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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ 
 

Յատուկ շնորհակալութիւն Անոյշ Ակներեանին, բժ. Արմենակ Եղիայեանին ու Էլիզա 
Չաքմաքչեանին, որոնք ամենայն բարեխղճութեամբ կարդացին այս հատորս ու իրենց 
թանկագին ներդրումը ունեցան ոչ միայն հնարաւորին չափ վրէպները նուազեցնելու 
տեսակէտէն, այլեւ իրենց խորհուրդներով ալ նպաստեցին անոր մատուցման բարելաւումին։  

Անգամ մը եւս շնորհակալութիւն Էլիզ Պօղոսեանին, որ կատարեց կողքին ձեւաւորումը։ 
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ԱՅՍ ՀԱՏՈՐԸ 
 

«Ոստայն»ներու այս շարքը, որ տակաւին շարունակելի է, մէկ ամբողջութիւն կը կազմէ, 

իսկ այս հատորը կարելի է համարել անմիջական շարունակութիւնը «Ոստայն 4 – Իմ 

ուղեպատումը» գրքիս, ուր կեանքիս ճանապարհը կը գծուէր։ Այստեղ նոյնպէս ճանապարհ 

մըն է, որ կը ներկայացուի, այն տարբերութեամբ, որ այս մէկը ի յայտ կու գայ նամականիիս 

ընդմէջէն։  

Նամակներէս բաւական օգտուեր էի նախորդ հատորիս պատրաստութեան ատեն, եւ 

անոնցմէ փոքր թիւ մը ներառուած էր այնտեղ։ Անոնցմէ ոմանք՝ քիչեր, թերեւս այստեղ եւս 

երեւին։ Հոս սակայն ընդհանրապէս դրուագներէ աւելի մտքեր, մտածումներ, գաղափարներ 

ու հարցեր են յատկապէս, որ կը տողանցեն։ Այդ բոլորը՝ փոխանակուած հեղինակին ու իր 

նամակակիցներուն միջեւ։ 

Նամակագրութիւնը սիրած զբաղումներէս մէկը հանդիսացած է պատանի տարիքէս, 

սկսեալ մեզմէ հեռու ապրող մեծ հօրս, ապա հեռաւոր, տարեկի՛ց ընկերներուս հետ 

փոխանակած նամակներէս, մինչեւ իբր խմբագիր՝ բազմաթիւ գրողներու, գործիչներու եւ 

մտաւորականներու հետ ունեցած հաղորդակցութիւններս։ Անշուշտ այդ հարիւրաւոր, 

թերեւս հազարաւոր նամակներէն անհրաժեշտ էր ընտրութիւն մը կատարել։ Այդ 

ընտրութիւնը կայացաւ հետեւեալ ձեւով.– առաջին՝ զուտ անձնական պատումներն ու 

պարագաները չներառուեցան սոյն գրքին մէջ. երկրորդ՝ ստիպուած էի սահմանափակում մը 

ընել նաեւ արծարծուող նիւթերուն կապակցաբար. երրորդ՝ ընտրուած նամակներն ալ ոչ 

միշտ անպայման իրենց ամբողջութեան մէջ տեղ գտան այստեղ –  ջոկուեցան յարմար 

հատուածներ։ Վերջապէս, փոխանակ թուականի կամ նամակակիցի այբբենական կարգով 

շարելու, նամակները համախմբեցի ըստ նիւթի։ Սակայն նիւթերու այդ բաժանումը 

կամայական է. ընթերցողը պիտի նկատէ, որ տարբեր գլուխներու բաժնուելով հանդերձ, 

մտքերն ու մտահոգութիւնները յաճախ նոյն աղբիւրներէն կը բխին ու նոյն սեւեռումը 

կ՚ունենան։  

Ընթերցողը պիտի նկատէ նաեւ, որ ինչպէ՛ս նոյն հարցերը տարբեր գրողներու կողմէ 

արծարծուած են, եւ տարբեր ժամանակներու, երբեմն նոյն մօտեցումներով՝ յաճախ ալ 

տարբեր։ Կարեւոր չէ, թէ ընդհանրապէս այդ հարցերէն շատերը չեն լուծուած, գէթ այս 

նամակներուն մէջ չեն հասած եզրակացութիւններու։  

Արխիւային գործ մը չէ ասիկա։ Այդ պատճառաւ ալ ինքս ինծի թոյլ տուած եմ բոլորը 

ներկայացնել կարելի եղածին չափ միօրինակ ուղղագրութեամբ մը, կատարելով նոյնիսկ 

լեզուական մանր սրբագրութիւններ։ 

Բնականաբար, քիչ մը աւելի տեղ տրուած է ստացուած նամակներու, քան առաքուած։   

Նպատակս չէ նամակագրութեանս ամբողջական պատկերը տալ, այլ այդ նամակներուն 

ընդմէջէն բացայայտել այն ոստայնը, որ հիւսած է այս ոստայնանկը։ Բազմաթիւ նամակներ 

ստացած եմ զանազան գրութիւններուս որպէս հակազդեցութիւն, իսկ նամակակիցներէն 

ոմանց հետ ալ շատ յատուկ հարցերու առնչութեամբ բազմաթիւ նամակներ փոխանակած եմ։ 

Անոնք ալ կը բացակային այս հատորէն, քանի որ ներկայացնել ուզածս պարզապէս այն 

մտաւոր աշխարհն է, որուն մէջ ապրած եմ ամբողջ կեանք մը։   

Համոզուած եմ, որ այդ մտաշխարհը կրնայ հետաքրքրել նաեւ ընթերցողը։ 
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Երէցներու քաջալերանքը 
 

Առաջին նիւթը, որով կ՚ուզեմ բանալ այս նամակապատումը, այն վերաբերմունքն է, որ 

մեր երէցները ցոյց տուին ընդհանրապէս նոր սերունդին հանդէպ։ Ես կրողն եմ այդ 

վերաբերմունքին եւ բախտաւոր կը զգամ, որ անոնք՝ այդ գրողները, խմբագիրները, 

ուսուցիչներն ու մտաւորականները, եղան գուրգուրացող, եղան խրախուսող, եղան 

քաջալերող։ Կ՚ենթադրեմ, որ անոնց համար, մանաւանդ անո՛նց, որոնք Մեծ եղեռնէն 

վերապրած էին՝ մեծ կարեւորութիւն կը ներկայացնէր ապահովելը, որ հետեւորդներ 

ունենային, եւ շարունակուէր կեանքը, հա՛յ կեանքը, ստեղծագո՛րծ կեանքը։ Այդ 

քաջալերանքին ետեւ անշուշտ կային ակնկալութիւններ, որ մենք՝ երիտասարդներս, 

յուսախաբ չընենք զիրենք, իսկ այդ ակնկալութիւնները մեր վրայ պարտաւորութիւններ կը 

դնէին։  

Անձիս հանդէպ այդ դրական վերաբերմունքը ցոյց տուողներուն մէջ, ուսուցիչներէս 

անդին, ինչպէս նշեր էի «Իմ ուղեպատումը» հատորիս մէջ, եղան Բենիամին Թաշեանի, 

Գաբրիէլ Լազեանի, Շաւարշ Նարդունիի, Կարօ Փօլատեանի նման մարդիկ։ Եգիպտոս 

ապրող երէց մտաւորականներէն Գաբրիէլ Թագուորեան՝ ծնողքի՛ս ուսուցիչներէն, 1958 

յունուար 23-ին իրե՛նց ուղղուած նամակով մը, որ անցեր է ի՛մ թուղթերուս մէջ, հետեւեալը կը 

գրէր. 

Ազնիւ Տէր եւ Տիկ. Եր. Արթինեան, 
Հեռուէն կը հրճուիմ, որ ձեր ընտանեկան մթնոլորտին մէջ տիրապետող է գրական 

շունչը։ Ինչ որ կը նշանակէ թէ կ՚ապրիք զգացական լայն կեանքով մը։ 
Արմէն-Նայիրի եւ Արմէն-Վրէժ ստորագրութիւններով գրուածները կը կարդամ 

առանձին ախորժանքով մը...։ Համեղ են ու ինքնատիպ։ 
 
Ի՛մ նամակակիցներուս մէջ, սակայն, առաջինը Արամ Հայկազը հանդիսացաւ, որ 

տեւաբար մշտեց, որ գրեմ, գրականութի՛ւն ընեմ...։ Իրեն հետ թղթակցիլ սկսած էի գրաւոր 

հարցազրոյց ունենալու նպատակով։ 1964 յունուար 8 թուակիր իր նամակի ճակատին, մէկ 

կողմի վրայ, հրահանգելու պէս կը թելադրէր՝ «Գրականութիւնը մի՛մոռնար»։ Փետրուար 13-ի 

նամակիս մէջ սապէս կը պատասխանէի իրեն (արդար հպարտութեամբ, բայց նաեւ քիչ մը 

յոխորտալից ոճով մը).–  

 Կը պատուիրէք, որ գրականութիւնը չմոռնամ. այդ մասին անհոգ եղէք։ Գրականութիւնը 
մեր արեան մէջ իսկ է։ Ունինք ընտանեկան մատենադարան աւելի քան 3000 հատորներէ 
բաղկացած։ Երեք սերունդէ ի վեր գիրք կը հաւաքենք։ Չեմ գիտեր, որ եթէ (կամ երբոր) 
Եգիպտոսէն մեկնինք, ինչպէ՞ս այդքան գիրք պիտի կարենանք փոխադրել։  
 Ունինք Հայրենիք ամսագրերու ամբողջական շարքը 1922-էն մինչեւ օրս։ Ունինք 
հաւաքածոներ «Մասիս»-ի, «Ազատամարտ»-ի գրական բաժնի, «Դրօշակ»-ի եւ այլ թերթերու։ 
Ներկայիս ալ կը ստանանք «Բագին»-ը, «Սովետական արուեստ»-ը, երբեմն «Սովետական 
գրականութիւն»-ը եւ այլն։ Տակաւին կան ճարտարապետական թերթերս ալ։  
 Գիրքեր ունինք երեք լեզուով - կէսը կամ աւելին՝ հայերէն, սկսած Պոլսոյ «Արծիւ», 
«Ազդակ» շարքերէն մինչեւ Հայպետհրատի 1955-էն ետք հրատարակած լաւագոյն գործերէն 
շատերը, «Յուսաբեր»-ի մատենաշարը, պատմական, յեղափոխական, գրականական եւ այլ, եւ 
այլ գիրքեր։  

 [...] 
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 Այսպիսի մթնոլորտի մը մէջ բնական է, որ գրականութիւնը կարելի չըլլայ մոռնալ։ Ճիշտ 
է, հոկտեմբերէն յունուար գրեթէ բան չեմ գրած, որովհետեւ համալսարանի վերջին 
քննութեանց պատրաստուեցայ, բայց հիմա ահա դարձեալ գրիչը ձեռքս [առի], ամենէն առաջ 
սիրելիներուս նամակներուն պատասխանելու համար։  

  

Արսէն Երկաթ, որ Գահիրէ կ՚ապրէր, այն գրողներէն էր, որուն բանաստեղծութիւնները 

կը հրատարակուէին «Յուսաբեր»-ի մէջ, որոնք նաեւ ընդգրկուած էին մեր հայերէնի 

դասագրքին մէջ։ Իրմէ ստացուած նման երկտող մը ուրախութիւն կը պատճառէր ինծի.– 

Սիրելի պարոն Վ. Արմէն Արթինեան 
Կը խնդրեմ քեզմէ, որ ինծի բերես Ն. Պէշիկթաշլեանի հասցէն. բայց նամակատուփին 

մէջ մի՛ ձգեր զայն, որպէսզի հաճոյքը ունենամ քեզ ընդունելու տանս մէջ։ Արդէն գրեթէ 
բանտարկեալի մը, անմեղ բանտարկեալի մը կեանքը կ՚ապրիմ երեք ամիսէ ի վեր։ 

Ուրեմն կը սպասեմ։ 
      Սիրալիր զգացումներով՝ 

          Արսէն Երկաթ  

 

 
 

      Արսէն Երկաթի ձեռագիրը 

 

Ականաւոր անձերէն մէկը, որուն հանդէպ մեծ սէր ու յարգանք ունէի՝ Կարօ Գէորգեանն 

էր՝ «Ամէնուն տարեգիրքը» հրատարակութեան հիմնադիրն ու խմբագիրը։ Իրմէ ալ խնդրած էի 

հարցազրոյց մը ունենալ հեռուէ հեռու (ինք այն ատեն Պէյրութ հաստատուած էր). սիրով  
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     Կարօ Փոլատեանի ձեռագիրը 
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պատասխանած էր հարցումներուս, սակայն թերթը զեղչումներ կատարած էր։ Այդ մասին է, որ 

կ՚անդրադառնայ իր 1964 ապրիլ 1 նամակով.– [...] «Յուսաբեր»-ի մէջ տպուածներն ալ կարդացի։ 
Քանի մը աչք ծակող սխալներ կային, որոնցմէ մէկը մատնանշած էիր։ Չեմ հասկնար, թէ 
կրճատելիք ինչ բան կար յառաջաբանիս մէջ, ուրկէ ջնջեր էին քու մասին ըրած 
ակնարկութիւնս։ Ես չեմ հասկնար նաեւ, թէ ընկ. Բէգլարը ինչ բանէ տարուած նման 
վերաբերում մը ցոյց կու տայ քեզի հանդէպ։ «Զրոյց»ներուդ շարքը նորութիւն էր, ինքնատիպ ու 
հետաքրքրական, – քեզ «ուժաթափ» դարձնելը ի՞նչ իմաստ ունի։ Ինչ որ է, կարեւորութիւն մի 
ընծայեր եւ շարունակէ բերել աշխատակցութիւնդ. գրելու շնորհ ունիս եւ ջանա [զայն] 
արժեցնել ազատ ժամերուդ։ 

 

Նոյն այդ սկիզբի տարիներուն, երկրորդ անձը Յակոբ Կարապենցն էր, որուն հետ 

նոյնպէս հարցազրոյց ունենալու համար կապ հաստատեր էի. ան նոյնպէս կը մղէր, որ գրեմ։ 

Իր 1966 դեկտեմբեր 15-ի նամակին մէջ ան կ՚ըսէր.–  
Ինչո՞ւ չէք ծաւալում ձեր գրական գործունէութիւնը, ինչո՞ւ աւելի յաճախակի հանդէս չէք 

գալիս մեր մամուլում։ Դուք ունէք գրական լաւ հոտառութիւն եւ պաշար, ինչպէս նաեւ 
տիրապետում էք լեզուին։ Մի՞թէ ափսոս չէ այդ հարստութիւնը... 

Ուրեմն ես էլ իմ կողմից ձեզ եմ յորդորում աշխատանքի անցնել եւ մի քիչ թարմութիւն 
մտցնել մեր գրական պարտէզում։ Բէգլարին մենակ մի թողէք։ Նա ուժերի պէտք ունի։  

Կարապենցին կը պատասխանէի 1966 յունուար 5-ին.– 

[...] ... Եւ քանի որ հարցում մըն ալ դուք ըրիք, ես պատասխանեմ, աւելի ճիշտ՝ փորձեմ 
պատասխանել։ 

Ինչո՞ւ «Յուսաբեր»-ի մէջ աւելի յաճախ չեմ երեւիր։ Կարելի էր հետեւեալ գոհացուցիչ 
պատասխանը տալ.– «Յուսաբեր»-ի մէջ գրեթէ ամեն շաբաթ ինձմէ յօդուած մը կայ – Վրէժ-
Արմէն, Վ.Ա., Կորիւն եւ անստորագիր (հազուադէպ)։ Ասկէ զատ «Հայաստան»-ի ալ թղթակից 
եմ։ 

Սակայն շատ իրաւացի էք որ գրական բոլոր կարողութիւններս չեմ օգտագործեր։ 
Ինչո՞ւ։ 
Ճարտարապետ եմ, կ՚աշխատիմ օրական 8 – 10 ժամ։ Կուսակցական եմ, ժողովներ եւ 

այլն։ Խենթի պէս կարդացող մըն եմ – օթոպիւսներուն մէջ մասնաւորաբար։ Կ՚ուզեմ 
ասպարէզս զարգացնել, մասնագիտանալ, բայց մինչեւ Գանատա երթալս այդ ուղղութեամբ 
ոչինչ կրնամ ընել բացի անձնական ընթերցումներէ։ 

Իբր կուսակցական գործ՝ ունիմ Երիտասարդաց միութիւնը. կ՚անդրադառնամ թէ մեծ 
ճիգ պէտք է թափել, նո՛ր խօսք հասցնել, ապա թէ ոչ շուրջդ մարդ չի մնար. դեռ ունիմ նաեւ 
Համազգայինը եւ այլն։  

Իսկ իբր գրող ինչքա՜ն չիրականացած ծրագիր ունիմ. տեւաբար գրպանիս 
նոթատետրին մէջ կ՚աւելնան նոր գրելիքներուս վերնագրերը, առանց որ նոյն արագութեամբ 
աւելնան իրե՛նք՝ գրելիքներս։  

Կը ցանկամ ուսանիլ նաեւ գրականութիւն, հոգեբանութիւն, պատմութիւն, 
ընկերաբանութիւն որպէսզի լաւագոյնս ճանչնամ մարդը որուն մասին կ՚ուզեմ գրել։ 

Առայժմ գրական միակ զարգացումս ընթերցանութիւնն է, մեծ մասամբ հայաստանեան 
մամուլ եւ հրատարակչական։ 

Կը նմանիմ վազքի մարզիկի մը, աւելի ճիշտ՝ ձիարշաւի մարզիկի մը, որուն կառքին 
երեք ձի լծուած է եւ ամեն մէկը տարբեր ուղղութեամբ կը փորձէ վազել։  



10 
 

Անորոշ կացութեան մը մէջ կը գտնուիմ, չեմ գիտեր ի վերջոյ ո՞ր ձին պիտի կառքիս 
ուղղութիւնը որոշէ։ 

Ահա թէ ինչո՛ւ չեմ կրնար աւելի շատ գրել. կ՚ ուզեմ լաւ պատմուածք մը գրել, օր մը նաեւ 
թատրերգութիւն։ Երգիծանքը սրտիս մօտ է, բայց այդ ալ ի՛ր պատրաստութիւնը կ՚ուզէ. թեթեւ 
հիւմուր մը կը փորձեմ դնել ոճիս մէջ, բայց յաճախ ընտրած նիւթերս իրենց տխրութեամբ իսկ 
կը զսպեն զիս։  

Շնորհակալ եմ, որ խօսք բացիք այս մասին եւ քիչ մը պարպուեցայ. հետաքրքիր եմ ձեր 
կարծիքը գիտնալու։  

Եթէ ձանձրոյթ չէ ձեզի՝ շարունակենք մեր թղթակցութիւնը։ 
Չ՚ուշանար Կարապենցի յաջորդ՝ յունուար 11-ի նամակը.– 

[...] Գիտեմ, թէ կուսակցական եւ ազգային գործերը որքան ջանք եւ ժամանակ են 
պահանջում։ Բնական է, որ չես կարող հրաժարուել այդ անհրաժեշտ 
պարտականութիւններից, մինչ անիրաւ գրականութիւնը բացարձակ նուիրում է 
պարտադրում։ Ուղղակի թնջուկ է, որը լուծել չենք կարողանում։ Արդէն այդպէս է եղել հայ 
մտաւորականի կեանքը արտասահմանում։ Նա միաժամանակ գրող է, թղթակից, ազգային 
գործիչ, ուսուցիչ, դաստիարակ, ընտանիքի տէր եւ քաղաքացի։ Իրականում գերմարդկային 
ճիգեր են հարկաւոր հայ գրող դառնալու եւ մնալու համար։ Ըստ իս, եթէ ոչ հերոսներ, ապա 
խենթեր են մեր գրողները, խմբագիրներն ու մտաւորականները։  

Բարեբախտաբար ունես քո մասնագիտութիւնը՝ ճարտարապետութիւնը, որը կարող է 
քո կեանքի յենարանը հանդիսանալ։ Իսկ թէ ինչ միջոցներով կարող ես զարգացնել քո 
գրական ընդունակութիւնները, ապա այդ ժամանակի, նուիրումի եւ նախասիրութեան հարց 
է։ Ակադեմիկ կրթութիւնը կարեւոր գրաւական է քաղաքակիրթ անհատ դառնալու եւ կեանքը 
լիովին ըմբռնելու եւ ըմբոշխնելու համար, սակայն նախապայման չէ լաւ գրող լինելու համար։ 
Յաճախ ընթերցանութեամբ կարելի է այդ բացը լեցնել։ Սիրելիս, եթէ ուզում ես գրող լինել,– ի 
հարկէ խօսքս գեղարուեստական գրականութեան մասին է,– ապա գործի անցիր եւ գրիր 
ծրագրածդ այդ պատմուածքը։ Աւարտելուց յետոյ է, որ կը կարողանաս դատել քո 
կարողութիւնների տարածքը։ Թերեւս քո գրական ընդունակութիւնները աւելի խորն են քան 
ենթադրում ես, եւ մի գուցէ գերազանց ես հրապարակագրութեան ասպարէզում։ Ամեն 
պարագայի միայն դու կարող ես ճշտել քո նախասիրութիւնների սահմանը։  

Միշտ նկատի պէտք է ունենալ, որ գրելը շատ դժուար ու յաճախ ապերախտ գործ է։ Լաւ 
գրող լինելու համար տարիների ճիգ ու ջանք եւ փորձառութիւն է անհրաժեշտ։ Եւ յետոյ գրող 
դառնալը մէկ բան է, գրող մնալը մի այլ։ Ուզում եմ ասել, որ աւելի դժուար է լաւ գրողի 
հեղինակութիւնը պահպանելը քան լաւ գրող դառնալը։ Շարունակ ապրումներով ու 
գաղափարներով լիցքաւորուել է պէտք արտադրելու եւ ապա կրկին հոգեպէս 
բեղմնաւորուելու համար։ Ես նախընտրում եմ վատ գրող ճանաչուել քան միջակ։ Միջակը 
անտանելի է արուեստի բնագաւառում։  

Ուրեմն, ինչպէս տեսնում ես, սիրելիս, եթէ պատրաստ ես գերագոյն անձնուիրութեան 
եւ յարատեւ, չարքաշ ու յաճախ անշնորհակալ աշխատանքի, ապա նետուիր գրական 
ասպարէզ։ Դու ունես զէնքը, որը լեզուն է։ Ունես սեփական ոճ, որը ակնբախ է գրութիւններիդ 
մէջ եւ ըստ երեւոյթին օժտուած ես նաեւ այն սէնս աւ դաութ-ով [sense of doubt] որը այնքան 
անհրաժեշտ է արուեստագէտի համար։ Ամեն ոք քեզ կարող է խորհուրդ տալ, սակայն 
առաջին հերթին դու ես, որ պիտի գտնես քեզ։ Եթէ գտնես քեզ, ապա ուրիշներ դիւրաւ կը 
գտնեն քեզ։  
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[Յ.Գ.] Կարդացի «Ճակատագիր»-դ։ Սիրեցի հիւմորը, որ խառն էր ներքին 
ողբերգութեան։ Շատ պիտի գրես։ Յաջողութիւն։ 

Երկխօսութիւնը կը շարունակուի երկու ամիս ետք՝ իմ մարտ 13-ի նամակով.– 

[...] գրական գործ մը ինձմէ կը պահանջէ կեդրոնացում, մտքի հանդարտութիւն (այլ 
մարզերու մէջ) եւ մանաւանդ պահի ստեղծում – բան մը որ մասամբ ինքնաբեր կու գայ, 
մասամբ, քու հրաւէրովդ։ Եւ որովհետեւ քիչ անգամ այդ ազդակները կը միանան, այդ 
պատճառաւ գրածներուս մեծ մասը մէկ-երկու նիստով աւարտած յօդուածներ դուրս կու գան։  

Ահա քանի տարի էր, որ թուղթերուս մէջ պահեր էի «Ճակատագիր» վերնագրով 
պատմուածքիս զանազան տարբերակները, բոլորն ալ տպագրութեան ոչ-արժանի։ 
Կաղանդուան առթիւ մուսաս հրաւիրեցի, նստայ մէկ շունչով գրեցի այն որ 
հրատարակուեցաւ, առանց որ նոյնիսկ կարդամ նախկին գրածներս։ Պահն էր որ եկաւ... 

Մեր Գանատա գաղթելէն ետք, Յակոբ Կարապենց, ափսոսալով որ այդ շրջանին չեմ 

գրեր, իր 1967 դեկտեմբեր 12-ի նամակին մէջ կ՚ըսէ. [...] Ուրախ եմ, որ հաստատուել ես Նոր 
աշխարհում։ Դու այնքան զօրեղ ես, որ կարող ես մինչեւ «Հալիֆաքս» գնալ ու կրկին 
վերադառնալ Վրէժ-Արմէնին։ Ակնարկը կը վերաբերի իր «Վերջերս ո՞վ է գնացել Հալիֆաքս» 

պատմուածքին, որուն հերոսը անձնասպան կ՚ըլլայ, եւ որուն անդրադարձեր էի նախապէս այլ 

նամակով մը։ 

Սիրելի Կարապենց անկէ ետք ալ պիտի մնայ միշտ քաջալերողի իր դերին մէջ։ 1981 

դեկտեմբեր 26-ին պիտի գրէ. 

[...] Էլ աւելի աւիշ ու թռիչք քո գրչին։ 
Հոյակապ էր «Մտածումներ Հայ դատի հետապնդման մասին» յօդուածդ – 

առարկայական, խորաթափանց եւ քաղաքական իրատեսութեամբ լի։ Վերլուծական միտքդ 
թափանցել էր առկայ մշուշներից ներս եւ շօշափել էական տարրերը։  

Շնորհաւորում եմ։  
Իսկ 1993 նոյեմբեր 30-ին գրուած իր նամակին մէջ հետեւեալ տողը պիտի սահեցնէր. [...] 

Քեզ հետեւում եմ «Հորիզոն»-ում եւ կեանքում։ Սիրում եմ եռանդդ ու մտքիդ 
կարգապահութիւնը։ 

    
Հրապարակագրական սկզբնական փորձերս քաջալերողներէն մէկն ալ Ժիրայր 

Միրիճեանն էր, ՀՅԴԵՄ-ի երբեմնի վարիչներէս, որ մեկնած էր Փարիզ՝ ստանձնելու «Նոր 

սերունդ»-ի Հայաստան շաբաթաթերթի խմբագրի պաշտօնը։ Միշտ կ՚ուզէր որ աշխատակցիմ։ 

Իր 1964 սեպտեմբեր 8-ի նամակին մէջ դիտել կու տար.  

[...] Գրութիւններդ շատ լաւ են, սեղմ են, կարճ նախադասութիւններ, միտքերը յստակ, 
լեզուն մաքուր։  

[...] Ընկ. Մեհեան գոհունակութեամբ կը հետեւի գրչիդ աշխատանքներուն։  
Կարօ Մեհեանի այդ «գոհունակութիւն»ը բնականաբար կը խանդավառէր 24 տարեկան 

դեռ չեղած այս գրչակը։   

Հետաքրքրական է Գրիգոր Շահինեանի մօտեցումը՝ իր մանկավարժական բնոյթով. 

ահա թէ ինչպէս կը բանաձեւէր իմ՝ իրեն («Ահեկան»-ին) ղրկած մէկ քերթուածիս մերժումը՝ իր 

1967 նոյեմբեր 15 նամակով.  

 
Ստացանք եւ հետաքրքրութեամբ կարդացինք ղրկած գրութիւններդ։ Շատ սիրեցինք 

մա՛նաւանդ նամակիդ անկեղծ եւ մտերիմ շեշտը։ Նոյն ձեւով ալ պիտի պատասխանենք։ 
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Մեր կարծիքը այն է որ «Ա՛խ, ինչքա՜ն կ՚ուզեմ»-ը յաջող չէ։ «Յառաջդիմութի՞ւն է ինծի 
համար թէ՞ յետադիմութիւն» հարց կու տաս։ Կը կարծեմ ոչ մէկն է, ոչ ալ միւսը։ Պարզապէս 

տարբեր բան մըն է, թերեւս խառնուածքիդ քիչ մը անյարիր։ Պէտք եղածին չափ խիտ չէ եւ խոր 
ու չունի ուրոյն այն բանը, որ քերթուածը կը զատորոշէ արձակէն։  

Կարդացած եմ գրութիւններդ «Յուսաբեր»-ի մէջ։ Հետաքրքրութեամբ։ Հաւատք, 
համոզում եւ անկեղծութիւն գտած եմ անոնց մէջ։ Նաեւ սրտառուչ բան մը, որ հաւանօրէն 
անգիտակցաբար դրած ես եւ որ արտայայտութիւնն է սփիւռքահայ մեր նոր սերունդի 
իւրայատուկ մէկ տագնապին՝ հայութեան մէջ եւ մարդկութեան իր դերն ու տեղը ճշտելու։ Կը  

 

 
 

   Ժիրայր Միրիճեանի ձեռագիրը 
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կարծեմ որ անկեղծ մարդու եւ երիտասարդ սփիւռքահայու քու խառնուածքդ աւելի 
հարազատօրէն կը պատշաճի նման գրութիւններու։  

Գրելու այս ձեւը տարիքոտ մարդու հովանաւորող կերպի մը մի՛ վերագրեր։ Մասնաւոր 
տեսակի մտերմութեան մը արդիւնք է։ Քեզ տարիներէ ի վեր կը ճանչնամ. այն օրէն, երբ 
«Ջահակիր»-ին նամակ գրեցիր եւ ուզեցիր խմբագիրներէն մէկուն հետ թղթակցիլ։  

Խմբագրութեան խորհրդատու ուսուցիչն էի այն ատեն եւ Յարութիւնին ե՛ս թելադրեցի 
որ կապ պահէ հետդ։  

[...] Կը յուսամ թէ մեր մերժումը ոչ մէկ ձեւով կը խանգարէ «Ահեկան»-ի եւ քու 
«մտերմութիւն»ը։ Քեզ պարզապէս մեզմէ մէկը կը նկատենք։ Յաճախ կը պատահի որ 
մեր մնայուն աշխատակիցներուն այս կամ այն գրութիւնը մերժենք։  

Տարիներ ետք դերերը պիտի շրջուէին, ու ի՛նք պիտի ըլլար աշխատակիցս երբ 

«Հորիզոն»-ի խմբագրութիւնը կը վարէի, իսկ աւելի ուշ՝ նաեւ մտերիմ բարեկամս ու 

գործակիցս, երբ «Համազգային»-ի ծիրին մէջ պիտի հանդիպէինք իրարու։ 

 

Գալով Սարգիս Սահակեանին՝ Գալուստեան ազգային վարժարանի բարձրագոյն 

կարգերու հայերէնի ուսուցիչիս, ան ալ իր իւրայատուկ զուարթախոհութեամբ այսպէ՛ս կը 

խրախուսէր ու միաժամանակ կը կշտամբէր իր նախկին աշակերտը 1968 մայիս 22 թուակիր 

իր գիրով.  

[...] Ուրիշ հարց մը, սիրելի՛ Վրէժ-Արմէն։ Հիմա թէեւ ես ա՛լ դադրած եմ ուսուցիչդ ըլլալէ 
ու դուն ինքդ արդէն ուսուցիչ ես, բայց թոյլ տուր, հին վարժութեամբ, խորհուրդ մը (չեմ ըսեր 
խրատ մը) տալ քեզի. յօդուածներուդ մէջ խուսափէ, որքան հնար է, շեշտը դնելէ 
կուսակցութեան վրայ։ Ատիկա, առանց որ դուն, որ որոշ դաստիարակութիւն մը ստացած ես 
ի տղայ տիոց, անդրադառնաս, կը տկարացնէ գրութիւններդ։ Հայութիւնը ամեն բանէ առաջ, 
ամեն բանէ վեր։  

Միւս կողմէ կը խոստովանիս,– համեստութիւնը լաւ բան է,– թէ ըրածդ լրագրութեան ու 
գրականութեան միջեւ բան մըն է։ Ատիկա այդպէս էր անցեալին։ Այժմ ալ քիչիկ մը այդպէս է 
տակաւին,– քեզ գովելու պէտք չեմ զգար,– բայց ա՛լ պէտք է արժանապատւութեան հարց 
դարձնես անցնիլ սահմանը։ Գետի՛նն անցնի լրագրութիւնը։ Թող ատիկա Թաշեաններուն եւ 
Թէօլէօլեաններուն... 

Անշուշտ ինք այդ ըսածով Մինաս Թէօլէօլեան կամ Բենիամին Թաշեան չէր նսեմացներ, 

մանաւանդ որ այդ վերջինին ալ նարտի «խաս» խաղընկերն էր, բայց կ՚ուզէր լրագրութենէն 

դէպի գրականութիւն մղել զիս։ 

 

Այդ տարիներուն համարձակեր էի գրութիւն մը ուղարկել «Բագին»-ին, եւ ահա թէ 

ինչպէս խմբագիրը՝ Պօղոս Սնապեան զայն ընկալեր էր, բայց միաժամանակ նաեւ կատարեր 

անհրաժեշտ դիտողութիւնը իր 1967 նոյեմբեր 5-ի նամակով.   

Գրութիւնդ ստացած եմ։ Լոյս կը տեսնէ «Բագին»-ի այս ամսուան համարին մէջ։  
[...] Եղբայրաբար պիտի թելադրէի, որ շատ փակագիծեր չբանաս էջերուդ մէջ, այսինքն՝ 

հրաժարիս շատ բացատրելէ եւ ապա քիչ խանդավառուիս դիւրին սրամտութիւններով։ 
Խորունկ տռամներ կան մեր շուրջը, աչքերդ անոնց վրայ սեւեռէ... 

 
Ուրիշ երկու երէց խմբագիրներ եւս պէտք է յիշեմ՝ երիտասարդ աշխատակիցի մը 

նկատմամբ իրենց ցուցաբերած այնքան անկեղծ սիրոյն ու գուրգուրանքին համար։ Բժ. 

Երուանդ Խաթանասեան, որ մեր ընտանեկան բժիշկն էր եղած Եգիպտոս ու տան բարեկամը,  
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«Հայրենիք»-ի խմբագրութիւնը վարած շրջանին է, որ 1966 հոկտեմբեր 25-ի իր նամակին մէջ 

կը գրէր (երբ տակաւին ամիս մը չկար, որ Մոնթրէալ հասած էինք).  

[...] Այդ յօդուածդ պատահմամբ ձեռքս ընկաւ մի կողմ նետուած յօդուածներն ու 
գրութիւնները պրպտելիս։ Հրատարակեցի, որովհետեւ թէ յաջող մեկնաբանութիւն էր եւ թէ 
անվրէպ հայերէնով շարադրուած։ Նաեւ ապացոյց՝ քո քաղաքական հասունութեան։  

Երբ անձնական գործով հաստատուիս, որին չեմ տարակուսում, ազատ ժամերից մի 
քանիսը յատկացրու յօդուածագրութեան։ Ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ պիտի 
հրատարակեմ օրաթերթում։ 

Խմբագրութեան ծանր աշխատանքը յանձն առայ, իբրեւ պարտականութիւն եւ ոչ իբրեւ 
պաշտօն, որովհետեւ խմբագիր չգտնուեց։ Հէնց որ մէկին գտնեն՝ ինձ փոխարինող, պիտի 
քաշուիմ՝ նուիրուելու լուրջ ուսումնասիրութեան։  

 

 
 

     Մինաս Թէօլէօլեանի ձեռագիրը 
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Իսկ Մինաս Թէօլէօլեան, որ նոյն պաշտօնը պիտի ստանձնէր Խաթանասեանէն ետք, իր 

1969 հոկտեմբեր 15-ի նամակով սա վերաբերմունքը պիտի ցուցաբերէր.  

«Հայկական ոճ»ի մասին գրի առած նոթերդ ստացայ այսօր եւ սիրեցի։ Իբրեւ... ոչ-
ճարտարապետ՝ կրնամ որոշ նախասիրութիւններ եւ անձնական կարծիքներ ունենալ «հին»-
[ը] կապկելու կամ չկապկելու հարցին առթիւ. տարաբախտօրէն, սակայն, մենք կապկել 
անգամ չենք գիտեր. գիտենք եղծանել, խաթարել։ 

Ի մի խօսք, ինծի համար որակ ունեցող գրութիւն մըն է լուսանցքի վրայ ըսուածը։ Եւ 
պիտի ներես, եթէ զայն տամ Հայրենիք եռամսեային՝ նախ (ապա հրատարակելու համար 
նաեւ օրաթերթին մէջ, արտագրաբար)։ Եռամսեան պէտք ունի արագ, թարմ, կամ հին բայց 
մնայուն արժէք ներկայացնող յօդուածներու։ Պիտի տամ աշնան թիւին՝ որ լոյս կը տեսնէ 1-1½ 
ամիս ետք, նկատելով որ... ամրան թիւը նոր տուինք կազմարարին ու պիտի ստանանք 
հոկտեմբերի վերջ կամ նոյեմբերի սկիզբ։ –Հա՜յ ենք, չէ՞։ 

Կը յուսամ, որ անպատեհութիւն չես գտներ այս կարգադրութեան մէջ։ 
 

 
 

     Գոհար Թէօլէօլեանի ձեռագիրը 
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Ընկ. Մինասի մահէն ետք, կողակիցը՝ ընկհ. Գոհար Թէօլէօլեան, ի պատասխան 

ցաւակցական նամակիս հետեւեալը կը գրէր. 

Համակ սէր էր Թէօլէօլեանը ու նուիրում ոչ միայն իր ընտանիքին հանդէպ, այլեւ իր 
այնքան սիրած մամուլին, հայ լեզուին, իր սկզբունքներուն եւ մանաւանդ  
երիտասարդութեան, որոնց գործօն ներկայութեամբ միայն, կը հաւատար Սփիւռքի 
գոյատեւման։  

Յաճախ կ՚ափսոսար որ այնքան քիչ են նուիրեալները։ Դուն, սիրելի Վրէժ-Արմէն, եղար 
զինք երջանկացնող այդ տոկուն քիչերէն, որուն համար շնորհակալ եմ։   

 

Մասնաւոր իմաստ մը ունէր ինծի համար բժ. Բաբգէն Փափազեանի երկար նամակը, որ, 

ի պատասխան իրեն ուղղած մէկ նամակիս, ան գրեր էր 1967 ապրիլ 29-ին՝ Պէյրութէն։ Նամակ 

չէր, յօդուած մըն էր, դասախօսութի՛ւն մը...։ Ահա իր ամբողջութեան մէջ. 

Ստացած եմ 12 ապրիլ 1967 թուակիր նամակդ: Քիչ մը ուշացումով կը պատասխանեմ՝ 
հասցնելիք այլ գրութիւններու նախընտրութիւն տալու ակամայ պարտաւորութեամբ: Եթէ 
տակաւին Եգիպտոս գտնուելու ըլլայիր՝ հաւանաբար շատ աւելի ուշ պատասխանէի 
նամակիդ, որովհետեւ հարցականները Արեւելքի մէջ նուազ նեղացուցիչ կ՚ըլլան քան 
Արեւմուտքի, մինակութիւնը նուազ շեշտուած կ՚ըլլայ քան հոն, ուր կը գտնուիս: 

Մոնթրէալի գաղութի երիտասարդութեան մէջ գրականութեան հանդէպ սէր 
արթնցնելու մտածումը անշուշտ որ արժէքաւոր է, մանաւանդ երբ մտածումը կ՚անցնի 
գործնական քայլերու։ Գրականութիւնը արուեստի այն ճիւղն է, ուր ամենէն աւելի 
կարելիութիւն կայ մնայուն արժէքներու յայտնաբերման, սեփական ժողովուրդի մնայուն 
ձգտումներուն հետ հաղորդակից դաոնալու: Ամբողջ հարցը կը կայանայ գրականութեան 
մoտենալու ձեւին մէջ: 

Հոն է գիրքը, իր ծաւալով, եւ էջադրութեամբ, բովանդակութեան պատկերացումովը 
նոյնն է բոլորին համար: Ընթերցանութեան ժամանակ, կարդացուող բառերը կը թուին թէ 
նոյնն են՝ բոլորին համար: Նոյնը չեն անոնք իրենց ներքին բովանդակութեամբ: 

Բաոերը արտայայտիչ են ՍԵՓԱԿԱՆ ԲԱՆԻ ՄԸ, բանի մը որ իւրայատուկ է այսինչ 
Մարդուն, այսինչ Հայուն, այսինքն Բաբերդցիին, որուն անունը Վարուժան եղաւ: Ապրուածը 
անկրկնելի է հարիւրին հարիւր տոկոսով, ահագին պեղումով, կոփումի, վերանայումի, 
վերստին փոփոխելու յոգնեցուցիչ աշխատանքով գտնուած է արդէն հեղինակին կողմէ եւ 
լրացած րոպէին իսկ՝ դադրած է իր համար այլեւս ապրում ըլլալէ: Հիմա ընթերցողին հոգիին 
ու մտքին մէջ արձագանգներ արթնցնող երեւոյթ է այն, որ հեղինակին համար զգայնութիւն 
էր։ Իսկ ինչպէ՞ս կը կարդայ ընթերցողը բաոերը... ամեն ինչ կախում ունի ատկէ, ի՞նչ 
մoտեցում ունի գրականութեան, արուեստին... ինչո՞ւ կը կարդայ, ինչո՞ւ կը զբաղի 
գրականութեամբ... հոդ է հարցը. ատկէ կախում ունի նաեւ ձեոք բերուելիք արդիւնքը: 
Լրատուութիւնը կատարուած աշխատանքին, անկասկած որ նպաստող երեւոյթ է 
աշխատանքի շարունակման համար, կը տեղեկանան ուրիշներ, կու գան ուրիշներ եւս, կը 
լայննայ շրջանակը: Այս բոլորը պէտք է անկասկած: 

Գրական շրջանակին մէջ արտայայտուիլը, անուն մը ունենալը այնտեղ նոյնպէս կրնայ 
օգտակար ըլլալ անկասկած (օգտակար գրականութեան տարածման իսկ զործին, զայն 
սիրցնելուն. օրինակ երբ Արամ Հայկազ մը ձայն կ՚աոնէ, բնական է որ աւելի մեծ ըլլայ 
եկողներուն թէ թիւը, թէ հետաքրքրութիւնը) գործի արմատացման համար: 

Ատոնք սակայն երկրորդական տուեալներ են, կողմնակի միջոցներ են, եւ ԵՐԲԵՔ ՊԷՏՔ 
ՉԷ ԴԱՌՆԱՆ ՆՊԱՏԱԿ: Նպատակը պէտք է ըլլայ այլ բան: 
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Իրաւ գրագէտները, երբ իրաւ գրականութիւն կ՚ընեն, իրենց գրածին մէջ կը պտտի լոյսի 
խուրձ մը, լուսարձակի մը խուրձը, որուն մասին իրենք չեն խoսիր, չեն ըսեր «ահա, տեսէք, 
այս մասն է իմ լուսարձակս, ահա իմ լոյսի շողս ինկաւ այսինչ երեւոյթին վրայ եւ զայն կը 
դարձնէ տեսանելի, ցցուն, բաբախող, ապրող երեւոյթ. աոէք, ըմպեցէք, եւ արբեցէք»: Էականը 
քով-քովի գալով, միասնաբար փնտոելն է այդ լոյսի շողը, վարժուիլն է լոյսի շողերը տեսնելու 
ամեն բանէ աոաջ, եւ տեսնելու սեփական ըմբոշխնումի մը համար, որը այդ գնով միայն կը 
դաոնայ հոգին հարստացնող երեւոյթ: 

Մոնթրէալ, Հիւսիսային բեւեո, կամ Սահարա, եթէ կայ այդ փնտռտուքը, եթէ կայ գիրք, 
գրքեր, գիրք մը իսկ, մէկ հատիկ իսկ իրաւ գիրք, մարդը կրնայ ԻՆՔԶԻՆՔ ՄԻՆԱԿ ՉԶԳԱԼ, 
մարդը կրնայ ինքզինք հարուստ զգալ, հարստանալ եւ իր հետ հարստացնել շուրջիններն ալ: 

Պէտք է նախ հարստանալ:  
Պէտք է նաեւ գործել, անկասկած, ուժերուն ներած չափով եւ համեստoրէն, 

համեստութիւնը ըրած զրահ՝ արտաքին աշխարհի հարուածներուն դէմ, միակ կարելի զրահն 
է ան, երբ անկեղծ է: 

Նոր գաղութ էք որպէս երկիր, ոչ որպէս մարդ: Մարդիկ կը մնան մարդ, այն ինչ որ են, 
այն ինչ որ էին Գահիրէի մէջ, Աղեքսանդրիոյ մէջ, Աթէնքի մէջ : Այն ինչ որ էին, որպէս 
արդիւնք իրենց ժառանգական գիծերուն, իրենց ծնողքէն ստացած դաստիարակութեան, 
իրենց չորս կողմը տեսած երեւոյթներէն, իրենց մեծերէն լսածներէն, տեսածներէն ստացուած 
տպաւորութիւններուն: 

Ուրեմն նոր գաղութ չէք: Հին գաղութներու բոլոր անհամութիւնները, բոլոր 
ամբասանքները, բոլոր սուտ ու փուտ ըսի-ըսաւները, բոլոր փառամոլութիւնները, սէրերն ու 
ատելութիւնները ձեզի հետ են, ձեր մէջն են, ձեր չորս կողմը պիտի ըլլան: Դուք ալ, ամեն 
մէկդ, բնականաբար մաս մըն էք այդ սէրերուն, ատելութիւններուն, բամբասանքներուն, 
փաոամոլութիւններուն, ինչպէս մեզմէ ամեն մէկը է իր միջավայրին մէջ: 

Կրնա՞ս չազդուիլ ամեն լսածներէդ... Կրնա՞ս իսկոյն չհաւատալ ամեն մէկ ըսուածի, 
ՄԱՆԱՒԱՆԴ ԵՐԲ ԱՅԴ ԸՍՈՒԱԾԸ ՏԳԵՂ ԵՐԵՒՈՅԹ ՄԸ Կ՚ԸՆԴԳԾԷ, ԿԸ ՎԵՐԱԳՐԷ 
ՈՒՐԻՇԻՆ... Այդ պարագային պիտի կարենաս գտնել ճանապարհը: Դժուար է, գիտեմ։ 
Սակայն պէտք է գիտակցիլ հետեւեալ իրողութեանց. 

1. Ճշմարտութեան բացարձակը գոյութիւն չունի, մեծամասնութեան 
տպաւորութիւններն են, որ հիմ կը կազմեն այս կամ այն իրողութեանց այպանելի 
համարուելուն, այս կամ այն իրողութեանց գնահատելի համարուելուն: 

2. Գոյութիւն ունեցող ճշմարտութիւնները տեսնելու միաձեւ կարելիութիւններ չկան, 
մարդոց մօտեցումը միշտ կախուած է իրենց հագած ակնոցներէն: Քիչերուն տրուած է Շանթ 
ըլլալ, Աղբալեան ըլլալ, կամ Օհանջանեան: Մեծ թիւը մարդոց այդպէս չէ, ատոր համար ալ 
մատով ի ցոյց կը տրուին հազուագիւտները: 

3. Պէտք չ է կապուիլ մարդոց, այլ անոնց գաղափարներուն, երբ գեղեցիկ գտնես զանոնք. 
եւ գործերուն, երբ օգտակար գտնես։ 

4. Պէտք չէ ատել մարդիկը որպէս անհատ, այլ անոնց գաղափարները՝ երբ քանդիչ, 
աւերիչ համարես զանոնք, եւ ԳՈՐԾԵՐԸ՝ երբ եսակեդրոն, եսին օգտակար գործեր ըլլան 
միայն անոնք, եւ անտեսեն ՄԱՐԴԸ, ժՈՂՈՎՈՒՐԴԸ, ԲԱՐՁՐԸ։ 

5. Թոյլ տալ որ ուրիշներ քեզ չսիրեն՝ բամբասեն, վարկաբեկեն, նախանձին, աոանց որ 
դուն քու կարգիդ բամբասես, վարկաբեկես, նախանձիս։ 

6. Թոյլ չտալ որ ուրիշներ դառնան ամբողջ ժամանակդ գողցող երեւոյթ. ժամանակդ 
տրամադրես, իր մեծամասնութեան մէջ (ազատ ժամերուդ մասին է խօսքս) հարստացնելու 



18 
 

ինքզինքդ, որպէսզի այդ հարստութիւնր կարենայ ճաոագայթել եւ ԾԱՌԱՅԵԼ 
ՈՒՐԻՇՆԵՐՈՒՆ, աոանց քեզի ծաոայելու. պատճաոելով քեզի խոր գոհունակութիւնը բան մը, 
աղուոր բան մը տուած ըլլալու շրջապատիդ, ժողովուրդիդ, մարդկութեան. աոանց 
փոխարէնը բան մը սպասած ըլլալու:  

Բէգլար Նաւասարդեանը, որուն անունը կու տաս, անկախ իր անհաւասարակշիռ 
հոգեկան աշխարհէն, նաեւ ՎԱՏՈԳի մըն էր, տեւաբար այս ու այն բամբասող, վարկաբեկող, 
աս ու ան իրար դէմ հանող մը, տեւաբար ինքը դառնալու համար կեդրոնը, ատիկա չէ 
ճանապարհը: Քանդող ճանապարհ է ատիկա: Կը ցաւիմ որ ստիպուեցայ իր մասին այս 
որակումները ընել. իր անձնասպանութիւնը զինք չի փրկեր, որովհետեւ ԲԱՐՈՅԱՊԷՍ 
ԱՆՁՆԱՍՊԱՆ ԵՂԱծ ԷՐ ԱՐԴԷՆ, մեռել մը երկրորդ անգամ չի մեոնիր: Մոոնանք այս 
միջանկեալը, կեանքը աւելի կարեւոր է, կեանքի մէջ աոողջ բան մը կառուցելը, աղուոր 
աշխարհ մը կաոուցելը աւելի կարեւոր է: 

  
Արամ Հայկազ գոհ չէր ինձմէ. 1970 հոկտեմբեր 20-ին կը գրէր. [...] Վերջերս անունիդ 

հանդիպած չունիմ։ Կար ժամանակ մը, որ իջած էիր հրապարակագրութեան դաշտը, մինչ ես 
քեզ գրականութեան ճամբաներուն վրայ գտնել կ՚ակնկալէի։ 1971 մայիս 2-ին՝ դարձեա՛լ. [...] 
«Հայրենիք»ի սիւնակներուն մէջ ալ չեմ հանդիպիր անունիդ։ Ըսեմ նաեւ, թէ հանդիպած 
ատեններս ալ շատ գոհ չէի, որ մխրճուած ես կուսակցական գործերու եւ քարոզչութեան մէջ։ 
Ես պիտի սիրէի քեզ գրականութեան նուիրուած տեսնել։  

Բայց եւ այնպէս ամեն նամակի մէջ ալ քաջալերական խօսք մը ունէր։ «Հայրենիք»-ին մէջ 
յօդուածներդ կը կարդամ հետաքրքրութեամբ եւ սիրով,– կ՚աւելցնէ 1972 օգոստոս 8-ի 

նամակին վերջաւորութեան։ Չի յուսահատիր, տարիներ ետք՝ 1979 յունուար 1-ին կը կրկնէ 

դարձեալ. [...] Կը հետեւիմ «Հայրենիք»ի մէջ հրատարակուած յօդուածներուդ։ Տարիներ առաջ, 
երբ Եգիպտոս էիր, գրագէտի խմոր կը տեսնէի միշտ։ Ինչպէ՞ս եղաւ, որ հրապարակագրի 
փոխուեցաւ այդ խմորը՝ չգիտեմ։ 

Արամ Հայկազ սակայն խօսքէն անդին ալ կ՚անցնէր եւ իր իւրաքանչիւր հատորը որ լոյս 

կը տեսնէր՝ անմիջապէս կը նուիրէր մեր տան գրադարանին։ Նոյնիսկ իր առջինեկը՝ «Ցեղին 

ձայնը» գործին առաջին հատորը, որ սպառած էր, եւ որ խնդրեր էի իրմէ, կը յաջողի ետ 

վերցնել բարեկամէ մը, ճերմակ թղթիկով մը կը ծածկէ անո՛ր մակագրուած ձօնը ու մեր 

հասցէին կ՚ուղարկէ՝ 1972 դեկտեմբեր 15-ին այդ առնչութեամբ գրելով. [...] Այսօր առանձին 
ծրարով ղրկեցի Ցեղին ձայնը գրքիս Ա. հատորը։ Քովս մնաց միայն մէկ հատ, ան ալ եթէ 
հայրս ուզելու ըլլայ, չեմ տար։ Այդ Կաղանդին ատկէ աւելի լաւ նուէր կրնայի՞նք ակնկալել։ 

Իսկ շնորհակալական նամակիս պատասխանելով, կ՚աւելցնէր 1973 փետրուար 1-ին. 25 
յունուար 1973 թուակիրդ ստացայ երէկ։ Բախտաւոր էիր, որ «Ցեղին ձայնը»-ի Ա. հատորը 
գտնուեցաւ։ Իմ բախտս չէր, քու բախտդ էր։ Անոր մէջ իմ ամենէն շատ սիրած գրութիւնս՝ «Իմ 
մահը»-ն է։ Անորմէ մաս մը սպաներէնի թարգմանած են Արժանթինի մէջ եւ հրատարակած 
«Արմենիա» լրագրում։ (Ուշադրութիւն եթէ ընելու ըլլաս, պիտի տեսնես, որ վերջին 
նախադասութեանս վերջաւորութեան «մէջ» բառը չկրկնելու համար «ում» գործածեցի)։ 

 
Գրածներուս մասին իր դժգոհութիւնը կը յայտնէր նաեւ Վահէ Օշական, որ ամենէն 

հաւատարիմ ընթերցողներէս ու «Հորիզոն»-ի աշխատակիցներէս մէկը հանդիսացաւ. իր 1980 

մայիս 6 թուակիր նամակով ան կը գրէր. [...] Կը հետեւիմ գրածներուդ «Հայրենիք»-ի մէջ ու կը 
սպասեմ անհամբեր, որ օր մը յանդգնիս կեանքի բուն եղերական բնոյթին մօտենալ եւ ա՛լ  
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չզբաղիլ միջակ մարդոց միջին կեանքով։ Եթէ ճուրնալիզմ է ըրածդ ու փառասիրութիւններդ 
աւելի հեռուն չեն երթար՝ ըսելիք չունիմ. Սակայն եթէ գրականութիւն կ՚ուզես ընել՝ պէտք է 
մոռնաս քու հանրութիւնդ, գլուխդ առնես-երթաս հոն, ուր մարդկային երեւակայութիւնը 
կ՚առաջնորդէ քեզ, այսինքն ողբերգական իրականութիւններու։  
 

 
 

      Արամ Հայկազի ձեռագիրը 
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Յատուկ գուրգուրանքով եւ անխառն հրճուանքով կը պահեմ ուրիշ նամակ մը, գրուած 

1978 ապրիլ 16-ին, մէկու մը կողմէ, որ մաս կը կազմէր հերոսներու այն փաղանգին, որ 

պատանեկութեանս ներշնչումի աղբիւր հանդիսացած էր ինծի համար։ Ան Տաճատ 

Թէրլեմեզեանն էր, որ կը պատասխանէր Հայրենիք ամսագրի ինծի պակսող չորս թիւերու 

մամուլով որոնման ազդիս։ Ահա ինչ կը գրէր ան.  

