 
խնդրէ անկէ.- 

Ա.- Սրբազան Պապին դիմել հայերիս մի մասի անունով եւ 
խնդրել, որ բոլոր հայերին ցոյց տայ եւ անհրաժեշտ դէպքե- 
րում միջնորդի հայաբնակ երկիրների պետական գործիչների 
մօտ՝ ի նպաստ հայերի պաշտպանութեան: 

Բ.- Ձեր ձայնը բարձրացնել եւ բոլոր հայերին, առանց 
դաւանանքի խտրութեան կոչ անել, որ շարունակեն մնալ 
իրենց ապրած երկիրներում, գաղթականի ցուպը ձեռք առած  
նորանոր վայրեր չգնան բախտ որոնելու, իրենց ընտանիքները 
քանդման եւ անբարոյականութեան չդատապարտեն, շարու- 
նակեն օգտուիլ մինչեւ այժմ իրենց ընձեռնուած ասպնջակա- 
նութիւնից, ջանան մոռացնել տալ մի օտար պետութեան գոր- 
ծակալներ լինելու հանգամանքը եւ փորձեն գրաւել կրկին 
իրենց հետ կողք կողքի ապրող ժողովուրդների վստահութիւնը: 

Գ.- Կարելիութեան դէպքում լուսաւորչական, կաթողիկէ եւ 
բողոքական օտարին գործիք չդարձած հայ ազգային-հասա-
րակական գործիչներից եւ մարդասէր անհատներից կազմել 
մի Կեդրոնական Մարմին Բէյրութում, որը հետզհետէ իր մաս- 
նաճիւղերը հաստատի ուրիշ հայաբնակ վայրերում եւ որը 
նպատակ ունենայ բոլոր հայերի աջակցութիւնը ապահովել 
հայերին ներկայումս օգնելու եւ նրանց սպառնացող ապագայ  
վտանգների առաջքն առնելու համար»:

Ուզեցինք ամբողջութեամբ մէջբերել Պ. եղիկեանի եզրակա- 
ցութիւնը, որպէսզի մեր ընթերցողները աւելի՛ յստակ կերպով  
ըմբռնեն անոր բուն միտքն ու հետապնդած նպատակը: Ուրեմն  
այդ գրութեան հեղինակը կ՚առաջարկէ Աղաճանեան Պատ- 
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րիարքին՝ գլուխը կանգնիլ համազգային եւ կազմակերպուած 
մեծ շարժումի մը, որուն նպատակը պիտի ըլլայ բոլոր գա- 
ղութներու մէջ պայքարիլ ներգաղթի եւ բնականաբար նաեւ 
Սովետ Հայաստանի դէմ, դիմելով նաեւ օժանդակութեանը 
Սրբազան Պապին:

Այս եզրակացութիւններուն հասնելու համար Պ. եղիկեան 
տխուր պատկերներով կը ներկայացնէ Սփիւռքի հայութեան 
համար կենսական երեք խնդիրները.- ազգային դատի հե-
տապնդում, ներգաղթի գործ եւ գաղութներու կեանքը:

1.- Ազգային դատ.- Բնականաբար նամակագիրը այս ուղղու- 
թեամբ կատարուած բոլոր դիմումները կը քննադատէ եւ կը 
դատապարտէ՝ 

ա.- Սան Ֆրանսիսքոյի Քոնֆերանսին18 հայ ժողովուրդի ա- 
նունով դիմողները, որովհետեւ անոնց «կատարած ձեռնարկը 
գերազանցապէս ի նպաստ Ռուսաստանի կատարուած ձեռ- 
նարկ էր, ուղղուած Քոնֆերանսի մասնակցող մեծ եւ փոքր 
պետութիւնների շահերի դէմ»:

բ.- Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրութեան համար էջ- 
միածին հաւաքուած պատգամաւորները, որոնք չեն գոհացած  
Կաթողիկոսի ընտրութեամբ, այլ նաեւ զբաղած են ոչ-կրօնական  
խնդիրներով եւ մանաւանդ դիմում կատարած են Սթալինի՝ 
Հայ դատի լուծման համար: 

գ.- Հայկական Համաշխարհային Քոնկրէսը19, որուն «անու- 
նով դիմում կատարուեց Հիւսիսային Ամերիկայի, ԱՄՆի եւ 
Անգլիոյ կառավարութեանց՝ պահանջելով նրանցից, որ միա-
նան Սովետ կառավարութեան՝ Հայկական Հարցը լուծելու ի 
նպաստ Սովետ երկիրների ընդարձակման»:

Այս բոլոր «սխալ ձեռնարկները» քննադատելէ վերջ, եղիկ- 
եան կը խուսափի Հայ դատի պէս մեր ազգային կարեւորա- 
գոյն խնդրին շուրջ իր առաջարկները բերելէ: Պիտի չզարմա-
նայինք՝ եթէ նամակագիրը իր եզրակացութիւններուն մէջ այս  
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խնդրին լուծումն ալ յանձնէր Սրբազան Պապին միջնորդու- 
թեամբ՝ Նորին Ամենապատւութեան: Հարց կու տանք Պ. եղիկ- 
եանին՝ թէ վերոյիշեալ ձեռնարկներէն դուրս ի՛նչ դիրք կրնար 
որդեգրել Սփիւռքի հայութիւնը՝ Հայ դատի վերաբերեալ: Բնա- 
կանաբար կային երկու ուրիշ միջոցներ. մին՝ մոռնալ մեր պատ- 
մական իրաւունքները եւ չհետապնդել մեր հարցին լուծումը, 
դէմ չերթալու համար մեծ եւ փոքր պետութիւններուն (մասնա- 
ւորապէս Թուրքիոյ եւ Անգլիոյ) շահերուն: Իսկ երկրորդ կա- 
րելիութիւն մը, որ Պ. եղիկեան թէեւ բացայայտօրէն չէ համար- 
ձակած առաջարկել, բայց իր սրտին շատ մօտ է եւ երկար 
տարիներու ընթացքին մեր ազգային կեանքէն ներս իր ունե- 
ցած տխուր գործունէութեան համապատասխան՝ այդ է հայ- 
կական հողերու ստացման համար մեր յոյսը կապել միմիայն 
անգլօ-սաքսոններուն: Մինչեւ այժմ եղած բոլոր ձեռնարկները 
սխալ են, ըստ Պ. եղիկեանի, որովհետեւ միշտ ալ պահան- 
ջուած է հայկական նահանգներու կցումը Սովետ Հայաստա- 
նի: Մասնաւոր պաշտօնով Թեհրան բնակող այս պարոնին 
հինէն իվեր հակասովետ դիրքաւորումը ծանօթ է արդէն: Ան կը 
նախընտրէ հայկական նահանգները թուրքին ձեռքը տեսնել 
քան՝ տեսնել անոնց կցուիլը Սովետ Հայաստանի: Մեզի համար  
մէկ բան կասկածէ վեր է. եթէ Հայկական Հարցը իր արդար 
լուծումը պիտի գտնէ օր մը, այդ պիտի ըլլայ առաւելաբար 
շնորհիւ Սովետ Միութեան ուժին եւ Սովետ Հայաստանի կցու- 
մովը թրքահայ հողերուն:

2.- Ներգաղթի գործ.- Նամակագիրը ճիշտ հաստատում մը  
կ՚ընէ երբ կը յայտարարէ թէ, բոլոր երկիրներու մէջ, Հայ  
Լուսաւորչական գրեթէ բոլոր հոգեւորականները, հայ մտա- 
ւորականներու մեծ մասը եւ հասարակական-ազգային մար- 
միններէն շատերը կը մասնակցին ներգաղթը իրականացնե- 
լու աշխատանքներուն: Բայց եղիկեան բացարձակապէս 
կը ստէ երբ կ՚աւելցնէ՝ «նրանց (այսինքն հայ լուսաւորչական 
գրեթէ բոլոր հոգեւորականները, հայ մտաւորականներու 



– 625 –

մեծ մասը եւ հասարակական-ազգային մարմիններէն շա- 
տերը) համոզեցին, մոլորեցրին, խաբեցին հայ մարդկանց 
ներգաղթելու, երբեմն սպառնացին, նոյնիսկ բռնադատեցին  
ներգաղթել չուզողներից շատերին, միլիոնաւոր տոլարնե- 
րի եւ ֆոնտերի զոհողութիւններ անել կրթական-հասարա- 
կական-բարեգործական նպատակներով, պատրաստեցին 
հայ մարդու միտքը տեղահան լինելու, կրկին ենթարկուելու 
տեղափոխութեան հետ կապուած զոհողութիւնների, ան- 
սուաղութեան, քաղցի, անբարոյականութեան, ընտանիք- 
ների քայքայման, անստուգութեան, հալածանքների, նոյ- 
նիսկ կոտորածների»: 

Այս տողերը կարդացող ոեւէ անհատ հարց կու տայ ին- 
քիրեն թէ, արդեօք զանոնք գրողը լուսնէ՞ն ինկած է թէ՞ օտա- 
րին ծախուած ողորմելի ստախօս մըն է: Ներգաղթի շարժումը, 
նոյնիսկ ամէնահեռուէն դիտողները, տեսան թէ գաղութներու 
հայութեան բացարձակ մեծամասնութիւնը Հայրենիքի մեծ կա- 
րօտով եւ խանդավառութեամբ՝ արձանագրուեցաւ ներգաղ- 
թելու Սովետ Հայաստան: ես ըլլալով մէկը՝ Սուրիոյ եւ Լիբա-
նանի ներգաղթի գործին աշխատողներէն, երկու տարիներու 
փորձառութեամբ գիտեմ թէ, ներգաղթի աշխատանքներուն մէկ  
ամէնադժուարին մասն է ներգաղթի գրասենեակները, պատ- 
ուիրակներու եւ Կոմիտէի անդամներու գրասենեակներն ու 
տուները ներկայացող հազարաւոր ընտանիքներու բացատրել 
թէ՝ տակաւին իրենց կարգը չէ եկած ներգաղթելու եւ պէտք է  
ժամանակ մը եւս համբերել գիտնան: Այս պայմաններու տակ  
կազմակերպուող ներգաղթի ընթացքին գրել՝ «...երբեմն սպառ- 
նացին, նոյնիսկ բռնադատեցին ներգաղթել չուզողներից շա- 
տերին...» ծիծաղելի պիտի ըլլար եթէ չըլլար ոճրային: Արդեօք 
Պ. եղիկեան զո՞վ կ՚ուզէ խաբել իր այս սուտերով. եթէ այս 
հիմերու վրայ որոշ կազմակերպութիւններու տեղեկագիրեր 
տալով դրամ կը շահի՝ այն ատեն ըսելիք չունինք:

Մեր Հայրենիքի զօրացման համար այնքան մեծ նշանակու- 
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թիւն ունեցող եւ մեր պատմութեան մէջ աննախընթաց եղող 
ազգահաւաքման այս շարժումը Պ. եղիկեանի կողմէ կը կոչուի 
«գաղթ դէպի խորհրդային երկիրներ»: Բոլոր ներգաղթողները 
տեղաւորուեցան Հայաստան, բայց եղիկեանի համար Հա-
յաստան դադրած է Հայաստան ըլլալէ, քանի որ սովետ է:

եթէ ներգաղթը կարգ մը զոհողութիւններ կը պահանջէր 
Հայրենիք վերադարձող ընտանիքներէն, այս վերջինները շատ  
սիրելով յանձն առին այդ զոհողութիւնները: Բայց Պ. եղիկեան  
կրնայ վստահ ըլլալ թէ ներգաղթի ընթացքին ոչ մէկ ընտա- 
նիք ենթարկուեցաւ «քաղցի, անբարոյականութեան, ընտա- 
նիքների քայքայման, հալածանքների, կոտորածների»:

3.- Գաղութներու կեանք.- Պ. եղիկեան իր եզրակացութիւննե- 
րուն մէջ այն տպաւորութիւնը կու տայ թէ իր մտահոգութիւնը 
առաւելաբար գաղութներու հայութեան սպառնացող վտան- 
գին մտահոգութիւնն է: Ըստ իրեն, Հայ դատի հետապն- 
դումը եւ ներգաղթի շարժումը պէտք է դադրեցնել որովհե- 
տեւ այս «բոլոր սխալ ձեռնարկների արդիւնքը այն եղաւ, 
որ, ինչպէս Ձերդ Ամենապատւութեան յայտնի է եւ ինչպէս 
վերեւ յիշել եմ, այսօր հայերի բնակած բոլոր երկիրներում 
նրանք կասկածելի են դարձել եւ մատնուած են երկտակ 
թշուառութեան եւ յայտնի չէ, թէ ի՞նչ է սպասում նրանց 
մօտիկ ապագայում եւ արդեօք կրկին քաւութեան նոխազ  
չե՞ն դառնալու»: չէ, Պ. եղիկեան, այդքան ծանր կացու- 
թեան առջեւ չենք գտնուիր եւ եթէ վտանգ գոյութիւն ունի՝ 
անոր պատճառը ո՛չ ազգային դատի հետապնդումն է եւ 
ո՛չ ալ ներգաղթի աշխատանքները: Թէեւ ներգաղթով մեր 
գաղութները կը տկարանան բնականաբար, բայց մեր Հայ- 
րենիքը կը զօրանայ: Արտասահմանի մեր ազգային կեան- 
քը կը շարունակուի: Մեր կազմակերպութիւնները մնացող- 
ներով կը շարունակեն իրենց գործունէութիւնը: Մեր վարժա- 
րանները բաց են միշտ...: Ո՛չ ազգային դատի հետապն- 
դումը եւ ո՛չ ներգաղթը Սփիւռքի հայութիւնը կասկածելի 
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կրնան դարձնել մեր բնակած երկիրներուն: Այդ երկիրներու 
ղեկավարներն ու ժողովուրդները Ձեզմէ շա՛տ աւելի լաւ  
կ՚ըմբռնեն այդ ձեռնարկներու զուտ ազգային բնոյթը եւ  
հիացում կը յայտնեն հայուն հայրենասիրութեան ոգիին: 
Փաստե՞րը կ՚ուզէք. ահա՛ւասիկ: Ներգաղթի արձանագրու- 
թիւններէն առաջ երբ արտօնութիւնը խնդրուեցաւ մեր բնա- 
կած երկիրներուն, անոնց ամէնապատասխանատու ղեկա- 
վարները պատասխանեցին. «Մենք գոհ ենք մեր հայ եղ- 
բայրներէն եւ զանոնք մեր երկրին օգտակար տարր կը  
նկատենք, բայց ինչպէ՞ս կրնանք արգելք ըլլալ երբ մար- 
դիկ կ՚ուզեն իրենց հարազատ Հայրենիքը վերադառնալ»:  
եւ երկու տարիներէ իվեր պետական բոլոր սպասարկու- 
թիւնները ամէնալայն բարեացակամութիւն ցոյց տուին ներ- 
գաղթի աշխատանքներուն եւ ամէն կերպով դիւրացուցին 
աշխատողներուս գործը: Վերջին շրջանին միեւնոյն բարեա- 
ցակամութիւնը ցոյց տուին նաեւ եգիպտոսի, Իրաքի եւ  
Պաղեստինի կառավարութիւնները: Այո՛, Պ. եղիկեան, մէկ  
վտանգ կայ, այն ալ ձեզիպէսներուն տուած տեղեկագի- 
րերն են զանազան պետութեանց՝ իբրեւ օտարի գործակալ  
ներկայացնելով բոլոր անոնք որոնք ազգասիրաբար եւ  
մեծ զոհողութիւններով կը մասնակցին ներգաղթի կազմա- 
կերպութեան:

Վերջացնելու համար, կրնանք Ձեզի վստահեցնել, Պ. եղիկ- 
եան, որ Ձեր առաջարկած Կեդրոնական Մարմինը, Պէյրութի 
մէջ, եւ իր մասնաճիւղերը ուրիշ հայաբնակ վայրերու մէջ եթէ  
գոյութիւն առնեն եւ եթէ անոնք գլխաւորուած ըլլան Վսեմ.  
Աղաճանեան կարտինալ-պատրիարքով ՝ պիտի չկարենան  
դադրեցնել եւ նոյնիսկ դանդաղեցնել Սփիւռքի հայութեան հայ- 
րենադարձի շարժումը:





– 629 –

Վասն ԼՈՒսաԲանՈՒթեան

Յ ուսաբեր 2 0 թերթի 30 Հոկտեմբեր 1947 թիւին մէջ հրատա-
րակուած «Ներգաղթի Նոր Կերպարանքը» վերնագրով 

գրութիւնը կարդալով՝ ակամայ այն եզրակացութեան կը հաս- 
նինք թէ մարդիկ հակառակ իրենց պնդումին թէ «ամիսներէ 
իվեր կը հետեւին ներգաղթի ձեռնարկներուն գաղութէ գաղութ»  
չեն ըմբռներ, աւելի ճիշտը, չե՛ն ուզեր ըմբռնել հազարաւոր  
ընտանիքներու հայրենադարձի կազմակերպումին պահան- 
ջած հսկայական աշխատանքները եւ այդ աշխատանքներուն 
ընթացքին պատահող անխուսափելի դժուարութիւնները: Կար- 
ծես անոնք ներքին հրճուանք կը զգան երբ ներգաղթի սրբա-
զան գործը երբեմն կը հանդիպի բոլորին կամքէն անկախ եղող 
անկարելիութիւններու: Անոնք, այդ անկարելիութիւնները առիթ  
կ՚ընեն իրենց թերթերուն կէսը տրամադրելու՝ Սովետ Հայաս- 
տանի կառավարութեան, ներգաղթի գործին եւ անոր իրակա- 
նացման համար աշխատողներուն դէմ գրելու (եւ իրարմէ ար- 
տատպելու) գրգռիչ յօդուածներ:

Վերոյիշեալ գրութեան քանի մը հիմնական կէտերուն ան- 
դրադառնալէ առաջ՝ կ՚ուզէինք զանազան գաղութներէ կատար- 
ուող այս տարուան, ներգաղթին մասին Յուսաբերի ըրած 
հաստատումներուն եւ մեկնաբանութեանց ճշտումը ընել:

1.- Սուրիայէն եւ Լիբանանէն, ինչպէս նաեւ Իրաքէն եւ Պաղես- 
տինէն հինգ յաջորդական կարաւաններով Հայաստան ղըր- 
կուած են, այս գաղութներու համար սահմանուած քոթաէն  
ալ քիչ մը աւելի թիւով հայեր: Ներգաղթի համար աշխա- 
տողները իրենք՝ առաջիններն են ընդունելու թէ՝ գործի 
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ընթացքին կրնան թերութիւններ եւ սխալներ գործուած 
ըլլալ, բայց կրնանք ըսել թէ գործը իր ընդհանուր գիծերուն 
մէջ յաջողութեամբ տարուեցաւ:

2.- Բացարձակապէս սխալ է Յուսաբերի այն պնդումը թէ՝ «նոյն  
թշուառութիւնը պարզուած է Պաղեստինի մէջ, նախապէս  
որոշուած եօթ հարիւր ընտանիքի տեղ հարիւր ընտանիքի 
փոխադրութեամբ»: Որեւէ ժամանակ եւ ոեւէ պատասխա-
նատու անձի կողմէ եօթ հարիւր ընտանիքի խօսք անգամ չէ 
եղած Պաղեստինի համար: Որոշուած եւ յայտարարուած 
էր թէ այս տարի Պաղեստինէն պիտի ներգաղթէին հազար  
հոգի: Ներգաղթեցին հազար երեք հարիւր հոգի, երկուհա- 
րիւր քսանմէկ ընտանիք եւ ոչ թէ հարիւր ընտանիք, ինչպէս 
կը գրէ Յուսաբեր: Պաղեստինի մեր հայրենակիցները մաս 
պիտի կազմէին Սուրիայէն եւ Լիբանանէն մեկնող երրորդ 
կարաւանին: Լիազօր պատուիրակները հոն մեկնեցան նա- 
խապատրաստական աշխատանքները տանելու համար:  
դժբախտաբար երկրին մէջ ժանտախտի դէպքեր պատա- 
հած ըլլալով՝ ամբողջ Պաղեստինը քարանթին ի մէջ առ-
նուեցաւ: Բնականաբար այդ պայմաններուն տակ պէտք 
եղաւ ներգաղթը յետաձգել մինչեւ հինգերորդ կարաւանը:

3.- Սխալ է նաեւ պնդել թէ «յայտարարուեցաւ եգիպտահայու- 
թեան, թէ արձանագրուած բազմութիւնները, աւելի քան  
տասներկու-տասներեք մինչեւ տասնհինգ հազար, «բոլո՛րը»  
պիտի փոխադրուէին Հայաստան, ա՛յս տարի իսկ»: եգիպ- 
տոսի համար որոշուած եւ յայտարարուած քոթան երեք 
հազար հոգի էր: Այս թիւէն դուրս պիտի ներգաղթէին նաեւ 
բոլոր անոնք որոնք կրնային «պատրաստ» տուներ գնել 
եւ զանոնք փոխադրել տալ Սովետ Հայաստան: Որքան  
գիտենք, չյաջողեցաւ «պատրաստ» տուներու խնդիրը, ե- 
գիպտական կառավարութիւնը արտօնած չըլլալով անոնց 
փոխարժէքին եւրոպա փոխանցումը: եգիպտոսէն առա- 
ջին կարաւանը, մօտ հազար եօթըհարիւր հոգի, մեկնեցաւ  
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արդէն: երկրորդ կարաւանի պատրաստութիւնները գրեթէ 
վերջացած էին եւ նաւը պիտի գար փոխադրելու եգիպտա-
հայերու յաջորդ խումբը երբ սկսաւ քոլերայի համաճարա- 
կը: Այս պայմաններուն տակ ի՞նչ կարող էին ընել Ներգաղթի 
Կոմիտէն, Հայաստանի կառավարութիւնը կամ Սովետ Միու- 
թեան կեդրոնական իշխանութիւնը: Ի՞նչ կարող էին ընել 
Յուսաբերի յօդուածագիրն ու խմբագրապետը՝ եթէ անոնց 
տեղ ըլլային իրենք՝ որ Լիբանանի «երեսփոխան» իրենց 
ընկեր Տէր Գալուստեանի21 Լիբանան վերադարձն իսկ չկա- 
րողացան տակաւին կարգադրել: Յուսաբեր կը պնդէ թէ  
համաճարակէն առաջ ժամանակ կար եգիպտոսի ներգաղ- 
թը վերջացնելու: Բնականաբար ընդհանուր ծրագիրը փո- 
փոխութեան ենթարկելով կարելի էր այդ ընել... եթէ պատուի- 
րակները գուշակելու յատկութիւն ունենային եւ նախապէս 
գիտցած ըլլային թէ այսինչ թուականին՝ եգիպտոսի մէջ 
քոլերա պիտի պատահէր:

4.- Ամէնացաւալին Պարսկաստանի պարագան է: Հակառակ  
նախապէս տրուած արտօնութեան Իրանի կառավարութիւ- 
նը նախ արգելք հանդիսացած է ներգաղթին, յետոյ եւ շատ 
ուշ արտօնած է զայն, բայց այնպիսի պայմաններով որ  
գործնականապէս կարաւաններու մեկնումը կարելի պիտի  
ըլլար միայն ձմեռուան եղանակին: Բնականաբար այս  
արգելքի հետեւանքն էր միջազգային կացութեան եւ ստեղ- 
ծուած այդ պայմաններուն տակ ի՞նչ կրնային ընել Պարս- 
կաստանի Ներգաղթի Կոմիտէն եւ պատուիրակները եւ կամ  
Յուսաբերի «խմբագրապետ»ը եթէ անոնց տեղ ինքը ըլլար:

Ուզեցինք զանազան գաղութներէ 1947ին կազմակերպուած 
ներգաղթի իրական եւ անկեղծ պատկերը տալ, որպէսզի ան- 
կողմնակալ ընթերցողը կարելիութիւն ունենայ տեսնելու թէ  
պատուիրակներն ու կոմիտէները ամբողջութեամբ իրագործած  
են երեւանի Ներգաղթի Կեդրոնական Կոմիտէի որոշումները, 
նոյնիսկ երբեմն շատ դժուար պայմաններու տակ, ինչպէս էր  
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պարագան Իրաքի համար: Բայց բացարձակ անկարելիու- 
թիւններու առջեւ (քոլերա, կառավարական արգելք) զանոնք 
պատասխանատու նկատել՝ անիմաստ է բոլորովին: 

Այժմ անցնինք այն քանի մը հիմնական կէտերուն, որոնք 
երկու տարիէ իվեր կը կրկնուին դաշնակցական մամուլին մէջ 
եւ որոնց կ՚ակնարկէ նաեւ Յուսաբերի յօդուածագիրը: 

1.- Մեծ աշխատանք պահանջող եւ շատ մը տեղական եւ նոյ- 
նիսկ միջազգային խնդիրներու հետ կապուած ներգաղթի 
նման գործ մը միշտ ալ կարելի է ընդհանուր խօսքերով 
դիւրութեամբ քննադատել, մանաւանդ երբ չենք ուզեր դժուա- 
րութիւնները հասկնալ եւ ըմբռնել: Աժան քննադատութիւն 
է տեւականօրէն քարոզել՝ քիչ մը աւելի նախատեսութիւն, 
լրջութիւն եւ ամբոխավարութենէ վեր զգացում: Կը նախընտ- 
րէինք որ ներգաղթի գործը քննադատողները ըսէին ուղղա- 
կի թէ ի՞նչ կարելի էր նախատեսել եւ չէ նախատեսուած: 
եգիպտոսի մէջ քոլերայի համաճարա՞կը արդեօք: Ըսէին 
թէ ե՞րբ եւ ու՞ր լրջութեան պակաս տեսնուած է:

Ներգաղթի լուրին եւ կարաւաններու մեկնումին առթիւ ան- 
զսպելի խանդավառութիւն ստեղծուած է հայրենադարձ գա- 
ղութներու մէջ, ճիշտ է, բայց ե՞րբ այս խանդավառութիւնը 
ամբոխավարութեան վերածուած է: Բնականաբար հազարա- 
ւոր ընտանիքներու փոխադրութիւնը կարելի չէր գաղտնի կեր- 
պով կատարել: Պէյրութի մէջ փորձեցինք նաեւ այս տարուան 
վերջին կարաւաններուն նաւուն եւ քարափի մուտքը արգիլել 
ժողովուրդին: Աւելի ի՛նչ կարելի էր ընել:

Արդեօք աւելի ճիշտ չ՚ըլլա՞ր ամբոխավարութեան զգացում- 
ներ տեսնել անոնց մօտ որոնք մանաւանդ ժամանակէ մը իվեր,  
երկար յօդուածներով կ՚ուզեն ժողովուրդը գրգռել Սովետ Հա- 
յաստանի կառավարութեան եւ ներգաղթի նուիրական գործին  
աշխատողներուն դէմ ՝ շահագործելով կարգ մը ցաւալի դժուա- 
րութիւնները, դժուարութիւններ՝ որոնց բուն պատճառները 
իրենց ալ ծանօթ է: 
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Բնականաբար ներգաղթի պէս հաւաքական գործի մը ըն- 
թացքին կը գտնուին տուժողներ եւ նոյնիսկ զոհուողներ, բայց 
Սովետ Հայաստանի ներկայացուցիչներուն հետ աշխատակ- 
ցողները գիտեն թէ անոնք ո՛րքան մեծ ճիգ եւ աշխատանք 
յանձն կ՚առնեն այդպիսիներուն թիւը նուազագոյնի իջեցնելու 
համար: Պատուիրակները կը գուրգուրան իւրաքանչիւր ներ- 
գաղթող ընտանիքի վրայ:

2.- Յուսաբերի գրածներէն անկախաբար հոս յիշենք թէ մեր 
բարեկամներէն շատերը սխալ մեկնակէտէ մը կը դիտեն 
ներգաղթը: Անոնք կը կարծեն թէ պէտք է ներգաղթեն միայն 
խեղճերը, դժբախտները, աշխատելու անկարողները... կար- 
ծես թէ Հայաստան անկելանոց մը եղած ըլլար: Այս տրա- 
մաբանութեամբ ալ կ՚ուզեն որ անպայման առաւելութիւն  
տրուի իրենց կամ զիրենք շահագրգռող հաստատութիւն- 
ներու վրայ բեռ եղած ընտանիքներուն: Ներգաղթի գործին 
իրապէս հետեւողները գիտեն թէ միշտ ալ առաւելութիւն 
տրուած է անգործներուն եւ անոնց որոնք տնտեսապէս նեղ 
պայմաններու տակ կը գտնուին: Բայց եւ այնպէս՝ արդար 
ալ չէ իրենց Հայրենիքը վերադառնալու իրաւունքէն զրկել  
անոնք՝ որոնք շնորհիւ իրենց ուշիմութեան, կարողութիւննե- 
րուն եւ երբեմն ալ իրենց չարաչար աշխատանքին կրցած  
են իրենց ընտանիքներուն համար կեանքի աւելի լաւ պայ- 
մաններ ստեղծել: Ներգաղթը բոլոր հայերուն համար է եւ 
ո՛չ թէ միայն խեղճերուն:

Գալով գաղութներու, համաձայն ենք նաեւ որ առաւելութիւն 
տրուի նախ այն գաղութներուն որոնք համեմատաբար նուազ 
ապահով են քաղաքական եւ տնտեսական տեսակէտէ: Հաւա- 
նաբար Սովետ Հայաստանի կառավարութիւնն ալ միեւնոյն  
կերպով մտածած էր, երբ 1947 տարեշրջանի ներգաղթի սահ- 
մանուած ընդհանուր թիւին կէսէն շատ աւելին յատկացուցած 
էր Պարսկաստանի եւ Յունաստանի գաղութներուն:

Այս պատճառով էր որ հակառակ իր հոծ հայութեան աւելի 
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վերջը կու գար Սուրիան կամ Լիբանանը, չանտեսելով նոյն 
ատեն ուրիշ գաղութներու մէջ ալ ապրող հայերու հայրենա-
դարձի արդար իրաւունքը:

3.- Կէտ մը որուն մասին շատ մտածած՝ բայց չենք կրցած 
ըմբռնել այն է թէ, ինչպէ՞ս տակաւին կը գտնուին հայեր 
որոնք կատարուող ներգաղթը իրական հայրենադարձ չեն  
նկատեր եւ կը գրեն թէ ան կը շահագործուի քաղաքական  
փրոփականտի համար: երբ Հայաստանի նման փոքր եր- 
կիր մը կարելիութիւն կը ստեղծէ երկու տարուան, համեմա-
տաբար կարճ շրջանի մը ընթացքին, իր ծոցը ընդունիլ մօտ 
հարիւր հազար հայրենակիցներ ի՞նչ տրամաբանութեամբ 
տակաւին առարկել թէ կատարուողը իրական հայրենա- 
դարձ չէ: Այս առարկութիւնը ընողներու մասին ուրիշ եզրա- 
կացութիւն կարելի չէ հանել բացի անկէ թէ՝ անոնք Հա-
յաստանը Հայրենիք չեն ընդունիր, ու հաւանաբար՝ քանի 
որ ան Սովետ է: եւ ի՞նչ է այն փրոփականտը որուն համար  
կը շահագործուի ներգաղթը: Ընդհակառակը, եթէ Հայաս- 
տանի կառավարութիւնը ուզէր ամէն գնով համայնավարա-
կան փրոփականտը ընել արտասահմանեան գաղութներու 
եւ երկիրներու մէջ, պիտի նախընտրէր դադրեցնել ներգաղ- 
թը եւ արտասահման պիտի պահէր սովետասէր բոլոր հա- 
յերը:

Այս գրութիւնը կ՚ուզենք վերջացնել բաղդատութեամբ մը՝  
մեր եւ հրեայ ժողովուրդին կատարած ներգաղթին միջեւ, զայն  
դիտելով միայն ժողովուրդներու տեղափոխութեան տեսակէ- 
տէն: երկար ժամանակ Պաղեստինի դռները բաց էին ներ- 
գաղթողներու առջեւ: Հրեաները լաւ գիտէին թէ մօտ ժամանա- 
կէն այդ դռները պիտի փակուէին իրենց համար, եւ ունենալով 
հանդերձ շատ լայն միջոցներ եւ կարելիութիւններ, որեւէ տա- 
րեշրջանին չկրցան երեսուն հազարէ աւելի հրեաներ տեղա- 
փոխել Պաղեստին: Այսօր երբ պաշտօնապէս արգիլուած է  
հրեաներու մուտքը Պաղեստին եւ երբ ապօրէն կերպով ներ- 
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գաղթողները կը հանդիպին հսկայ դժուարութիւններու եւ կը  
չարչարուին՝ որեւէ հրեայ կազմակերպութիւն եւ անհատ չ՚ա-
ռաջարկեր դադրեցնել ներգաղթը եւ չի քննադատեր ներգաղթի 
կազմակերպութիւնը: դժբախտաբար սակայն մեր մէջ կան 
մարդիկ որ առիթ պիտի չփախցնեն եւ եթէ առիթներ չկան՝ պի- 
տի ստեղծեն վարկաբեկելու եւ պարզապէս քննադատելու հա- 
մար ներգաղթի սրբազան շարժումը:
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ՀաՅ դաՏԸ եՒ  
ՎիՇինսՔիի ՅաՅՏարարՈՒթիՒնԸ

դաշնակցական մամուլը այս շրջանին, բոլոր ճակատներու  
վրայ, ընդհանուր յարձակողականի անցած է: Պայքար  

կը մղուի բոլոր այն անձնաւորութիւններուն, հաստատութիւն- 
ներուն, կազմակերպութիւններուն եւ կուսակցութիւններուն դէմ  
որոնք կը մնան Հայրենիքի կողքին: ՀՅդ որոշած է ամէն գնով 
եւ բոլո՛ր միջոցներով պաղեցնել արտասահմանի հայութիւնը 
Սովետ Հայաստանէն, զայն պահել արտասահմանի մէջ, հա- 
ւատացնել թէ իրմէ եւ իր ազդեցութեան շրջանակէն դուրս գըտ- 
նուող բոլոր կազմակերպութիւնները խաբած են հայ ժողովուր- 
դը: եւ թէ՝ փրկութեան միակ յոյսը կը մնայ ՀՅդ: Բայց ՀՅդ  
կը խուսափի միեւնոյն ժողովուրդին պարզ եւ յստակ կերպով  
յայտարարել թէ՝ ի՞նչ է իր ծրագիրը, դէպի ու՞ր կ՚ուզէ առաջ- 
նորդել Սփիւռքի հայութիւնը, եւ ի՞նչ միջոցներ ունի իր տրա-
մադրութեան տակ:

Պայքարի այս շրջանին բացառիկ առիթ մըն էր ֆրանսա-
կան գործակալութեան Անգարայի թղթակից՝ Անտրէ Քլոթի 27 
Հոկտեմբերի հեռագիրը ըստ որուն ՄԱԿի Սովետ Միութեան 
պատուիրակ՝ Վիշինսքի22 յայտարարած ըլլայ թէ՝ «Կարսն ու  
Արտահանը Վրացական են եւ պէտք է վերադարձուին Վրաս- 
տանի»: Բնական է ՀՅդի համար ստեղծուած առիթը շատ 
բացառիկ էր եւ պէտք էր զայն օգտագործել ամէնալայն կեր- 
պով եւ անմիջապէս, հոգ չէ թէ ապագային՝ տրուած լուրը իրա- 
կանութեան համապատասխան չգտնուէր: Հեռագրին հրա- 
տարակուելուն առաջին օրէն սկսեալ եւ շաբաթներով, դաշ- 
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նակցական բոլոր թերթերը յօդուածներ եւ խմբագրականներ 
յատկացուցին այդ լուրին, նպատակ ունենալով միշտ յուսա- 
լքել գաղութներու հայութիւնը: Բայց կը զարմանանք թէ մի- 
եւնոյն թերթերը ինչու՞ միեւնոյն զայրոյթը չյայտնեցին եւ նոյն 
կարեւորութիւնը չտուին երբ ԱՄՆի փոխ արտաքին գործոց 
նախարար՝ Աչըսըն23 ուղղակիօրէն եւ հիմնովին կը ժխտէր 
Հայկական Հարցի մը գոյութիւնն անգամ, յայտարարելով թէ 
այդ Հարցը ո՛չ աշխարհագրական, ո՛չ իրաւական եւ ո՛չ ալ  
ցեղագրական հիմք ունէր:

Բնական է թէ Հայ դատին արդար լուծումը մեր ազգային 
ամէնակարեւոր խնդիրներէն մէկն է եւ այդ ուղղութեամբ տըր- 
ուած ո՛րեւէ լուր, մանաւանդ միջազգային կեանքէն ներս՝ վե- 
րին աստիճանի կը հետաքրքրէ իւրաքանչիւր հայ անհատ 
եւ կազմակերպութիւն: Բայց տգեղ է յայտարարութիւն մը ան- 
ջատել այն պարագաներէն որոնց մէջ եղած է ան եւ զայն 
շեղելով իր իսկական իմաստէն՝ օգտագործել կուսակցական 
պայքարի մէջ:

Ըմբռնելու համար խնդրոյ առարկայ յայտարարութեան 
բուն իմաստն ու տարողութիւնը՝ նախ պէտք է բացատրել թէ 
ի՞նչ պայմաններու տակ եւ ի՞նչ նպատակով Սովետ Միութեան 
արտաքին գործոց փոխնախարարը խօսած է իր ճառը:

Ա.- Ինչպէս կը յիշենք, Սովետ Միութեան պատուիրակութիւ- 
նը ՄԱԿի Քաղաքական Յանձնախումբի օրակարգի նիւթ ըրած  
էր պատերազմական հրձիգներու (պատերազմ գրգռողներու) 
պարագան եւ այս՝ հակառակ ԱՄՆի պատուիրակութեան տե- 
սակէտին: Այդ օրակարգի քննութեան ընթացքին է որ Վիշինս- 
քի խօսած է իր ճառը: Ժողովին օրակարգի նիւթ չեն եղած 
Հայ դատը, Վրացական Հարցը եւ ոչ ալ Սովետ Միութեան հո-
ղային պահանջները Թուրքիայէն:

Բ.- Սովետ պատուիրակը իր յայտարարութիւնը ըրած է 
պատասխանելով Թուրքիոյ պատուիրակութեան նախագահ՝ 
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Սելիմ Սարփէրի ճառին24: Սարփէր, փորձելով ճարպիկութիւն 
ընել, իր կարգին Սովետ Միութիւնը ամբաստանած է իբր պա- 
տերազմի հրձիգներէն մին: Իր ամբաստանութիւնը հիմնաւորե- 
լու մտադրութեամբ՝ Թուրքիոյ պատուիրակը, յիշած է սովետ 
մամուլին մէջ երեւցող ակնարկութիւնները իր երկրին հողա- 
յին ամբողջականութեան դէմ եւ մասնաւորապէս հրատարա- 
կութիւնը միեւնոյն մամուլին մէջ երկու վրացի գիտնականներու 
նամակին, ըստ որուն (Սարփէրի համաձայն) Կարսն ու Արտա-
հանը վրացական են եւ պէտք է վերադարձուին Վրաստանի: 

ՄԱԿի Քաղաքական Յանձնախումբի 24 Հոկտեմբերի նիս- 
տին Վիշինսքի կը պատասխանէ կարգ մը պատուիրակներու  
եւ անոնց կարգին նաեւ Թուրքիոյ պատուիրակին ամբաստա- 
նութիւններուն: Սովետ պատուիրակին միակ նպատակը եղած 
է այդ յայտարարութեամբ բացատրել թէ Սովետ Միութիւնը 
պատերազմական հրձիգ չէ եւ եթէ այդ առիթով ան պարզած 
է վրացի գիտնականներու հրատարակած նամակին խնդիրը, 
այդ եղած է միայն ցոյց տալու համար թէ Սարփէրի նոյն նա-
մակին տուած մեկնաբանութիւնը սխալ է: 

Վերոյիշեալ պայմաններու տակ եւ բացատրուած նպատա- 
կով եղած պարզ յայտարարութեան մը մէջ փնտռել Սովետ 
Միութեան Թուրքիայէն ունեցած հողային պահանջներու ընդ- 
հանուր բանաձեւը եւ զայրանալ թէ ինչու՞ միեւնոյն առիթով 
Վիշինսքի չէ յիշած նաեւ հայկական հողային պահանջները՝ 
արդար չէ: եթէ Թուրքիոյ պատուիրակը իր ճառին մէջ յիշած 
ըլլար հայկական պահանջները, շատ հաւանաբար Վիշինսքի 
իր պատասխանը պիտի տար նոյն ուղղութեամբ:

Այս ճշտումներու լոյսին տակ աւելի դիւրին պիտի ըլլայ բա-
ցատրել Վիշինսքիի յայտարարութեան բնագիրը եւ իմաստը 
եւ ապա կրնանք անդրադառնալ նաեւ թէ ինչու՞ տակաւին Հայ 
դատը չէ դրուած միջազգային սեղաններու վրայ: 

Մեր նախորդ յօդուածին մէջ տեսանք թէ ի՛նչ պայմաններու 
տակ եւ ի՛նչ նպատակով Սովետ Միութեան փոխ արտաքին 
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գործոց նախարարը՝ Վիշինսքի իր խնդրոյ առարկայ յայտա-
րարութիւնը ըրած է ՄԱԿի Քաղաքական Յաձնախումբի 24  
Հոկտեմբերի նիստին մէջ: Որեւէ թիւրիմացութեան տեղի չտա- 
լու համար տանք Սովետ Միութեան պատուիրակին ճառին  
այն մասը՝ որ կը վերաբերի մեր խնդրին, զայն առնելով Իզ- 

վեստիայի25 28 Հոկտեմբերի թիւէն եւ պահելով Արեւելքի դեկ- 
տեմբեր 2 թիւին մէջ Հ. Սագոյեանի տուած թարգմանութիւնը՝ 
«Նա (Սելիմ Սարփէրը) ի միջի այլոց ասաց, որ այդ քարոզ- 
չութեան մէջ որոշ տեղ է գրաւում Թուրքիայից նրա հողերի մի 
որոշ մասի բաժանման քարոզչութիւնը, նկատի ունենալով 
Կարսն ու Արտահանը, այդ առթիւ նա հիմնուած էր Մոսկուայի 
լրագրութեան մէջ հրատարակուած երկու վրացի ակադեմա-
կանների նամակի վրայ, որոնք ապացուցում էին, որ ճիշտ 
հենց այդ հողերը, որոնց մասին յիշեց այստեղ թուրք ներկա-
յացուցիչը, հիմնապէս վրացական հողեր են»: 

«եւ դա այնքան համոզիչ ձեւով ապացուցուած է, որ ես խոր- 
հուրդ կու տամ Պ. Սարփէրին մէկ ալ կարդալ վրացի ակադե-
մականներ Զանաշիայի եւ Բերձինիշվիլիի այդ նամակը, որը 
գրուած բացարձակապէս ակադեմական ոճով եւ բազմաթիւ 
աղբիւրների վրայ հիմնուած, ցոյց է տալիս, որ նոյնիսկ այն 
ժամանակ, երբ Թուրքիան գրաւած է եղել այդ շրջանները, թո- 
ղել է նրանց իրենց վրացական անունները: 1595 թուին հրա-
տարակուել է մի պաշտօնաթուղթ, պահուած վրացական գի- 
տութեանց ակադեմիայում «Լրիւ ցուցակագիր վրացական վի- 
լայէթի», որի մէջ ուրիշ շրջանների թւում յիշում են այնպիսիք, 
ինչպէս Զըլտըր, Պոցիովի, Փանեակի (Բանա) – Արտահան,  
որտեղ ապրում են միայն վրացիներ, իսկ տաճիկներ կա՛մ չըն- 
չին քանակութիւն են, կամ չկան: Ուրեմն այդ նամակի հեղի- 
նակները, խաղաղօրէն, ինչպէս դա վայել է ակադեմականնե- 
րին, արտայայտուած են այն իմաստով, որ այդ հողերը վերա- 
դարձուին Վրացական Հանրապետութեան, վրաց ժողովուր- 
դին՝ պատմական, ազգագրական, քաղաքական եւ ուրիշ այլ 
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հիմունքներով: դա կը լինի արդար վասնզի այդ հողերը վրա-
ցական են»: 

Այս յայտարարութեան առաջին պարբերութեան մէջ սո- 
վետ պատուիրակը կ՚ամփոփէ եւ կը կրկնէ Սարփէրի փաստար- 
կութիւնը, եւ այդ առթիւ միայն կը յիշէ Կարսի ալ անունը, միշտ  
կրկնելով թուրք պատուիրակի խօսքերը: Բայց երկրորդ պար- 
բերութեան մէջ, ուր Վիշինսքի կու տայ իր բացատրութիւնները, 
այլեւս Կարս անունին չենք հանդիպիր: Ինչպէս մեր նախորդ 
յօդուածին մէջ ըսած էինք, հոն, սովետ պատուիրակը ցոյց 
կու տայ թէ վրացի երկու գիտնականներու հրատարակած  
նամակը պատերազմ գրգռելու բնոյթ չունի, որովհետեւ նախ 
գրուած է (բացարձակապէս ակադեմական ոճով) եւ յետոյ  
հիմնուած է 1595 թուին հրատարակուած պաշտօնաթուղթի մը  
վրայ: Վիշինսքի կը թուէ այն շրջանները, որոնք յիշատակ- 
ուած են այդ պաշտօնաթուղթի մէջ, եւ հոն ալ չենք հանդիպիր 
Կարսի: Արդէն ժամանակին մեր թերթերն ալ հրատարակած  
էին Վրաստանի գիտութեան ակադեմիայի երկու անդամնե- 
րուն նամակին պարունակութիւնը, որուն մէջ ոչ մէկ բառ կար 
Կարսի մասին: Աւելին՝ վրացի ժողովուրդն իսկ որեւէ ժամա-
նակ Կարսը վրացական չէ նկատած: Վիշինսքի իր յայտա-
րարութիւնը կը վերջացնէ հետեւեալ ձեւով.

«դա կը լինի արդար, վասնզի այդ հողերը վրացական են»:  
երբ կ՚ըսէ «այդ հողերը վրացական են» բնական է Վիշինսքին 
կը խօսի վրացի գիտնականներու յիշած հողերու մասին (յայ- 
տարարութեան երկրորդ պարբերութեան մէջ) եւ ոչ թէ թուրք 
պատուիրակին յիշած հողերուն մասին (յայտարարութեան 
առաջին պարբերութեան մէջ):

Յամենայնդէպս այդ պայմաններու տակ եւ յիշուած նպա-
տակով եղած յայտարարութիւն մը նկատել Սովետ Միութեան 
Թուրքիայէն ունեցած հողային պահանջներու պաշտօնական 
բանաձեւումը՝ տղայական է, եւ Վիշինսքիի յայտարարութենէն 
հանել այն եզրակացութիւնը թէ Սովետ Միութիւնը Կարսն ալ  
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կը պահանջէ Վրաստանի համար, եւ ամիսներով աղմուկ բարձ- 
րացնել այդ ուղղութեամբ՝ կը նշանակէ թէ մարդիկ կան չեն  
հասկնար եղած յայտարարութեան իմաստը եւ կամ կը կարծեն  
թէ իրենց ընթերցողները այնքան տգէտ են՝ չկարենալ զայն 
հասկնալու համար: 

Մենք վստահ ենք թէ մեր Հայրենիքի ժողովուրդն ու կառա-
վարութիւնը չեն մոռցած եւ չեն ալ կրնար մոռնալ մեր ազգային 
արդար դատը: Հոս կ՚արժէ յիշել Սովետ Հայաստանի քաղա- 
քական ամէնապատասխանատու անձնաւորութեան՝ Գր. Յա- 
րութիւնեանի 1946ի ճառը՝ (Սովետական Հայաստան 26, 1946 
Փետրուար թիւ 2–8) ուր երկարօրէն կը ծանրանայ հայոց 
Թուրքիայէն ունեցած պահանջներու մասին եւ կը պատաս- 
խանէ Սարաջօղլուի27 Յունուար 6ին թուրք մամուլի ներկայա- 
ցուցիչներուն առջեւ ըրած յայտարարութեան եւ պատմականը  
կ՚ընէ Կարսի եւ Արտահանի առնչութեամբ 1918ին տեղի ունե-
ցած դէպքերուն: Կ՚արժէ հոս Յարութիւնեանի ճառէն քանի մը  
հատուածներ արտագրել՝ «նրանք (թուրքերը) փութաջանօրէն 
փորձում են թաքցնել այն փաստը, որ Թուրքիոյ կողմից զաւ- 
թուած (բռնագրաւուած) հայկական մարզերի վերադարձի 
հարցը դրուած է բուն հայ ժողովրդի կողմից, ինչպէս Սովետ  
Հայաստանի բնակչութեան, այնպէս էլ եւրոպայի, Ամերիկայի, 
Մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի երկիրներում ապրող հայերի  
կողմից: Այդ պահանջները պաշտպանւում են Սովետ Հայաս- 
տանի կառավարութեան կողմից որը գտնում է որ հայկական  
հողերի վերադարձը նրանց իսկական տիրոջը՝ Սովետ Հա-
յաստանին արդարացի է, եւ որ այդ հարցը խիստ կենսական  
նշանակութիւն ունի ամբողջ հայ ժողովրդի յետագայ զարգաց- 
ման համար: Ինչպէս երեւում է մեր ասածից, ոչ մի ստրատեգիա-

կան (ռազմագիտական) նկատառում չի թաքցուած այդ մար- 
զերը Սովետ Հայաստանին վերադարձնելու հարցի տակ»:

«Ռուսները որպէս հայ ժողովրդի իսկական բարեկամներ, 
անշահախնդրօրէն պաշտպանած են հայերի այդ արդարացի  
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պահանջը...: Հայ ժողովուրդը որն այնպէս աքթիւօրէն մաս- 
նակցել է թուրք կառավարութեան ագրեսիայի դէմ մղուող 
պատերազմներին, հայ ժողովուրդը, որն ա՛յնպէս արիաբար 
մարտնչել է հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիստական 
Գերմանիայի դէմ, հաւատացած է, որ նրա արդարացի պա-
հանջները այս անգամ արդէն կը բաւարարուեն»:

«Սովետ Միութեան ժողովուրդների պաշտպանութեամբ, 
Միութենական կառավարութեան պաշտպանութեամբ, մենք 
կը հասնենք մեր օրինական պահանջների բաւարարմանը»:

Ուզեցինք Գր. Յարութիւնեանի ճառէն բաւական երկար 
մէջբերում մը ընել ցոյց տալու համար այն վերաբերումը որ 
Հայաստանի ղեկավարութիւնը ունի Հայ դատին հանդէպ եւ  
կարելի ալ չէ ակնկալել այլ վերաբերում: Սովետ Հայաստանի 
Համայնավար Կուսակցութեան Ա. Քարտուղարին ճառը ինք- 
նին բաւական յստակ կերպով ենթադրել կու տայ թէ Սովետ 
Միութեան կեդրոնական կառավարութիւնը հայկական պա-
հանջները գտած է արդար եւ համապատասխան Սովետ Միու- 
թեան ընդհանուր շահերուն: Հոս կ՚ուզենք նաեւ վերյիշել Սո- 
վետ Միութեան արտաքին գործոց նախարար՝ Վ. Մ. Մոլոթովի28 
մէկ յայտարարութիւնը Փարիզի մէջ: Մոլոթով Փարիզի սովետ 
դեսպանատան մէջ ընդունած է, 1947ի 2 Յուլիսին, Սովետ 
Միութեան ընտանիքին պատկանող զանազան ազգերու եւ 
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները, որոնց կարգին 
նաեւ Ֆրանսայի Ներգաղթի Կեդրոնական Կոմիտէի նախա-
գահ՝ ընկ. Արտակ դարբինեանը: Այդ ընդունելութեան խօսք 
կ՚առնէ ընկ. դարբինեան եւ ի միջի այլոց կ՚ըսէ. «... Առաջին 
Համաշխարհային Պատերազմին թուրքերը օգտուելով ռու- 
սական յեղափոխութենէն՝ ոչ միայն իրենց տիրապետութեան 
տակ պահեցին Արեւմտեան Հայաստանը, այլ նաեւ Արեւելեան 
Հայաստանէն գրաւեցին Սուրմալուի շրջանը, Կարսը ինչպէս 
նաեւ Արտահանը»:

«Արեւմուտքի պետութիւնները խոստացան, բայց չկրցին 
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լուծել մեր Հարցը: Այժմ այդ պարտականութիւնը կը ծանրա-
նայ Սովետ Միութեան վրայ, եւ կը հաւատանք որ ան պիտի 
արդարացնէ մեր ակնկալութիւնները»: 

Վ.Մ. Մոլոթով հետեւեալ խօսքերով կը պատասխանէ ընկ. 
Ա. դարբինեանին. «Ձեր հարցը ինձ ծանօթ է եւ իմ սրտին մօ- 
տիկ: Ձեր շօշափած Հարցով զբաղած ենք, կը զբաղինք, պիտի 
զբաղինք եւ ես կը յուսամ թէ մենք պիտի յաջողինք խաղաղ 
ճամփով լուծել ձեր Հարցը եւ գոհացում տալ ձեր արդար պա-
հանջներուն»: (Ապագայ,29 16 Յուլիս 1947, թիւ 114):