Թղթերուդ-գիրքերուդ պատմուածքը «Հայրենիք»-ի մէջ ինձ համար նորութիւն չէր եւ 
շատ մեծ հետաքրքրութեամբ կարդացի։ Վստահ եմ, որ ընկեր ես ոչ թէ համակիր։ Եգիպտոսէն 
Գանատա գրքերդ եւ ամսագրերդ յետեւէդ պտտցնելու պատմուածքը ինձ համար նորութիւն 
չէ, ես ալ այդ գլխացաւանքը ունեցեր եմ։ Թերեւս ինձ հեռուէ հեռու ծանօթացած ես։  

 

 



21 
 

 

 
 

     Տաճատ Թէրլեմեզեանի ձեռագիրը 

 
Քեզի կ՚ուղարկեմ ամսագրի միայն 3 թիւերը որոնք կրցայ գտնել։ Մայիսի թիւը եթէ ձեռքս 

իյնայ՝ կ՛ուղարկեմ։  
Ես 7 ամիսէն 90 տարիքս կը լրացնեմ եթէ ապրիմ։ Իմ նամակներս 1909-էն կը սկսին։ 

Ծնողացս մօտէն, ազգականներէ, ընկերներէ, հեռաւորներէ։ Չեմ ուզեր բաժնուիլ անոնցմէ։ 
Հազուագիւտ, շատ կարեւորներ կը գտնուին մէջերնին։ Կարեւորները ղրկած եմ մեր 
արխիւին։ Ամսագրերը Ա. թիւէն մինչեւ վերջինը ունիմ եւ ինքս եմ կազմած։ Երկիր գաղտնի 
գիրքերը թղթակազմ կու գային գաղտնիօրէն։ Ես ուսուցիչէս կազմել սորվեցայ եւ կը կազմէի 
չոչնչանալու համար։ Որով ամսագրերը 2 եւ 3 ամսուանները միասին կազմած ունիմ։ Ահագին 
ալ գիրքեր հայրենիքէն եւ արտասահմանէն։ Շփոթեր եմ, ինչ անելս չգիտեմ։ Կ՚ուզեմ լաւ 
հիմնարկի մը թողուլ, ընտրութիւն չեմ կարող անել եւ բաժնուելէ գէշ կը զգամ։ Դուն թերթին 
մէջ գեղեցիկ ու անկեղծօրէն գրած լինելուդ համար, քեզ առանց մօտէն ծանօթի կը գրեմ ցաւս, 
գիտնալով որ դուն ալ գիրքի համար ինձ պէս խենթ ես։  

Ամսագրերուն հետ կ՚ուղարկեմ կարճ յուշագրութիւն մը իմ կեանքէս։ Ես Արամ 
Մանուկեանի հետ գործակցած եմ մինչեւ իր մահը։ Անոր յիշատակին համար միջամուխ եղայ 
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իր անունին նուիրուած խորհրդանշական նկարներ տպել տուին մեր մարմինի կողմէ. շատ 
գեղեցիկ են։ Թերեւս «Հայրենիք»-ի մէջ հանդիպած ես յայտարարութիւններուն։ Եթէ հնար  
ունիս եւ կրնաս սպառել, 25 հատ ուղարկեմ քեզի, հատը միայն մէկ տոլար արժէ։ Տեղէդ մի  
քանիսը եկած էին Atlantic City հայկական շաբթուան եւ գնեցին, թերեւս տեսած ունիս։ Ըրածս 
ծառայութեան համար փոխարինութեան համար չէ։ Հետաքրքրուողներուն՝ ազգային-
գեղարուեստական գործ մըն է եւ օգուտը կ՚երթայ Հայ դատին։ Յուսամ ձանձրացուցիչ չեղայ։ 
Հասցէդ «Հայրենիք»-էն ուզեցի եւ ընկ. Մինաս Թէօլէօլեան ղրկեց ինձ։  

      Անկեղծ բարեւներով՝ 
      Տաճատ Թէրլեմեզեան 

Յ.Գ. Ծրարը նամակիս հետ տուի թղթատարին։     Նոյն 
  

Բաւական ուշ ծանօթացայ Ֆիլիփ Մեսրոպին՝ «Համազգային»-ի եւ կուսակցութեան 

ժողովներու բերմամբ, ու սերտ բարեկամութիւն մը մշակուեցաւ այդ երէց ընկերոջ ու իմ 

միջեւ։ Երկար ատեն թղթակցեցանք։ 2000 յունիս 6-ի իր նամակին մէջ ան հետեւեալ տողերը 

ունի. [...] Երբեմն համամիտ կը գտնուիմ մտորումներուդ, բայց աւելի շատ անգամ փափագը 
կ՚ունենամ ուժգին պոռալու դէպի վեր, դէպի Քեզի՝ որ «այլեւս վար իջնես գետնի վրայ»։ Նոյն  

 

 
      

   Վահագն Տատրեանի ձեռագիրը 
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զգացումը կ՚ունենամ երբեմն Պալեանի արտայայտած մտքերու նկատմամբ։ Երանի 
ձեզի, որ այդտեղ կ՚ապրիք եւ այդ բարձունքներէն հայեացք կը նետէք դէպի երկիր։ 

 

Այս բաժինը կը փակեմ ուրիշ սիրելի երէց մտաւորականէ մը ստացած խրախուսանքով, 

որ խօսք չէր պարզապէս ու զիս կը թողէր ափ ի բերան եւ երախտապարտ։ Ահա թէ ինչ կը 

գրէր Վահագն Տատրեան իր 2009 փետրուար 21-ի նամակին մէջ. Թուայնացումի արտակարգ 
աշխատանքի այդ երկու նուիրեալները՝ Արծուի Բախչինեան եւ Մերուժան Կարապետեան  
մեր ազգին հպարտանքն են, որով արժանի՝ ամեն գնահատանքի, բայց նաեւ յատուկ 
քաջալերանքի։ Հաճէ այս $1500 գումարին 1000-ը իրենց փոխանցել իբր փոքր նուէր մը իմ 
կողմէ՝ առանց յայտնելու իմ ինքնութիւնը։ Ես չեմ ճանչնար զիրենք, բայց իբրեւ հայ ազգակից, 
մեծապէս երախտապարտ կը զգամ իրենց հանդէպ։ Մնացեալ 500-ն ալ հաճէ դուն գործածել 
քու ազգանուէր պէտքերուդ համար։  

 
  

Հակազդեցութիւններ 
 

Հակառակ անոր, որ մեր իրականութեան մէջ, յատկապէս գրականութեան ու 

հրապարակագրութեան մարզերէն ներս, քիչեր գնահատանք կը ստանան ընթերցողներէն, 

կամ աւելի ճիշտ՝ քիչ են այն ընթերցողները, որոնք գրիչ ձեռք կ՚առնեն ու գնահատական կամ 

ինչո՞ւ ոչ՝ քննադատական երկու խօսք կը գրեն հեղինակին,– ո՞ւր է նամակներու բաժինը մեր 

թերթերուն մէջ,– ես ինքզինքս բախտաւոր կը զգամ այս կապակցութեամբ ալ, քանի որ բացի 

բերանացի պատահական հակազդեցութիւններէ, մասնաւորաբար մտերիմներու կամ 

ընկերներու կողմէ, բայց երբեք՝ պատասխանատու մարմիններու, միշտ ալ ստացած եմ 

նամակներ, որոնք նոր ուժ կը ներարկեն երակներուդ մէջ, կը մղեն, որ աւելի ճիգ թափես, 

աւելի գրես ու յուսախաբ չընես այդ նամակագիրները։ Աւելցնեմ, որ երկար ատեն մեր 

դաշնակցականի-յեղափոխականի բարքերուն դէմ եղած է գնահատանք արտայայտելը մէկու 

մը կենդանութեան։ Անշուշտ ատիկա կու գայ մեր ֆետայական աւանդութիւններէն, որպէս 

գերագոյն բարոյական, բայց չի պատշաճիր ներկայ իրականութեան, այդ ներկան՝ արդէն ահա 

աւելի քան կէս դարէ ի վեր։  

Ուրեմն, ինչպէս ըսի, հակազդեցութիւններ ստացած եմ եւ մինչեւ օրս կը ստանամ, թող 

թէ քիչերէ։ Այստեղ կ՚ուզեմ ընթերցողին յանձնել նմոյշներ այդ նամակներէն, որոնք 

հասկացողութիւն մը կը ցուցաբերեն գրածներուս բնոյթին ու ձգած տպաւորութեան 

նկատմամբ։ Այս բաժինը բնական շարունակութիւնն է նախորդ բաժնին, քանի որ այս 

նամակները նոյնպէս քաջալերանքի արտայայտութիւններ են, ոչ միայն երէցներէ այլ 

սերնդակիցներէ ու ընդհանրապէս ընթերցողներէ, որոնց հետ տարիներու ընթացքին 

մտերմութիւն մը կը յառաջանայ, զիրենք անձամբ ճանչնաս կամ ոչ։ 

 

Յատուկ գուրգուրանքով կը պահեմ ազգային հերոս Դրոյի այրիին՝ Գայիանէ 

Կանայեանի նամակը, 1986 ապրիլ 5 թուակիր, որով ան իր շնորհակալութիւնը կը յայտնէր իր 

հետ իմ ունեցած հարցազրոյցիս հրատարակութեան առթիւ՝ նուիրուած Դրաստամատ 

Կանայեանին. 

 Սիրելի ընկեր Վրէժ-Արմէն, 
Կը գիտակցիմ, որ շատ ուշացած եմ յայտնելու Ձեզ զգացումներս, մտածումներս ու 

շնորհակալութիւնը Հորիզոն թերթի մարտ 17 թիւի մէջ երեւցած Ձեր գրութեան [համար]՝ 
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Դրոյի մահուան 30-րդ տարելիցին առթիւ. կ՚ուզէի անմիջապէս պատասախնել, գրել, բայց 
աչքերս, երկու տող գրելուց յետոյ, կը խաւարուէին ու կը խանգարէին շարունակելու։ 

 

 
 

 
 

    Գայիանէ Կանայեանի ձեռագիրը 
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Յամենայն դէպս, պիտի ջանամ, որքան կարելի է, յայտնել Ձեզ, որ Ձեր գրութիւնը՝ մեր 
հանդիպումի [մասին]՝ «Միշտ յիշելով Դրոն» վերնագրով, – սիրեցի,– մանաւանդ 
յառաջաբանը, ուր շատ նուրբ՝ «տողերու միջին» հասկացուցած [ես] մտածումներդ։     

[...] 
Այդ նամակին մէջ տիկին Կանայեան նաեւ կ՚աւելցնէր յաւելեալ մանրամասնութիւններ, 

որոնց մոռցած էր անդրադառնալ մեր հարցազրոյցին ընթացքին։  

 
 
 

                                                           
 

      Վեհանոյշ Թէքեանի ձեռագիրը 
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Վեհանոյշ Թէքեան, 1988 մարտ 30-ին սապէս կը գրէր՝ Նիւ Ճըրզիի մէջ տուած մէկ 

բանախօսութենէս ետք. 

[...] Պէտք է ըսեմ որ երրորդ անգամն է, որ հաճոյքով մտիկ ըրի քեզի. առաջինը Ապրիլ 
24-ի մը առթիւ էր, երկրորդը՝ հայ մամուլի դերը եւ երրորդը՝ Սփիւռքի գրողին 
կարեւորութիւնը։ Ըսելիք ունենալ եւ ընթերցողին ժամանակը յարգել, առաւել՝ կենսախայտ եւ  
վայելուչ լեզուով ներկայացնել. աս երեքը միասնաբար կ՚ապրին թէ՛ գրաւոր եւ թէ՛ բանաւոր 
խօսքիդ մէջ։  
 

Մեր երիտասարդութեան օրերուն, ամենէն անմոռանալի հակազդեցութիւններէն մէկը 

որ ստացած եմ կու գար Մարօ Քիւրքճեանէն, որ յստակ չէ ո՞ր տարուան փետրուար 18-ին կը 

գրէր մեծ եւ դեղին ծաղիկներով զարդարուն գեղեցիկ նամակաթուղթի մը վրայ. 

 
Փետր. 18 (օ՜հ, գիտնայի վաղը կը գրէի) 

Սիրելի Վրէժ-Արմէն,  
Պատահմամբ կարդացի մէկ նշմարդ «Հորիզոն»-ին մէջ. կը խօսէիր միասնաբար բան մը 

ընելու, ստեղծելու Ուրախութեան մասին... ականջներուս, չէ՝ աչքերուս չհաւատացի. 
Ուրախութեան մասին խօսող կա՞յ տակաւին։ Շուրջս միայն թթու, կեղծ դէմքեր եւ իրար 
ուտողներու բանակ մը, որոնք թէեւ իրար կ՚ուտեն, բայց իրենց գլխաւոր թշնամին 
Ուրախութեամբ բան մը ընողներու խմբակներն են։  

Անգամ մը, կարծեմ երեք ամառ առաջ էր, Վենետիկի ամառնային դասընթացքին կողքին 
կլոր սեղան մը կազմակերպուած էր Սփիւռքի դպրոցներուն նուիրուած. հոն խօսք առին Գ.-ը, 
Կ.-ը եւ ուրիշներ. ամենէն տպաւորիչը ինծի համար այն էր, թէ երկուքն ալ հայ դպրոցը 
ներկայացուցին իբրեւ սեւ, մոխրագոյն, տխուր, յետամնաց վայր մը, ուր ստեղծագործ ուժը կը 
պակսի բոլորովին։ Վերջաւորութեան իրենց ըսի՝ "il y a même des tziganes heureux"… (այսպիսի 
ֆիլմ մը տեսած եմ ժամանակին) եւ վստահ եղէք il y a même des profs et des élèves հայ, ուրախ, 
ստեղծող et heureux...  

Ուրեմն շատ ուրախ եղայ, երբ Ուրախութեան մասին կարդացի քեզմէ...  
Ե՞րբ կը հանդիպինք... 
 
Նախքան առաջին ժողովածուս մամուլին յանձնելը, դիմեր էի մի քանի հոգիի, անոնց 

կարծիքը առնելու համար։ Անոնցմէ մէկը Մարկ Նշանեանն էր, որ 1985 նոյեմբեր 1-ի իր 

նամակով կը վերլուծէր ու իր տեսակէտները կը բանաձեւէր մօտեցումներուս նկատմամբ, 

չզլանալով նաեւ ընել իր թելադրութիւնները.  

  
Սիրելի Վրէժ-Արմէն, 
Ասկէ երկու կամ երեք շաբաթ առաջ՝ նամակ մը սկսած էի, որ ընդմիջուեցաւ: Քանի որ 

ընդմիջուեցաւ, իր այժմէութիւնը կորսնցուց, այնպէս որ մէջէն կը հանեմ ուղղակի քու 
գրութիւններուդ վերաբերեալ բաժինը: Այդ հատուածէն լուսապատճէն մը պիտի հանեմ, ու 
այս նամակիս կցեմ: Ներողամիտ գտնուէ՛ եթէ պատճէնը շատ մաքուր չելլէ: Մինչ այդ՝ 
ստացայ քու վերջին նամակդ, ինչպէս եւ «տըվի»ն՝ գիներու նախագիծը, զոր խնդրած էի ձեզմէ: 
Վերջին նամակիդ մէջ՝ Սեբտ.-Սեպտ.-ի շուրջ նախադասութիւնդ տասը վայրկեան պէտք 
եղաւ որպէսզի հասկնամ, ու սոսկացի պահ մը, մտածելով որ նոյն ամսուան բոլոր 
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նամակներուս վրայ Սեբտ. գրած ըլլալու եմ։ Անդրադարձայ որ իսկապէս՝ Սեբտեմբեր կը 
հնչենք եղեր։ Ատկէ կու գայ հաւանաբար՝ գրավրէպը։  

Կլոր սեղանիդ նիւթը բնաւ չի ներշնչեր զիս: Որպէսզի ներշնչէր, պէտք է 
կերպարանափոխուէր իմ աչքիս, ինչ որ ժամանակ կը պահանջէ: Այդ ժամանակը իրապէս 
չունիմ առայժմ: 

Անիին հետ գրական աշխատանք մը կ՚ուզէի կոր հասցնել քեզի, յետոյ մնաց: Աւելի ուշ` 
կը խoսինք այդ մասին : 

«Անառակին լեզուն տուն չի մտներ», ասոնք էին վերջին բառերը գրութիւններուդ 
վերաբերող հատուածին: Լաւ բանաձեւեր եմ, որովհետեւ իրողութիւնը դժուար բացատրելի է: 
Ինչո՞ւ համար Սփիւռքը բաժնուած է այսպէս անառակ որդիներու եւ հաւատարիմ որդիներու 
խմբակներուն միջեւ: Անառակ որդիները արդէն խմբակ չեն կազմեր, քանի որ սահմանումով` 
ցրուած են իւրաքանչիւրը իր ասպարէզին մէջ: Բայց մանաւանդ՝ ինչո՞ւ հաւատարիմ 
որդիները այնքան գոհ են իրենց հաւատարմութենէն: Ինչո՞ւ այդքան յափշտակուած են 
Անառակներէն, ինչո՞ւ այդքան կարեւորութիւն կ՚ընծայեն անոնց։ Ինչո՞ւ այդքան անկարող են 
իրենց հաւատարմութիւնը քանդելու, առնուազն շրջափոխելու։ Որովհետեւ երկու 
երեւոյթներն ալ՝ Հաւատարմութեան գոհունակութիւնը եւ Անառակութեան հանդէպ 
յափշտակութիւնը կատարելապէս ջլատիչ են, անշարժացնող, անդամալուծող։ Քանդել, 
քանդել պէտք է այդ ահաւոր զոյգը՝ գոհունակ Հաւատարմութեան եւ յափշտակիչ 
Անառակութեան։ Որպէսզի վերջապէս նոր բան մը ծագի Սփիւռքի մէջ։ Հասկցուի՞մ կոր։  

[...] 
Փոխանակ լուսապատճէն հանելու, նորէն կը մեքենագրեմ քու գրութիւններուդ մասին 

նկատողութիւններս: Կարդալու ատեն` ես ինծի համար բաներ մը մրոտեցի, յետոյ փորձեցի 
ատոնք կարգաւորել: Ուրեմն տպաւորութիւններ են, եւ կարծեմ այդ է հետաքրքրականը, 
աւելի քան թէ լաւ է կամ լաւ չէ-ի ձեւով արտայայտութիւններ։ Ծայրէ ծայր կարդացի 
գրածներդ, ոչ թէ մէկ անգամէն, բայց ամեն պարագայի կարճ ժամանակաշրջանի մը մէջ։ 
Նախ՝ չհրատարակելու պատճառ չունիս, ու հրատարակելու համար՝ պէտք չէ սպասես որեւէ 
«իմպրոմաթուր»ի։ Կրնաս միայն առաջինները հանել, քիչ մը շատ երիտասարդական են: 
Որոշ «ժանր» մը կը ներկայացնեն գրութիւններդ, Վ. Պետրոսեանի «Հայկական էսքիզներ»-ու 
ժանրը։ Երկրորդ ռեֆերանս մըն ալ ցցուեցաւ անմիջապէս մտքիս մէջ՝ Վ. Մավեանը, որմէ 
քանի մը կտոր կարդացած եմ, բայց որուն գործը լաւ չեմ ճանչնար։ Ու արդէն երկու 
անուններն ալ կ՚երեւին տեղ տեղ գրութիւններուդ մէջ: Տարբերութիւնը անոնց եւ քու միջեւ այն 
է թերեւս, որ անոնք շարժուն գրագէտներ են կամ էին: Շարժուն այն իմաստով, որ իրենց մօտ՝ 
տեսարաններու եւ յուշերու հաւաքումը կը կատարուի ճամբորդութիւններու ընթացքին: Դուն 
աւելի «նստակեաց» ես, հաւանաբար՝ բնաւորութեամբ, բայց մասնաւորաբար՝ մշակած 
գրականութեանդ մէջ. նստած վայրիդ մէկ ընդհանուր պատկերը կը հանես: Ըստ իս՝ պէտք է 
աւելի գիտակից ըլլաս այդ իրողութեան, ու սիսթեմաթիք կերպով պատկեր մը հանելու 
աշխատիս, այսինքն՝ ամբողջացնես տպաւորապաշտ մօտեցումդ համապատկերի փորձով: 
Ես քեզմէ պիտի պահանջէի օրինակ՝ պատմումը եգիպտական աշխարհին, ի հարկէ՝ հայ 
աշխարհին, պատմումը մեկնումի պայմաններուն, եւ այլն: Մէկը չէ գրած այդ ուղղութեամբ։ 
Ամեն պարագայի՝ հրատարակութեան ձեռնարկելէդ առաջ ամբողջացումի փորձ մը ըստ իս 
փափագելի է, որովհետեւ օրագրայինը շատ կառչած կը մնայ կոր «օրուան» վրայ։ 

Անիին հետ խօսելէ յետոյ՝ այս վերջին նկատողութիւնս ալ վերապահութեամբ 
կ՚արձանագրեմ, ու այդ պատճառով է, որ վերստին կը մեքենագրեմ։ «Օրուան» վրայ կեցող 
գրականութիւն մը, որ չի փորձեր օրերը շաղել իրարու, այդ ալ իր տեղը ունի: Անիին նկատել 
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տուածն էր, ու ինք կը յիշեցնէր ինծի Հատտէճեանի օրագրային գրականութիւնը, թէեւ ո՛չ ոճի, 
ո՛չ ալ ոգիի տեսակէտով` քու գրածներդ կը նմանին իրեններուն: 

Բայց շարունակեմ: Գլխաւորը ասկէ ետք պիտի գայ: Երկրորդ նկատողութիւն ուրեմն – 
գրականութիւնը քեզի համար «անկումային» բան մըն է: Կեանքիդ մէջ կը կառուցես: 
Գրածներուդ մէջ ընդհակառակը, բնական օրէնքով մը ու հաւանաբար՝ բնական հակումով 
մըն ալ՝ այդ կառուցողական ոգիին արտացոլումը տեղ չունի: Անձնական-հաւաքական 
կեանքի (երկուքը իրարու խառնուած) քրոնիկագիր մըն ես: Բայց ինչ որ կը գրես` անկում կը 
պատմէ, ցրւում, կորուստ, բեկորներ, հայ կեանքէն հեռու ապրողներ, հայերէն լեզուին 
ընկղմումը եւ այլն: Գրական փարթի-փրի մըն է, կանխորոշ դիրքաւորում մը, որ կը յայտնուի 
առաջին իսկ կտորէն՝ Վէնսանը, որ հայերէն չէ սորվեր, եւ սորվելիք ալ չունի։  

Ամուսնութեան վերաբերեալ կտորը շատ յաջող էր: Յիշեցուց ինծի Քիւրքճեանի 
«Երկրորդ հաւասարում»-ը, որ նոյնպէս՝ Վ. Պետրոսեանին կը յղուէր: Հաւանաբար կարդացած 
ես։ Տե՛ս նմանութիւնը քու ըրածիդ հետ։ Բայց հարց տուր, թէ ինչո՞ւ քու մօտդ անկումային է 
հակումը: 

Երկու նկատողութիւններս իրարու կապուած են: Ըսի որ քրոնիկագիր մըն ես, որ կը 
փորձէ իր աչքով տեսած հայութեան մը կեանքը պատմել, ու Սփիւռքի այդ երեւոյթները որ կը 
պատմուին՝ բոլորն ալ, կամ գրեթէ բոլորը անկումային բնոյթ կը ստանան: Ինչ որ կու գայ 
անկէ, որ երբ կը գրես՝ քաղաքական ընտանիքիդ դիտանկիւնէն կը տեսնես իրականութիւնը։ 
Ներյայտ պատգամ, թէ աշխարհահայեացք մը կայ գրածներուդ մէջ, ըսենք՝ իմաստ մը: 
Մինչդեռ կ'ուզէի որ սկսէիր առանց պատգամի, առանց աշխարհահայեացքի, աոանց 
իմաստի: Այդ է քեզմէ «պահանջած» ամբողջացումս, օրագրայինի ծիրէն դուրս: «Քաղաքական 
ընտանիք»ի մասին ըսածս լաւ պէտք է հասկնաս: Պիտի ըսես՝ հապա Պետրոսեա՞նը, 
Մավեա՞նը: Ճիշտ նոյն բանը կ՚ընեն, ու ըսածներս իրենց գրականութեան ալ կը վերաբերին 
անշուշտ: Բայց այն ատեն՝ քաղաքական ընտանիքի հետ կապ չունի՛, պիտի պատասխանես 
դուն: Եւ ես՝ ունի՛: Ընտանեկան ապրումին հետ կապ ունի: Հայութիւնը իբրեւ ընտանիք: 
Հաւատարիմ որդին կը խօսի անառակ որդիներու մասին, երբեմն ալ՝ ուղղակի իր մասին, 
իբրեւ հաւատարիմ որդի: Հարցը այն է, որ անառակ որդիին խօսք չէ տրուած: Աւելի ճիշտ՝ չի 
կրնար խoսիլ ան, եթէ ոչ իր լեզուով, որ ընտանիքի լեզուն չէ։ Արդէն՝ այդ է որ զինքը կը 
սահմանէ: Չի կրնար խօսիլ իր լեզուն ընտանիքի ծիրէն ներս։ Զինքը կը խօսեցնեն, այդ 
պատճառով ալ՝ հարցազրոյցներ կը կատարուին: Ընտանիքը այդ ձեւով իր դուռը կը բանայ, 
կը հիւրընկալէ անառակը, հպարտութիւն կը զգայ իրմով, ու – ու ոչինչ կը փոխէ իր 
ապրելակերպէն, իր խօսելակերպէն: Անառակին լեզուն խորքին մէջ՝ տուն չի մտներ: 

Այստեղ կը վերջանան գրի առած նկատողութիւններս: Վերջին նախադասութիւնս 
հաւներ եմ, քանի որ անկէ կը վերսկսիմ բուն նամակիս մէջ [տեսնել սկիզբի բաժինը] ու  
կ՚ ընդլայնեմ քիչ մը եւս հոն ըսուածը: 

 

Երկրորդ անձը Պօղոս Սնապեանն էր, որուն կը գրէի 1985 փետրուար 12-ին. Նկատած 
ես, կամ պիտի նկատես, որ գրական սեռերէն առաւելաբար մենախօսութիւնն է, որ 
նախընտրած եմ. տպաւորապաշտ էջեր, պատմուածքներ եւ այլն, որոնք միշտ անձնական 
փորձառութեան մը, ապրումի մը պրիսմակէն անցած են։ Բան մը կը մնա՞յ այս բոլորէն. չեմ 
գիտեր, ատոր համար ալ կ՚ուզեմ անկեղծ կարծիքդ ունենալ։  

Ան 1986 հոկտեմբեր 19 թուակիր իր նամակով հետեւեալը կը թելադրէր. 

Գրութիւններուդ մասին կարծիքս ընդհանրապէս դրական է։ Հատորի վերածելու 
պարագային, կը կարծեմ, անոնց օրաթերթային բաժինները պէտք է բեռնաթափել։ Օրինակ մը 
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տալու համար յիշեմ, Կաղանդի առիթով գրուած մէկ էջդ, ուր նիւթին անցնելէ առաջ երկար-
բարակ կը բացատրուի Կաղանդը ինք, որ անհրաժեշտ մանրամասնութիւն մը չէ, տրուած 
ըլլալով, որ լռելեայն հասկնալի է անիկա։ Մամուլի մէջ երեւնալու սահմանուած 
գրութիւններուն մէջ կրնանք նման բաներուն հանդէպ ուշադիր չըլլալ, բայց երբ առօրեայ 
հեւքին մէջ գրուածները գիրքի վերածելու կ՚ելլենք, անհրաժեշտ է քննադատական 
վերաբերումը։ Այս բծախնդրութեամբ եթէ կազմես հատորդ, կ՚ունենանք կարդացուելու 
արժանիքով օժտուած հատոր մը ու ատիկա պզտիկ արժանիք մը չէ այսօր, կարդացուելու 
շնորհքէն այնքան զուրկ հրատարակութիւններու այս «ծաղկուն» շրջանին։  
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     Աբրահամ Ալիքեանի ձեռագիրը 
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Աբրահամ Ալիքեան, որուն Մոնթրէալի մէջ հանդիպիլս հրաշքի նման բան մը կրնայի 

նկատել, եւ որուն առաջին գիրքէս՝ «Ոստայն 1»-էն օրինակ մը նուիրելու մեծ հաճոյքը  

ունեցայ, 1990 օգոստոս 25-ի իր նամակին մէջ հետեւեալը կը խոստովանէր. Ըսեմ, որ նախքան 
գիրքդ կարդալս, նախապաշարուած էի անով. Վեհանոյշ Թէքեանը ոգեւորութեամբ էր խօսած 
ինծի անոր մասին։ Բայց ես, ամեն նախապաշարում թօթափած՝ մեծագոյն հաճոյքով 
կարդացի զայն, հմայուելով քու բնատուր նուրբ զուարթախոհութեամբ, ցատկռտուն ոճովդ ու  
մաքուր արեւմտահայերէնովդ, որ կրցած է դիմակայել արեւելահայերէնի համատարած 
ոտնձգութիւններուն։ Սիրեցի նաեւ նոյնքան նուրբ թախիծդ յատկապէս յուշագրական բնոյթ 
ունեցող գրութիւններուդ մէջ, որոնք ինծի յիշեցուցին այն գրեթէ նոյն մթնոլորտը, ուր անցաւ 
իմ պատանութիւնս, համարեա նոյնանման ուսուցիչներու պաշտելի խստամբերութեան եւ 
սրտառուչ հսկողութեան տակ։ Շնորհակալ եմ, որ ինծի անգամ մըն ալ վերադարձուցիր այդ 
տարիներն ու օրերը։ Վերադարձուցիր արուեստի՛դ ճամբով։ Նորանոր յաջողութիւններ 
մաղթելով քեզի, պիտի ուզէի, որ Ռիլքէի արտայայտութեամբ, ընդարձակէիր «ընկալողական 
ախորժակներդ» եւ պատումիդ եղանակները, որոնք այնքա՜ն անհրաժեշտ են քու մշակած 
գրականութեան մէջ։   

Պատասխան նամակիս մէջ, սեպտեմբեր 16 թուակիր, կը գրէի իրեն. 

Շատ, շա՛տ սիրելի Աբրահամ, 
Ոչ միայն մեզի պատեհութիւնը (ուրախութիւնը, հպարտութիւնը) տուած եղար՝ օրին 

մեզի այցելելով՝ քեզի ծանօթանալու, այլեւ առաջին անձը հանդիսացար, աշխարհի ձեր 
կողմերէն նամակ գրող՝ տուն վերադառնալէ ետք։ 

Շնորհակալ եմ քաջալերական խօսքերուդ համար։ Կ՚ուղարկեմ քեզի «Ոստայն 2»-ս՝ երբ 
տրամադրելի օրինակներ ստանամ. տպուեցաւ Անթիլիաս, մէկուկէս տարի առաջ, եւ դեռ չեմ 
ստացած բաշխելիք հատորներս։  

[...]    
 

Ժիրայր Աթթարեանի հետ արդէն հին ծանօթութիւն կար եւ իր ԱՄՆ հաստատուելէն 

ետք ստեղծուեցաւ մտերմութիւն մը՝ ոչ միայն աշխատակից-խմբագիր յարաբերութիւններու 

ծիրէն ներս։  

Ստորեւ տրուած նամակը, 1991 յուլիս 9 թուակիր, իսկութեան մէջ «Ոստայն 2» հատորիս 

գրախօսականն էր, գրուած անձնական նամակի մը ձեւով, որ «Գրախօսականի փոխարէն» 

վերտառութեամբ լոյս տեսաւ «Հորիզոն»-ի Գրական յաւելուածին մէջ։ Այստեղ քանի մը 

հատուած միայն կը մէջբերեմ. 

 
[...] Գրքին ստացման օրն իսկ կարդացի զայն ծայրէ-ծայր, առանց ընդմիջումի, «մէկ 

շունչով» ինչպէս սովորութիւն է ըսել։ [...] Կարդացի զայն մեր այդ կողմերէն, երբեմնի 
«հայահոծ» ու «հայատրոփ» մեր այդ «կողմերէն», ինչպէս կ՚ըսես, այս հեռաւոր, այս անծանօթ 
ու անհաղորդ ափերը յանկարծ ինքզինքնին գտած հայ անհատներու յուզումնախառն 
հետաքրքրութեամբ։ [...] Հին ու քաղցր, հին ու պայծառ հին ու հայութեամբ յորդող այդ օրերու 
մէկ ցաւատանջ փնտռտուքն է, ամբողջ հատորդ, [...] այնքան իրաւ, այնքան հարազատ, որ 
կարելի էր, եթէ ոչ անհրաժեշտ՝ նոյնիսկ «Հայախուզութիւն» ենթախորագիրը տալ ներկայ 
հատորիդ։ Ճիշտ այնպէս ինչպէս Մեծ եղեռնին յաջորդող անմիջական տարիներուն եւ անոնց 
յաջորդող երկա՜ր, երկար ժամանակներուն, բարեսիրտ ու բարենպատակ մարդիկ սկսած էին 
ձեռնարկել հայ որբերու հաւաքման գործին, սկսած էին Քիւրտիստանի, Արաբիստանի եւ 
Մերձաւոր Արեւելքի այլ հայաջինջ անկիւններուն մէջ կորսուած հայու բեկորներ փնտռել ու 
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մէկիկ մէկիկ հաւաքել զանոնք, մէկիկ-մէկիկ անոնց բոլորը իրենց հարազատ ինքնութեան 
բերել, այնպէս ալ ինքդ, քու այս «Ոստայն»-ներովդ ցամաքներով, ովկիանոսներով յանկարծ 
վերստին ցրուած, հազիւ տակաւին խարիսխ բռնած իրենց գաղթավայրերէն դարձեալ այդպէս 
փոթորկայոյզ տարտղնումի, ցրուածութեան անձկութիւններուն ինկած հայ խլեակներու, հայ 
բեկորներու փնտռտուքին, հաւաքման խելակորոյս, սարսափահար տենդին ինկած ես։   

[...] Ես ինքզինքս ինչքա՜ն ներկայ կը գտնեմ իւրաքանչիւր քու տողիդ մէջ, հէ՜յ սիրելի 
Վրէժ-Արմէն։  

 
Ահա նաեւ նոյն գրքիս առթիւ ուրիշ գրող-աշխատակից ընկերոջ մը՝ Պօղոս Գուբելեանի 

նամակը՝ 1992 ապրիլ 21-ին գրի առնուած. 

Ժամանակին ձեռքս հասաւ «Ոստայն 1» հատորդ։ Կարդացի յափշտակութեամբ։   
[...] Վերջերս առիթ ունեցայ նաեւ կարդալու «Ոստայն 2»-ը։ Առինքնուած, որոշեցի գրել։ 

Կեցցե՛ս։ Հոյակապ գործ է։ Ոճ, լեզու, պատումի վարպետութիւն, գաղափարներու խտութիւն 
եւ յատկապէս ամեն տողէ ու էջէ ցոլարձակող ջերմութիւն, վոլթա՛ժ։ Յայտնի է, որ հեղինակը 
իր ժողովուրդի զարկերակին մօտ եղած է։ Եւ տակաւին զարմանալին հոն է, որ հակառակ 
թեմայական պարտադրանքներուն, ազգային նեղ շրջափակի մէջ խեղդամահ չես ըրած 
հերոսներդ։ Շատ դիւրին էր կեթթոյական ընդհանրացումներու մէջ իյնալ։ Երբ նիւթը ազգային 
ցաւերն ու նորեկներու բաժին ինկած առօրեայ տուայտանքը, անոնց ապրուող անդոհանքը կը 
փորձէ պատկերացնել։ Ընդհակառակը, քու գրչիդ տակ այդ ահը, անոնց հոգեվիճակը 
համամարդկային սեւեռում դարձած է։  

[...] Դուն այնքան յաջող գիրք մը գրած ես, ոչ մէկուն տուրք վճարելու պէտք չունիս։ Քու 
կողմէդ ազնիւ զգացում էր գիրքդ նուիրել Վահրամ Մավեանին, սակայն հակառակ նոյն սեռը 
փորձելուդ, իրեն պարտական չես... Պէտք է գրող մը եւ իր գործը հեղինակին արժանիքով 
դատել։ Եւ դուն մազաչափ չես զիջիր ոեւէ մէկուն... Որպէս շաբաթաթերթի խմբագիր քեզ 
բարձր դասած էինք, իսկ «Գրական յաւելուած»-ը իր տեսակին մէջ լաւագոյնն է։ Հատորներդ 
կարդալէս ետք եկայ այն եզրակացութեան, թէ դուն կարող ես պատմուածք ալ լաւ գրել, վէպ 
ալ, անշուշտ եթէ ժամանակ ունենաս։ 

«Ոստայն»-ին մէջ ըրած «խորհրդածութիւններէդ» դատելով՝ ժամանակը պերճանք եղած 
ըլլալու է։ Քու կնոջդ ճակատագիրը իմ կնոջ ճակատագրէն շատ տարբեր չէ եղած։ Ինչ խենթ, 
անհեթեթ կեանք է մերինը։  

 
Խաչիկ Թէօլէօլեան 1988 մարտին հետեւեալ երկտողով կը յայտնէր իր կարծիքը նոյն 

գրքիս մասին. Վերջին երեք տասնամեակները սփիւռքահայութեան նոր գաղթերու տարիները 
եղան՝ Միջին Արեւելքէն դէպի Արեւմուտք։ Ընկերային անխուսափելի փոփոխութիւնները, 
որոնք ընկերացան այդ գաղթերուն՝ ունեցան մի քանի արտացոլումներ միայն՝ գրութենական 
մարզին մէջ, մարզ մը, որ ծնաւ ու զարգացաւ նոյնքան մամուլին, որքան գրքերու մէջ,– 
յօդուածներու եւ խմբագրականներու կողքին, օրուան հեւքին մէջ։ Վրէժ-Արմէն Արթինեանի 
գրութենական վաստակը զգայուն ձայներիզն ու վաւերաթուղթն է հոգեկան՝ անձնական թէ 
հաւաքական այդ փոփոխութիւններուն եւ վերիվայրումներուն, որոնք ընկերացան գաղթին, 
նոր վայրերու կերտումին, նոր միջավայրերու պարտադրած նոր հայկական տագնապներուն 
եւ, ինչո՞ւ չէ՝ ինքնավերագտնումի հաճոյքներուն։ Իբր այդ եզակի տեղ մը կը գրաւեն անոր նոր 
հիւսած ոստայնները մեր գրութենական կեանքին մէջ։  
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Յարութիւն Գազանճեան (Յ. Գեղարդ) 1988 յուլիս 27-ի իր նամակին մէջ «ազգականական 
կապ» մը կը տեսնէր «Ոստայն 1»-ին եւ իր «Ուռկան» հատորին միջեւ («խորագիր եւ 
աշխարհայեացք»)։   

 

Բիւզանդ Կռանեան իր 1988 մարտ 30 նամակով կ՚աւելցնէր. [...] Հակառակ այն 
իրողութեան, որ շատ քիչ կրնամ գրել ու կարդալ, գիրքդ ամբողջութեամբ կարդացի։ 
Գրականութիւն մըն է, որ ես յաճախ ջանացած եմ ընել, բայց չեմ կարողացած։ 
Խառնուածքները այնքան տարբեր են։ Պարզ առօրեայ դէպքերու մասին գրել,– առանց 
յատակը շատ քրքրելու, աննշան կարծուած երեւոյթներ արծարծելով, հաղորդական, 
ճաշակաւոր ոճով մը, միշտ մարդկային երակ մը հետապնդելով,– ինքնին նուաճում մըն է։ 
Common sense-ը կը կազմէ յատակը գրականութեանդ։ [...] 

 
Յակոբ Կարապենց մի քանի անգամ պիտի անդրադառնայ «Ոստայն 2»-ին։ 1991 օգոստոս 

9-ին պիտի գրէ.  

[...] Թարմանալու համար կարդում եմ կտորներ «Ոստայն 2»-ից։ Երէկ կարդացի «Հեւքոտ 
շաբաթավերջ մը» գրութիւնը եւ հիացայ, թէ ինչպիսի դիւրութեամբ կարողանում ես 
պատկերել մեր առօրեան՝ միաժամանակ տալով խորութիւն սովորական նկատուող 
երեւոյթներին։ «Ի՞նչ գործ ունինք այս կողմերը, այսպէս փոքրիկ քաղաքներու մէջ բուռ-բուռ 
ցանուած, կարծես չնաշխարհիկ բոյս մըն ենք, ու ամեն տեղ մեզմէ նմոյշ մը կ՚ուզեն ունենալ... 
Խօսքը կը դառնայ մեր ցիր ու ցան ծանօթներուն մասին»։ Սքանչելի է իր պարզութեան, իր 
ճշմարտութեան ու նաեւ իր ողբերգականութեան մէջ։ Գրիչդ դալար։   

Իսկ օգոստոս 29-ին պիտի աւելցնէ . [...] Անցեալ օր կարդացի քո «Հաղորդութեան նման » 
գրութիւնը ներքնապէս թարմանալու համար։ Դիտող աչք ունես։ Կարողանում ես թափանցել 
մարդկանց ու իրերի ներսը ու երեւան հանել նրանց մեծ ու փոքր անդոհանքները։ [...] 

 

Ջանիբեկ Ջանիբեկեանը (Կոշեցի) ինծի անծանօթ անուն մըն էր։ Եւ ահա մէկ օրէն միւսը 

ծանօթութիւն մը, մտերմութիւն մը կը ստեղծուի մեր միջեւ։ Պատճա՞ռը՝ «Ոստայն 1»-ը, իրեն 

փոխ տրուած գրասէր ընկերոջ մը կողմէ։ Երկու նամակ. առաջինը՝ 1996 դեկտեմբեր 13 

թուակիր. 

Մտորում 
Իւրաքանչիւր օր, աւելի քան, երբ ինչպէս ասած՝ կեանքիս միջնագիծը վաղուց եմ կիսել՝ 

ափսոսանք ասած բանի աչքերի մէջ նայելու երեւոյթը ուղեկից է դառնում։ Ճիշտ այս 
մտածումներով բռնուած եմ բացել, տակաւին անձնապէս անծանօթ, բայց մի քանի 
շաբաթուայ մէջ հարազատացած՝ Վրէժ-Արմէն անունով մարդու գրական մտորումների դուռը 
եւ ինչպէ՞ս չափսոսեմ, երբ կարելի էր աւելի վաղ յայտնութեան տէր լինել եւ ինչո՞ւ ոչ, եթէ ոչ 
այլոց գէթ իմ մատից փուշ հանելու հնարաւորութեան տէր կը դառնայի։ Ի՞նչ կայ որ, եթէ չես 
կարող շատերին օգտակար լինել, կամենալ եւ չկարողանալը ներելի է, բայց այսուամենայնիւ 
սեփական ծառիդ արմատներին մի բուռ ջուր լցնելն էլ մի բան կ՚արժենայ։ Ուրեմն եւ՝ 
ափսոսանք ծնող երեւոյթների առնչուելը եւ ի խորոց սրտի հոգու աչքերով արցունքոտուելը 
նոյնպէս ինչ-որ բան արժի եւ մղում է հեղինակի «Ծիծեռնակը բոյն կը շինէ» պատմուածք-
պատումի տխրութիւնը ըմպել... 

Վրէժ-Արմէնի տխրութեան գիրը, թէեւ երեսուն տարի առաջ է՝ 1966 նոյեմբեր 29-ի 
Հայրենիք օրաթերթում տպագրուել, բայց իրապէս առանց հնանալու է դառնում առօրեայ ցաւ 
ու նոյն տառապանքով է վերածւում ճիչի՝ 
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  Ինչո՞ւ եկար... 
  Ի՞նչ կը փնտռես... 
  Գտա՞ր փնտռածդ... 
Այո, կեանքը վերստին հաւաստում է, որ միայն կամօքն այլոց չարակամութեան չէ, որ 

աստանդականութեան ցուպն ենք առել ու ելել թափառելու։ Եւ այս ու այս երեւոյթը, կարծում 
եմ՝ իրապէս ազգային հիւանդութիւն է եւ դարմանումի ակնկալիքը մեր մէջ է, իւրաքանչիւրիս 
մէջ եւ անիմաստութիւն է յոյս կապել Աստծոյ հետ ու շարունակել կուրօրէն առաջնորդուել... 

        Ընթերցող՝ Ջ. Ջանիբեկեան 
 
Երկու օր ետք՝ 1996 դեկտեմբեր 15-ին՝ երկրորդ նամակը. 

Կարօտ 
Երեւի մեծանալու նշան է եւ ինչ-որ բան կարդալիս, երբ գոհունակութեամբ եմ լցւում, 

թէեւ գրականագէտ չեմ, բայց տաքացնող խօսք ասելու մղումը դառնում է հրամայանք։ 
Նոյնիսկ Վրէժ-Արմէն գրողի «Ոստայն 1» հատորը ամբողջութեամբ չընթերցած ու չմտածելով, 
թէ անշուշտ աւելի լաւերին եմ առնչուելու, բայց այնուամենայնիւ 89-րդ էջում՝ «Կաղանդը մեր 
տան մէջ» յիշատակի փաթիլներից մէկով ոչ միայն հրապուրուեցի, այլեւ գերուեցի։ 
Հասկանալի է, որ նորութիւն կամ նոր խօսք չէ, բայց ինչպէս մայրական սրբութեանը, այնպէս 
էլ մայրութեամբ չափուող, համեմատուող ու մեծարուող հայրենիքին վերաբերող խօսք ու 
զրոյցը անող մարդիկ, որքան էլ բովանդակութեամբ միմեանց կրկնած լինեն, բայց կարծում 
եմ, միայն բովանդակութեամբ նոյն շապիկի մէջ կը լինեն, ինչը երբեք էլ ձանձրոյթ չի 
պարգեւի, երբ ասելիքի ձեւը, մօտեցումը եւ նոյնիսկ կարօտի չափն ու կշիռն է տարբերւում, եւ 
մերթ՝ ծարաւ է յագեցնում ու մերթ՝ տառապանքի մատնում։  

Եւ այս, կարելի է ասել, քաղցր տառապանքից չխորշելով, յատկապէս, նոր դեկտեմբերն 
է կիսուել ու նոր Կաղանդի մօտենալը նոյնպէս կարօտների դուռ է բացել, փորձում եմ մէկ 
անգամ էլ կրկնել, ասել, թէ Վրէժ-Արմէն-գրողի յիշեալ ասելիք-ձօնը՝ ե՛ւ հրաման է, ե՛ւ 
խնդրանք. 

Ո՛վ դեռ մայր ունի՝ թող շտապի ու Կաղանդի այս գիշերը մօր մօտ լինի... 
Աւելի՜ քան... 
Աւելի քան օտարուած ու աստանդական մայր ու որդի փարուեն միմեանց ու երկուստեք 

ծունր իջնեն հայրենիքի ձայնն առնելու...    
 
Երրորդ գրքիս՝ «Ոստայն 3 – Հաղորդութիւն»-ին առթիւ նոյնպէս ստացուեցան 

նամակներ, որոնցմէ ահա քանի մը մէջբերում։  

2002 փետրուար 28-ին Յարութիւն Քիւրքճեան կը գրէր. Մարոն ալ, ես ալ, մեծ 
շահագրգռութեամբ կը կարդանք։ Եթէ դեռ չենք աւարտած, պատճառն ալ այն է, որ... կը 
կարդանք փոխն ի փոխ։ Բայց արդէն կը գրեմ քեզի՝ շնորհակալութիւն յայտնելու համար՝ որ 
յիշած ես, եւ որովհետեւ արդէն, գոնէ, կարդացած եւ սիրած եմ «մեծ պաստառը»՝ «Այս երկիրը 
երկիր չէ»ն։ Սիրած հայ իրականութիւնն ու իր բազմերեսութիւնը, բարդութիւնը լաւապէս 
դրսեւորող բազմապիսութեան, «բազմաձայնութեան» համար։ Սիրած՝ նաեւ հիւմորէ զուրկ 
չըլլալուն համար, ազնիւ հիւմորէ, որուն շնորհքը այնքան քիչ կը գտնենք առհասարակ մեր 
մէջ (կամ բոլորովին ան-հիւմոր ենք, կամ ալ... թոյն...)։ Այս գծով գնահատեցի (աւելի վար) 
Սիլվա Կապուտիկեանին քեզ չյիշելու, «եւ «միայն Վրէժ-Արմէնը յիշելու» լուրջ-կատակը, որ 
այնքան լաւ բռնած էիր։ [...] 
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Կարապետ Հաննէսեան 1999 հոկտեմբեր 18 թուակիր իր նամակին մէջ կ՚ըսէր. [...] Ձեր 
մօտ նկատեցի անկեղծութիւն մը՝ որ քիչերուն վերապահուած է, որուն համար կ՚օգտագործէք 
երեւակայական «մուսան»՝ ձեր մտքէն անցածը իրեն ըսել կու տաք։ [...] 

 

Խաչիկ Թէօլէօլեան, անդրադառնալով «Հայրենիքիս հետ» գրութեանս, որ յետոյ մաս 

պիտի կազմէր նոյն այդ «Ոստայն 3 – Հաղորդութիւն« գրքիս, 1989 յունուար 8-ին սա տողերը 

կը յանձնէր թուղթին. [...] Կը շնորհաւորեմ։ Շատ սիրեցի։ Որոշ տեսակի գրութեան – 
յուշագրութեա՞ն – կը տիրապետես, գիտես թէ անոր կենսականը անձնականացումն է, 
յատուկն է, իւրայատուկն է, մանրամասնութիւնն է։ Le Bon Dieu est dans le détail. Կը գրես քու 

մանրամասնութիւններովդ՝ «Ես իմ մասին կրնամ խօսիլ», ինչպէս կ՚ըսես մուսայիդ։ Մեր մէջ 
շատ մը գրութիւններ մեռցնողը ընդհանրացումի, յորդորակային վերացականութեան 
նախընտրութիւնն է, մարմաջն է, առանձնաշնորհումն է։ Հայրս տնտեսական, հոգեբանական, 
եւ ա՛յս պատճառով է որ չի կրնար իր յուշերը գրել։ Փորձեց, չկրցաւ։ Չի կրնար իր Քերովբէ 
Կոստանդեաններուն, եւ Քրիսեաններուն իրական անձերուն մասին խօսիլ՝ առանց հայ 
ուսուցիչի առաքելութեան մասին խմբագրական յօրինելու եւ հոն զետեղելու։ Ընդհանրապէս 
արեւմտահայը յուշագրութիւն գրել չի գիտեր,– Վրացեան, Ռուբէն Տէր Մինասեան, Զարեան 
արեւելահայեր են։ Ծառուկեան բացառութիւն մըն է։ Մարութեան, միջակ, իրանահայ։ Գիտեմ, 
քու գրածդ «յուշագրութիւն» չէ, սակայն անոր մօտ է։ Ինչ որ է, կարճ կապեմ։ Շարունակէ այս 
ժանրը։ Դարձի՛ր պատմիչը քու եւ մեր կեանքին, Միջին Արեւելք եւ հոս։  

  

Յատուկ ուրախութիւն պիտի պատճառէր ինծի Վահէ Օշականի անդրադարձը այդ 

գրքիս՝ «Ասպարէզ»ի 1999 յուլիս 31-ի թիւի Գրական քրոնիկ էջի «Գրքերու եւ մարդոց մասին» 

իր շարքին մէջ։ Այդ առթիւ ե՛ս եղայ իրե՛ն նամակ գրողը՝ շնորհակալութիւն յայտնելու 

համար, եւ աւելին։ Ահա թէ ինչ կ՚ըսէի 1999 սեպտեմբեր 16 իմ թուակիրիս մէջ.  
Սիրելի ընկ. Վահէ, 
[...] «Ասպարէզ»-ի մէջ ստորագրած յօդուածովդ արտայայտած կարծիքներուդ 

ընդհանրապէս համաձայն եմ (մէկ կողմ ձգելով անձիս հանդէպ շռայլած գովեստդ), կը  
բաժնեմ նաեւ ակնկալութիւններդ, սակայն կ՚ուզեմ արտայայտուիլ մէկ խօսքիդ վերաբերեալ, 
որ կ՚ըսէր հետեւեալը. «Արդեօք շա՞տ պիտի ըլլայ այս «Ոստայն»-ներու շարքէն ակնկալել 
սփիւռքեան ինքնութեան տագնապներու եւ կենցաղի մասին շահեկան ու եզական 
տեղեկագրութիւն մը, վկայութիւն մը՝ ապագայ ընկերային պատմաբանին համար... ...։ 
Հաւանաբար՝ ո՛չ»։ 

Արդ, եթէ այս Ոստայնիս ու ընդհանրապէս Ոստայններուս տարբեր անկիւնէ մը 
մօտենաս, սիրելի ընկ. Վահէ, անպայման հոն պիտի գտնես այն ինչ որ կը փնտռես ու 
կ՚ակնկալես կարդալ յաջորդ հատորներուս մէջ՝ սփիւռքահայ մարդու տագնապը... 

Արդարեւ, ըլլա՛յ «Ոստայն 1»-ն ու «2»-ը, ըլլա՛յ «Ոստայն 3»-ը, ըլլա՛յ «4»-ն ու «5»-ը, կամ 
անոնց յաջորդելիքները, ուրիշ բան չեն, եթէ ոչ սփիւռքահայ մարդու ապրած տագնապի 
դրսեւորումները. սփիւռքահայ մարդո՛ւ մը, եթէ կ՚ուզես՝ ա՛յս գրողին տագնապներուն 
արդիւնքն են։ Եւ վստահաբար շատ շատերու, որոնք կը կարդան գրածներս ու անոնց մէջ կը 
տեսնեն իրենք զիրենք, իրե՛նց ալ տագնապները։  

Ի հարկէ գրութիւններս կը վկայեն ապրումներուս մասին, որոնք անձնական են, յատուկ 
են ինծի՝ սփիւռքահայուս, եւ հաւանաբար ուրիշ որեւէ ազգի պատկանողը, նոյնիսկ հայը, որ 
սեփական հողին վրայ կը բնակի՝ պիտի չունենար զանոնք, պիտի չտագնապէր անոնցմով։ 
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Մեր հալիլ-մաշիլը, օտարանալը, անուններու կորուստը, օտար ամուսնութիւններով՝ 
մեր գինիին ջուր խառնուիլը, հայերէնին տեղատւութիւնը, մեր երկրին օգտակար ըլլալ 
չկարենալու անզօրութեան ջլատիչ զգացումը, ազգային արժէքներու ոտնակոխումը, նոյնիսկ 
պայքարը անոնց դէմ եւ այլն,– այս բոլորը չե՞ն տագնապեցներ հայ մարդը, ա՛յն մարդը որ հայ 
ընտանիքի մէջ ծնած է ու մեծցած, հայ դպրոց յաճախած է, հայ կեանքին մաս կազմած ու իր 
ամբողջ կեանքը հայութեա՛ն համար, հայութեա՛մբ ապրած է, իր ներաշխարհը այդ 
պայմաններուն մէջ ձեւաւորուած է, ու անկէ դուրս հայեացքը՝ անո՛վ պայմանաւորուած։  

Ես կրնամ երեւակայել սփիւռքահայ մարդու ո՛ր տագնապներուն կ՚ակնարկես – գուցէ 
երկւութեան զգացումին, տարբեր բաւիղներէ հայութեան կամ Արարատին հասնելուն եւ այլն։ 
Այդ տագնապներուն հանդէպ անտարբեր չեմ, բայց իմս չեն. անոնց նկատմամբ ես շատ շատ 
մեկնաբանողի կամ թարգմանի դերին մէջ կրնամ ըլլալ եւ ոչ՝ ապրողի.  մինչդեռ կա՛ն այդ 
վիճակները ապրողները, եւ ես անոնցմէ՛ կ՚ակնկալեմ որ իրե՛նք գրի տան այդ 
իրականութիւնը. այդ՝ իրե՛նց առաքելութիւնը, պարտականութիւնը, նոյնիսկ իրաւունքն է , եւ 
անոնց լաւագոյն օրինակը Մայքըլ Արլէն Կրտսերն է, որ յաջողեցաւ հարազատօրէն այդ 
տագնապներուն արտայայտիչը ըլլալ։  

Գալով, ուրեմն, «Ոստայն 3 – հաղորդութիւն» հատորին, որ կազմուած է առաւելաբար 
Հայաստան կատարուած երկու ուղեւորութիւններուս տպաւորութիւններէն, ան եւս 
սփիւռքահայ մարդու ակնկալութիւններուն, յոյսերուն, յուսախաբութիւններուն ու 
հիասթափութիւններուն վկայարանն է. առաջին անգամ հայրենիք այցելող, հայրենիքի 
իտէալական մտապատկերով սնած ու դառն իրականութեան դէմ-յանդիման եկած 
սփիւռքահայու մը ապրումներն են այնտեղ, շաղկապուած այն անսպառ հաւատքին, որ ունի 
ան իր ժողովուրդին, իր պատմական ժառանգութեան ու գալիք՝ «վարդահեղեղ արշալոյսին» 
նկատմամբ։ Ուստի իր գրութիւնները գրի առնուած են զուարթախոհութեամբ, ընթերցողին 
մատչելի ըլլալու, զայն գերելու ու հայութեան, հայկականութեան ու հայրենիքի հանդէպ միշտ 
յոյս ու հաւատք ներշնչելու մտադրութեամբ։ [...]   

  
Յաջորդ քանի մը նամակները շնորհակալական բնոյթի են. մէկը, «շարքային» նամակ մը 

Պօղոս Սնապեանէն, գրուած 1992 նոյեմբեր 11-ին. [...] Շնորհակալութիւնս  յայտնած եմ 
«Ինչպէս հայհոյեմ»-ի մասին գրած սրտաբուխ տողերուդ համար։ Ընդունէ շնորհակալութիւնս 
նաեւ «Բագին»-ի վերջին թիւերուն մասին գրած տողերուդ համար, որոնք թաթաւուն էին նոյն 
անկեղծութեամբ։   

 
Միւս երկուքը, որոնց նմանը չեմ ստացած երբեք, կու գան Գահիրէի Գալուստեան 

ազգային վարժարանի երբեմնի ուսուցչուհի Վարդուհի (Լէյլոզեան) Տատուրէն, որ 

տնօրէնութեան պաշտօն վարած է հետագային Լոս Անճելըսի մէջ։ Առաջինը՝ 1994 ապրիլ 25 

թուակիր.  

Քրիսեաններէն ստացայ «Հորիզոն»-ի 18 ապրիլ թիւը որուն մէջ ստորագրած ես անկեղծ 
եւ քաջ քննադատական մը՝ ուղղուած հոգաբարձական այն անդամներուն, որոնք պաշտօնի 
կոչուած են ոչ թէ ծառայելու այլ ուսուցիչը որպէս ծառայ գործածելու համար։ Գիտեմ, որ իբր 
անարգուած կրթական մշակ՝ ոչ առաջինն եմ, ոչ ալ վերջինը, միայն հպարտ եմ որ կրցայ 
հոգեպէս տոկալ աւելի քան եօթը տարի եւ այսօր այս շատ լուրջ հարցը կրկին 
արծարծուեցաւ, յօդուածներու նիւթ դարձաւ։ Սփոփուած եւ վարձատրուած պիտի զգամ եթէ 
պատասխանատու մարմիններ դաս առնեն եղածէն, սորվին նրբութեամբ մօտենալ հարցերու 
եւ ոտնակոխ չընեն դաստիարակի մը արժանապատւութիւնը։  



37 
 

Մեծապէս կը գնահատեմ հայ ուսուցիչին ջերմ պաշտպանի դիրքդ եւ մանաւանդ 
արիութիւնդ հրապարակաւ արտայայտուելու։ Շատ մը ուրիշ խմբագիրներ մերժեցին, 
նոյնիսկ վճարումով, հրատարակել ծանուցումը դատարանին մէջ տրուած վճիռին։  

Խորին շնորհակալութիւն եւ յաջողութիւն քու առաքելութեանդ մէջ։  
Երկրորդը՝ 1994 մայիս 24 թուակիր. 

«Հորիզոն»-ի 18 ապրիլ 1994-ի թիւին մէջ երեւցած յօդուածդ՝ «Եդուարդ Պօյաճեանէն 
մինչեւ Վարդուհի Տատուր» ցնցեց շատ մը շրջանակներ եւ արթնցուց թմրած միտքեր։ 
Բազմագրեցի եւ ղրկեցի պատասխանատու նկատուած անձերու, հոգաբարձուներու, մամուլի 
ներկայացուցիչներու եւ ծնողներու։ Գրութիւնդ մաղձ չէր որ կը թափէր այլ շատ անկեղծօրէն, 
շատ սրտցաւօրէն «հին երեւոյթի մը նորօրեայ կրկնութիւնը» երեւան կը բերէր։ 

Գնահատանքի արտայայտութիւններ շատ եղան յօդուածիդ մասին։ Պէտք էր հոս 
ըլլայիր եւ լսէիր։ Երկու օր առաջ եկեղեցիէն նոր դուրս ելած էինք, երբ շատ ծանօթ հայ 
դպրոցի մը տնօրէնը, որ երկարամեայ դաստիարակ մըն ալ է, մօտեցաւ եւ ձեռքը երկարեց, 
ձեռքս տուի բարեւելու համար... խոնարհեցաւ եւ ձեռքս համբուրեց, շատ յուզուած։ Պզտիկ 
բայց շատ խօսուն դէպք մը ահա։  

Կրկին շնորհակալութիւն քեզի։  
Մնաս միշտ պատնէշի վրայ, պատրաստ պաշտպանելու արդար դատեր քու բեղուն 

գրիչովդ։  
 

Գրողի մը համար ինչ մեծ ուրախութիւն է տեսնել, որ իր գրածներէն մէկն ու մէկը 

ընդգրկուած է դասագրքի մը մէջ։ Այդ ուրախութիւնը վայելած եմ շնորհիւ հի՜ն ընկերոջս՝ 

Յարութ Քիւրքճեանին, որ իր հայերէնի դասագրքերու շարքին մէջ տեղ մը զետեղած է 

պատմուածքներէս մէկը։ Մտքէս չէր անցներ սակայն, թէ ի՛նչ հետեւանք կրնար ունենալ նման 

նախաձեռնութիւն մը։ Եւ ահա Հիլտա Գալֆայեան-Փանոսեան Ֆրանսայէն կը գրէր 1998 

սեպտեմբեր 21-ին. 

[...] Մեծ տղաս Արմէնը, որ մօտերս 18 տարեկանը պիտի թեւակոխէ, յուլիս ամսուն 
մասնակցեցաւ ֆրանսական պաքալորէայի քննութեան։ Որպէս առաջին եւ երկրորդ լեզու 
ընտրած էր գերմաներէնը եւ անգլերէնը եւ որպէս երրորդ լեզու (option) ընտրած էր հայերէնը, 
որ պարտադրաբար գրաւոր է, ինչ որ շատ դժուար է հայերէնը մէկ ժամնոց կամ երկու 
ժամնոց դասաւանդութիւններով սորվող տղոց համար։  

Այս տարուան քննութեան նիւթն էր Ձեր «Ա՜խ, այս ձիւնը» խորագրուած պատմուածքէն 
հատուած մը, զոր մասնակցողները նախ պէտք է թարգմանէին ֆրանսերէնի, յետոյ տրուած 
հարցումներուն պիտի պատասխանէին եւ ի վերջոյ հետեւեալ հրահանգին համաձայն պիտի 
գործէին. «Կառքին բուն տէրը կու գայ ու կը տեսնէ, որ իր կառքը կը բանան։ Ի՞նչ պիտի ըսէր 
կամ ընէր։ Երեւակայեցէք տեղի ունեցած խօսակցութիւնը»։ Ներփակ կը գտնէք տղուս 
շարադրութիւնը (սեւագրութիւնը տուն բերած էր), որուն համար 20/20 նիշ ստացած է։ Բան 
մը, որ չէ պատահած տարիներէ ի վեր Ֆրանսայի մէջ, ոեւէ աշակերտի։ Կը խորհիմ թէ այս 
բարձր նիշը ինքնաշարժի թիւի «գիւտ»ին շնորհիւ է։  

Ահա նաեւ Արմէնին շարադրութիւնը. 
– Ներողութի՛ւն պարոնայք, բայց կը կարծեմ, որ իմ կառքս է ձեր բացածը։ 
– Ոչ, չեմ կարծեր, ի՛մս է։ Տեսէ՛ք, կարմիր է եւ իմ բանալիս կառքին մակնիշը ունի։ 
– Թերեւս, բայց ձեր կառքը դիմացի մայթին դրած էք, կէսօրէն ի վեր։ Նայեցէ՛ք, հոս 

գամուածը իմ կառքիս թիւն է։ Մինչդեռ ձեր թիւը 24. 04. HAI. 1915 է։ 
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– Հա՜, այո՛, ճի՜շտ է... Ատոր համար է որ բանալիս չէր դառնար եւ դուռը չէր բացուեր... 
Ներողութի՛ւն... Իրաւունք ունիք։ Բայց գոնէ պարապ տեղը չէր որ տաքցուցինք ձեր սառած 
կղպանքը։  

 

Կեանքիս մէջ, խմբագրի՛ կեանքիս, բայց նաեւ ընդհանրապէս, եզակի երեւոյթ մը կը 

հանդիսանայ մեր մեծ ու վաղամեռիկ երաժշտահաններէն Յարութիւն Դելլալեանի 

ընտանիքին, բայց յատկապէս այրիին՝ Հերմինէի հետ ստեղծուած յարաբերութիւնը, որուն 

այլուր ալ պիտի անդրադառնամ, սակայն, փակելու համար այս բաժինը, այստեղ կ՚ուզեմ 

մէջբերել հատուածներ իր երկու նամակներէն, գրուած Լիզպոնէն, որոնք իմ գրածներուն 

կ՚ակնարկեն։ Առաջինը կը կրէ 2001 նոյեմբեր 7 թուականը. 

Թոյլ տուէք, իմ կարողութիւններու սահմանում զրուցել ձեր արձակէն։ Հաւատացէք, 
շատ օրինակելի միտք է, երբ յետադարձ հայեացքով կ՚անդրադառնաք անցեալին՝ հրամցնելով 
ընթերցողներու լայն շրջանակին։ Հոս ի՞նչ է կարեւորը եւ գրաւիչը.– ռէալ կեանքի 
պատկերները գեղարուեստական ձեւով ներկայացնելը, որը օգտակար եւ հաճելի է 
իւրաքանչիւր ընթերցողի, ուր կը տեսնաս կեանքը իր մաքրութեան մէջ՝ առանց 
աւելորդութիւններու, որը կը տպուի պատկերացումներուդ շերտերուն, քեզ ալ քաշելով իր 
մէջ։ Հրաշալի՜ է... 

Գալով «Հեքիաթ» գրութեանը՝ իսկապէս հեքիաթ է, ճիշտ վերնագիրով։ Այս արձակի 
խորքերէն կ՚երեւայ կերպար մը, որ դուք էք, ձեր նկարագիրը, այն է՝ մեծ հայրենասիրութիւն՝ 
լաւատեսական հայեացքներ։ [...]  

Երկրորդը՝ 2002 սեպտեմբեր 24 թուակիր. 

[...] Առնչուելով ձեր նոր գրութիւններուն հետ՝ թոյլ տուէք ունենալ անկեղծ զրոյց մը, 
ելլալով անմիջական տպաւորութիւններէս։ 

Իրականում այն հոգեւոր արժէքները՝ հոգեւոր սնունդը, խտացուած հոգեւոր գոյներու 
հոտաւէտ շերտերով, որոնց մէջէն կրցայ հոտոտել եւ ըմբոշխնել վաղուց ի վեր երազանք 
դարձած «յայտնութիւնը» գրողի մը, որուն մասին մեծ է եղած փափագս ինչ որ ձեւով 
ծանօթանալու գրական գործունէութեանը, ինչո՞ւ ոչ, նաեւ կեանքի ու գնահատումի 
մեծարման անկեղծ խօսքերուն,– բոլորովին եւ անսպասելի ունեցայ, ձեր միջոցով ունեցայ 
առիթը այս գեղեցիկ ըմբոշխումիս, որով երջանկացայ՝ կարդալով յափշտակութեամբ... Փառք 
[քեզի] Աստուած, ձեր շնորհիւ ճանչցայ Սփիւռքի նշանաւոր գրող՝ Վահէ Օշականին գրական 
մարզէն ներս՝ ձեր յիշողութիւններուն մէջէն։ 

[...] Իսկ այնքա՜ն մտերմիկ, յուզիչ ու կարօտալից ձայնով կը խօսիք Վահէ Օշականին 
հետ (առաջաբանը, առաջին էջ), ուր դրեր էք ամբողջական ձեր հոգին՝ սիրոյ, յարգանքի, 
գնահատանքի տուրքով, անկեղծ ու ազնիւ սրբութեամբ ու հաւատարմութեամբ... 

[...] Ձեր մտերմութիւնը Վ. Օշականին հետ կու գայ երկարատեւ տարիներու խորքերէն, 
գրող-խմբագրի կապերէն, որը յստակօրէն կ՚երեւի զուլալ ու թափանցիկ, կարօտալից հոգիով 
գրուած տողերէն... 

[...] Սիրով եւ հաճոյքով կարդացի նաեւ փունջը ներկայացնող միւս գրութիւնները եւ 
անդրադառնալով այս գրութիւններուն, որոնք պատառիկներ են (չնեղուիք այս բառիս համար 
քանզի մեղմօրէն կը հնչեմ), եւ շատ քնքուշ ու յիշելի պատառիկները ձեր 
ուղեւորութիւններուն, որոնց սիրով կը յանձնէք թուղթին, յետոյ ալ ընթերցողներուն... Ինծի 
համար շատ գնահատելի է եւ հետաքրքիր, գրական մարզէն ներս ուղղութիւն մը, որը քիչ կը 
հանդիպինք գրականութեան մէջ։  
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Կեանքում կան երեւոյթներ, որոնց շատ ատեն չենք նկատեր, կամ չենք ուզեր անտեսել, 
բայց միեւնոյնն է, կ՚անտեսե՛նք։ Եւ ահա կը յայտնուի ձեզի պէս «տեսնալու եւ զգալու» 
կարողութիւն ունեցող գրող մը, որ այդ չերեւացող կամ գետինը ինկած երեւոյթը կը տեսնայ եւ 
կը բարձրացնէ, հոգի ու շունչ կու տայ, կերպար կը ստեղծէ եւ գեղեցիկ սկուտեղի մը վրայ կը 
հրամցնէ ընթերցասէր հասարակութեան...  

Խօսքս ուղեւորութիւններու մասին գրածներուդ մասին չէ, այլ այդ գրութիւններու 
շերտերուն մէջ պահուըտած յանկարծակի, անսպասելի պայթած պզտիկ ալիքներու 
պոռթկումներուն, որոնց մասին երբեք չես մտածած... Իմ կարծիքով հոս է գրողի ներաշխարհի 
գաղտնիքը (ուրկէ կու գայ իր ճանաչողութիւնը), որը կարծես թէ գոց կը մնայ ընթերցողին 
համար, բայց իրականում խորանալով նիւթին մէջ, յստակօրէն կը տեսնաս գրողի 
ներաշխարհը՝ գունային խառնաշփոթ խլրտումները...  

Վերջապէս շատ հետաքրքրական է յաջորդ նամակը, որ տիկ. Դելլալեան կը գրէր 2002 

նոյեմբեր 22-ին, խոստովանելով, որ իմ գրութիւնները կարդալով քաջալերուած է՝ ամուսնոյն 

յուշերը հրապարակելու. [...] Յաճախ, առնչուելով ձեր գրութիւններուն, հոգիիս մէջ արթնցաւ 
տարիներու փայփայած երազանքս՝ տպագրութեան յանձնելու Յարութիւնի յուշերը, քանզի 
ամեն անգամ առնչուելով յուշ տետրակին հետ, որ ինծի կը նայի խնդրալից աչքերով՝ 
ինքզինքս յանցաւոր կը զգամ թէ՛ տետրակին եւ թէ՛ Յարութիւնի հոգիին առջեւ... 

 
Կ՚ուզեմ աւելցնել եւս երկու նամակ՝ Կարէն Սիմոնեանէն. ան 2005 յունիս 22 թուակիր իր 

նամակով, Փարիզէն, կը գրէր. 

Կարդացի յօդուածաշարդ… Շնորհակալ եմ, որ հնարաւորութիւն ունեցայ Երկիրը 
տեսնել քո աչքերով, որոնց հաւատում եմ։ Երանի թէ այդպիսի սիրող, բայց սթափ հայեացք 
ունենային բոլոր նրանք, ովքեր ուղեգրութիւններ են գրում… 

 Սպասում եմ շարունակութեան։ 
  [...] 
 Իսկ իր 2005 օգոստոս 31-ի նամակին մէջ կ՚աւելցնէր հետեւեալը.  

 [...] Այս ընթացքին սիրով ու հետաքրքրութեամբ կարդում էի ուղեգրութիւններդ։ [...] 
 Իսկ «Գրական Հորիզոն»-ի հերթական թիւի մէջ հետաքրքրութեամբ կարդացի Կարլեն 
Դալլաքեանի յուշագրութիւնների մասին քո խոհերը։ Կարլեն Դալլաքեանը կարծեմ միակ 
նոմենկլատուրային կուսակցական գործիչն է, որի նկատմամբ խորը յարգանք ունեմ։ Ծանօթ 
ենք եղել դեռեւս 60-ականներից։ Հաւանաբար մեր յարաբերութիւնները կարող էին կոչուել 
նաեւ բարեկամական, եթէ չլինէր տարիքային տարբերութիւն, որ երիտասարդական 
տարիներին աւելի ընդգծուած է լինում։ Բայց միայն տարիքային տարբերութիւն չէր, որ 
ակնածել եմ նրանից։ Բանն այն է, որ նա բացառիկ էր ոչ միայն բնական իր ինտելեկտով, այլեւ 
բարեկրթուած, գիտուն եւ շատ մարդկային մարդ էր՝ իմ տպաւորութեամբ։ 
 Կարդացի քո խոհերը (դժբախտաբար հնարաւորութիւն չեմ ունեցել իր յուշերը 
կարդալու, նոյնիսկ չգիտէի, թէ այդպիսիք լոյս են տեսել), ուրեմն, կարդացի քեզ ու մի 
տխրութիւն իջաւ վրաս։  
 Դալլաքեանի համար։ 
 Ես համոզուած եմ, որ նրա պնդումը, թէ մինչեւ հիմա էլ հաւատաւոր կոմունիստ է՝ 
պարզապէս պարկեշտութիւնը եւս մէկ անգամ հաստատող երեւոյթ է։ Նա խորը եւ ընդգծուած 
անհատականութիւն է եւ անհնարին է, որ վաղո՜ւց, շատ վաղուց իր համար բացայայտած 
չլինէր մարքսիզմ-լենինիզմի եւ պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի կոմունիստական 
գաղափարախօսութեան ոչ միայն սնանկութիւնը, այլեւ ոճրագործ բնոյթը։ Երբեք չլինելով 
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որեւէ ոճրագործութեան մասնակից, նա, միեւնոյն ժամանակ, չի կամենում իր կեանքը, իր 
խելացի ու ընդգծուած անհատականութեամբ ապրած կեանքը անիմաստ տեսնել։ 
 Բայց եթէ նա կարողանար յաղթահարել հոգեբանական ինչ-ինչ պատնէշներ եւ կռահէր, 
որ պարկեշտութեան է արժանի միայն պարկեշտութիւնը, ապա խզելով իր կապերը 
կոմունիստական անցեալի հետ՝ հէնց դրանով իմաստաւորած կը լինէր իր ապրած կեանքը, 
դառնալով իմաստուն Ուսուցիչ եւ փորձառու հայր, որ ժամանակին կարողանում է կանխել 
իր զաւակի մոլորութիւնը… Իսկ որ ժողովուրդը դարձել է մոլորուած երեխաների 
բազմութիւն՝ ես ոչ մի կասկած չունեմ։ 

[...] 
 

 

Մտասեւեռում՝ մամուլը 
 

Այս բաժինը յատկացուած է մամուլին, աւելի ճիշտ այն սեւեռումին կամ 

մտասեւեռումին, որով ապրած է այս գրողը «ի տղայ տիոց»։ Շատ թերթ կը ստացուէր մեր 

տան մէջ։ Անոնց հետ յարաբերութիւնը չէր կրնար կրաւորական ըլլալ։ Այդ թերթերը կամ 

պարբերաթերթերը մաս կը կազմէին հասակ առնող պատանիին ու նորաբոյս երիտասարդին 

մտային աշխարհին։ Կարծես գաղտնի, թաքուն կապ մը կար մեր միջեւ։ Ասիկա՝ անկախ 

մամուլին հետ ունեցած հետագայ գործնակա՛ն առնչութենէս։ Ինչպէս ուրիշներ կը 

հրապուրուէին տարբեր ոլորտներէ, ըսենք՝ մարմնամարզը, շարժանկարը, ընկերային 

յարաբերութիւնները եւ այլն, ես թերթերէն առինքնուած էի։ 

 

Առաջին նամակը որ կր գտնեմ թուղթերուս մէջ՝ 1964 մարտ 3-ին գրուած է, ուղղուած 

Պէյրութ՝ Կարօ Գէորգեանին, որ կը հրատարակէր «Ամէնուն տարեգիրքը»,– տիտղոսը այդպէս 

կը գրուէր՝ է-ով։ Ի՞նչ կ՚ըսէի. 
[...] Եթէ կը փափագիք նաեւ երիտասարդի մը վկայութիւնը լսել ձեր լաւ գործին համար՝ 

ահա՛. 
- «Ամէնուն տարեգիրքը»-ը մեր հայապահպանման եւ ազատագրական գոյամարտի 

ջահերէն մէկն է, որ յատկապէս կը լուսաւորէ երիտասարդութեան ուղին։ Անով մենք քիչ մը 
աւելի կը սիրենք մեր գրականութիւնը, քիչ մը աւելի կը ծանօթանանք մեր ազգային կեանքին, 
քիչ մը աւելի կը գօտեպնդուինք մեր տանելիք պայքարին համար։ 

- Տարեգիրքը նաեւ մեծ յաղթանակ մըն է մեր լրագրական այնքան տժգոյն ասպարէզին 
մէջ։  

Պէտք է ձեր աչքերով տեսնէիք, թէ ինչպէս այս տարուան սակաւաթիւ հատորները, որ 
հոս ղրկեցիք, մէկ գիշերուան մէջ սպառեցան, ձեռքէ ձեռք խլուելով (երիտասարդներուն 
կողմէ մասնաւորաբար) եւ պատճառ եղան, որ մարդիկ իրարմէ նախանձին. 

– Ինչո՞ւ ան Տարեգիրք ստացաւ իսկ ես՝ ոչ...     
Շնորհաւորութիւն եւ շնորհակալութիւն։  
 
Երկրորդ նամակը ուղղած եմ Պոսթըն՝ Մինաս Թէօլէօլեանին, 1965 յունիս 26-ին՝ 

Հայրենիք ամսագրին վերաբերեալ.  

[...] Հայրենիք ամսագիրը զիս մտահոգած է. մեղք է ա՛յդ բովանդակութեան համար 
ամսագիր հրատարակել։ Առաջին նամակովս որոշ առաջարկներ կ՚ընէի։ Կ՚իմանամ, թէ 
առայժմ ոչ մէկ փոփոխութիւն կրնանք մտցնել Հ. ամսագրին մէջ։ Ես կ՚ուզէի զայն վերածուած 
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տեսնել հայկական Reader's Digest-ի մը, որ ծաղկաքաղը ըլլար Հայաստանի եւ 
Արտահայաստանի մամուլի լաւագոյն արտադրութեան եւ հայ կեանքի իսկական «հայրենիք» 
մը հանդիսանար։ 

Անգամ մը եւս պիտի գրեմ ընկ. Թէօլէօլեանին, այս անգամ օրաթերթին առնչութեամբ՝ 

1978 փետրուար 3-ին.  
[...] «Հայրենիք»-ը զգալիօրէն նորոգուած է. Խաչիկը մեծ բաց մը կը գոցէ. չեմ մոռնար 

երբեք պարոն Վահան Ծերունեանի պաղատանքը (1976 հոկտեմբերին, երբ Պոսթըն էի) – 
Հայաստանի մասին գրեցէք, Հայաստանը սիրցուցէք...։ Լաւ կ՚ըլլայ որ մեր գրասէր տղոցմէն 
մէկն ալ հետեւի Հայաստանի գրականութեան եւ նշմարներ գրէ. «Գարուն»-ի օգոստոսի թիւին 
մէջ Աբրահամ Ալիքեան սքանչելի թարգմանութիւն մը ունի՝ «Ագռաւը»։ 

 
Նամակ մը ուղղած եմ Պօղոս Սնապեանին, 1971 մարտ 8-ին՝ «Բագին»-ին առնչութեամբ 

դժգոհութիւն յայտնելու համար. 
[...] Թոյլ տուէք որ դիտողութիւն մը ընեմ - «Բագին»-ը մեծ յոյսերով ճամբայ ելաւ եւ 

տասը տարիէ ի վեր կը յետադիմէ. ինչո՞ւ։ Ամենէն հետաքրքրական մասը ոչ-գրական բաժինն 
է։ Ցամքեցա՞ւ առուն։ Հրատարակելով մէկ թիւէն միւսը քաշկռտուող կտորներ «Բագին»-ը 
սկսաւ նմանիլ իր երէց եղբօր՝ «Հայրենիք»-ին։ Այդքա՞ն դժուար է այլեւս արտասահմանի մէջ 
պահել գէթ մէկ գրական ամսագիր, որ հաճոյքով կարդացուի։ 

Ի հարկէ, պիտի ըսէք՝ շատ դիւրին է հեռուէ հեռու քննադատելը։ Կը հասկնամ, 
մանաւանդ ձեր վիճակը (չէ՞ որ օրաթերթի հոգն ալ ձեր ուսերուն է)։  

[...] 
Տարիներու ընթացքին մեր նամակագրութիւնը պիտի շարունակուի, փոխադարձ 

զգացումները պիտի սերտանան։ «Բագին»-ի զարգացումը աննկատ չեմ թողած։ Պիտի գայ 

ժամանակ երբ մտահոգութիւն պիտի յայտնեմ, թէ իրմէ ետք ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր գրական 

ամսագիրը, որ այնքան դժուարութիւններ յաղթահարելով հրատարակուեցաւ տարիներու 

ընթացքին։ 1994 յունուար 2-ի նամակովս պիտի փոխանցեմ այդ մտահոգութիւնս. 
 [...] Սիրելի Պօղոս, ի՞նչ կը մտածես «Բագին»-ի ապագային մասին, ո՞վ, ո՞ւր պիտի 

շարունակէ գործդ քեզմէ ետք. մանաւանդ ինչպէ՞ս պիտի ըլլայ փոխանցումը, որ 
յանկարծական չըլլայ եւ անակնկալ։ Ծրագրուի, քո՛ւ ձեռքովդ եւ նոյնիսկ քանի մը տարուան 
վրայ կատարուի։ Հետաքրքիր եմ գիտնալու մտածումներդ։  

Ընկ. Պօղոս սապէս պիտի փորձէ փարատել մտահոգութիւնս՝ 1994 փետրուար 1-ի 

նամակով.  
[...] Միւս հետաքրքրութեանդ, թէ ինձմէ ետք ո՞վ պիտի շարունակէ «Բագին»ի իմ գործս, 

յստակ պատասխան մը կը պակսի ինծի առայժմ։ Ես դեռ հրաժարական չեմ ներկայացուցած 
ու, մեղմ ասած... մեռնելու ալ շատ միտք չունիմ առայժմ։ Չեմ գիտեր։ Նայինք։ 

Ճակատագրի բերումով, ո՜վ հեգնանք, տարիներ ետք ինքս մաս պիտի կազմէի 

«Համազգային»ի այն Կեդրոնական վարչութեան, որ պիտի ընդունէր ընկ. Սնապեանի 

հրաժարականը՝ զինք զրկելով նոյն այդ գրասեղանին առջեւ մահանալու իր երազէն... 

Սակայն, եթէ չեմ սխալիր, ամեն օր խմբագրատուն երթալու եւ իր գրասեղանը գործածելու 

իրաւունքը իրեն վերապահուած մնաց։    

 
1971 մարտ 8-ին նամակ մըն ալ գրուած է Գրիգոր Շահինեանին, այս անգամ՝ «Ահեկան»-

ին մասին. 
[...] Ապա կ՚ուզեմ մտահոգութիւն մը յայտնել։ 
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    Գրիգոր Շահինեանի ձեռագիրը 
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Կը թուի թէ «Ահեկան»-ը դժուարութեանց առջեւ կը գտնուի։ Ինչո՞ւ. ինչի՞ պակասն է 
արդեօք,  – դրամի՞ (որ կը ճարուի ի վերջոյ), հաւատքի՞ (որ կը հրահրուի, ի դէպ), թէ՞ 
տաղանդի (որ կը զարգանայ՝ եթէ... գոյութիւն ունի արդէն)։ Անկախ յապաղումներէն եւ 
կրճատումներէն (միացեալ թիւե՜ր), բան մը կայ որ ձեր դժուարութիւնը կը մատնէ. 
յոգնածութի՞ւն մը արդեօք, թէ՞... պարպուածութիւն մը։  

Գեղարուեստական գրականութիւնը կարծես իր տեսակարար կշիռն է, որ կը կորսնցնէ, 
եւ այդ՝ ոչ միայն «Ահեկան»-ի մէջ։ Մեր տղաքը գեղեցիկ խօսքէն կը խորշին։ Կը հաւատամ, որ 
գրականութիւնը գեղեցիկ խօսքէն անդին բան մըն է, պարարտ խորք ունենալու է, բայց նաեւ 
առանց գեղեցիկ խօսքին՝ ոչինչ է։ Պարզապէս չես կարդար, մէկդի կը դնես։ «Բագին»-ին ալ կը 
գրէի նման դժգոհութիւն մը, թէ ոչ-գրական բաժինը որքան խորունկ եւ հետաքրքրական կը 
դառնայ, գրական բաժինը այնքան կը տժգունի։ Արդեօք բացատրութիւն մը ունի՞ք։  

Գուցէ գրականութիւնը, իբր ընկերային ազդակ, կը դադրի ներգործութիւն ունենալէ, 
գուցէ մեր վազէ-վազ կեանքը թոյլ չի տար, որ գեղեցիկին առջեւ կանգ առնենք պահ մը, 
գուցէ... 

Իրապէս ի՞նչ ունի «Ահեկան»-ը։ Պիտի շարունակէ՞ք հրատարակել։ «Յուսաբեր»-ի մէջ 
ատեն մը «Երիտասարդական շարժում» էջը կը խմբագրէի եւ կը յիշեմ ի՛նչ մեծ ուրախութիւն 
էր անոր լոյս տեսնելը ինծի համար, եւ ի՛նչ մեծ վիշտ՝ դադրիլը։ Կ՚երեւակայեմ ձեր վիճակը։ 
Թերեւս կրնաք խորհրդածութեան կամ ասուլիսի նիւթ դարձնել այն, թէ ինչո՞ւ մեր այսօրը,– 
բացի կարգ մը սիրային արկածներու պատումէն,– կը բացակայի նորերու գրականութեան 
մէջ։  

Ամեն պարագայի՝ յաջողութիւն։     
Շահինեան անպատասխան չէ ձգած նամակս։ 1971 մարտ 28-ին գրած է հետեւեալը. 
Երբ նամակդ հասաւ՝ «Ահեկանի»-ի վերջին թիւը լոյս տեսած էր արդէն եւ նախկին 

հասցէիդ ուղարկուած։ Անմիջապէս ուրիշ օրինակ մըն ալ ղրկեցի նոր հասցէիդ։  
«Վերջին թիւ»ը միայն ժամանակագրական բացատրութիւն չէ. հինգերորդ տարուան 

աւարտին՝ փակեցինք «Ահեկան»-ը։ Ճիշտ զգացած էիր. տարի մըն է կը քաշքշուէինք արդէն. 
Հիմա վերջացաւ այլեւս։ 

Պատճառը նիւթական դժուարութիւնը չէ միայն։ Ինչպէս դուն ալ կը գրես՝ եթէ միայն 
դրամի հարց ըլլար՝ կը ճարէինք (թէեւ չեմ գիտեր ինչպէ՞ս պիտի ճարենք երեք հազար լիբ.՝ 
մեր պարտքը գոցելու համար...)։ Բուն դժուարութիւնը բարոյական կարգի էր. մեր մնայուն 
աշխատակիցներուն կէսէն աւելին մեկնած է Եւրոպա կամ Ամերիկա՝ ուսանելու, 
հաստատուելու եւ այլն։ Մնացողներն ալ խրած են իրենց սեփական հոգերուն եւ 
դժուարութիւններուն մէջ։ Այս պայմաններու տակ ինչի՞ կը ծառայէ «Ահեկան»ը. եթէ 
երիտասարդներու հաւաքական ճիգի ասպարէզը չըլլայ՝ ինչո՞ւ տպուի։  

Գրական մեր ներկային վերաբերող քու վերլուծումդ ճիշտ է։ Փայլուն չէ կացութիւնը։ 
 
Ժամանակի ընթացքին, ինքս ալ խմբագրական փորձառութիւն ձեռք ձգելէ ետք, 

ընդառաջելով խմբագիր ընկերոջ՝ Նազարէթ Պէրպէրեանի խնդրանքին, իրեն պիտի գրեմ 2000 

օգոստոս 10-ին, մեր կուսակցական կեդրոնական մամուլին առնչութեամբ. 
Սիրելի Նազօ,  
Հաճելի անակնկալ մըն էր «ձայնդ իմանալ»-ը, թէկուզ համակարգիչի պաղ պաստառին 

վրայ։ 
Շնորհակալ եմ որ «Դրօշակ»-ի մշակման հարցով կարծիքս կը խնդրես:  
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Ըսեմ, որ շատ ուրախ եմ Բիւրոյի առած այդ որոշումին համար,– եթէ, ի հարկէ 
յաճախականութեան նուազումը չառաջնորդէ ի վերջոյ թերթին փակման:  

Առաջին՝ Համացանցին վրայ թերթ հրատարակելը սքանչելի գաղափար մըն է՝ ժենիալ, 
հանճարե՛ղ, նոյնիսկ եթէ՝ ուշացման կարգով: Դիւրամատչելի, նուազ ծախսալից, անսահման 
տարածման հնարաւորութեամբ: Այս առնչութեամբ կ՚առաջարկեմ որ ան ընդգրկէ ոչ միայն 
խմբագրութեանդ ճամբով հաւաքուած ու ներմուծուած յօդուածներն ու այլ գրութիւնները,  
նոյնիսկ նկարները, որոնք մեր ամբողջ մամուլին ու փափագողներուն մատչելի կը դառնան, 
այլեւ ընտրովի ընդգրկէ մեր շրջանային մամուլի ներդրումները, այն նիւթերը որոնք 
ընդհանրական հետաքրքրութիւն կը ներկայացնեն, ինչու ոչ, նշելով նաեւ աղբիւրները, 
կայսրինը՝ կայսեր, Աստծոյնն ալ Աստծոյ տալով: Արդէն այսօր այս դրութիւնը ձեւով մը կայ, 
բայց հանրութեան բաց չէ: «Դրօշակ»-ը, այս ձեւով ելեկտրոնային ճանապարհը կ՚ըլլայ դէպի 
ՀՅԴ մամուլ: 

Երկրորդ՝ լուրջ իմացական պարբերաթերթի մը յաւելումը մեր մամուլի ընտանիքին մէջ՝ 
զգալի՛ հարստացում մը կ՚ըլլայ ամբողջ հայ մամուլին համար: Ատեն մը «Պայքար»-ը ուզեց 
այդ դերը ստանձնել, չեմ գիտեր յաջողեցաւ կամ ոչ, չեմ ալ գիտեր թէ տակաւին լոյս կը 
տեսնէ՞, թէ՞ ոչ (տեղեկացուր խնդրեմ):  

Իսկ ի՞նչ բնոյթ պէտք է ստանայ այս եռամսեան՝ մօտաւորապէս սահմաներ ես: Միշտ ալ 
մտածած եմ որ Armenian Review-ի համազօր հայերէն հանդէս մըն ալ պէտք է ըլլայ: Հիմա 
անգլերէնն ալ չկայ [հետագային վերսկսաւ անոր հրատարակութիւնը]: Սակայն մինչ ան 
հայուն կողքին նկատի ունէր նաեւ ու մանաւանդ օտար ընթերցողը, այդ պատճառաւ ալ 
աւելի շեշտուած էր անոր քաղաքական, յատկապէս Հայ դատին վերաբերեալ կողմը, 
«Դրօշակ»-ի պարագային պիտի շեշտուի հայ մտքի զարգացումը, հայերէնո՛վ մտածելու մեր՝ 
գրող թէ ընթերցողի կարողութիւնը։ 

Յօդուածները պէտք չէ պարագայական բնոյթ կրեն, նախ եւ առաջ: Իրաւունք ունիս՝ 
անոնց գիտական մշակումը հրամայական է – a must!  

Դաշնակցական մտածողութեան բոլոր երեսները հոն արձագանգ պէտք է գտնեն,– 
քաղաքական, տնտեսական, ընկերային, մշակութային, մանաւանդ իմաստասիրական,– 
գաղափարաբանութիւնը այդ բոլորը կ՚ընդգրկէ: Նաեւ պիտի ուզէի որ տեղ տրուի 
հակադրուող կարծիքներու՝ բանավէճ ստեղծելու եւ մտքերը բիւրեղացնելու համար:  

Խուսափիլ անմիջական առօրեան պատկերացնելու փորձութենէն: Ան իր տեղը պիտի 
գտնէ վերլուծումներու ու հեռանկար ունեցող գրութիւններու ճամբով: 

Վերջապէս՝ որքան ալ որ «գայթակղիչ» ըլլայ յուշագրութեան տեղ տալու գաղափարը, 
պիտի ուզէի որ ան մնար շրջանային ու գրական մեր մամուլի ծիրին մէջ: 

Հայրենիք ամսագիրը իբր օրինակ մի առներ: Նախ ան այլազան ձեւ ու որակ է ունեցած  
իր հրատարակութեան տարբեր փուլերուն, յետոյ աւելի գրական բնոյթի է եղած,– ուստի լայն  
տեղ յատկացուցած յուշագրութեան,– քան թէ իմացական: Մտապատկերիս մէջ կայ Le Monde 
diplomatique-ի Manière de voir երկամսեան, այն տարբերութեամբ, որ անոր իւրաքանչիւր թիւը 
մէկ ընդհանուր բնանիւթի նուիրուած է, ինչ որ նուազ հաւանական է մեր պարագային: Այդ 
լրջութիւնն ու մօտենալու եղանակը կը թելադրեմ: 
 Ո՞վ պիտի աշխատակցի,– Հայաստանի ու Սփիւռքի բոլոր հայագիր մտաւորականները, 
կեանքի բոլոր ասպարէզներէն, բոլոր գրողները, որոնք գրական փորձերէն անդին պիտի 
համարձակին իմացական ոլորտներուն մէջ սաւառնիլ. Խաչիկները, Գրիգորները, Մարկը, 
Վեհանոյշը, Րաֆֆի Աճէմեանը, Յարութ Քիւրքճեանը, Յակոբ Պալեանը, Կարօ Արմենեանը, 
Հայդուկ Շամլեանը, Վաչէն, Կարէնը եւ ով որ պատրաստ է գաղափարական մենամարտի  
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իջնելու: Շատ գրգռիչ է առաջադրանքը, ու կը նախանձիմ առջեւդ բացուող 
հնարաւորութիւններուն համար. Վահէն, Վահէ՛ն պէտք է հոն ըլլար, գուցէ կրնայ յետ մահու 
մեզ խթանել՝ եթէ պրպտես ու մէջտեղ հանես իր այժմէական էջերը: Իսկական ֆորում մը 
կրնաս դարձնել այս թերթը, որուն այնքան պէտք պիտի ունենանք գալիք տարիներուն՝ մեզ 
մեր այս ազգային թմբիրէն ու աւազախրումէն դուրս քաշելու համար: 

Ես սկսած եմ Սարինեանի «Հայ գաղափարաբանութիւնը»-ը ներկայացնել. նպատակս է  
զայն եզրակացութեան մը բերել, բան մը որ ինք չէ՛ ըրած, նոյնացնելով հայ  
գաղափարաբանութիւնը ՀՅԴ գաղափարաբանութեան հետ, որուն հակառակը փաստելու 
պէտք չկայ: Ընդհանրապէս ազգային ինքնութեան սահմանումը, հայուն թէ ոչ-հայուն 
պարագային, զիս յուզող հարցերէն մէկն է, որուն անդրադարձած եմ անցեալին ու մտադիր եմ 
շարունակել պրպտումներս այդ ուղղութեամբ:  

Կը հասնի՞մ առաջին թիւիդ՝ չեմ գիտեր, բայց շատ պիտի ուզեմ: Իսկ սեպտեմբերի 
աւարտը շատ շուտ չէ՞ այս բոլոր յստակացումները ընելու, դերերը բաժնելու ու վարագոյրը 
բանալու համար. լա՛ւ մտածէ. սկսինք նոր շունչով մը ու երկար վազքին դիմանալու չափ ուժ 
հաւաքած: 

Ողջ լեր եւ օ՛ն անդր առաջ: 
 
Այս բաժնին վերջընթեր նամակը, գրուած 2003 յունուար 26-ին, ուղղուած է Ստեփան 

Ալաջաջեանին՝ Կլենտէյլ, ուր ան սկսած էր հրատարակել Առագաստ պարբերաթերթը.  

 Սիրելի աւագ գրչեղբայր, 
 Ուրախութեամբ ու շնորհակալութեամբ ստացայ «Վաթսունականք»-ը, որուն մասին 
կարդացեր էի «Առագաստ»-ի վերջին թիւին մէջ։ 
 Սկսիմ «Առագաստ»-էն, որուն աշխատակցութեան հրաւէր կ՚ուղղես ինծի։ Զգածուած եմ 
այդ պատիւին համար։ Ըսեմ, որ անոր հրատարակութեան առաջին օրէն ուզեցի գրել, նախ 
գնահատանքս ու թելադրութիւններս յայտնելու համար, ապա նաեւ աշխատակցելու՝ առանց 
հրաւէրի սպասելու, քանի որ հայ մամուլը սեփական տունս կը համարեմ, եւ անոր որեւէ 
անդամը՝ հարազատս, մինչեւ հակառակին ապացուցուիլը։  
 Յանդուգն նախաձեռնութիւն է, որ առած էք, եւ մաղթանքս է, որ դիմանայ ու յարատեւէ։ 
Բովանդակութեան առնչութեամբըսեմ, որ կը սիրեմ այլազանութիւնը, եւ թոյլ տուր որ 
ուշադրութեանդ յանձնեմ հետեւեալ մի քանի կէտերը. 

 1. Գրական էջերուն մէջ մակարդակի շատ մեծ տարբերութիւններ կան, լաւ պիտի ըլլար 
որ շատ լայնասիրտ չըլլայիք։ Գիտեմ, դժուար է, սրտնեղումներ կրնան յառաջանալ, անձամբ 
ես ալ ապրած եմ ու կ՚ապրիմ այդ տագնապը, իբր «Հորիզոն»-ի գրական յաւելուածի (եւ 
նախապէս շաբաթաթերթին ալ) խմբագիր, սակայն ճար չկայ՝ եթէ որակի մտահոգութիւնը 
ունի խմբագրութիւնը։ 
 2. Պիտի խուսափէի երկու-երեք թիւէ աւելի երկարող գրութիւններու տեղ տալէ։   
 3. Շատ կը գնահատեմ քու եւ հայաստանցի կարգ մը աշխատակիցներու Մեսրոպեան 
ուղղագրութեամբ գրելը. չէ՞ք կրնար քաջալերել, որ այլոց ալ գրութիւնները աւելի ու աւելի 
այդպէս ներկայացուին, թէկուզ խմբագրութեանդ կողմէ վերափոխուած, որպէսզի 
«Առագաստ»-ի ընթերցողներէն անոնք, որոնք հայաստանեան գրելաձեւին վարժուած էին, 
հետզհետէ աւելի ընտելանան անոր։ 
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 4. Համախմբել երիտասարդ գրողները եւ լրագրողները «Առագաստ»-ի շուրջ, Սփիւռքէն 
ու Հայրենիքէն, արձագանգելով մերօրեայ ապրումներուն ու խնդիրներուն,– ահա՛ 
մարտահրաւէրը։ 
 Գալով ձեւաւորման ու գունաւորման, թելադրութիւնս է որ աւելի ժուժկալ ըլլաք։ 
Սիւնակներու լայնքի փոփոխութիւնը ու գունաւոր տարածքներու կամ զարդերու յաւելումը 
պատճառ պիտի ունենան, ոչ թէ կամայական կերպով, աչք գրաւելու համար ըլլան. այս մէկն 
ալ ներէ, որ իբր ճարտարապետ յայտնեմ... 
 Այս համեստաբար յայտնուած կարծիքներս կրնաս անշուշտ ամբողջովին անտեսել։ 
Աշխատանքն ու ճիգը, ինչպէս ըսի, մեծապէս կը գնահատեմ։ 
 Հիմա՝ աշխատակցութեանս առնչութեամբ։ Պատիւ մըն է, հրաւէրը որ կ՚ուղղես ինծի։ 
Սկզբունքով կ՚ընդունիմ, ի հարկէ, թէ որքա՞ն կը յաջողիմ՝ Աստուած գիտէ, քանի որ բազմաթիւ 
պարտաւորութիւններ դրուած են ուսերուս։ Փափագս է գանատաբնակ նկարիչներու եւ 
քանդակագործներու մասին գրել՝ հարցազրոյցներու ձեւով ու օգտուիլ գունաւոր էջերէն՝ 
անոնց գործերու նկարները ներառելու համար։  
 Վերջապէս, յառաջիկայ երկար ճամբորդութիւններէս մէկուն կամ արձակուրդի մը 
ընթացքին, կ՚ուզեմ կարդալ «Վաթսունականք»-ը ու անոր մասին գրել։ Տեսնե՛նք։ 
 Կրկին շնորհակալութեամբ ու քաջառողջութեան եւ արեւշատութեան մաղթանքներով՝ 

Վրէժ-Արմէն 
 

Փարիզի «Յառաջ»-ը ինծի սիրելի թերթ մը եղած է իր հիմնադրին՝ Շաւարշ Միսաքեանի 

օրերէն, մանաւանդ երբ զինք ալ անձամբ ճանչնալու պատիւն եմ ունեցած իմ մանկութեան 

օրերուն, ապա իր կեանքի վերջին շրջանին։ Ահա ի՛նչ կը գրէի 2005 սեպտեմբեր 5-ին իր 

դստեր՝ Արփիկ Միսաքեանին, որուն անպայման կը հանդիպէի Ֆրանսայէն անցած ատեն, եթէ 

քանի մը օր մնալու պատեհութիւնը ունենայի.  

 Մեղանչեցի՝ յապաղելով շնորհաւորել «Յառաջ»-ի 80-ամեակը։  
 Կը խնդրեմ ընդունեցէք երախտագիտութեան ու հիացմունքի զգացումներս՝ որ մեծ Շ.ի 
թերթը ձեզի կտակուելէն ետք, ահա 48 տարի վարպետօրէն, հաւատքով ու անվհատ 
շարունակեցիք «Յառաջ»-ը յառաջ տանիլ ու լոյս սփռել սփիւռքեան մեր կեցութեան մթութեան 
վրայ։  
 Արեւշատութիւն ձեզի, ձեր գործակից Արփիին ու «Յառաջ»-ը կենդանի պահող ձեր 
գործակիցներուն։  
 
 

«Հորիզոն»-ի հետ 
 

Այս բաժինը կը ներկայացնեմ մածունը փչելով ուտելու պէս։ Դիւրութեամբ կարելի է 

անտեսել այստեղ մէջբերուած նամակներուն մեծամասնութիւնը՝ զանոնք եթէ ուզենք առնչել 

խմբագրին։ Սակայն «Հորիզոն»-ը անձնական նախաձեռնութիւն մը չէր ու չէ, ու անոր 

ուղղուած գնահատանքը, կամ քննադատութիւնը պէտք է նկատել ուղղուած այն խումբին, 

կազմակերպութեան ու հաւաքականութեան, որ ոչինչէն շաբաթաթերթ մը մէջտեղ բերաւ, ու 

ահա արդէն տասնամեակներէ ի վեր այդ շաբաթաթերթը մաս կը կազմէ դաշնակցական թէ 

հայ մամուլին ընդհանրապէս։ «Իմ ուղեպատումը» գրքիս մէջ բաւական տեղ յատկացուած է 

անոր պատմութեան ու անոր հետ ունեցած իմ սերտ առնչութեան։ Այստեղ ընթերցողին կը 
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յանձնեմ կարգ մը հակազդեցութիւններ, որ թերթն ու իր խմբագիրը ստեղծեցին յատկապէս 

մտաւորական շրջանակներուն մէջ։  

 

Կը սկսիմ Վահէ Օշականէն, որ անխախտ հաւատարմութեամբ, մինչեւ վերջին շունչ, 

մնաց «Հորիզոն»-ի կողքին։ Իր 1980 մայիս 6-ի նամակով գրեր էր. [...] «Հորիզոն»-ը ե՞րբ պիտի 
մօտենայ արուեստի ու ինքնատիպ մտածումի կալուածներուն։ Ցարդ եղածը պարկեշտ է, 
սակայն շատ բան չի փոխեր Սփիւռքի իմացական քարտէսէն։ Հաւանաբար ամենէն 
վտանգաւոր երեւոյթը գովասանական այդ գրականութիւնն է, որ հազար ձեւով ներս կը 
սպրդի «Հորիզոն»-ի էջերէն։ Խունկ ու բուրվառ, շողշողուն ածական ու ֆոթոժենիք 
լուսանկար,– ասոնք վռնտելու է թերթէն...։ 

Ամիս մը ետք՝ յունիս 16-ին, դարձեալ կը գրէր. [...] «Հորիզոն»-ը լրագիր է տակաւին։ Ե՞րբ 
պիտի վերածուի օրաթերթի։ Մի մոռնաք որ հայութեան զգայարանքներուն գլխաւորը 
գրականն է, ու թերթ մը անհրաժեշտօրէն գրական նկարագիր մը պէտք է ունենայ մեր մէջ 
յաջողելու համար։ Լաւ թէ գէշ՝ այս է մեր կացութիւնը։ Եթէ պիտի փոխուի՝ հոյակապ,– ի՞նչ է 
ձեր ծրագիրը ուրեմն։ Ինչո՞ւ ամսական գրական ու արուեստի էջ մը կամ յաւելուած մը չէք 
բանար։ Այստեղ կ՚արժէ նշել, որ «Հորիզոն» իր առաջին թիւէն իսկ ունէր գրական սիւնակ մը, 

հետագային՝ էջ մը կամ էջեր ամսական դրութեամբ, սակայն Օշականի եւ ուրիշներու 

մղումով էր, որ գրական յաւելուածը սկսաւ լոյս ընծայել 1984-ի վերջաւորութեան։  

Ընկ. Վահէին մտորումներուն պիտի վերադառնամ այս բաժնի աւարտին, մինչ այդ 

տեսնենք ուրիշներ ինչ կ՚ըսէին։ 

 
Խաչիկ Թէօլէօլեան տարբեր ձայն մը կը հնչեցնէր իր 1982 մայիս 9 նամակով.  
[...] Հորիզոն-ը լրջօրէն թղթատելու առիթ չէի ունեցած մինչեւ հիմա։ Շատ լաւ 

խմբագրուած ու իրագործուած թերթ է։ Հազար անգամ ձեռքդ դալա՜ր։  
[...] Չեմ գիտեր թէ ինչպէս կը դիմանաս ոչ միայն աշխատանքին (այդ՝ տոկունութիւն կը 

պահանջէ) այլ նաեւ մարդկային այն բարդութիւններուն, որոնք գերմարդկային 
համբերութիւն կը պահանջեն։  

 

Հայկ Ժամկոչեան, նախկին՝ հեռացուած դաշնակցական մը, «Հորիզոն»-ի աշխատակից 

ու իմ վաղեմի ուսուցիչներէն Պերճ Մոմճեանին ուղղուած նամակի մը մէջ, 1984 յունիս 19 

թուակիր, սապէս կը գրէր Թորոնթոյէն. [...] Այս թերթը դաշնակցական թերթերու մէջ ամենէն 
լայնախոհը, արդարամիտը, պարկեշտը, հաշտարարը եւ պատասխանատւութեան 
գիտակցութիւնը ունեցողն է։ [...] Կը հրճուիմ, ամեն անգամ։ Պե՛րճ, Հայաստան թէ Սփիւռք, 
ղեկավար թէ հետեւորդ, հիմա, անգիտակից եւ մոլեռանդ, թթու կամ կրքոտ հայ շատ քիչ 
մնաց... Հայ երիտասարդութիւնը ուղիղ եւ բարձր դիրքերու վրայ է, եւ, մեր ապագան շատ լաւ 
պիտի ըլլայ... հոգ չէ թէ մշակոյթով քիչ մը վտիտ...։  

Տարի մը, տարիուկէս ետք, 1986 յունուար 9-ին, ուղղակի խմբագիրին ուղղուած իր 

նամակով կ՚աւելցնէր, անշուշտ անհարկիօրէն չափազանցելով. [...] Խմբագրելու 
կարողութիւնդ եւ գաղափարական ու բարոյական առողջ կեցուածքդ ցարդ ոչ մէկ թերթի, ոչ 
մէկ կուսակցութեան մէջ չէ՛ տեսնուած։ Դուն գլեցիր անցար Շաւարշ Միսաքեան 
անմոռանալին իսկ...։ Հայրիկիդ եւ մայրիկիդ՝ Արմէն Նայիրիին վարձքը կատար...։ 

Իսկ նոյն տարուան օգոստոս 10-ին, երկարօրէն քննադատելէ ետք, որ իր ղրկած 

գրութիւնը հրատարակեր ենք մեր հակաճառութեամբ հանդերձ, այլեւ անտեղի 

վերագրումներ ալ ընելէ ետք՝ իր նամակը կ՚աւարտէր սակայն հետեւեալ խօսքերով. 
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[...] Յամենայն դէպս, ես միշտ պիտի ըմբոշխնեմ, պիտի գնահատեմ եւ պիտի 
պրոպականդեմ «Հորիզոն»-իդ յստակ, հիմնաւոր, գիտակից մարդկայնականութիւնը, 
հայեցիականութիւնը եւ մշակութայնականութիւնը։ [...] 

Յ.Գ.– «Հորիզոն»-ի նամակիս առթիւ, ինձ հեռաձայնող կամ երկտող նամակ գրող թեր ու 
դէմ բարեկամներուս ըսի քեպէգցի գրագէտին սա խօսքը. «Մեզ իրարու կապող հարցերը 
հարիւրապատիկ աւելի են քան մեզ իրարմէ զատող-բաժնող խնդիրները...»։ 

  

Պօղոս Սնապեանէն՝ Պէյրութէն, պիտի ստանամ ջերմ նամակ մը, 1984 դեկտեմբեր 6 

թուակիր, ուր Մոնթրէալ իր այցելութենէն ստացած լաւ տպաւորութիւնները յայտնելէ ետք կը 

գրէ. [...] «Հորիզոն»-ը կը ստանանք կանոնաւորաբար եւ ուրախ եմ յայտարարել կարենալու, 
որ զգալի է անոր յարաճուն շահեկանութիւնը, գրութիւններու պատրաստութեան, 
ընտրութեան թէ լուրերու աշխուժութեան եռեակ առումով։ Ասիկա միայն իմ տպաւորութիւնս 
չէ։ Երէկ գիշեր, օրինակ, «Աղքատներու աւանդութիւնը» նիւթ ըրած Սոնայի գրութեան լուրը 
«Ազդակ»-ի խմբագրատունէն հեռաձայնով հաղորդած ատեն, մեր երիտասարդ 
բանաստեղծներէն Պետրոս Հերեան գովքը հիւսեց նաեւ խնդրոյ առարկայ գրութիւնը 
հիւրընկալող շաբաթաթերթին, գրեթէ կրկնելով վերը արձանագրած իմ տպաւորութիւնները։ 
Ինչ խօսք, որ նման կարծիքները հաճոյք կը պատճառեն ինծի։ 

Ընկ. Սնապեան պիտի չվարանի նաեւ իր խստապահանջութիւնը յայտնելու. 1991 մարտ 

20-ի իր նամակով ան պիտի գրէ. «Հորիզոն»-ը պարբերաբար կը տեսնեմ միայն։ 
Շաբաթաթերթը, ընթացիկը ըսել կ՚ուզեմ, հետաքրքրութեամբ կը կարդացուի։ Յաւելուածի 
պարագային, սակայն, պիտի խնդրէի աւելի խստադատ ու դժուարահաճ ըլլայիր։ Պիտի 
չմոռնանք, որ հանգամանքները հաշուի առնելով ենթականերուն էջ բանալու փորձութիւնը 
երբեք նպաստ չէ բերած գրականութեան։ Նորերուն փորձերը չհասկնալու աժան 
մեղադրանքը պէտք չէ զինաթափ ընէ դարերուն վրայ կուտակուած գանձերուն տեղեակ 
անձերը: Այս ըսելով, իրաւամբ, ան կ՚արծարծէ շատ լուրջ հարց մը, որ նման 

հրատարակութիւններու գլխուն վրայ կախուած կը մնայ դամոկլեան սուրի նման... 

Անգամ մը եւս, 1992 նոյեմբեր 11-ին, ընկ. Պօղոս պիտի գրէ. [...] «Հորիզոն»-ի մէջ կը 
կարդամ թէ՛ զրոյցներդ եւ թէ՛ նշմարներդ։ Հետաքրքրութեամբ ու հաճոյքով։ Վերջին 
տարիներուն շաբաթաթերթը միշտ կրցաւ պահել իր աշխուժութիւնը։  

 
Յակոբ Կարապենց, որ այդ շրջանին Գոննեգթիքաթի լեռներուն մէջ կայք հաստատած 

էր, 1985 յունիս 10-ին, նոր յօդուած մը հասցնելով, կը գրէր. 
[...] Այլապէս, շնորհակալութիւնից զատ այլ խօսք չունեմ քեզ ու «Հորիզոն»-ին։ Կարող եմ 

ասել, որ միակ անսխալ թերթն է Սփիւռքի։ Կայ խնամք, ճաշակ եւ հոգատարութիւն։ Մեր 
ամսագրերի մէջ միայն «Բագին»-ն է, որ նոյն փութկոտութիւնն է ցուցաբերում։ 

Ուշադրութեամբ եմ կարդում խմբագրականներդ եւ բաժանում տեսակէտներդ։ 
Ան անկէ ետքն ալ յաճախ գնահատանքի խօսքեր պիտի ուղղէ «Հորիզոն»-ին։ 1986 

նոյեմբեր 22-ին հետեւեալը պիտի ըսէ.–  
[...] Գեղեցիկ գաղափար ես յղացել տարեկան հաշուեկշիռի ենթարկելու գրողներին։ 

Վերջապէս մենք էլ տէր ունենք, մեզ յիշողներ կան։  
Ընդհանրապէս շատ շահեկան են քո «Կլոր սեղանի շուրջ» քննարկումները մեզ յուզող 

հրատապ հարցերի։ Այդպիսով լրագրութիւնը կատարում է իր հիմնական դերը, այն է՝ 
ստեղծել հանրային կարծիք ու տեսակէտ։  



50 
 

Երէկ «Պայքար»-ի խմբագիրներից մէկը ինձ հեռախօսեց եւ ասաց, թէ «Հորիզոն»-ը 
ամենաօրինակելի թերթն է սփիւռքահայ կեանքում։ Ուրե՞մն։  

Շատ պարտաւորեցուցիչ հարցում մը... Հինգ տարի ետք, 1991 սեպտեմբեր 13-ին, այս 

անգամ Պոսթոնէն, ուրիշ հարցումով մը պիտի ներկայանար Կարապենց. [...] Դու գիտե՞ս որ 
«Հորիզոն»-ի Գրական յաւելուածը ամերիկահայ-կանադահայ ամենից լուրջ պարբերականն 
է... 