Սովետ Միութեան քաղաքական երկրորդ անձնաւորութեան 
ըրած այս յայտարարութիւնը այլեւս ոչ մէկ կասկած կը թողու 
Հայկական Հարցի հանդէպ Սովետ Միութեան որդեգրած դիր- 
քին մասին:

Այս բոլորէն վերջ, բնական հարց մը կը դրուի, թէ ինչու՞ 
տակաւին մեր Հայրենիքի կառավարութիւնը կամ Սովետ Մի- 
ութեան կեդրոնական կառավարութիւնը գործնական քայլեր 
չեն առներ արդար լուծում մը տալու համար մեր այնքան ար- 
դար դատին: Քիչ մը լուրջ մտածող ոեւէ անհատի համար 
այս հարցումին պատասխանը շատ պարզ է եւ կը հաւատանք 
թէ մեր հակառակորդներն ալ, հակառակ իրենց գրածներուն, 
անոր պատասխանը շատ լաւ գիտեն: 

Համաշխարհային երկրորդ Պատերազմին յաջորդող շըր- 
ջանին, երբ տակաւին յաղթական մեծ պետութեանց յարա- 
բերութիւնները համեմատաբար աւելի բարեկամական էին, 
հաւանական կը թուէր մեր դատի միջազգային սեղաններու 
վրայ դրուիլը: Բայց այդ համեմատական բարեկամութիւնն 
իսկ երկար չտեւեց: Այժմ մեծ պետութիւնները զբաղած են 
շատ աւելի կարեւոր (բնականաբար իրենց համար) եւ կենսա-
կան խնդիրներով եւ անոնցմէ գրեթէ ոչ մէկուն շուրջ կարելի 
կ՚ըլլայ համաձայնիլ:

Այժմ ի՞նչ կարելիութիւններ կան Հայկական Հարցը լուծելու: 
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երկու հաւանականութիւններ կը ներկայանան: Առաջինը՝ պա- 
տերազմով ետ առնել Թուրքիոյ կողմէ գրաւուած հայկական 
հողերը: Բայց ասիկա վստահօրէն պիտի առաջնորդէ համաշ- 
խարհային երրորդ եւ ահռելի պատերազմի մը: Տղայական 
պիտի ըլլար սպասել որ Հայ դատի լուծումին համար Սովետ 
Միութիւնը փոխէր իր ամբողջ քաղաքականութիւնը նետուելու 
համար նոր պատերազմի մը մէջ: երկրորդն է Հայ դատը մի-
ջազգային ժողովներու օրակարգի նիւթ դարձնել: Այժմ այդ  
ուղղութեամբ ալ անմիջական յոյսեր կարելի չէ ունենալ, երբ 
տակաւին առկախ եւ անլուծելի կը մնան վերջին պատերազ- 
մէն ծնունդ առնող գրեթէ բոլոր խնդիրները եւ երբ մեր դատը 
դարերու պատմութիւն ունի, եւ կու գայ մասնաւորապէս Համաշ- 
խարհային Առաջին Պատերազմէն: Անհատ մը իր իրաւունք- 
ները պահանջելու համար դատարան կը դիմէ երբ գոնէ որոշ 
հաւանականութիւններ կան թէ այդ դատին ելքը իրեն համար 
նպաստաւոր պիտի ըլլայ: Հակառակ պարագային՝ անիմաստ 
է դատարան դիմել: Պարագան միեւնոյնն է միջազգային կեան- 
քի մէջ: եթէ Սովետ Միութիւնը պաշտօնապէս ՄԱԿի ժողովին 
ներկայացնէ Թուրքիայէն մեր ունեցած հողային պահանջ- 
ները, Ամերիկա եւ Անգլիա եւ անոնց արբանեակները, իբր 
Թուրքիոյ բարեկամներ, անմիջապէս պիտի ընդունի՞ն մեր 
դատին արդար լուծումը: Հայկական Հարցը քաղաքական  
բարդ խնդիրներու կապուած հարց է: Քաղաքական կեանքի 
մէջ տեղ չունին զգացումները եւ մեր փափաքները անզօր կը 
մնան: Պէտք է գիտնալ համբերել եւ սպասել աւելի նպաստաւոր 
պայմաններու ստեղծման: Մինչ այդ՝ պէտք է լուսաբանել մի-
ջազգային հանրային կարծիքը, եւ ասոր կը ձգտին արտա-
սահմանի ազգային խորհուրդներու աշխատանքները, եւ այդ 
էր նպատակը Ամերիկայի մէջ վերջերս գումարուած Համա-
հայկական Քոնկրէսին:

Այս պայմաններու տակ Հայ դատի լուծման ուշանալը վե-
րագրել մեր Հայրենիքի կառավարութեան՝ եւ յուսահատեցնել 
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փորձել արտասահմանի հայութիւնը, եւ այդ ուղղութեամբ աղ- 
մկել մթնոլորտը, պարզապէս կուսակցական աճպարարու- 
թիւն է:
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ՄիՇՏ անՈրՈՇ...

Քաղաքական կազմակերպութիւնները կոչում ունին ծա-
ռայելու իրենց պատկանած ազգին: Իբր հետեւանք այս  

կոչումին, անոնք պարտաւորութիւն ունին նաեւ հաշիւ տալու 
իրենց տարած աշխատանքներուն եւ հետապնդած նպատակ- 
ներուն մասին, այն ժողովուրդին՝ որուն անունով կը խօսին ու  
կը գործեն: երբ այսօր միջազգային տագնապալի շրջան մը կը  
բոլորենք, երբ մեր ազգը ունի նաեւ ի՛ր իսկ առջեւ դրուած 
կենսական խնդիրներ, հայ ժողովուրդին արդար պահանջքն  
է, գիտնալ յստակօրէն, իր քաղաքական հոսանքներուն տե-
սակէտերը այս հիմնական խնդիրներուն շուրջ ու անոնց աշ- 
խատանքներուն հեռանկարներն ու նպատակները: Այս ուղ- 
ղութեամբ կը սպասէինք որ ՀՅդ, որ ինքզինքը կը դաւանի 
«իբրեւ ամէնէն հարազատ ու տիրական արտայայտիչը հայ  
ժողովուրդին բաղձանքներուն» (Ազդակ, 3 Ապրիլ 1948, «Ներ- 
գաղթը եւ Մենք») իր Գահիրէ գումարուած վերջին Ընդհանուր 
Պատգամաւորական Ժողովէն յետոյ գէթ, պաշտօնական յայ- 
տարարութեամբ մը, պէտք էր պարզէր յստակ կերպով իր 
ըմբռնումը Հայ դատի, ներգաղթի եւ այլ կարեւոր հարցերու 
շուրջ: Բնականաբար Գահիրէի Պատգամաւորական Ժողո- 
վէն վերջ դաշնակցական մամուլը խմբագրականներու եւ 
յօդուածներու շարք մը յատկացուց այդ խնդիրներուն, բայց 
անոնց բոլորին մէջ ալ կը գտնէինք ժխտական կեցուածք մը, 
անոնք միայն պայքարի գրուածքներ էին: ՀՅդ կ՚ուզէր ամէն 
գնով փաստել թէ ինքը բուռն կերպով հակասովետական է,  
հակասովետահայաստանեան է, դէմ է ազգային դատի եւ  
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ներգաղթի մեր ըմբռնումին: Բայց մենք պիտի ուզէինք այս  
բոլոր ժխտական տեսակէտերէն աւելի՝ գիտնալ պարզ կերպով,  
թէ ի՞նչ են ՀՅդի դրական ըմբռնումները, դէպի ու՞ր ան կ՚ուզէ 
առաջնորդել «արտասահմանի Հայաստանը» (միեւնոյն յօդ- 
ուածէն), որուն ղեկավարութիւնը ստանձնած ըլլալու յաւակ- 
նութիւնը ունի: Այսպիսի անորոշութիւններու շարք մըն էր Շ. 
Միսաքեանի30 Արեւելքի մէջ հրատարակած «Զրոյց Անցորդի 
Մը Հետ» խմբագրականները, որոնց մէջ յստակ էին միայն՝ 
հարցումները, բայց Միսաքեանին ի՛ր իսկ հարցումներուն տը- 
ւած պատասխանները տարտամ եւ խուսափողական են միայն:  
Այսպիսի անորոշութիւններով եւ հակասութիւններով լի է նաեւ 
Ազդակին «Ներգաղթը եւ Մենք» վերնագրով Փարիզի Յառաջէն 
արտատպած խմբագրականը: 

Յօդուածագիրը կը յայտարարէ թէ «դաշնակցութիւնը ներ- 
գաղթի դէմ չէ եղած երբեք եւ դէմ չէ այսօր ալ»: 

դաշնակցական ղեկավարներ կ՚ուզեն խորհրդաւոր ձեւերու  
տակ դիւանագէտներու հովեր առնել եւ բարձր քաղաքակա- 
նութիւն խաղալ: Իրենց բուն մտածումները կը կորսուին բա-
ցատրութիւններու եւ նրբութիւններու մէջ: Յիշուած յօդուածին 
մէջ կը կարդանք.

«եթէ այս տեսակէտէն բաւական պերճախօս չէ վերջին 
քսանհինգ տարուան մեր մամուլը, մեր հակառակորդները 
կրնան դիմել Մոսկուա, իմանալու համար թէ ի՛նչ փորձեր կա-
տարուած են մեր կողմէ, այդ ուղղութեամբ եւ ի՛նչ պահանջներ 
ներկայացուցած ենք խորհրդային կառավարութեան՝ ներ- 
գաղթը իրականացնելու համար»:

«եթէ մեր գոյնզգոյն հակառակորդները որեւէ հեղինակու- 
թիւն վայելէին իրենց փաթրոններու մօտ, կրնային, օրինակ, 
իմանալ թէ վերջին անգամ երբ եւ ի՞նչ պարագաներու տակ 
ՀՅդ նախապայման կ՚առաջարկէր ներգաղթը»: 

Համեստօրէն խոստովանինք թէ մենք տեղեակ չենք ՀՅդի 
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վարած բանակցութիւններէն: Բայց ժողովուրդին համար շատ 
հետաքրքրական պիտի ըլլար գիտնալ թէ ե՞րբ եւ ու՞ր տեղի 
ունեցած են այդ բանակցութիւնները պոլշեւիկ Մոսկուայի 
հետ. եւ ՀՅդ ի՞նչ բաներ նախապայման ներկայացուցած է 
ներգաղթի համար: Արդեօ՞ք կ՚ակնկալուի, որքան կը յիշենք, 
մօտ քսանհինգ տարի առաջ Նաւասարդեանի եւ Ջամալեանի 
բանակցութիւններուն՝31 որոնց խզումին պատճառ եղան Վրաց- 
եան32, Տէր Մինասեան33 եւ դարբինեան34: եթէ հայ ազգի շա- 
հերուն համապատասխան առաջարկներ ներկայացուած են 
Մոսկուայի, ինչու՞ ՀՅդ զանոնք չի հրապարակեր:

Միեւնոյն յօդուածին մէջ կը կարդանք նաեւ հետեւեալ անո- 
րոշ նախադասութիւնը.

«Հակառակ այդ աննպաստ երեւոյթին, ՀՅդ, դարձեալ, դէմ 
պիտի չըլլար զանգուածային ներգաղթին եթէ Հայրենիք փո-
խադրուին անապահով եւ այլասերման վտանգին ենթակայ 
գաղութներու մեր հայրենակիցները»: 

Բայց փաստը այն է որ ՀՅդ դէմ է եղած ներգաղթին՝ երբ ան 
կատարուած է Ֆրանսայէն, դէմ է եղած ամերիկահայութեան 
հայրենադարձին, սխալ գտած է Սուրիայէն եւ Լիբանանէն 
հայ զանգուածներու փոխադրութիւնը Հայաստան: Շատ աւե- 
լի լաւ պիտի չըլլա՞ր եթէ ՀՅդ հրաժարէր խնդիրները միշտ 
ժխտական կողմէն պարզելու իր սովորութենէն եւ դրական 
կերպով ըսէր թէ որո՞նք են, ըստ իրեն, այն գաղութները որոնց 
մէջ մեր հայրենակիցները անապահով են եւ այլասերման 
ենթակայ:

Ներգաղթի շուրջ, Յառաջէն արտատպուած այս խմբագ- 
րականին առիթով անգամ մը եւս ուզեցինք ցոյց տալ թէ ՀՅդի 
ղեկավարութիւնը կ՚աշխատի իր շարքերը խանդավառել անո- 
րոշ տեսակէտերով եւ խոստումներով ՝ որոնց ինք իսկ չի հաւա- 
տար եւ որոնք ժողովուրդի գիտակից տարրերուն մէջ հետզհե- 
տէ կը զօրացնեն այն համոզումը թէ, ՀՅդ լծուած է քանդիչ 
աշխատանքի մը եւ կը շարունակէ իր մոլորեալ ճամփան:
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Ժխտական դիրքաւորումն ու անհարկի քննադատութիւն- 
ները, ուղղուած միշտ եւ ամէն տեղ Սովետ Հայաստանի, Հայ 
դատի հետապնդման կամ ազգային մեծագոյն շարժումներէն 
մին եղող ներգաղթի իրականացման դէմ ՝ ոչ մէկ կարեւոր ար- 
դիւնք կրնան յառաջ բերել: 

Ազգային տեսակէտով այս պատմական օրերուն, մեր բոլոր  
կազմակերպութիւնները, եւ մանաւանդ քաղաքական կուսակ- 
ցութիւնները պէտք չէ թերանան ժողովուրդին հանդէպ իրենց 
պարտականութեանց մէջ, պէտք չէ ժամավաճառութիւն ընեն  
իրենց անորոշ կեցուածքը կամ զանազան հաշիւները ծածկելու 
համար խմբագրականներ ծամծմելով:
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ներգաՂթ եՒ ՀԲԸՄիՈՒթիՒն

ՀԲԸՄի մեծանուն հիմնադիր Պօղոս Նուպար Փաշա35, իր  
մահուընէ շաբաթ մը առաջ, Միութեան բոլոր անդամներուն 

ու բարեկամներուն ուղղուած իր վերջին պատգամին մէջ կը 
գրէր. 

«ՀԲԸՄը հաւատարիմ իր աւանդութեանց, պիտի շարունակէ  
ժողովուրդին եւ Հայրենիքին մատուցանել այն ծառայութիւն- 
ները, զորս իր գերազանցապէս հայրենասիրական նպատա- 
կը գծած է իրեն»:

Արդարեւ՝ աւելի քան քառասուն տարիներու իր գոյութեան 
ընթացքին, հայութեան այս մեծանուն ընկերութիւնը իր հիմնա- 
կան մտահոգութիւնը ըրած է մեր ժողովուրդին գոյատեւման եւ  
ազգապահպանումի գործին բարոյական եւ մանաւանդ տըն- 
տեսական կազմակերպումը: Անիկա չէ ուզած վերածուիլ ան- 
հատական բարեգործութեամբ զբաղող աղքատախնամ միու- 
թեան մը, այլ իր հիմնարկութեան առաջին օրերէն սկսեալ՝ իր 
ուժերը վերապահած է եւ կեդրոնացուցած մեր պատմութեան 
վերջին շրջանին այն բոլոր կարեւոր ձեռնարկներուն, որոնք 
սատարած են հայրենաշինութեան, մեր ժողովուրդի ֆիզիքա- 
կան եւ բարոյական պահպանման եւ անոր մշակութային վե- 
րելքին:

Բնականաբար այսպիսի բարձր մտահոգութիւններով կազ- 
մուած եւ գործող հաստատութիւն մը չէր կրնար իր ամբողջա-
կան աջակցութիւնը չբերել մեր ազգային գոյութեան եւ մեր 
Հայրենիքի ապագայ բարգաւաճումին համար կենսական  
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նշանակութիւն ունեցող ներգաղթի գործին: Արդէն 1924–1936ի 
շրջաններուն կազմակերպուած համեմատաբար աւելի փոքր 
թիւով հայերու հայրենադարձին՝ իբրեւ միակը ազգային կազ- 
մակերպութիւններէն, ՀԲԸՄը բերած էր իր ամէնագովելի մաս- 
նակցութիւնը, վճարելով ներգաղթող հայերու ճանապարհա- 
ծախսին գրեթէ կէսը:

1946 թուին, երբ արտասահմանի ամբողջ հայութիւնը խան- 
դավառութեամբ կ՚ընդունէր Հայրենիքէն հասնող հայրենադար- 
ձի կոչը, ՀԲԸՄը, առանց վայրկեան մը իսկ վարանումի, իր 
դրական դիրքը կը ճշտէր անոր հանդէպ: Որովհետեւ ՀԲԸՄը, 
ինչպէս ըսինք արդէն, իր գոյութիւնն ու գործունէութիւնը հիմ-
նաւորած էր ազգապահպանումի եւ հայրենաշինութեան սկըզ- 
բունքներուն վրայ եւ համոզուած թէ՝ ներգաղթը միակ շարժումն  
է որ հիմնական լուծում մը կրնայ տալ այդ վեհ նպատակնե- 
րուն իրագործման: երկրորդ միլիոն տոլարի հանգանակու- 
թեան առթիւ Միութեան արժանաւոր նախագահ՝ Արշակ Գա-
րակէօզեան36 կ՚ըսէ .

«Այսօր ամէնքս ալ երջանիկ ենք, տեսնելով թէ մեր ազգային 
մեծ երազը իրագործուած է արդէն, քանի որ վերստին ծնած 
է Հայաստանը, որ քառորդ դարէ իվեր օրըստօրէ աւելի կը 
ծաղկի, աւելի կը շէննայ ու կը զօրանայ եւ ահաւասիկ երկրորդ 
տարին է որ իր գիրկը կը կանչէ իր թափառական զաւակները»:

«Ներգաղթին բարիքը կրկին է, ուրեմն ան կը ծառայէ, մէկ 
կողմէն մեր տարագիր հայրենակիցներու փրկութեան եւ միւս 
կողմէն, մեր Հայրենիքին բարգաւաճման»:

Ներգաղթի որոշումէն անմիջապէս յետոյ, ընդառաջելով 
երեւանէն իր ստացած պաշտօնական հրաւէրին, ՀԲԸՄ Կեդ- 
րոնական Վարչութիւնը կ՚որոշէր ստանձնել հայրենադարձի  
տնտեսական հոգը եւ ձեռնարկել մէկ միլիոն տոլարի հանգա-
նակութեան37: Այնուհետեւ, ինչպէս արտասահմանի բոլոր հայ- 
րենասէր կազմակերպութեանց, նոյնպէս ալ ՀԲԸՄի աշխատան- 
քի գլխաւոր առանցքը կը դառնայ ազգահաւաքի յաջողութիւնը: 
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Գարակէօզեան իր ուրիշ մէկ ճառին վերջաւորութեան կ՚ըսէ.

«Ներգաղթը՝ արտագաղթի եւ բռնագաղթի դէմ: Հայրենա-
դարձը կը մնայ օրուան կարգախօսը»:

Ներգաղթի գործին մէջ անհրաժեշտութիւն էր ՀԲԸՄի օժան- 
դակութիւնը: Ներգաղթը կարելի չէր իրագործել միայն զգա- 
ցումներով եւ փափաքով: Անիկա կապուած էր զանազան պայ- 
մաններու, որոնց կարգին՝ նիւթական կարելիութեանց: Համաշ- 
խարհային երկրորդ Պատերազմի արհաւիրքներէն հազիւ 
դուրս եկած, Սովետ Հայաստանի կառավարութիւնն ու ժողո- 
վուրդը կը ձեռնարկէին արտասահմանի հայութեան հայրե-
նադարձի մեծ գործին: Անոնք կը ստանձնէին մեծագոյն զո- 
հողութիւնը այդ ձեռնարկի իրագործման՝ հայրենադարձ ըն- 
տանիքներու տեղափոխութիւնը Պաթումէն Հայաստան, անոնց  
պարենաւորումը, տեղաւորումը Հայրենիքի մէջ եւայլն: Անար- 
դար պիտի ըլլար սպասել որ այդ բոլորէն վերջ հայ պետութիւնը 
ստանձնէր նաեւ նաւերու փոխադրավարձը արտասահմանէն 
Պաթում: 

Բայց Սփիւռքի մեր ժողովուրդին մեծագոյն մասը տարինե- 
րու ընթացքին, իր աշխատանքով, հազիւ կրցած էր օրը օրին 
ճարել իր ապրուստի միջոցները եւ չէր կրնար հոգալ ծախսը: 
Օրինակ մը տուած ըլլալու համար՝ յիշենք թէ 1947ի ընթացքին 
Սուրիա եւ Լիբանանէն ներգաղթողներէն տասներկու առ հա- 
րիւրը միայն կրցած է լման վճարում ընել, յիսուներեք առ հա- 
րիւրը մասնակի վճարած են, եւ բոլորովին ձրի ներգաղթողնե- 
րուն տոկոսը եղած է երեսունհինգ առ հարիւրը: Այս պայման- 
ներուն տակ ներգաղթող հայերու փոխադրավարձը պէտք էր 
ապահովել արտասահմանի մէջ համազգային ձեռնարկներով: 
Այս դժուարին գործը իր վրայ առաւ արտասահմանի մեր ազ- 
գային մեծագոյն կազմակերպութիւնն եղող՝ ՀԲԸՄը:

Հազիւ վերջացուցած այլ նպատակներու համար իր յաջող- 
ցուցած քառորդ եւ կէս միլիոն տոլարի հանգանակութիւնները, 
ՀԲԸՄը կը կազմակերպէր ներգաղթի մէկ միլիոն տոլարի հան- 
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գանակութիւնը: Այս նուիրական նպատակին յաջողութեան 
համար՝ ան կը տրամադրէր իր երկու պաշտօնաթերթերու՝ Յու- 

շարարի38 եւ Միութիւնի39 սիւնակները, իր բեմն ու գործիչները, 
եւ իր լաւագոյն ուժերով կը կազմէր յանձնախումբեր բոլոր շըր- 
ջաններու համար: Շնորհիւ Միութեան ղեկավարներուն եւ կազ- 
մուած յանձնախումբերու զոհողութեան ոգիին եւ մեծ ջանքե- 
րուն, ինչպէս նաեւ «հայրենակցականներուն» օժանդակու-
թեան՝ գործը պսակուած էր կատարեալ յաջողութեամբ: Հան- 
գանակուած գումարը անցած էր մէկ միլիոն տոլարը, որմէ 
արդէն ինհարիւր հազար տոլարի գումար մը փոխանցուած  
է Սովետ Միութեան Պետական դրամատան՝ Հայաստանի կա- 
ռավարութեան ընթացիկ հաշուին:

Առաջին հանգանակութեան յաջողութենէն անմիջապէս  
վերջ, ՀԲԸՄը կը նախաձեռնէր երկրորդ միլիոն տոլարի հա- 
գանակութեան, նախագահութեամբ մեծանուն եւ մեծահոգի 
հայուն՝ Ա. Գարակէօզեանի: երկրորդ միլիոնէն արդէն իսկ 
հանգանակուած է աւելի քան չորսհարիւր հազար տոլար: 
Մենք վստահ ենք որ այս անգամ ալ ՀԲԸՄը յաղթական դուրս 
պիտի գայ այս գործէն:

Փոխադրավարձերու գործէն դուրս, տեղին է յիշել նաեւ ներ- 
գաղթի առնչութեամբ ՀԲԸՄի կողմէ կատարուած կարգ մը ուրիշ 
օգնութիւններ, ինչպէս՝ հագուստեղէնի, կօշիկի, փոքրիկներու 
կաթի բաշխում չքաւոր ներգաղթողներու, եւ կարեւոր օժանդա- 
կութիւն Հայրենիք մեկնելու պատրաստուած՝ բայց կամքէ ան- 
կախ պատճառներով եգիպտոս եւ Իրան մնացած մեր հայրե-
նակիցներուն: 

ՀԲԸՄը այս բոլորը կը կատարէ առանց դադրեցնելու գա- 
ղութներու մէջ ազգապահպանումի սատարող իր ձեռնարկներն 
ու օժանդակութիւնները:

Ներգաղթի պատմական այս շրջանին, ՀԲԸՄը անգամ մը 
եւս եկաւ ցոյց տալու թէ ինք կը մնայ ազգաշինութեան մեր 
կարեւորագոյն կազմակերպութիւնը: Ա. Գարակէօզեաններ կը  
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շարունակեն Միութիւնը առաջնորդել այն ուղիէն եւ պահել 
այն զօրութեան վրայ, զոր գծած էին եւ յառաջադրած Պօղոս 
Նուպար Փաշաներ:
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ներգաՂթի նաԽՕրեաԿին

Մ եր ազգային կեանքէն ներս գոյութիւն ունին խնդիրներ, 
որոնք հիմնական են եւ որոնց շուրջ, ըստ մեզի, կարելի 

չէ երկու տեսակէտ ունենալ: Ներգաղթը՝ արտասահմանի հայ  
զանգուածներուն հայրենի հողին վրայ հաւաքումը, ՌԱԿի  
հիմնական նպատակներուն համար մաս կազմած է՝ այս կազ- 
մակերպութեան առաջին տարիներէն սկսեալ: Մեր Կուսակցու- 
թիւնը, իր դրական դիրքը պարզ եւ յստակ կերպով ճշտած էր, 
ասկէ երկու տարիներ առաջ, Հայրենիքէն եկող հայրենադար- 
ձի կոչին առիթով, եւ ան իր բոլորանուէր աջակցութիւնը բերաւ 
զանազան գաղութներէն կազմակերպուած հայրենադարձի 
շարժումին գործնական աշխատանքներուն: Այդ դիրքը փո- 
փոխութեան չենթարկուեցաւ, չէր ալ կրնար ենթարկուիլ, քանի 
ան հիմնական էր, հակառակ տարուած բուռն փրոփական- 
տին, Հայրենիքէն եկող կարգ մը աննպաստ նամակներուն եւ 
հակառակ Հայաստանէն փախած քանի մը արկածախնդիր 
եւ ծոյլ հայրենադարձներուն:

Հայ ազգին ապագայի զարգացումի տեսակէտէն՝ կարե- 
ւո՛րը, մեզի եւ ամէն անկեղծ հայրենասէրի համար, այն է որ  
մեր ժողովուրդը – եթէ կարելի է ամբողջութեամբ – պէտք է ամէն  
գնով եւ ամէն զոհողութիւնով ամփոփուած ըլլայ մայր հողին 
վրայ: Մեր պատմութեան ուսումնասիրութիւնը ցոյց կու տայ թէ  
ներգաղթելու պատեհութիւն շատ քիչ անգամ տրուած է մեր  
ժողովուրդին: եւ ազգային դաւաճանութիւն պիտի ըլլար չօգ- 
տուիլ ստեղծուած բացառիկ առիթներէն:

Բայց, ինչպէս ժամանակին ալ երկարօրէն գրած ենք այդ 
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ուղղութեամբ, ներգաղթը կախում չունի միայն Հայրենիքի 
կառավարութեան եւ արտասահմանի հայութեան հայրենա-
սիրական զգացումներէն եւ փափաքներէն: Ան պայմանաւոր- 
ուած է նաեւ կարգ մը կարելիութիւններէ: Մենք հոս նկատի 
ունինք մասնաւորապէս – ամէն բանէ առաջ – մեր Հայրենիքի 
կարելիութիւններն ու դժուարութիւնները: Նախ պարզ է թէ այս 
տարի ներգաղթը ամբողջ արտասահմանէն, ինչպէս նաեւ մեր 
գաղութներէն պիտի ըլլայ խիստ սահմանափակ թիւով: Կը 
կարծենք թէ այս կացութեան պատճառը պէտք է փնտռել, 
միջազգային ներկայ շփոթ կացութեան հետ միատեղ՝ Սովետ  
Հայաստանի մէջ գոյութիւն ունեցող բնակարանային սուր  
տագնապին մէջ: Ինչպէս բացայայտ է, ուղղակի եւ նոյնիսկ  
անուղղակի կերպով պատերազմի մասնակցող բոլոր երկիր- 
ներու մէջ բնակարանի տագնապը տակաւին շատ մեծ է, հա-
կառակ համաշխարհային պատերազմին վերջաւորութենէն 
մօտ չորս տարիներ արդէն անցած ըլլալուն: Այդ տագնապը 
շատ ծանր է՝ մանաւանդ եւրոպայի բոլոր քաղաքներուն մէջ:  
Պէտք է նկատի ունենալ թէ՝ այդ ահռելի պատերազմին ընթաց- 
քին, Սովետ Միութեան մէջ ընդարձակ շրջաններ աւերուեցան 
եւ միլիոնաւոր մարդիկ առանց բնակարանի մնացին: Անբնա-
կան չէ որ ներկայիս սովետ կառավարութիւնը շինութեանց հա- 
մար իր մեծագոյն ճիգերը յատկացուցած ըլլայ այդ շրջան- 
ներուն:

Պէտք չէ նաեւ մտքէ հանել թէ՝ ներգաղթի երկու տարիներուն 
ընթացքին, Սովետ Հայաստանը, զանազան գաղութներէն կըր- 
ցաւ ընդունիլ մօտ հարիւր հազար հայրենադարձներ: Պատե-
րազմէն նոր ելած եւ սահմանափակ կարելիութիւններ ունեցող 
մեր Հայրենիքին համար, հարիւր հազար նոր բնակիչներու 
տեղաւորումը արդէն իսկ տիտանեան գործ է եւ կը կարօտի 
մեծ զոհողութիւններու: եւ այս պայմաններու տակ, հակառակ 
մեր Հայրենիքի կառավարութեան ու ժողովուրդին կատարած 
հսկայական աշխատանքներուն, եթէ բոլոր ներգաղթողները 
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տակաւին ամբողջութեամբ չեն կրցած տեղաւորուիլ, ասիկա 
հասկնալի պարագայ մըն է: Մենք տակաւին հոս չուզեցինք 
ծանրանալ հարիւր հազար ժողովուրդի գործի եւ պարենաւո- 
րումի կարգադրութիւններուն եւ մտահոգութիւններուն մասին: 
Վստահ ենք որ մեր հայրենակիցները, քանի մը տարիներու 
դժուարութիւններէն վերջ, շնորհիւ Հայրենիքի հոգածութեան 
եւ շնորհիւ իրենց աշխատասիրութեան՝ պիտի կարենան իրենց  
ընտանիքներուն համար բնականոն եւ ապահով կեանք մը 
ստեղծել: 

Գիտենք թէ սահմանափակ ներգաղթի լուրը՝ արտասահ- 
մանի գաղութներուն մէջ եւ մանաւանդ Սուրիոյ եւ Լիբանանի 
հայերուն մօտ՝ պիտի ստեղծէ մտահոգիչ պայմաններ եւ այս 
որոշումը մեր հակառակորդներուն կողմէ շահագործումի նոր  
առիթ մը պիտի նկատուի, բայց նկատի ունենալով մեր վերը 
յիշուած պարագաները, մենք իրատես կը գտնենք սոյն որո- 
շումը:

Արդարեւ, այս կերպով, առանց ներգաղթի շարժումին շա- 
րունակականութիւնը վտանգելու, Սովետ Հայաստանի կառա- 
վարութիւնը ժամանակ եւ առիթ պիտի ունենայ, նախ՝ վերջնա-
կանապէս տեղաւորելու արդէն իսկ ներգաղթած մեր հայրե-
նակիցները, եւ մանաւանդ՝ հնարաւորութիւն պիտի ունենայ 
մեծ թիւով բնակարաններ կառուցանելու յաջորդ տարուան 
ներգաղթողներուն համար: Մենք կը կարծենք թէ՝ յաջորդ տարի  
կարելի պիտի ըլլայ Հայրենիքին՝ ընդունիլ համեմատաբար 
աւելի մեծ թիւով հայեր:
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ՏրաՄաԲանՈՒթիՒն40

չէինք սխալած երբ այս սիւնակներուն մէջ «Ներգաղթի 
Նախօրեակին» մեր առաջնորդող յօդուածին վերջաւորու- 

թեան կը նախատեսէինք թէ՝ յայտնուած միտքերը «մեր հակա- 
ռակորդներուն կողմէ շահագործումի նոր առիթ մը պիտի նը- 
կատուին»: Արդարեւ, Արեւելք եւ Ազդակ փութացին խմբագրա- 
կաններ նուիրել՝ յայտարարելու համար թէ ներգաղթը «վիժած  
է» արդէն, եւ անգամ մը եւս կրկնելու իրենց աժա՛ն քննադա- 
տութիւնները՝ ներգաղթի եւ Հայրենիքի դէմ: Մենք կ՚ակնկալէինք 
որ իբր հետեւողական եզրակացութիւն – ներգաղթի հանդէպ 
իրենց որդեգրած դիրքին – հակառակորդները պիտի ուրախա- 
նային իմանալով թէ՝ ներգաղթը տեղի պիտի ունենայ սահմա-
նափակ թիւով, ցաւ յայտնելով միանգամայն թէ ան բոլորովին 
չէ դադրած տակաւին:

Ազդակի խմբագիրը ուզած է նաեւ մեզի տրամաբանութեան 
դասեր տալ41: Այս պարագան ալ մեզ չի զարմացներ, որովհե- 
տեւ ՀՅդ, իր ամբողջ գոյութեան ընթացքին, իր բոլոր ազգային 
գործերը յառաջ տարած է միայն պարագայական տրամաբա- 
նութեամբ եւ երեւակայութեամբ՝ անտեսելով կեանքի իրակա- 
նութիւնները: Բայց այս ուղղութեամբ, Արեւելքի խմբագիրը, 
իբր «ճարպի՜կ» լրագրող, բոլոր մրցանիշերը գլած անցած է 
արդէն: Ան կրնայ որեւէ տեղէ փոքր նախադասութիւն մը վեր- 
ցնել եւ զայն ընդլայնելով, վերլուծելով, անոր «ետին թաղուած 
իմաստը հասկնալով» եւ հասկցնելով, «տրամաբանելով» եւ 
երեւակայութեան ուժ տալով, զայն վերածել տասը խմբագրա-
կաններու, յանգելու համար միշտ միեւնոյն եզրակացութեան, 
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թէ՝ Սովետ Հայաստան կատարեալ դժոխքի վերածուած է, թէ՝  
հոն ամբողջ ժողովուրդը անօթի է, թէ՝ ներգաղթող բոլոր բազ- 
մութիւնները (եւ նոյնիսկ բնի՜կ ժողովուրդը) պարտադիր եւ  
տարապարհակ աշխատանքի լծուած են, թէ՝ միեւնոյն բազ- 
մութիւնները ցրուած են խորհրդային աշխարհի զանազան  
ծայրագաւառներուն կամ աքսորավայրերուն մէջ եւ թէ՝ Սովետ  
Միութիւնը դաւաճանած է Հայ դատին...: Հաւանաբար կ՚ա- 
կնկալուի որ, այս բոլորէն վերջ, ժողովուրդն ալ տրամաբանէ 
եւ եզրակացնէ թէ, միա՜յն ՀՅդ կոչուած է դարմանը գտնելու 
այս բոլորին եւ անգամ մը եւս «փրկելու հայ ժողովուրդը»...:

Ազդակ եւս, իր կարգին, տրամաբանելով եւ տրամաբանու- 
թեան դասեր տալով, կը գտնէ թէ ութսունվեց հազար (քանի որ  
«արգիլուած է» մօտ հարիւր հազար ըսել) հայեր փոխադրել 
Հայրենիք եւ զանոնք տեղաւորել շատ դժուար գործ չէ: Հիմա,  
մենք ալ տրամաբանենք քիչ մը. եթէ դիւրի՛ն գործ էր ութսուն- 
վեց հազար ժողովուրդ տեղաւորել փոքր երկրի մը մէջ, ՀՅդ –  
որ ինքզինքը կը դաւանի արտասահմանի հայութեան «պաշտ- 
պանը» եւ կը վայելէ կարգ մը մեծ պետութեանց բարեկամու- 
թիւնը – ինչու՞ տակաւին չկրցաւ տեղաւորել Գերմանիոյ երեք 
հազար անհայրենիք հայերը, ի՞նչ կրցաւ ընել Պաղեստինի 
մեր դժբախտացած եղբայրներուն եւ քոյրերուն համար (յե- 
տոյ՝ ուզե՞ց օգնել), ի՞նչ դրական օժանդակութիւն կրցաւ բե- 
րել մեր «ծաղկեա՜լ» ու «բարգաւա՜ճ» գաղութին քսանհինգ 
տարիներէ իվեր թիթեղներու տակ բնակող հազարաւոր հայ 
ընտանիքներուն: Խօսելէ առաջ, գոնէ փորձէին տեղաւորել 
Խալիլ Պետեւիի հողին վրայ մնացած եւ իրենց վրաններէն 
իսկ զրկուած տասներեք ընտանիքները, որպէսզի անոնք եւս 
ներգաղթի դիմելով «չդժբախտանա՜ն»: Տրամաբանութեամբ 
կամ առանց տրամաբանութեան՝ քննադատութիւն ու ժխտա-
կան դիրք՝ շատ դիւրին գործեր են, բայց ուրիշ բան է դրական 
աշխատանքը:

Խօսելով միայն մեր գաղութին մասին, Սուրիայէն եւ Լիբա-
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նանէն ներգաղթած երեսունչորս հազար հայերուն մեծ մասը  
բացարձակ չքաւորներ էին ՝ օրուան հացի կարօտ: Բնակա-
նաբար, մինչեւ իրենց տեղաւորուիլը եւ գործի ձեռնարկելը՝ 
անոնք ուղղակի բեռ եղան Հայրենիքի կառավարութեան վրայ:  
Ութսունվեց հազար հոգիի բնակարանի խնդիրը, պատերազ- 
մէն ելած երկրի մը համար մանաւանդ, պարզ «տրամաբանու- 
թեամբ» կարելի չէ լուծել: Տակաւին 1947ի Հոկտեմբերին, ՀՅդ  
օրկաններէն Հայրենիք42 կը գրէր. «Բովանդակ Սփիւռքի հայու- 
թիւնը այն յոյսը ունէր, որ պիտի լայննային մեր Հայրենիքի 
սահմանները եւ ապա տեղի ունենար զանգուածային ներգաղթ:  
դժբախտաբար, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆեՐՈՒ ԱՆՅԱ- 
ՋՈՂ դԱՍԱՒՈՐՈՒԹեԱՄԲ, ցարդ տեղի չունեցաւ առաջինը, 
ԲԱՅՑ ԱՅդ չԻ ՆՇԱՆԱԿեՐ ՈՐ ԱՆԻԿԱ ՏեՂԻ ՊԻՏԻ 
չՈՒՆեՆԱՅ ՄՕՏ ԱՊԱԳԱՅԻՆ: Անցեալ եւ այս տարի ներ- 
գաղթ տեղի կ՚ունենայ: Աւելի քան յիսուն հազար հայեր արդէն  
փոխադրուած են Հայաստան, ՏՈՒՆ ՏեՂ եՂԱԾ եՒ ՆՈՒԻՐ- 
ՈՒԱԾ ՀԱՅՐեՆԻՔԻ ՎեՐԱՇԻՆՈՒԹեԱՆ ԳՈՐԾԻՆ»: Արդ- 
եօք անցեալ Հոկտեմբերէն իվեր ի՞նչ կայ փոխուած, Հայաս- 
տանի կացութիւ՞նը թէ՞ մեր հակառակորդներուն տրամաբա- 
նելու կերպը: երբ իննը ամիս առաջ Հայրենիք Հայկական Հար- 
ցի յետաձգումը եւ հետեւաբար նաեւ ներգաղթողներուն թիւին  
համեմատաբար աւելի սահմանափակ ըլլալը կը վերագրէր  
«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆեՐՈՒ ԱՆՅԱՋՈՂ դԱՍԱՒՈ- 
ՐՈՒՄԻՆ», արդեօք Հայրենիքի խմբագի՞րն ալ «ինքնակոչ 
փաստաբանութիւն» կ՚ընէր կամ «հայաստանասէրներու շըն- 
չասպառ ուղեկիցն էր»...:

Բայց իր տրամաբանութեան ամբո՛ղջ ուժովն իսկ, Ազդակին 
պատկանած կուսակցութիւնը չկրցաւ տակաւին արտասահ- 
մանի հայութեան յստակ եւ որոշ կերպով ըսել իր «տրամա-
բանական դիրքը»՝ ներգաղթի հանդէպ. պէ՞տք է ներգաղթ 
կազմակերպել թէ՞ ոչ, զայն սահմանափա՞կ թիւով կ՚ուզեն թէ՞  
զանգուածային ձեւով, ո՞ր գաղութներէն պէտք է զայն կազմա- 
կերպել: Բնականաբար այս բոլոր հարցումներուն իբր պա- 
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տասխան պիտի ըլլան, ինչպէս միշտ, յաւիտենական դժգո- 
հութիւն յայտնող ընդհանուր խօսքեր եւ «վերլուծումներ»:

Այժմ ՀՅդ իր նորագոյն ուղղութիւնը գծած է նո՛ր տրամա-
բանութեամբ որ թէեւ յստակօրէն չի պարզուիր, բայց կարելի է 
զայն գուշակել: Քանի որ Հայաստանի ղեկավարութիւնը ՀՅդի 
չէ յանձնուած, հոն ո՛չ անկախութիւն եւ ո՛չ ալ ազատութիւն 
գոյութիւն ունի, ո՛չ մէկ յառաջդիմութիւն կատարուած է եւ ո՛չ ալ 
կրնայ կատարուիլ...: Քանի որ ներգաղթի կազմակերպութեան 
մէջ ՀՅդ դեր չունեցաւ, անիկա ամբողջութեամբ ձախողանք  
մըն էր: Կացութիւնը փրկելու համար, պէտք է որ Հայաստանը 
յանձնուի ՀՅդին եւ ասոր համար անհրաժեշտ է երրորդ հա-
մաշխարհային պատերազմը, որ «անխուսափելի է» եւ «շատ 
մօտ»: երրորդ համաշխարհային պատերազմի մը ընթացքին, 
ՀՅդ պիտի ըլլայ այն բոլո՜ր ազգերուն հետ որոնք մեր Հայ- 
րենիքին դէմ կը կռուին, (ասոնք ժամանակ մը Գերմանիան 
եւ Իտալիան էին, վաղը կրնան ըլլալ ուրիշ պետութիւններ, 
որոնց մէջ նաեւ Թուրքիան)43: Բայց որպէսզի ՀՅդ կարենայ 
ուժ ներկայացնել՝ անհրաժեշտ է ամէն գնով արգելք ըլլալ 
ներգաղթին եւ հայութիւնը պահել արտասահման: Բնակա-
նաբա՜ր Սովետ Միութիւնը պիտի պարտուի... եւ «ծովէ ծով՝ ան- 
կախ Հայաստան» մը պիտի շնորհուի ՀՅդին...: Բայց չէ՞ք 
կարծեր թէ՝ այս բոլոր ցնորքներն իրականանալու պարագա- 
յին իսկ, մեծ ազգերու շահը եւ ապահովութիւնը աւելի ծանր 
պիտի կշռէ, քան ՀՅդի «տրամաբանութիւն»ը: եթէ «ծովէ 
ծով» եւ «անկախ» Հայաստանի մը երազովը ապրինք, կըր- 
նանք կորսնցնել նաեւ մեր փոքր բայց իրակա՛ն Հայրենիքը: 
Յամենայնդէպս, կեանքը կողմնակալ եւ միամիտ տրամաբա- 
նութեամբ չէ որ կ՚ընթանայ: 
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սՈՎեՏ ՀաՅասՏանի ՅիսնաՄեաԿին  
իՄասՏն ՈՒ ՏարՈՂՈՒթիՒնԸ

Գրեթէ բոլոր ազգերը այժմ ունին իրենց անկախութեան օրը,  
իրենց ազգային տօնը:

Բայց տարբեր է մեր երկրին, մեր Մայր Հայրենիքին՝ Սո- 
վետ Հայաստանի յիսնամեակը, տարբեր՝ իր իմաստով, տար- 
բեր՝ իր տարողութեամբ, որովհետեւ տարբեր եղած են մեր 
ժողովուրդին ճակատագիրն ու պատմութիւնը:

1920 Նոյեմբեր 29ը կեանքի նոր էջ մը – լուսաւոր ու պայ- 
ծառ – կը բանայ հայութեան առջեւ: Ան ամբողջ ժողովուրդի  
մը հոյակապ տեսիլքին, դարերու հաւաքական երազին իրա- 
կանացման սկզբնաւորութիւնն է:

Տխուր, շատ տխուր եղած է մեր ժողովուրդին ճակատագի- 
րը, տխուր է մեր հին պատմութիւնը: դարեր ամբողջ կորսնցու- 
ցած իր պետականութիւնը, հայը տառապած է օտար եւ բռնա-
կալ բազմաթիւ պետութիւններու լուծին տակ: Մարդկային 
պատմութեան էջերուն մէջ, մեր երկրին բաժինը յաճախ եղած 
է վախ եւ ստրկութիւն, սով ու համաճարակ, աւեր ու մահ: 
Հաւանաբար, ոչ մէկ ուրիշ ազգ ունեցած է մեր ողբերգական 
անցեալը: Հայ ժողովուրդը բազմադարեան իր պատմութեան 
ընթացքին յաճախ գտնուած է պատմութեան բեմէն յաւիտեան 
կորսուելու վտանգին առջեւ: եղած են թուականներ, երբ ամէն 
մէկ հայ հրաշքով փրկուած է մահէն:

եթէ իւրաքանչիւր աղէտէն ետք հայը, իբր ժողովուրդ ու ազգ, 
կրցած է ունենալ վերածնունդի շրջան մը, զայն կը պարտի 
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բնածին իր կենսունակութեան, ստեղծագործ իր միտքին ու նոր 
կացութիւններու յարմարելու իր ճկունութեան եւ մանաւանդ 
քաղաքակիրթ ազգերու շարքին վերապրելու ու գոյատեւելու 
իր հզօր կամքին: Ան կրցած է, իր դժբախտութիւններուն ընդ- 
մէջէն ստեղծել այն հիմնական հաստատութիւնները, որոնք 
համահայկական ճիգերով պահպանած են իր իւրայատուկ 
նկարագիրն ու ազգային գոյութիւնը: Իր ամէնէն տխուր օրե- 
րուն իսկ, ան կրցած է պահել իր լեզուն, պահպանել ու զար- 
գացնել դարերու ժառանգութիւնը եղող իր հարուստ եւ ինք- 
նատիպ մշակոյթը:

եթէ մարդու մը հայրենասիրութիւնը կը չափուի զոհողու- 
թիւններ յանձն առնելու ընդունակութեամբ, հայը իր ազգին 
ու Հայրենիքին համար միշտ ալ պատրաստ եղած է նոյնիսկ 
գերագոյն զոհողութեան: Ապրելու իրաւունքը կորսնցուցած եւ  
պատմութեան թատերաբեմէն ընդմիշտ ջնջուած են այն բոլոր  
ազգերը, որոնք չեն գիտցած բան մը զոհել Հայրենիքին հա- 
մար: Հնարաւոր բոլոր պարագաներուն հայը ինքնապաշտ- 
պանութեան հերոսական պայքարներ մղած է:

Համաշխարհային Առաջին Պատերազմի ընթացքին մեր 
ժողովուրդը կ՚ենթարկուէր իր պատմութեան մեծագոյն աղէ- 
տին, պետականօրէն ծրագրուած եւ ամբողջ ժողովուրդի կողմէ 
գործադրուած ահաւոր Ցեղասպանութեան մը՝ զանգուածային 
ջարդ, մէկ ու կէս միլիոն զոհեր, տեղահանութիւն, աքսոր... 
հայրենի հողի մէկ մասին վրայ արուեստականօրէն ծնած եւ 
անզօր հանրապետութիւն մը, գաղթականներու եւ որբերու 
բանակներ, համաճարակ եւ սով: Հայութեան հրաշքով վերապ- 
րող մասը եւս ամէն օր բնաջնջումի վտանգին առջեւ կը գըտ- 
նուէր:

Այս անգամ մանաւանդ կրնայինք, իբր ազգ եւ ժողովուրդ, 
ջնջուիլ աշխարհի երեսէն:

1920ի Նոյեմբեր 29ը հայ ցեղին համար եղաւ փրկութեան 
թուական մը, հրաշքի համազօր պատմական դէպք մը եւ սկիզ- 
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բը մեր ժողովուրդի հրաշափառ յարութեան: Ունէինք հայ պե-
տականութիւն – զայն կորսնցնելէ վեց դարեր ետք, ունէինք 
սահմաններ – հոգ չէ թէ տակաւին շատ նեղ – եւ մանաւանդ 
կեանքի ապահովութիւն, ու վերջապէս, խաղաղ պայմաններու 
տակ զարգանալու եւ յառաջդիմելու հնարաւորութիւններ:

Ազգերու մեծամասնութիւնը այս բոլոր բարիքները կը վա- 
յելեն շատ բնական կերպով, բացի պատերազմի շրջաններէն: 
Բայց անոնք, մեր պարագային, ամբողջ ժողովուրդի մը երկար 
դարերու տեսիլքն էին, անհասանելի նկատուող երազ մը:

Ունեցանք նաեւ հզօր պաշտպան մը, Հայաստանի աշխար- 
հագրական պայմաններուն մէջ անհրաժեշտութիւն մը՝ հայրե- 
նի պետութեան գոյատեւումին համար իսկ:

Մեր ժողովուրդին անցեալի կեանքը, անոր պատմութեան 
իրական տուեալները նկատի ունենալով պէտք է մօտենալ եւ  
ըմբռնել Նոյեմբեր 29ի իմաստն ու տարողութիւնը: Ան, տարբեր  
է ուրիշ ազգերու անկախութեան թուականներէն: Ազգովին 
պարտինք իրատես ըլլալ, հոգեկան, տեսական հայրենիքներու 
մասին նոր երազներով օրօրուիլը նոր յուսախաբութիւններու, 
նոր վտանգներու դուռ կրնայ բանալ միայն:

Այս գիտակցութեամբ, իրատես այս ըմբռնումով է որ ՌԱԿը, 
իր միացման թուականին յաջորդող առաջին պատգամաւորա- 
կան ժողովին իսկ, 1920 Նոյեմբեր 29էն մէկ տարի ետք միայն, 
կ՚որդեգրէր հայրենասիրական առողջ քաղաքականութիւն, կը 
կանգնէր Հայրենիքի կողքին:

ՌԱԿը չէր սխալած: Նոյեմբեր 29ով կը բացուէր հայոց 
պատմութեան լուսաւոր նոր էջը, ազգային յեղաշրջումի եւ 
վերականգնումի շրջան մը:

Ժողովուրդներու յառաջդիմութիւնը չ՚իրագործուիր դիւրու- 
թեամբ, ոչ ալ քաղաքական սիստէմ ի վերածուած զգացական  
հակազդեցութիւններով, երբ մանաւանդ անոնք հասած են  
բնաջնջումի, վերջնական կործանումի սեմին: Անցնող յիսուն  



– 668 –

տարիներուն, Հայրենիքի մեր եղբայրներն ու քոյրերը, դժուա- 
րութիւններու մէջ, ատեն ատեն յուսահատեցուցիչ պայման- 
ներու տակ, բայց ստեղծագործ միտքով, զոհողութիւններով, 
յարատեւ ճիգով եւ անընկճելի կամքով կերտեցին ամբողջա-
կան հայութեան փառաւոր Հայրենիքը:

Մեր Մայր Հայրենիքին կեանքը, անցնող յիսուն տարիներուն  
եւ բոլոր մարզերուն մէջ, եղաւ յարաճուն վերելք մը, հայու- 
թիւնը հասցնելով քաղաքակրթութեան առաջաւոր դիրքերուն:

Վերաշինուեցաւ ամբողջ երկիրը: Համեմատաբար այս կարճ 
ժամանակաշրջանին երեւան դարձաւ արդիական, լուսաշող 
եւ գեղեցիկ քաղաք մը, որուն կրնան նախանձիլ դարերու աւան- 
դութիւն ունեցող շատ մը մայրաքաղաքներ: Բազմաթիւ անգամ- 
ներ քանդուած, աւերուած մեր խեղճ քաղաքներն ու գիւղերը 
հիմնովին վերակառուցուեցան:

Սովետ Հայաստանը իր հարիւրաւոր գործարաններով՝ այ- 
ժըմ արդարօրէն կը նկատուի ճարտարարուեստի եւ արդիւ- 
նաբերութեան կարեւոր կեդրոն մը, որուն արտադրութիւնները 
կ՚ուղարկուին եւրոպայի շատ մը ճարտարարուեստական երկիր- 
ներն իսկ: Ան դարձած է, տակաւին, արուեստներու, մշակոյթի, 
բարձր կրթութեան եւ բարձրագոյն գիտութիւններու երկիր մը: 
Մեր Հայրենիքը արդէն իսկ աշխարհին տուած է միջազգային 
ճանաչումի հասած բազմաթիւ նշանաւոր անձեր՝ քաղաքա-
կան, դիւանագիտական եւ զինուորական ասպարէզներու մէջ, 
գեղարուեստի եւ մշակոյթի, ճարտարուեստի եւ գիտութեան 
զանազան մարզերու մէջ:

Տակաւին, անիկա հսկայ ճիգ մը կը կատարէ՝ աշխարհին 
ծանօթացնելու դարաւոր եւ հարուստ մեր մշակոյթը:

Այս բոլորով՝ Սովետ Հայաստանը անգամ մը եւս տուաւ 
փաստը թէ հայութիւնը, իբր հաւաքականութիւն եւ ազգ, իրա- 
ւունք ունի ապրելու քաղաքակիրթ ազգերու շարքին, որովհե- 
տեւ ինքնատիպ իր ստեղծագործութիւններով, սեփական եւ 
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ուրոյն իր մշակոյթով, ան իր նպաստը կը բերէ մարդկային 
քաղաքակրթութեան:

Հայկական Հանրապետութիւնը արտասահմանի հայութեան  
ազգապահպանման հսկայ ճիգին մէջ եւս կը կատարէ շատ 
կարեւոր դեր մը: Հայրենիքի իրականութիւնը եւ անոր յարա- 
ճուն վերելքը, հայ պետականութեան գոյութիւնը ինքնին հպար- 
տութեան աղբիւր են, հայ մնալու գլխաւոր ազդակ՝ Սփիւռքի 
մէջ հասակ նետող յաջորդական նոր սերունդներուն համար:  
Հայրենիքի հետ գաղութներու հոգեկան եւ մշակութային կա- 
պերը, արտասահմանի հանդէպ մայր երկրի ղեկավարութեան  
եւ ժողովուրդին ամէն տարի զարգացող հետաքրքրութիւնը, 
փոխադարձ այցելութիւնները, Հայաստանի համալսարաննե- 
րուն մէջ իրենց ուսումը շարունակող արտասահմանեան երի-
տասարդ-երիտասարդուհիներու  պարագան... օտարութեան 
մէջ կ՚ամրապնդեն մեր ազգային դիմադրականութիւնը: Առանց  
Հայրենիքի եւ հայ պետականութեան՝ Սփիւռքի մէջ պիտի դառ- 
նայինք իր արմատէն խլուած եւ ուղեկորոյս զանգուածներ:

Կայ տակաւին հայութեան մեծ երազը, Թուրքիոյ սահման- 
ներուն մէջ գտնուող հայ հողերու ազատագրման հարցը: Հայ- 
րենիքի իրականութիւնը, անոր բարգաւաճումն ու զօրութիւնը 
մեծագոյն գրաւականն են այդ երազի իրականացման ճամ- 
փուն վրայ:

Տարբեր է Սովետ Հայաստանի յիսնամեակը՝ իր իմաստովն 
ու տարողութեամբը, որովհետեւ տարբեր են հայ ժողովուրդի 
ճակատագիրն ու Հայաստանի պատմութիւնը:

Նոյեմբեր 29ով բացուեցաւ մեր Հայրենիքին ու ազգին հա- 
մար ապահովութեան, վերելքի, բարգաւաճումի եւ երջանկու- 
թեան նոր շրջան մը, պատմութեան նոր ու բախտաբեր էջ մը: 
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ԲաԶՄաԿՈՂՄանիՕրԷն ՕգՏաԿար 
ՀաՅրենի  

նՈր նաԽաՁեՌնՈՒթիՒն ՄԸ

Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու զարգացման ուղ- 
ղութեամբ նոր հանգրուան մըն էր երեւանի մէջ 1971 Յու- 

նուար 20էն Փետրուար 1 կայացած՝ երիտասարդական շար- 
ժումներու ներկայացուցիչներու հաւաքը, հրաւէրովը՝ Սովետ 
Հայաստանի երիտասարդական կազմակերպութիւններու կո- 
միտէի նախագահութեան: Բնական է, որ անդրանիկ այս հան- 
դիպումին ներկայացուած չէին բոլոր գաղութները եւ ոչ ալ 
արտասահմանի երիտասարդական բոլոր շարժումները: Բայց  
իբր առաջին փորձ, կարգ մը գաղութներու մեծ եւ հայրենասէր 
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն իրարու հետ  
եւ Հայաստանի երիտասարդութեան հետ ծրագրեալ հանդի- 
պումը, հայրենի հողին վրայ, բազմաթիւ տեսակէտերով գեղե- 
ցիկ եւ օգտաշատ նախաձեռնութիւն մըն էր:

Կը պատկանինք աշխարհի այն քիչ թիւով ժողովուրդներուն, 
որոնց գրեթէ կէսը կ՚ապրի Հայրենիքէն դուրս՝ ցրուած բոլոր  
ցամաքամասերուն վրայ: Աւելին, հազիւ տասնհինգ-քսան տա- 
րիներ առաջ, գաղութներու հսկայ հատուածէն հազուագիւտ 
բախտաւորներ միայն կոխած էին հայրենի հողին վրայ, շըն- 
չած անոր օդը եւ իրենց սեփական աչքերովը տեսած երեւանը: 
Արարատն ու Սեւանը: Հայրենիքի մեր եղբայրներն ու քոյրերը 
գրեթէ ծանօթ չէին եթէ ոչ մեր գոյութեան, գոնէ արտասահմանի 
մեր կեանքին ու պայմաններուն: 
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Հայութեան շուրջ կէսին, իր Հայրենիքէն հեռու ապրելու 
դժբախտ իրողութիւնը արտասովոր կացութիւն մըն է, եւ մեր  
ժողովուրդին առջեւ կը դնէ բազմակողմանի ու դժուարին հար- 
ցեր՝ զանազան գաղութներու մէջ ծնած եւ հասակ առնող յա- 
ջորդական սերունդներու ազգային ինքնուրոյն դիմագծի պահ- 
պանումը, անոնց հայրենասիրական դաստիարակութիւնը, 
արտասահմանի մէջ այլազան քաղաքակրթութիւններու եւ այլ 
ազդակներու տակ դաստիարակուող հայ երիտասարդներու 
միջեւ ոգեկան եւ հոգեկան միասնութեան գոյատեւումն ու ամ- 
րապնդումը եւայլն: Առանց այս հիմնական հարցերուն դրա- 
կան եւ գործնական լուծումներ գտնելու, կարելի չէ մէկ Հայ- 
րենիք՝ մէկ ժողովուրդ մնալու հայութեան տեսլականը իրա-
կանացնել ու պահպանել: 

Հին սերունդները եւ կարգ մը գաղութներու միջին սերունդ- 
ները եւս, իրենց դաստիարակութեամբ, ընտանեկան աւան- 
դութիւններով, իրենց ազգային պատկանելիութեան համար 
կրած ահաւոր տառապանքներովն իսկ կրնային, Հայրենիքէն 
դուրս եւս, հայ մնալ: Բայց բոլորովին տարբեր է պարագան 
գաղութներու այլասերող եւ ուծացնող պայմաններուն տակ 
մեծցող նոր սերունդներուն համար: Անոնց համար բաւարար  
չէին ազգապահպանումի մեր թանկագին ու անհրաժեշտ հին  
ազդակները, այլ անհրաժեշտ էր հզօր նոր խթան մը՝ հայ ըլլա- 
լու, հայ մնալու հպարտութիւնը, որ կրնայ գալ միայն Հայրե- 
նիքի իրականութեան, անոր յարաճուն եւ հսկայաքայլ բար- 
գաւաճումին եւ անոր տուած միջազգային դէմքերուն ծանօ-
թացումէն: 

Մասնաւորաբար վերջին տասնամեակին՝ հսկայական յա- 
ռաջդիմութիւն արձանագրուեցաւ հայութեան երկու հատուած- 
ներու յարաբերութիւններու զարգացման մէջ: Հայրենի ար- 
ուեստի խումբերուն, անհատ մտաւորականներու եւ արուես- 
տագէտներու, հասարակական գործիչներու, եկեղեցականնե- 
րու՝ էջմիածնի գծով, եւ յետոյ զբօսաշրջիկներու այցելութիւնը 
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արտասահման եւ փոխադարձաբար Սովետ Հայաստան այցե- 
լութիւնը գրեթէ բոլոր գաղութներէն զանազան տեսակի պատուի- 
րակութիւններու, ուխտաւորներու, զբօսաշրջիկներու... մեծա- 
պէս ամրապնդեցին Հայրենիք-Սփիւռք հոգեկան եւ մշակութա- 
յին կապերը եւ արտերկրի մեր ժողովուրդին մէջ ստեղծեցին 
նոր կենսունակութիւն, հայրենասիրական յաջորդական նոր 
ալիքներ: 

Հայրենի պետութեան կողմէ 1964ին ստեղծումը Սփիւռքա-
հայութեան Հետ Մշակութային Կապի Կոմիտէին44 ՝ աւելի ծը- 
րագրուած եւ հետեւաբար աւելի արդիւնաւէտ դարձուցին վե- 
րոյիշեալ յարաբերութիւնները: Կոմիտէի նախագահին, Սովետ  
Հայաստանի յիսնամեակի առիթով, Մերձաւոր Արեւելք տուած  
այցելութիւնը հայրենասիրական նոր ոգեւորութիւն ստեղծեց 
մեր գաղութներէն ներս: Այլապէս արդէն Պ. Վ. Համազասպ- 
եան45, իր բարձր պաշտօնին բերումովն իսկ պէտք էր մօտէն 
ծանօթանար, եւ լաւապէս ծանօթացաւ, մասնաւորապէս լի- 
բանահայ կազմակերպութիւններուն, ազգային եւ հասարա- 
կական գծով գործող անձերուն, գաղութի հարցերուն, կարե- 
լիութիւններուն ու դժուարութիւններուն: Ուզեցինք շեշտել Լի- 
բանանի պարագան, որովհետեւ այս երկիրը, իր ներկայացու- 
ցած բազմաթիւ առաւելութիւններով, արդարօրէն կը նկատուի 
արտասահմանի հայութեան մշակութային եւ նաեւ վարչական  
կարեւորագոյն կեդրոնը:

Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու շարքին կարելի 
չէ չյիշել այն իրողութիւնը թէ, այսօր, բազմաթիւ գաղութներէ 
բազմահարիւր հայ երիտասարդներ իրենց ուսումը կը շարու- 
նակեն Սովետ Հայաստանի բարձրագոյն կրթական հաստա- 
տութիւններէն ներս: Այս պարագան ո՛չ միայն անգին օժան- 
դակութիւն մըն է այլապէս ուսումնատենչ, բայց նիւթական  
դժուարութիւններու առջեւ գտնուող մեր երիտասարդներուն 
համար, այլ նաեւ Հայրենիքի հետ մեր կապերուն զարգացման 
գծով խոշոր նպաստ մը կը բերէ գաղութներու ազգապահ- 
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պանումի աշխատանքներուն ու ճիգերուն: 

Կրնայինք նաեւ յիշել պարագան Սփիւռքի այն հարիւրա- 
ւոր պատանիներուն, որոնք ամառուան իրենց արձակուրդը 
կ՚անցընեն Հայաստանի մէջ՝ իբր հիւրերը հայրենի պետու- 
թեան: Անոնց մատղաշ հոգիներն ու միտքերը, փոքր տարիքէն 
իսկ, կը կապուին հայրենի իրականութեան: Այդ բախտաւոր 
պատանիները, ինչ ալ ըլլան արտասահմանի իրենց յետա-
գայ կեանքի պայմանները, դժուար է որ բռնեն ուծացումի, 
այլասերումի ճամփան:

Նոյն ուղղութեամբ կ՚արժէ տակաւին հաստատել թէ, այսօր, 
Սփիւռքի մեր վարժարաններու ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու կա- 
րեւոր մէկ մասը, միշտ շնորհիւ մեր հարազատ պետութեան, 
առիթը ունեցան ամիսներ ամբողջ ապրելու հայրենի հողի վրայ, 
մօտէն ճանչնալու Մայր երկիրն ու անոր ժողովուրդը, ծանօ-
թանալու Հայկական Հանրապետութեան նուաճումներուն ու  
յառաջդիմութիւններուն: Անոնք վերադարձան իրենց երկիր- 
ները նոր եռանդով, աւելի ոգեւորութեամբ նուիրուելու համար 
իրենց սրբազան առաքելութեան՝ հասնող նոր սերունդներու 
հայեցի դաստիարակութեան: 

Այս բոլորը ուզեցինք գրել ցոյց տալու համար, թէ վերջին 
տասնամեակին մանաւանդ յարաճուն կերպով կը շեշտուի 
հայրենի իրականութեան, անոր պետականութեան եւ Սովետ  
Հայաստանի արձանագրած աննախընթաց յառաջդիմութիւն- 
ներուն խոշոր ազդեցութիւնը արտասահմանի մէջ ծնած ու 
մեծցող յաջորդական նոր սերունդներու ազգային ինքնուրոյն 
դիմագիծի պահպանման մէջ: Անգամ մը եւս կը շեշտենք այն 
իրողութիւնը, թէ արտերկրի հայ երիտասարդներն ու երիտա-
սարդուհիները, վերջնականապէս ձերբազատուելու համար 
գաղթականի մտայնութենէն ու բարդոյթներէն, պէտք ունին 
հպարտանալու իրենց ազգութեամբն ու Հայրենիքովը: 

Այժմ Հայրենիք-Սփիւռք հոգեկան եւ մշակութային յարա- 
բերութիւնները ազգապահպանումի մեր մեծագոյն ազդակնե- 
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րէն մէկն են: եթէ վերջին տարիներու եւ մասնաւորաբար  
բարձրագոյն ուսում ստացող երիտասարդներու մօտ նշմա- 
րելի է նոր կենսունակութիւն մը, նոր արթնութիւն մը, աւելի մեծ 
հետաքրքրութիւն՝ Հայրենիքի նկատմամբ, մեր ազգային եւ  
հասարակական կեանքի նկատմամբ, մեր հողային դատին  
նկատմամբ... այդ բոլորը մասամբ, բնականաբար, կը պար- 
տինք արտասահմանի հաստատութիւններուն եւ կազմակեր- 
պութիւններուն տարած հսկայական աշխատանքին ու ճիգե- 
րուն, բայց զայն կը պարտինք մանաւանդ Սովետ Հայաստանի 
հետ Սփիւռքի կապերու սերտացման ու զարգացումին:

Անուրանալի իրողութիւն է նաեւ, թէ ժամանակի ընթացքին  
յարաճուն կերպով կը շեշտուի երիտասարդական շարժումնե- 
րու կարեւորութիւնը Սփիւռքի մէջ: Այս ուղղութեամբ այլ առիթ- 
ներով պարզած ենք մեր միտքը եւ բացատրած այն տուեալ- 
ները, որոնց հետեւանքով երիտասարդական կազմակերպու- 
թիւնները այսօր դադրած են հայապահպանումի երկրորդա-
կան եւ օժանդակ ազդակներ ըլլալէ եւ եկած առաջին գիծերու 
վրայ: Յիշած ենք նաեւ թէ շատ մը գաղութներու մէջ վերջերս 
կառուցուող կամ տենդագին կերպով ծրագրուող սեփական 
կեդրոններն ու ակումբները անկասկած որ արդիւնքն են ար- 
տասահմանի ղեկավար դէմքերու եւ ժողովուրդին այս նոր 
իրադրութեան խոր գիտակցութեանը: 

Ժամանակն էր որ Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու 
աշխուժութեան ուղիին վրայ կազմակերպուէր նաեւ հայութեան 
երկու հատուածներուն ծրագրեալ հանդիպումը, այս անգամ 
երիտասարդական կազմակերպութիւններու մակարդակի վը- 
րայ: Մամուլի էջերէն հետաքրքրութեամբ հետեւեցանք կար- 
դացուած զեկոյցներուն եւ տարուած աշխատանքներուն: Մեծ  
հաճոյքով հաստատեցինք թէ արտասահմանէն գացած երի- 
տասարդ ղեկավարները մեր կազմակերպութիւններուն՝ կարե- 
ւորութեամբ եւ նաեւ գուրգուրալի վերաբերումով ընդունուած 
էին ոչ միայն հայրենի երիտասարդներու, այլ նաեւ յայտնի 
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մտաւորականներու, գիտնականներու եւ պետական դէմքերու 
կողմէ: Անոնք տեսած էին վերածնեալ եւ հսկայաքայլ բար- 
գաւաճող Հայրենիքը, եւ հիացա՛ծ: Անոնք վերադարձան իրենց 
երկիրները հայկականութեամբ վերանորոգեալ հոգիներով, 
նոր խանդավառութեամբ լեցուն սրտերով եւ հպարտ իրենց 
Հայրենիքով, ու հպարտութեան այդ զգացումը փոխանցեցին 
իրենց պատկանած կազմակերպութիւններու պատանիներուն 
ու երիտասարդ-երիտասարդուհիներուն:

երիտասարդական կազմակերպութիւններու ներկայացու- 
ցիչներու անդրանիկ այս հաւաքը առիթ մը եղաւ, որպէսզի 
առաջին անգամ ըլլալով տարբեր գաղութներու եւ Սփիւռքի 
տարբեր կազմակերպութիւններու պատկանող երիտասարդ 
ղեկավարներ, հայրենի երկինքի տակ, քով քովի գան, զիրար 
ճանչնան, ծանօթանան այլ գաղութներու եւ երիտասարդական 
այլ շարժումներու աշխատանքներուն, յաջողութիւններուն, 
դժուարութիւններուն ու մտահոգութիւններուն, եւ իրարու փո- 
խանցեն իրենց ձեռք բերած փորձառութիւնները: Անոնք պա- 
տեհութիւնը ունեցան նաեւ ճանչնալու Հայրենիքի իրենց քոյ- 
րերն ու եղբայրները, ծանօթանալու պատանիներու եւ երի-
տասարդներու արտադպրոցական դաստիարակութեան գծով 
Սովետ Հայաստանի մէջ կիրարկուող վարչական եւ աշխա-
տանքի մեթոտներուն: Փոխադարձաբար, Հայրենիքի մէջ պատ- 
րաստուող հասարակական նոր ուժերը, որոնք ապագային  
բնականաբար պիտի ստանձնեն, տարբեր մարզերու մէջ, երկ- 
րին ղեկավարութիւնը, ճանչցան արտասահման մեծցող հայ 
նոր սերունդները՝ իրենց ներկայացուցիչներուն ընդմէջէն, աւե- 
լի մօտէն տեղեակ եղան Սփիւռքի երիտասարդական շարժում- 
ներուն կառուցուածքին, մտայնութեանց, ըմբռնումներուն, աշ- 
խատանքին ու կարելիութիւններուն:

երիտասարդական կազմակերպութիւններու ներկայացու- 
ցիչներուն հանդիպումը երեւանի մէջ պէտք է նկատել տարբեր 
գաղութներուն մէջ հասակ նետող նոր սերունդներու միջեւ եւ 
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նաեւ անոնց ու Հայրենիքի երիտասարդութեան միջեւ հոգեկան 
ու ոգեկան միասնութեան պահպանումին ու ամրապնդման 
ուղղութեամբ որդեգրուած կարեւոր միջոցառում մը:

Անդրանիկ այս հաւաքի գտած յաջողութենէն ետք մանա- 
ւանդ, վստահ ենք թէ անոր կը յաջորդեն ուրիշներ՝ կարելի- 
ութիւններու սահմանին մէջ բոլոր գաղութներէն եկող աւելի 
մեծ թիւով կազմակերպութիւններու եւ իւրաքանչիւրէն աւելի 
մեծ թիւով ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբը: Վստահ 
ենք նաեւ թէ յաջորդ հանդիպումները կ՚ունենան նախապէս 
պատրաստուած եւ ուսումնասիրուած եւ արտասահմանեան 
կազմակերպութիւններու կանուխէն ղրկուած ու բոլոր մեր երի- 
տասարդական շարժումները հետաքրքրող օրակարգեր: 

Հայկական Հանրապետութեան երիտասարդական կազմա- 
կերպութիւններու ղեկավարութեան ստանձնած այս նախա- 
ձեռնութիւնը ոչ միայն նոր էջ մը կը բանայ Հայրենիք-Սփիւռք 
յարաբերութիւններու զարգացման ճամփուն վրայ, այլ նաեւ 
մեծապէս կը նպաստէ արտասահմանի հայապահպանումի 
մեր ճիգերուն: 
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆեՐ
1 Խօսքը Համաշխարհային երկրորդ Պատերազմին մասին է:
2 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 11րդ ծանօթագրութիւնը: 
3 Խօսքը կը վերաբերի Ազդարարի 25 Մայիս 1946 թիւին մէջ լոյս տե-

սած «Ակնդէտ Սպասում» խորագրով խմբագրականին: Ազդարար 
գրած էր «եկաւ գարուն. կու գայ ամառ: Անցաւ Մայիսի կէսն ալ, ու 
մինչեւ այն վայրկեանը, ուր թուղթին կու տանք այս տողերը, ո՛ եւէ 
պաշտօնական հաղորդագրութիւն չէ տրուած Մամուլին, ճշտելու 
համար ներգաղթի որոշ թուականը»:

4 Այս երգի երաժշտութիւնը յօրինած է Բարսեղ Կանաչեան (1885–
1967), իսկ խօսքը կը պատկանի Գէորգ Կառվարենցին (1892–1946): 
երգին մասին աւելի մանրամասն տե՛ս՝ Անդրանիկ Տագէսեան, Բար- 

սեղ Կանաչեան (1885–1967) Կեանքի Մը Երաժշտացումը (Պէյրութ, 
2017): 

5 Ժոզէֆ Սթալին (1878–1953), 1923–1952` Սովետ Միութեան Կոմունիս- 
տական Կուսակցութեան Ա. Քարտուղար: Սովետ Միութեան առաջ- 
նորդ: Տխրահռչակ՝ իր բռնութիւններով եւ խորհրդահայ մտաւորա-
կանութեան դէմ սպանութիւններով: 

6 Տե՛ս՝ երկրորդ գլուխի 11րդ ծանօթագրութիւնը: 
7 Այսինքն 1920ին Սեւրի պայմանագրով ճշտուած տարածքները, 

որոնց մէջ կ՚իյնան ներկայ Հայաստանի տարածքը, ինչպէս նաեւ՝ 
էրզրումի, Պիթլիսի եւ Վանի նահանգներէն մասեր: Անոնք կը կոչ- 
ուին Ուիլսընեան սահմաններ, որովհետեւ պատրաստուած են ԱՄՆի  
նախագահ Ուուտրօ Ուիլսընին կողմէ: 

8 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 13րդ ծանօթագրութիւնը: 
9 Հարցազրոյցը վարած է Նուպար Պէրպէրեան (Գահիրէ, 1922 – Պոս- 

թըն, 2016), 1948–1958 ՝ Գահիրէի Արեւ օրաթերթի խմբագիր, 1958– 
1960 ՝ Ֆրեզնոյի Նոր Օր եւ 1961–1982 ՝ Պոսթընի Պայքար թերթերու  
խմբագիր: Աշխատակցած է Պէյրութի Զարթօնքին, Մոնթրէալի  
Ապագային եւ այլ թերթերու: 

10 1944էն 1948 գործած այս Միութիւնը, հիմնուած է առաւելաբար ՀԲԸՄ  
եւ ՌԱԿ համակիրներու ջանքերով:

11 ՀԲԸՄը, ՌԱԿը, ՍդՀԿը եւ հայ համայնավարները կը նկատուէին 
յառաջդիմական հատուածը՝ ատենի գաղութահայութեան: 
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12 Խօսքը Գուրգէն Շահնազարեանի մասին է: 1946ին՝ Գահիրէի սո- 
վետ դեսպանատան պաշտօնատար: Զբաղած է եգիպտահայոց 
ներգաղթի խնդիրներով:

13 Խօսքը կը վերաբերի Վլատիմիր Լենինի գլխաւորութեամբ կազմա- 
կերպուած յեղափոխութեան, որ տեղի ունեցած է 7–8 Նոյեմբեր 
1917ին եւ որուն արդիւնքով Ռուսիան դարձաւ խորհրդային:

14 Առաջին անգամ լոյս տեսած է Պէյրութ, 1947ին: Կրօնական, հասա- 
րակական-քաղաքական եւ գրական շաբաթաթերթ: Պաշտօնա- 
թերթն է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքութեան: 

15 Տե՛ս՝ առաջին գլուխի 7րդ ծանօթագրութիւնը: 
16 Գրիգոր եղիկեան (1880 –1951): Ազգային, կուսակցական գործիչ, 

ՍդՀԿի ղեկավար, աշխատակցած է Նոր Դար, Մշակ, Տարազ եւ 
Երիտասարդ Հայաստան թերթերուն:

17 Հիմնուած է Ժընեւ, 1887ին: Կուսակցութեան հիմնադիրներն են՝ Աւե- 
տիս Նազարբէկեան, Մարօ Վարդանեան, Գէորգ Ղարաճեան, Ռու- 
բէն Խան Ազատ, Քրիստափոր Օհանեան եւ Գաբրիէլ Քաֆեան: 
Մարքսիզմ ի եւ յեղափոխութեան գաղափարաբանութեան հաւա-
տացող էր ՍդՀԿը: 

18 Սան Ֆրանսիսքոյի Համագումարը տեղի ունեցած է 25 Ապրիլ – 26 
Յունիս 1945 շրջանին: Շուրջ յիսուն երկիրներ մասնակցած են այս 
համագումարին, ուր հիմը դրուած է ՄԱԿին:

19 Տեղի ունեցած է Նիւ եորք, 1947ին: Այս ժողովին մասնակցած են 
Սփիւռքի տարբեր գաղութներէ անհատներ եւ քննարկած ներգաղթի 
կազմակերպման խնդիրը, ինչպէս նաեւ Հայկական Հարցը ՄԱԿին 
առջեւ բարձրացնելու հարցը: 

20 Լոյս կը տեսնէ Գահիրէ, 1915էն իվեր: Օրկանն է ՀՅդ եգիպտոսի 
շրջանակին: Թերթի հիմնադիրն է Աւետիք Լալայեանցը: 

21 Մովսէս Տէր Գալուստեան (Մուսա Լեռ, 1895 – Պէյրութ, 1984), ՀՅդ 
անդամ: Մուսա Լեռան ինքնապաշտպանական կռիւներու՝ զինուո- 
րական ղեկավար: 1943–1972՝ լիբանանեան խորհրդարանի երես- 
փոխան, աւելի առաջ՝ Սուրիոյ խորհրդարանի անդամ:

22 Անտրէյ Վիշինսքի (1883–1954), իրաւաբան, դիւանագէտ, քաղաքա-
կան գործիչ եւ համալսարանի դասախօս: 1940ին նշանակուած է 
Սովետ Միութեան արտաքին գործերու նախարարի տեղակալ, իսկ 
1949ին՝ նախարար:

23 Խօսքը կը վերաբերի Տին Աչըսընին (1893–1971): Որոշ ընդմիջում- 
ներով, 1945–1953՝ ԱՄՆի արտաքին գործոց նախարար:

24 Սելիմ Սարփէր (1899–1968), թուրք դիւանագէտ եւ քաղաքական 
գործիչ: 1929ին՝ երրորդ քարտուղարը Մոսկուայի թրքական դեսպա-
նատան, յետագային՝ երկրորդ քարտուղարը: 1939ին՝ Թուրքիոյ դես- 
պանը Ռումանիոյ մէջ, իսկ յետոյ՝ Մոսկուայի մէջ: 



– 680 –

25 Ժողովրդական թերթ մը, որ լոյս կը տեսնէ Մոսկուա 1917էն իվեր:
26 Առաջին անգամ լոյս տեսած է 1920ին: Օրկանն էր Հայաստանի 

Կենտկոմին: 
27 Խօսքը կը վերաբերի Թուրքիոյ հինգերորդ վարչապետ Շիւքրիւ Սա- 

րաճօղլուին (1887–1953):
28 Խօսքը Վիասչեսլաւ Մոլոթովի (1890–1986) մասին է: 1939–1949՝ Խոր- 

հրդային Միութեան արտաքին գործոց նախարար:
29 Որոշ ընդմիջումներով, 1921էն 1950, լոյս տեսած է Փարիզ, որպէս 

ՌԱԿի օրկանը: Խմբագիրներ են՝ Յովհաննէս Պօղոսեան, Արշակ 
չօպանեան, Աւետիս Թերզիպաշեան եւ Արտակ դարբինեան:

30 Խօսքը կը վերաբերի Շաւարշ Միսաքեանին (Զիմառա գիւղ, Սե-
բաստիա, 1884 – Փարիզ, 1957): Մինչեւ Ապրիլ 1915 ՝ ՀՅդ Պոլսոյ Կեդ- 
րոնական Կոմիտէի անդամ: 1924ին՝ Փարիզի ՀՅդ Յառաջ թերթի 
հիմնադիր-խմբագիր: Հրատարակած է Հայկաշէն (երեք հատոր) եւ 
Արածանի (երկու հատոր) գրական հաւաքածոները (խմբ.՝ երուանդ 
Փամպուքեան Մեծ Եղեռնի Առաջին Վաւերագրողը Շաւարշ Միսաք- 

եան, (Անթիլիաս, 2017): 
31 Մեթրը կ՚ակնարկէ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան ներկայա- 

ցուցիչներուն՝ Արշակ Ջամալեանի (Գանձակ, 1882 – Փարիզ, 1940)  
եւ Վահան Նաւասարդեանի (Շուշի, 1886 – Գահիրէ, 1956) Խոր- 
հրդային Միութեան ներկայացուցիչներուն հետ ունեցած բանակ- 
ցութիւններուն, 1921ին: 

32 Խօսքը կը վերաբերի Սիմոն Վրացեանին (Նախիջեւան, 1882 – Պէյ- 
րութ, 1969): ՀՅդ Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ: Խմբագրած է  
Հասկը (Մոսկուա), Հորիզոնը (Թիֆլիս) եւայլն: Հայաստանի Ա. Հան- 
րապետութեան վարչապետ եւ խորհրդարանի անդամ: 1951էն մին- 
չեւ 1969՝ Համազգայինի Պէյրութի Նշան Փալանճեան Ճեմարանի 
տնօրէն: 

33 Խօսքը կը վերաբերի Ռուբէն Տէր Մինասեանին (Ախալքալաք, 1882 –  
Փարիզ, 1952): ՀՅդ մարտական ղեկավար: եղած է Հայաստանի 
Ա. Հանրապետութեան ռազմական նախարար: Յետագային կու- 
սակցական պաշտօններ վարած է Գահիրէի, Պէյրութի եւ Պաղես- 
տինի մէջ:

34 Խօսքը կը վերաբերի Ռուբէն դարբինեանին (Ախալքալաք, 1883 – 
Պոսթըն, 1968): Հասարարական-քաղաքական գործիչ, ՀՅդ անդամ: 
Աշխատակցած է Մշակ, Մուրճ եւ Ազատամարտ թերթերուն: Աշխա-
տասիրած է Ռուսական Վտանգը (երեւան, 1920) հատորը:

35 Տե՛ս՝ երկրորդ գլուխի 72րդ ծանօթագրութիւնը: 
36 Արշակ Գարակէօզեան (Պոլիս, 1872 – Նիւ եորք, 1962), գորգի վա-

ճառական, 1943–1952՝ ՀԲԸՄ նախագահ:
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37 Այդ մէկը մեկնարկուած է Փետրուար 1946ին: 
38 Ամսաթերթ: Առաջին անգամ լոյս տեսած է Նիւ եորք, 1913ին որպէս 

պաշտօնաթերթը ՀԲԸՄ ԱՄՆի շրջանակին:
39 Ամսաթերթ: Առաջին անգամ լոյս տեսած է Յունուար 1912ին Գահիրէ, 

որպէս պաշտօնաթերթը ՀԲԸՄ Կեդրոնական Վարչութեան:
40 Այս յօդուածը լոյս տեսած է որպէս Զարթօնքի խմբագրական: 
41 Խօսքը կը վերաբերի 14 Յուլիս 1948ի Ազդակի մէջ լոյս տեսած «Ինք- 

նակոչ Փաստաբաններ» խորագրեալ խմբագրականին, որ գրուած 
էր իբր պատասխան Յունիս 29ին Զարթօնքի մէջ Մեթր Սեդրակեանի 
գրիչով լոյս տեսած «Ներգաղթի Նախօրեակին» յօդուածին: Խըմ- 
բագրականը հարց կու տար թէ ինչպէ՛ս Սեդրակեան «արդարանա- 
լի» եւ «իրատես» կը գտնէ այն պարագան որ Հայաստանի մէջ բնա-
կարաններ չկան ներգաղթողներուն համար, որուն պատճառով է որ 
սահմնափակ թիւով հայեր պիտի ներգաղթեն Հայաստան: Ազդակ 
կը գրէ.- «Հիանալի տրամաբանութիւն եւ իսկապէս չքնա՛ղ գիւտ: 
Ո՞վ կրնայ առարկել այս հզօր փաստին դէմ եւ մեղադրել ներգաղթի 
կազմակերպիչները այսուհետեւ: Քանի որ տուն չկայ, բնակչութիւն 
կարելի չէ տեղաւորել՝ ներգաղթը պիտի ըլլայ ԽԻՍՏ սահմանափակ 
եւ քանի որ ներգաղթը պիտի ըլլայ խիստ սահմանափակ՝ հայրենիք 
մեկնելու պատրաստուած արտասահմանի մեր հայրենակիցները 
ի զուր յոյսեր պէտք չէ որ սնուցանեն: Ահա «իրատես» երեւոյթին 
իրատես հետեւութիւնը...»:

42 ՀՅդ Արեւելեան Ամերիկայի շրջանակի օրկան: Առաջին անգամ 
լոյս կը տեսնէ Նիւ եորք, 1899ին, ապա կը փոխադրուի Պոսթըն: 
Մինչեւ 1913, լոյս տեսած է որպէս շաբաթաթերթ, իսկ 1915ին վերած- 
ուած է օրաթերթի, 1991ին՝ շաբաթաթերթի: 

43 Խօսքը կը վերաբերի երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմին 
ՀՅդի ղեկավարութեան՝ Գերմանիոյ ու Իտալիոյ հետ Սովետ Միու- 
թեան դէմ ունեցած համագործակցութեան:

44 Տե՛ս՝ երկրորդ գլուխի 50րդ ծանօթագրութիւնը:
45 Խօսքը կը վերաբերի Վարդգէս Համազասպեանին (էջմիածին, 1911 – 

երեւան, 1992): 1964–1985՝ Սփիւռքահայութեան Հետ Մշակութային 
Կապի Կոմիտէի նախագահ:
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Յարգելի բարեկամներ,

Գոհունակութեամբ տեղեկացանք թէ որոշած էք հանդիսա- 
ւոր շուքով եւ միացեալ ճիգերով կայացնել Մեթր Հրաչեայ Սեդ- 
րակեանի գործունէութեան Ոսկեայ Յոբելեանը: Ան արժանա- 
ւոր ազգային գործիչ մըն է որ աւելի քան կէս դար զոհաբերած 
է իր ազգին համար: Իր ծառայած կազմակերպութիւններէն 
մէկը հանդիսացած է Բարեգործականի ՀեԸը, որուն կազմա- 
ւորման տարիներուն վճռական եղած է Յոբելեարին դերը.  
աւելին՝ իր գաղափարապաշտ ոգիով եւ արդարադատ միտ- 
քով ան է որ խմորած է դիմագիծը մեր երիտասարդական  
կազմակերպութեան, որ իր կարգին բազմաթիւ մատաղ սե- 
րունդներու ազգային դաստիարակութեան օճախը հանդիսա-
ցած է:

Այսօր այդ երախտապարտ սերունդներու ներկայացուցիչ- 
ներն են որ ի մի կու գան իրենց յարգանքի տուրքը ընծայելու 
վաստակաւոր գործիչին ու Բարեգործականի նուիրեալին: եւ 
ան, ի տես այդ սերունդներու գիտակցութեան՝ կը վայելէ իր գե-
րագոյն գոհունակութիւնը եւ վարձատրուած կը զգայ ինքզինք: 
Իրեն համար չի կրնար ըլլալ աւելի ազնիւ եւ ամբողջական 
վարձատրութիւն քան այդ սերունդներուն նուիրումը իրենց 
ազգին եւ իր պատկանած կազմակերպութեանց՝ ներշնչուած 
իր իսկ գաղափարներով եւ ջամբած առողջ դաստիարակու- 
թեամբ: 

Մենք երկար տարիներ հեռուէն հետեւած ենք Պրն. Սեդրակ- 
եանի անխոնջ գործունէութեան եւ միշտ բախտաւոր զգացած 
ենք մենք զմեզ որ նման ողջախոհ ղեկավար մը կ՚առաջնորդէ 
մեր երիտասարդութիւնը Լիբանանի շրջանակէն ներս: Այսօր 
մենք եւս կը միանանք Ձեզի՝ մեր յարգանքի անմնացորդ տուր- 
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քը ընծայելու Յոբելեարին եւ մաղթելու իրեն երկար եւ առողջ 
տարիներ, որպէսզի շարունակէ իր անձով եւ իր գաղափար- 
ներով օրինակ ծառայել մեր նոր սերունդին:

Յարգանօք՝

ԱԼեՔ ՄԱՆՈՒԿեԱՆ
ՀԲԸՄ Ցկեանս Նախագահ 

21 Նոյեմբեր 1994

* * *

Սիրելի Մեթր,

Յանուն ՀԲԸՄ Կեդրոնական Վարչական Ժողովին, սըր- 
տագինս կ՚ողջունենք Ձեր ազգային-հասարակական օրինա- 
կելի եւ նուիրեալ գործունէութեան Ոսկեայ Յոբելեանը: 

Լիբանանի ՀԲԸՄ, Հայ երիտասարդաց Ընկերակցութեան  
եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան կողմէ կազմակերպուած 
այս պատուոյ հանդիսութիւնը, կը ցոլացնէ կէս դարէ աւելի 
ձեր ազգանուէր վաստակին արժանաւոր գնահատանքը, մա-
նաւանդ երբ անոնք ձեռնարկած են ձեզ պատուել իր խաղա- 
ղութիւնը վերագտած Լիբանանի արեւաշող մայրաքաղաք  
Պէյրութի մէջ, ուր դուք ձեր երբեմնի երիտասարդական կո- 
րովով, անսակարկ հայրենասիրութեամբ եւ զոհաբերութեան 
ոգիով մաս կազմեցիք այն կարկառուն ղեկավարներու փա-
ղանգին, որոնք իրենց յատուկ վճռակամութեամբ նուիրուեցան 
սփիւռքահայ նոր սերունդին առողջ նկարագիրը դարբնելու 
գործին:

երբ Ձեր մասնագիտութեան գծով տարբեր երկնակամա- 
րի տակ անձնական ամէն յաջողութիւն ապահովելու երաշ- 
խիքը չէր պակսեր Ձեզի, մեր ժողովուրդին ճգնաժամային 
տարիներուն, դուք սերունդներ առաջնորդեցիք ազգային գե- 
րագոյն նպատակներու իրականացման հասնելու իրատես եւ  
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արդիւնաբեր եղանակը՝ որպէս միջոց լաւագոյնս գործածելով:

Ձեր ընդգրկած գործունէութեան դաշտը եւ իրատես ղե-
կավարի հանգամանքը, քաջածանօթ եղելութիւն դարձած է 
Սփիւռքի տարածքին եւ Մայր Հայրենիքին մէջ: 

դուք վառ պահեցիք Ձեզի վստահուած հայ ժողովուրդի 
զաւակներուն մէջ նուիրումի եւ անձնազոհողութեան ոգին, այն- 
պէս մը կերտելով անոնց նկարագիրը, որ այսօր նուիրեալներէ 
բաղկացած այս խումբը, իբրեւ չափահաս եւ հաւատաւոր ղե-
կավարներ, իրենց կարգին յարգանքի տուրք մատուցանելով 
Ձեզի, արժանին կը հատուցանեն Ձեր պարկեշտ առաջնորդի 
վաստակին: 

Փառք ու պատիւ հայ ժողովուրդի արժանաւոր զաւակներուն:

ԼՈՒԻԶ ՄԱՆՈՒԿեԱՆ ՍԻՄՈՆ
ՀԲԸՄ նախկին նախագահ

1 դեկտեմբեր 1994

* * *

Սիրելի Հրաչ,

Աւելի քան յիսուն տարիներ մեր փոքրաթիւ խումբը, անբե-
կանելի օղակներով իրարու շղթայուած զոր ոչ մէկ փոթորիկ 
կրցաւ քանդել, անջատել, քալեց հայ կեանքի ազգային, ընկե-
րային ու քաղաքական թոհուբոհին մէջ:

Այսօր յետադարձ ակնարկով մը երբ կը վերադառնամ մեր  
խումբի աշխատանքներուն, մեր հաւաքներուն, մեր փոթորկա- 
լից ժողովներուն եւ ուր սակայն մեր ամուր համերաշխութենէն 
ոչինչ կը զիջէինք, չեմ կրնար չվերյիշել հանդարտ քու արտա-
յայտութիւններդ, քու խոհուն վերլուծումներդ՝ ներկայացող հը- 
րատապ հարցերու քննարկման առիթով:

դուն քու դաստիարակչական եւ ուսումնական պատրաս- 
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տութեամբդ ամէն պատճառ եւ առիթ ունէիր քու հասարակա- 
կան գործունէութիւնդ յառաջացնելու, զարգացնելու լիբանան- 
եան ոչ-հայ շրջանակներու մէջ, բայց բացառիկ յատկութեամբ 
մը մնացիր քու երակներուդ մէջ շրջող արեան պահանջքնե- 
րուն պարունակէն ներս ու մխրճուեցար հայ կեանքի մար- 
տնչումներուն մէջ:

Քու մտային ու հոգեկան պատրաստութիւնդ, ինչպէս եւ  
հասարակական-ընկերային կեանքին ամբողջութեամբ տրա- 
մադրուելու պատրաստակամութիւնդ քեզ շուտով բարձրացու- 
ցին բոլոր կազմակերպութիւններու՝ ուր գործեցիր, սանդղա-
մատերէն մինչեւ բարձրագոյն պատուանդանները:

Այդպէս է որ անմիջական մագլցումով հասար ՌԱԿ Կեդրո-
նական Վարչութեան անդամակցութեան ու պատուոյ նախա- 
գահութեան, Լիբանանի ՀեԸ Կեդրոնական Վարչութեան եւ  
ՀԲԸՄ Շրջանակային Յանձնաժողովի պատասխանատու 
անդամակցութեան, եղար ԹՄՄի, Զարթօնքի, Շիրակի հիմնա- 
դիրներէն: Գտնուեցար բազմաթիւ ազգային այլազան կարե- 
ւոր մարմիններու մէջ, բանակցութիւններ վարեցիր ազգային, 
քաղաքական, կրօնական կազմակերպութիւններու ներկայա- 
ցուցիչներուն հետ, մնացիր հաճելի ու ընդունելի բանագնացը 
բոլորին կողմէ, որպէս բանագնաց մը որ երբեք կիրք չդրաւ իր 
մտածումներու արտայայտութեանց մէջ:

Այս բոլորը կարեւոր դաստիարակիչ ազդեցութիւն ձգեցին 
միութենական կամ շարքային երիտասարդներու վրայ: Անոնք 
ընկալեցին քու հասարակական մարդու տիպարը եւ կրցան 
ապահովել սերունդներու շարունակականութիւնը: 

Այսօր այդ շունչով՝ քու շունչովդ պատրաստուած քու խառ- 
նուածքէդ տպաւորուած հայ պատասխանատուներ կան բո- 
լոր գաղութներու մէջ, որոնք բոլորն ալ զգայուն, ջերմ ու զը- 
ւարթ յարգանքով կը յիշեն միշտ, կեանքի վերելքը բարձրա-
ցած իրենց օրինակելի բարեկամը, մտերիմը, ղեկավարը եւ կը 
ջանան հետեւիլ անոր՝ քու օրինակիդ:
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Այժմ երբ հանդիսաւոր կերպով կը տօնուի քու հասարա-
կական գործունէութեանդ Ոսկեայ Յոբելեանը, անպայման 
դուն ու ես յուզումով կը յիշենք մեր քանի մը գաղափարակից- 
ներն ու համախոհ բարեկամները, որոնց հետ մեր գործունէ- 
ութիւնը արդիւնաւորուեցաւ, որոնց հետ միասին մեր ուժերն ու 
կարողութիւնները միացուցած տարինք մեր կազմակերպչական 
աշխատանքը, մեր համոզումներուն տարածումն ու յաղթանա- 
կը ապահովելու համար եւ որոնք այսօր չկան: Որքա՛ն անոնք 
եւս ինծի հետ պիտի ըլլային երջանիկ քեզի ընծայուած այս 
պատուաբեր յարգանքին համար, որ քեզի հետ նաեւ մերն 
է:

Այդ խումբէն՝ պայքարին մնացած ենք մէկ երկու այլ մաս- 
նակիցներու հետ, դուն եւ ես՝ յուզիչ ապրումներով: Խումբ մը, 
սերունդ մը՝ որ մեր ժողովուրդի ընկերային, հոգեկան, տնտե-
սական ամէնածանր պայմաններուն մէջ ղեկավարութեան պա- 
տասխանատւութիւնը ստանձնեց եւ տառապալից, սպառիչ նը- 
ւիրումով ծառայեց ժողովուրդին եւ պատուով փոխանցեց իր 
պատասխանատւութիւնները կազմաւորուած սերունդներուն:

չեմ ուզեր այս առթիւ մոռնալ նաեւ Մարլէնը, կեանքի աշ- 
խուժ ընկերուհիդ, որ թէեւ ուշ գտաւ քեզ, կամ գտաք զիրար, 
բայց եղաւ նաեւ վերջին քու կեանքի տասնամեակիդ ներշնչող 
ու հոգատար ներկայութիւն մը քու կողքիդ:

Մարին ու ես ջերմօրէն, մեր ամբողջական սիրով կը մաղ- 
թենք որ երկուքդ իրարմով զօրացած շարունակէք տակաւին  
երկար վայելել արդարօրէն շահուած նոր տարիներու երջա- 
նիկ հոլովոյթը:

ՀԱՅԿԱՇէՆ ՈՒԶՈՒՆեԱՆ
 

Փարիզ, 3 դեկտեմբեր 1994

* * *
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Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի բազմամեայ ազգային գոր- 
ծունէութեան նշումը առիթ մըն է ինծի համար արտայայտելու 
անկեղծ զգացումներս անձնաւորութեան մը նկատմամբ, որուն  
հետ տարիներէ իվեր ճանապարհակից եղած եմ, մանաւանդ 
ազգային կեանքի դժուարին ուղիներուն վրայ: 

Արդարեւ, ազգային-հասարակական կեանքին մէջ կան 
հիմնահարցեր եւ անոնց հետ կապուած գործունէութիւններ, 
որոնք սահմանուած են ճակատագրական դրոշմ մը դնելու 
մեր ժողովուրդին, մեր հայրենիքին եւ մեր եկեղեցւոյ ներկայ 
եւ ապագայ գոյութեան ձեւաւորման վրայ: Ահա այս միջա- 
վայրին մէջ է, որ Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանը եղած է կեդրոնա-
կան դերակատար մը անցնող աւելի քան կէս դարաշրջանին, 
որուն ընթացքին ան իր երիտասարդութեան օրերէն սկսեալ 
մինչեւ այսօր, անվհատ գործած է իբրեւ իտէալի զինուոր, 
առաջնորդած է որպէս ղեկավար, գործելով միշտ գաղափա-
րապաշտ եւ անձնուրաց հաւատարմութեան ուղիով:

Մեթր Սեդրակեան միշտ եղած է հաւասարակշռուած գոր- 
ծի խոր հաւատացող մը: Ան արդար մօտեցումի անզիջող 
ջահակիրն է, որ հետապնդած է իր ազգին, հայրենիքին եւ 
եկեղեցւոյ գերագոյն շահերը՝ առանց վարանումի, ազգային 
կեանքի ամէնալարուած շրջաններուն իսկ, միշտ ջանալով 
սակայն, հասնիլ իր հետապնդած նպատակին, նուազագոյն 
ցաւ պատճառելով իր շուրջիններուն՝ ըլլան անոնք գաղափա- 
րի գործակիցներ թէ նոյնիսկ հակառակորդներ:

Մեծապէս գովելի նախաձեռնութիւն մըն է այս օրերուն նշել 
Մեթր Սեդրակեանի բազմավաստակ գործունէութեան Ոսկեայ 
Յոբելեանը: Այս առիթով ո՛չ միայն արդար գնահատանքի եւ  
շնորհակալութեան ժեսթ մը կը կատարուի Յոբելեարին երկար  
տարիներու անձնուէր գործունէութեան համար, այլ նաեւ այ- 
սօրուան ազգային գործունէութեան աւելի քան երբեք ծաւա- 
լուն ոլորտին մէջ, հաւատաւոր գործիչի, նպատակասլաց ղեկա- 
վարի գեղեցիկ տիպար մը կը տրուի երիտասարդ նորահաս  



– 691 –

սերունդին, որպէսզի այս վերջնոյն ծոցէն առաջ գան Մեթր 
Հրաչեայ Սեդրակեանին օրինակին հետեւողներ, որոնք աւելի  
քան երբեք անհրաժեշտ են այսօր, շինիչ եւ արդար գործունէ- 
ութեամբ առաջնորդելու մեր ժողովուրդը հսկայ վերիվայրում- 
ներու այս շրջանին մէջ:

Իմ եւ տիկնոջս՝ Նատիային կողմէ մեր անկեղծ յարգանքն  
ու սէրը կը փափաքինք յայտնել Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանին 
եւ իր ազնուափայլ տիկնոջ՝ Մարլէնին, ինչպէս նաեւ երկար 
եւ առողջ տարիներու մեր մաղթանքները՝ յոբելենական այս 
ուրախ առիթով: 

դՈԿՏ. ԱՐՇԱՒԻՐ ԿէՕՆՃեԱՆ

   
Մոնթրէալ, 24 Նոյեմբեր 1994 

* * *

Մեծապէս կը գնահատենք Ձեր՝ ԹՄՄի եւ ՀԲԸՄ-ՀեԸի որո- 
շումը, միացեալ կազմակերպութեամբ նշելու ազգային գործիչ,  
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան Պատուոյ Նախագահ, ԹՄՄ 
Հիմնադիրներու Մարմնի Անդամ եւ ՀԲԸՄ -ՀեԸ անդրանիկ ղեկա- 
վարներէն Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Ոսկեայ Յոբելեանը:

Սփիւռքահայ կեանքի ամէնէն փոթորկոտ շրջանին եւ գա- 
ղութին մէջ, Մեթր Սեդրակեան անանձնական նուիրումով փա- 
րեցաւ իր ժողովուրդի բարօրութեան աշխատանքին, անտե- 
սելով ամէն տեսակի վտանգ եւ սեփական փառասիրութիւն: 
Աւելին՝ սերունդ մը ամբողջ խմորուեցաւ եւ թրծուեցաւ իր հո-
վանիին ներքոյ, որուն անդամները այսօր Հայաստանէն մինչեւ 
Լոս Անճելըս, Բարեգործականի գերագոյն մարմնէն մինչեւ 
մեր կուսակցութեան ղեկավարութեան մէջ կը շարունակեն 
իրենց ներշնչող գծած ազգային հայրենասիրական ուղիին 
հետեւիլ: Որպէս կուսակցութեանս նախկին ատենապետ, ընկ.  
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Սեդրակեան իր դատողութեան միայն յատուկ հաւասարակշռու- 
թեամբ եւ օրինականութեամբ ղեկավարեց իրեն վստահուած 
նաւը մինչեւ որ այժմ ան հասաւ Հայաստան՝ ուր այսօր ՌԱԿը 
դարձած է պետական կուսակցութիւն եւ խորհրդարանական 
ուժ:

Ի սրտէ կը շնորհաւորենք Մեթր Սեդրակեանը իր Ոսկեայ 
Յոբելեանին առթիւ եւ կը մաղթենք իրեն առողջ եւ երկար տա- 
րիներ:

Ի դիմաց ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան՝

ՏՈՔԹ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ            դՈԿՏ. ԱՐՇԱՒԻՐ 
ԱՐԶՈՒՄԱՆեԱՆ  ԿէՕՃեԱՆ
Ատենադպիր  Ատենապետ

29 Նոյեմբեր 1994

* * *

Հաճոյքով տեղեկեցայ Լիբանանի ԹՄՄի եւ ՀԲԸՄ-ՀեԸի 
ծրագիրը, ամիսներ առաջ, նշելու Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի 
Յոբելեանը: 

Այժմ մեծ հաճոյք է գրչի խօսք առնել այս առթիւ:

Ժողովուրդ մը որ չի ճանչնար իր արժէքները՝ կը մնայ իմաս- 
տութենէ հեռու:

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանը ակնառու, երկարամեայ բազ- 
մակողմանի արժէք է: Ան առաջնորդեց Լիբանանի կարեւոր 
եւ բարդ հայ համայնքը մի քանի տասնեակ տարիներ: Լուռ 
բայց ծանրակշիռ եղաւ անոր ազդեցութիւնը մեր ազգային 
կեանքին մէջ: Ան առաջնորդեց, ղեկավարեց երիտասարդ սե- 
րունդներ առանց միահեծան տիրապետութեան մը փառասի- 
րութեան: Իր նման տիտան ընկերներու հետ՝ Յակոբ դաւիթ- 
եան, Գերսամ Ահարոնեան, Բարունակ Թովմասեան, ստեղծեց  
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ազգային ծառայութեան նմուշ մը, որ ժրաջան, պարկեշտ, զո- 
հաբեր ուղին հարթեց իրենց աշակերտներուն այնպէս որ այ- 
սօր մեր ցաւերուն յուսաբեկումներուն մէջ կ՚ըսենք՝ ուր են իր 
նմանները:

Խորունկ, մշտահոս գետի մը նման Մեթր Հրաչեայ Սեդրակ- 
եան մշակեց հայկական դաշտը, զինուած իր անհատական 
համակրելի յատկութիւններով եւ առողջ, իրատես ազգային 
համոզումներով եղաւ գործօն հայրենասէր՝ առանց սնամիտ 
երազներու: Ճանչցաւ հայրենիքին կացութեան կարծր իրա-
կանութիւնը, վարչակարգի սեղմումներն ու դառնութիւնները, 
սակայն ծանրացաւ խաղաղ պայմաններու ընծայած հնա-
րամիտ եւ ջանասէր իր ազգակիցներու վերելքին եւ սպասեց 
մեր ուժերէն վեր եղող արեւածագին: դաստիարակեց իր ղե-
կավարութեամբ երիտասարդութիւնը նոյն ոգիով, որ մշակեն 
հայրենասիրութեան այն հողը, ուր ընելիք կար իրենց, տեսնել 
մշակութային յառաջխաղացքը հայրենիքին, ներշնչուիլ եւ 
ներշնչել ու չփորձուիլ սին երազներով, այլ յուսալ, սպասել 
դէպքերու դասաւորման որ տար հայրենիքի փրկարար արե- 
ւածագը:

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան իր մտերիմ ղեկավար ընկեր- 
ներուն մէջ բախտաւորութիւնը ունեցաւ ապրիլ այս օրերուն 
այդ արեւածագը՝ անկախ հայրենիք:

եթէ այս բախտաւորութիւնը կը նուիրուէր Մեթրին իբրեւ 
բարեբաստիկ քաղաքական խաղերու անհասանելի մէկ նուէր,  
ուրիշ մը սակայն, Մեթրը կը շինէր իր ձեռքով, ընտրելով Մար- 
լէնը իբր կեանքի ընկեր, որ պիտի փայլէր իր հասուն տարի- 
ներու երկնակամարին վրայ իբր անսպառ խանդ, գաղափա-
րակից հոգեպնդում այն օրէն երբ անոնք ընտրեցին իրենց 
այս միութիւնը պսակադրելու մեր ազգին սրբանուագ հայրենի 
հողին վրայ, Հայաստան:

Ուժ եւ աւելի ուժ, երկար կեանք եւ աւելի երկար կեանք սի- 
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րելի Մեթր եւ Մարլէն: Շնորհակալութիւն Յոբելեանի Գործա- 
դիր Մարմին:    

դՈԿՏ. ԲեՐԿՐՈՒՀԻ ՆԱՃԱՐեԱՆ-ՍՎԱՃեԱՆ

Նիւ եորք, 4 դեկտեմբեր 1994

* * *

Անձ մը որ իր բովանդակ կեանքին մէջ տուած է ազգին եւ 
իր պատկանած հաւաքականութեան՝ իր սիրտէն, իր հոգիէն, 
եւ կորովէն ու ժամանակէն՝ կը հասնի հանգրուանի մը, ուր 
պէտք է ստանայ փոխհատուցում մը, որ Ձեր պարագային կը 
սահմանուի խօսքի եւ զգացումներու ծիրին մէջ:

Իրաւագիտութեան Ձեր ուսումն ու մասնագիտութիւնը եթէ  
լիովին չօգտագործեցիք Ձեր անձին բարեկեցութեան ապա- 
հովման համար, սակայն զայն հմուտ կերպով ծառայեցուցիք 
Ձեր ազգային գործունէութեան, զարգացնելով օրինականու- 
թեան գիտակցութիւնը՝ զգացումներով տարուած մեր ժողովուր- 
դին մէջ: դուք հանդիսացաք չափաւորութեան, հաւասարա- 
կշռութեան եւ օրինականութեան գիտակցութեան չափանիշը 
մեր կազմակերպութեան մէջ: Բոլոր փոթորիկներու մէջ, բուռն 
պայքարներու ընթացքին, երբ զգացականութիւնը կը տիրա- 
պետէր բանականութեան, գիտէինք թէ գոյութիւն ունէր դա- 
տողութեան, սառնարիւն քննութեան բեւեռ մը, որուն կրնայինք 
ապաւինիլ:

եթէ մեր կուսակցութիւնը ունեցաւ իր միտքն ու բազուկը 
յանձինս այլ ղեկավարներու, դուք հանդիսացաք խղճմտանքը 
անոր: Որեւէ ազգային կուսակցութիւն իրաւունք չունի գործելու 
մեր հասարակական կեանքին մէջ, եթէ չունի Ձերինին նման 
խոշոր խիղճ մը:



– 695 –

Ամէն անձ որ կը գտնուի ազգային ղեկավարութեան դիր- 
քին վրայ, անխուսափելիօրէն կ՚ունենայ համակրողներ ու հա- 
կակրողներ. սակայն, Ձեր պարագային՝ գերակշիռ է առաջին- 
ներուն թիւը. իսկ հակակրողնե՞ր՝ բնական է որ ունեցած պիտի 
ըլլաք. բայց ափսոսալու չէք անոնց համար, որովհետեւ Ձեզի 
հակակրողները օրինականութեան եւ խղճմտանքի հանդէպ 
յարգանք ու համարում չունեցողներ պիտի ըլլան եւ դուք պէտք 
ալ չունիք անոնց համակրանքին ու բարեացակամութեան, 
որովհետեւ լիովին վարձատրուած էք յարգանքովը այն ար- 
ժանաւորներուն, որոնք Ձեր կողքին գտնուած են միշտ:

Հակառակ Ձեր փոթորկալի կեանքին, որուն ընդմէջէն նա- 
ւարկած էք ինքնավստահ նաւապետի մը նման, այսօր բազում  
են գոհունակութեան պատճառները Ձեզի համար: դուք ամէ- 
նէն դժուար պայմաններուն տակ հանդիսացաք վերակերտող- 
ներէն մէկը ՌԱԿի, Սփիւռքի մէջ, զինակցութեամբ ու սրտակ- 
ցութեամբը Փրոֆ. Բարունակ Թովմասեաններու, Գերսամ Ահա- 
րոնեաններու եւ Հայկաշէն Ուզունեաններու, որոնց հետ գծե- 
ցիք անկեղծ ու անկաշառ հայրենասիրութեան ուղին ու ժա-
ռանգ թողուցիք զայն Ձեր յաջորդներուն:

Մեծ է նաեւ Ձեր ներդրումը ՀեԸին, որուն ղեկավար շար- 
քերուն մէջ գտնուեցաք ու դուք հանդիսացաք խաղաղութեան 
ծիրանի գօտին՝ զգացումներու փոթորկող ծովին վերեւ:

Այսօր, հայ կեանքի խռով ու շփոթ պայմաններուն տակ, 
մեր կուսակցութիւնն ու ազգը ամէնէն աւելի պէտք ունին այն 
վճիտ հայրենասիրութեան եւ անբիծ խղճմտանքին, որոնք Ձե- 
րը եղան միշտ:

Այսօր առիթը չէ միայն շնորհաւորութեան այլ նաեւ՝ խորունկ  
երախտիքի, այն թանկագին ժառանգութեան համար, զոր դուք  
ստեղծեցիք Ձեր յետնորդներուն համար: եւ Ձեր Յոբելեանին 
առիթով կ՚ուզենք ուխտել հանդիսաւորապէս, որ վճռած ենք 
արժանի դառնալ այդ թանկագին ժառանգութեան եւ Ձեր ուղի- 
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ով զայն ի սպաս դնել մեր փառապանծ ազգին եւ անոր նուիր- 
ուած մեր կուսակցութեան:

Յարգանք Ձեզի՝ հզօր խղճմտանքի տէր պայծառ առաջ- 
նորդ:

եՐՈՒԱՆդ ԱԶԱՏեԱՆ
ԹՄՄ ԱՄՆի եւ Քանատայի  

Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ

27 Նոյեմբեր 1994

* * *

Թանկագին Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան,

Ձեր Յոբելեանին առիթով կը միանամ բազում այլ ուխտեալ- 
ներու, որոնք այսօր կու գան իրենց սիրտին ջերմ յարգանքը 
ընծայելու Ձեզի եւ մաղթելու որ Ձեր պայծառատեսութեամբ 
շարունակէք սատարել ՌԱԿի ղեկավարման սուրբ գործին:

Մեր սերունդը աճեցաւ ու գործեց Ձեր ստեղծած ազգաշէն 
մթնոլորտին մէջ՝ գաղափարական անշեղ գիտակցութեամբ: 
դուք հանդիսացաք դաստիարակը մեր հոգիներուն, նոյնիսկ 
եթէ հեռուէն ընծայուեցաւ Ձեր ներշնչումը մեզմէ շատերուն: 

Ձեզմով է որ մենք ճանչցանք մեր հայրենիքը՝ իր պատմա-
կան իրաւունքներով ու լաւագոյն ապագայի մը ի խնդիր մղուած  
իր սրբազան պայքարով. Ձեզմով է որ մենք ճանչցանք մեր 
եկեղեցին ՝ իր մէկութեան ու միութեան ծարաւով, բայց մանա- 
ւանդ Ձեզմով է որ մենք գտանք այդ նուիրականութեանց ծա-
ռայելու ճշմարիտ ուղին:

ՌԱԿը ու ՀեԸը շատ բան կը պարտին Ձեզի՝ Ձեր պատմա- 
կշիռ առաքելութեան համար: Անոնց նոր սերունդները մտան 
ազգային ծառայութեան՝ առաջնորդուելով Ձեր համապարփակ 
գաղափարաբանութեամբ, ուր այդ կազմակերպութիւնները կը 
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գործեն իբրեւ իրարու լծորդ, իրարմով ներշնչուող եւ իրարմով 
զօրացող: Ու կը վստահեցնենք Ձեզ թէ մեր սերունդը եւս միշտ 
պիտի զօրանայ Ձեր իրաւախոհութեան ճամփով՝ առաւելա- 
գոյնս արժեւորելու համար մեր ծառայութիւնը ազգին:

Ի սրտէ կը շնորհաւորեմ Ձեզ՝ Ձեր փառաւոր Յոբելեանին 
առիթով: Միայն այսօր չէ Ձեր փառքի օրը, այլ իւրաքանչիւր 
օր զոր դուք իմաստաւորած էք Ձեր ծառայութեամբ եւ իմաս- 
տութեամբ. եւ այսօր, այդ օրերուն հանրագումարն է որ կը վե-
րադարձուի Ձեզի ամենայն սրտով:

ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃեԱՆ
Լիբանանի Խորհրդարանի նախկին անդամ եւ  

նախկին ատենապետ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան

Պէյրութ, 27 Նոյեմբեր 1994

* * *

Սիրելի Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան,

երբ իրազեկ դարձայ թէ Ոսկեայ Յոբելեանդ պիտի տօնուի, 
հրճուեցայ եւ առաջին մտածումս եղաւ՝ Պատիւ Արժանաւո- 
րին:

Թերեւս բոլորէն աւելի ինծի վիճակուեցաւ միութենական 
աշխատանք տանիլ Մեթրին հետ, ըլլայ ՀեԸէն թէ ՀԲԸՄէն ներս:

Տասնամեակներ ամբողջ, ՀեԸ Կեդրոնական Վարչութեան 
մէջ թէ ՀԲԸՄ Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովէն ներս,  
դուք միշտ եղաք ուղղամիտ, պարտաճանաչ, հաճոյակատար 
ու առաքինի ժողովական մը, որ իբր Ատենադպիր կողքիս նըս- 
տած, յանձն կ՚առնէիք ժողովին առնուած որոշումներու եզ-
րափակումը: Ձեր կշռադատուած մօտեցումներուն եւ մտածե-
լակերպին ծանօթանալը հաճոյք էր: Ըլլալով կուսակցական 
ղեկավար, ՀԲԸՄ-ՀեԸէն ներս գիտէիք միշտ զատորոշել Միու- 
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թեան շահերն ու հետաքրքրութիւնները: 

Կը շնորհաւորեմ Մեթր, իսկապէս հաճելի էր վայելել ընկե-
րակցութիւնդ:

ԿԱՐՊԻՍ ՆԱԶԱՐեԱՆ
Նախկին ատենապետ ՀԲԸՄ Լիբանանի  

Շրջանակային Յանձնաժողովի

Պէյրութ, 1 դեկտեմբեր 1994

* * *

Արժանաւոր մարդիկը, անձնաւորութիւնները, ղեկավարնե- 
րը պէտք է պատուել, անոնց հանդէպ արժանին մատուցանել 
իրենց իսկ ֆիզիքական ներկայութեան:

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Ոսկեայ Յոբելեանի հանդի- 
սութեան ծրագրումին, կազմակերպումին ու անոր գործադրու- 
թեան ամբողջական իր մասնակցութիւնը բերելով՝ ՀեԸ Կեդ- 
րոնական Վարչութիւնը կու տայ վերոյիշեալ հաստատումին 
շօշափելի, առարկայական ապացոյցը: 

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանը եթէ անմիջական հիմնադիր- 
ներէն չեղաւ մեր Ընկերակցութեան, բայց եւ այնպէս եղաւ 
անոր կազմաւորման, ճիւղաւորման եւ ուռճացման գլխաւոր 
կերտիչներէն: Իր ՀեԸականի գործունէութիւնը, որպէս միու- 
թենական ու առաջնորդ, տարածուեցաւ տասնամեակներու 
վրայ: Այդ տասնամեակները եղան բեղուն եւ արդիւնաւէտ: 
Այդ կը վկայեն անցնող վեց տասնամեակներու վրայ ծաւալած  
երիտասարդական, մարզական եւ մշակութային իրագործում- 
ները՝ ՀեԸի դրօշին առաջնորդութեամբ, Մեթր Հրաչեայ Սեդ- 
րակեանի տիպարով առաջնորդելու շնորհիւ:

Այսօր զինք կը պատուեն ներկայացուցիչները այն սերուն- 
դին, սերունդներուն, որոնք պատրաստուեցան ու կոփուեցան 
իր նման տիպար առաջնորդներու կողմանէ:
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Նոր սերունդի ՀեԸականները՝ Մեթր Սեդրակեանն ու իր  
նմանները ունենալով որպէս ուղեցոյց, գիտեն ընթանալ նուի- 
րումի, ազգային ծառայութեան անշեղ ուղիներով:

Ի դիմաց ՀեԸ Կեդրոնական Վարչութեան՝

ԺԻՐԱՅՐ դԱՆԻէԼեԱՆ                                    ԿԱՐՊԻՍ ՄԱՐԳԱՐեԱՆ 
Ատենադպիր  Ատենապետ

Պէյրութ, 3 դեկտեմբեր 1994

* * *

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի հասարակական գործիչի կեր- 
պարը հազուադէպ երեւոյթ մըն է ներկայ հայ ընկերային-քա- 
ղաքական կեանքին մէջ. ցանցառ նմուշ մը, որուն օրինակները 
առաւելաբար կարելի է գտնել անցեալի պատմութեան մէջ: 

Յոբելեարը իր մէջ կը խտացնէ անմէկտեղելի նկատուող 
առաքինութիւններ եւ հանգամանքներ. հանդիսանալ գաղա- 
փարական մարդ, ըլլալ հաւատարիմ սկզբունքներու, տասնամ- 
եակներ մնալ ղեկավարի դիրքերու վրայ, ըլլալ առաջնորդներէն 
ընկերային-հասարակական կազմակերպութիւններու, եւ միա-
ժամանակ պահել ջերմ ժողովրդականութիւն մը եւ աննուազ 
համակրանք՝ իր անձին շուրջ: Անոր բնական պարզութիւնը, 
խոնարհութիւնը, պիտի ըսէի՝ մտաւորական պարկեշտութիւնը 
զինք հեռու պահեցին այն բոլոր մեծ ու պզտիկ թակարդներէն, 
որոնց մէջ հաճոյաբար կ՚իյնան մեծ կամ փոքր պատասխա-
նատւութիւններ ստանձնած գործիչներ – անհանդուրժութիւն, 
անհաղորդութիւն, ինքնաբաւութիւն եւ մասամբ նորին: Իր գոր- 
ծունէութեամբ եւ նկարագրային անխարդախ գիծերով, Մեթր 
Հրաչեայ Սեդրակեան կը ներկայանայ իբր ժողովրդավարա-
կան սկզբունքներու ռահվիրայ եւ երկխօսութեան մարդ:

Ահա այս սկզբունքներով գօտեպինդ՝ ան աւելի քան յիս- 
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նամեակ մը հոգեւին գործեց, անխոնջ ծառայեց հայութեան, 
մշակեց մեր հասարակական կեանքը՝ երախտամեծ վաստա- 
կով, որուն սերունդներու վրայ տարածուող արժէքը այնքան 
մեծ է, որքան որ զգօն ու խոհական եղած է անոր աշխատանքը:

Վարձքերնիդ կատար, Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան:

ԳՐԻԳՈՐ ՔէՕՍէեԱՆ
Նախկին խմբագիր Պոսթընի Պայքար Ամսագրի

Պոսթըն, 24 Նոյեմբեր 1994

* * *

Ուրախութեամբ եւ գնահատանքով կ՚ողջունեմ ՀԲԸՄ-ՀեԸ-
ԹՄՄ Յոբելենական Գործադիր Մարմինի նախաձեռնութիւնը, 
նշելու բազմավաստակ հանրային դէմք՝ Մեթր Հրաչեայ Սեդ- 
րակեանի ազգային ծառայութեան յիսնամեակը, յատուկ հան- 
դիսութեամբ: Արդար գնահատանք մը արդարեւ հանդէպ մէկու  
մը, որ անսակարկ նուիրաբերած է իր անձը եւ իմացական կա- 
րողութիւնները իր ժողովուրդին աւելի քան հինգ տասնամեակ: 

Մեթրը այլեւս պատմութեան անցած նուիրեալ գործիչներու 
վերջին «մոհիկան»ն է, որ հակառակ տարիներու բեռին եւ  
աւելի քան կիսադարեան մաշեցնող գործունէութեան, այսօր 
եւս կը մնայ մեր ազգային կեանքով միշտ հետաքրքիր ու մը- 
տահոգ, պատրաստ՝ ուժերուն ներած չափով իր ներդրումը բե- 
րելու մեր ներկայի պարտաւորութիւններուն մէջ: Անցած աւելի 
քան հինգ տասնամեակներու ընթացքին, իրենց անձը նուիրա- 
բերած գործիչներու փաղանգին մէջ, Մեթր Սեդրակեան ունի իր 
ուրոյն տեղը, որպէս անբասիր ղեկավար, գաղափարապաշտ  
առաջնորդ, որ գիտցած է լայն ներողամտութեամբ, անսայթաք 
պարկեշտութեամբ ու անշեղ դիրքաւորումով պաշտպանել իր 
տեսակէտերը, յարգել դիմացինին գաղափարները ու գտնել 
գործակցութեան արդիւնաւոր ուղիներ, վասն գաղութին եւ 
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հայութեան շահերուն: Իր շրջահայեացութիւնը, անկոտրում 
կամքն ու անսահման համբերութիւնը, շաղկապուած հասա- 
րակական գործիչի ու առաջնորդի իր ձիրքերուն, ուղղութիւն  
տուին լիբանահայ գաղութին ու սփիւռքահայ կեանքին առ- 
հասարակ, գաղթահայ կեանքի անցած քանի մը տասնամեակ- 
ներուն փոթորկայոյզ եւ տագնապալի հանգրուաններուն:

Անցած հինգ տարիներուն, բացառիկ հաճոյքը պարգեւուե-
ցաւ ինծի ու Ապագայի, Թէքէեանի մեր գործօն շրջանակնե- 
րուն, շատ մօտէն վայելելու մեր սիրելի Մեթրին ներկայութիւնը, 
հաղորդուելու անոր գաղափարապաշտ շունչով եւ բաժնելու 
իր հետ ազգային, գաղութային մտահոգութիւններ: Մեծ պատիւ  
կը նկատեմ այս պատեհութիւնը, որուն պատճառած հաճոյքը 
անփոխարինելի է:

Սրտանց առողջութիւն եւ կորով կը մաղթեմ բոլորիս սիրելի 
Սեթրին եւ իր ազնուափայլ տիկնոջ՝ Մարլէնին, որպէսզի տա-
կաւին երկար տարիներ վայելենք իրենց ներկայութիւնը մեր մէջ:

ԱՐՍէՆ ՆՈՒՊԱՐ ՄԱՄՈՒՐեԱՆ
Նախկին խմբագիր Մոնթրէալի Ապագայ Շաբաթաթերթի

Մոնթրէալ, 24 Նոյեմբեր 1994

* * *

Ազգային, հասարակական, կուսակցական ու մշակութային 
գործիչներու ներկայութիւնը միշտ ալ եղած է հանրօգուտ, բա- 
րեբեր ու ժողովրդամատոյց հայ իրականութենէն ներս մաս- 
նաւորաբա՛ր անցնող կիսադարուն:

Տեսլապաշտ այդ երախտաւորները, անտարակոյս, յույժ  
գերգնահատելի ծառայութիւնը մատուցանեցին հայ ժողովուր- 
դին, հայրենիքին ու եկեղեցիին, անսակարկ հաւատքով եւ 
ամբողջական նուիրումով:

Այդ մեծավաստակներու շարքին կը պատկանի եւ իր ուրոյն 
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տեղն ունի հանրածանօթ ազգային առաջնորդներէն՝ Մեթր Հրաչ- 
եայ Սեդրակեանը, որ աւելի քան յիսուն տարի մնաց պատնէշի  
վրայ, իր ամբողջ կեանքը նուիրելով իր ժողովուրդի կարիքնե- 
րուն, իտէալներուն եւ իրագործումներուն:

Յատկապէս ՌԱԿի ու ԹՄՄի գծով, Մեթր Սեդրակեան դար- 
ձաւ փայլուն անհատականութիւն մը, ազդու ներկայութիւն մը 
ու գործօն հեղինակութիւն մը, իր խոհեմ, հաւասարակշռեալ 
ու շրջահայեաց դատողութիւններով, ինչպէս նաեւ իր նպատա- 
կասլաց, ողջմիտ ու հմուտ որոշումներով:

Մեթր Սեդրակեանի համար հայրենիքն ու եկեղեցին մնացին 
գերիվեր որեւէ սակարկութենէ, առաջինին կառչածութիւնը նը- 
կատելով նուիրական պարտք մը, իսկ երկրորդին գերակայու- 
թիւնը՝ անհպելի սրբութիւն մը:

Յոբելեարը եղաւ իր կուսակցութեան, միութեան, ու մամու- 
լին հաւատարիմ ու բազմարդիւն ղեկավարներէն մէկը, միշտ  
զօրավիգ կանգնելով անոնց գաղափարախօսութեան ու սատար՝  
անոնց կենսաւորման, սակայն առանց անտեղի վատնումներու, 
այլ միշտ գործնապաշտ՝ դրսեւորումներով ու հեռանկարներով:

Մեթր Սեդրակեանի յիսնամեայ բեղուն կեանքը, այսօր եւ 
վաղը, բարոյական պարտաւորութեան մը առջեւ կը դնէ մեր 
սերունդները, ինչպէս այլ երախտաւորներէ, օրինակ առնելու 
անկէ, ներշնչուելու այդ վաստակէն ու սորվելու այդ հարուստ 
փորձէն: 

Յոբելեանի այս հոգեպարար առիթով, ի խորոց սրտի կը  
շնորհաւորենք Մեթր Սեդրակեանը, որուն կեանքը եղաւ լիովին 
արժեւորելի եւ օրինակելի, միաժամանակ մաղթելով ամենայն 
առողջութիւն, արեւշատութիւն եւ յաջողութիւն:

Արդար է վաստակդ, արժանի է մեծարանքդ, սիրելի Մեթր:

ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇեԱՆ 
Նախկին խմբագիր Պէյրութի Զարթօնք օրաթերթին

Պէյրութ, 3 դեկտեմբեր 1994
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ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆեՐ
1 Այս գնահատանքի խօսքերը քաղուած են 1994ին, Մեթր Հրաչեայ 

Սեդրակեանի մեծարման առթիւ Պէյրութի մէջ լոյս տեսած Ոսկեայ 

Յոբելեան ի գրքոյկէն:
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 كـلمة الدكتور أحمد البعلبكي
ـفي أربعينية هراتشـيا سـتراكيان 

ايها احلفل الكرمي

 يشــرفني ان تكــون لــي اليــوم أمامكــم شــهادةً يف الــروح الكبيــرة لفقيــد القضيــة 
والثقافــة االرمنيتــني امليتــر ســتراكيان هــذا الــذي يصــّح فيــه القــول انــه رجــل 

عــن امــٍة وامــةٌ يف رجــٍل . 
عاملــاً  – كبيــراً علــى تواضــع و كان يقيــم بيننــا يف شــارع مــي زيــادة – كليمنصــو
 علــى تزهــد. كنــا نتقّصــد مجالســته الوانســة فنحــّس و نحــن يف بيتــه االعلــى 

وكأننا على قمة ارارات.
عرفتــه خــال الســنوات العشــر االخيــرة واصارحكــم القــول ان هــذه الســنوات 
العشــر زادتنــي شــغفاً ببعــد نظــره وخيالــه وعميــق اصغائــه وتبســمه، كيــف ال 
اشــغف بــه، ونحــن يف لبنــان البلــد الــذي تفــرض فيــه الزعامــات، وتســوق علــى 
الشاشــات والصفحــات االولــى، كيــف ال اشــغف برجــل تكبــر مناصبــه تقديــراً 
لثقافتــه والتزامــه وانســانيته وهــو الــذي يواجــه يوبيلــه اخلمســني بنخــع الزهــاد. 
يكبــره املعجبــون بــه ان مــا يقدرونــه فيــه هــو بعــض التــزام منــزه بالقضيــة  نعــم، 
وهــو ابنهــا الــذي رســخ آالم املذيقــة وحمــل صليبهــا منــذ طفولتــه وعــاش لهــا 
ــس  ــة ولي ــاني النزع ــف االنس ــق اال بالتثقي ــة ال تش ــة االرمني وادرك ان القضي
ــة  ــا جمعي ــن ضمنه ــباب وم ــّرك الش ــكان مح ــوات. ف ــل الغيت ــب داخ بالتعص
شــباب انترانيــك وهــو الــذي بــدأ نضالــه مــن ١٩٣٦ يف اجلمعيــة اخليريــة 
ــد  ــة وبع ــا االقليمي ــا ســكرتيراً ، للجنته ــح فيه ــى ان اصب ــة ال ــة االرمني العمومي
ذلــك عضــواً فخريــاً دوليــاً بقــرار مــن جلنتهــا املركزيــة وكان عضــواً مؤسســاً ســنة 
١٩٤٧ جلمعيــة تكيــان الثقافيــة التــي خلــد فيهــا اميــر الشــعراء االرمنــي فاهــان 
تكيــان وجعــل مــن روحــه روحــاً انســانية للحركــة الثقافيــة االرمنيــة املعاصــرة ال 



– 706 –

روحــاً ضيقــة متغلقــة. ولــم ينــس ان يوفــر فــرص التعلــم الوالد االرمــن املعوزيــن 
فأّســس مدرســة واهــان تكيــان ســنة ١٩٥١ . لــكل ذلــك كان ارمنيــاً كبيــراً النــه 
عــرف كيــف يكــون لبنانيــاً وطنيــاً يربــط بــني نبــض العدالــة والتحرّر يف الوســطني 
الشــعبيني االرمنــي خاصــة واللبنانــي عامــة. ولــم يغــره يومــاً االســتقواء بطــرف 
سياســي لبنانــي فيســتعدي باقــي االطــراف اللبنانيــة والعربيــة لذلــك كان جريئــاً 
يف اعتدالــه ويف مواقفــه الوطنيــة وان كان ذلــك قــد كلفــه ثمنــاً يســتكبره ثعالــب 
ــة  ــات النيابي ــح الشــعب لإلنتخاب ــكان مرّش ــا – ف السياســة ويســتصغره القضاي

الــذي مينــع مــن النجــاح مّرتــني خــال اخلمســينات.
كيــف ال اشــغف بروحــه وانــا الــذي عايشــته ســنوات احلــرب العيــق وهــو يعيش 
الكفــاف املعيشــي والكفــاف الثقــايف حيــث ال يتيســر لــه يومــاً اكثــر مــن جريــدة 
زارتونــك وكان فيهــا كاتبــاً مرموقــاً او اكثــر مــن شاشــة التلفزيــون راخيــاً الراديــو. 
اجــل كان يعيــش كفافــاً ماديــاً ويســراً روحيــاً يف الســنوات التــي عــاش فيهــا قــادة 
األحــزاب واشــباه القــادة كل اشــكال اليســر والفخامــة واألمــن واملرافقــة والســفر 

ــق التلفزيوني. ّ والتأل
اجــل لقــد رحــل هراتشــيا ســتراكيان الكبيــر واذا كان بنــزوه محرجــاً للكثــر مــن 
ساســة اليــوم املتطفلــني علــى قضايــا شــعوبهم اال انــه كان رمــزاً مهمــاً للشــباب 
االرمنــي وســتزيد االجيــال القادمــة مــن إكبــار روحــه التــي كانــت وســتظّل روح 
النــاس والشــباب مــن اجــل التقــّدم والعدالــة ومــن اجــل الدميوقراطيــة خاصــة 

داخــل التنظيمــات احلزبيــة والثقافيــة.
ويف اخلتــام اســمحوا لــي ايهــا احلفــل الكــرمي ان أنــوه باملزايــا الكبيــرة التــي توفـّـرت 
يف شــخص الســيّدة مارلــني ملكونيــان ســتراكيان، فوفـّـرت لفقيدنــا الكبيــر فــرص 
التألـّـق الروحــي والثقــايف يف الســنوات الألربعــة عشــر األخيــرة مــن عمــر امليتــر – 
ــا متأّكــد ان مــا  ـّـام احلــرب الصعبــة. وأن فأعطتــه احلنــان واألمانــة وااللهــام يف أي
تتمتـّـع بــه الســيّدة مارلــني مــن كفــاءات واخــاص لفقيــد القضيــة األرمنيــة ال 
يقــلّ عــن الكفــاءات التــي يتمتـّـع بهــا ويتألــق االســتاذ بيــرج واخوانــه ويتمتــع 
بهــا رفقــاء الفقيــد يف حــزب الرامغافــار ويف جمعيــة تيكيــان واجلمعيــة اخليريــة 
العموميــة األرمنيــة ويف جمعيــة شــباب أنترانيــك مــن أجــل تخليد الــروح الكبيرة 

لصديقنــا فقيــد االلتــزام للقضيــة األرمنيــة وبالقضايــا اللبنانيــة واإلنســانية.
والسام عليكم وعلى روحه احلاضرة بيننا.  

٢٣ شباط ١٩٩٧ بيروت،
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ՀաՏՈրին ՄԷՋ երեՒՑՈՂ  
ՅաՊաՒՈՒՄներՈՒ ՑանԿ

[ա.թ.] - Առանց Թուականի

[ա.տ.] - Առանց Տպարանի

Ազգ. - Ազգային

Ամեն. - Ամենայն

ԱՄՆ - Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ

Արժ. - Արժանապատիւ

Արք. - Արքեպիսկոպոս

Գերշ. - Գերաշնորհ

ե.Ո. - եգիպտական Ոսկի

եպս. - եպիսկոպոս

Զօր. - Զօրավար

Ընկ. - Ընկեր

ԹՄՄ - Թէքէեան Մշակութային Միութիւն

Լ.Ո. - Լիբանանեան Ոսկի

Խմբ. - Խմբագրեց

Ծ. - Ծայրագոյն

Կազմ. - Կազմեց

ՀԱՀ - Հայ Ազգային Հիմնադրամ

ՀԲԸՄ - Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն

ՀեԸ - Հայ երիտասարդաց Ընկերակցութիւն
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ՀՄԸՄ - Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւն

ՀՅդ - Հայ Յեղափոխական դաշնակցութիւն

Հոգշ. - Հոգեշնորհ

ՄԱԿ - Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութիւն

Ողբ. - Ողբացեալ 

Պ. - Պարոն

Պատգմ. - Պատգամաւորական

ՌԱԿ - Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն

Ս. - Սուրբ

Սդ ՀԿ - Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութիւն

Ս.Ո. - Սուրիական Ոսկի

Վեհ. - Վեհափառ 

Վեր. - Վերապատուելի 

Վրդ. - Վարդապետ

Տ. - Տէր

Տեղ. - Տեղապահ

Տոքթ. - Տոքթոր

Տպ. - Տպարան

Փրոֆ. - Փրոֆէսէոր

Քմ. - քիլոմեթր
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ՄաՏենագիՏաԿան ՑանԿ  
Մեթր ՀրաչեաՅ սեդրաԿեանի 

գրՈՒթիՒններՈՒն

Զարթօնք Օրաթերթ

- «Սկաուտական դասախօսութիւններ», 7 դեկտեմբեր 1939:

- «Արդարութիւն եւ Բարեգործութիւն», 31 Մայիս 1946:

- «Պարզ Խօսքեր Ներգաղթի Շուրջ», 4 եւ 6 Յունիս 1946:

- «Հրաժեշտի Խօսքեր Առաջին Ներգաղթողներուն», 24 Յու- 
նիս 1946:

- «Անշարժ Կալուածներու Խնդիրը Ներգաղթի Առնչութեամբ»,  
6 Սեպտեմբեր 1946:

- «Յաւիտենական դժգոհներ», 7 Սեպտեմբեր 1946:

- «Նոյեմբեր 29ի Քաղաքական Իմաստը», 1 դեկտեմբեր 1946:

- «Սովետ Հայաստանի երեսփոխաններու Ընտրութեան Առ- 
թիւ», 9 եւ 11 Փետրուար 1947:

- «Լիբանանի Խորհրդարանին Լուծման Առթիւ», 12 եւ 13 
Ապրիլ 1947:

- «Ընտրեցէք Գիտակցութեամբ», 22 Մայիս 1947:

- «Գ. եղիկեանի Վտանգաւոր Առաջարկները», 5 եւ 6 Նոյեմ- 
բեր 1947:

- «Վասն Լուսաբանութեան», 14 եւ 16 Նոյեմբեր 1947:

- «Հայկական դատը եւ Վիշինսքիի Յայտարարութիւնը», 19, 
21 եւ 23 դեկտեմբեր 1947:
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- «Վերջացող Հայկական Տարին», 31 դեկտեմբեր 1947:

- «Վերջացող Տարին», 1 Յունուար 1948:

- «Քեմփերու Խնդիրը», 16 Յունուար 1948:

- «Ազգապահպանումի Կարեւոր Ձեռնարկ Մը՝ Հայ Ազգային 
Հիմնադրամ», 20 Յունուար 1948:

- «Հալէպէն Արաբ-Բունար», 16 Մարտ 1948:

- «Վարձքերու Նոր Օրէնքը Լիբանանի Մէջ», 14, 16 Մարտ 1948:

- «Արաբ-Բունարի Հայ Գաղութը», 18 Մարտ 1948:

- «Միշտ Անորոշ...», 8 Ապրիլ 1948:

- «Ներգաղթ եւ ՀԲԸՄիութիւն», 18 Ապրիլ 1948:

- «Մեր Վրէժը», 24 Ապրիլ 1948:

- «Օգնենք Պաղեստինի Հայ Գաղթականներուն», 8 Մայիս 
1948:

- «Ներգաղթի Նախօրեակին» (Առաջնորդող), 29 Յունիս 1948:

- «Տրամաբանութիւն» (Խմբագրական), 20 Յուլիս 1948:

- «Միացեալ Նահանգներու Նախագահին Ընտրութեան Առ- 
թիւ», 17 Օգոստոս 1948:

- «Տպաւորութիւններ (Հալէպ-Ճարապլուս-Արաբ-Բունար)», 
19, 20, 21 եւ 22 Հոկտեմբեր 1948:

- «Արեւելք»ի Ծիծաղելի Հեգնանքը», 24 Փետրուար 1949:

- «Նոր Տարուան Սեմին», 1 Յունուար 1950: 

- «Ո՛չ Կոյր Լաւատեսութիւն, Ո՛չ Ալ չափազանցուած Յոռե- 
տեսութիւն», 10 Յունուար 1950:

- «Գիտնանք Գնահատել եւ Քաջալերել Մեր Մշակութային 
Կազմակերպութիւնները», 10 Փետրուար 1950:

- «Ընկեր Ա. դարբինեանի Մահուան Առիթով», 4 Մարտ 1950: 

- «Մեր Հայրենակցականները», 25 Մարտ 1950:

- «Հրաշափառ Յարութիւն», 9 Ապրիլ 1950: 

- «Մեծ Նահատակութեան 35 Ամեակը», 23 Ապրիլ 1950: 
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- «Վերջացող Հայկական Տարին», 1, 4 եւ 5 Յունուար 1952: 

- «Կրօնական Իշխանութիւններու Իրաւասութեանց Հարցը 
Լիբանանի Մէջ», 22 Փետրուար 1952:

- «Խորհրդածութիւններ Ֆրանսահայ Գաղութի Մասին», 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 եւ 11 Փետրուար 1954:

- «Մեթր Հ. Սեդրակեանի Խօսքը», 19 Յունիս 1954:

- «Վերջացող Ազգային Տարին», 1, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17, 18 եւ 19 
Յունուար 1956:

- «Անխախտ Պահենք Մեր Հաւատքը Հայաստանեայց եկե- 
ղեցւոյ Հանդէպ», 1 Յունուար 1957:

- «երկիր» Շաբաթաթերթի Հրատարակութեան Առիթով», 2 
Մարտ 1957:

- «Վերջացող Տարին», 1 եւ 3 Յունուար 1959: 

- «Ազգային Տարին», 1, 3, 4, 5, 10 եւ 11 Յունուար 1961: 

- «ՀեԸնկերակցութեան երեսնամեակի Տօնակատարութիւն- 
ներէն ետք», 16 Ապրիլ 1961:

- «Թուրքիոյ Հայոց երանաշնորհ Գարեգին Պատրիարքի  
Վախճանումը եւ Ամեն. Հայոց Վեհ. Հայրապետին Այցելու- 
թիւնը Պոլիս», 1, 2 եւ 3 Օգոստոս 1961: 

- «Յո՛ երթաս եգիպտահայութիւն», 30 եւ 31 Մայիս 1962:

- «Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ Ազգային-եկե- 
ղեցական Ժողովին Առիթով», 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 եւ 22 
Սեպտեմբեր 1962:

- «Հայկական Հիւղաւաններու Մղձաւանջը», 6 եւ 7 Փետրուար 
1963:

- «Ընկ. էօժէն Բաբազեանի Մահուան Քառասնօրեակին Առի- 
թով», 19 եւ 21 Յունուար 1964:

- «Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու Մար- 
մինին Կողմէ Մեթր Հ. Սեդրակեանի Խօսքը Վ. Թէքէեան 
Վարժարանի Շէնքի Հիմնարկէքի Հանդիսութեան Ընթաց- 
քին», 15 Մարտ 1964:
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- «Նոր Տարուան Սեմին…», 1, 3, 5, 6, 9 եւ 10 Յունուար 1965:

- «Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Ներկայացու- 
ցիչ Մեթր Հ. Սեդրակեանի Խօսքը», 28 Ապրիլ 1965:

- «Ամենայն Հայոց Վեհ. Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի Գահակա- 
լութեան Տասը Տարիները», 31 Հոկտեմբեր 1965:

- «ՀԲԸՄիութեան Վաթսունամեակը եւ երիտասարդական 
Շարժումները», 8, 10 եւ 11 Մայիս 1966:

- «Խորհրդածութիւններ Վերջացող Հայկական Տարուան Առի- 
թով», 1, 4, 5, 6 եւ 10 Յունուար 1967:

- «դարձեալ երիտասարդական Կազմակերպութեանց Մա- 
սին», 1 Յունուար 1968: 

- «Հայկական Հին Գաղութի Մը Պլպլացող Վերջին Ճրագնե- 
րը», 25 եւ 26 Յունիս 1968: 

- «Մեր Կորուստներուն Առիթով», 2 Նոյեմբեր 1968: 

- «Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Պաշտօնական 
Նոր Հրատարակութեան Առիթով», 11, 12 եւ 14 Ապրիլ 1970: 

- «երիտասարդութիւն եւ երիտասարդական Շարժումներ», 
4, 5, 6, 7, 9, 10 եւ 11 Յունիս 1970:

- «Լիբանանի Հանրապետութեան Նոր Նախագահի Ընտրու- 
թեան Առիթով», 5 եւ 6 Սեպտեմբեր 1970: 

- «Անհաւատալի Բայց Իրաւ...», 24 Սեպտեմբեր 1970: 

- «Համայնքային դրութիւնը եւ Լիբանան», 16 եւ 17 Հոկտեմբեր 
1970: 

- «Սովետական Հայաստանի Յիսնամեակի Իմաստն ու Տա- 
րողութիւնը», 27 դեկտեմբեր 1970: 

- «Բազմակողմանիօրէն Օգտակար Հայրենի Նոր Նախա- 
ձեռնութիւն Մը», 26 եւ 27 Փետրուար 1971:

- «ՀեԸ-ի երիտասարդ Բարեկամներուս Գեղեցիկ Նախա- 
ձեռնութիւնը», 16 Մարտ 1971:

- «ՀԲԸՄիութեան Վաթսունհինգամեակն ու ՀեԸնկերակցու- 
թեան Քառասնամեակի Նոր Հանգրուանը», 15 Ապրիլ 1971:
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- «Թուանշաններով Խօսինք. Սխալ Կարծիք Մը Լիբանանա-
հայ Գաղութին Մասին», 19, 20, 21 եւ 22 Մայիս 1971:

- «Հայ Իգական Սեռը եւ Սփիւռքի Ազգային-Հասարակական  
Մեր Կեանքը», 1 եւ 2 Յուլիս 1971:

- «ՀեԸ-ի Սկաուտական Միացեալ Բանակումին Առիթով Մեթր  
Հ. Սեդրակեանի Խօսքը», 25 Սեպտեմբեր 1973:

- «Սահակեան Լիսէն եւ Լիբանանահայ Գաղութը», 15 Նոյեմ- 
բեր 1973: 

- «Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանին Խօսքը», 22 Մայիս 1975:

- «ՌԱԿ-ի դերը եւ Ուղեգիծը Ազգային Քաղաքական Կեան- 
քին Մէջ», 1 եւ 3 Յունուար 1974:

- «Ընկեր Գերսամի Յիշատակին», 1 Մարտ 1981: 

- «Հայրենիք-Սփիւռք... եւ Լիբանանահայ Գաղութը», Զար- 

թօնք Բացառիկ 1983:

- «Գիտակից Լաւատեսութեամբ եւ Հաւատքով», Զարթօնք 

Բացառիկ 1984:

- «Ընկեր Յակոբ դաւիթեանի Յիշատակին», 5 Փետրուար 
1984: 

- «Սիրելի Զաւէնի Յիշատակին», 15 Սեպտեմբեր 1985: 

- «ԹՄՄ-ի Միացեալ Նահանգներու եւ Քանատայի 12րդ 
Պատգմ. Ժողովին Մեթր Հրաչ Սեդրակեանին Խօսքը», 25 
Յունիս 1986:

- «Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Խօսքը», 31 դեկտեմբեր 1986:

- «Ընկ. Վահագն Տեփոյեանի Ազգային-Կուսակցական Գոր- 
ծունէութեան 40-Ամեակին Առթիւ», 16 Ապրիլ 1989:

- «Ալեք Մանուկեան Մեծ Առաջնորդը,» 25 դեկտեմբեր 1989 –  
1 Յունուար 1990:

- «Համագաղութային Հեղինակաւոր Առաջնորդի Մը Մահը 
(Ընկ. Բարունակ Թովմասեանի Մահուան Քառասունքին 
Առիթով)», 10 Մարտ 1992: 

- «Մեծարեալի Խօսքէն Հատուածներ», 23 Օգոստոս 1992: 
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- «Մեծարեալին Խօսքէն Հատուածներ», 6 Սեպտեմբեր 1992:

- «Խօսք Սիրոյ եւ Յարգանքի Ի Յիշատակ Ողբացեալ Ընկե- 
րոջս՝ Տոքթ. Յարութիւն եոզկաթեանի», 27 Նոյեմբեր 1994:

- «Յոբելեար՝ Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Սրտի Խօսքը», 25  
դեկտեբեր 1994: 

Խօսնակ Ամսագիր

- «Ալեք Մանուկեան՝ Ազգային Մեծ Ղեկավարը», դեկտեմբեր 
1974:

- «Սրտի Խօսք՝ Ուղղուած ՀեԸի Համալսարանականներուն», 
Յուլիս-Սեպտեմբեր 1980:

Այլ Հրատարակութիւններ

- «Ազգային Գոյատեւման Մտահոգութիւններ եւ Սփիւռքա- 
հայ երիտասարդական Շարժումներ,» Դափնեպսակ Ալպոմ- 

Մատեան Նուիրուած Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցու- 

թեան Երեսնամեակին (1931–1961), Պէյրութ, Տպ. Շիրակ, 1964:

- «Համալսարանականներու Միութեան 35-Ամեակին Առթիւ», 
Յուշամատեան Նուիրուած ՀԵԸի Համալսարանական Ու- 

սանողաց Միութեան 35-Ամեակին եւ ՀԲԸՄի Ցկեանս Նա- 

խագահ Տիար Ալեք Մանուկեանի Նախագահութեան 20-Ամ- 

եակին, խմբ.՝ Սերգօ Քաջիկեան, Ռոզէթ Ալեմեան, Տոքթ. 
Սիմոն Սիմոնեան եւ Յովիկ Ներսէսեան, Պէյրութ, Տպ. Թեք- 
նոփրէս, 1975:

- ՀԵԸ-ԹՄՄ Ոսկեայ Յոբելեան Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեա- 

նի գրքոյկ, խմբ.՝ Ժիրայր դանիէլեան, Տպ. Սամի, Պէյրութ, 
1994, 72 էջ:

- «Հաւատքով ու Նուիրումով Ծառայող Ղեկավարը,» Ծաղիկ, 
6 Յուլիս 2006: 

- Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան Մարդն ու Գործը, կազմ. եւ  
խմբ.՝ Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Պէյրութ, Տպ. Chemaly and 
Chemaly, 2018: 
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ՕգՏագՈրծՈՒած աՂԲիՒրներ

Ահարոնեան Գերսամ, Հատընտիր Խմբագրականներու, կազմ.՝  
Անդրանիկ Տագէսեան, Պէյրութ, [ա.տ.], 1996:

Գարեգին Ա. Յովսէփեան Կաթողիկոս Մ եծի Տանն Կիլիկիոյ 

(1943–1952) Հատոր Բ., կազմ.՝ Գոհար Աւագեան, Անթի- 
լիաս, Տպ. Կաթողիկոսութեան, 2017:

դալլաքեան Կարլէն, Ռամկավար Ազատական Կուսակցու- 

թեան Պատմութիւն, Գիրք Երկրորդ, երեւան, Տպ. Մուղնի, 
2007:

էօրտէքեան Յովիկ, ՌԱԿի Մամուլի Խմբագիրները, երեւան, 
Տպ. Տիգրան Մեծ, 2005:

Թղթակցութիւն Սահակ Բ. Կաթողիկոսի Եւ Պետրոս Արք. Սա- 

րաճեանի, խմբ.՝ Վարուժան Արք., Նիկոսիա, Տպ. Համազ- 
գային, 2010:

Թորոսեան Պետրոս, «Ակնարկ ՀեԸի Հայ Համալսարանական  
Ուսանողաց Միութեան 75-Ամեայ Պատմութեան», Զարթօնք,  
10–22 Յունուար 2018:

Լիբանանահայ Համայնքը 1915–1990 Թուականներին Ըստ  

Արխիւային Փաստաթղթերի, կազմ.՝ Գոհար Աւագեան, խմբ.՝  
Ամատունի Վիրաբեան, երեւան, Տպ. ՍՊԸ, 2017: 

Լիբանանի Հայերը (Բ.) Գիտաժողովի Նիւթեր (14–16 Մայիս 

2014), խմբ.՝ Անդրանիկ Տագէսեան, Պէյրութ, [ա.տ.], 2017:

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Ալպոմ 



– 716 –

Յուշամատեան, խմբ.՝ Ներսէս Շիրինեան, Յակոբ Ղազար- 
եան, Ասատուր Յ. Մակարեան եւ Զաւէն Մսըրլեան, Պէյրութ, 
Տպ. Ատլաս, 1969:

Ղազարեան, Վաչէ, Համառօտ Պատմութիւն ՌԱԿի (Յօդուա-

ծաշարք ÆԶարթօնքØ օրաթերթի), Պէյրութ, Տպ. Մշակ, 1978: 

Մսըրլեան Զաւէն, Մկրտիչ Մսըրլեանի Ազգային-Քաղաքական  

Գործունէութիւնը, Պէյրութ, [ա.տ.], 2016:

Պայրամեան Սուրէն, Հայ Մամուլը Եգիպտոսի Մէջ՝ Մատենա- 

գիտական Ցուցակ, Գահիրէ, Տպ. Նուպար, 2005:

Պայրամեան Սուրէն, Հայկական Համայնքային Կառոյցները 

Եգիպտոսի Մէջ, Գահիրէ, Տպ. Նուպար, 2017:

Սփիւռքահայ Քաղաքական Հոսանքներն Ու Գաղութները 
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ABOUT THE BOOK

Maître Hratchia Setrakian (Yozgat, 1916 – Beirut, 1997) was 
one of the pillars of the Lebanese Armenian community. He played  
a pivotal role in organizing the post-WWII Armenian community 
of Lebanon, and several of the organizations established through 
his and his colleagues’ efforts still function today.

Setrakian attended the Saint Gregoire School in Ashrafieh 
and later joined Saint Joseph University in Beirut, from where 
he graduated with a degree in law in 1940. During his university 
years, Setrakian had a leading role in establishing the Armeni-
an University Students’ Union, of the AYA (Armenian Youth 
Association) affiliated with the AGBU (Armenian General Be-
nevolent Union) and headed the Union for three consecutive years 
(1940–1943). Soon after, in 1947, he was one of the founders of 
the Tekeyan Cultural Association (TCA) in Beirut, the cultural 
wing of the Armenian Democratic Liberal (ADL Ramgavar) Par-
ty, which presently has branches in major Armenian Diaspora 
communities. The Vahan Tekeyan School (founded in Beirut in 
1951) also owes its existence to Setrakian, who was the licensee of 
this elementary-level educational institution. 

Throughout his lifetime, Maître Setrakian held important lead-
ership positions in the AGBU, AYA, ADL and TCA. Through his 
extensive travels, he became well acquainted with all aspects of 
the Armenian communities in the Middle East, Europe, the USA 
and Canada. 
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This book contains a selected collection of Maître Hratchia 
Setrakian’s articles, which appeared in the Lebanese Armenian 
daily Zartonk. His travel reflections as well as his observations 
about current Armenian issues were very often published in some 
Diaspora newspapers. His writings reveal Maître’s political ide-
ology, principles and thinking. They cover the period from 1939 
to 1994 and are thematically arranged into five chapters: national 
issues and considerations, communities, church matters, organiza-
tions, and Soviet Armenia and Repatriation. 

The book also contains a preface by the compiler, who has an-
notated the articles, memoirs by Mrs. Marlene, Maître’s widow, a 
word by Dr. Antranik Dakessian, a thematically classified photo 
collection depicting Maître’s fifty-year dedication to his nation, 
appreciation letters addressed to Maître on the occasion of the 
fiftieth anniversary of his services to the community, a word in 
Arabic pronounced by Dr. Ahmad Baalbaki, Lebanese University 
Sociology professor, and a neighbor of Maître; and a bibliography 
of his articles appearing in different publications. 

These articles are valuable primary sources for researchers and 
historians wishing to unveil the history of post-Genocide Arme-
nian communities. They shed light on the political mindset of 
the time as well as highlight the attitude of the Ramgavar Party 
leadership towards the Motherland and Diaspora. They also throw 
light on crucial national matters like the Repatriation to Soviet 
Armenia (1946–1948), Motherland-Diaspora relations and the Ar-
menian Church crisis of 1956. Setrakian’s writings also highlight 
organizational, educational, cultural, economic, social, political 
and church affairs in various communities. In this regard, the book 
may serve as a source for Armenian Diaspora studies.

Setrakian also raises important issues related to preparing new 
community leaders, the importance of team work, availability 
of educational funds for Armenian students at all levels, profes-
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sionalization of Armenian organizations, empowering Armenian 
women, adequate remuneration for Armenian teachers and citi-
zenship loyalty. In his opinion, the Armenian communities of the 
Middle East complete each other. In his articles, he often refers 
to the financial support of the prosperous Egyptian and American- 
Armenian communities to the Lebanese Armenian community 
during difficult times. Setrakian staunchly believed that the Leb-
anese Armenian community, known for its numerous education-
al institutions, publications, and youth organizations, formed the 
backbone of the Armenian Diaspora. He often expressed his opin-
ion that “for a quite long period yet to come, Lebanon, and Syria  
as well, will continue providing teachers, editors, intellectuals, and 
community activists to the Diaspora communities.”
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