Դժբախտաբար մեր նիւթական պայմանները չներեցին, որ յաւելուածը աւելի ինքնուրոյն 

դիմագիծ ստանայ իբր առանձնատիպ հրատարակութիւն։ Բայց այդ արդէն ուրիշ խնդիր է, 

որուն ուրիշներ ալ պիտի անդրադառնան։ 

 

«Հորիզոն»-ի ճամբով պիտի հաստատուի Մարկ Նշանեանի հետ ծանօթութիւնը։ 1984 

փետրուար 10-ին, Փարիզէն, ան պիտի գրէ. [...] Նոր է այսպէս, որ ձեր թերթին սկսայ 
ծանօթանալ, ու հաճելի էր տեսնել որ լուրջ աշխատանք մը կը տանիք։ ԿԱՄ-ի 3-րդ համարին 
մասին այլեւս կը նախընտրեմ չխօսիլ, որովհետեւ սկսաւ յուսահատեցնել զիս։ Շատ պարզ է, 
առաջին երկու թիւերը պարտքով հրատարակուեցան եւ անշուշտ իրենց բացը չգոցեցին։  [...] 
Յուսահատութիւնը, որուն մասին կը խօսէի վերը, տառապանք մը չէ, պարզ հաստատում մըն 
է։ Ի վերջոյ երէկ ԿԱՄ չկար հրապարակին վրայ, կրնայ նաեւ վաղը չըլլալ։  

Աւելի ուշ՝ նոյեմբեր 18-ին, ան իր գոհունակութիւնը պիտի յայտնէր իր յօդուածին 

նկատմամբ ցոյց տրուած խնամքին համար. [...] Վերադարձիս՝ փոստարկղիս մէջ գտայ նաեւ 
նոյ. 12-ի «Հորիզոն»-ը։ Տեսայ որ տպագրական գետնի վրայ, մասնաւոր հոգածութեամբ մը կը 
հրատարակէք «Զուգակցումներ»-ը, երկախօսութեան խօսակիցները իրարմէ զանազանելով։ 
Լաւ գաղափար է, ու շնորհակալ եմ։  

 
Նման գնահատական խօսքեր պիտի ստանայինք նաեւ այլ աշխատակիցներէ։ Անոնցմէ 

մէկը Պօղոս Գուբելեանն էր, որ 1985 մարտ 10-ին կը գրէր Լոս Անճելըսէն.  
Առիթէն կ՚օգտուիմ (քիչ մը յապաղումով) խորազգած շնորհակալութիւններս յայտնելու 

համար «Հորիզոն»-ի գրական բաժնին մէջ «Քասեթը» պատմուածքիս հրատարակութեան 
առիթով, զոր կատարած էիք չափազանց ճաշակով ու մասնաւոր գուրգուրանքով։  

Այլեւս հանրայայտ եւ ընդունուած իրողութիւն է, որ գրական եւ հրապարակագրական 
բնագաւառներուն մէջ դուք լռելեայն այնքան գործ կը կատարէք, ինչքան մեր կարգ մը յայտնի 
օրգաններն ու գրական պարբերաթերթերը, որոնց մեծխօսիկ ու վանողական խմբագիրները 
աւերիչ աշխատանքի լծուած են իրենց բարդոյթներէն ծնած ամենօրեայ ուրացումներով եւ 
նոր գործերու հանդէպ միականի մօտեցումով։  

 

Միւսը Երուանդ Գոչունեանն էր, որ նոյն շրջանէն եւ նոյն շրջանին՝ 1984 մայիս 23-ին 

պիտի գրէր.  
Գրական ՀՈՐԻԶՈՆ-ի 
Յարգարժան խմբագրին, 
 
Ողջո՛յն։ 
Շոյուած ինքնասիրութեան մը առթիւ գրուող այս տողերը նաեւ կը խտացնեն երկար 

ժամանակէ ի վեր գոյացած համոզում մը։ Ուստի կը յուսամ որ պատեհապաշտ չեն սեպուիր 
անոնք։ 
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Առաջին հերթին կ՚ուզեմ շնորհաւորել Ձեզ եւ ՀՈՐԻԶՈՆ-ի անձնակազմը, իմ կարծիքով 
Սփիւռքի ամենէն բծախնդիր, որակաւոր թերթի հրատարակման համար։ Ասոր կը միացնեմ 
խնդակցութիւնս Գրական առանձնատիպին իրագործման առթիւ. կը մաղթեմ, որ այս 
յաղթական երթը անվերջ շարունակուի։ 

Ապա, շնորհակալութիւնս կը յայտնեմ Ռովընպըրկի «Նամակ»-ին հրապարակումի 
պարագային. այն յաւելեալ նշաններէն, որ ոչ միայն Ձեր խմբագրած թերթին հանդէպ 
աչալուրջ էք, այլ նաեւ՝ գրեթէ ամբողջ հայ մամուլին, անկէ քաղելով ու զտելով կարեւորն ու 
մնայունը։ (Երանի իմացած ըլլայի Ձեր մտադրութիւնը նախապէս, որովհետեւ ինչպէս 
ակներեւ է, ՆՈՐ ՀԱՅ-ի մէջ երեւցածը հապճէպ թարգմանութիւն մըն էր, որ ժամանակ եմ 
ունեցեր ատկից ի վեր վերանայելու եւ յղկելու։) 

Կը հաւատամ, որ ՀՈՐԻԶՈՆ-ի շնորհիւ այդ «Նամակ»-ը պիտի գտնէ իրեն արժանի 
ուշադրութիւնը։  

  

Երրորդը՝ Հերման Վահրամեանը, Միլանոյէն, 1986 մայիս 5-ին կը գրէր. Շատ մեծ 
ուրախութեամբ հետեւում եմ «Հորիզոն»-ին եւ դա մի նոր նուաճում է, խնդրելով նաեւ, որ 

անդրադառնանք իր հրատարակած արուեստի գրքերուն։ 

 

Արմէն Տօնոյեան, որ գրական պարբերաթերթ հրատարակելու փորձառութիւնը ապրած 

էր Լոս Անճելըս, 2006 ապրիլ 24-ին կ՚ըսէր. [...] Անշուշտ խօսքս նաեւ «Հորիզոն»-ի 
իրականութեան մասին է, մասնաւորաբար գրական բաժինը։ Ամերիկահայ իրականութեան 
մէջ աւելի քան 25 տարիներ «Նաւասարդ»-ի փորձը զիս բերաւ այն համոզման, որ անհնարին 
պայմաններով դուն կրցած ես ձեր շաբաթաթերթին Գրական բաժինը պահել ու դառնալ 
տեսակ մը ովասիս մեր այս արշակաւանային իրականութեան մէջ։  

 

Բիւզանդ Կռանեան, ուրիշ հին ծանօթ մը ու երէց աշխատակից մը, Լոս Անճելըսէն 1989 

յունիս 15-ին այսպէս կը գնահատէր «Հորիզոն»-ը. 
[...] Կարճ. կը շնորհաւորեմ քեզ եւ անձնակազմդ, որ տաղանդով ու նուիրումով, մեր 

ժամանակներու ամենէն երիտասարդ շաբաթաթերթը վերածեցիք առաջին կարգի 
հրատարակութեան մը՝ ընթերցողներուն միաժամանակ վայելքը տալով՝ ծաւալով փոքրիկ, 
բայց բովանդակութեամբ՝ արժէքաւոր գրական ամսագրի մը։  

Առ ի խնդակցութիւն՝ 25 տոլարի համեստ նուիրատւութիւն մը։  
Ինք մինակը չէր, որ թէ՛ կ՚աշխատակցէր, թէ՛ ալ նիւթապէս կ՚օգնէր թերթին. նոյն 

վերաբերումը տեսած ենք Կարապենցէն, Գուբելեանէն եւ ուրիշներէ։  
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     Բիւզանդ Կռանեանի ձեռագիրը 
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Պետրոս Հաճեան, Պուէնոս Այրեսէն, 1988 նոյեմբեր 22-ին, իր կարգին կ՚աւելցնէր. [...] Կը 
գնահատեմ «Հորիզոն»-ը իր բովանդակութեամբ, հարցերը քննարկելու իր եղանակով, 
էջաբաշխումով։ 

 

 



54 
 

 
 

   Պետրոս Հաճեանի ձեռագիրը 

 
Աբրահամ Ալիքեան, Մոսկուայէն, 1990 հոկտեմբեր 24-ին, սա նամակը կ՚ուղարկէր. 
Ստացայ շատ աղուոր նամակդ։ Ծօ՛, այդ ի՞նչ խօսք է... «առաջին անձը հանդիսացար, 

աշխարհի ձեր կողմերէն նամակ գրող՝ տուն վերադառնալէ ետք»։ Հապա ի՞նչ պիտի ընէի.–
«Ուն պիթթի, տին պիթթի՞» պիտի ըսէի։ [...] 

Առի նաեւ «Հորիզոն»-ներու փաթեթը, որուն համար կու գամ տաքուկ 
երախտագիտութիւնս հծծել ականջիդ։ Ինծի համար անակնկալ էր Կարապենցի յօդուածը իմ 
մասիս. ինչ-ինչ տեղեր կրցած էր բռնել իմ քերթութեանս հմայքին տախտակի էութիւնը, եթէ 
այդպիսի բան մը գոյութիւն ունի։ Կը գրեմ իրեն։ [...] 

Անհամբեր պիտի սպասեմ «Ոստայն 2»-իդ։ [...] 
Ներփակ կ՚ուղարկեմ քեզի երկու քերթուածներ, վերջին այգեկութէս կթուած։ Կ՚ուզէի 

յուշի պէս բան մը ղրկել Մուշեղ Գալշոյեանի մասին, որ մօտիկ բարեկամս է եղած, եւ անտիպ  
նամակ մը իրմէ՝ ինծի. քանիներ խնդրեցին, չտուի։ Բայց ատիկա յաջորդիւ։ «Գրական 
յաւելուած»-ներդ շատ լաւ են, առհասարակ «Հորիզոն»-դ սաստիկ խօսեցաւ սրտիս։ 

Յետոյ, շատ չանցած, Ալիքեան 1991 յունուար 14-ին պիտի աւելցնէր. 
[...] Կարծես քիչ ըլլար աշխատանքդ, պելա մըն ալ գլխուդ ես եկայ։ Դո՛ւն ձգեցիր քաղցր 

ոստայնիդ մէջ, ես ի՞նչ մեղք ունիմ։ 
Շատ կը փափագիմ սրտանց շնորհաւորել քեզ բաց նամակիդ համար, ուղղուած 

գրողներու միութեան։ Տղամարդու բաց նամակ էր, այսինքն՝ ամեն ինչ հոն խորունկ 
արժանապատւութիւն կը շնչէր, արժանաւորութիւն եւ ազնւութիւն, հպարտութիւն եւ հեռուէն 
ամեն ինչի իւիքին-ծըւիքին խորամուխ խելք։ Մէկ խօսքով առ որ անկ է հասկցուցած էիր թէ 
դուն կը հասկնաս պանն ինչումն է։ Կեցցե՛ս։ [Այս մասին տեսնել «Նախապատւութիւնը՝ 

հաւաքականին» բաժնին մէջ – ՎԱԱ] 



55 
 

Ուրախացայ կարդալով նաեւ «Թեւածումներ»-դ թէ՛ «Դրօշակ»-ին մէջ, թէ՛ «Հորիզոն»-ի։ 
Շարունակէ նոյն ոգիով։  

[...] Պէտք է ըսեմ, հայկական կեանքի ամբողջականութիւնը լուսաբանելու տեսակէտէն, 
զոր գլխաւոր նպատակ է դարձուցած թերթը, «Հորիզոն»-ը հիանալի շաբաթաթերթ է։ Ես 
«Յառաջ» ալ կը ստանամ, նաեւ, շնորհիւ աննման տղայ Լեւոն Գասպարեանի՝ «Դրօշակ»։ 
Ասոնք լիուլի բաւական են ինծի զիս հայութեամբ յորդեցնելու եւ հայութեանս ճամբան 
հորդելու համար։ [...] 

Սիրելի՛ս, ես մեծագոյն հաճոյքով առնուազն յաւելուածիդ ամեն թիւին կ՚աշխատակցէի, 
բայց սեւ, սոսկական սեւ հացի խնդիր սեւ աշխատանքներ կը խեղդեն կոր զիս։ Օր մը չընեմ 
զանոնք, միւս օրը «մի տուն լիքը մանուկներ» անօթի եւ պապակ են։   

[...] Պինդ, շատ պինդ կը սեղմեմ չարքաշ ձեռքդ, թանկագին Վրէժ-Արմէ՛ն, տաքուկ 
բարեւներ քուկիններուդ։  

 
Ուրիշ հայրենի գրող մը՝ Ալեքսանդր Թոփչեան 1990 նոյեմբեր 5-ին, «Հորիզոն»-ին իր 

առաջին աշխատակցութիւնը ղրկած ատեն կը գրէր. [...] Սրանից զատ, ես շատ կ՚ուզէի ուրիշ 
նիւթեր եւս տրամադրել խմբագրութեանը, հիմնականում գրականութեան վերաբերեալ։ Իսկ 
եթէ վստահէք, ապա ուրախ կը լինեմ «Հորիզոն»-ի ներկայացուցիչը լինել Հայաստանում, 
գուցէեւ Խորհ. Միութիւնում։ Պիտի անհամբեր սպասեմ Ձեր պատասխանին։ 

 

Երէց գրողներէն ուրիշ մը՝ Լուսիկ Մելիքեան, 1992 ապրիլ 20-ին իր ձայնն ալ լսելի կը 

դարձնէր այս շարքին մէջ. [...] «Հորիզոն»-ը որպէս լաւագոյն  գրական ասպարէզ 
շարունակում է իր ընթացքը։  

 
Հայաստանի վերանկախացման շարժումին սկիզբի օրերէն իսկ, Գրիգոր Յակոբեան, 

աւա՜ղ՝ վաղամեռիկ, առաջիններէն եղաւ, որ առնչուեցաւ «Հորիզոն»-ին ու կամաւոր սկսաւ 

աշխատակցիլ անոր։ Իր թերեւս առաջին նամակին մէջ, գրուած Երեւանէն 1991 փետրուար 23-

ին, ան կ՚ըսէր.   
[...] Վերջին տարիներին, ճիշտ է ոչ պարբերաբար, այնուհանդերձ ընթերցում եմ Ձեր 

«Յաւելուածը» եւ ցանկանում եմ անմիջապէս շնորհակալութիւնս յայտնել Ձեզ, իրօք 
խիզախումի եւ այն գործի համար, որ չի կարող հիացմունք չյառաջացնել։ Երիցս 
շնորհակալութիւն Ձեր, թէեւ ինծի համար դժուար պատկերացնելի, սակայն 
ենթագիտակցութեամբ կռահելի, գերլարումի եւ ջանքերի համար, որ անշահախնդիր են, 
անմնացորդ։  

Ինձ համար միշտ առեղծուած էր Յովհաննէս Աւագեանի, Մինաս Թէօլէօլեանի, Գուրգէն 
Մխիթարեանի, Կարօ Սասունիի, «Հայրենիք»-ի ոսկեդարի երեւոյթը (phenomenon)։ 

Ի՞նչ ուժ էր, որ դրդում էր այդ, յիրաւի, մտաւորական այրերին, դառնութիւններից ու 
կորուստներից յետոյ, հազար ու մի ընկերական, գաղափարական, ազգային խնդիրների 
ամենօրեայ բարդոյթների բաւիղներում, այդպէս ազնիւ, այդպէս պրոֆեսիոնալ զբաղուել 
գրականութեամբ։ Գիտէք, Ձեր նամակը «Ուրբաթ»-ի 1990թ. թիւ 35-ում, ընթերցելուց յետոյ 
աւելի ամրակայուեց այն իրողութիւնը, թէ էականը Գործն է, Գործի մտահոգութիւնը, Հայ 
գրականութեան շահը։ [Այս մասին տեսնել «Նախապատւութիւնը՝ հաւաքականին» բաժնին 

մէջ – ՎԱԱ] 
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  Մարուշ Երամեանի ձեռագիրը 
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Ուրիշ երիտասարդ աշխատակցուհի մը՝ Մարուշ Երամեան, Հալէպէն, 1996 մայիս 28-ին, 

կը գրէր հետեւեալը. Այսօր ստացայ ձեր նամակը, Գրական յաւելուածին հետ, որ ինչպէս 
միշտ, մեծ ուրախութիւն պատճառեց ինծի, բան մը, զոր բնաւ չեմ տատամսիր ամեն նամակի  

 

 
 

     Արայ Կարմիրեանի ձեռագիրը  
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մէջ կրկնելու, որովհետեւ վաւերական եւ մշտանորոգ ուրախութիւն է (նման բաներ 
հազուագիւտ դարձեր են)։ 

 

Գրական յաւելուածի 20-ամեակին առթիւ ստացուած նամակներէն կ՚արժէ վերյիշել 

երկուքը՝ երէց աշխատակիցներէ։ Այդ նամակներէն մէկը Արմանտէն էր (Ա. Անտոնեան), 

Ուաթըրթաունէն, որ 2004 դեկտեմբերին, սա կ՚ըսէր.  
Ջերմօրէն շնորհաւորում եմ Ձեր «Հորիզոն գրական յաւելուած»-ի 20-ամեակը, մաղթելով 

իր փոքրածաւալ, սակայն հետաքրքրական բովանդակութեամբ՝ շարունակի լոյս տեսնել ու 
փառաւորել Գիր ու Դպրութեան սիրահար ընթերցողների հոգիները։  

[...] Գոնէ ես ծանօթ չեմ որեւէ «Յաւելուած»-ի որ շարունակի իր գոյութիւնը ամբողջ 20 
տարի՝ նոր ուժեր ներգրաւելով։    

 
Միւսը՝ երիցագոյն աշխատակից Արայ Կարմիրեանէն էր, 2004 հոկտեմբեր 20-ին, որ 

սապէս կը գրէր. 
[...] գրական պարբերաթերթի մը համարժէք այս յաւելուածները անխափան եւ նոյն 

որակով 20 տարի պատնէշի վրայ պահել բացառիկ յաջողութիւն է եւ հրատարակիչները 
խմբովին արժանի են բարձր գնահատանքի։ [...] Դժուար երեւակայելի երկար մարաթոնի մը 
համահաւասար դէպք է քսանամեակի սոյն իրագործումը։  

Պարզ ընթերցող մը կրնայ խորհիլ թէ ի վերջոյ 16 էջ է եղածը եւ այդքան ալ բացառիկ 
բան պէտք չէ նկատուի այդ տարողութեամբ նիւթ հայթայթել ամբողջ ամսուան մը ընթացքին։ 
Սակայն անոնք, որոնք քիչ թէ շատ հետամուտ են նման աշխատութիւններու, դիւրաւ պիտի  
անդրադառնան գործին ծանր եւ սպառիչ հանգամանքին՝ մանաւանդ երբ այդ գործին գլուխը 
կայ բծախնդիր մէկը, որուն խստապահանջ բովէն պէտք է անցնի ընտրութենէ առաջ ամեն 
յօդուած, ապա քննուին իւրաքանչիւր խօսք եւ բառ։    

 

Այս բաժինն ալ կ՚ուզեմ աւարտել վերադառնալով Վահէ Օշականի յաջորդական 

նամակներուն, որոնք կը բացայայտեն ու կը հաստատեն մեր ականաւոր գրող ընկերոջ 

հոգածութիւնը «Հորիզոն»-ին նկատմամբ։ 

1982 հոկտեմբեր 10-ի նամակով, Ֆիլատելֆիայէն, ան իր ուրախութիւնը կը յայտնէ, որ 

աւելի կազմակերպ գրական էջ կը բացուի մեր թերթին մէջ ու պատրաստակամութիւնը կը 

յայտնէ աշխատակցելու.  

Ատենին ստացայ ձեր 5 հոկտեմբեր նամակը։ Ճիշտ էք, ցարդ չկրցայ աշխատակցիլ 
«Հորիզոն»-ին, որովհետեւ ձեր թերթը տակաւին պատրաստ չէր գրականութեան տալ այն  
կարեւորութիւնը՝ որ տուած էր մանկապարտէզի հանդէսներու նկարագրութեան ու 
քաղաքական ապսիւրտ լուրերու։ Ըստ երեւոյթին բան մը փոխուած է։ [...] Սակայն մէկ բան 
կ՚ուզեմ հասկնալ՝ Գրական Հորիզոնին մէջ ո՞վ պիտի գրէ ձեզմէ զատ, ի՞նչ հեռապատկերներ 
մշակած էք, քանի՞ էջ պիտի տաք զուտ գրական նիւթերու եւ կա՞յ որեւէ հակակշիռ թիւին 
վրայ։ Ուրիշ հարցումներ ալ կան՝ ձեզմէ զատ ո՛վ կայ նաեւ խմբագրական կազմին մէջ, քանի՞ 
թիւի նիւթը պատրաստ ունիք այս պահուս ձեր տրամադրութեան տակ։ Ի՞նչ է «Հորիզոն»-ի 
հանգանակը, ի՞նչ են ձեր գրական սկզբունքները։ Բացարձակապէս ոչ մէկ արտատպում եւ ոչ 
մէկ «ամաթէօրիզմ»։ [...] Ոչ մէկ թարգմանութիւն՝ էջ լեցնելու սիրոյն։ Ասոնք պարզ 
թելադրութիւններ են, սակայն ձեւով մը կը պայմանաւորեն իմ մնայուն եւ օգտակար 
աշխատակցութիւնս։ Այո, կը գրեմ «Հորիզոնի»-ն։  

Աւելի քան տարի մը ետք՝ 1983 նոյեմբեր 30-ին կը գրէ. 
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[...] Մոնթրէալի հայութիւնը մտա՞ծ է 21-րդ դար։ Հոս Ֆիլատելֆիոյ հայութիւնը դեռ 
քսաներորդ նոր կը մտնէ, զուտ մշակոյթի իմաստով, հակառակ որ կան զարգացած ու արթուն 
հայեր։ Լաւ հայ են բոլորն ալ սակայն այս օրերուն մարդ կարծեմ թէ պէտք է հայէն քիչ մը 
աւելի ըլլայ՝ որ հայ ըլլայ...։ 

Կը հետեւի 1984 ապրիլ 5-ի նամակը, որով յօդուած կը հասցնէ եւ իր դիտողութիւնները՝ 

դպնալով նաեւ ինծի այնքան սիրելի Արշակ Ջամալեանին ու Նիկոլ Աղբալեանին։ Ճիշտ է, 

ծնողքիս եւ ընթերցումներուս ճամբով ճանչցած եմ այդ գաղափարի տիտանները, բայց 

անձնապէս ալ կը վիրաւորուիմ, սակայն ձայն չեմ հաներ, գիտնալով ընկ. Վահէին ոճը։ Ահա 

ինչ կ՚ըսէ.   

[...] Ներկայիս Սփիւռքի էն կենդանի ու այլազան պարբերաթերթն է «Հորիզոն»-ը, 
հակառակ որ շատ անգամ կողմնացոյցը կը թուի կորսուիլ...։ Այդ ուրկէ՞ ձեռք ես ձգեր 
Ջամալեան կոչուած ուրուականին գրութիւնը եւ կամ ալ Աղբալեանին տափակութիւնները։ 
Չե՞ս զգար, որ շուրջդ երիտասարդութիւն մը կայ, որ նոր տեսակ սնունդի կը կարօտի։ Եթէ 
նոյնիսկ ան գոհ ըլլայ տուածովդ ու «կլլէ» զայն, լաւ նշան չէ բնաւ։ Գիտեմ, դիւրին է խրատ 
տալը։ Ատոր համար ալ հարցումի ձեւ տուի մտածումիս։ [...]  

Շատ չանցած՝ ապրիլ 20-ին՝ երկրորդ նամակ մը, իր խիստ դիտողութիւններով. 

Ինչո՞ւ Օշականի ի պատիւ տրուած 100-ամեակի մասին ոչ մէկ տող երեւցաւ տակաւին։ 
[...] Քանի՞ փարայի արժէք ունի քու այդ թիւդ Շիրազի նուիրուած՝ ուր աջէն ձախէն 
կողոպուտի տեսարանէն զատ բան չեմ գտներ։ ԳՈՑԷ՛ ԹԵՐԹԸ եթէ արտատպումով ու 
տեղեկատւութիւններու միջոցաւ ոտքի պիտի մնաս։ Սա ի՞նչ հնութիւն է, մինչեւ ե՞րբ 1900-ի 
չափանիշներով պիտի քնացնես քու հանրութիւնդ։ Ասոնք ծանր խօսքեր են, գիտեմ, սակայն 
խելք ունիս հասկնալու թէ ինչու կը գրեմ եւ թէ ամբողջովին սխալ չեմ։ [...] Իրականութեան 
մէջ բանաստեղծութեան ու բանաստեղծին հանդէպ ոչ մէկ յարգանք կայ ձեր սերունդին մէջ, 
ամբողջ «լիբ-սըրվիս» է, երեսանց, աչքի փոշի։ Արուեստի հանդէպ ցոյց կու տաս այն նոյն 
արհամարհանքը որ քու երէցներդ, քաղաքականութեան ասպետները մեր կուսակցական 
մտաւորական ղեկավարութեան եւ ամեն մեղքիս վրայ ալ արեւելահայ՝ ցուցաբերած են հին 
օրերէն ի վեր։  

Կարդա ու պատռէ այս նամակը։ Յետոյ պատասխանէ։  
Ամիս մը ետք՝ մայիս 23-ին քիչ մը կակուղցած է Վահէ Օշական. 

«Թուրք շօֆէօրը» թէ լաւ էր թէ ալ աննպաստ պայմաններու զոհ։ Ուրախ եմ որ կրցար 
մէկ անգամէն տալ. դժգոհ եմ որ գրութեան խտութիւնը խեղդուելու տպաւորութիւն մը կը ձգէ 
ընթերցողին վրայ։ «Հորիզոն»-ը քիչ մը նեղ է... այդպէս երկար գրութիւններու համար։ Գալ 
անգամ այդ պարագան յիշելու եմ։ Դուն խմբագիր ես ու գիտես որ թեքսթ մը օդ պիտի շնչէ, 
տարածուի իր ամբողջ հասակով որ իր արժէքը լիովին բացայայտէ։  

1984 նոյեմբեր 25-ին կը շարունակէ, յօդուած մը ուղարկելով միաժամանակ.  

[...] Լաւ է «Հորիզոն»-ը։ Հեռու կենալու է արտատպումներէ, Աղբալեանի տիւզ-տապան 
գաղափարներէն ու ամեն տեսակ տափակութիւններէ։ Գինիիդ ջուր մի խառներ, եւ եթէ 
ինքնատիպ գրութիւն չունիս տրամադրութեանդ տակ՝ պարապ ձգէ տեղը կամ գոցէ թերթը։ 
Դուրս վռնտէ բոլոր փղշտացիները, վարժապետ-կոմիտէ-առաջնորդ հոտող խուժանը։  

Յաջողութիւն։ Լաւ գործ է տեսածդ, հետդ եմ։ 
Յետոյ, 1985 դեկտեմբեր 30-ին, այս անգամ Սան Ֆրանսիսգոյէն կ՚աւելցնէր.– 
[...] Կը շնորհաւորեմ տօնական օրերը ու կը մաղթեմ որ գալ տարի «Հորիզոն»-ը 

բարձրացնէ այն ահաւոր մակարդակին, ուր ան պէտք է կայնի հայութեան մշակութային 
ժառանգին պահպանումին ու զարգացումին իրապէս հասնիլ կարենալու համար։ Կը 
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գիտակցիս ինչ հսկայական պատասխանատւութիւն ունիս ուսերուդ։ Եթէ կայ աստուած 
ըսուած մը որ կը զբաղի մարդկային չնչին գոյութիւններու նոյնքան աննշան տագնապներով, 
ահա պահն է անոր դիմելու եւ հարցնելու թէ մինչեւ ե՞րբ եւ ինչի՞ կը սպասէ հայութեան 
օգնելու իր այս դժբախտ օրերուն...։  

Գրական յաւելուածի ստեղծումէն աւելի քան տարի մը ետք՝ 1986 յունուար 22-ին կը 

գրէր.  
Կը շնորհաւորեմ Գրական յաւելուածին ծնունդը, հակառակ որ ըստ իս կանխահաս է ու 

սխալ։ Քեզի այդ մասին ալ գրեցի։ Որքան ատեն անկարող ես վճարելու թէ աշխատակիցներդ 
եւ թէ ալ խմբագիրներդ՝ կը նշանակէ արհեստագէտ մարդոց հետ կը վարուիս որպէս 
ամաթէօր եւ ուրեմն պիտի գոհանաս ինչով որ գայ եւ ոչ թէ ինչով որ կը պահանջես։ 
Բարոյականօրէն սխալ է Նշանեանի պէս մէկուն, որ իր գրիչով կ՚ապրի, վճարել ծիծաղելի 
գումար մը, որովհետեւ իրական կարիքը ունի ան այդ գումարին՝ որեւէ գումարի։ Ատոր 
անունը «շահագործում» է։ Եթէ մարդոցմէ չես քաշուիր, Պատմութենէն վախցիր։  

Այս մասին առանձնաբար պիտի անդրադառնամ հետագայ բաժիններէն մէկուն մէջ 

(«Տագնապներ ու ապրումներ») ։ Ընկ. Վահէ կը շարունակէ նոյն նամակին մէջ.  

Որբունիի թիւը [...] որպէս սոսկական բովանդակութիւն՝ յաջող է ու մնայուն արժէք 
ունի։ Հաճոյքով կարդացի։ Բարձր մակարդակով ճամբայ ելար ու կը շնորհաւորեմ քեզ այդ 
քաջութեանդ համար։ Սակայն վայ քեզի եթէ յաջորդող թիւերուն մակարդակը Նշանեանի  [որ 

համախմբագիրն էր այդ թիւին – Վ-Ա.] մակարդակէն վար իջնայ եւ պախխալ-չախխալին կամ 
փառատենչիկ նորաբոյսներու տեղ տաս որովհետեւ անոնք միայն գրած են։  

[...] «Հորիզոն»-ը քիչ մը շուրջը նայելու է, գանատական ու ամերիկեան գրականութեանց 
ու մշակոյթներուն։ Հայալլկուն բան մը կայ մէջը, քուրան տէր թող անցնի։ 

Մէկէ աւելի անկիւններէ դիտուած՝ հետաքրքրական է յաջորդ նամակը՝ գրուած 1986 

դեկտեմբեր 17-ին. 

[...] Մտքէդ հանէ թէ ըրածդ շքեղանք կամ պերճանք է, այլապէս պիտի վնասես քու իսկ 
ճիգիդ։ Ինչ կը վերաբերի «յաւակնութիւններու», ճիշտ է, որ գրող չես, սակայն կրնաս 
զանազանել արժէքը չարժէքէն։ Ինչ որ չես կրնար ընել չարժէքը մերժելն է ու արժէքին 
բարձրութեան մտածելն ու ստեղծելը։ Հոգ չէ, ամեն բան չենք կրնար ըլլալ։  

Չեմ կարծեր, թէ այս «կլոր սեղանը» որ նպատակ ունիս սարքել այս հարցին 
կապակցութեամբ, մեծ օգուտ պիտի ունենայ, սակայն կ՚արժէ փորձել։ Ատկէ առաջ կ՚ուզեմ 
գիտնալ անունները այն անձերուն որոնք պիտի շարես շուրջս եւ որ առաջին փորձը պիտի 
ըլլայ «որակի» հանդէպ նախանձախնդրութեանդ, որուն կ՚ակնարկեմ գրութեանս մէջ։ Առանց 
այդ «ուրիշներու» ինքնութիւնը ինծի ըսելու՝ չես հրատարակեր գրութիւնս։ Քեզմէ ուրիշ բան 
չեմ պահանջեր ժամանակիս համար,– ո՛չ դրամ, ո՛չ այլ նպաստներ, միայն այս մէկը։ Եւ նաեւ  
ուրիշ խնդրանք մը՝ մինչեւ գարուն ինծի միայն նամակ գրէ բայց ոչ հարցարան, որպէսզի 
չստիպուիմ քեզ մերժել։  

Շնորհաւորութիւններ երկրորդ տարին բոլորելուդ համար։ Քաջ գործ է տարածդ, 
ապերախտ ու կարեւոր։ Յոյսի վրայ կը քալեն մեր մեքենաները ու հաւատքն է մեր պենզինը։ 
Մօտաւորապէս։ Դուն գիտես ինչ կ՚ըսեմ։   

Գնահատական նամակ մըն է նաեւ այս յաջորդը՝ 1988 փետրուար 18-ին գրուած, ուր 

նաեւ ուրախութիւնը յայտնած է, որ Յակոբ Օշականին յատուկ թիւ մը պիտի նուիրենք. 

[...] Գովելի է Հայաստանի մտաւորական ու ընկերային կեանքի հոլովոյթին հանդէպ 
«Հորիզոն»-ի ցուցաբերած հետաքրքրութիւնն ու բանիմացութիւնը։ Սփիւռքի մէջ մէկ հատիկ է 
այդ իմաստով։ Մէկ ցանկութիւն սակայն կ՚ուզեմ բանաձեւել – թէ նոյն շահագրգռութիւնը ցոյց 
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տրուի Սփիւռքի ապրող գրականութեան հանդէպ եւս։ Ի՞նչ կ՚անցնի կը դառնայ 
Պարսկաստանի մեր գրական շրջանակներուն մէջ, Արժանթինի մէջ գրող ունի՞նք, Լիբանանի 
մտաւորական կեանքը ի՞նչ ջուրի վրայ է, ինչո՞ւ կը մեռնի Յորդանանի ու Պաղեստինի 
մշակութային կեանքը, Գանատա ո՞ւր կ՚երթայ եւ այլն։ Այս ու նման նիւթերու մասին լայն ու 
խորունկ գրութիւններ կրնան փրկել մեզ լճացումէ ու միայն «Հորիզոն»-ն է որ ատակ կը թուի 
այդ տեսակ աշխատանքի։ Ի՞նչ է կարծիքդ։  

Վերջապէս, երկու տող ալ 1994 դեկտեմբեր 23-ի նամակէն. 

[...] Լաւ էր Կարապենցի յատկացուցած թիւդ։  
[...] Շնորհաւոր նոր տարի քեզի ու «Հորիզոն»-ի խումբին։ Ունինք չունինք ձեզ ունինք ու 

պէտք է գուրգուրանք ձեր վրայ...։ 
 

 

Աշխատակից-խմբագիր համուժը  
 

Այս բաժնի նամակներուն ընդմէջէն պիտի տեսնենք խմբագիր-աշխատակից, 

աշխատակից-խմբագիր փոխյարաբերութիւններու մշակումն ու զարգացումը՝ փոխադարձ 

գնահատանքներով, քննադատութիւններով, իրարհասկացողութեան օրինակներով, որոնք 

ժամանակի ընթացքին իւրաքանչիւր պարագայի կը ստեղծեն եզակի համուժ մը՝ յատուկ 

իրե՛նց միայն։ Բառարանը համազդեցութիւն բառով կը թարգմանէ synergy-ն, որ մասամբ 

ճիշտ է, քանի որ աշխատակիցն ու գրողը անպայման կ՚ազդեն իրարու վրայ, սակայն 

ազդեցութենէն աւելի բան մը կայ, որ համուժ բառով կ՚ուզեմ արտայայտել։ Կայ զիրար 

հասկնալու, իրարու «մեղսակից» ըլլալու իրողութիւն մըն ալ, որ թերթի մը կ՚ընծայէ 

իւրայատուկ համ մը, դէմք մը, տե՛ղ մը մամուլի համապատկերին մէջ։ Սակայն ընթերցողը 

պիտի նկատէ, որ այդ յարաբերութիւնները երբեմն հաստատուած են շատ աւելի կանուխ քան 

«Հորիզոն»-ի ստեղծուիլն ու անոր խմբագրութիւնը ստանձնելս։  

Սակայն այս բաժինը պիտի բանամ երկու հին նամակներով, ստացուած Յարութիւն 

Քիւրքճեանէն, երբ երկուքս ալ տակաւին ուսանող էինք, բայց որոշ խմբագրական 

փորձառութիւն ալ ձեռք ձգած էինք, ինք՝ Ճեմարանի «Ջահակիր»-ին մէջ, ես՝ «Յուսաբեր»-ի 

«Երիտասարդական շարժում» էջին։ Այդ նամակներուն մէջ արձագանգները կան իմ ալ 

մտահոգութիւններուս եւ ապրումներուս։ 

Պէյրութէն, 1963 հոկտեմբեր 6-ին Յարութ կը գրէր. [...] Չորս տարուան փորձառութիւն մը 
մէջս գրեթէ հիւանդութեան վերածած է հաճոյքը, որ առհասարակ կը պատկանի բոլոր մեծ եւ 
փոքր խմբագիրներուն. դժուար պիտի ըլլայ ինծի «ապրիլ» առանց տպուած թուղթի, սեւ 
մելանի բոյրերուն. վստահաբար դուք ալ ենթակայ էք նոյն հիւանդութեան։ 

Իսկ 1964 մարտ 31-ին աւելին պիտի ըսէր. 
[...] Փետրուարի վերջին շաբթուն ստացայ 14 փետրուարի թուակիրդ, որ քիչ մը 

անակնկալի բերաւ զիս. կը պատրաստուէի պատասխանել Կաղանդի քարտ-նամակիդ, երբ 
հասաւ եգիպտական նամակադրոշմով զարդարուած պահարանդ։ Արտասովոր հաճոյք՝ ինծի 
համար. հաճոյք՝ որ կը զգամ ամեն անգամ նամակ մը ստանալուս։ Եւ որ կը բազմապատկուի 
շնորհիւ իր մասնաւոր բնոյթին՝ իր չորս էջերուն, որոնք քանի մը րոպէի մէջ նոր ընկերոջ մը 
գիւտը կ՚ընեն ինծի, արդէն ստեղծուած կապ մը կ՚ամրապնդեն։ Այդ հրաշքը (գրեթէ) չի գար 
քանի մը թուականներէն կամ կենսագրական տեղեկութիւններէն որ տուած ես, այլ 
մտերմութեան շեշտէդ, որուն համար շնորհակալ եմ։  
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[...] Առանց այլեւայլի՝ դժգոհ եմ սփիւռքէն։ Կ՚ընդունիմ 30-40-ական թուականներու 
իրագործումները։ Բայց քանի ի վիճակի եմ գէշ-աղէկ անձամբ հետեւելու դէպքերուն, շուրջ 10 
տարիէ ի վեր, ըսեմ կլոր հաշուով՝ ի՞նչ ենք տուած եւ ի՞նչ կու տանք այսօր։ Սանկ-նանկ 
կղզիացած,– Աղբալեան պիտի ըսէր «ջերմանոցային»՝ քսան տարի առաջ, Ժագ Յակոբեանի 
առիթով, – դրսեւորումներ, որոնք, այո՛, իրենք զիրենք կը փրկեն։ Բայց ընդվզեցուցիչ չէ՞ 
մտածել Պէյրութի պէս կեդրոն մը... 1962-ին միայն ունեցաւ քիչ ու շատ ներկայանալի 
«Բագին» մը, իր 120 հազարնոց հայութեամբ։ Տարբեր հարց, թէ «Բագին»-ն ալ, յաճախ... "se 
laisse à désirer"։ Փակենք այս ալ։ Սփիւռքի միտքին, մտաւորականութեան ահաւոր 
հիւանդութիւնն է, ըստ իս, իմացական ծուլութիւնը, ճիգի բացակայութիւնը։ Եթէ կրնաս, 
հիմա, ելիր եւ հրատարակէ այս կարծիքներդ։ Նախ՝ հաւար կը փրթի. երկրորդ՝ բանի չի 
ծառայեր, շինարար ոչինչ ունի։ Ես ինծի պիտի արտօնեմ նման կարծիք մը հրատարակել 
միայն ա՛յն օրը երբ իմ գրական աշխատանքովս եւ ստեղծագործութեամբս դարմանումի 
օրինակ մը առաջարկած ըլլամ։   

 

Կարապենցին ստորեւ ղրկած այս նամակս աւելի շատ պէտք է նկատուի ընթերցող-գրող 

յարաբերութեան մը արդիւնքը, քանի որ գրուած է 1973 դեկտեմբեր 13-ին, Սուտանի վերեւ՝ 

Քիկալի-Աթէնք թռիչքի ընթացքին։ Ահա նամակը իր ամբողջութեան մէջ. 

Վարը անծայրածիր անապատն է. կը վերադառնամ Ափրիկէի սրտէն՝ Ռուանտայէն, ուր 
գացեր էի խումբ մը գործակիցներու հետ Ռուանտայի ազգային համալսարանի շէնքերու 
ընդլայնումը ուսումնասիրելու համար։ 9000 մղոն երթ... նոյնքան մըն ալ դարձ։ 
ճամբորդութիւնը, անկասկած, եղաւ շատ հետաքրքրական եւ փաստօրէն ընդլայնեց 
հորիզոնս։ Ինծի ընկերացաւ Կարթագէնի դուստրը՝ Ալմիրան։ Անապատին մէջ բլուրներ 
ժայռանման, արեւ, շուք ու ստուեր։ Ընթերցումը քիչ առաջ աւարտեցի։ Կը նայիմ 
մակագրութեանդ թուականին, ճիշտ տարի մըն է անցեր... եւ ըսել թէ տարի մըն է, որ 200 
էջնոց գիրք չէի կարդացեր։  

Հետաքրքրութեամբ կարդացի. նոյնիսկ՝ «վերջը ի՞նչ պիտի ըլլայ...»։ Անապատին մէջ 
կղզիներ, բլրակներ, դուրս ցցուած ոսկորի կտորներ... ո՞վ թափեր է իր խաղալիքները այդպէս 
անփոյթ ու ելեր գացեր։ Ալմիրան շատ առինքնող եւ խորհրդաւոր տիպար մըն էր։ Սուրեա՞նը 
ի՞նչ եղաւ. ի՞նչ գործ ունէր հոն, ի միջի այլոց։ Իսկ ո՞վ է Հոմերը. հակառակ որ բաւական 
խօսեցաւ ինք իր մասին, չկարողացանք իր դէմքը, ճշմարիտ դէմքը (գուցէ Յակո՞բը, դիմակ 
հագած) տեսնել։ Այժմ քարերը վերացական կտաւի մը վերածուեցան։ Անապատի քամին ի՜նչ  
խաղեր կը խաղայ։ Նիւ Եորքը դարձաւ ինծի համար ծանօթ վայր. Նիւ Եորքի մէկ-երկու 
երեսները միայն, թերեւս։ Սուրեանի նամակը,– յապաղած նամակը,– գուցէ ամբողջ գրքին 
հիմքը պիտի դառնար։ Կարթագէ՞նը ինչ եղաւ։ Ալմիրան ամբողջութեամբ Նիւ Եորքի դուստրն 
էր։  

Ամերիկեան առօրեային հետեւողին համար գիրքը ծանօթ շարժանկար մը դիտելու 
տպաւորութիւնը ձգեց։ Յակոբ Կարապենցը իր գրչին ետեւ պահուըտած էր. լեզուն, ոճը, 
պատմելու համով ոճը իրն էր. բայց ինքը չկար։ Այս անգամ հոգիները անծանօթ էին իրապէս, 
մինչ միւս «անծանօթ»-ները՝ ամբողջովին ծանօթ։  

Յաջո՞րդը... ե՞րբ։ Հիմա վարը ժայռերու ծով է։ Արեւը իջեր է, ստուերները ծամօնի պէս 
կ՚երկարին։ Քիչ ետք Ապու-Սիմպըլի վրայէն պէտք է անցնինք։ Ապրիս, շարունակէ՛։ Կը 
սպասեմ։ Ցը։  
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Իսկ ի՞նչ եղաւ Կարապենցի հակազդեցութիւնը. Ուաշինկթըն Տիփոյէն 1974 մարտ 1-ի 

նամակին մէջ սապէս կը գրէր. 
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[...] Նամակդ շատ սիրեցի։ Անկախ քո կամքից գրական գեղեցիկ մի էջ է՝ լի 
գաղափարների հաղորդականութեամբ։ Ճիշտ է դիտողութիւնդ։ «Կարթագէնի դուստրը»-ի մէջ 
բացակայ է Յակոբը։ Ներկայ է միայն Կարապենցը, այն էլ դիտողի դերում, ի հարկէ որքան  
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     Լուսիկ Մելիքեանի ձեռագիրը 

 
հնարաւոր է։ Այստեղ հեղինակը գործ ունի մարդու հետ՝ ընդհանուր, եւ եթէ կարելի է ասել, 
համաշխարհային մարդու հետ, որի մաս է կազմում նաեւ Հայը։ 

Ես շատ կ՚ուզենայի, որ դու յաճախ գրէիր։ Յղկուած ոճ ունես։ Նաեւ ջիղ։ Աշխատիր 
կեդրոնանալ գրականութեան վրայ։  

Աւելի քան ութ տարի ետք՝ 1982 մայիս 9-ին, ան դարձեալ պիտի անդրադառնար այդ 

նամակիս. 

[...] Այսօր մխրճուեցի բուրգանման նամակներիս դէզերի մէջ եւ վերջապէս գտայ 
Սուտանում, օդի մէջ գրած քո նամակը, որի կրկին ընթերցումը ինձ յուզում պատճառեց։  

Քանի որ Կարապենցի հետ ենք, կարդանք նաեւ սա հատուածը իր 1984 հոկտեմբեր 23-ի 

նամակէն, որ մեզ կը բերէ այս բաժնի բուն նիւթին. 

[...] Ապա ուզում եմ հիացմունք յայտնել քո խմբագրիդ աչալուրջ հետեւողականութեան 
նկատմամբ։ Գեղեցիկ երեւոյթ է, երբ խմբագիրը կապ է պահպանում իր աշխատակիցների 
հետ՝ նրանց դրդելով, քաջալերելով։ Իմ գրական շատ փորձերը ես պարտական եմ 
Դարբինեանին, որը ամեն առիթով յորդորում եւ աշխատանքի էր մղում ինձ ու բազմաթիւ այլ 
գրողների։ Հիմա դու ես ստանձնել այդ դերը, որը միանգամայն գնահատելի է։ Քո այդ 
ջանքերի ապացոյցն են «Հորիզոն»-ի բովանդակութիւնն ու նկարագիրը։  

 
Նոյն օրերուն՝ 1984 հոկտեմբեր 25-ին ստացուած այլ նամակ մը, այս անգամ Նիւ Եորքէն՝ 

Լուսիկ Մելիքեանէն, կը խօսի խմբագրի մէկ այլ դերակատարութեան մասին. Նախ եւ առաջ 
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շնորհակալութիւններս ընդունի, որ Նորիկի մահուանից միակ խմբագիրն էիր, որ 
անդրադարձար ու յիշեցիր, որ թերեւս հոգեկան ծանր վիճակի մատնուած լինէի եւ այլն... 
առհասարակ դու, որպէս խմբագիր, բաւական ուշադիր ես գրողներիդ հանդէպ,– այդ առթիւ 
խօսում էինք մի քանի օր առաջ երբ Պօղոսն էլ այստեղ էր... Պօղոս՝ «Բագին», ի հարկէ... 

Լուսիկ այդ շրջանին այցելեց Մոնթրէալ, ու հաճոյքը ունեցայ զինք ընթրիքով մը 

հիւրընկալելու։ Անթուակիր բացիկի մը մէջ ան կը յայտնէ, որ պիտի չմոռնայ, որ սեղանիս 

վրայ իր հին մէկ գիրքը՝ «Թեւածող մտքեր»-ը տեսեր էր։ Եգիպտոսէն բերուած էր մեզի հետ, ու 

վստահ էի, որ ուրախութիւն պիտի պատճառէր իրեն... 

 

Միշտ մնալով նոյն տարուան ժամանակաշրջանին մէջ, կարդանք նաեւ ընկ. Բաբգէն 

Փափազեանի այս նամակը, 1984 դեկտեմբեր 24 թուակիր, գրուած Պէյրութէն։ Կու տամ իր 

ամբողջութեան մէջ.   

Վաղուց է որ ստացած եմ 30 հոկտ. 1984 թուակիր նամակդ, 1985 մարտին ձեր 
հրատարակելիք եւ Քրիստափորի մահուան 60-ամեակին նուիրուելիք բացառիկին մէջ 
յօդուած մը գրելու առաջարկութեամբ: Ու նոյնքան վաղուց, այսինքն նամակին ստացման 
օրէն, ինծի համար ներքին տառապանք մը եղաւ այդ նամակին պատասխանելու հարցը։ Եթէ 
բացատրեմ թէ ինչո՞ւ... վստահ եմ պարզ պիտի ըլլայ քեզի համար ալ:  

Ասկէ երկու ամիս առաջ տեղւոյս «Ազդակ»-ի խմբագրութեան կողմէ հրաւէր մը ստացայ, 
գրութեամբ մը մասնակցելու իրենց նոր տարուան բացառիկ համարին. գացի խմբագրատուն 
եւ անոնց որ այժմ պատասխանատու են այնտեղ,– բաւական երիտասարդ տղաք են,– 
բացատրեցի հետեւեալը՝ անձնապէս անօգտակար կը գտնեմ յաւուր պատշաճի գրուած 
գրութիւնները, որոնք ներքին մղումի մը արդիւնքը չեն. կանխորոշուած թուականի մը 
առիթով, կանխորոշուած ծիսակատարութիւն մը կատարելու նպատակով պիտի գրուին. 
հետեւաբար կը դժուարանամ իրենց առաջարկին ընդառաջելու։ Պատասխանուեցաւ ինծի,– 
պատասխանողը երիտասարդ խմբագիրներէն մէկն էր,– թէ ինք եւս նոյն տեսակէտին էր, 
սակայն բնականաբար թերթը կը գտնուէր վարժութիւն դարձած, սովորութիւն դարձած 
Ամանորի բացառիկ թիւը հրատարակելու հարկադրանքին առջեւ. եւ այդ առիթով ալ, 
հաւանաբար կարելի էր բան մը գրել, մանաւանդ որ,– կ՚ըսէր,– «դուք, եթէ ներքին մղում մը 
ունենաք կրնաք անմիջապէս նստիլ ու պէտք եղածը գրել»: Ուրե՛մն,– ըսի,– չեմ խոստանար 
ճիշտ թուականին հասցնել,– պահանջած էին որ մինչեւ նոյեմբեր 25 գրութիւնը իրենց 
սեղանին վրայ ըլլար,– եւ կրնար ըլլալ նաեւ որ բնաւ չգրէի, ուստի պէտք չէր նեղուէին այդ 
պարագային:  

Օրերը անցան, նոյեմբեր 25-ը եկաւ, ու ես բան մը գրած չէի: Նոյեմբեր 25-ի առաւoտուն, 
չեմ գիտեր ո՞ր դէպքին, կամ որո՞ւ եւ ո՞ր ելոյթին առիթով, ներսս դժգոհութիւն մը ծնաւ 
կեցուածքներու պակասին ի տես,– որովհետեւ համnզուած եմ թէ մեր կեանքը մենք կը 
թշուաոացնենք՝ երբ անհրաժեշտ մարդկային կեցուածքը չենք յայտնաբերեր, երբ հարցը 
մարդկութեան հետ կապ ունի. կամ ազգային նկարագրին հարազատ կեցուածքը՝ երբ հարցը 
մեր ազգային հարցերուն կը վերաբերի. եւ կամ՝ դաշնակցական բարոյական ըմբռնումներուն 
հետ հաշտ կեցուածքը՝ երբ հարցը մեր կուսակցութեան վերաբերող հարց մըն է. ու իրապէս 
նստայ ու մէկ շունչով բաներ մը գրեցի, ըսելու համար թէ տարին իրապէս նոր կրնար ըլլալ 
միայն այն պարագային, երբ մենք չէինք նահանջեր, չէինք ընկրկիր անհրաժեշտ կեցուածքը 
ցուցահանելու պարտաւորութեան առջեւ: 

Նոյեմբեր 26-ին յoդուածը տարի «Ազդակ»-ի խմբագրութեան եւ անշուշտ կատակով՝ 



67 
 

ներողութիւն խնդրեցի մէկ օր ուշացուցած ըլլալուս համար յօդուածը: Կատակով՝ որովհետեւ 
գիտէի,– եւ երիտասարդ խմբագրին dպիտը այդ կը փաստէր արդէն,– թէ ոչ ոք յարգած չէր 
պայմանաժամը...  

Ու հիմա դառնանք քու խնդրանքիդ: 
Քրիստափո՜ր... կա՞յ արդեօք ըսուելիք որեւէ նոր բան Քրիստափորի մահուան 80-

ամեակին առիթով... կա՞յ արդեօք ըսուելիք բան մը, Քրիստափորի հետ կապակցաբար, որ 
արդէն հարիւր անգամ ըսուած չըլլայ, ծամծմուած չըլլայ. եւ այդ չափազանց ծամծմումին իսկ 
բերումով՝ այլեւս քլիշէի վերածուած բան մը չըլլայ... Չգիտեմ, ես իմ մէջս չեմ գտներ նման 
տարրեր, ըսել կ՚ուզեմ՝ քլիշէ չեղած տարրեր, որ կարենամ գործածել Քրիստափորի մասին 
գրելու ատեն։ Քլիշէները՝ կ՚ատեմ... Մարդ եթէ իրը եղող համոզումներն ու հաւատացածները 
չէ որ պիտի ըսէ կամ գրէ, աւելի լաւ է բնաւ բան մը չըսէ, ու տող մը իսկ չգրէ: Հետեւաբար 
սիրելի Վրէժ-Արմէն, կ՚ըմբռնես թէ ինչու այսքան երկար գրեցի... որովհետեւ խնդրանքդ 
մերժելու հարկադրանքին տակ կը գտնուիմ, պարզապէս իմ ներքին ապրումներուս բերումով: 

Մեր կեանքը արդէն իսկ ինքնաբերաբար շատ կ՚աղքատանայ, ամենօրեայ «քլիշէ» 
կեցուածքներով ու արտայայտութիւններով. հարկ չկայ որ ես ալ ջուր լեցնեմ այդ ջաղացքին։ 
Գիտեմ թէ կան մտածողներ,– եւ հաւանաբար անոնք ալ ճիշտ են, կամ թերեւս անո՛նք միայն 
ճիշտ են եւ ես՝ սխալ,– որոնք կ՚ըսեն, «ինչո՞ւ անպայման քլիշէ համարել ըսուածները... միթէ՞ 
չի կրնար պատահիլ որ այսօրուան մարդուն մէջ Քրիստափորը նոյն յոյզերն ու մտքերը 
արթնցնէ, ինչպէս որ տեղի ունեցաւ իր մահուան յաջորդող oրերուն կամ տարիներուն: Գրէ՛ 
ինչ որ կը մտածես, ու թող նոր սերունդները կարդան քու մտածածդ Քրիստափորի մասին»... 
Թերեւս այդպէս մտածողները ճիշտ կ՚ըսեն, ուղիդ կը մտածեն, եւ լաւ կ՚ընեն՝ երբ կ՚ընդառաջեն 
խնդրանքիդ եւ Քրիստափորի մահուան 80-ամեակին առիթով յօդուած մը կը գրեն... Թերեւս։ 
Սակայն ե՛ս հիմա ահա, նստած իմ քլինիքիս մէջ, վարի խանութէն վեր հոսող ժեներաթէօր 
մոթէօրի մը միալար աղմուկին ազդեցութեան տակ ինկած, ու այդ պատճառով ալ թերեւս 
թմրած ուղեղով ու հոգիով մարղ մը, հարց կու տամ ինքզինքիս, (ի դէպ՝ ժեներաթէօր ըսուածը 
հիմա Պէյրութի մայթերուն զարդարանքն է, գրեթէ ամեն խանութի, քիչ թէ շատ լոյսի կարիք 
ունեցող խանութի առջեւ, մայթին վրայ տնկուած է, որովհետեւ այս կամ այն պատրուակով, 
«հարաւի մէջ կռիւ եղաւ, ռումբ մը Ճիյէյի ելեկտրակայանէն Պէյրութ եկող հոսանքի գապլերէն 
մէկը կտրեց» ըսելով,  «արձակազէններ չեն ձգեր որ բանուորները մoտենան ու 
նորոգութիւններ կատարեն» ըսելով, ելեկտրական հոսանքնիս ամեն օր վեց ժամ կը կտրեն, 
անշուշտ շրջան առ շրջան փոխելով հոսանքի դադարման ժամանակաշրջանները. տեղ մը 
մինչեւ կէսօր, միւս տեղը կէսօրէն սկսելով մինչեւ երեկոյեան վեցը, եւ այլն, եւ այլն... (այս 
իրողութիւնը չեմ արձանագրեր անշուշտ արտագաղթել փափագողները քաջալերելու 
մտահոգութեամբ, սակայն անոնք, եթէ ուզեն այս մէկն ալ օգտագործել որպէս յաւելեալ 
պատրուակ երկիրը ձգելու-հեռանալու համար, ազատ են անշուշտ, կրնան օգտագործել), 
հարց կու տամ ինքզինքիս, թէ անոնք ի՞նչ պիտի գրեն Քրիստափորի մահուան 85-ամեակին 
առիթով, 90-ամեակին առիթով, 95-ամեակին առիթով... (փակագիծ՝ 100-ամեակը 
չյիշատակեցի, որովհետեւ վերջ ի վերջոյ հարիւր տարին անգամ մը, կամ մինչեւ իսկ 50 
տարին անգամ մը երկու սերունդ փոխուած կ՚ըլլայ, եւ կրնայ ըլլալ որ այս կամ այն մէկուն 
գրելիքը նորութիւն թուի, կամ հետաքրքրական համարուի, եւ իր ազդեցութիւնը ունենայ 
ասոր կամ անոր վրայ)։ 

Ու ահա, այսպէս, մտորումներու ովկիանոսի մը վրայ տարուբերուելով, քիչ մը շատ 
Կոստան Զարեան կամ Եղիշէ Չարենց, կամ Շանթ ու Աղբալեան կարդալով, նման 
պարագաներու դիմաց կը վերածուիմ որոշ չափով ամլացած մարդու մը: 
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Հիմա՛, ա՛լ վստա՛հ եմ, որ զիս պիտի ըմբռնես եւ ներողամիտ պիտի գտնուիս. ուստի 
կանգ կ՚առնեմ: 

Ընկերական ու կարօտի իրապէս ջերմ բարեւներս բոլոր անոնց որոնք ես կարօտցած եմ, 
կամ անոնց՝ որոնք կրնայ ըլլալ որ զիս կարoտցած ըլլան: 

Այսպիսի նամակներ ունին նաեւ դաստիարակչական հանգամանք... 

 

Աբրահամ Ալիքեան յատուկ պարագայ մը կը ներկայացնէ, քանի որ Խորհրդային 

Միութեան վերջին շրջանին ինծի համար անհաւատալի բան մըն էր անձնական անմիջական 

կապ հաստատել իր նման ականաւոր գրողի մը հետ։ Ահա մեր փոխանակած նամակներէն 

ոմանք եւս։ Առաջինը՝ 1990 սեպտեմբեր 16-ին իրեն ուղղած նամակս է, որուն առաջին մասը 

նախորդ բաժիններէն մէկուն մէջ տեսանք.   

Քեզի կ՚ուղարկեմ քանի մը թերթեր, որոնց մէջ պիտի գտնես նաեւ հարցազրոյցդ ու քու 
մասին յօդուածներ։ Շատ երախտապարտ պիտի ըլլամ եթէ հեռաւոր հիւսիսի այդ անկիւնէդ 
հեռաւոր հիւսիսի ա՛յս անկիւնը յիշես ու բանաստեղծութիւն մը կամ յօդուած մը առաքես։ 
Խոստացար Ռ. Սեւակի մասին մենագրութիւնդ ղրկել. ի՞նչ ջուրի վրայ է։  

Անձկութեամբ կը հետեւինք լուրերուն, ամբողջ կայսրութիւն մը տակն ու վրայ է. 
Աստուած մեր մինուճար հայրենիքին հետ ըլլայ։ 

Այս օրերուն սկսանք 100-ամեակի տօնակատարութիւնները։ Կը տեսնեմ որ հայրենի 
մամուլն ալ հետեւողական կերպով նոյնը կը յիշատակէ, արտատպելով Ռուբէն, Դրօ, 
Վրացեան... 

Մեր կեանքը, լարուած մեքենայի նման, իր ընթացքը կը շարունակէ։ Վերջերս 
Յունաստան էի, մասնակցելու «Համազգային»-ի առաջին պատգամաւորական ժողովին։ Օր 
մը թերեւս Մոսկուայի մասնաճիւղ մըն ալ կը հիմնենք... 

Սպասելով գրիդ, 
        Կարօտով ու սիրով՝ 
                      Վրէժ-Արմէն 
Երկրորդը 1991 փետրուար 17-ին գրեր եմ. 

Այսօր պահ մը գտայ գրասեղանիս վրայէն տեւաբար ծուռ-ծուռ ինծի նայող նամակիդ, 
որ գրեթէ ամիս մը առաջ ստացած եմ։ 

Շնորհակալ եմ գնահատական խօսքերուդ համար. չեմ գիտեր թէ հայաստանցիներո՛ւ 
հակազդեցութիւնը ինչ եղաւ այդ բաց նամակիս առնչութեամբ։ 

[...] Գալով Մահարիի մասին գրածիդ, չարտատպեցի, որովհետեւ շատ մասնակի 
դրուագ մը պատմեր էիր. թերեւս «Հորիզոն»-ին համար քիչ մը աւելի երկար ու 
համապարփակ դիմանկարը գրես անուանի գրողին... 

[...] Կը հասկնամ դժուարութիւններդ, հեւքոտ կեանքդ. պարզապէս քեզի կը ձգեմ 
յարմար առիթները գտնելը՝ «Հորիզոն»-ը շփացնելու ճիգդ արդիւնաւորելու համար։  

Ահա եւ իր պատասխանը՝ 1991 մարտ 3-ին, Մոսկուայէն.  

Վ. Գրիգորեանէն իմացայ, նամակդ (բաց) շատ լաւ տպաւորութիւն է ձգած 
կարդացողներուն վրայ, եւ այլ կերպ չէր կրնար ըլլալ. հոն ազնուութիւնն ու արդար ցասումը 
շատ վարակիչ էին։ [...] [Այդ բաց նամակին մասին տեսնել «Նախապատւութիւնը՝ 

հաւաքականին» բաժնին մէջ – ՎԱԱ] 
Մեքենագրուած ունէի երկու բանաստեղծութիւն, կը ղրկեմ «Հորիզոն»-իդ ապրիլեան 

թիւին համար։ Երկուքն ալ նոր են եւ շատ յարմար այդ թիւին։ Այդ ի՞նչ «հայցողի դերին մէջ 
գտնուելու» մասին կը խօսիս դուն, Օ՜ Վրէժ-Արմէն, աղուոր տղայ։ Երբ ես բան ունենամ 
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անմիջապէս կը պարսատիկեմ քեզի, արխային կաց, ինչպէս կ՚ըսեն արեւելահայերը 
թրքավարի։ Մուշեղի մասին կը փափագիմ բան մը գրել, բայց այս անտէր ժամանակը չունիմ։ 
Բանաստեղծութիւնը, իմ պարագայիս, ժամանակ չ՚ուզեր. ընկնաւորի, վերնոտի նոպային պէս 
է։ Կու գայ, գրի կ՚առնես, կ՚անցնի։ Իսկ արձակը... Աստուած տունէ-տեղէ հեռու ընէ. օրինական 
կնոջդ պէս ժամեր կը պահանջէ, մինչդեռ քերթուածը հոմանուհիին պէս է...  

Յաջորդ երկուքը պատառիկներ են, որ մնացեր են թուղթերուս մէջ. 

Շնորհակալ եմ, որ տպեր էիր քերթուածներս գրեթէ անվրէպ։ Կ՚ուղարկեմ քեզի նորեր, 
թախանձելով, որ աւելի ուշադիր ըլլաս։ Կը հասկնամ, ե՛ս եմ մեղաւոր, քանի որ բարդ են 
լեզուս ու յուզաշխարհս։ Այլ կերպ չեմ կրնար, «իմոնք էսպէս են, ի՜նչ արած»։  

Տնօրինութեանդ կը ղրկեմ այս քերթուածները քաւելու համար երկարաձիգ թերացմանս 
մեղքը։ Եթէ անվրէպ տպես ասոնք, օրինակ մը առաքէ ինծի, այլապէս՝ ոչ։ Անվրէպ կ՚ըսեմ, 
քանզի կը սոսկամ մեր մամուլին տառասխալներէն, որոնք քանիցս կը շեշտեն անոր 
արեւմտահայերէնին ողորմելիութիւնը։  

Ողջ լե՛ր, ի դիցն աջոյ, որոնք առաւելազանց մարդահաճոյ են քան մեր հրէատիպ 
Բարձրեալը։ 

 

Այդ տարիներուն ուրիշ հայրենի գրողներ ու մտտաւորականներ ալ մեր մէջ ունենալու 

վայելքը ունեցած էինք։ Անոնք կ՚այցելէին նաեւ խմբագրատուն, անոնց հետ հարցազրոյց 

կ՚ունենայինք ։ Անոնցմէ մէկն ալ Մարօ Մարգարեանն էր, որ հարցազրոյցիս սեւագրութիւնը 

տեսնելէ ետք Մոնթրէալէն իսկ նամակ մը կ՚ուղարկէր 1990 օգոստոս 10 թուակիր, յայտնելով, 

որ շատ խառն ի խուռն պատասխանած էր հարցումներուս, ու կը խնդրէր, որ յատուկ 

ուշադրութեամբ խմբագրեմ պատասխանները։ Եւ կ՚աւելցնէր. 

[...] Խնդրում եմ «Բաց նամակ Բուշին» նոյնպէս նուրբ խմբագրելով, մի քիչ կրճատելով, 
տպագրէք [...] եւ եթէ հնարաւոր է թարգմանէք անգլերէն։ 

Սիրելի Վրէժ-Արմէն, ես կեանքիս մէջ երբեք այսքան չեմ մտահոգուել։  Այս անյարմար 
վիճակից հանէք ինձ,– շատ մեղաւոր եմ զգում ինձ եւ մտահոգ անչափ, ինքներդ բաւական 
նուրբ գրող էք եւ ինքներդ կարող էք անել ինչ անհրաժեշտ է, մանաւանդ նաեւ խմբագրել, մի 
բան, որ ես երբեք չեմ կարող անել։  

       Սիրով՝ Ձեր քոյր Մարօ Մարգարեան   
 

Մկրտիչ Անդրանիկ (Բեմպէճեան), Աղեքսանդրիայէն, ինք եւս ցանկացած է 

աշխատակցիլ «Հորիզոն»-ի, բայց միշտ ալ կասկած մը ունեցած է, որ իր գրութիւնները կրնան 

մերժուիլ քանի որ Դաշնակցութեան դէմ դիրքորոշուած է տարիներ առաջ։ 1992 յունուար 24-ի 

նամակով մը, փոխանցելով յօդուած մը, հետեւեալը գրած է.  

Նաեւ կը խորհիմ թէ անպատեհութիւն չկայ գրութիւնս լոյս տեսնելու Հորիզոն 
շաբաթաթերթին կամ «Գրական յաւելուած»-ին մէջ։ [...] Չեմ վարանիր աւելցնելու հետեւեալը։ 
Վստահ եղէք պիտի չվշտանամ եթէ չուզէք լոյս ընծայել։ Այդ ալ նախատեսած եմ, որովհետեւ 
շատ լաւ ու կատարելապէս կ՚ըմբռնեմ մեր մամուլին վարքագիծը եւ տրակոնական 
սկզբունքները, ձեր կուսակցութեան մաս չկազմողներուն հանդէպ։ 

Անշուշտ կը սխալէր իր կասկածամտութեան մէջ։ Յօդուածը լոյս ընծայուեցաւ։  

[...] Ներփակ կը ղրկեմ յուշեր Հմայեակ Շէմսի մասին։  
[...] Կը խորհիմ թէ անկեղծ, պարկեշտ եւ ուղղամիտ խորհրդածութիւններ կատարած եմ 

մեր դպրոցի անցեալէն։ 
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  Մարօ Մարգարեանի ձեռագիրը 

 

Պօղոս Գուբելեան 1994 նոյեմբեր 25 թուակիր իր նամակին մէջ պէտք եղածէն աւելի ... 

առատաձեռն կ՚ըլլար. «Հորիզոն գրական»-ի մէջ հրատարակուիլը ինծի թէ՛ բախտ բերած է եւ 
թէ՛ ալ՝ հոգեկան բաւարարութիւն։ Սիմոն Սիմոնեանի մահէն ետք, լապտերով, գրական թերթ  
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     Պօղոս Գուբելեանի ձեռագիրը 
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եւ իրաւ մտաւորական, իրաւ մարդ-խմբագիր մը կը փնտռէի եւ հազուագիւտ այդ 
կատարելիութիւնը, խոստովանիմ թէ քո՛ւ մէջդ գտայ։ [...]   

Ապա, իր խանդավառութեան մէջ, ան փափագ կը յայտնէր դառնալ «Հորիզոն»-ի, աւելի 

ճիշտ՝ անոր գրական յաւելուածի ներկայացուցիչը ի Լոս Անճելըս։ 1996 ապրիլ 14-ին 

հետեւեալը կը գրէի իրեն. 

[...] Չափազանց շնորհակալ եմ ու երախտապարտ, ԳՅ-ի նկատմամբ տածած 
զգացումներուդ համար. նաեւ ինծի ուղղած գովասանքներուդ, որոնք հիմա արդէն մեր  
երկարամեայ բարեկամութեան կ՚ուզեմ վերագրել քան իմ արտասովո՜ր յատկութիւններուս։ 
Ձեռքէս եկածը կ՚ընեմ, առանց մեծ յաւակնութիւններու, սիրելի Պօղոս։ 

Գալով առաջարկիդ, նախ ըսեմ, որ ոեւէ մէկուն որեւէ պաշտօն կամ լիազօրութիւն չեմ 
տուած մեր յաւելուածը ներկայացնելու համար այդտեղ. չեմ գիտեր ուրկէ՞ ստացած ես այն 
տպաւորութիւնը, թէ հոն մէկը նման պաշտօն ունի. եթէ կ՚ընէ՝ ինքն իր նախաձեռնութեամբ 
կ՚ընէ, եւ պէտք է շնորհակալ ըլլալ իրեն։ Ես սակայն տեղեակ չեմ ատկէ։ 

Նոյնը եւ դուն կրնաս ընել. մղել գրչակիցներդ որ ստեղծագործեն ու մեզի ղրկեն իրենց 
գրածները՝ առանց դոյզն ապահովութեան որ պիտի հրատարակենք զանոնք։ Ինձմէ աւելի լաւ 
կը ճանչնաս շրջապատդ եւ գիտես որ որքան արժեմ-չարժեմ մարդիկ գրիչ կը շարժեն։ Չեմ 
ուզեր, որ ո՛չ դուն, ո՛չ ալ մենք գէշ մարդ ըլլանք անոնց հետ։ Ծանօթացուր թերթը, թող գրեն, 
բայց պատասխանատու մի՛ ըլլար, որպէսզի մերժումը դժուար չըլլայ։ Ամեն պարագայի, քեզի 
պէս հաւատարիմ աշխատակիցը տիրոջ իրաւունք կը վայելէ թերթին նկատմամբ։ Գրիչդ 
դալար։ 

 
Չեմ գիտեր քանի խմբագիր իր արխիւին մէջ կրնայ սա յաջորդին նման նամակ մը 

գտնել։ Գրողը Եդուարդ Էլոյեանն է, վաստակաւոր դաստիարակ, որ նաեւ ունէր գրելու 

իւրայատուկ ոճ ու նկարագիր, եւ որ սակայն դժբախտաբար մնաց ամուլ՝ հակառակ բազում 

թախանձանքներուս։ Այս նամակը սակայն, 1990 օգոստոս 2 թուակիր, կը մնայ եզակի. 

Սիրելի Վրէժ-Արմէն, 
Գիտե՞ս, որ մանկան մը անհոգ հրճուանքը կ՚ապրիմ այս օրերուն, մանուկի մը պէս կը 

թռչկոտիմ, ոչ ծերացած թեւերովս, այլ՝ թեւերովը հայաստանցի՛ մանչուկի մը։ 
Ահա երեք-չորս շաբաթ կ՚ընէ, որ զինք ճանչցած եմ։ 
Համբուրելի՛ հայորդի։ 
Ժամերով կը զրուցենք իրարու հետ. կը կատակենք, յաճախ ալ՝ կը լրջանանք։  
Ինք կը մանկացնէ զիս. կը վերանորոգէ՛։ 
Ես ալ կը զարմացնեմ զինք. հայաստանցի իր ծանօթ ուսուցչին շարունակութիւնն եմ ես 

այս տղուն համար, Հայաստանէն հեռու... 
Բարեգո՛րծ է այս տղան իմ նկատմամբ։ 
Նոյնը կրնա՞մ ես ըսել ես-ինծի համար, որ ակամայ եւ թերեւս ալ անգիտակ՝ չեմ թողուր, 

որ այս տղան ապրի իր մանկութիւնը եւ զրոյցիս ճամբով՝ շուտ-շուտ կը մեծցնեմ զինք։ 
Սեղանիս վրայ է իր պզտիկ մէկ բանաստեղծութիւնը, զոր նուէր բերած է ինծի՝ 

գործողութենէս ետք եւ հիւանդանոցէն տունդարձիս։  
Չէի կրնար մտածել, որ բանաստեղծ մը իր մէկ քերթուածը կրնար ձօնել ինծի... 
Ո՛չ մէկ մեծ բանաստեղծի ինծի ձօնուած իրաւ ալ բանաստեղծութիւն՝ կրնար այսքա՛ն 

ուրախացնել զիս։ 
Եւ՝ կը մտածեմ. 
– Բանաստեղծ ըլլալ՝ մանուկ ըլլալ կը նշանակէ։ 
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Բանաստեղծութիւնը մանկան սուրբ սիրտ է։ 
Կ՚արտագրեմ զայն մեր ուղղագրութեամբ՝ քեզի համար։  
Կը ներփակեմ նաեւ բանաստեղծ «մանուկ ֆիդայի»ի լուսանկարը։ 
Որպէս թերթի խմբագիր՝ վարուէ՛ անոնց հետ ինչպէս որ կ՚ուզես։ Մի՛ ակնարկեր 

նամակիս։ 
         Սիրով՝ 
         Եդուարդ  
 
 Աշխատակիցներու հետ կապերս ի վերջոյ կը յանգէին անձնական մտերմութեան մը, 

ինչպէս ըսի։ Զահրատին ուղղուած նամակս՝ 2004 յունիս 21-ին՝ այդ մտերմութեան արդիւնք է. 

 Մեծ ուրախութեամբ ստացանք ձեր աղուոր նուէրը՝ «Ջուրը պատէն վեր»։ Ես նոր սկսեր 
էի թղթատել, երբ պրն Հատտէճեան, «Համազգային»-ի այս տարուան հայագիտական 
դասընթացքի ծիրէն ներս, այնքան համով-հոտով ձեզ մեզի ներկայացուց, ընթերցումներ ալ 
ընելով ձեր այդ հատորէն։ 
 Երէկ երեկոյ, հայրիկս, ընկերս՝ Արտաշէսը ու ես մեր տան նստասենեակի 
մտերմութեան մէջ, մեր կիրակին աւարտեցինք ունկնդրելով ձեր այնքան սրամիտ եւ 
իմաստուն տողերը կնոջս՝  Նազիկին ընթերցմամբ։ 
 Կ՚անդրադառնանք, որ որքա՜ն մտածում կայ այնքան պարզ թուող այդ տողերուն մէջ, 
որքա՛ն քրտինք՝ քով քովի դնելու բառերը, հատիկ հատիկ, եւ ստեղծելու իւրաքանչիւրին 
պահը, իւրայատուկ, ինքնատիպ, զուարթամիտ, լաւատես եւ տակաւին որքան խոր՝ 
մարդկային ապրումներու եւ տագնապներու արձագանգներով։ 
 Կեցցէք։ Ձեր ծննդեան ութսունամեակին առթիւ՝ արեւշատութիւն եւ առողջութիւն մեր 
երկուքին ու արդէն իննսունին ճամբան բռնած հօրս կողմէ։ 

 

Նախքան այս բաժինն ալ աւարտելս Օշականի հետ փոխանակած նամակներէս 

փունջով մը, բերեմ հատուածներ երկու նամակակիցներու գրածներէն։  

 

Հերմինէ Դելլալեանի հետ կապը ստեղծուեցաւ պարագայաբար, երբ «Հորիզոն»-ի 

գրական յաւելուածը, ՀԳՄ պաշտօնաթերթ «Գրական թերթ»-էն արտատպեր էր իր ամուսնոյն՝ 

Յարութիւն Դելլալեանի յիշատակը ոգեկոչող յօդուած մը։ Յաւելուածը, շնորհիւ Պետրոս 

Ալահայտոյեանի, հասեր էր իր ձեռքը։ Մեր կապը սերտացաւ, ու ես յաջողեցայ զինք մղել, որ 

գրի առնէ իր յուշերը՝ ողբացեալ ամուսնոյն մասին։ Ահա ուրեմն հատուածներ՝ այդ օրերուն 

Հերմինէի գրած նամակներէն։   

Առաջինը՝ 2001 ապրիլ 17 թուակիր. 

Սիրով եւ յուզմունքով ապրիլ 16-ին ստացայ Ձեր ուղարկած ֆաքս նամակը եւ պրն 
Ռոպեր Հատտէճեանի նամակը։ Ջերմութեամբ եւ դողով պատած է հոգիս... Մտքերս 
խառնուեցան անակնկալ, ուրախալի լուրերէն։ Սակայն պէտք է փորձեմ հոգիս խաղաղեցնել, 
մտքերս հաւաքել եւ խօսիլ Ձեզի հետ։ Տեսակ մը շշմա՞ծ, զարմացա՞ծ եւ ուրախացած վիճակի 
մէջ կը գտնուիմ՝ խորհելով... Տէ՜ր Աստուածս, այս շաա՜ատ խոշոր թուացեալ աշխարհը 
որքա՞ն փոքր է... Յանկա՞րծ Աստծոյ հրաշքով, կը յայտնուի ազնիւ խմբագիր մը՝ յիշելով 
տարիներ առաջ «Գրական թերթ»-էն արտատպուած յօդուածը՝ գրող-հրապարակագիր 
Կարպիս Սուրէնեանին կողմէ։      
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[...] Երախտապարտ եմ Ձեզի, այն նուրբ հասկացողութեան, գնահատանքի, արժէքներու 
համար, որ կ՚արտայայտէք Դելլալեանի երաժշտութեան եւ յօդուածը սիրով տպագրելու 
խնդրում։ 

Գրել յուշերս Յարութիւնի մասին...  Միշտ մտածեր եմ, սակայն չեմ փորձած, գրել՝ 
համարձակութիւնս չէ ներած։ Ձեր առաջարկութենէն մղուած, ուժ առնելով, առիթ կ՚ունենամ 
վերադառնալու յուշերուս... 

Երկրորդը գրուած է 2001 նոյեմբեր 5-ին. 

Երբ կը նայիմ ծրարին մէջ տեղաւորելիք թերթիկներուս՝ ամօթով կը մնամ։ 
Չեմ ուզեր ճնշած ըլլալ ձեզ, խլելով թանգ եւ սուղ ժամերը։ Ի՞նչ է խնդրանքս ձեզմէ։ 
Առայժմ յուշերուս գրութիւնը դրէք մէկ կողմ, աճապարելու ոչինչ չունինք, երբ յարմար 

ըլլայ, այն ատեն աչքէ անցուցէք։ Կը խնդրեմ կենտրոնանաք գրելիք մի քանի կէտերուս շուրջ։ 
1. Այս յուշ-գրութիւնս առաջին քայլս է՝ այն ալ ձեր շնորհիւ։ 
2. Ինչքանո՞վ յաջողուած է գրել, արդեօ՞ք ճիշտ եմ մօտեցած բուն խնդրին, պէտք է 

որոշէք դուք եւ երբ գտնաք, թէ արժէ տպագրել «լաւ», եթէ արժէք չունի՝ կրկին «լաւ», բնաւ, 
երբեք չեմ նեղուիր, կը համարեմ յուշերս ձեզի եմ նուիրած։ Կարեւորը գործին շահիլն է։ 

3. Անշուշտ նկատած էք արեւմտահայերէնով գրելու դժուարութիւնս՝ ոչ գեղեցիկ, 
ինչպէս դուք, պրն Ալահայտոյեանը գեղեցիկ կը գրէք։ Երբեմն նոյնիսկ մէկ նախադասութեան 
մէջ չեմ տեղաւորուիր։ Երկմտանքի մէջ մնացի.– Ինչպէ՞ս գրեմ։ Անշուշտ իմ սովորած 
հայերէնով աւելի ճիշտ եւ գեղեցիկ կը գրեմ, բայց երկար մտածելէս յետոյ, զիջեցի 
արեւմտահայերէնին։ Ըսեմ նաեւ, շատ կը սիրեմ արեւմտահայերէնը, կը փորձեմ խօսիլ եւ 
գրել կրցածիս չափով, որով հնչեղութիւնը շատ անուշ է։  

4. Այն ատեն, երբ վերջնական որոշէք տպագրելու հարցը, եւ եթէ ունենամ 
թերութիւններ, կամ պարբերութիւններ հանուելիք, ուղղուելիք եւ կարիքը տեսնաք 
խմբագրելու, խնդրում եմ ունեցէք իմ թոյլտւութիւնը՝ լիովին կը վստահիմ ձեզի։ 

5. Կը հայցեմ ձեր խորհուրդը։ Եթէ որոշէք տպագրել, ճիշտ չ՚ըլլա՞ր տպագրուի  
2002 թ.-ի ապրիլ ամսուան մէջ՝ նուիրուելով Յարութիւնի մահուան 12-րդ տարելիցին։   

Երրորդը շնորհակալական նամակ մըն էր, 2002 մայիս 28 թուակիր.   

Ընդունէք խոնարհ ու շնորհակալ հոգիիս ջերմ ու երախտաւոր շնորհակալութիւնը այն 
ներշնչանքին ու քաջալերանքին համար, որուն վկան այս խօսուն յօդուածն է։  

 [...] Դուք եղաք այն հոգեզգացողը, հոգեբանը, որ առաջին նամակէս հասկցաք 
ներաշխարհիս ընդերքը... շա՜տ զարմանալի... 

 [...] Երբեք չէի մտածեր, օր մը պիտի գայ, որ յուշերս, որոնք կը փայփայեմ, կը պահեմ 
հոգիիս խորքում՝ միայն իմ համար, տառ ու տող պիտի դառնային՝ մարգարիտ հատիկներու 
շարանով, շարուէին «Հորիզոն»-ի գրական յաւելուածում։  

 [...] Կը յայտնեմ խորին շնորհակալութիւնս՝ ձեր մեծ աշխատանքին, օգնութեան՝ 
ամբողջ այս յօդուածը սրբագրելու համար։  

Յետոյ, քաջալերուած, Հերմինէ մեզի տրամադրեց յաւելեալ յուշեր, որոնք նոյնպէս 

հրատարակուեցան։ Այդ առթիւ ալ ան հետեւեալը գրեց 2003 յուլիս 21 թուակիր իր նամակով. 

[...] Այո՛, թանկագին պրն Վրէժ-Արմէն, դուք տուիք հնարաւորութիւն բանալու հոգիիս 
դռները, իրենց գաղտնի թախիծներով ու խորհուրդներով։  

Ես կարողացայ խօսեցնել այն Հերմինէն, որ երկար տարիներ լռած էր...։ Բայց այն 
փոթորկալից յուզումները, որոնք միշտ ալեկոծուեր էին հոգիիս փրփրադէզ ալիքներու 
խորութիւններում՝ թերեւս միշտ սպասելով պատեհ ժամու՝ ՊԱՅԹԵԼՈՒ, եւ ալիքները 
տարածելու չորս բոլորը՝ ուր անցեալս էր, իր մէջ  գրկած ուրախ եւ տխուր օրերով...։  
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[...] ... Ես կարողացայ գէթ մի փոքր, իմ գրիչով եւ ձայնով խօսեցնել Յարութիւնը, որ 
կ՚ըսէր այն՝ ինչ որ ինքը այնքա՛ն պիտի ուզէր ըսել... 

Փառք Ձեզի, փառք մարդասէր եւ իմաստուն ձեր կեցուածքին, որ իմ համեստ ու պարզ 
գրութիւնը արժէքաւորեցիք՝ տեղաւորելով գրական յաւելուածի առաջին էջէն սկսեալ։ 
Իրականում, խղճիս եւ Յարութիւնի հոգիին առջեւ խաղաղ եւ հանգիստ եմ։ Ինձի տանջող 
ոչինչ չունիմ, բայց երբ կը տեսնեմ այս կարգի գեղեցկութիւն, «ափսոսանքն ու ցաւը» 
անդառնալի սեւ պատկերով կը ծածկեն սիրտս ու հոգիս..., բայց շրջելով այս էջը, հոգիս կը 
լուսաւորուի, կը փառաւորուի Վրէժ-Արմէն յայտնութեանս, որուն ջանքերով Դելլալեան 
անունը կրկին լուսաւոր շերտերով կ՚անցնի մարդկանց սրտերը՝ յիշեցնելով իրեն, չի 
մոռացուիր՝ այլ կ՚ըլլայ ծանօթութիւն կեանքի դրուագներու...  

[...] Կ՚ուզեմ ջերմեռանդօրէն նշել շատ կարեւոր հանգամանք մը։ Դուք, ձեր ներքին 
լաւատես հասկացողութեան բարձր կուլտուրայով, կը գնահատէք նիւթի արժէքը, ըստ  
արժանւոյն՝ քաջալերանքի մօտեցումով, յարգելով հեղինակի մտքերը, աշխատանքը, որմէ եւ 
կու գայ աւելի յարգալից մօտեցում՝ «չանդամահատելով» ո՛չ միայն տողեր, 
պարբերութիւններ, այլ նոյնիսկ կէտադրական նշաններ։ Սա այն կարեւոր առաւելութիւնն է 
ձեր՝ իբր խմբագրի, որմէ ի ցաւ զրկուած են շարք մը խմբագիրներ։ Ասոնք պարզապէս 
պաշտօնեաներ են պաղ ու վանող հոգիով, պատրաստ ջնջելու այն հոգեւորը, որով անցած է 
հեղինակը ստեղծագործելու ճանապարհին։   

 

Կարէն Սիմոնեանի հետ կապս կը ներկայացնէ նամակագրութեանս մէկ տարբեր երեսը։ 

Իր տեսակէտները աւելի շատ յօդուածներու ձեւով կը ստանայի, ոչ անպայման  

հրատարակելու համար, քանի որ անոնք իրենց ծաւալով շատ աւելի մեծ տեղ կը պահանջէին 

քան մեր ունեցած սահմանափակ էջերը։ Մեր ունեցած հարցազրոյցները, լոյս տեսած 

«Հորիզոն»-ի գրական յաւելուածին մէջ, բաւական լաւ գաղափար մը կու տան այն նիւթերուն 

մասին, որոնք մեզի համար հասարակաց հետաքրքրութիւն կը ներկայացնէին։ Այստեղ 

սակայն կ՚ուզեմ մէկ դրուագ մէջբերել։  Ահա ուրեմն երեք նամակներ, սկսելով իր 2004 

դեկտեմբեր 10 թուակիրէն՝ Փարիզէն. 

 Այսօրուայ Յառաջ օրաթերթի մէջ ինձ մի անակնկալ էր սպասում, որն անչափ 
ուրախացրեց ինձ։ Տիկ. Շաքէ Տէր Մելքոնեան-Մինասեանի յօդուածն էր «Ազատութեան 
ասպետն ու նահատակը» վէպի առիթով։ Դու գրել էիր, որ նաեւ շնորհաւորել էր մեր զրոյցը։ 
Իսկ ես անսահման շնորհակալութիւնս եմ ուզում քո միջոցով փոխանցել նրան, որովհետեւ 
վտարանդիութեան մէջ գտնուելուս տարիների ընթացքին, իսկապէս, որ բացառիկ 
ուրախութիւն եմ ապրել այսօր… 

 Այս անակնկալի համար, յիրաւի, դու եւս «մեղաւոր» ես, ուրեմն ընդունիր իմ անսահման 
երախտագիտութիւնը… 

 Ապա՝ իմ դեկտեմբեր 12 թուակիրը. Ե՛ս խնդրեր էի Շաքէէն, որ գրքիդ մասին գրէ 
«Հորիզոն»-ին համար, բայց ուշացաւ՝ գործողութեան ենթարկուելուն պատճառաւ։ 
Հիւանդանոցը, ապա ապաքինման ընթացքին, կարդացեր էր զայն, ու գրածը ինծի տուած 
ատեն նաեւ «Յառաջ»-ին յանձնած էր, մտածելով, որ դուն հոն կ՚ապրիս ու այդպէս լաւ կ՚ըլլայ։ 
Անշուշտ պիտի ուզէի առաջինը ես հրատարակել, բայց անմիջապէս չէր ըլլար։ Ինչ որ է, 
ուրախ եմ, որ դուն ուրախ ես։ Լաւ գործ է գրածդ, եւ պատշաճ է, որ ըստ արժանւոյն 
գնահատուի։ 

[...] 
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   Կարէն Սիմոնեանի ձեռագիրը 

 

Վերջապէս իր դեկտեմբեր 16 թուակիրը.  

[...] 
 Ի դէպ, տեղը եկաւ՝ մի փոքր յիշողութիւն։ 
 Վէպը նախնական պայմանագրով նախատեսուած էր հրատարակել 10 000 օրինակ 
տպաքանակով։ Բայց երբ արդէն պատրաստ էր եւ իր ճամբորդութիւնը սկսեց խմբագիր-
խմբագրութեան վարիչ-գլխաւոր խմբագրի տեղակալ- գլխաւոր խմբագիր-
հրատարակչութեան տնօրէն փուլերով, ապա համապատասխանաբար տպաքանակը 
իւրաքանչիւր փուլն անցնելիս՝ աւելացաւ 10 000-ից հասնելով 150 000 օրինակի, որ սովետի 
մէջ ամենաբարձր տպաքանակն էր դեռեւս ապրող հեղինակի (այսինքն դեռ չմեռած 
հեղինակի) համար։ Խմբագրի հետ լուսանկարներն ընտրելու մեր համատեղ աշխատանքը 
աւարտեցինք Երեւան, եւ Վիկտոր Կալուգինի Մոսկուա մեկնելու նախորդ երեկոն ընթրեցինք 
մեր տանը։ Անահիտը  հետաքրքրուեց, թէ այդ ինչպէ՞ս եղաւ, որ տպաքանակը բարձրացրին։ 
Հարցը հռետորական էր եւ Անահիտը, թերեւս սպասում էր, որ գովեստներ պէտք է շռայլուեն 
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հեղինակի մասին։ Իսկ Կալուգինը ասաց. «Ես չգիտեմ, թէ այս գիրքը ի՞նչ արժէք կ՚ունենայ 
ձեր՝ հայերիդ համար, բայց որ ռուս ժողովրդի ազատասէր ոգին արթնացնելուն է նպաստելու՝ 
մենք կասկած չունենք»։ 
 Ու թէեւ գրաքննութիւնը իր որոշակի աւերածութիւններն արեց, սակայն ռուսերէն 
հրատարակութեան մէջ ոգին պահպանուած է, քանի որ ոգին կամ կայ կամ չկայ։ Ոգին 
կրճատել հնարաւոր չէ։ 
 Վիկտոր Կալուգինին գործից հանեցին, բայց նա շարունակում էր իր 
յարաբերութիւնները խմբագրութեան հետ, որի աշխատակիցները 90-ականներին հանդէս 
եկան որպէս ազգայինների կազմակերպութիւն։ Այնպէս որ, բարեհաճ վերաբերմունքը 
ինչպէս արդէն գրուած Նալբանդեանի եւ գրուելիք «Մաշտոց»-ի նկատմամբ 
պայմանաւորուած էր ոչ թէ հայերի արեւով երդուելու կամ ժողովուրդների բարեկամութիւն 
ամրապնդելու ցանկութեամբ, այլ իրենց ազգային-մշակութային զարթօնքը կազմակերպելու 
ցանկութեամբ։ 
 Շաքէի գրախօսութիւնը ԱՌԱՋԻՆ խօսքն է, որ ընդհանրապէս ասուել է հայատառ 
մամլոյ մէջ եւ իմ ուրախութիւնն էլ ոչ միայն հեղինակային սնափառութեան հետեւանք է, այլ 
այն իրողութեան, որ իմ նպատակը Հայի ազգային-մշակութային զարթօնքը կազմակերպելն է 
եղել եւ ոչ թէ օտարի։ Եւ ի՜նչ հրաշալի է, որ Հայը վերջապէս առիթ ունի մօտենալու իր այսօր 
էլ ապրող ու այսօր էլ իր խորքերի մէջ պահպանուող անցեալի մեր վիթխարի արժէքներին։ Ի 
դէպ, յօդուածի հրապարակումից յետոյ բազմաթիւ հեռախօսազանգեր եղան՝ հիմնականին 
անծանօթ գրասէրներից, որոնք հետաքրքրւում էին, թէ որտեղից կարող են ձեռք բերել գիրքը։  
 Շատախօսեցի… 

[...] 
 

Այս բաժինն անկատար պիտի մնար առանց Վահէ Օշականի հետ փոխանակուած շարք 

մը նամակներու։ Տողերէն անդին պէտք է նշմարել տողերուն ետեւ թաքնուած իմաստները։ 

1983 օգոստոս 23-ին Ֆիլատելֆիայէն սա նամակը ստացած եմ. 

Այս կարճ գրութիւնը իր պատմութիւնը ունի – Լիզպոնի տղոց արարքը, անկախ թէ 
ապագային ինչ իրողութիւններ կրնան երեւան գալ դրդապատճառներու մասին՝ ցնցիչ բնոյթ 
ունէր իր պահուն։ Գէթ ես շատ ազդուեցայ ու վստահ եմ ինձ նման շատ մը հայեր։ Որոշեցի 
բան մը գրել որպէս իմ ներդրումս անոնց յիշատակին, արագ, ազդու ու խոր յատակներ 
պրպտող։ Շատ աշխատուած բան մըն է։ Քեզի ղրկելս անկէ կու գայ որ պատկերները առաջին 
անգամ «Հորիզոն»-ին մէջ տեսայ եւ ատոր համար յարմար դատեցի որ «Հորիզոն»-ին ղրկեմ 
պատմուածքը։  

[...] Եթէ անդիմադրելի պահանջ ունիս որեւէ բան փոխելու՝ իմաց տուր նախօրօք... 
Այս նամակով՝ 1983 սեպտեմբեր 8 թուակիր, ինչ որ պահանջած է Վահէ՝ անկէ ետք շա՛տ 

անգամ պիտի վերյիշեցնէ.  

Ահաւասիկ պատասխանը։ Քիչ մը արագ շարժեցայ որովհետեւ ժամանակ չէիր տուած։ 
Անհրաժեշտ է որ հասկնաս որոշ ճշմարտութիւններ. երբ ժուռնալիստ կամ գրոց-բրոց մը 
նկատի ունիս՝ ուզածիդ պէս շարժիր, ժամանակ մի՛ տար, ուզած նիւթդ առաջարկէ ու 
խմորատիպ շրջաբերական ղրկէ։ Հարց չէ ինծի համար։ Սակայն այսուհետեւ, երբ ինծի կը 
գրես, շրջաբերական ՄԻ ՂՐԿԵՐ ինծի։ Անձնական նամակ միայն կ՚ընդունիմ։ Լաւ գիտցիր 
ատիկա՝ որպէսզի կարենանք մեր գործակցութիւնը արդիւնաբեր վիճակի մէջ պահել։ Յետոյ 
այդ հարցարանի նման լուրջ հարցերուն աւելի ժամանակ պիտի տաս նոյնիսկ ու մանաւանդ՝ 
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երբ նիւթական ակնկալութիւններ չունին քեզմէ, որովհետեւ միջոցը չունիս այդ բանին։ 
Ասիկա կ՚ըսեմ ընկերաբար ու խելք ունիս չնեղուելու համար։ [...]   

Նոյն հարցը արծարծած է իր 1985 յունուար 17-ի նամակով՝ Սան Ֆրանսիսգոյէն, ապա 

աւելցուցած է. 

[...] Այլապէս, գնահատելի է «Հորիզոն»-ին ըրած ճիգը Սփիւռքի մէջ արթուն պահելու 
մեր միտքը ու նոյնիսկ երբ մարդիկ տափակութիւն կ՚ածեն կարծելով, թէ չնաշխարհիկ գիւտեր 
է որ կ՚ընեն՝ արդիւնքը լաւ է։ Շարունակէ գործը ու իմ ամբողջ աջակցութիւնս ունիս քեզի հետ, 
պայմանաւ որ զիս ալ յարգես։ 

 

1985 մարտ 5-ին ալ,– տեղեկացնելէ ետք թէ պիտի չկարենայ գրել ուզածս, որովհետեւ 

Պէյրութ հրաւիրուած է դասախօսելու,– կ՚ըսէ. 

 [...] Յուսամ ամեն ինչ հանդարտ է հիւսիսային ճակատին վրայ։ Մեր քաղաքը տանելի 
երջանկութեան ու տգիտութեան մէջ կը մրափէ։ Ինչքան հինցած ենք...։ Յաճախ կը զարհուրիմ 
երբ մտածեմ, թէ օրին մէկը այս ազգը պիտի հաւաքէ փէշերը ու կծկծուի իր լեռներուն մէջ ու 
կամաց կամաց մգլոտի։  

 

Յաջորդը, 1987 նոյեմբեր 19 թուակիր, օշականեան ոճով յանդիմանական նամակ մըն է. 

Այսպէս ուրեմն, 200 պիրատէր-թունտուրճի հեռաւոր Կլենտէյլի մէջ իրենց աղօթքէն ետք 
կը նստին քեզի նամակ կը խմբագրեն որ կասեցնես Օշականի գրութեան հրատարակումը եւ 
դուն ալ, որ օրն ի բուն ասպարէզ կը կարդաս 52 միլիոն թուրքերու՝ յանկարծ վար կը դնես 
զէնքերդ ու ծունկի կու գաս...։ Եղա՞ւ ասիկա, ա՞յս է յեղափոխականութիւնը. ինչո՞ւ վերջին վեց 
հատուածները միացուցիր մէկ թիւի մէջ, աճապարանքիդ մէջ ալ մոռցար մէկ հատին 
ընկերացող նկարը դնել՝ փոխանակ նստելու եւ քու լաւ խմբագրականներէդ մէկը գրելու՝ 
ըսելու համար այդ տգէտներուն թէ գրական երկի մը մասին միայն գեղագիտական 
դատաստաններ կարելի է արձակել, թէ գրական գործ մը կամ յաջող է որպէս արուեստ կամ 
ձախող եւ երբեք չի դատուիր իր բարոյական կամ կրօնական արժէքներուն համար։  

[...] Ուրիշ հարց մը – ինչո՞ւ կ՚արտօնես որ մարդիկ անձնական հաշիւներ մաքրեն քու 
թերթիդ մէջ։ Ես երկու փարայի այժէք չեմ տար այդ գրութեան մէջի գաղափարներուն, ոչ ալ 
անոր բուռն կեցուածքին իմ մտածումներուս հանդէպ, սակայն չեմ արտօներ որ ոեւէ մէկը 
նախատէ զիս պզտիկ Օշական կոչելով եւ անձիս ուղղուած այլ ածականներով։ Դուն 
առաջինը պիտի ըլլաս պաշտպանելու քու աշխատակիցներուդ իրաւունքները եւ մաքրելու 
գրութենէն նման անազնիւ խօսքեր։ [...] Եթէ Ժագը տարուած է իր զայրոյթէն, դո՞ւն ինչ 
արդարացում ունիս։ Անկեղծօրէն, ցաւեցայ քու հաշուոյդ ու նաեւ «Հորիզոն»-ի հաշուոյն, որ 
յանկարծ հասարակ թերթի մը մակարդակին իջաւ։ Այս ամբողջը կ՚ըսեմ ու նաեւ չեմ կրնար 
չմտածել թէ պիտի գա՞յ արդեօք օրը երբ պիտի ըսենք երանի Վրէժ-Արմէն չլքէր-չքաշուէր 
թերթին գլուխէն...։ Ո՞վ պիտի առնէ քու տեղդ։   

 
Յաջորդը ի՛մ գրած նամակս է, 1989 ապրիլ 3-ին, ներողութիւն խնդրելու համար... 
[...] Գուցէ դժուար կը պատկերացնես վիճակս. լիաժամ ճարտարապետի գործէս ետք 

դնել խմբագրի գլխարկը եւ շաբաթէ շաբաթ հասնիլ թերթին, դեռ կատարել քովնտի այլ 
գործեր ալ – Armenian Cause / La Cause arménienne տեղեկատուի խմբագրութիւնը, Ապրիլ 24-ի 
թիւին համար յաւելեալ անգլ.-ֆրանսերէն բաժինի մը խմբագրութիւնը, ՀՅԴ 100-ամեակին 
համար ֆետայական շարժումին նուիրուած աշխատանքի մը խմբագրութիւնը եւ այլն, եւ այլն։ 
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Եւ դեռ ջանալ պարտաճանաչ կուսակցական ու միութենական ըլլալ, հայր ըլլալ, ամուսին 
ըլլալ... 

 

 
 

Ներէ՛, եթէ երբեմն կը թերանամ աշխատակիցներուս հանդէպ քու պահանջած 
բծախնդրութիւնը ցուցաբերելու։  

[...] 
Այդ նամակս ազդեցութիւն մը կը ձգէ իր վրայ, ուստի ապրիլ 17-ին կը գրէ.  
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Ստացայ վերջին նամակդ որ յուզիչ է շատ մը կողմերով։ Յիշեցուց ինծի հօրս պարագան 
ու պատմութիւնը...։ Փարիզէն Հրանդ Բալուեան տարիներով կը գրէ հօրս, որ աշխատակցի 
«Զուարթնոց»-ին ու հայրս կը մերժէ, զանազան պատճառներով որոնք կը պաշտպանեն իր 
անկախութիւնը՝ իր ժամանակը գործին տալու։ Սակայն օր մըն ալ կը լսէ, թէ Բալուեան 
«սայաճի» է ու կօշիկ ձեւելու կամ կարելու աշխատանքէն ետքն է, որ հազիւ ժամանակ կը 
գտնէ գրականութեան դառնալու։ Ատկէ ետք,– ըսաւ հայրս,– որոշեցի գրել...։ Յարգելով  
պարագաներու նմանութիւններն ու տարբերութիւնները, ես ալ քու այդ նամակէդ, որ 
նորութիւն մը չէր ինծի սակայն հազար պատրուակ ունէի փախելու այդ յօդուածը գրելէ, քիչ 
մը ազդուած՝ ահա կը հասցնեմ մասնակցութիւնս։ Չեմ գիտեր ի՞նչ յոյս ունիս, որ այս կլոր 
սեղաններէն բան մը դուրս կու գայ, սակայն ես թերահաւատ եմ։ Սակայն շարունակէ գործը։ 
Հետդ եմ ուժերուս ներած չափովը։  

 
Խիստ նամակ մըն ալ Սիտնիէն պիտի գրէ 1995 մարտ 3-ին. Կարճ նամակ մը՝ քեզի 

հաղորդելու խոր վրդովումս «Հորիզոն»-ի մէջ երեւցող ծաղրանկարներուն եւ շարք մը  
յօդուածներուն առթիւ։ Այս ի՞նչ անկում է բարոյական զգայարանքի, ճաշակի եւ լրագրական 
մակարդակի։ Ամօթ չէ՞ «Հորիզոն»-ին համար այդքան վարկաբեկիչ կեցուածք ունենալ մեր 
նորանկախ հանրապետութեան նախագահին հանդէպ, որքան ալ ծանրակշիռ ըլլան անոր 
սխալներն ու մեղքերը։ Մենք հայաստանցիներուն բարոյական մակարդակի՞ն պիտի իջնէինք, 
ամօթ չէ՞ դաշնակցական մամուլին համար։ Վերջ տուր այդ անոպայ ծաղրանկարներուն, 
ազնիւ դաշնակցականի բարձրութենէն խօսէ քու ժողովուրդիդ հետ որ կորսուած է ու չի 
գիտեր ինչին հաւատայ։ [...] Պէտք չունիս դուն որեւէ տեղէ հրահանգներու հնազանդիլ. եթէ 
կամքիդ հակառակ են՝ կեցուածք ճշտէ ու կրէ հետեւանքները, քաջ դաշնակցականի նման։ [...] 
Մէկ խօսքով, պատասխանատու խմբագրի դիրքէդ մի իջնար, յիշէ քու վարպետներդ՝ 
Աղբալեան ու Վէմունի։ Ի՞նչ պիտի ընէին նման կացութեան մէջ։ [...] Այլապէս, յուսամ լաւ ես։ 
Վերջին «Յաւելուած»-ը հաճելի ընթերցումի նիւթ էր։ Տէր ընդ քեզ։ 

Ի պատասխան՝ իմ մարտ 12-ի նամակը. 
[...] Պիտի մեծապէս դիւրացնէիր մեր գործը եթէ յաջորդիւ մատնանշէիր այս կամ այն 

գրութիւնը կամ ծաղրանկարը եւ այնտեղ քեզ վրդովեցնող կէտերը։  
Չեմ հասկնար թէ ինչի՞ կ՚ակնարկես, երբ կը գրես ՝ «մնաց որ այս ամբողջ իրարանցումը, 

հայհոյանքներն ու ատելութիւնը շղթայազերծուած է հայաստանցի դաշնակցականներուն 
կողմէ....»։ 

Մեր ներկայ պայքարին մասին տարբեր է կարծիքս, իսկ ապագայի նկատմամբ աւելի 
լաւատես եմ քան դուն։ Յուսամ այդ լաւատեսութիւնս ի դերեւ չելլէ։  

 
1995 սեպտեմբեր 1-ին՝ դարձեալ յանդիմանութեան կ՚արժանանանք (յոգնակի կը գրեմ, 

քանի որ շաբաթաթերթի խմբագիրը արդէն ես չեմ). 

Ստացած եմ շրջաբերական-նամակդ։ Գիտես թէ սկզբունքով չեմ ընդառաջեր այդ 
տեսակ հրաւէրներուն։ Եթէ կ՚ուզես որ աշխատակցիմ, առնուազն նամակ պիտի գրես ինծի, ի 
վերջոյ հազար հոգիի չէ, որ դիմած ես այդ տեսակ խնդրանքով, այս պարագային։ Սակայն չեմ 
զարմանար, որովհետեւ Սփիւռքի մէկ ծայրէն միւսը բոլորդ ալ համայնավարներու ծուղակը 
ինկած էք, զոհած ձեր սկզբունքները եւ սկսած էք խօսիլ Հայաստանի վրիպած ղեկավարներու 
լեզուն։ Վայել չէ դաշնակցական մտաւորականին ու մամուլին գործածել պայքարի այդ 
թունոտ, հեգնական ու ցածորակ լեզուն։ Կը դատապարտեմ Հայաստանի ղեկավարներուն 
գործածած մեթոտները։ Ամօթալի պիտի ըլլար՝ եթէ տղայական չնկատէի Բիւրոյի ու մեր 
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ամբողջ ղեկավարութեան այս կեցուածքը։ Տակաւին չէ՞ք սորված, թէ քաղաքականութիւնը ոչ 
բարոյական ունի, ոչ ալ սովորական տրամաբանութիւն։ Չէ՞ք գիտեր, թէ միակ զէնքը խելքն է 
եւ թէ այդ բոլոր կրքոտ, ընդվզած ու վիրաւորուած հպարտութեան ձայնը եղող լուտանքներու 
գրականութիւնը երկու փարա արժէք չունի։ Ու կը վնասէ այն «պատկերին» որ միջազգային 
հանրային կարծիքը ունի հայ ժողովուրդի մասին։ Դեռ չխօսինք հայութեան մէջ մեր ձգած 
տպաւորութեան եւ Սփիւռքի անկայունացումին մասին, որ հետեւանքը պիտի ըլլայ այս մեր 
յիմար եւ ազգավնաս պայքարին։ Խնդիրը սակայն այն է որ մենք՝ Սփիւռքի ՀՅԴ, Հայաստանի 
ԿԿ-ին խաղալիքը եւ զէնքը եղած ենք՝ իր ներքին հաշիւները մաքրելու համար։ Աթոռի կռիւ է, 
նախկին կոմկուսցիներու ամենաստորին մեթոտներով տարուած։ Վա՜խ եմ ըսեր Սփիւռքին, 
կամ քու ծիծաղելի բառովդ՝ «արտերկրին»։ Անշուշտ կայ պայքար, ու ազնիւ, մարդավայել 
պայքար յանուն սկզբունքներու, տարուած ազնիւ ու խելացի ձեւով, որմէ չի տուժեր 
հայութեան սրտին մէջ հայրենիքի սրբազան պատկերը, հաւանաբար ոգեկան միակ ուժը որ  

 

 
 

      Վահէ Օշականի ձեռագիրը 

 
դեռ մեզ քով-քովի կը պահէ։ Հազարաւոր տարիներու «դրամագլուխը» ահա կը մսխէք դուք, 
կրքոտած կուսակցականներ՝ երկու տարուան մէջ...։ Եթէ կը հետեւիս «Ասպարէզ»-ին եւ 
«Դրօշակ»-ին, կարդացած ըլլալու ես իմ հակազդեցութիւններս Հայաստանի ղեկավարութեան 
ստեղծած ներկայ կացութեան նկատմամբ։ Ձեզի հետ չեմ, ձեզի դէմ ալ չեմ՝ կուսակցական 
կարգապահութեան սիրոյն։  
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Սիրելի Վրէժ-Արմէն, ներողամիտ եղիր, եթէ տողերուս մէջէն քիչ մը բուռն շունչ կը փչէ։ 
Յուսահատեցայ, գրեթէ, այս բաները գրելէն եւ ըսելէն զանազան ընկերներու։ Կ՚ուզեմ որ քիչ 
մը անկախ մնաս, կուրօրէն չհետեւիս, միւսներուն պէս, վերէն եկած բոլոր հրահանգներուն։ 
Ամեն ԿԿ Բիւրոյ մըն է իր շրջանին մէջ ու Գերագոյն մարմինը միայն երկու իրաւասութիւն 
ունի – հսկել Ընդհանուր ժողովի որոշումներու գործադրութեան վրայ եւ մեկնաբանել  
Կանոնագիրը։ Այդչափ, ոչ աւելի։ Աւելի՝ մենք է որ կու տանք, ազատ ու հլու կամքով։  

Հիմա որ «հարսանիք»ը կը մօտենայ, փորձէ աւելի օգտակար ըլլալ կուսակցութեանդ ու 
ազգիդ՝ լուծումի նոր ու մաքուր ճամբաներ ցոյց տալով։  

Ո՞վ պիտի մասնակցի այդ բացառիկ թիւին, նուիրուած «Բառ»ին։ Սքանչելի նիւթ է, կը 
շնորհաւրեմ։ Սաղ կաց։ Գրէ ինծի, շուտ։ Ժամանակ շատ չունիմ։  

 
1996 դեկտեմբեր 26-ի նամակովս, կը գրեմ ընկ. Վահէին. 

[...] (Ճշտելէ ետք, որ խմբագրական որոշումները կու տայ խմբագիրը՝ Կիրո՛ն եւ ոչ թէ 

աւագ խմբագիրը՝ ես, ուստի իրե՛ն հետ պիտի խօսի այդ մասին, կ՚աւելցնեմ) Գալով ինծի, կը 
կարծեմ որ սրտցաւ հայու եւ սրտցաւ դաշնակցականի արտայայտութիւններուդ մէջ կայ նաեւ 
շփոթ մը, շփոթ մը որ միայն քեզի յատուկ չէ, այլ ուրիշ ընկերներու ալ, կրնամ ըսել նոյնիսկ 
բարութիւն մը, բարեմտութիւն մը, որմէ պարտաւոր ենք ձերբազատիլ՝ եթէ քաղաքական 
բեմին վրայ պիտի դառնանք դերակատար,– եւ ես չեմ ակնարկեր մեզի՝ 
դաշնակցականներուս, այլ հայութեա՛ն ընդհանրապէս։ 

Արդի ժամանակներու սադայէլին՝ մեծ դրամատիրութեան համաշխարհային 
տիրապետութեան ճիրաններուն մէջ կ՚իյնայ մեր երկիրը եւ զայն ղեկավարողները 
ամբողջական պատասխանատուն են ատոր, ինչպէս ատենին հայ բոլշեւիկները 
համայնավարութեան գիրկը նետեցին մեր հայրենիքը։ Անտարբե՞ր մնանք։ Մեր պայքարը 
շատ է կիրթ ու մեղմ։ Սա՝ անձնական կարծիք է։  

 

Հետաքրքրական է յաջորդ նամակս, 1998 փետրուար 15-ին գրուած, ուր ստիպուած եմ 

արդարացնել... խմբագրի դերակատարութիւնս. 
Շատ սիրելի ընկ. Վահէ, 
Ստացայ 4 փետրուար թուակիրդ եւ ըսեմ անմիջապէս, որ ճիշտ ըրած ես զայն ինծի 

գրելով, քանի որ «Գրական յաւելուած»-ի պատասխանատուն ես եմ, եւ Յակոբ Օշականի 
գրութեան ներքեւի նոթը ինծի կը պատկանի։ 

Կը ներփակեմ այդ գրութեան պատճէնը եւ այն սրբագրութիւնները որ ըրած պիտի 
ըլլայի եթէ սովորական աշխատակցութիւն մը ըլլար ան. որեւէ յօդուած նման խմբագրումէ 
կ՚անցնի, եւ թերթին որդեգրած ուղղագրութիւնը [կը կիրարկուի], առաւել՝ կը կատարուի մեր 
նկատած վրէպներու սրբագրութիւնը, կը ճշտուի, նախ քան հրատարակութիւնը։ 

Սակայն երբ դէմ յանդիման կը գտնուիմ մահացած հեղինակի մը, այն ալ Յակոբ 
Օշականի՛ ձեռագրին, ինքզինքիս իրաւունք չեմ տար ընելու այդ սրբագրութիւնները, կը 
պահեմ հեղինակին գրած ձեւը, բայց նաեւ չեմ ուզեր թողուլ այն տպաւորութիւնը, որ 
խմբագրութեան թերացումով փախած են այդ սխալները։ Դուն նոյնը պիտի չընէի՞ր. պիտի 
կատարէի՞ր այդ եւ նման սրբագրութիւններ գրողի մը ձեռագրին վրայ՝ երբ ենթական չէր 
կրնար բողոքել եւ պահանջել որ նման միջամտութիւններ չըլլան, մանաւանդ անոնցմէ 
շատերը ոճին կապուած են աւելի։ Ահա թէ ինչու ձեռագիրը կը հրատարակուի առանց 
«ուղղագրական կամ այլ սրբագրութիւններու»։ 
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Մահուան 50-ամեակը վերջաւորութեան յիշուած էր. ծրագիրս է, որ բազմաթիւ 
առիթներով անդրադառնանք եւ աւելի հանգամանաւոր կերպով ալ յիշատակումը 
կատարենք։ Մի՛ նեղանար, գուցէ կը սխալիմ։ Ներողամիտ եղիր։ Կը սպասեմ յաջորդ 
առաքումներուդ։  

         Սիրով՝ 
         Վրէժ-Արմէն 
 
Այս բոլորէն անկախ, կ՚արժէ մէջբերել նաեւ այս տողը, Սիտնիէն գրած իր 1994 

փետրուար 14 թուակիր նամակէն. [...] Երախտապարտ եմ քեզ որ քու սուղ ժամանակէդ 
այնքան կը յատկացնես իմ գրական դիմագծիս համար։  

 
Աշխատակիցներու հետ նամակագրութիւնը կրնար շօշափել նաեւ աւելի terre à terre 

հարցեր՝ կապուած իրենց լեզուին, ոճին եւ այլն։ Ստորեւ՝ մի քանի նամակներ այդ ոլորտին 

մէջ՝ յատկապէս երիտասարդներու հետ։  

 

Վեհանոյշ Թէքեան, Նիւ Ճըրզիէն, միշտ աշխատակցած էր, ու ես ալ միշտ լոյս ընծայած 

իր քերթուածներն ու յօդուածները՝ հաճոյքով, ուրախութեամբ։ Բայց 1991 մարտ 21-ի 

նամակիս մէջ սա տողերը կը գրէի իրեն.  

[...] Կը գրեմ՝ ըսելու համար որ «Երազ»-էդ յուսախաբ եմ. ո՜ւր «Նշանագիր»-ի 
Վեհանոյշը, ուր՝ այս «Երազ»-ինը, որ աւելի ճիշտ պիտի ըլլար մղձաւանջ կոչել։ Արձակդ 
յաջող եւ ներշնչուած էր, երբ ատենին Վարդգէս Պետրոսեանին կը հակաճառէիր, բայց շփոթ 
ու իրարանցման ենթարկուած է այս երազի՜դ մէջ։ Վստահաբար քեզ մտահոգող հարցերուն 
մասին կուռ յօդուած մը աւելի ուշադրութեան պիտի արժանանայ։ 

Գալով ընտրած նիւթիդ, պէտք է ըսեմ, որ մնացած է իր շատ հում վիճակին մէջ. գրողը 
ամեն բանէ առաջ երեւոյթներ պիտի ձաղկէ, ոչ թէ անհատներ վիրաւորէ. իրականութենէն 
այնքան պիտի կարենաս անջատուիլ, որ նկարիչին նման վերացական գործի մը վերածես 
տեսած ծաղիկներդ (կամ փուշերդ), այլապէս՝ ի՞նչ տարբերութիւն հասարակ մահկանացուէն. 
չէ՞ որ արուեստը այլ չափանիշներու կ՚ենթարկէ իրեն սպասարկողները։  

[...] 
Ապա, 1998 մայիս 10-ին, դարձեալ կը գրէի Վեհանոյշին, այս անգամ իր նոր գրքին 

հրատարակութեան առթիւ, ու աչքէն սպրդած կարգ մը վրէպներ ուշադրութեան յանձնելէ 

ետք կ՚աւելցնէի. 

Այս չեմ ըսեր նսեմացնելու համար գործդ։ Կը կրկնեմ՝ կեցցես, որ հատորի վերածեցիր 
այս շարքը. երանի յաջորդները չուշանան։  

Կը յուսամ նաեւ, որ կը ներես համարձակութեանս համար եւ որեւէ յետին նպատակ չես 
վերագրեր ինծի։ Գրութիւններդ միշտ հաճոյքով կարդացող մըն եմ եւ հպարտութեամբ 
ընկալած եմ զանոնք «Հորիզոն»-ի էջերուն մէջ։  

Գրիչդ դալար։ 
 

Մարուշ Երամեանին ուղղուած նամակի մը մէջ, 1997 յունուար 26 թուակիր, կը գրէի.  

Ինչո՞ւ արհեստավարժութիւն կը փնտռեմ։ Նախ կայ գրելու վարպետութեան հասնելու 
հարցը. ուսումով, ընթերցումով, փորձով։ Քանի՞ գրող հոգ կը տանի իր ինքնազարգացման. 
անոնցմէ շատեր,– ներառեալ ամենէն անուանիները,– պարզ, տարրական ուղղագրութեան մը 
չեն տիրապետեր, ուր մնաց աշխարհաճանաչողութեան, այլ գրականութիւններու 
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ծանօթացման, ժամանակի պարտադրանքներու իւրացման, ոճի, գրելակերպի («տեխնիկա») 
եւ այլնի զարգացման։ Յետոյ կայ ժամանակ տրամադրելու հարցը։ Այս տեսակէտէն, այո, 
ոմանք, յարաբերաբար «բախտաւոր» են՝ Յ. Կարապենց կանուխ (55 տարեկանին կարծեմ) 
հանգստեան կոչուելով, [...] Վ. Օշական տեւական, լիաժամ գործէ զուրկ ըլլալով, Գրիգորն ալ 
վստահաբար զոհողութիւններով. իսկ միւսնե՞րը։ Չեմ գիտեր քո՛ւ պարագադ։ Երանի թէ գրելդ 
չըլլայ այլ պարտաւորութիւններու մէջ թերանալու գնով, հանգիստիդ ու քունիդ հաշուոյն, 
հոստեղէն-հոնտեղէն կորզուած ժամանակի ծուէններէ օգտուելով։ Արժէքի հարց չեմ հաներ, 
բայց անպայման արժէքն ալ տեղ մը կը տուժէ, երբ գրելը շքեղանք մը ըլլայ միայն։ Դո՞ւն ինչ 
կը մտածես։ 

Լաւ գրած էիր «Մօրդ գոգնոցը». շարունակէ այդ ճամբով. ըսի-ըսաւներուն 
կարեւորութիւն մի՛ տար։ Այլապէս մի՛ գրեր... 

Մարուշ Հալէպէն կը պատասխանէր մարտ 27-ին։ Խօսելէ ետք արհեստավարժութեան 

մասին, եւ անոր կարեւորութեան, ապա ուրիշներու գրածներուն նայելով (իբր 

արհեստավարժ գրողներու արտադրութիւն) ու դժգոհ՝ արդիւնքէն, կ՚աւելցնէր. 

Բայց ամբողջութեամբ նուիրուիլը կրնայ իր թերութիւնն ալ ունենալ. [...] 
Ե՞ս. ընտանիք ունիմ, երկու զաւակներ, գործ՝ փիանոյի ուսուցչուհի եմ, 

մասնագիտութիւնս ա՛յդ ըլլալուն (Ֆրանսա, Քաշան[ի երաժշտանոցը] աւարտած եմ), բայց 
գրականութիւնը առաջնահերթ կը մնայ. գրելէ աւելի կը կարդամ, թէեւ հիմա աւելի շատ 
օտար գրականութիւն, քան հայերէն։ Եւ անշուշտ թեզս, որ «սաւանածաւալ» նիւթ մըն է եւ 
ահագին ժամանակ կը խլէ։ Բայց այս սեղմ ժամանակացոյցը կ՚օգնէ, որ միշտ եռանդուն եւ 
հեւքոտ մնամ. ու եթէ կարենամ այդ հեւքը գրականութեամբ թարգմանել, երջանիկ կ՚ըլլամ։   

 
Րաֆֆի Աճէմեան, Մոնթրէալէն, գրական սուր հետաքրքրութիւններ ցուցաբերող 

երիտասարդ մը, որ մաս կը կազմէր գրական յաւելուածի շուրջ հաւաքուած խմբակին, այդ 

օրերուն Սան Ֆրանսիսգօ կ՚աշխատէր, շարունակելով իր կապը սերտ պահել «Հորիզոն»-ի 

հետ։  

Իրեն ուղղուած սա նամակս, եթէ կ՚ուզէք՝ ել-նամակս, 1999 յունուար 10 թուակիր, 

կ՚արծարծէր լեզուական հարց մը. 

Երէկ, ժողովի մը ընթացքին, Համազգայինի Շրջանային վարչութեան անդամ Վիգէն  
Ֆռունճեանը (չեմ գիտեր եթէ կը ճանչնաս՝ Յարութին եղբայրը) կը փորձէր E-mail-ին 
հայերէնը հնարել (վերա-վերա-հնարել, եթէ կ՚ուզես), եւ առաք-ել  կը գրէր, վայրկեանին 
շրջեցի ու ըրի Ել-առաք (կամ ել-առաք), եւ անմիջապէս աւելցուցի ել-առաքում, ել-առաքել, եւ 
այլն: 

Հաւանական է, որ աւելի ճիշտ բնորոշում մըն է ասիկա, քան թէ Ե-նամակ-ը կամ ալ ձեր 
գիւտը, որովհետեւ mail-ը կամ courrier-ն նամակ չեն նշանակեր (letter, lettre), այլ 
նամակատարութիւն, հայաստանցիներու փոստ-ը, եւ առաքման ձեւին կը վերաբերին եւ ոչ թէ  
առաքուածին. Խօսքը այս գործածութեան մասին է: Ըլլայ դուն, ըլլայ Մարկն ու Գրիգորը, չէ՞ք 
մտածած, որ նամակը նամակ է, ինչ ձեւով ալ առաքուի, ու ի զօրու կը մնան մեր դասական  
յղացքները՝ նամակագրութեան վերաբերեալ. կը նամակակցինք, անկախ անկէ, որ տանդ  
հասցէի՞ն կ՚ուղարկեմ այս նամակս, ինչպէս, ի դէպ, պիտի ընեմ վաղը՝ խոստացած 
պատճէնները ուղարկելով, թէ՞ հեռապատճէնով կը փոխանցեմ, թէ՞ ինչպէս հիմա պիտի 
փորձեմ ընել՝ ել-հասցէիդ կ՚առաքեմ ելեկտրական ալիքներուն միջոցաւ: Ուրեմն իմակագրելը 
անգոյ յղացք մըն է եւ պիտի չնշանակէ առաքում. գիտես անշուշտ, որ գրելու հետ կապ 
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չունինք, երբ գծագրութիւններ ու նկարներ, նաեւ եթէ չեմ սխալիր՝ ձայներ կը փոխանցուին ել-
առաքման ճամբով:  

Այլ արմատ մը որ կրնանք օգտագործել՝ տար-ը, տանիլ-էն, որ կրնայ տալ ել-տար, որ 
սակայն աւելի դժուար կ՚ածանցուի ու կը հոլովուի գուցէ: 

Ըսելիքս հետեւեալն է՝ շատ չաճապարենք մեր նորագիւտ բառերը նուիրականացնելու 
համար, այլ շարունակենք որոնումը, եւ ուշ կամ կանուխ ամենէն դիպուկ բառը ի յայտ կու գայ 
չսպասուած մէկ անկիւնէն: 

Կրնա՞ս զայս ել-առաքել առ որ անկ է, ու հայցել հակազդեցութի՞ւն: 
Աւելցնեմ՝– այն երեկոյ մեր ունեցած հանդիպումը կրնայ գրականացուիլ. մտածէ՛ այս 

մասին: 
Րաֆֆի անմիջապէս կը պատասխանէր յաջորդ օրը՝ յունուար 11-ին.  

Ստացայ իմակդ։ Առաջարկդ լաւ է։ Կ՚աւելցնեմ զայն էջատակի ծանօթին։ Այդքան ալ 
վրան յոգնելիք բան մը չէ, որովհետեւ վերջ ի  վերջոյ իմակն ու նամակը նոյն բանը կը 
նշանակեն, եւ հաւանաբար նամակն ու նամակագրութիւնը շարունակեն իրենց 
գործածութիւնը հայերէնի մէջ ու իմակը կամ անոր փոխարժէքները դառնան 
ժամանակավրէպ երբ ընդհանրանայ անոնց այս նոր, իմա՝ ելեկտրոնային կարգով 
փոխանցումը։ Առաքելը անշուշտ նախընտրելի է իմակել կամ իմակագրել կամ որեւէ այլ 
շինծու ձեւի վրայ։ Աւելցնենք նաեւ, որ mail-ը ունի ե՛ւ առաքումի գործողութիւնը նշող երես ե՛ւ 
առաքուածը նշող երես։ Նամակ-իմակ խաղը այդ երկրորդին կը յղուի։ Ըսենք առժամեայ ձեւ 
մըն է մէկը միւսէն զանազանելու մինչեւ որ ինքնաբերաբար երկուքը միաձուլուին։ Ատոր 
համար ալ, համեստ կարծիքովս, նմանաձայնութեամբ առաջ եկած իմակը աւելի դիւրին է 
առաջ քշել քան աւելի երկար ու բարդ կառոյց մը որ դժուար ըլլայ իմ տարեկիցներուս ու 
աւելի փոքրերուն ծախել, որովհետեւ կը նախընտրեն Email ըսել ու ելլել։ Email-էն իմակ 
ճամբան աւելի կարճ է ու այդքան ալ գէշ բառ մը չէ իմակը, քանի որ ունի ե՚ւ հայերէն 
շինուածքին արդարացում մը (իմանալ + նամակ = իմակ, ինչո՞ւ չէ) ե՛ւ ածանցուելու 
դիւրութիւն եւ այլն։ Վերջապէս չմոռնանք, որ ֆրանսերէնն ալ ունի այս նոյն դժուարութիւնը 
պարզապէս որովհետեւ Email-ը ինքնին շինծու բառ է արդէն անգլերէնին մէջ։  

 

Թորոս Զիֆլեանն ալ Սիտնիէն սկսած էր աշխատակցիլ, ու ինծի համար հաճոյք էր 

տեսնել, թէ որոշ գրական շնորհ մը ունէր, որ մեր էջերէն սկսած էր դրսեւորուիլ ու զարգանալ։ 

Անշուշտ անհրաժեշտ դիտողութիւններն ու ցուցմունքները չէի վարաներ իրեն ընելէ, ու ինք 

միշտ դրական մօտեցումով կ՚ընկալէր զանոնք։ Ահա իմ 2004 յունուար 29 թուակիր նամակս. 

 [...] Թոյլ տուր սակայն մի քանի թելադրութիւն ընելու։ Սկսելով վերնագրէն։ Ես աւելի 
դիպուկ կը գտնեմ «Քննութիւնը» կամ «Ստուգումը» քան թէ «Տզրուկը»։ Ինչո՞ւ՝ հիմա կը 
հասկնաս։ 
 Կոլտպըրկը ժխտական տիպար ներկայացնելու պէտք չունիս։ Տեղ մը խաչագող կոչած 
ես զինք, – այդ ալ կը վերցնեմ։ Դուն պատմողն ես, ոչ թէ դատողը։  
 Գրութեանդ գագաթնակէտը վերջին նախադասութիւնդ է, որ հոյակապ գիւտ է։ Չեմ 
գիտեր գիտակցաբա՞ր գրեցիր, թէ ենթագիտակցաբար։ Երկու պարագաներն ալ ընդունելի ու 
շնորհաւորելի են։  
 Ընթերցողը կրնայ կասկածիլ, որ Կոլտպըրկն ալ խաղին մէջն է, ու քննութեան 
ենթարկուողը Շուշաննան է։ Այդ կասկածին վրայ ալ թող մնայ։ Սքանչելի է։  
 Եթէ համաձայն ես՝ այդպէս ալ պիտի ընեմ։ Արագ լուր տուր, փետրուարի յաւելուածին 
մէջն է։ 
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 Ի դէպ, հակառակ ընդունուած սովորութեան, նոթը ես ո-ով կը նախընտրեմ, իսկ ամեն 
պարագայի Գլօտիան օ-ով պէտք է ըլլայ։ 

 

Հետաքրքրական է իր հակազդեցութիւնը՝ այս նամակ-խոստովանութիւնը՝ գրուած 2004 

փետրուար 1-ին. 

 Սիրելի ընկեր Վրէժ, 
 Ամեն անգամ, որ պատմուածք մը կը վերջացնեմ եւ որոշ ժամանակ մը ետք կը 
վերադառնամ այդ գրութեանս, անբացատրելի զարմանքով մը համակուած՝ հարց կու տամ ես 
ինծի, թէ արդեօք ե՞ս էի այս գործին հեղինակը:  
 Կը զարմանամ, որովհետեւ գործին վերջաւորութեան ինծի այնպէս կը թուի, թէ այդ 
գործին հեղինակը ես չեմ, այլ իմ ինքնութենէս դուրս մէկն է, որովհետեւ անբացատրելի 
գիտակցութեամբ մը կ՚անդրադառնամ, որ ես նման գործ մը գրելու կարողութիւնը չունիմ: 

Կը զարմանաք նաեւ ուղղագրական սխալներուս վրայ, որոնց սխալ ըլլալը գիտնալով 
հանդերձ, գիտակցութենէս կը վրիպին: Օրինակի համար, վերջին պատմուածքիս երկրորդ 
տողին վրայ գիտէի, թէ «փամպակ փամպակ ամպերով...» նախադասութեան մէջ «բամպակ»ը 
պէտք է «բ»-ով գրել:  Պատմուածքը քեզի ուղարկելէս ետք, անգամ մը եւս կարդացի եւ 
զարմացայ, թէ ինչո՞ւ համար սխալը չեմ շտկած: Բաւական մը մտածելէ ետք, հասայ այն 
եզրակացութեան, թէ  ըստ իս, ամպերը աւելի «բամպակ»ի երեւոյթը կը ստանան եթէ «փ»-ով 
գրուած ըլլան: [ի դէպ, աշխարհագրական անուններուն մէջ շատ «Փամբակ» ունինք, իսկ 

Աճառեան փ-ով փամբակն ալ կը նշէ – ՎԱԱ] 

 Այս բոլորը քեզի կը տեղեկացնեմ, որովհետեւ գիտակցութեան-ենթագիտակցութեան 
հարցը մէջտեղ բերիր: Հարց մը, որուն մասին արդէն իսկ կը մտածէի: 
        Յարգանօք՝ 
        Թորոս  
 

Արդարեւ, երիտասարդ աշխատակիցներու հետ նամակագրութիւնը ինծի մեծ 

գոհունակութիւն կը պատճառէր, յո՛յս կը ներշնչէր։ Գալով անոնց գնահատական  

արտայայտութիւններուն, ատոնք ալ զիս ետ կը տանէին ի՛մ երիտասարդութեան ու կը 

վերյիշեցնեն ի՛մ ստացած քաջալերանքս, որուն անդրադարձեր եմ սկիզբի էջերուն մէջ։ 

Պարզապէս ես ալ իմ կարգին իմ պարտականութիւնը կ՚ընէի... 
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Տագնապներ ու ապրումները 
 

Նամակներուս այս բաժինը աւելի շատ տխուր վիճակներ կը բացայայտէ։ Մարդկայի՛ն։ 

Հիւանդութիւններ, նիւթական դժուարութիւններ, մինակ մնացած ըլլալու զգացում, 

մանաւանդ երբ մարդիկ հանրօգուտ աշխատանքի մը լծուած են, թերթ, գիրք կը 

հրատարակեն։ Պատմութիւնը ընդհանրապէս լուռ կ՚անցնի այս հարցերուն վրայէն, եւ երբ 

գրողներու կամ այլ մտաւորականներու կենսագրութիւնը կը գրուի, ոչինչ կ՚ըսուի այդ մասին, 

մանաւանդ այն թերացումներուն մասին, որ ընկերութիւնը, հաւաքականութիւնը ցոյց կու տայ 

իր մտքի ու գրչի մարդոց հանդէպ։  

Այդ վաստակաւորները սակայն անկեղծօրէն իրենց սրտերը բացեր են իրենց կրտսեր 

այս գրչակիցին։ 

  

Ահա Կարօ Գէորգեանը, երբ իրեն դիմեր էի, որ գրաւոր հարցազրոյց մը կատարենք, 

սապէս կը պատասխանէր 1964 փետրուար 20-ի իր նամակով. [...] Հարցարանդ կարդացի։ Կը 
շնորհաւորեմ նախաձեռնութիւնդ, որուն ցարդ հետեւած եմ հետաքրքրութեամբ։ Սիրով կը 
պատասխանեմ հարցումներուդ, բայց թոյլ տուր որ տասն օրի չափ գէթ հանգստանամ եւ 
ապա գրեմ։ Տարեգրքերու առաքումները նոր վերջացան եւ սարսափելի կերպով յոգնած եմ եւ 
ուժաթափ, մանաւանդ որ երեք շաբաթի չափ կրիփով ալ տառապեցայ։  

Առողջական հարցերը պիտի շարունակուին տարիներու ընթացքին։ 1965 նոյեմբեր 27-ի 

նամակին մէջ կը գրէր. Չկրցայ անմիջապէս պատասխանել նամակիդ, որովհետեւ 
խանգարուած է առողջութիւնս եւ այդ վիճակիս մէջ կլանուած եմ Տարեգրքի 
պատրաստութեամբ (հազիւ կ՚աւարտի յունուարի վերջերը)։  

1966 յունիս 15-ի նամակին մէջ, տեղեկացնելէ ետք թէ դարձեալ հիւանդ է, տարեգիրքը 

կ՚ուշանայ, դրացիներու օգնութեամբ ծրարումն ու առաքումը կը կատարուին, միշտ իր 

հսկողութեան տակ, կը յայտնէ թէ՝ Ուրեմն իմացաք նաեւ, որ 1966-ի հատորը պիտի ըլլայ 
դժբախտաբար Տարեգրքերու շարքին վերջինը։ Անկարելի է, որ կարենամ աշխատիլ այս 
վիճակով, ոչ միայն անկարելի, այլեւ շատ վտանգաւոր, որովհետեւ յոգնութիւնը մեծագոյն 
թշնամին է սրտի այս հիւանդութեան։ Ուրեմն 1967-ի հատորը լոյս չի տեսներ։ Եթէ մէկ 
տարուան հանգիստով առողջութիւնս վերագտայ, եւ ողջ մնացի, թերեւս կարենամ հանել 
միացեալ հատոր մը 1968-ին։ Այլապէս այս վերջին հատորը կը մնայ ինձմէ ձեզի որպէս 
վերջին յիշատակ։   

Իրապէս ալ, ընկ. Գէորգեան անգամ մը եւս ուժերը կը հաւաքէ ու կը նուիրուի այդ 

միացեալ, այս անգամ իրողապէս վերջի՛ն տարեգրքի գործին։ Ահա նաեւ այդ առնչութեամբ 

գրած նամակը՝ 1968 օգոստոս 23 թուակիր.  
Շատոնց է, որ իրարմէ լուր չունինք։ Դուն դադրեցուցիր նամակագրութիւնդ, իսկ ես 

կլանուած՝ Տարեգրքի նոր հատորին պատրաստութեամբ, այլեւ օրաւուր տկարացող 
առողջութեանս պատճառով, բազմաթիւ սիրելիներու կարգին նաեւ քեզի չեմ կրցած գրել։ 
Կ՚աշխատիմ մանաւանդ մէկ աչքով,– միւսը գնա՜ց,– եւ ունիմ գրելու դժուարութիւն նաեւ աջ 
դաստակիս տկարացման հետեւանքով։  

[...] Գործունէութեանդ ու գրութիւններուդ միշտ կը հետեւիմ մեր թերթերուն մէջ եւ շատ 
ուրախ եմ ունեցած յաջողութիւններուդ համար։  
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Վատառողջութիւնը ուրիշ երէց գրողներու ալ մղձաւանջը կը հանդիսանար։ Նշան 

Պէշիկթաշլեան, Փարիզէն, 1963 դեկտեմբեր 29-ի իր նամակով կը գանգատէր՝ իր երգիծակա՛ն 

ոճով.  
Սիրելի Վրէժ-Արմէն, 
Հաճոյքով ընդունեցի պատկերազարդ քարտդ, որ կը ներկայացնէր նորատի ուղտապան 

մը եւ ծեր ուղտ մը։ Այսինքն դուն եւ ես։ Մէկը միւսէն տարբեր վիճակի մէջ, ինչպէս միշտ 
առհասարակ։ 

[...] Հայերէնի ոստիկանական նախարար Բ. Թաշեանին բարեւներ ու 
բարեմաղթութիւններ։ Քանի որ հետաքրքրուած եւ հարցուցած է, պատասխանեմ։ Անցայ 
բժիշկի մը ու մասնագէտի մը քննութիւններէն, ապա, հաստատելու համար իրենց կատարած 
ախտաճանաչումը, անցուցին զիս քարտիոկրամէ, ռատիոներէ ու արեան քննութենէ։ Գտան 
սիրտ մը կանոնաւոր ու բարի, որմէ չի վախցուիր (գոնէ առայժմ) որ անսրտութիւն ընէ։ Գտան 
արիւնս մաքրամաքուր, ինչպէս կ՚ըլլան հարազատ հայերունը։ Բայց, աւա՜ղ, ջիկեարներս 
վնասուած։ Այդ պատճառով է որ դժուար կը շնչեմ, մանաւանդ երբ ճիգ մը կ՚ընեմ՝ կը քալեմ 
կամ սանդուխէ մը կ՚ելլեմ։ Մէկ յարկ բարձրանալու համար, առնուազն երեք անգամ կը 
կենամ, ու դարձեալ մեռեալի պէս կը հասնիմ երրորդ կամ չորրորդ յարկ։ Բանտարկուած եմ 
բնակարանիս մէջ։ Ըսին, թէ վիճակս լուրջ է, բայց յուսահատական չէ, եթէ մէկ տարի 
գործածեմ ինծի յանձնարարուած դեղերը, որոնք կրակի գինէն սուղ են աւելի, իսկ ես արդէն 
խրուած ու խեղդուած եմ պարտքերու մէջ։ Հապա սառուցեալ ձմեռը... Եւ այս պայմաններուն 
մէջ պէտք է երգիծել։ Կը նմանիմ մարդու մը, որ անդադար ծեծ կ՚ուտէ ու ծեծուած ատենը 
պարտաւոր է խնդացնել շուրջինները։ Վաղուց վաթսունը անցուցած վաստակաւոր մը ըլլալ 
եւ դեղերու դրամի մասին մտածել։ Ալ ո՞վ կը հետեւի հայագիտութեան կամ հայ 
գրականութեան։ Այս մասին թող խմբագրական մը գրէ մեր ոստիկանական նախարարը։    

[...] Սա միջոցիս, աւելի քան շաբաթէ մը ի վեր, օրական 15-20 նամակի կը 
պատասխանեմ։ Տօներու առթիւ, տեղատարափ մը կայ բարեմաղթութիւններու, որոնցմէ եթէ 
հարիւրին մէկը իրականանայ, աշխարհի ամենէն երանելի ուղտը կ՚ըլլամ։   

Պատասխան նամակիս մէջ, 1964 փետրուար 13 թուակիր, միամտօրէն կը գրէի.  

[...] Խորապէս կը ցաւիմ ձեր ունեցած տաղտուկներուն եւ անհանգստութիւններուն 
համար։ Չեմ գիտեր թէ ի՛նչ ձեւով կրնամ ձեզի օգտակար ըլլալ. կարծէք ճիշտ տեղն է հիմա 
պահանջել մեր ղեկավարներէն, որ հայ գրական միութիւն մը կազմեն հայ գրողներն ու հայ 
գրքերը պահել, պաշտպանելու համար։ Ըստ իս, հայ գրողը պէտք է «պետական» պաշտօնեայ 
ըլլայ, մեր պարագային «ազգային» եւ կանոնաւոր կերպով լաւ թոշակ մը ստանայ՝ որով 
կարենայ գրել առանց առօրեայ մտահոգութիւններու։   

Կը կարծէ՞ք թէ ասանկ առաջարկ մը ընդունուի (ո՛վ կ՚ուզէ ըլլայ ընդունողը)։ 
[...] 
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    Նշան Պէշիկթաշլեանի ձեռագիրը 
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Առողջութեան չափ կարեւոր հարց է մինակ մնացած ըլլալու զգացումը, որ կը 

տագնապեցնէ երէցները, մանաւանդ երբ իրենց ամբողջ կեանքը անոնք ազգին ծառայած են։ 

Ձեւով մը այդ առնչութեամբ մեղքս քաւելու համար 1972 օգոստոս 27-ին կը գրէի ընկ. Կարօ 

Գէորգեանին. Շատ երկար ժամանակ է, որ չէի գրեր ձեզի եւ ատոր համար անհանգիստ կը 
զգամ. մեղքս չափով մը քաւելու համար ահա այս նամակը կը գրեմ։ Ինչպէ՞ս էք, ինչպէ՞ս  
կ՚անցընէք ձեր ժամանակը. արդեօք ձեր թանկագին յիշատակներն ու յուշերը կրցա՞ք մէկու մը  
թելադրել, որ գրի առնուին։ Մեզի համար Տարեգրքի բացակայութիւնը զրկանք մըն է, բայց ձեր 
մեզի հետ հաղորդակցելու դժուարութիւնը աւելի՛ մեծ զրկանք մըն է։ [...] 

 

Այս տեսակէտէն բարացուցական է իր 1972 նոյեմբեր 3-ի պատասխանը.  
Օգոստոս 27 թուակիր նամակդ ստացայ ու կարդացի հաճոյքով։ Եւ ահա հազիւ ի 

վիճակի կ՚ըլլամ պատասխանելու երկու ամիսներու յապաղումով։ Պատճառը բացատրելու 
պէտք չկայ,– «հիւանդութիւնս արգելք ամենայնի»։ Հարազատ ընկերոջ կամ բարեկամի 
վերաբերում էր նամակ գրելու այդ նախաձեռնութիւնդ, բան մը որ կը պակսի շատ մը մօտիկ 
ընկերներու եւ բարեկամներու, դժբախտաբար։  

[...] Այս օրերս հոս էր ձեր համայնքէն Ք. [ծանօթ ընկեր մը] իբրեւ եկեղեցական ընդհ. 
Ժողովի ամերիկահայ պատգամաւոր։ Կ՚ակնկալէի, որ գոնէ հեռաձայնով բարեւ մը կու տար 
սենեակիս մէջ փակուած հիւանդիս, քանի որ ծանօթներ եղած ենք Գահիրէէն սկսեալ եւ 
Մոնթրէալ ալ այցելած էի իրենց տունը։ Բայց մտածումս պարապ ելաւ։ Զարմանալու բան մը 
չկայ այս անտեսումին մէջ,– «այսպէս է կանոնը բնական»։ – «Եւ լաւ օրում թէ՛ ընկերներ, թէ՛ 
բարեկամ ճանաչիր, իսկ նեղ օրում ընկերների ո՛չ որոնիր, ո՛չ կանչիր (Աւետիք 
Իսահակեան)...։ Այս նկատումով ալ շատ չեմ նեղուիր.– «ընողաց՝ գտնողաց» կ՚ըսեմ ու 
կ՚անցնիմ։ Գիտէի ասիկա, որովհետեւ ենթական մոնթրէալցի է։ Մնաց որ ինք մինակ չէ այս 
վերաբերումով. իրեն պէս ուրիշ ընկերներ ու բարեկամներ ալ կտրած են իրենց բարեւը հոս, 
Պէյրութի մէջ։ «Հայրենիքի»-ի մէջ կարդացի՞ր շնորհալի գրող եւ ինձ լաւ բարեկամ Ֆիլիփ 
Զաքարեանին «Մեռիր եւ տես» խորագրով գրութիւնը, որ արտատպուած էր տեղւոյս 
«Ազդակ»-էն («Հայրենիք», օգոստոս 20)։ Գրած էր իբրեւ նիւթ ունենալով իմ հոգեվիճակս, այս 
առանձնութեան մէջ, երբ մատի վրայ կը համրուին ինծի հետ իրենց կապը չխզած անձերը։ 
Եթէ չես կարդացած, գտիր եւ կարդա։ 

Անկէ քիչ ետք Կարօ Գէորգեան պիտի կորսնցնէր իր տարիներու կողակիցը, եւ մինակ 

մնացած ըլլալու զգացումը ա՛լ աւելի տառապալից պիտի դառնար իրեն համար։ Իմ 

ցաւակցական նամակիս պիտի պատասխանէր 1973 մարտ 19-ի հետեւեալ երկտողով. Կը 
ներես, որ ուշացայ գրելու քեզի քանի մը տող, իբրեւ շնորհակալութիւն փետր. 6 թուակիր 
նամակովդ արտայայտած ցաւակցական զգացումներուդ համար, ողբացեալ կնոջս մահուան 
առթիւ։ Պատճառը ընկճուած վիճակս է։ Գիտէի որ սէր ու յարգանք ունիս ինծի հանդէպ եւ 
ահա այդ գիտցածս հաստատեցիր վերոյիշեալ նամակովդ, անգամ մըն ալ։  

Պատգամաւոր ընկերը կրնար շատ յարգելի պատճառներ ունեցած ըլլալ ժողովի մը 

առթիւ կատարած ճամբորդութեան մը թոհուբոհին մէջ զինք մոռցած ըլլալուն համար, ես 

սակայն ինծի համար անյետաձգելի պարտականութիւն համարեցի այցելել հիւանդ ու 

«լքուած» ընկ. Գէորգեանին, երբ անակնկալ առիթը ունեցայ Պէյրութ երթալու այդ տարուան 

վերջաւորութեան։ Իսկ այդ այցելութիւնս, ընկերոջս՝ Վազգէն Տէր Գալուստեանին 

ընկերակցութեամբ, անմոռանալի մնաց յիշողութեանս մէջ։  
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Իր ամուսնոյն մահէն ետք ընկհ. Գոհար Թէօլէօլեան այսպէս պիտի ափսոսար իր 

առանձնութիւնը՝ 2004 յունուար 16 թուակիր իր նամակով, պատասխանելով Ամանորի 

նամակիս. Ներկայիս գրեթէ առանձին կ՚ապրիմ։ Հրաժեշտ տալով մեկնեցան բոլոր անոնք 
զորս կը սիրէինք փոխադարձ սիրով։ 50 տարիներու կեանքիս ընկերը գնաց անդարձ։ Բոլոր 
անոնք, որոնց հետ որ մօտ եղած եմ անցեալին, չկան այսօր, մինչ ես հիմա ամենէն աւելի 
պէտք ունիմ սրտակից բարեկամի։ Առանձնութիւնն ու բաժանումը ծնունդ կու տան 
դառնութեան, սրտաբեկութեան։   

 
 

 
 

   Բժ. Յարութիւն Գազանճեանի (Գեղարդի) ձեռագիրը 
 
Մինակ մնացած ըլլալու զգացումը կը կարդանք նաեւ բժ. Յարութիւն Գազանճեանի՝ Յ. 

Գեղարդի 1974 հոկտեմբեր 1 թուակիր նամակին մէջ՝ գրուած Տհուրէն, Լիբանան. 

[...] Ապահով եղիր որ միշտ կը շարունակեմ ղրկել «Բժիշկ»-ը հասցէիդ։  
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Բարեբախտաբա՞ր, թէ՞ դժբախտաբար գրեթէ առանձինս մնացած եմ իմ այս գործին 
գլուխը։ Մէկ երկու մնայուն եւ լաւ աշխատակից ունիմ, սակայն խմբագրութեան եւ 
վարչութեան բոլոր աշխատանքները ծանրացած են ուսերուս։ Եթէ չգիտակցէի այս ձեռնարկի 
հանրօգուտ դերին ոչ միայն առողջապահական, այլ նաեւ մշակութային գետնի վրայ՝ շատոնց 
կը հրաժարէի ժամանակս (բայց շատ սուղ ժամանակս) անոր տրամադրելէ։ 

 

Մեկուսացած ըլլալու այդ նոյն զգացումն ալ տարբեր արտայայտութիւն մը կը գտնէ 

կարծես Խաչիկ Թէօլէօլեանի 1984 յունուար 17-ի նամակին մէջ՝ Անն Արպըրէն (Միչիկըն) 

գրուած. [...] Միտքս այնքան տարբեր գործերով, մտահոգութիւններով եւ մտածումներով 
խճողուած ու «պառակտուած» է, որ կը տառապիմ հայ-ամերիկեան երկու կեանք ապրելէն։ 
Իսկապէս ոչ մէկուն մէջ ընտանի կը զգամ, ոչ միւսին։ 

 

 
 

   Խաչիկ Թէօլէօլեանի ձեռագիրը 

 

Վերջապէս կայ նաեւ իբր գրող անտեսուած ըլլալու զգացումը, որ Արամ Հայկազ 

դառնութեամբ կը դրսեւորէ 1966 դեկտեմբեր 27 (կամ 22 – անընթեռնելի է) նամակով. [...] Կը 
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թելադրես, որ «Գրական թերթ»-ին կամ Սովետական գրականութիւն ամսագրին բան մը 
ղրկեմ։ Անոնց աչքը քէօ՞ր է... Ինձմէ նուազ արժէք ունեցողները կը գովեն, զիս կ՚անտեսեն, 
որովհետեւ իրենց թմբուկը չեմ զարներ... 

 Հասկանալի է, մեր հայրենիքը խորհրդային լուծին տակ էր։ Իսկ Սփիւռքի՞ մէջ։  

 

 
    

   Սարգիս Սահակեանի ձեռագիրը 



97 
 

Ահա իր վրդովումը այնքան դառն հեգնանքով կ՚արտայայտէ Սարգիս Սահակեան 1967 

դեկտեմբեր 11-ի իր նամակին մէջ. [...] Անցեալ օր, Թաշեանը «համբաւդ հասաւ Մսրայ 
Մելիքին»-ով մը դիմաւորեց զիս։ Եղա՞ծը,– Մոնթրէալի մէջ, ընդունելութեան մը ընթացքին, 
ինձմէ քերթուած մը արտասաներ են եղեր... Կ՚ենթադրեմ մեղսակցութեան բաժին ունիս 
եղածին մէջ, եթէ չես միակ պատասխանատուն։ Ինչո՞ւ կ՚ուզես խախտել լռութեան ընդհանուր 
դաւադրութիւնը...  

 

Աւելի ուշ, 1968 մայիս 22-ի իր նամակով ուսուցիչս նաեւ կը գրէր. 
Մեր մէջ գրեթէ միշտ «մեծարանք»-ը, եթէ յետ մահու չէ, «գնա մեռիր, եկուր սիրեմ» չէ, կը 

կազմակերպուի կա՛մ խըծըբըներու միջոցաւ,– կը յուսամ հայաստանեան այս բառին 
նշանակութիւնը ծանօթ է քեզի,– կա՛մ եւ մանաւանդ յոբելեարին անձնական անխոնջ ու 
յամառ ջանքերով... Օրինակ՝ այստեղ Մօ-ն իր եղբօր Ժ. Յ.-ի յիսնամեակը կազմակերպեց։ 1/8 
մտաւորականն ալ (այս կոտորակին գաղտնիքը չըլլա՜յ յայտնես նրբագեղ տիկնոջդ) իր 
քաղաքէն թեւերը սոթթած մէջ ինկաւ... Այլ օրինակ՝ մեր նախկին «ֆիւրեր»-ին յոբելեանները 
կամ քեզի եւ ինծի ծանօթ նախկին վաստակաւորուհիի մը յոբելեանը։  

Այս պայմաններուն մէջ, ողջութեանս զիս, ըսենք, ուշադրութեան առարկայ դարձնելու 
ծրագիրդ չի խանդավառեր զիս։ Այս «ողջութեան»-ը, ի հարկէ, քու կողմէդ ակնարկութիւն էր 
Բենիամինին եփած ոսպապուրին, նախ քան նոյն ապուրին մասին իմ տեսակէտիս 
ծանօթանալդ «Բագին»-ի մարտի թիւին մէջ, ուր քեզ ալ կողքիս՝ արուեստի երկրպագուներու 
շարքին գտնելու ուրախութիւնը ունեցայ։        

Փաստօրէն գրեթէ յիսուն տարի ետք ալ կացութիւնը շատ տարբեր չէ... 

 

Անտեսուած ըլլալու զգացումը կը դրսեւորէր նաեւ Ալեքսանդր Թոփչեան, որ 1990 

նոյեմբեր 5-ին, Երեւանէն գրուած իր նամակին մէջ անդրադառնալով  «Սփիւռքահայ 

գրականութիւն – 85» եւ «ՍԳ – 89» հատորներուն, անոնց մասին գրախօսական մը ալ ղրկելով, 

կ՚ըսէր.  [...] որքան ինձ յայտնի է, այս երկու կարեւոր հատորները գրեթէ բացարձակ լռութեան 
են արժանացել Սփիւռքում, եթէ չհաշուենք [...] չարութեամբ ու անբացատրելի 
ժխտողականութեամբ գրուած մահակագրախօսական [մը] [...] ։ Այստեղ ստիպուած ենք ծանր 
մաքառումների գնով տպագրել նման տարեգիրքերը, այդտեղ քար լռութիւն է, արդ ո՞րն է 
ելքը։ Գուցէ ոչ մէկին պէտք չեն այս տարեգիրքերը [...] 

 
Նոյնը ընդվզումո՛վ կը գրէ Վեհանոյշ Թէքեան՝ իր 1993 դեկտեմբեր 3-ի նամակին մէջ. 

[...] Մէկը չի՞ մտածեր, որ ինչո՛ւ հակակրութիւններ, ծուռ երեսներ, լուտանքներ շահելու 
գնով իսկ կը գրեմ այս հարցերուն մասին։ Ինչո՞ւ պաշտպանել ոչխարի մորթով այս կամ այն 
անձը, եւ գրականութեան վիճակն ու ապագան թողել ճախճախուտին մէջ։ Ինչո՞ւ չըսել հայոց 
կաթողիկոսին «Ձեր գրքապաշտութիւնը բեմի վրայ երանելի թռիչք ունի, բայց դուռէն դուրս՝ 
փետուր մը իսկ չկայ այն հաւատացեալին գիրի, որ կը յամառի ողջ մնալ եւ հայերէն գրել»։ 
Ինչո՞ւ հայ լեզուով մամուլ հրատարակել եւ գրողի մը արդար ընդվզումն ու ճշմարտութեան 
նշտրակը գզրոցի մէջ հրել։ Մանաւանդ երբ անոր միակ դրդապատճառը ոչ թէ խարազանել է, 
այլ՝ աւելի տանելի վիճակ մը ստեղծել, արեւմտահայերէնի ապագան,– վտիտ բայց մաքուր 
առու մը,– ապահովել։  

Վաղը մե՛նք ալ կ՚անցնինք։ Երանելի են անոնք, որ հայերէն պիտի չգրեն, պիտի չապրի՜ն 
այս ճահիճին մէջ... 
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Տարինե՜ր ետք Կարէն Սիմոնեան գրեթէ նոյն բառերով կ՚արձագանգէ մէկ յօդուածիս. 

ահա 2015 հոկտեմբեր 22-ին ուղարկած իր ել-նամակը. 

 Բարի օր‚ սիրելի Վրէժ‐Արմէն…  
Իրաւացի ես… Բայց չեմ կարծում‚ թէ երբեւէ ու որեւէ ոք իր գլուխը կոտրէ այս 

խնդիրների վրայ… Սփիւռքի մէջ նկարիչներ կան։ Երեւելի նկարիչներ… Եւ ինչպէս միշտ‚ 
արուեստագէտը իր «ապրանքը» վաճառել չի կարողանում‚ իսկ արհեստաւորը միշտ էլ 
յաջողում է‚ քանի որ «հասկանալի» է նկարում… Եւ ուրեմն‚ այս դէպքում յիշենք Արշիլ 
Գորկիին… Կարո՞ղ էր արդեօք ապրուել «ազգային» միջավայրում… Եւ Երեւան բնակուող եւ 
իր արմատները դեռեւս Անիից ճանաչող Սէյրան Խաթլամաջեանը հնարաւորութիւն ունեցա՞ւ 
այնպէս Ճանաչուել‚ ընդունուել ինչպէս նրանք‚ ովքեր թելադրւում էին ճապուկ 
«արուեստաբանների» կողմից… Ի դէպ‚ նկարիչ Յակոբ Յակոբեանը ոչ հեռու անցեալին մի 
յօդուած հրատարակեց‚ որտեղ համոզիչ ներկայացնում էր ազգայինի առկայութիւնը 
նկարչութեան մէջ‚ որ ոչ մի եզր չունի ոչ լեռներ ու չոլեր նկարելու‚ ոչ կոլխոզնիկներին 
նկարելու (չեմ ասում գիւղի մարդ‚ քանի որ գիւղը միայն կոլխոզն էր‚ որտեղ արագընթաց 
գահավիժում էր ամենայն մարդկայինը) եւ ոչ էլ աւերուած մտածողութեամբ նոյն 
«հայրենասէրների» յօրինած անհեթեթութիւնը`«հայկական գոյներ»ի հետ…  

Երաժշտութի՞ւնը… Թւում է‚ գոնէ այս մարզի մէջ պէտք է հնարաւոր լինէր 
կողմնորոշուել‚ բայց աւա~ղ։ Աւետ Տէրտէրեան այստեղ շարունակ լսում եմ զանազան 
ռադիոկայաններից, բայց [...] 

Գրականութի՛ւնը… Այս արդէն մաշկիս վրայ եմ զգում։ Արդէն քսան տարի է, ինչ չեմ 
կարողանում հասկանալ իմ համեստ անկիւնը հազարամեայ հայ մշակոյթին մէջ… 
Հայաստանցի՞ եմ, սփիւռքահա՞յ, գուցէ խորհրդայի՞ն գրող եմ… Այս վերջինը 
սրբագրուեց  2003 թուականին «Հայկական համառօտ հանրագիտարան»-ի Դ. հատորով, 
որտեղ նախորդ հրատարակութեան ընդհանրապէս բոլոր «սովետահայ» ածականները 
սղեցին, թողնելով միայն «հայ»ը… Ուրեմն կամ Սփիւռքի, կամ Հայաստանի գրող եմ… Եթէ ի 
հարկէ համարձակուեմ ներկայանալ իբրեւ մի գրող, որ մի քանի գեղարուեստական 
արժէքներ կարողացել է ստեղծել… Բայց ես ոչ այս եմ, եւ ոչ էլ այն… Վերջերս որոշեցի 
ներկայանալ իբրեւ ֆրանսացի, որ հայերէն է գրում… Թէկուզ եւ դրանք հրատարակւում են 
ֆրանսերէն թարգմանութեամբ, ինչպէս եւ շարունակւում են հրատարակուել այլ եւ այլ 
լեզուներով…  

Երեւի իմ նման մի քանիսը կան այսպէս` իրենք իրենց այլեւս չճանաչող… Հետեւաբար, 
այս դէպքում «Համազգային»-ը ինչպէ՞ս է պահպանելու եւ զարգացնելու… 

Ի դէպ, տարիներ առաջ Բէյրութի իմ ընկերներից մէկը որոշեց «Համազգային»-ի 
ուշադրութիւնը հրաւիրել «Միքայէլ Նալբանդեան» վիպասացութեան վրայ, իսկ ես նրանցից 
քնքուշ մի երկտող ստացայ, թէ իրենք հայաստանցիների համար չեն… Լաւ… Երբ ես 
Հայաստան էի, առանց իմ գիտութեան հրատարակուեց իմ գործերից, բաւականին երկիմաստ 
վիճակ ստեղ՚ծելով ինձ համար սաւոկային իրականութեան մէջ… Լաւ… «Համազգային»-ը 
Սփիւռքի արժէքներով է հետաքրքրուած… Լաւ… Բայց չէ՞ որ այս դէպքում եւս պէտք է 
հնարաւոր լինի պատասխանել մի հարցի՝ իսկ որտե՞ղ է Արտերկրի մէջ պահպանուող ու 
զարգացող մշակոյթը… 

Վերջապէս, որտե՞ղ է Հայոց լեզուն… 
Հետաքրքիր է, թէ ինչպէ՞ս է իրեն զգում ՀԱՅԵՐԷՆԸ  ԻՒՆԵՍԿՕ‐ի պահպանութեան 

տակ… 
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Վստահ եմ, որ իմ այս արձագանգը քո գրութեանը չես ընդունի իբրեւ գանգատ… Ես 
ընդհանրապէս երբեք եւ ոչ մի իրականութեան մէջ չեմ գանգատուել… Գլուխը քարշ եզան 
պէս իմ լուծն եմ քաշել… Բայց մի՞թէ, թէ՛ Սփիւռք եւ թէ՛ Հայաստան, բոլոր նրանք ովքեր լուծ 
քաշողներ են, կարողանում են չկորցնել իրենց արժանապատուութիւնը… Ի դէպ, խնդիրը 
բնաւ չի վերաբերում նիւթականին, որ ակնարկել ես… Այդ խնդիրը ինքն ըստ ինքեան լուծում 
կ՚ունենայ, երբ քո երազանքը դոյզն իսկ իրականութիւն դառնայ… 

 Ողջ լեր։ Սիրելի Վրէժ-Արմէն։ 
 

Ուրիշ նիւթ է ժամանակի սղութիւնը, որմէ կը գանգատին մտաւորականները եւ 

գրողները, որոնք իրենց ապրուստը հոգալու համար աշխատանքային օրուան արթնութեան 

ժամերուն այլ գործ պէտք է բանին ու անկէ ետք միայն նուիրուին իրենց սիրած 

աշխատանքին։ Բժ. Երուանդ Խաթանասեան 1966 դեկտեմբեր 29-ին սապէս կը գրէ. [...] Ինձ 
հանդէպ պահանջկոտ մի լինիր, որ նամակիդ պատասխանը ուշացնում եմ։ Բազմազբաղ եմ. 
ոչ միայն խմբագրական պարտականութիւններով, թերթերի եւ պարբերականների 
ընթերցումով, այլեւ գիտական, փիլիսոփայական եւ ընկերաբանական հարցերի 
ուսումնասիրութեամբ։ Ամեն օր, շաբաթը վեց օր, ցերեկը զբաղուած եմ «Հայրենիք»-ով (մէկ 
օգնական ունեմ), իսկ գիշերները նուիրում եմ այլ պարապմունքների։ Աշխատում եմ 
առնուազն օրական 16 ժամ. հետեւաբար անհնարին է կանոնաւոր թղթակցութիւն պահել իմ 
սիրելիների հետ։  

Ան կը շարունակէ այդ մասին խօսիլ 1967 մայիս 26-ի իր նամակին մէջ. [...] 
Խմբագրական աշխատանքը ծանր եմ գտնում, մանաւանդ յօդուածների սրբագրութիւնը, որ ոչ 
միայն մաշող գործ է, այլ իմ թանկագին ժամանակս սպանում է։ Տակաւ զրկւում եմ լուրջ 
ընթերցումներից եւ գրական աշխատանքներից։  

 
   Արամ Հայկազն ալ կ՚արտայայտուի այդ մասին իր 1972 օգոստոս 25-ի նամակին մէջ. 

   Վերջին 2 ամիսը կ՚աշխատիմ ուրիշի մը գիրքը, հայերէնը ձեւի դնելու եւ մեքենագրելու  
համար։ Ինչպէս կ՚ըսեն, «այնպէս զղջացած եմ առնելուս համար»։ Բայց ետ ղրկելու ամչցայ. 
թող չըսեն, թէ Արամ Հայկազ մէջէն չելաւ... 

   Կրնա՞ս երեւակայել, երբ ըսեմ, թէ մէկ հատուածը երբեմն երեք անգամ կը կարդամ՝ 
հասկնալու համար, թէ մարդը ի՞նչ կ՚ըսէ։ 

   Անորմէ առնելիք գումարս «Քիւրտիստան»ի թարգմանութեան համար տալիքիս կէսը 
կը գոցէ։ 

   Դեռ շատ նամակ ունիմ գրելու։ Աւելի քան ամիս մըն է, որ նամակ չեմ կրցած գրել, եւ 
դիզուած են. 15-16 հատ մը կան։ Կ՚առաջադրեմ անոնց ալ պատասխանել։ 

 
Բայց կան նաեւ ուրախ պահեր, որոնց կ՚անդրադառնայ Արամ Հայկազ երբ կը գրէ իր 

1973 փետրուար 1-ի նամակը. 

   Կը թուի, թէ ես բախտաւոր աստղի տակ եմ ծնած. բոլոր գիրքերս, առանց 
բացառութեան,– բացի անկէ, որ դեռ ձեռքս չէ հասած,– սպառած են։ «Կարօտ» ալ չունիմ, 
միայն 6 հատ մնացած է, եւ չեմ ծախեր ալ։ Իսկ «Քիւրտիստան»ը դեռ չէ եկած։ Վեհափառին 15 
օր առաջ նամակ մը գրեցի՝ խնդրելով, որ անոնց առաքումը փութացնէ։ 

   Անյարմար է, որ մէկը իր գործը գովէ, բայց այս պահուս փորձութեան չեմ կրնար 
դիմադրել։ «Քիւրտիստան»ը լաւ գործ է, շատ լաւ գործ. 1915-ի արհաւիրքին նուիրուած շատ 
բան եմ կարդացած՝ հարիւրէ աւելի, բայց ոչ մէկը իմինիս կը հաւասարի։ Լաւագոյններն են 
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Մինախորեանի «1915 թուականը», Արամ Անտոնեանի «Այն սեւ օրերուն», Արմէն Անոյշի 
գիրքը եւ Գաբիկեանի «Եղեռնապատում»-ը։ Անոնցմէ ոչ մէկը գեղարուեստական անթերի 
տարազ ունի։ 

   Յոբելենական հանդիսութեանց ներկայ ըլլալու համար ճամբայ ելայ դժգոհելով, դժգոհ 
ալ վերադարձայ, բայց այս երկրորդ դժգոհութեանս շարժառիթը տարբեր էր. դժգոհ եմ, որ 
վերջացաւ... Այնքա՜ն շատ նոր բարեկամներ շինեցի, այնքա՜ն շատ նոր կապեր հաստատեցի 
եւ քիչ մը աւելի լաւ ճանչցայ մեր սքանչելի ժողովուրդը։ 

Կ՚աշխատիմ նոր հատորի մը վրայ, անունը ըլլալու է «Երջանկութիւն», որ առաջին 
պատմուածքին խորագիրն է։ Մինչեւ «Քիւրտիստան»-ի գալն ու ծախուիլը, եթէ ՏԷրը կամի, ան 
ալ պատրաստ կ՚ըլլայ տպարան ղրկելու համար։ 

 

Աբրահամ Ալիքեան ապրուստը ճարելու համար իր ստեղծագործական ժամերու 

կորուստի ցաւը այնքան պատկերաւոր կ՚արտայայտէ իր 1991 մարտ 3-ի նամակին մէջ. [...] 
Ահա անմիջապէս կը պատասխանեմ նամակիդ, բայց, աւա՜ղ, երկար պիտի չկարենամ խօսիլ 
հետդ, որովհետեւ հացի խնդիր գործերը լկամս այնպէս կը քաշեն, որ լինտերս կը ցաւին։ [...] 

 
Մարկ Նշանեան նոյն հարցին կ՚անդրադառնայ իր 1984 փետրուար 25 թուակիր 

նամակին մէջ՝ Հայտըլպերկէն գրուած. [...] Ամբողջ յունիս ամիսը թարգմանութիւն ընելով 
զբաղած էի, առտուընէ մինչեւ իրիկուն, եւ իմ հաճոյքիս համար չէր, դէպի ֆրանսերէն 
թարգմանութիւն մըն էր, զոր անպայման ամսուն վերջաւորութեան պէտք է հասցնէի։ Դրամ 
շահելու պարտադրանքն է պահ մը որ կը ղեկավարէր կեանքս։  

Ապա 1989 սեպտեմբեր 21-ի նամակին մէջ նոյն հարցը կ՚արծարծէ. [...] «ԿԱՄ 5» չեմ 
պատրաստեր։ [...] Արդէն թարգմանութեան ժամերէն անդին՝ ոչ մէկ բանի ժամանակ կը մնայ 
կոր, բաւական յուսահատ եմ։ [...] Այս համարը վերջինը պիտի ըլլայ, այո՛։ Խորքին մէջ հանդէս 
մը չէր եղածը, այլ միասնական հրատարակութիւններ։ Վերջինը պիտի ըլլայ, որովհետեւ... 
սիրտս չ՚ուզեր կոր այլեւս, այսքան պարզ է։ [...] «Այլապէս ալ գրէ», կ՚ըսես։ Վրէժ-Արմէն, պէտք է 
ընդունիս որ ես ա՛լ կորսուած եմ, չկամ գրելու մարզին մէջ։ Պարզ է, ժամանակ չունիմ։  

Թարգմանութիւնը ինծի ուրիշ էներժի չի ձգեր կոր։ Մէկ երկու պզտիկ ծրագիրներ ալ որ 
կային՝ ամբողջացնելու անկարող եմ։ Մեծ բաներու կ՚ուզեմ կոր ձեռնարկել, բոլոր գրածներս 
հաւաքել, քանի մը հատոր տպել, բայց հաւանաբար այդ ալ՝ երազ ու պատրանք։  

Յետոյ երկրորդ նամակ մը, այս անգամ Փարիզէն, 1990 սեպտեմբեր 8 թուակիր, որով 

«ԿԱՄ»-ը հրատարակելու լուծումի մասին կը խօսէր, պատասխանելով նախապէս իրեն ըրած 

առաջարկիս. [...] Կը յիշե՞ս առաջարկած էիր«ԿԱՄ»-ի նոր նիւթերը «Հորիզոն»-ի մէջ տպել, ես 
ալ համաձայն չէի գտնուած։ Եկուր պահ մը վերադառնանք այս առաջարկիդ։ Այո, նիւթեր 
ունիմ, ու սիրտ չունիմ զանոնք տպելու համար մինակս նոր աշխատանքի մը լծուելու։ Իմ 
առաջարկս հետեւեալն է, պիտի փորձենք երկուքս միասին միջին լուծումի մը հասնիլ։ Պիտի 
տպենք անկախ տետրակներ, ինչպէս որ կ՚ուզես անուանել զանոնք, «Հորիզոն»-ի եւ «ԿԱՄ»-ի 
միացեալ անուններով, բայց ամեն պարագայի ո՛չ ներկայ բացառիկին [յաւելուածին] ծաւալով։ 
Աւելի գեղեցիկ թուղթով, հանդէսի մը հանգամանքը տալով եղածին, բայց անշուշտ նախորդ 
«ԿԱՄ»-երուն արտաքին տեսքը մոռնալով։ Միակ պայմանս այն է, որ անկախ ըլլայ 
«Հորիզոն»-ի ներքին էջերէն, ու լոյս տեսնէ տետրակի, պրակի, հանդէսի, պարբերաթերթի 
ձեւով, սանկ երեք ամիսը կամ վեց ամիսը անգամ մը։ Գրէ՛ ինծի այս մասին, ու քիչ մը դուն, 
քիչ մըն ալ ես զիջելով՝ թերեւս հասնինք համաձայնութեան մը։  
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     Մարկ Նշանեանի ձեռագիրը 
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Ժամանակ չունենալուն, աւելի ճիշտ, սիրած բաները ընելու համար ժամանակի 

սղութեան տագնապը զգալուն մասին կը գրէ նաեւ Մարգար Շարապխանեան՝ 1999 նոյեմբեր 

15-ին Թորոնթոյէն. [...] Ինչպէս գիտես զբաղումներս այլազան են, զիս նեղացնելու աստիճան։ 
Շատ գէշ բան է քանի մը ուղղութեամբ աշխատանք տանիլը։ Ամփոփուիլ պէտք է շատ ուշ 
չեղած։ [...] Տան մէջ երեք սեղան կը գործածեմ գրելու. երեքին վրայ ալ տարբեր նիւթեր կան, 
որոնք ինծի կը սպասեն։ Հանրային զբաղումներս նուազագոյնի իջեցուցած եմ, այլապէս  

 

 
 

   Մարգար Շարապխանեանի ձեռագիրը 
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կեդրոնանալ չեմ կրնար։ [...] Առողջութիւնս Դամոկլեան սուրի մը նման գլխուս վրայ կեցած է  
եւ կը զգուշացնէ զիս,– «հարիւր տարի պիտի չապրիս»,– կ՚ըսէ,– «խելքի եկ ու ամփոփուէ»։ 
Բայց ո՞վ է մտիկ ընողը։  

 

Այդ հարցը քիչ մը տարբեր ձեւով, բայց նոյնքան տառապանքով կը դնէ Պօղոս 

Գուբելեան իր 1994 նոյեմբեր 25-ի նամակին մէջ.  

[...] Երբ բարգաւաճ գործ ունէի, ժամանակ չէի գտներ ծաւալուն վէպերուս վրայ 
աշխատելու։ Հիմա որ ժամանակ ունիմ, մթնոլորտ ու սիրտ չկայ, ոչ ալ անտիպ գործեր 
տպելու պատրաստ կազմակերպութիւն։ Երբեմն կը կասկածիմ մեր ժողովուրդի 
գրասիրութեան վրայ։  

Ինչ որ է, մոռնանք դառնութիւնները։ Քանի որ հայ գրողներուն մէջ ալ բախտաւորներ 
կան, որոնք մէկի տեղ, երեք մեկենաս կը գտնեն կուսակցական խողովակներով, իսկ 
անիծեալները միշտ ալ անիծեալ են, որով սողալ չեն սորված... 

 
Ապրուստի հետ առնչուած է նաեւ անգործութեան խնդիրը, որ կրնայ մղձաւանջի 

վերածուիլ գրողներուն համար։ Ինծի համար անակնկալ մը եղած է լսել, թէ ինչպէս Արամ 

Հայկազ գործազուրկ դարձած է։ Ան 1964 յունուար 8-ին այդ լուրը կու տար. Ժամանակին 
ստացայ Ձեր ընտանիքի անդամներուն մաղթանքներով ծանրաբեռն տօնական օրերու առթիւ 
ղրկած քարտդ։ Շնորհակալութիւն։ 1963-ի վերջին քառորդը ինծի համար շատ գէշ տարի մը 
եղաւ։ Նոյեմբերին գործս կորսնցուցի եւ հինգ շաբաթէ ի վեր մէջքի ցաւով անկողինն էի։ Այս 
բաները կ՚ըսեմ հաստատելու համար, թէ հեռաւոր բարեկամներէ հասած համակրանքի 
արտայայտութիւնները լաւ անդրադարձում ունեցան հոգեկան տրամադրութեանս վրայ։ 

Փետրուար 13-ի նամակովս զարմանքս կը յայտնէի գործը կորսնցնելուն առթիւ.  

 Յարգելի, սիրելի պրն. Արամ Հայկազ, 
 Ուրախացանք մեծապէս երբոր Ձեզմէ նամակ ստացանք. դժբախտաբար սակայն, 
բովանդակութիւնը այնքան ալ ուրախալի չէր։ Անցած ըլլայ Ձեր բոլոր ցաւերուն համար։  
 Եթէ անփափկանկատութիւն չէ, կ՚ուզէի գիտնալ թէ ինչպէ՞ս երկար տարիներով տեղ մը 
աշխատելէ ետք, յանկարծ կը զրկուիք Ձեր գործէն։ Չկա՞ն ընկերային ապահովութիւն եւ այլ 
օրէնքներ, որոնք արգիլեն այս տեսակի պարագաները։ Իսկ այդքան ատեն գործելէ ետք, Ձեզ 
կենսաթոշակէ՞ ալ պիտի զրկեն, թէ՞ գոնէ այդ ապահովուած է։ Ամերիկա հարուստ երկիր է, 
հոն մարդ անօթի չի մնար կ՚ըսեն, բայց Ձեր պարագային նման դէպքեր մեզի տարբեր 
պատկեր մը կը ներկայացնեն։ Եթէ չէք նեղուիր, այդ մասին հետաքրքրութիւնս կրնա՞ք 
գոհացնել։ 
 Կը յուսամ մինչեւ հիմա ա՛լ ապաքինած էք։ 
 Կարդացի «Աստուած կը լսէ... երբեմն», որ Ձեր լաւ տրամադրութեամբ գրուած 
պատմուածքներէն մէկն էր։ Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ բոլոր ընթերցողներուն կողմէ։  

[...] 

Ինք կը պատասխանէր ապրիլ 18-ին. [...] Վերջին ամիսներս 4 շաբաթ գործեցի՝ 3 շաբաթ 
մարտին, մէկ ալ՝ ապրիլին։ 5 օր է՝ կ՚աշխատէի, երբ ուրբաթ գիշեր շաբաթականս տուին ու 
ըսին, որ երկուշաբթի գործի չերթամ։ Ուրախացայ դպրոցը փակուելէ ետք տուն դարձող տղու 
մը պէս։ Յոգնած եմ։ Շատ կը յոգնիմ։ Գալով 39 տարի գործած տեղէս դուրս նետուելուս, ինծի 
հետ 1499 եւս կային, եւ 2-3 շաբաթավճար ստացանք՝ իբրեւ մխիթարութիւն։ Ընկերութեան 
ապահովութեան օրէնքը 65 տարեկաններուն եւ վերերուն կը վճարէ, եւ նահանգը 
շաբաթական 50 տոլար կու տայ (տարին 26 շաբաթ) անգործներուն։ 
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Գրողներուն համար ուրիշ տագնապանք էր,– կրնամ վկայել՝ մինչե՛ւ հիմա ալ է,– 

գրքերու սպառումը։ Արդարեւ գրելը մէկ ճիգ է, մեկենաս ճարել ու հրատարակելը՝ ուրի՛շ ճիգ, 

բայց սպառելը՝ ամենէն սպառիչ բաժինն է գրողներու մեծամասնութեան համար։ Այստեղ 

յստակօրէն կը բացայայտուի մեր հաւաքականութեան կատարեալ ձախողութիւնը այս 

մարզին մէջ։ Գիրք մը տարածելը վերջին հաշուով կը մնայ հեղինակի ուսերուն, որքան ալ որ 

շնորհանդէսներ կազմակերպուին հոս ու հոն։  

 

Ահա այս մասին ի՛նչ կը գրէր Կարօ Գէորգեան «Ամէնուն տարեգիրքը»-ին առնչութեամբ 

1965 մարտ 26-ին՝ Պէյրութէն. [...] Յապաղումը նախատեսելով, մեր թերթերուն ծանուցում 
տուած էի, թէ պիտի ուշանայ։ «Յուսաբեր»-ին չղրկեցի ծանուցումը, որովհետեւ այլեւս գիրք 
պիտի չղրկեմ Եգիպտոս, դժբախտաբար։ Չորս տարուան հաշուով, չորս հարիւր եգիպտական 
ոսկիի չափ առնելիք ունիմ «Յուսաբեր»-էն, եւ մէկ սենթ իսկ չեմ ստացած։ Գանձեցին այդ 
գումարը, ծախսեցին եւ հիմա դիմումներուս պատասխան անգամ չեն տար։ Շատ կը ցաւիմ, 
որ Տարեգիրքը փնտռող 70-80 ընթերցողներ պիտի զրկուին անոր ընթերցումէն։ Տասնեակ մը 
օրինակներ պիտի ղրկեմ իբրեւ իմ կողմէ տրամադրուած կամ ուրիշներէ վճարուած նուէրներ 
եւ այսքան։ Ձեզի ղրկելիք նուէրս ալ իր կարգին։  

 

Իսկ Արամ Հայկազ հետեւեալը կը հաղորդէր 1972 մայիս 18-ի իր նամակով.  

Երէկ ստացայ 14 մայիս թուակիրդ։ Լաւ լուր էր, որ կու տայիր «Կարօտ»-ի սպառման 

մասին։ Բայց պիտի սպասես 10-15 օր մը գիրք ստանալու համար։ Չկայ։ Բացարձակապէս 
չկայ։ Արդէն 300 գրքի իրաւունք ունէի, անոնց ալ 50 հատը ճամբան կորսուեցան։ Մնացեալէն 
150 հատը ապահովութեան համար բերել տուի օդանաւով, որոնց իւրաքանչիւրին համար 1 եւ 
մէկ քառորդ տոլար (1.25) ծախս եղաւ։ Իսկ տպագրական արուեստին համար մշտական ամօթ 
եղող 80-է աւելի վրիպակները արցունք բերին աչքերէս։ Ինչպէ՞ս ընեմ, ինչպէ՞ս նկարագրեմ, 
իբրեւ 6-րդ զաւակս՝ այդ հատորը սիրելի է ինծի։ Բայց նիւթական տեսակէտով աղէտ մը եղաւ։ 
Ըսել չեմ ուզեր, թէ վնաս ըրի, բայց օգուտ մըն ալ չունեցաւ։ Ճամբան կորսուածներուն 
պատմութիւնը այս է։ Երբ գրքերը հոս հասան, նաւահանգիստի աշխատաւորները 
գործադուլի մէջ էին, նաւերը չէին պարպեր եւ վնասարարութիւն կ՚ընէին։ Կ՚ենթադրեմ՝ իմ 
գրքերը զոհ գացին այդ վնասարարութեան արարքներուն։  

  Հապա անշնորհք կազմարարին տուած վնասները։ 7 հատ գիրք անգործածելի գտայ՝ 
պրակները պակաս կամ կրկնուած, 3-4 էջ չես գիտեր ինչպէս պատռուած կամ իւղի-մուրի մէջ 
կորած։ 

  Երբեմն մտքիս մէջ այս բոլորը դէմ դիմաց կը դնեմ ստացած (ընթերցողներէ) աղուոր 
նամակներուն եւ գրախօսներու (որոնց շատ կարեւորութիւն չեմ տար, քանի որ առհասարակ 
զանոնք ստորագրողները ծանօթներ ու բարեկամներ են) խօսքին հետ եւ կը գտնեմ, որ 
զղջալու պատճառ մը չունիմ։ 

 

Կարօ Մեհեան, Փարիզէն, 1978 յունուար 19-ի նամակին մէջ իր գիրքերու ցրւումին ու 

սպառման առնչութեամբ կը գրէր. [...] Առիթէն կ՚օգտուիմ պարագայ մը յանձնելու  
ուշադրութեանդ։ Տարիներ առաջ Գանատա գիրքէս ղրկուած էր 50 օրինակ։ Պերճը տեղեակ է։ 
Գրեր էր, թէ ցրուիչը կը զբաղի այդ գործով։ Մինչեւ այսօր ո՛չ մէկ տեղեկութիւն։ Պիտի ըսես,– 
հայ գրագէտին համար անսովոր իրողութիւն չէ... 

Ապա, շուրջ երկու տարի ետք, 1979 դեկտեմբեր 23-ի նամակով կ՚աւելցնէր.–  
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Շնորհակալութիւն գիրքերուս մասին հետաքրքրութեանդ համար։ 
Առնուազն զարմանք կը պատճառէ ինծի այս ձգձգումը, որ, իրականին մէջ, 

անթոյլատրելի վերաբերում մըն է հայ գրագէտին հանդէպ։  
[...] «Իմաստութեան ուղիով» հատորէս մաս մը անգլերէնի թարգմանած էր Ճ. 

Մանտալեանը, մեծ ծախս յանձն առի՝ Պէյրութ տպագրելով։ Դիզուած կը մնան 
«Համազգային»-ի տպարանը։ Արդէն ինծի ծանր արժած է։ Եթէ կ՚ուզէք, յանձն առէք միայն  

 

 
 

   Կարօ Մեհեանի ձեռագիրը 

 

ճամբու ծախսը, մաս մը բերել տուէք եւ շատ փոքր գինով եւ կամ ձրի 
(գրադարաններու...) բաժնեցէք։ Մնալը որեւէ օգուտ չունի։   
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Յետոյ, իր նոր գրքին առնչութեամբ կը խնդրէր 1980 մայիս 3-ի իր նամակին մէջ. [...] 
Սփիւռքի մէջ գիրք տեղադրելը շատ անախորժ տաղտուկ է։ Հետեւաբար անձնապէս քեզմէ 
նման տաղտուկ ակնկալելու մտածումն իսկ չունիմ։ Բայց եթէ կարելի է երկու քաղաքներուն 
մէջ գտնել մէկ քանի երիտասարդներ, որոնք յանձն առնեն ժողովներու եւ հաւաքոյթներու 
ընթացքին տեղաւորել, շատ գոհ կը մնամ։    

 

 
      

      Մուշեղ Իշխանի ձեռագիրը 
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Մուշեղ Իշխանի ըսածն ալ շատ տարբեր չէր։ Արդարեւ, 1979 սեպտեմբեր 28-ին ան 

սապէս կը խնդրէր. 

Սիրելի ընկեր Վրէժ-Արմէն, 
Հակառակ մեր երկրին մէջ տիրող ծանր կացութեան, տակաւին կան ինծի պէս խենթեր, 

որ կը շարունակեն գիրք հրատարակել։ Բոլոր դժուարութիւնները յաղթահարելով գիրքը լոյս 
կ՚ընծայես, սակայն այնուհետեւ դիմացդ կը ցցուի բուն մղձաւանջը ՝ ինչպէ՞ս ընել որ 
հատորներդ փոշիներու տակ չմնան։  

Այս մտահոգութեամբ ալ խորհեցայ քանի մը տեղ, քանի մը բարեկամներու գլուխը 
ցաւցնել։ Ճիշտ է, առաքումները դժուար ու մեծածախս են, բայց հեղինակի մը համար ալ իր  
գործերը հարազատ զաւակներու կը նմանին, զոհողութեանց առջեւ չես ուզեր կանգ առնել։  

Արդ, սիրելի Վրէժ-Արմէն, հասցէիդ կ՚ուղարկեմ քանի մը օրինակներ իմ վերջին երկու 
թատերախաղերէս («Մեռնիլը որքան դժուար է» եւ «Սառնարանէն ելած մարդը»)։ Կը յուսամ 
«Համազգային»-ի վարչութեան օժանդակութեամբ դժուար չ՚ըլլար շրջանիդ մէջ զանոնք 
սպառել։ 

Գիները անորոշ են եւ կամ հին սակերով նշանակուած։ Կարգադրէ քու յարմար դատած 
ձեւովդ։ 

Բարեւներս բոլոր բարեկամներուն եւ ընկերներուն։ 
          Ջերմ սիրով՝ 
         Մ. Իշխան 
 
Իմ հակազդեցութի՞ւնը. ահա իմ բարեյո՜յս նամակը՝ 1979 հոկտեմբեր 21 թուակիր.– 

[...] Կը զարմանամ որ ինչո՞ւ Պէյրութի «Համազգային»-ի գրատունը օրը օրին մեզի 
չ՚ուղարկեր [իր գիրքերուն] նման հրատարակութիւններ։ Ինչո՞ւ կը ճգնինք կառոյցներ, 
կազմակերպութիւններ ստեղծելու, երբ ամենէն տարրական աշխատանքները անոնց  
միջոցաւ չեն կատարուիր եւ կախում կ՚ունենան Մուշեղներու յուսահատիլ չգիտնալէն միայն, 
կամ Վրէժ-Արմէններու բարեացակամութենէն։ Երբ առիթ ունենաք խօսեցէք այս մասին առ որ 
անկ է։ Գիտեմ որ 2-3 տարիէ ի վեր Գանատան քանիցս 3-5000 տոլարի արժողութեամբ 
ապսպրանք ըրաւ եւ... մնաց առանց պատասխանի։  

 
Պէտք է խոստովանիմ, որ Մոնթրէալի մէջ «Համազգային»-ի գրատարած աշխատանքի 

կազմակերպումէն առաջ, ճի՛շտ Կարօ Մեհեանի աւելի ուշ թելադրածին պէս, յանձն առեր էի 

Կարապենցի առաջին հատորին՝ «Անծանօթ հոգիներ»-ու սպառումը։ Պէտք է ընդունիլ, որ 

գրատարածի շաբաթական սեղանին վրայ գրախանութի մը ցուցափեղկին կամ 

ցուցադարաններուն վրայ զետեղելէն աւելի արդիւնաւէտ է, անկասկած, մէկ առ մէկ մօտենալ 

հաւանական գրասէրներուն եւ գիրքէն օրինակ մը առաջարկելը։ Մերժելը դժուար կ՚ըլլայ... 

Այդպէս է, որ այդ գիրքէն 80 հատ կրցայ տարածել։ Եւ ահա ինչ կը գրէր Յակոբ Կարապենց 

Ուաշինկթըն մայրաքաղաքէն՝ 1971 յունուար 20-ին այդ ընթացքին. [...] Դեռ քո պատմական 
հարցազրոյցով ինձ ժողովրդականութիւն պարգեւեցիր, իսկ հիմա էլ աշխատում ես գրքերս  
սպառել։ Ըստ երեւոյթին Աստուած քեզ ստեղծել է ինձ օժանդակելու համար։ Քահանայ լինէի, 
պիտի օրհնէի, սակայն աշխարհական լինելուս պատճառով միայն կարող եմ ջերմ 
շնորհակալութիւն յայտնել։ 

Եւ իմ պատասխանս՝ յունուար 25-ին. 
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Ինծի շնորհակալութիւն յայտնելու պատճառ չունիս. ըրածս պարզապէս միջոց մըն է 
մեր հրատարակչական անկազմակերպ գործը փոքր չափով մը փոխարինելու համար։ 
Մանաւանդ շատ շնորհակալ մի՛ ըլլար երկրորդ տասնեակին համար, որովհետեւ այս 
նամակովս պիտի խնդրեմ, որ 20 հատ եւս ղրկես։ Գիրքդ կանխիկ կը ծախեմ, այսինքն 
յաճախորդը կ՚ապահովեմ եւ ապա միայն քեզմէ կ՚ապսպրեմ։ Արդէն վաճառականի անուն ալ 
շահած եմ։ Ըսող եղաւ, որ հայ գրականութեան համար Վրէժ-Արմէնը հոգին ալ կը ծախէ։ Բայց 
մի՛ հաւատար։ [...] Արդէն 37 հոգի կարգի կը սպասեն։ Գիրքը հե՛տս սրահ կ՚երթամ ամեն 
անգամ։ Տակաւին ուրիշ ուզողներ ալ պիտի ըլլան՝ վստահ եմ։ Չկարծես, սակայն, որ ամեն ոք, 
որուն կը մատուցեմ գիրքը՝ կը գնէ զայն։ Միայն մերժումները եթէ գրի առնեմ՝ ի՜նչ 

 

 
 

    Յակոբ Կարապենցի ձեռագիրը 
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երգիծական գործ դուրս կու գայ։  
Գիրքը ծախելուս ետեւ մէկ նպատակ կայ. ցոյց տալ, որ նոյնիսկ հոս, եւ թերեւս 

մանաւա՛նդ հոս, մարդիկ հայերէն գիրք ալ կը գնեն ու կը կարդան, եթէ՝ ա) արժէք ունի գիրքը, 
բ) սպառումը հետեւողականօրէն կը հետապնդուի։    

 
Մէկ տագնապ եւս կայ հայ գրքի աշխարհին մէջ. այդ ալ չսպառած գրքերու, այլեւ 

սեփական գրադարանի ամբողջ հաւաքածուի խնդիրն է, որ մղձաւանջի կրնայ վերածուիլ 

ժառանգորդներուդ համար։ Ահա այս առնչութեամբ մէկ նամակ միայն, գրուած 2000 

սեպտեմբեր 21-ին, Ուաթըրթաունէն, Գոհար Թէօլէօլեանին կողմէ. Սկսած եմ հաշուեյարդարի  
ենթարկել Մինասին ու իմ գիրքերս, որոնք 3000-ի չափ են։ Չեմ ուզեր, որ մահէս վերջ գիրք մը 
փողոց նետուի, նոյնիսկ եթէ որակաւոր չէ։ Գիրքը եղած է սրբութիւն ինծի համար։  

 

Հիմա գանք աւելի հիմնական հարցի մը, որ գրողը վարձատրելու խնդիրն է՝ հի՜ն 

օրերէն։ Այդ հարցին յաճախ դէմ յանդիման պիտի գտնուիմ իբր խմբագիր։ Բայց սկսիմ նախ 

իբր աշխատակից ունեցած փորձառութենէս։ Միամտաբար ես ալ հետաքրքրուեր եմ, թէ 

կրնա՞մ նիւթական թէկուզ փոքր ակնկալութիւն մը ունենալ գրած յօդուածներուս դիմաց։ 

Ժիրայր Միրիճեան, Փարիզի «Հայաստան»-ի խմբագիր ընկերս իր 1965 նոյեմբեր 9-ի նամակով 

մէկ անգամ ընդմիշտ յստակացուցեր է. [...] Ինչ կը վերաբերի գրութիւններուդ փոխարժէքին, 
ըսեմ անմիջապէս, որ դժբախտաբար «Հ.»-ի պիւտճէն շատ խարխուլ է եւ ամեն ատեն 
օրակարգի վրայ կու գայ, ինչպէ՞ս պիտի շարունակենք։ Երեք տարի է ստանձնած եմ հայերէն 
բաժնի խմբագրութիւնը եւ Աստուած գիտէ, որ որքան կը յոգնիմ բանի մը վերածելու համար 
թերթը։ Արդ, հակառակ որ խմբագիրի վճարումը իբրեւ սկզբունք ընդունուած է, մինչեւ այսօր 
մէկ ղրուշ իսկ չեմ ստացած։ Մեր գործերը ցաւօք սրտի այսպէս են։ Կ՚աշխատիմ իմ կողմէս թիւ 
մը երկու ղրկել իբրեւ ընկերական սիրոյ նշան։   

Յետոյ նման բաներ ե՛ս պիտի ստիպուիմ գրել ուրիշներու, ափսո՛ս։  

 

1984 փետրուար 10-ին Մարկ Նշանեան պիտի գրէր Փարիզէն (կը ներառեմ առաջին 

պարբերութիւնն ալ, որ վերեւը տեղ մը մէջբերած էի արդէն, որովհետեւ անմիջականօրէն 

կապուած էր երկրորդին). 

[...] Նոր է այսպէս, որ ձեր թերթին սկսայ ծանօթանալ, ու հաճելի էր տեսնել որ լուրջ 
աշխատանք մը կը տանիք։ «ԿԱՄ»-ի 3-րդ համարին մասին այլեւս կը նախընտրեմ չխօսիլ, 
որովհետեւ սկսաւ յուսահատեցնել զիս։ Շատ պարզ է, առաջին երկու թիւերը պարտքով 
հրատարակուեցան, եւ անշուշտ իրենց բացը չգոցեցին։ [...] Յուսահատութիւնը, որուն մասին 
կը խօսէի վերը, տառապանք մը չէ, պարզ հաստատում մըն է։ Ի վերջոյ երէկ «ԿԱՄ» չկար 
հրապարակին վրայ, կրնայ նաեւ վաղը չըլլալ։  

[...] Հիմա հարցում մը ընեմ ձեզի, զոր կ՚ուզեմ որ հասկնաք իրապէս իբրեւ հարցում մը, 
տեղեկութեան խնդրանք մը։ Ձեր թերթը արդեօք իր աշխատակիցները ի վիճակի՞ է 
վարձատրելու։ Մտքիս մէջը կայ քաղաքական փիլիսոփայութեան մարզին պատկանող 
հրատարակութիւններու շուրջ քրոնիկ մը. արդեօք այդպիսի գաղափար մը պիտի 
հետաքրքրէ՞ր ձեր թերթը։  

[...] Վերջին հարցումիս պատասխանեցէք անկեղծօրէն։  
Եւ ահա անկեղծօրէն գրած պատասխանս՝ 1984 մայիս 20 թուակիր. 

[...] Գալով առաջին հարցումիդ՝ ցաւ ի սիրտ պէտք է ըսեմ, որ տակաւին ի վիճակի չենք 
այդ շքեղանքը ներելու մենք մեզի. աշխատակիցները վարձատրելէ առաջ... խմբագիրը 
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վարձատրելու մասին պէտք է խորհի մեր պատասխանատու մարմինը։ «Հորիզոն» բոլորեց իր 
5-րդ տարին. առաջին երկու տարին առաւելաբար աշխատակից ու «նեղ օրուան» խմբագիր 
էի. ապա յաջորդ երկու տարիներուն, երկու ընկերներու որոշ աջակցութեամբ, վարեցի 
թերթին խմբագրութիւնը (ի՜նչ զուգադիպութիւն. 20 տարի առաջ նոյն երկուքին հետ 
«Յուսաբեր»-ի «Երիտասարդական շարժում» էջն էինք խմբագրած), աւելի ճիշտ պիտի ըլլար 
ըսել՝ սորվեցայ ինչպէս խմբագրել թերթը՝ մեր պայմաններուն մէջ. իսկ կուսակցութիւնը 
խմբագրի պաշտօնը ինծի յանձնեց անցեալ օգոստոսին միայն։ Մինչեւ անցեալ շաբաթ ես 
դուրսը իմ գործը ունէի (ճարտարապետի), ուստի ես վարձատրութիւն չխնդրեցի, բայց վերջին 
տարիներուն խորհրդանշական գումար մը ստացայ՝ որպէս «ծախսերու մասնակցութիւն»։ 
Այժմ դուրսը գործ չունիմ, բայց պիտի որոնեմ դարձեալ, որպէսզի... բեռ չըլլամ. գիտեմ որ մեծ 
ցանկութիւններ ունինք, սակայն խմբագիր մը պահելու չափ,– այսինքն ընտանիքի տէր 
խմբագրի մը՝ նուազագոյնը մարդավարի ապրուստ մը ապահովելու համար անոր,– միջոց 
չունինք։ Դեռ մենք բախտաւորներէն ենք. նուզագոյն վարձատրութիւններով գոհացող 1½ 
օգնական խմբագիր ունինք. այլեւ գրաշար մը եւ էջադրող մը, որոնք նաեւ հաշուական 
թղթակցութիւնները, առեւտրական գործառնութիւնները կ՚ընեն։ Այս բոլորը՝ 
խորհրդապահաբար։  

 
Գրիգոր Պըլտեան, իր 1988 փետրուար 9-ի նամակով մէկէ աւելի թիրախներու կը 

հարուածէր իրաւամբ.  

Սիրելի Վրէժ-Արմէն, 
Նամակդ ստացեր էի, երբ հասաւ «Ոստայն»-դ, զոր տակաւին չեմ կարդացած եւ որուն 

համար յամենայն դէպս կ՚ուզեմ քեզ ջերմապէս շնորհաւորել։ Կը յուսամ, որ շարունակութիւնը 
կը յաջողիս հրապարակ հանել։  

Կը ցաւիմ, որ Օշականի յատկացուելիք թիւին համար յօդուած չեմ կրնար գրել. զբաղած 
եմ բոլորովին այլ եւ անյետաձգելի գործերով։ Պէտք է խոստովանիմ, որ նման ձեռնարկներու 
առթիւ՝ աւելի երկար ժամանակամիջոց անհրաժեշտ է ինծի, որպէսզի յօդուածի մը գրութիւնը 
մտցնեմ ծրագիրներուս մէջ։ Ժամանակացոյցս շատ խճողուած է եւ հապճէպ գրելէն կը 
խորշիմ։ Եթէ «Գրական յաւելուած»-ին համար տարեկան ծրագիր մը մշակուէր, իմ 
աշխատակցութիւնս աւելի կը դիւրանար եւ կ՚իմաստաւորուէր. բայց ասիկա մեր բոլոր 
թերթերուն խնդիրն է։ Պիտի ուզէի տակաւին քու եւ խմբագրութեանդ ուշադրութեան յանձնել 
պատուագինի հարցը. ինծի ծանօթ են Սփիւռքի հայ թերթին դժուարութիւնները, բայց ներուի 
ինծի եթէ ըսեմ, որ խաղի նման օրէնքներով չեմ աշխատիր երբեք։  

«Հորիզոն»-ը կանոնաւորաբար կը ստանամ եւ կը կարդամ։ Սփիւռքի քանի մը տանելի 
եւ ընթեռնելի թերթերէն մէկն է։  

 Լաւագոյն բարեւներով՝  
         Գր. Պըլտեան 
Յ.Գ. Հայաստանի մասին չեմ խորհիր գրել. 15 օրը բաւարար չէ, 3 x 15-ն ալ բաւարար 

պիտի չըլլար այդ նիւթին մօտենալու լրջութեամբ։ Օրագրային տպաւորութիւններու 
արձանագրութիւնը իմ կալուածս չէ։ 

 

Վահէ Օշական նոյն հարցին մասին շատ նրբանկատօրէն կը գրէր 1984 սեպտեմբեր 21-

ին Սան Ֆրանսիսգոյէն. [...] Քեզի կը յիշեցնեմ, որ երկու տարի կ՚ընէ վարժապետութիւն չեմ 
ըներ ու գրչիս բերածով կ՚արդարացնեմ ընկերային էակի հանգամանքս։ Գիտեմ կամ կը 
կարծեմ գիտնալ «Հորիզոն»-ի նիւթական կացութիւնը ու պահանջներ չեմ դներ, այժմ։ Սակայն 
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կ՚ուզեմ որ գիտակցիս հայ գրողի կացութեան ալ, որուն վարկին ու արժանապատւութեան 
պաշտպանութիւնը քու ալ նպատակդ է, վստահ եմ։ Այս իրողութեան գիտակցութեան 
արձագանգը կը յուսայի կարդալ նամակիդ մէջ։ Ու հիմա մնաց ապագան։   

 

Յակոբ Պալեանն ալ արծարծած էր վարձատրութեան հարցը, ու չքմեղանքի նամակ մըն 

ալ իրեն ուղղած էի 1989 սեպտեմբեր 26-ին.– 
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Սիրելի ընկ. Յակոբ, 
Բարի եղիր Մակարիդ շնորհակալութիւններս յայտնելու, որ իր նետերը Ատլանտեանի 

վրայով կ՚արձակէ ու կը հասցնէ մինչեւ մեր հորիզոնները։ 
Որքա՛ն համաձայն եմ հետդ. մտաւորականը պէտք է կարենայ իր գրիչովը ապրիլ. 

դժբախտաբար... գրիչը չ՚ուտուիր (եղեր)։ Քու գաղիաբնակ Մակարիդ այս մոնթրէալաբնակ 
տարբերակը 3,5 տարի փորձեց ատիկա. ամբողջական պատրաստակամութեամբ ու 
անսակարկ ժամանակը տրամադրելու տրամադրութեամբ։ Յետոյ եկաւ այն եզրակացութեան, 
որ ոչ թէ «Հորիզոն»-ը Մակարս պիտի պահէ, այլ Մակարս է, որ պէտք է «Հորիզոն»-ը պահէ։ 
Ետ գնաց, իր մասնագիտութեան մէջ (ճարտարապետ) գործ գտաւ դարձեալ եւ «Հորիզոն»-ի 
ուսերէն բեռ մը, մասամբ, վար իջեցուց։ Մասնաժամ խմբագիր, լիաժամ փոխ-խմբագիր, 
լիաժամ օգնական, գրաշար, էջադրող, դեռ մասնաժամ արխիւապահ եւ գեղարուեստական  
պատասխանատու։ Լիաժամ խմբագիր չկրցաւ պահել, գէթ այն չափով, որ ան ալ իր 
ընտանիքը պահէր։ 

Հիմա ալ խումբ մը կամաւորներ գլուխը հաւաքած՝ անգլերէն-ֆրանսերէն յաւելուածին 
ձեռնարկեց։ Մակարիդ բարեւ ըրէ, եթէ գաղիացւոց լեզուին ալ կը տիրապետէ, գուցէ Canard 
enchaîné-ի էջ մըն ալ ֆրանսերէն յաւելուածս կը բանայ իրեն համար։ Բայց... միւս բանին 
մասին թող առայժմ չմտածէ։ 

Մակարէն զատ թող երբեմն Յ. Պալեանը կամ միւսներն ալ գրեն...  
 
Վեհանոյշ Թէքեան 1996 ապրիլ 23-ին երկու տողով կ՚ըսէր ըսելիքը. Այլեւս զզուած եմ 

«պիւտճէ չկայ»-ի կեղծ յանկերգէն. եթէ որոշ պատուագին մը կը վճարէք գրութիւններուս՝ 
կրնաք հրատարակել։ Այլապէս երբեք պիտի չաշխատակցիմ։  

Հակառակ ատոր, տարիներ ետք իր քերթուածներով դարձեալ պիտի պատուէր 

«Հորիզոն գրական»-ը։ 

 

Պօղոս Գուբելեան վարձատրութեան հարցը պիտի արծարծէր ոչ թէ իրեն, այլ ուրիշին 

համար, ի շահ մեր մամուլին։ Իր 1994 նոյեմբեր 25-ի նամակով ան կը գրէր. [...] Ստեփանը 
[Թոփչեան] ինձմէ խնդրեց, որ քեզի գրեմ ու իր աշխատակցութիւնը ապահովեմ «Հորիզոն 
գրական»-ին եւ շաբաթօրեային։ Անշուշտ փոքր վարձատրութեան փոխարէն։ Ինք շատ 
հպարտ ու աչքը կուշտ տղայ է, որուն եթէ այսօր եղբայրական ձեռք երկարէ մեր 
կազմակերպութիւնը, կը կարծեմ, թէ մեծ գրող մտաւորական մը սիրաշահած կ՚ըլլայ։ [...] 
Աւելի լաւ է հայ գրողէն յօդուած գնել քան թէ հայ գրողին ողորմութիւն տալ։ Այս ձեւով օգնած 
կ՚ըլլանք անոր արժանապատւութեան պահպանման։ 

 
Այս բաժնին վերջին երկու նամակները ուրիշ տագնապներու կ՚արձագանգեն։  

Առաջինը ինքս գրեր եմ. կը վերաբերի մեր՝ դաշնակցական մամուլին մէջ, ընկալեալ 

տեսակէտներէն տարբեր կարծիքներ յայտնել կարենալու հարցին։ 1994 յունիս 20 թուակիր 

նամակս ուղղած էի «Դրօշակ»-ի խմբագիր ընկերոջս՝ Նազարէթ Պէրպէրեանին, յԱթէնք. [...] 
Ներողամիտ գտնուէ, եթէ վերջին երկու գրութիւններուս առթիւ խմբագրութիւնդ նեղը դրած 
եղայ։ Համոզուած եմ, սակայն, որ երբեք անհանգիստ պէտք չէ զգաս, երբ տարբեր կարծիքի 
գրութիւններ ի լոյս կ՚ընծայես։ Դուն խիղճդ հանգիստ պահելու համար թերթին մէկ անկիւնը 
դիր, որ խմբագրութիւնը չի բաժներ անպայման բոլոր գրութիւններուն մէջ արտայայտուած 
տեսակէտները, յատկապէս «Դաշնակցական բեմ» բաժնի, սակայն զանոնք կը հրատարակէ 
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մտքերու փոխանակման եւ բիւրեղացման համար. անկէ անդին պատասխանատւութիւնը 
գրողինն է ու եզրակացութիւնը՝ ընթերցողին։ Յօդուածի մը վերեւ խմբագրութեան կողմէ 
դրուած դիտողութիւնը կը ծառայէ միայն ընթերցողը նախապաշարելու։ Խմբագրութիւնը 
կրնայ հակադիր կարծիքը այլ գրութեամբ մը տալ իր կամ ուրիշի մը գրիչով։ Այլապէս, 
ինչպէ՞ս կարելի է «քննարկման կարգ» ստեղծել, դուրս գալ մտքի չափչփուած շաւիղներէն, 
թէկուզ մոլորիլ անծանօթ ուղղութիւններով, յանգիլ մտքերու բախման։ [...] 

 
Երկրորդը Յարութ Քիւրքճեանն էր գրած, 1965 յուլիս 11-ին՝ Պէյրութէն ու թարգմանը կը 

հանդիսանար տագնապի մը, որ շատերս զգացած ենք մեր կեանքի ու գործունէութեան մէկ 

պահուն։ Զգացած, ցաւը ապրած ու շարունակած մեր ուղին, ինչպէս Յարութին պարագային։ 

Այդ օրերուն մեր միջեւ տեղի ունեցող երկխօսութեան մը շարունակութիւնն էր այդ նամակը, 

[...] Կը թուի ինծի, սիրելի Վրէժ-Արմէն, որ [յիսնամեակի ձեռնարկներուն մէջ մխրճուած 
ըլլալուն պատճառաւ] ահագին ցրւումներէ ետք, նո՛ր է որ կը վերադառնամ իմ իսկական 
ճամբուս։ Եւ քանի այս մասին խօսեցայ, լաւ է պատմեմ քեզի, իբր զիս լաւ հասկցողի մը, կամ 
պարկեշտօրէն հասկնալ փորձողի մը (չեմ կասկածիր ատոր), այս բոլորէն հանած 
եզրակացութիւններուս հիմնականը։ 

Ինքնարդարացում մը չէ, որ պիտի փորձեմ, սիրելիս։ Ո՛չ, ներքին բացարձակ 
վստահութիւնը ունիմ, համոզումը՝ որ կեցուածքս ոչինչով դասալքութիւն է։ Ընդհակառա՛կը, 
թերեւս։ Ահա՛. կը կարծեմ, որ «ընկերային, հասարակական աշխատանքի մարզը, որ իմս 
եղած է անցնող 2-3 տարիներու ընթացքին, սկսած աշակերտական գրասեղաններէն, ինծի 
համար մերժելի՛ ասպարէզ մը պէտք է ըլլայ, է՛ արդէն, առնուազն՝ ընթացիկ իմաստով։ 
Ցրուեցա՛յ, բթացա՛յ, պարպուեցա՛յ ամբողջ երեք տարի. խաչ քաշեցի նախասիրութիւններուս, 
սէրերուս վրայէն՝ մխրճուելու համար սպանող մեքենական աշխատանքի մէջ, եւ 
անձնազոհութիւն ալ չեմ նկատեր ըրածս։ Շատ յաճախ երկչոտութիւն, «ո՛չ» ըսելու 
անկարողութիւն, նախաձեռնութեան ոգիի պակա՛ս եղան ինծի համար այս engagement-ները։ 
Ո՛չ արժանիք, ուրեմն, այլ թերութիւն։ Թերեւս խօսիս ինծի հաւատքին մասին՝ որ նման 
աշխատանքները ընդունելի, նոյնիսկ խանդավառիչ կը դարձնէ մեզի համար։ Բայց ուրկէ՞ 
բերել այդ հաւատքը. ահա՛ հարցը, որուն պիտի փորձեմ իմ պատասխանս տալ։ 

Ինծի համար կան բաներ, որոնց կը հաւատամ, եւ բաներ, որոնց չեմ հաւատար։ 
Բոլորի՛ն համար այդպէս է անշուշտ. բայց ըսեմ ես բաները որոնց կը հաւատամ, Վրէժ։ Չեն 
ատոնք հաւաքական կոչուած արժէքները, անշուշտ որքան ատեն որ ես չեմ ստանձնած 
զանոնք։ Հայրենիք մը, առանց այդ ստանձնումին, մտայղացք է միայն. ազգային իտէալ 
կոչուածը՝ սոսկական բառ. կուսակցական կազմակերպչական աշխատանքը՝ անհեթեթ ու 
անդիմագիծ շարժում։ Մեծամասնութիւն կը կազմեն անոնք, թերեւս երջանիկ մարդիկ, որոնք 
գիտեն նոյնանալ հաւաքական schéma-ի մը հետ եւ խանդավառուիլ գաղափարներով։ Ես 
կարիքը, խոր պահանջը ունիմ, զուտ անձնական Արարքով մը, ստանձնելու այդ բաները, իմ 
ձեւով ապրելու, մասնաւորելու զանոնք։ Իմ կիրքս, ստեղծումի, քանդումի կիրքս. ի՛մ 
մտածումս. ասոնցմով փոխակերպելու, ներապրելու՝ ինչ որ առօրեայ է, ժողովական կամ 
կազմակերպչական աշխատանք է ուրիշներու համար։ Սխալ չե՛ս հասկնար, չէ՞. ոչինչ 
կ՚արհամարհեմ։ Միայն զանազանումներ կ՚ընեմ։ Ես մէկն եմ անոնցմէ, որոնք դժուարութիւն 
ունին ինքնեկ, բնական շարժումով կեանքին փարելու, հաւատալու անոր բերածին։ 
Մանկութենէ՛ս ունեցած եմ այդ տաժանելի դժուարութիւնը. եւ զգացեր եմ կարիքը՝ 
բացարձա՛կ, առօրեայէն անդի՛ն անցնող հաւատքի մը։ Ահա թէ ինչո՛ւ, երբ ժամանակիս մեծ 
մասը կը յատկացնեմ ոգեկոչական հանդէսի մը պրոշիւրները գրելու, հասցէներ 
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մեքենագրելու եւ դրամական հաշիւներ դասաւորելու, աշխարհը կը տարբաղադրուի, կը փլի 
շուրջս։ Ցաւագին կասկած մը, ներքին պարապ մը կը կրծէ զիս.– ըրածիս չեմ հաւատար, կը 
մնամ անկարող՝ անոր բացարձակ արժէք վերագրելու։ Ահա թէ ինչո՛ւ, կը թուի ինծի, որ 
անձէս դուրս գտնուող – յարգելի՛ – արժէքները գլխաւորաբար գրականութեան Արարքով 
կրնամ ստանձնել, որովհետեւ ա՛ն միայն,– կամ գեղեցիկի Արարքը ընդհանրապէս ,– ա՛ն 
միայն բացարձակապէս ինծի՛ կը վերածէ, սեփական հաւատքի մը կը վերածէ այդ արժէքները։ 
Անշուշտ բնաւ պիտի չդադրիմ մաս կազմելէ։ Արտաքին, անանձնական փորձառութենէ՛ն է որ 
պիտի ստանամ իմ սնունդս, նախանիւթս։ Գիտե՛մ, անհրաժեշտ է ընդհարիլ արտաքինին, 
անանձնականին։ Բայց, ահաւասիկ, ան ինծի համար երբեք պիտի չըլլայ բացարձակ հաւատք։ 
Ահա թէ ինչո՛ւ կարող պիտի ըլլամ բազմապատկելու քանակը արտաքին engagement-ի 
արարքներուն, առանց երբեք փնտռելու անոնց որակը. չունի՛ն որակ։ Եւ ատոր համար ալ 
երկրորդական պիտի ըլլան ինծի համար բոլոր Յիսնամեակները, 
Գաղափարաբանութիւնները, եւ այլն, եւ այլն։ Երկրորդակա՞ն ըսի. հաւանաբար կը սխալիմ։ 
Պէտք էր ըսել անբաւարար պիտի ըլլան այդ բոլորը ինծի։  

Ինչո՞ւ գրեցի այս բոլորը, սիրելի Վրէժ։ Անշուշտ, ինչպէս կ՚ըսէի, հասկնալ փորձող 
հոգիի մը ներկայութիւնը զգալով իմ դէմ։ Բայց նաեւ, ու մանաւանդ, գտնելու պատասխանը, 
նախ ինծի համար, ինծի տրուող կարգ մը հարցերու։ Ինչպէս կը տեսնես, եղածը գործնականի 
եւ տեսականի զանազանում չէ, եւ հաւանաբար զիս չհասկցողնե՛րը միայն կեցուածքս 
տեսական, այսինքն ամուլ եւ պղատոնական կոչեն. քանի իմ փնտռածս աւելի խորունկ 
փորձառութիւն մըն է, քան ընթացիկը։ Կարելի չէ, ոգեկոչել, այս կեցուածքի առիթով նաեւ, 
փղոսկրէ աշտարակի մէջ փակուած մտածողի միթը։ Տեսա՛ր որ տարբեր է իմ մտապատկերս. 
ինծի համար՝ իր Մտածումը եւ իր Կիրքը ներուժ փորձառութեամբ ապրող Անձն է միայն 
իսկական ստեղծող մտաւորականը, գեղեցիկի տեսիլ մը ստեղծող մտաւորականը։ Եւ ան 
պարտի՛ մխրճուիլ առօրեային մէջ. կ՚աւելցնեմ՝ միայն իր մարմնով. իր գլուխը, կո՛ւրծքը նաեւ 
– եթէ պատկերամոլութիւն պիտի ընենք...,– պէտք է մնան դուրս։ Արտօնուած է իրեն, ըստ իս, 
չհաւատալ իրմէ դուրս ապրող աշխարհին ու անոր առարկայական արժէքներուն,– ըլլան 
անոնք հայրենիք, ցեղային կամ կրօնական կամ այլ գաղափարաբանութիւններ,– ու փնտռել 
անոնց ենթակայական, իր կողմէ վերստեղծուած համապատասխանը անոնց, անոնց 
«բացարձակումը» իր անձին մէջէն, եթէ կ՚ուզես։ [...]   

    

 

Հայ ըլլալու, կուսակցական ըլլալու տագնապը 
 

Շատ բնական է, որ հարցը արծարծուի ու վերարծարծուի առաքած կամ ստացած 

նամակներուս մէջ, արծարծուի տարբեր տեսանկիւններէ, տարբեր հոգեվիճակներու մէջ, 

տարբեր եզրակացութիւններով։  

Այդ տագնապին լաւագոյն բանաձեւումը եկած է Խաչիկ Թէօլէօլեանէն՝ 1993 փետրուար 

4-ի իր նամակով, գրուած Փրովիտընսէն. Առաւօտեան ժամը 3-ն է։ Քունս չի գար։ Կը յիշեմ յոյն 
բանաստեղծ Սեֆերիսի խօսքը, եւ «Յունաստան» բառին տեղ «Հայաստան» դնելով կ՚ըսեմ,– ուր 
ալ երթամ Հայաստանը կը խոցէ զիս։  

   

Բայց պրպտելով նամակներս, երթանք աւելի հին թուղթերու։  

Տակաւին Եգիպտոսէն, նոյն Խաչոյին կը գրէի, երբ երկուքս ալ դեռ ուսանող էինք. ահա 

հատուած մը 1963 սեպտեմբեր 24-ի նամակէս. [...] Ամերիկահայ երիտասարդութեան 
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մասին.դուն ախտը նշեցիր. տեսնենք դարմանը ի՞նչ է. ի վերջոյ մենք ենք նոր սերունդը որ 
պէտք է հիմակուընէ իր գլխուն ճարը խորհի, թէ ոչ ուծացումը երթալէն կը խորանայ։  

Կ՚ըսես անոնք, որոնք Լիբանան Ճեմարան կ՚երթան, «զորպա» հայեր կը վերադառնան։ 
Ուրեմն հայկ. վարժարանի պակասն է գլխաւոր ցաւը. հիմնենք ճեմարաններ Ամերիկայի 
երկու ծայրերուն, դպրոցներ բանանք բոլոր գաղութներուն մէջ։ Հարուստ, գերհարուստ 
ամերիկահայը պիտի չկարենա՞յ ատիկա գլուխ հանել։ Ի՞նչ կը մտածես այս մասին։ Իսկ եթէ 
յոյս չկայ, այն ատեն «էլ անելիք չունե՞նք...»։  

  

Կարպիս Արմէն, որ Անգլիա կը բնակէր այն օրերուն, 1965 սեպտեմբեր 30-ին կը գրէր 

Ուելուինէն. [...] Յունաստանի մէջ, հակառակ 6 շաբաթ մնալուս, չկրցայ արձակուրդ մը 
վայելել, որովհետեւ շարունակ գործ մը կար ընելիք։ Ամենէն կարեւոր բանը որ կրցայ ընել, 
հայերէնի բոլոր դասագիրքերս Անգլիա փոխադրելն էր, որպէսզի Մարիին եւ մեր ապագայ 
զաւակներուն կարենամ օր մը հայերէն սորվեցնել։ Մի մոռնար թէ Սփիւռքի մէջ հայ մը 
իրաւունք չունի ինքզինք հայ նկատելու՝ մինչեւ որ իր զաւակներն ալ հայ մեծցնէ։ Սփիւռքի 
մէջ գերագոյն փաստը հայրենասիրութեան՝ ֆիզիքական սերմին հետ, մեր զաւակներուն 
փոխանցելն է նաեւ՝ հայ ոգիին սերմը։  

Սկզբունք մը, որուն կարելի չէր տարակարծիք ըլլալ։ Բայց հարցը նման կարգախօսեր 

որդեգրելով չէր լուծուեր։ 

Կարպիս, երկրորդ նամակով մը՝ 1966 յուլիս 6 թուակիր, այլ անկիւնէ մըն ալ կը դիտէր 

այդ հարցը. [...] Գիտեմ նաեւ վտանգները որ կրնան հետեւիլ, եթէ երբեք [զաւակս] միայն 
հայերէն խօսի 5-6 տարեկանին, երբ պիտի ստիպուի, աւա՜ղ, օտար դպրոց մը յաճախել, 
մարդկային էակի մը անհրաժեշտ ուսումին տիրանալու համար։ Տեսեր եմ հայ երեխաներ, որ 
ստորակայութեան մատնուած են իրենց օտար բարեկամներուն եւ ուսուցիչներուն հետ 
չկարենալով բառ մը իսկ փոխանակել ու աւելի վերջ հոգեւին ատած հայերէնը ու ժխտած 
[մերժած] հայերէն բառ մը իսկ արտասանել։ 

 

Իսկ շուրջ չորս տասնամեակ ետք, հայոց պատմութեան նորօրեայ տարեգրութեան մէջ, 

Հայաստանի պարպումի՛ ներկայ ժամանակներուն, Լիզպոնէն ահա թէ ի՛նչ կը գրէր Նարինէ 

Դելլալեան 2002 փետրուար 2-ին. 

[...] Ձեր վերջին նամակում շօշափած հարցը երեխաների հայեցի դաստիարակութեան 
մասին ինձ շատ յուզեց, քանի որ սա մեր ցաւոտ հարցերից մէկն է։ Դժբախտաբար այստեղ՝ 
Պորտուգալիայում, մենք բացարձակ զրկուած ենք հայկական շրջապատից, որի կարիքը 
խիստ զգալի է։ Կարծես անում ենք ամեն բան երեխաներին հայկական ոգով դաստիարակելու 
համար, տեսնենք ինչքանով այն կը յաջողուի... Իսկ մենք մեծերս ամեն տեղ ելոյթներ ենք 
ունենում հայութեան անունից եւ տարածում հայկական երաժշտութիւնը, մշակոյթն ու 
արուեստը։   

  

Այդ հարցերը արծարծուած են նաեւ Յարութ Քիւրքճեանի հետ փոխանակած 

նամակներուս մէջ։ 1966 դեկտեմբեր 29 իր թուակիրով ան Փարիզէն կը գրէր. [...] Տակաւին 
առիթ կ՚ունենամ անշուշտ անդրադառնալու ուսանողական կեանքիս եւ մթնոլորտին։ Բայց 
էականը մեր միջեւ՝ հաւանաբար տեղիս երիտասարդութեան (ինչպէս քեզի՝ գանատահայ 
նորակազմ երիտասարդութեան) հետ ունեցած իմ շփումն է։ Ըսեմ անմիջապէս, որ «Նոր 
սերունդ»-ը գտայ հետաքրքրական՝ իբր մթնոլորտ, իբր ազգային չափանիշներու իրագործում, 
բայց մանաւանդ իբր ինքն իր մէջ ամբողջութիւն կազմող, սեփական դիմագիծ ունեցող եւ 
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նախաձեռնութեան ոգի սնուցող երիտասարդ հաւաքականութիւն, իր սոսկական անդամէն 
մինչեւ «ղեկավար» ընկերոջ (միշտ երիտասարդ, անշուշտ) պարտադրող՝ այդ դիմագիծը։ 
Միջին Արեւելքի,– խօսելով գոնէ Սուրիոյ եւ Լիբանանի մասին,– երիտասարդութիւնը զուրկ է 
այդ «ինքնավար», ինքզինք շինող մարդու հոգեբանութենէն, եւ զուրկ՝ այդ կացութեան 
ենթադրած պատասխանատու զգացումներէն, ապրումներէն։ Բացասական երեւոյթ մը կա՛յ 
հոս անշուշտ՝ «Նոր սերունդ»-ի տղոց հեռու (բարեբախտաբար երթալով նուազ) ըլլալը՝ 
կուսակցական կեանքէն եւ հետաքրքրութիւններէն (բայց որո՞ւ՝ յանցանքը, սիրելիս. ինչո՞ւ 
այսքան խանդավառ կը գրեմ քեզի ինծի տարեկից հայերէնի աշակերտներուս մասին, եւ ոչ 
կուսակցական կեանքի. ինչո՞ւ...)։ Իսկ միւս կողմէ, paradoxal ձեւով, այդ հեռաւորութիւնը 
կուսակցական կեանքէ (ժամանակաւոր հեռաւորութիւն, անշուշտ) տղաքը կը դարձնէ աւելի 
նախաձեռնող, աւելի ինքնատիպ. իրենց նորարարութիւնները եւ նոյնիսկ խարխափումները 
պիտի չըլլան զիս խրտչեցնող։ Ընդհակառակը...   

Ապա, շուրջ երեք ամիս ետք՝ 1967 ապրիլ 9-ին Յարութ կ՚աւելցնէր. 

Երիտասարդութեան հարցը կեդրոնական տեղ գրաւած էր նամակիդ մէջ։ Եւ 
դժբախտաբար ամբողջովին արդարացի ես, սիրելիս։ Մեր ըրա՜ծը երիտասարդութեան 
համար։ Խեղճուկրակ միջոցներ միայն գործածած ենք մինչեւ հիմա, նոյն խեղճութեան 
սահմաններուն մէջ մնալով ինքներս։ Չխօսիմ քու պատմածներուդ, մեր անդր-ատլանտեան 
ցաւերուն մասին։ [...] Ոչ իսկ Փարիզի։ Սփիւռքահայութեան այսպէս կոչուած մայրաքաղաք 
Պէյրութը կրնայ մեզի սքանչելի օրինակ ծառայել։ Երբ կը տեսնեմ, իմ երեք հազար քիլոմեթր 
հեռաւորութենէս, որ մեր դաշնակցական երիտասարդութիւնը Պէյրութի մէջ հոմանիշ է 
հարիւրի շուրջերը պտտող ՀՅԴ Զաւարեան ուսանողականի մը [...], առաւել մէկ երկու 
մասնաճիւղ աշակերտական միութեան, առաւել տասնեակ մը պատանեկան միութիւններու, 
անկազմակերպ եւ անդաստիարակ,– երբ կը տեսնեմ այս բոլորը՝ ընդունէ՛ որ պէտք չունիմ 
Ամերիկա անցնելու՝ տագնապ ապրելու համար։ Աւելցուր ասոր վրայ՝ համակիր 
երիտասարդութիւն մը՝ ՀՄԸՄ-ի, «Համազգային»-ի, «Կարմիր խաչ»-ի մէջ խմբուած, որոնցմէ 
նուազագոյնի նուազագոյնն է որ կը ստանանք իբր արդիւնաւորութիւն, որ տրամադիր է 
աղմկարար մէկ-երկու շաբաթաթերթի գլուխ կանգնած անհատներու ձայնը լսելու, երբ կը 
տեսնեմ գրական երիտասարդութի՜ւնը որ «Բագին»ին շուրջ է խմբուած (հակառակ 
«Ահեկան»ի մէջ պարբերական երեւումիս, բնականօրէն չեմ դադրիր մաս կազմելէ միւսին, 
դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար) կ՚ըմբռնեմ թէ ուժի ինչ մեծ վատնում է մերինը։ 

Եւ գիտե՞ս, այս տպաւորութիւնը համոզման կը վերածուի, երբ կը գտնուիս դրական 
երեւոյթի մը, դրական երեւոյթներու առջեւ, որքան ալ կղզիացած ըլլան անոնք։ Զատկի Աւագ 
ուրբաթ օրը նոր-սերնդական ընկերներու հետ իջանք Մարսէյ։ Շաբաթ, կիրակի եւ 
երկուշաբթի՝ Պատգամաւորական ժողովն էր ՀՅԴ «Նոր սերունդ»-ի։ Պիտի ուզէի, սիրելիս, 
վայրկեա՛ն մը, վայրկեա՛ն մը միայն հոն ըլլայիր, համոզուելու համար, ոչ մէկ 
ճակատագրական ուժ կայ մեզի նման յուսահատական կացութիւն մը պարտադրող։ Որ 
կամեցողութեան ուժը անսահման է, եւ կրնա՛յ ինքզինք պարտադրել պատմութեան։ Որ սխալ 
է եւ սո՛ւտ է նահանջողական այն տրամադրութիւնը, որ Սփիւռքի առաջին սերունդը ախտի 
մը պէս կտակեց մեզի։ Հաւատա՛, Վրէժ, տեսականօրէն մեր սերունդները դատապարտուած 
չեն։ Մենք ենք, որ հաւաքաբար թոյլ կու տանք որ հում  պատմութիւնը եւ կոյր դէպքերը մեզ 
տնօրինեն։ Պիտի ըսես՝ հսկայ է հեռաւորութիւնը տեսականին եւ գործնականին։ Համաձայն 
չեմ։ Ինչպէ՞ս կարելի եղած է, օրինակ, Շաւարշ Միսաքեան անհատին համար, տեսականը եւ 
տեսլականը իրականի՛ վերածել ամբողջ երիտասարդութեան մը խմորին ու արիւնին մէջէն։ 
Եթէ Մարսէյ ըլլայիր մարտի 25-էն 27՝ պիտի ընդունէի՛ր հաւանաբար, որ «Նոր սերունդ»-ի 
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համագումարը տեսութիւնն իսկ էր։ Մտքի երկունքով միայն կարելի էր պատկերացնել նման 
միջավայր ու տիպարներ։ Բայց հարցը սա՛ է, որ այդ տեսութիւնը մարմին առած, 
իրագործուած տեսութիւն մըն էր։  

Ի հարկէ ինչ որ կար հոն՝ ընտրանին էր 400-անդամնոց կազմակերպութեան մը։ Ի 
հարկէ անոնք ալ ունին իրենց հարցերը, սահմանափակումները, երբեմն պարտութիւնները՝ 
աւելի զօրաւոր իրականութեան մը դէմ։ Բայց իրենց գոյութիւնն իսկ (եւ ատիկա յստակօրէն 
կ՚երեւի ֆրանսահայ գաղութին պէս միջավայրի մը մէջ, ուր պայմանները պիտի ընէին այս 
աղջիկներէն ու տղոցմէն ճիշտ հակառակը անոր՝ որ եղած են – մինչ արեւելքի աղջիկն ու 
տղան հայ է, կամ դաշնակցական է բնականօրէն, առանց որ անհատներու կամ 
կազմակերպութեան մը ճիգով խլուի եւ ձերբազատուի միջավայրի տիրապետող ու հակադիր 
ազդեցութիւններէն), բայց իրենց գոյութիւնն իսկ փաստ է, սիրելիս, որ տեսութիւնը 
իրագործելի է։ Արդէն դուն կամ ես ինքս ներքնապէս կանխաւ համոզուած չըլլայինք այս 
իրողութեան, վստահաբար գործ ունեցած պիտի չըլլայինք սփիւռքը յեղափոխելու ձգտող 
կազմակերպութեան մը մէջ։ Օ՜, բայց վերջին հաշուով, սիրելիս, առանձին անհատներ ենք 
ամեն մէկս, նոյնիսկ,– թերեւս մանաւա՛նդ,– եթէ «դաշնակցական» կը կոչուինք, անհատներ՝ 
մեր անհաղորդելի տեսլականները շալկած քով-քովի քալող բայց առանձին, միշտ առանձին, 
մանաւանդ ներշնչումի կամ յուսահատութեան վայրկեանին։ Կազմակերպութեան մը 
տեսլականը անհատներով է որ կ՚իրագործուի, եւ գոյութիւն չունի անոնցմէ դուրս, արժէք եւ 
արդիւնաւորութիւն չունի։ Վերջին հաշուով, քանի մը տասնեակ տարուան համար, կեանքի՛ 
մը համար անհատի կողմէ որոշուած ու ընտրուած, գոնէ գիտակցութեան պահուն 
ստանձնուած, ուզուած ճակատագիր է իբր հայ եւ իբր դաշնակցական ապրելու վճիռը։ 
Վերջին հաշուով ձրի, բայց անհատով արժեւորուող։ Վերջին հաշուով ես այս կերպ միայն 
կրնամ ըմբռնել իմ կացութիւնս, ֆրանսացին կ՚ըսէ գլխագիր Condition-ս, եւ ա՛յդ միայն կրնայ 
ինծի տալ բաւարար ուժ ֆիզիքական նմանօրինակ ճիգի մը մէջ։ Ճիշտ է, սիրելիս, Սփիւռքի 
համար աշխատիլը Danaïde-ներու ծակ տակառը լեցնելու դատապարտութիւն մը կը թուի 
ինծի ալ, բայց... ըսի մնացածը։     

Իսկ 1962 դեկտեմբեր 12-ին, ամանորեան իր բացիկին մէջ նաեւ հետեւեալը կ՚աւելցնէր. 

[...] հոն գաղութ կոչուած տարօրինակ, ընկերային ու մշակութային դժուարին, 
անհասկնալի երեւոյթն է, որ կը կառուցուի, օրկանական ամբողջութեան մը պէս։ Ձեռնարկ մը, 
ամենահետաքրքրական, նաեւ ամենէն ճակատագրական փորձարկումն է Սփիւռք կոչուած 
գոյատեւման աննախընթաց ճիգին, արկածախնդրական ճամբորդութեան, որ մինչեւ վերջ 
դիմադրելու յամառութիւնը կ՚ենթադրէ։  

Լա՛ւ, սիրելիս։ Թոյլ տուր որ ըլլամ նուազ փաթեթիք. թոյլ տուր, որ «չյուզուիմ» (պիտի 
ըսէր Գալուստը)։ Բայց այդպէս է իրողութիւնը,– Գանատայի մեր ճիգը փաթեթիք բան մըն է, 
այդպէս կ՚երեւի ինծի, ճակատագրական բան մը։ Թէ՛ ինչո՛ւ. ունինք հոդ սերունդ մը՝ որ 
պատուաստուած եւ պատրաստուած է, որոշ չափով, իր դիմակալելիք ուժերուն հանդէպ. որ 
նոր չէ՛, ի վերջոյ, որ սփիւռքահայ (մանաւանդ՝ ամերիկահայ, լայն իմաստով) կը դառնայ. որ 
գիտէ արեւմտեան մեր գաղութներու պայմանները, որոնք իրմէ առաջ անցած են նոյն 
ճամբաներէն, գէշ-աղէկ, աւելի՝ շա՛տ գէշ քան աղէկ, յաճախ սխալ ուղղութեամբ։ Սերունդ մը,  
որ իր առջեւ ունի զինքը 40-50 տարիով կանխող փորձարկութիւն մը, որ խարխափում եղած է 
աւելի, բայց որուն կրկնումը իր կողմէ կրնայ ըլլալ իսկական փորձարկութիւն, գիտական 
իմաստով։  
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Այս՝ «մտածող»ի մը (կը չակերտեմ) «մտածում»ը՝ «գործող»ներու մասին։ Իր արժէքն ու 
ապարժէքութիւնը իբր այդ կ՚արձանագրես ու կ՚անցնիս. աւելի չ՚արժեր. հիմնականը ձեր 
ըրածն է։  

Փոխադարձաբար, 1968 փետրուար 20-ին, կը գրէի իրեն.  

Պատահա՞ծ է քեզի որ վէճի բռնուիս ընկերներէդ մէկուն կամ միւսին հետ հետեւեալ 
նիւթին շուրջ՝ պէ՞տք է հայ մնալ, թէ՞ ոչ... 

Անկասկած. հետաքրքիր եմ իմանալու թէ ի՞նչ պատասխանած ես։ Անոնք, որոնց հետ կը 
վիճիմ ես, խելքը գլուխը տղաք են. երկուքը դուն ալ ճանչնալու ես՝ Կ.Ք. եւ Ա.Ք.։ Երկուքն ալ 
դաշնակցական ընտանիքի զաւակներ, «լաւ հայեր» պիտի ըսենք այլ պարագաներու տակ, 
բայց որոնք կը գտնեն թէ աւելորդ են հայ մնալու ճիգերը։ 

Իրենք մինակ չեն. բազմաթիւ հայ երիտասարդներ երբ բարձրագոյն ուսման ճամբան կը 
բռնեն՝ նման շաւիղի մը մէջ կ՚իյնան։ Իրենք չեն ուրանար, չեն ստորագնահատեր իրենց 
ծագումը, պարզապէս մեզի-պէսներուն ճիգերը ապարդիւն կը նկատեն։  

Իրենց տեսակէտը հետեւեալն է. մարդկութիւնը կ՚ընթանայ դէպի մէկ աշխարհ - մէկ 
ժողովուրդ գոյավիճակ, մեր ըրածը հոսանքին դէմ նաւարկել է։ Երբ աշխարհի վրայ տիրէ 
համամարդկային հաւասարութիւն եւ խաղաղութիւն, մենք ալ պիտի կարենանք ապրիլ 
բոլորին պէս, ուրեմն պէտք չունինք աւելորդ ճիգ թափելու հայութեան «իրաւունքներուն» 
համար։ 

Հայաստանը, իր ճամբան գտած, յառաջ կ՚երթայ. մենք պէտք է դառնանք մեր բնակած  
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                                                       Յարութ Քիւրքճեանի ձեռագիրը 

 

երկիրներուն քաղաքացիները ու մարդկութեան ծառայենք այդ ճամբով, եւ եթէ կարենանք՝ 
այդ ձեւով նաեւ հայութեան ծառայած կ՚ըլլանք։  

Դաշնակցութեան դաւանանքն այլեւս պարզապէս ծիծաղելի կը թուի իրենց, իսկ 
Դաշնակցութիւնը ինքը այսօր այնքան անփառունակ վիճակի մէջ կը գտնուի, որ եթէ նոյնիսկ 
իր գաղափարականը առինքնէր այդ տղաքը, կազմակերպութիւնը սակայն ամեն պատճառ 
ունի վանելու համար զանոնք։  

Թերեւս ալ ճիշտ այդ է պատճառը, որ դաշնակցական ընտանիքներու զաւակներ 
այդքան կը հեռանան մեզմէ,– յեղափոխականի ազնիւ կերպարը չէ մնացած,– մարդիկ կամ 
հաշիւներ ունին եւ կամ ժամանցի համար կուսակցական եղած են։ Բարձրագոյն ուսման տէր 
դաշնակցական երիտասարդները մատի վրայ կը համրուին,– խօսքերը ինքնին չեն հմայեր 
երբ գործ չկայ ետեւը, երբ մանաւանդ ժխտական է գործը։  

Հայը հայ պահել,– վասն ինչի՞. եթէ հայապահպանութիւնը ինքնանպատակ է՝ իմաստ 
չունի. եթէ Հայաստանի համար է, ապա ինչո՞ւ տարիներով եւ մինչեւ հիմա այնքան կը 
քննադատենք Հայաստանի գոյավիճակը, որ այլեւս մարդ չ՚ուզեր հոն երթալ, կամ անոր 
անունը իմանալ։  

Ահա այսպէս կ՚ընթանայ մեր վէճը զանազան առիթներով։ Ընդհանրապէս 
եզրակացութեան չենք յանգիր, բայց կեանքի անիւը մեր ուզած ձեւով չի դառնար, եւ ամեն օր 
հեռացողը կը բազմանայ, մնացողը կը նուազի։  

Նոր գաղութ ենք, ահագին բան ունինք ընելիք,– ճիշտ տեղն է նոր եռանդով ու նոր 
նշանախօսքերով գործի անցնելու,– բայց չենք նորոգուիր. միշտ նոյն հանդէսները, նոյն 
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ճառերը, նոյն ժողովուրդը, նոյն յետադիմական պահպանողականութիւնը, այն ալ մեր 
յեղափոխական կուսակցութեան գործելակերպին ու մտածելակերպին մէջ։  

Կը սպասեմ գրիդ։ [...] 
 

Հայ ապրելու այդ տագնապը Վահէ Օշականն ալ կ՚ապրէր։ Ահա 1992 փետրուար 13-ին 

ի՛նչ կը գրէր Սիտնիէն. Արագ նամակ մը յիշեցնելու համար, թէ աւելի քան ամիսէ մը ի վեր 
«Հորիզոն»-ը չեմ ստացած։ Ասիկա աղէտ մը չէր ըլլար, եթէ Սան Ֆրանսիսգօ գտնուէի, սակայն 
այս անապատին եզերքը ապաստանած հայու մը համար, հայ թերթի մը պարզ տեսքը 
հոգեկան գոհունակութիւն պիտի պատճառէր։ [...] Երբեք չէի կրնար երեւակայել թէ մարդ 
կրնայ այսքան կղզիացած ըլլալ հսկայական ամբոխներու մէջ։  

Անշուշտ հետզհետէ պիտի ընտելանար տեղւոյն հայ կեանքին, բայց հետաքրքրական է 

իր այդ առաջին հակազդեցութիւնը, որ ինծի կը յիշեցնէ Կարօ Մեհեանի ափսոսանքը, երբ 

իրեն պահիկ մը միայն կը հանդիպէի Փարիզի մէջ 1966-ին՝ դէպի Գանատա գաղթի ճամբուս 

վրայ, որ՝ «լոյսերու քաղաքին մէջ՝ կ՚ապրիմ անապատի՛ն մէջ» կամ մօտաւորապէս նման 

խոստովանութիւն մը, ակնարկելով հայ կեանքին։  

 

Հայ ըլլալու տագնապին առնչուած է նաեւ գոյութենական տագնապը, որ իւրաքանչիւրս 

կը զգայ, եթէ կը զգայ, ըլլա՛յ սեփական կեանքին մէջ, ըլլա՛յ հաւաքական։  

1967 ապրիլ 12-ին, բժ. Բաբգէն Փափազեանին ուղղուած նամակի մէջ կը գրէի. 

[...] Գլխաւոր հարցումս է՝ ո՞վ եմ ես եւ ի՞նչ գործ ունիմ այստեղ։ 
Ես ալ գրելու ձգտումներ ունեցած եմ եւ ունիմ, բայց ինքս ինձմէ զատ բան չեմ գտներ 

գրելիք այս օրերուն. «ես»ս մտասեւեռում է եղած ինծի համար, եւ կը մտածեմ գոնէ գրելով ես 
ինքս գտնել այդ հարցումներուս պատասխանները։ Կ՚ուզեմ վերլուծել ներաշխարհս, – 
պանդուխտ հայ տղուն ներաշխարհը,– եւ ճանչնալ ինքզինքս, որպէսզի կարենամ անկէ ետք 
ճանչնալ շուրջիններս։  

Կը գրեմ գրելու դժուարութեանս, տակաւին ապահով գործ չունենալուս, 

հայապահպանման ճակատին վրայ մեր անկարողութիւններուն, Հայաստանի զարթօնքին 

մասնակից չըլլալու հիասթափութեանս, գաղութին զարգացման, ամենօրեայ դպրոց 

ունենալու անհրաժեշտութեան, երկու թեմ ըլլալու անհեթեթութեան, մեր 

հնարաւորութիւններուն մասին, ապա կ՚աւեցնեմ. 

Ունինք ամեն ինչ, ի բաց առեալ բոլոր ուժերը համադրելու, բոլոր ձգտումները 
միացնելու եւ ուժեղ գաղութ մը կազմելու կոչուած ղեկավարութենէ։ (Հերթը մե՞րն է արդեօք, 
բայց այդքան շո՞ւտ...)։ 

[...]   
 

Վերստին այդ հարցը կ՚արծարծէի, այս անգամ Յարութիւն Քիւրքճեանին գրած 

նամակովս՝ 1967 նոյեմբեր 25 թուակիր. 

[...] Կեանքս իր ընթացքը կը փնտռէ, կը գտնէ ու կ՚երթայ, եւ գրելը կը դառնայ լիւքս մը, 
որ ինքզինքիս քիչ կրնամ ներել. երբ պիտի ընտրեմ «Համազգային»-ի վարչութիւնը ոտքի 
կանգնեցնելը կամ երկու յօդուած գրելը, առաջինն է, որ կը յաղթէ, եւ որովհետեւ կ՚ապրիմ 
միջավայրի մը մէջ, ուր եթէ այսօր գործը չգերակշռէ խօսքին, վաղ մը գոյութիւն չ՚առներ, ապա 
ժամերս անզգալիօրէն կը սահին, կ՚երթան, եւ... 

Կը գրեմ այդ օրերու մեր կեանքին մասին, գաղութի զարգացման ու անոր մեր 

մասնակցութեան մասին, Զարեհին ու Գալուստին, եւ այլն։ 
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Իսկ գաղութը կը մեծնայ օրէ օր. Ամերիկային կապուած ըլլալը եթէ անոնց համար շահ 
մըն է, մեզի համար վնաս մըն է. ժամ առաջ մեր ԿԿ-ը, մեր թերթը, մեր բաները պէտք է 
ունենանք։ Ամերիկան հայկական ոչինչ ունի բացի թերեւս «տոլմայ»էն եւ հայկական 
կարծուած թրքավարի պարերգերէն։  

Կը գրեմ Գրասէրներու խմբակի առաջին հրապարակային դասախօսական ձեռնարկին 

մասին, որ այդ օր տեղի կ՚ունենայ, ես կը դասախօսեմ, ապա կ՚աւելցնեմ. 

Վաղը եկեղեցւոյ անդամներու Ընդհ. ժողովն է, պիտի երթանք մեր դատը պաշտպանելու 
– դպրո՛ց կ՚ուզենք։ 

 

1969 ապրիլ 6-ին Վարդգէս Պետրոսեանին կ՚ուղղէի հետեւեալ նամակը. 

Սիրելի Վարդգէս, 
Այո՛, մարդիկ նաեւ լռում են... եւ այդ լռութեան մէջ թերեւս աւելի խորապէս կը հասկնան 

իրար. եւ միթէ կը հասկնա՞ն։  
Հիմա, ճիշտ հիմա, այսինքն «Սիրելի Վարդգէս» գրելէս երկու երկվայրկեան առաջ 

աւարտեցի «Գարուն»-ի 12-րդ թիւը, քու գրածդ. նայէ՛, նոյնիսկ բառեր չկան ճիշտ իմաստը 
տալու համար. ինչպէ՞ս թէ աւարտեցի. ամբարեցի՞..., սխալ, պարզապէս կարդացի՞, 
անկարելի՛։ Հետդ եղայ, ինքզինքիս հետ եղայ։ Ինչքան զարմանալի է. առաջին անգամ չէ. երբ 
ինքզինքիս հետ ըլլալ կ՚ուզեմ, քեզ կը յիշեմ, յիշելն ալ սխալ է, քեզ կը փնտռեմ ու կը գտնեմ՝ 
1967 թուի մայիսեան երեկոյի մեր հանդիպումին Վարդգէսը. գիտեմ, տափակ 
նախադասութիւն դուրս եկաւ. բայց չեմ ուզեր սրբագրուած նամակ գրել. իսկ ամեն անգամ որ 
քեզ յիշեմ կամ քեզմէ բան մը կարդամ, ինքզինքս է, որ կը գտնեմ, եւ կը նախանձիմ, եւ թերեւս 
այդ նախանձս քեզի հպարտութիւն կը պատճառէ. չեմ գիտեր. կը նախանձիմ, որ իմ մտքէս 
անցածը դո՛ւն կը գրես, եւ կը գրես այնպէս որ կարծես ես ըլլայի անոր հեղինակը։ Ինչ փոյթ թէ 
տարբեր տեղ ես, տարբեր դէպքեր ու դէմքեր կ՚ելլեն առջեւդ (այս ալ սխալ խօսք է), մտածելու 
ձեւդ, մտածումներդ, յոյզերդ, վախերդ եւ մտահոգութիւններդ, նոյնիսկ քմծիծաղդ կարծես իմս 
ըլլան. կը նեղուիմ,– ուրեմն անկարո՞ղ եմ ես, թէ ոչ... պարզապէս քեզ պիտի ընդօրինակեմ։ 
Կամ կրկնեմ։ Ահա «Ապրած ու չապրած տարիներ»-ովդ (որու մասին կարծես մեզի խօսեր էիր, 
թէեւ այն ատեն ինքնասպանութեան հարցը չկար), արդէն ոճդ կը դառնայ ա՛լ աւելի յստակ, 
ա՛լ աւելի քուկդ,– կը մտաբերեմ «Քաղաքի կիսաբաց լուսամուտները», եւ անկէ ետք 
հրատարակած քանի մը յօդուածներդ որ կարդացեր եմ, եւ Վարդգէս Պետրոսեանը ինծի 
համար կը դառնայ մէկը, որուն կարծես մանկութենէն ծանօթ եմ։ Ես, դժբախտաբար, չեմ 
յառաջանար գրականութեան ճամբով. տեղքա՞յլ, յետդա՞րձ, չեմ գիտեր,– բայց տակաւին ոչ 
ոճս ձեւ առած է, ոչ ալ բաւականաչափ գիրք կարդացած եմ (հինգ-վեց գրքերը գտնելու 
համար)։ Ահա վեց ամիս է վերստին ուսանող եմ, ճարտարապետութեան ա՛լ աւելի բարձր 
ուսում ձեռք ձգելու համար, եւ այդ վեց ամիսներուն միայն նամակ կամ դասախօսութիւն 
գրած եմ, բայց ոչ մէկ տող գրականութիւն... 

Կեանքի եւ մահուան գաղափարները,– աւելի ճիշտ՝ գաղափարը,– զիս ալ կը հալածէ 
գիշեր-ցերեկ. կը հալածէ՞... գուցէ հալածողը ես եմ. քսանինը տարեկան կ՚ըլլամ, այսինքն 
տարիներու գումարով քսանինը, իսկ անոնց խորանարդը արդեօք 29 x 29 x 29 կ՚ընէ՞, 
վստահաբար ոչ։ Կեանքէն ի՞նչ առի,– գուցէ ոչինչ՝ բաղդատաբար առնել ուզածիս, կեանքին 
ի՞նչ տուի,– գուցէ ոչինչէն ալ պակաս, բաղդատելով տալ ուզածիս հետ։  

Երբեմն լալ կ՚ուզեմ, ոչ թէ սա վերեւի մտածումներուս համար, այլ պարզապէս ներքին 
պահանջք մը կը զգամ,– թեթեւնալու,– բայց չեմ կրնար. լալու շնորհքը կորսնցուցեր եմ 
կարծես։ Կարդալով այս գրածդ՝ դարձեալ ուզեցի լալ. ռոմանթի՞զմ. մի՛ խնդար։ Վահրամին 
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հիւանդութեան մասը. ես ալ եղբայր ունիմ, ինձմէ փոքր, որու հետ նուազ մտերիմ եմ քան շատ 
ուրիշներու, – կարծես պատ մը կայ մեր միջեւ, թէեւ մասնաւոր անախորժ բան չէ եղեր. կը 
հանդիպինք շաբաթը մէյ մը, ընթրիքի մը սեղանին շուրջ, թերեւս կատակ մը ընենք, թերեւս 
չընենք, եւ ահա տարիները կ՚անցնին ու ես զինք չեմ ճանչնար, գուցէ ան՝ զիս. իսկ կեանքը կը 
սահի՜... որքան վիրաւորանքներ հասցուցեր ենք իրարու մեր անչափահաս տարիքին. կ՚ուզեմ 
ներողութիւն խնդրել ու ներել, բայց կարծրացեր եմ, զգացումներ արտայայտելու 
դժուարութիւն ունիմ եւ վախը՝ թէ վրաս պիտի խնդայ։  

Սիրելի Վարդգէս, այս ամենը քեզի՛ ինչու կ՚ըսեմ,– չեմ գիտեր. բայց գրածդ կարդացի եւ 
ուզեցի հետդ խօսիլ։  

 

Իսկ 1971 յունիս 27-ին Կարօ Սասունիին կը գրէի սա տողերը՝ ի պատասխան իր ցոյց 

տուած հետաքրքրութեան՝ մեր նորակազմ գաղութին մասին.  

Ուրախութեամբ ստացայ 18-3-71-ի ձեր նամակը։ Կամքէս անկախ՝ կը պատասխանեմ 
փոքր յապաղումով։ Կը հարցնէք թէ ի՞նչ ունինք հոս։ Շատ բան եւ... ոչինչ։ 

Հսկայ երկիր մը, անծայրածիր սահմաններ, իրական եւ անուանական ազատութիւններ, 
նիւթական բարիքներու առատութիւն, բայց նաեւ անգործութիւն, հաղորդակցութեան եւ 
ուսման անվերջանալի կարելիութիւններ եւ այլն։ Բայց վասն ինչի՞։ Իբր գանատացի՝ 
հանգիստ, անտարբեր եւ եսակեդրոն կեա՞նք մը ապրելու համար, թէ՞՝ իբր հայ՝ այդ բոլորին 
մէջէն, այդ բոլորին դիմաց անընդհատ պայքարելու համար՝ մենք զմեզ պահելու եւ մեծ 
վերադարձին պատրաստուելու համար։ Յաճախ այնքան հակասական կը թուին երկու 
բեւեռները։  

Մեր գաղութը մանուկ մըն է, որ ինքն իր հալին կը մեծնայ։ Մինչեւ ամենօրեայ դպրոց 
չունենանք՝ չենք կրնար ապահովել այդ մանուկին երիտասարդանալը։ Անսահման կարիքը 
ունինք մնայուն եւ այցելու գործիչներու։ 

[...] 
 

Նոյն տագնապին մաս կը կազմէր նաեւ հայութիւնը պահող կռուաններու տկարացման 

հետեւանքով զգացուող անզօրութեան զգացումը՝ դէմ յանդիման մեր ինքնութեան կորուստին։  

Ահա թէ ի՛նչ գրեր եմ բժ. Երուանդ Խաթանասեանին 1968 փետրուար 26-ին՝ Պոսթըն. 

Սպասեցի, որ զեկուցաբեր ընկերներու խօսքը ունկնդրելէ ետք գրեմ. եւ հիմա որ առիթն 
է, ահա տպաւորութիւններս.  

Մեր Ընդհ. ժողովը անտարբեր չէ գտնուած մեզ յուզող խնդիրներուն առնչութեամբ, 
ընդհակառակն, շատ մեծ մխիթարութիւն է իմանալ, թէ մեր կուսակցութեան թերիներն են որ 
առաւելապէս զբաղեցուցած են պատգամաւոր ընկերները։ 

[...] Եթէ պիտի ժամանակին հետ ընթանանք՝ մեր ձայնը պէտք է լսուի։ 
[...] Ինչպէ՞ս պիտի վստահ ըլլանք, որ նախորդ Ընդհ, ժողովներուն ալ տրուած եւ 

չգործադրուած որոշումները այս անգամ եւս թուղթի վրայ պիտի չմնան։ Ի՞նչ պիտի ըլլան 
«Հայրենիք»-ը, «Բագին»-ը, հայագիտական դասընթացքները, գործիչ, խմբագիր 
պատրաստելու որոշումները։ Ինչքա՞ն ուժեր ունինք այստեղ միայն,– անոնցմով իսկ կարելի է 
թերթ հրատարակել Մոնթրէալի մէջ։ Իսկ դպրոցնե՛րը... անցնող իւրաքանչիւր օրը կորուստ 
մըն է. ժամ առաջ ամբողջօրեայ ամբողջական դպրոց կ՚՚ուզենք այստե՛ղ։ Իսկ մեր քաղաքական 
ուղի՞ն... ո՞ւր են մեր քաղաքագէտները, ո՞ւր են մեր ընկերային տեսաբանները։  

Այս մասին առայժմ այսքան։ [...] 
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Ահա նաեւ Յարութիւն Քիւրքճեանին ուղղուած երկրորդ նամակ մը, այդ 

ժամանակաշրջանէն, 1969 դեկտեմբեր 30 թուակիր. 

[...] Քարտդ ատենին ստացած եմ եւ այդ օրէն ի վեր ուզած եմ գրել ու ձայնակցիլ քեզի՝ 
«Ահեկան»-ի մէջ մեր վիճակին մասին, Վ.Պ.-ին ձօնուած յօդուածիդ։ [...] 

Այո, սիրելիս, հիմնական վերաքննութիւն մըն է որ կ՚ուզենք, այլապէս ամեն ինչ կորած է 
մեզի համար։ Դուն Ֆրանսա գտնուեցար ու աչքդ «բացուեցաւ», եկուր հոս եւ տես դեռ քանի՜ 
քանի այդ տեսակ յօդուածներ կը ստորագրես։  

Մեր ցաւերը շատ են,– բայց կարեւորագոյնը՝ մեր կուսակցութեան ժամանակավրէպ 
դառնալն է , դարձած ըլլալը չեմ ըսեր եւ կը հաւատամ որ կրնայ բան մը փոխուիլ։ Մեր խելքը 
գլուխը երիտասարդութիւնը երես կը դարձնէ եւ զինք կեանքին կապող աւելի համոզիչ 
պատճառներ կը գտնէ։ Յաճախ կը մտածեմ ու կը ծիծաղիմ մեր վրայ, ինքզինքիս վրայ։ Բոլոր 
ջանքերս, բոլոր բարի կամեցողութեամբ գործի լծուած մարդոց ջանքերը մեկուսի եւ 
անպտղաբեր փորձեր են, մինչ մենք կը կարօտինք հիմնական դարմաններու։  

Կը կորսուի՜նք,– կը պոռանք եւ կառչած կը մնանք հինցած բաներու, օր մըն ալ տեսնելու 
համար թէ բան չենք փրկած։  

Հայրենիքի հետ կապի անհրաժեշտութեան մասին կը գրեմ, նաեւ ուսեալ 

երիտասարդութիւնը գործի լծելու կարողութեամբ ղեկավարութեան պակասին մասին։ Ապա՝ 

[...] Ուսումնական խորհուրդի անդամ եմ։ Դպրոց պիտի բանա՜նք... Շատ ուշ մնացած 
ենք, որո՞ւ հոգ, այս տարուան սերունդն ալ կրնայ կորսուիլ, հարկաւ բան մըն ալ յաջորդ 
տարուան կը մնայ։ Ա՛յս է հոգեբանութիւնը, իսկ ամեն տեղ մեծաշռինդ կը հպարտանանք մեր 
ըրածներով։  

Այս բոլորէն ետք՝ ասացէք Մեղա՛ Աստուծոյ։    
 
Տագնապը կը յամենայ տարիներ. երկու տասնամեակ ետք, Յակոբ Պալեան, Փարիզէն, 

հետեւեալը կը գրէ 1988 օգոստոս 22-ին. 

[...] Մեր կուսակցութիւնը սկսած է ծերանալ, հակառակ մեր ամբոխավարական 
ճառերուն, մանաւանդ ստանալով վարչամեքենայական բնոյթ, որուն պատճառով այլեւս չենք 
յաջողիր մտաւորականութիւն ներգրաւել։ [...]  

Այս հիմնական հարցը, կը խորհիմ, ՀՈՐԻԶՈՆ-ի մտահոգութեան պէտք է վերածուի, 
հաւանօրէն այսօր միակ թերթը ուր վարչական մտահոգութիւնները չեն առաջնորդեր 
մտածումները։  

Ոչ միայն չենք յաջողիր մտաւորականութիւն ներգրաւել, այլեւ գիտակցաբար կը 
փախցնենք եղածը, կամ հաւանական գալիքը։ [...] Կը խորհիմ թէ վաւերական 
մտաւորականներու բացակայութիւնը հետզհետէ իր հոգիէն պիտի պարպէ 
կազմակերպութիւնը։  

Ինչ որ կը պահանջեմ թերթի մը առաքելութենէն անդին է հաւանօրէն։ Բայց մաս կը 
կազմէ իր դերին։ Անհանգիստ ընելու իսկ գնով։ 

 
Մեր կազմակերպական տկարութիւններուն ու թերացումներուն վերաբերեալ կարեւոր 

վերլուծում մը կատարէ Մարկ Նշանեան իր 2005 դեկտեմբեր 18 թուակիր նամակով, ուր 

մեկնելով զուտ տեղական բնոյթի եւ զուտ անձնական վատ փորձառութեան մը վրայ 

հիմնուած իրադարձութենէ մը՝ ան բաւականին լայն ընդհանրացումով կը պարզէ իր 

տագնապը։ Ահա իր նամակը ամբողջութեամբ. 

Նոր Եորկ, դեկտ. 18, 2005 
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Uիրելի Վրէժ-Արմէն,  
Աhա՛ քեզի նամակ մը կը գրեմ: Իմակային ժամանակաշրջանին կը պատկանինք, ուստի 

նամակ գրելը յաւելեալ հանդիսաւորութիւն մը ունի իր մէջ: Նոյնիսկ եթէ պիտի ուղարկեմ 
որպէս առկցում: 

Շնորհակալ եմ Ե.շաբթի իրիկուան երեկոյեան համար: Հին Վրէժ-Արմէնն էիր, քու դերիդ 
մէջ, խրախուսիչի եւ կազմակերպիչի: Լաւ էր: Բայց բնական է՝ միայն "լաւ էր" ըսելու համար 
չէ որ նստայ կոմպին առջեւ (հայաստանցիները "կոմպ" կ՚ըսեն կոր համակարգիչին համար, 
նոր անդրադարձայ): Չեմ գիտեր, արդեօք ականջ կախեցի՞ր կամ մեր շո՞ւրջն էիր, երբ տիկին 
Թաթուլեանը կ'ողբար երիտասարդներու բացակայութեան ի տես ու կ'առաջարկէր, որ 
հանդիպում մը ունենանք (կամ կլոր սեղան մը, կամ սեմինար մը, կամ դասախօսութիւն մը) 
այդ նիւթը շօշափելու համար: Կարծես թէ ես պատրաստի լուծումներ ունենամ կամ երեւոյթը 
բացատրող հաստատ գաղափարներ։ Չունիմ։ Եւ ուրեմն հանդիպում, կլոր սեղան, սեմինար, 
դասախօսութիւն պիտի չըլլայ այդ նիւթին շուրջ: Բայց նամակի մը արժանի նիւթ է, չէ՞։ Այս ալ 
ըսեմ. կը համարձակիմ այդ նիւթով քեզի մoտենալու, որովհետեւ անցեալին քանիցս ինձմէ 
խնդրած ես կարծիք յայտնել կամ դրական առաջարկներ կատարել «Համազգային»-ի 
ուղղութեամբ քու կողմէդ պատրաստուած ծրագիրներուն շուրջ, կամ ծրագիրի 
բարեփոխումներուն շուրջ: Ըսելիքներս պիտի հաւնիս կամ ո՛չ։ Բայց այս նիւթը մէկ անգամ, 
գոնէ մէկ անգամ բացուելու արժանի էր։ Ու ահաւասիկ` կը բանամ։ Ի՞նչ ձեւով: Օրինակով։ 
Այսինքն՝ անցեալ իրիկուան ելոյթս առնելով որպէս օրինակ: 

Սկսելէ առաջ (համբերութեամբ, կէտ առ կէտ), բան մը նշմարել պիտի տամ։ Անցեալ 
իրիկուն՝ մեր բարեկամներէն քանի մը հատը կային (Արթոն եւ Նայիրին, Յակոբ Խաչիկեանը, 
Այտան եւ իր տղան, Սեդա Գրիգորեանը) եւ մէկ երկու ուրիշներ hnն պիտի ըլլային եթէ 
պայմանները թոյլատրէին: Բայց զարմանալու բան է, որ գաղութին մտաւորականութիւնը 
(հայախօս մտաւորականութիւնը, շարքային մտաւորականութիւնը՝ դպրոցի տնօրէն, գրոց-
բրոցներ, բանաստեղծներ կամ գոնէ բանաստեղծութեան գիրք հրատարակողներ, 
ուսուցիչներ, եւ մասամբ նորին) կը փայլէր իր բացակայութեամբ: Նորութիւն չէ։ Բայց 
ժամանակն է նշմարելու եւ հարց տալու. ինչի՞, որո՞ւ հանդէպ դժկամակութիւն կը յայտնեն 
չգալով «Համազգային»-ի Գրական յանձնախումբին կողմէ կազմակերպուած երեկոյթի մը։ Ի՞մ։ 
Մեծագոյն հաւանականութեամբ: Չի կրնար ըլլալ «Համազգային»-ին հանդէպ, այնպէս չէ՞։ Եւ 
կ'ենթադրեմ, որ դուն իրենց վրայ n՛չ մէկ ազդեցութիւն ունիս: Չես կրնար անշուշտ հաշիւ 
պահանջել: Բայց չես կրնար նաեւ սաստել, յորդորել, այնպէս չէ՞։ Չես կրնար ըսել իրենց. դուք 
թերթի խմբագիր էք, գրոց-բրոց էք, մանկավարժ էք, հայերէն լեզուի գործաւորները, ի հարկին՝ 
փառաբանողներն էք, թերեւս կ'արժէր որ նախ եւ առաջ՝ դո՛ւք օրինակ ցոյց տայիք, ձեր պարզ 
ներկայութեամբ, գրական ձեռնարկի մը, եւ աւելին՝ գրական ձեռնարկի մը ուր խնդրոյ 
առարկայ պիտի ըլլայ «ԿԱՄ»-ը: Այսի՞նքն: Այսինքն՝ հայերէն լեզուի պատիւը փրկող 
ձեռնարկութիւն մը։ Ուշադի՛ր, Վրէժ-Արմէն: Չըսի, որ պէ՛տք է սաստես, պէ՛տք է յորդորես, 
պէտք է հասկցնես:  

Երկուքս ենf միայն: Դէմ դիմաց նստած ենք: Կը զրուցենք: Տարիքնիս առած ենք: Ամբողջ 
կեանք մը ունինք մեր ետին։ Սեթեւեթի ժամանակը չէ։ Ո՛չ ալ խուսափողական 
մեղայականներու ժամանակը։ Իրարու ինչ որ կ՚ըսենք՝ ճշմարտութիւնն է եւ գրեթէ վերջին 
անգամն է: Այս մասին մէյ մըն ալ պիտի չխoսինք։ Այսօր է կամ երբե՛ք: ...Ենթադրելով ի 
հարկէ՝ որ ի վիճակի ենք ճշմարտութիւնը ըսելու եւ լսելու, առանց յաւելեալ եւ անօգուտ 
ինքնարդարացումներու: Ուրեմն կրկնեմ ինչ որ ըսի. «ԿԱՄ»-ը՝ արեւմտահայերէն լեզուի 
պատիւը փրկող միակ ձեռնարկութիւնը: Այդ էր անցեալ իրիկուան նիւթը, կարծեմ բոլորս ալ 
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հասկցանք եւ հասկցուեցանք, չէ՞։ Երբ ամեն կողմէ դասալքութիւն է եւ (չծամծմե՛նք) 
դաւաճանութիւն, կը մնայ միայն պատիւը փրկելու հարց մը, ուրիշ ոչի՛նչ: Սխա՞լ եմ: Կը 
գրենք, կը թարգմանենք, կը խօսինք, կը մտորենք ու կը մրոտենք միմիայն 
արեւմտահայերէնին պատիւը փրկելու համար։ Որպէսզի չըսուի մեր մահէն վերջ, որ մենք ալ 
մասնակցեցանք այդ ընդհանուր դաւաճանութեան արեւմտահայերէնին դէմ (կղերիկոսներու 
դաւաճանութիւնը, պիտի ըսէր Յակոբ 0շական)։ Ուրեմն բնական է, որ չես կրնար սաստել եı 
յորդորել, այդքանը կը հասկնամ։ Ու քեզի հանդէպ n՛չ մէկ դժգոհութիւն ունիմ։ Միշտ կողքիս 
եղած ես, միշտ հրաւիրած ես զիս խօսելու: Կ'ենթադրեմ, թէ գիտես նաեւ ի՛նչ կը նշանակէ 
«պատիւը փրկել» արտայայտութիւնը: Ուրեմն հիմա, այս բոլորը ըսելէ ետք (շատ արագ մի՛ 
կարդար, Վրէժ-Արմէն, ամեն մէկ ըսածս կարեւոր է, դանդաղեցո՛ւր ընթերցումը, դարձի՛ր 
նախորդ տողերուն, վստահ եղի՛ր թէ հասկցած ես ե՛ւ ըսածս, ե՛ւ ըսել ուզածս), կը 
վերադառնամ խմբագիրներուն, մանկավարժներուն, հայերէնի եւ հայ գրականութեան 
ուսուցիչներուն, դպրոցի տնօրէններուն, լեզուի գործաւորներուն, որոնք իրենց արարքներով՝ 
ենթադրաբար օրինակ պիտի ըլլային նոր հասնող uերունդին: Բայց օրինակ ըլլալու եւ տալու 
համար հաւատալ պէտք է: Գիտեմ, իրենց սորվածը կը փոխանցեն, օրապահիկ մըն ալ 
կ՚ապահովեն, ստիպուած չեն ատկէ անդին նայելու: Բայց հիներէն եկած եı իրենց հասած 
պատգամ մը չէ՞ արդեօք, տարրական յանձնառութիւնը իրենց պաշտօնին նկատմամբ: 
Յանձնառութիւնը իրենց պաշտօնի իմաստին նկատմամբ: Օ՜, շատ լաւ գիտեն ղրկել մեռնելու, 
ակնարկս բացայայտ է: Բայց ապրի՞լը։ Այսինքն այսօ՞րը, այստե՞ղը, Սփի՞ւռքը, հայերէն 
լեզուով ստեղծագործ սերունդներ պատրաստելու պարտականութի՞ւնը: Չեն հաւատար, որ 
հնարաւոր է: Կը հաւատան մինչեւ իսկ ճիշտ հակառակին։ Հայերէն լեզուի ֆեթիշիստներն են: 
Չեն հաւատար, սակայն կը շարունակեն մնալ պաշտօնի գլուխ: Ինչո՞ւ: Որպէսզի ի՞նչ ընեն 
այդ սերունդներով։ Որպէսզի ղրկեն մեռնելո՞ւ: Չեն հաւատար, եւ սակայն կը շարունակեն 
ըլլալ խմբագիր, ուսուցիչ, մանկավարժ, տնօրէն: Եւ յետոյ յարգելի տիկին Թաթուլեանը կը 
զարմանայ, թէ ինչո՞ւ երիտասարդները Գրական յանձնախումբի ելոյթներուն հանդէպ 
հետաքրքրութիւն ցոյց չեն տար: Ձեր տղաքն են, ձեր շունչին տակ մեծցած են: Ես չէի զիրենք 
դաստիարակողը, դո՛ւք էիք որ յանձն առած էիք, փառք Աստուծոյ, այդ ծանր 
պարտականութիւնը: Ժամանակը չէ՞ եկած հարց տալու թէ ի՞նչ բան սխալ էր այդ ամբողջ 
դաստիարակութեան մէջ: Խոշոր խաբէութեան մը (թէ արդեօք ինքնախաբէութեան մը) վրայ 
հիմնուած դաստիարակութիւն մը: Ես եթէ տղոց տեղը ըլլայի՝ երկու տարի կամ երկու օր 
վերջը չէ՛, առաջին մէկ վայրկեանէն կը փախչէի: Ներբաններս սրբելով եւ պարեգօտս 
թօթուելով կը հեռանայի: Ամբողջ Սփիւռքը այս ձեւով կործանեցաւ: Էութիւն չէր, խաբ- 
էութիւն էր հրամցուածը: Ամբողջ Սփիւռքը, ըսի: Ի հարկէ՝ չըսեմ մէկ հատիկ հայալեզու 
մտաւորակա՛ն մը, մէկ հատիկ հայալեզու ընթերցո՛ղ մը իսկ չարտադրեց այդ Սփիւռքը: Այո՛, 
nչ իսկ մէկ հատ հայալեզու ընթերցող մը։ Ո՛վ որ գիտեմ որպէս հայալեզու ընթերցող (սանկ 
մէկ ձեռքի մատներուն վրայ համրուելու չափ գիտեմ) պատրաստուած է Սփիւռքի կրթական 
կառոյցներէն եւ կուսակցական հաստատութիւններէն դուրս: Հաստատապէս դուրս, առանց 
բառախաղի: 

Կամ ալ թերեւս այդ էր ուզուածը, անգրագէտ, անլեզուագէտ սերունդներ պատրաստելը։ 
Ի վերջոյ՝ այդ ալ կրնայ դաստիարակչական ծրագիր մը ըլլալ, կամայ թէ ակամայ, 
գիտութեամբ թէ անգիտութեամբ,– պիտի ըսէր Շահնուր (բայց ինքը կը կարծէր որ բնական 
երեւոյթ է, չէր կրնար գուշակել, որ կրնայ ուզուած երեւոյթ մը ըլլալ): Եւ այն ատեն` ինչո՞ւ 
գանգատիլ, ինչո՞ւ զարմանալ եւ զայրանալ: Ինչո՞ւ այդ նիւթին շուրջ կլոր սեղանի ու 
խորհրդակցական սեմինարի խօսք ընել: Այդքան պարզ է: Ա՛յդ էր մեր ուզածը։ 
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Այս ձեւով անցայ արդէն իսկ բուն «Համազգային»-ի տագնապին: Ամեն տեղ է, ամեն տեղ 
նոյնը: Նոյն երեւոյթը տեսած եմ նոյնութեամբ կրկնուած Փարիզ, Տիթրոյթ, Նոր Եորկ, Լոս 
Անճելըս։ Նուազագոյն հասարակաց յայտարարի քաղաքականութիւնը: Ա՞յդ էր Լեւոն Շանթի 
ծրագիրը, ա՞յդ էր իր պատգամը հետագայ սերունդներուն: Արդեօք։ Բայց hnu այս 
հանգրուանին, պիտի չփիլիսոփայեմ։ Պիտի ըսեմ մերկ իրողութիւնները: Յարգանքի 
կատարեալ պակասը: Այս աշխարհին մէջ չապրելու այլաշխարհիկ իւրայատկութիւնը: Շատ 
պարզ բառերով։ Գիրքերը կը տպուին դրամով, ամեն մարդ գիտէ: Այդ դրամը տեղէ մը պիտի 
գայ անշուշտ: Իսկ ճամբորդելն ալ կ՚ըլլայ դրամով: Պանդոկ մնալն ալ կ'ըլլայ դրամով։ Գիրքեր 
բերել տալն ալ կ՚ըլլայ դրամով: Աշխարհի բոլոր մշակութային հաստատութիւնները գիտակից 
են այս պարզ ճշմարտութիւններուն: Երբ մէկը կը հրաւիրեն՝ գիտեն թէ պէտք է հոգան այս 
ամբողջին: Բոլոր հաստատութիւնները, այո՛, բացի «Համազգային»-էն: Նորէն 
ինքնախաբէութիւնը, ինքնախաբէութեան վրայ հիմնուած գործունէութիւնը: Իրականութենէն, 
այսօրէն, այստեղէն փախչելու ազգակործան բայց շատ հետեւողական (պիտի ըսէի՝ 
կուսակցական հրահանգով գործադրուած) քաղաքականութիւնը (թէեւ կուսակցութիւն 
ըլլալու պէտք չկայ ազգակործան ըլլալու համար)։ Եւ կը զարմանանք թէ երիտասարդները 
չեն յաճախեր «Համազգային»-ի գրական ձեռնարկները: Իրենց մեծերը ե՞րբ յարգանք ցոյց 
տուեր են, որ իրենք ալ տան, որ գիտնան թէ ի՞նչ է յարգանքը ապրող մտաւորականութեան bı 
ապրող Սփիւռքի մը նկատմամբ: Իրենց ստացած դաստիարակութիւնը, մանկարպարտէզէն 
մինչեւ համալսարան, միշտ հակառակին փաստը հանդիսացած է իրենց։  

Եւ հիմա այս հարցին պիտի մօտենամ ամենէն շօշափելի դիտանկիւնէն, դրամական 
ջիղին դպնալով: Վերը ըսածներս նորութիւն չէին, հազար անգամ ըսած եմ, բայց n՞վ որո՞ւ: 
Առանց ամենաշօշափելի ջիղին դպնալու՝ կարծես թէ պիտի չհասկցուիմ։ «Համազգային»-ը կը 
կարծէ ուրեմն, թէ գիրքերը կը տպուին պարիկներու ճպոտին հարուածովը եւ կը ճամբորդեն 
իշխանուհիներու հարստութեամբը: «Համազգային»-ի նուիրեալ աշխատակիցներուն եւ 
աշխատակցուհիներուն յանցանքը չէ՛, այդպէս ուսուցուած է իրենց։ Հետեւաբար, սիրելի 
Վրէժ-Արմէն, քեզի հետ եմ: Երբ դուն իրենց չես բացատրեր որ գիրքերը ապսպրել պէտք է,  
կամ երբ իրենք չեն անդրադառնար որ գիրքերը մինակնին լոյս աշխարհ չեն եկած ու պիտի 
չգան, մինակնին չեն ճամբորդած ու պիտի չճամբորդեն, երբ լուր իսկ չունին թէ ի՛նչ է գիրք 
ըսուածին շօշափելի երեսակը, ահաւասիկ ի՛նչ կը պատահի։ Գիրքերը չեն ապսպրուիր։ Եւ 
այս ամենը այնքա՜ն բնականոն կերպով: Ինչո՞ւ ապսպրուէին: Հետեւաբար ես ալ` միայն 
վերջին վայրկեանին կ'անդրադառնամ, որ չեն ապսպրուած: Ուրեմն ստիպուած՝ Ֆէտեքսով 
բերել կու տամ: Այսինքն՝ իմ գրպանէս 100 տոլար կը վճարեմ: Որուն վրայ աւելցո՛ւր 190 
տոլար ճամբորդութեան համար (որովհետեւ հանրակառքէն զատ՝ ստիպուած եմ առնուազն 
երկու անգամ, իրականին մէջ՝ երեք անգամ, թաքսի նստելու, գիրքերուն ծանրութեան 
պատճառով), որուն կ՚աւելցնես 160 տոլար մէկ գիշեր պանդոկ մնալու համար (որովհետեւ 
վերջին օրը մինչեւ վերջին վայրկեանը Նոր Եորկ նստած՝ սպասած եմ գիրքերուն, 
հետեւաբար՝ ուշ ճամբայ ելած եմ, գիշերուան մէջտեղը հասած եմ, իսկ մերինները հիւանդ են, 
ծեր են, առտուան ժամը 3-ին չեմ կրնար արթնցնել զիրենք եւ ըսել. եկէք ինծի առէք), եղաւ 
արդէն իսկ որքա՞ն։ 450 տոլար: Այսինքն՝ եթէ մէկ կողմ դնենք ճամբորդութեան նորմալ 100 
տոլարը, 350 տոլար իմ գրպանէս միմիայն որովհետեւ «Համազգային»-ի տիկինները չէին 
խորհած գիրքերը ապսպրելու մասին, կամ դո՛ւն, այո՝ դո՛ւն, չէիր ըսած իրենց: Այս ամբողջը՝ 
ոչինչ: Ապուշի տեղ դրուելու վարժուաð ենք, չէ՞։ Բայց գոնէ գիտակցութեան նշանիկ մը ըլլար: 
Ներողութիւն խնդրող պզտիկ խօսք մը։ Ո՛չ թէ շնորհակալութիւն, այդքանը չեմ ակնկալեր: 
Միայն ներողութիւն։ 
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"Գիտէք, պրն Նշանեան, «Համազգային»-ը միջոցը չունի ձեր ծախսերուն հոգալու, 
ներողութիւն կը խնդրենք ու շնորհակալ ենք որ այս ձանձրոյթը կրեցիք մինչեւ մեր քաղաքր 
գալու ձեր գրպանէն վճարելով բոլոր ծախսերր, ներառեալ՝ մեր յանցանքով եղած յաւելեալ 
նեղութիւններն ու ներդրումր։ Դուք անշուշտ «Համազգային»-էն աւելի հարուստ էք, մենք 
միայն խեղճ ու կրակ կազմակերպութիւն մըն ենք: Այդ է պատճառը որ աւելիով 
չմտահոգուեցանք ու պատուագին ալ չառաջարկեցինք ձեզի: Բայց եւ այնպէս գիտենք որ 
հրաւէրը խouք չէ միայն: Գիտենք որ աշխարհի երեսին ուր որ հրաւիրուէիք՝ ձեր երթուդարձը 
գոնէ պիտի հոգացուէր: Բայց մենք այսպէս ենք, կը հաւատանք որ պէտք է մշակոյթը մշակուի 
առանց ակնկալութեան, նոյնիսկ՝ ի գին քանի մը զոհողութիւններու: Գրող էք, այնպէս չէ՞։ 
Ուրեմն յանձն առած էք զոհողութիւնը: Յետոյ՝ գաղտնիք չէ ձեզի որ մենք, որպէս 
կազմակերպութիւն, մեր աչքերը կը փակենք աշխարհի իրողութիւններուն դէմ յանդիման ու 
կը կարծենք այդ ձեւով զանոնք չէզոքացուցած ըլլալ: Իսկ նուիրեալները արդէն նուիրեալ են, 
ուրեմն քիչ մը աւելի կամ քիչ մը պակաս իրենց գրպանէն ներդրում եթէ ընեն, ի՞նչ կը 
տարբերի: Բայց եւ այնպէս մի՛ խորհիք որ շնորհակալ չենք: Իսկ գալով մեր 
երիտասարդներուն, գիտե՛նք թէ մեր այս չնաշխարհիկ կեցուածքը, իրական աշխարհի 
իրականութենէն մեր կատարեալ այլուրութիւնը դրական տուեալներ չեն որպէսզի իրենց մէջ 
յարգանք արթնցնէինք մշակութային արժէքներուն նկատմամբ: Գիտենք որ մեծերուն 
անփութութիւնը օրինակ, այս պարագային՝ ժխտական օրինակ, կ՚ըլլայ յետնորդներուն: Բայց 
ի՞նչ ընենք։ Այսքանին միայն կը հասնի մեր խեղճ խելքը։ Ու կրկին անգամ ներողութիւն կը 
խնդրենք": 

Արդեօք կատա՞կ է այս ամբողջը: Խորհէ՛ պահ մը: Մինչ այդ՝ շնորհաւոր Նոր Sարի ու 
Սուրբ ծնունդ կը մաղթեմ, մնալով հաւատարմութեամբ ու յարգանoք Քոյդ՝ 

Մարկ Նշանեան 
 

Երկու-երեք շաբաթ անց, բաւական երկար նամակ մըն ալ ես պիտի գրեմ իրեն, 2006 

յունուարի սկիզբը, ի պատասխան իր այդ նամակին.  

 Սիրելի Մարկ, 
 Իմ ուզածէս քիչ մը աւելի երկար ժամանակ առաւ, որպէսզի համակարգիչիս առջեւ 
նստիմ ու գրի առնեմ այս նամակը, որուն մասին խօսեցայ մեր վերջին հանդիպումին՝ ի 
պատասխան, կամ աւելի ճիշտ՝ որպէս հակազդեցութիւն քու 18 դեկտեմբեր թուակիր ել-
նամակիդ (կամ ել-գրիդ, ինչպէս Գրիգոր Շահինեան կը սիրէ ըսել)։ Հիմա տակաւին վստահ 
ալ չեմ, որ մէկ նստելով պիտի կարենամ ամեն բան գրել, քանի որ այսօր Ծնունդ է, ես գործի 
չեմ գացած, ու միտք ունինք քիչ ետք եկեղեցի երթալու, տարուան մէջ մի քանի հազուագիւտ 
անգամներէն մէկը՝ զգալու, որ մենք ալ հայ-քրիստոնեայ ենք...  
 Վերջին հանդիպումին, որուն ակնարկեցի վերեւը, որ հինգշաբթի 29-ին էր, իտալական 
Լա Վիլեթթա փոքրիկ ճաշարանին մէջ, երբ տակաւին մեզի չէին միացած «Համազգային»-ի 
վարչական Յասմիկ Թաթուլեանն ու գրական յանձնախումբի անդամ Զաւէն Չուքաքելեանը, 
այն մտավախութիւնը յայտնեցիր, որ այդ վերոյիշեալ նամակը գրելէդ ետք կը հաւատայիր, որ 
կապերս ընդմիշտ պիտի խզէի հետդ... Ըսեմ անմիջապէս, թէ որոշ յուսախաբութիւն մը 
ունեցայ այդ պահուն, մտածելով, հակառակ մեր այսքան տարուան ծանօթութեան ու 
մտերմութեան, թէ լաւ չես ճանչցեր զիս։ Ինչո՞ւ։ Ինչո՞ւ պիտի խզէի կապերս (եւ դուն ալ ինչո՞ւ 
լաւ չես ճանչցեր զիս)։ Երկու ինչուներ, որոնց պատասխանը չունիմ։  
 Դեկտեմբեր 18-ի նամակդ պատմական նամակ մըն է, ու արխիւիդ մէջ կարեւոր տեղ մը 
գրաւելիք։ Պատմական է, որովհետեւ այնտեղ շատ կարեւոր հարցեր կ՚արծարծես, – 
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կարեւորութիւն չունի՝ մեծ կամ փոքր,– եւ պատմական է, որովհետեւ քո՛ւ՝ իմ մտերիմ 
ընկերոջս ՝գրչակից, աշխատակից ու պարզապէս բարեկամ ընկերոջս մասին բարացուցական 
է։  
 (Կը շարունակեմ օրուան վերջաւորութեան) 
 Հարցերը, որոնց կ՚ակնարկես, իսկական են, վէրքեր են, մտահոգութիւններ, որոնց 
մասին քիչ անգամներ չէ, որ ես ալ անդրադարձած եմ շուրջ կէս դարու հրապարակագրական 
կեանքիս ընթացքին, ու անդրադարձած այնքան, որ դդումի համ կրնամ տուած ըլլալ եւ այժմ 
կը զգուշանամ վերստին գրելու անոնց մասին։ Այդ հարցերը կը վերաբերին իմ պատկանած 
կուսակցութեան, իմ պատկանած միութեան, իմ ու քու պատկանած ժողովուրդին։ Անոնց 
մասին արտայայտուած եմ ոչ միայն մամուլով, այլեւ,– եւ դուն բնականաբար տեղեակ չես, – 
ամեն տեսակի ու մակարդակի ժողովներու ու հաւաքներու ընթացքին։ Այսօր եթէ այն 
տպաւորութիւնը կ՚ունենաս, որ գուցէ կը թերանամ իմ «առաքելութեան» մէջ՝ լուռ մնալով, 
չկարծես, որ իմ կողմէ չկամութիւն կամ անտարբերութիւն կայ։ Ըսեմ միայն քեզի, – ու ասիկա 
թող մեր միջեւ միայն մնայ,– «աւագ» կամ երէց խմբագիր կամ վարչական ըլլալը իր 
անպատեհութիւնները ունի, որոնցմէ մէկն ալ խօսելու ազատութեանդ կաշկանդումն է՝ ի տես 
ամեն թերիի որ կը նկատես – կամ նորերուն գործին շատ խառնուած ըլլալու կամ ալ ամեն ինչ 
իրենցմէ լաւ գիտցած ըլլալու բացասական (թէկուզ ճիշտ) տպաւորութիւնը չթողելու համար։ 
Այս կ՚ըսեմ, որպէսզի գիտնաս, որ յուշարարի դեր չեմ կատարեր այլեւս, նոյնիսկ եթէ, 
Կեդրոնական վարչութեան անդամ ըլլալով հանդերձ՝ նաեւ մաս կը կազմեմ Սանահին 
մասնաճիւղի գրական յանձնախումբին, որպէսզի որոշ չափով տակաւին օգտակար ըլլամ 
ամենէն վարի, ուստի եւ հիմնական մակարդակին վրայ։ 
 Նշած հարցերէդ ամենէն աւելի ուշադրութեան արժանին մեր շրջանաւարտներուն 
մէջէն հայ գրականութեամբ հետաքրքրուող, ուր մնաց անոր մշակը դարձողներու 
համատարած բացակայութիւնն է, որ անպայման հաւաքական քննութեան նիւթ պէտք է 
դառնայ, Մարկ ու Անի Նշանեաններու ու այլոց մասնակցութեամբ։ Ախտաճանաչումներդ 
կրնան ճիշտ ըլլալ կամ ոչ, բայց նուազագոյնը քննութեան առարկայ պէտք է ըլլան։  
 Քանի որ օրինակով պարզեցիր մտքերդ, ես ալ այդ օրինակին ճամբով ըսեմ ըսելիքս։ 
Իրաւացի կերպով դուն թերացումներ տեսար մեր նախաձեռնած քու դասախօսական 
ձեռնարկիդ կազմակերպումին մէջ, որոնց հետեւանքով ալ եզրակացուցիր, որ չունեցանք 
ակնկալուած ունկնդիր բազմութիւնը։ Չեմ կրնար հերքել, որ թերացումներ եղան 
յանձնախումբին կողմէ,– ուստի եւ իմ կողմէ, թէեւ գործնական գետնի վրայ ես ոչինչ 
ստանձնած էի, բացի քեզ ներկայացնելու պարտականութենէն,– (չեմ խօսիր այլեւս նիւթական 
հարցերուն մասին, որ արծարծեր էիր, քանի որ այդ առնչութեամբ արդէն նախ ինծի ապա 
Յասմիկին հետ անհրաժեշտ խօսակցութիւնները եղան)։ Սակայն սիրելի՛ Մարկ, կարգ մը 
մանրամասնութիւններու իրազեկ պէտք ես ըլլալ։ Նախ՝ դասախօսութեան նիւթը հասարակ 
ունկնդիրին համար անհասկնալի բանաձեւում ստացած էր, ու իմ առաջարկս, որ գէթ 
աւելցուին Չարենցի ու Միրզայի անունները՝ եթէ չեմ սխալիր քու կողմէ փոխուած էր։ «Ո՞վ 
սպանեց հայկական ֆիւթիւրիզմը»  շատերու համար անմատչելի նիւթ մը կրնար թուիլ։  
 Երկրորդ, «ԿԱՄ»-ի ու խօսելիքիդ միջեւ կապը ոչ ոք գիտէր, ես ալ տակաւին չէի 
թղթատած ինծի ղրկած օրինակդ, եւ տեղեակ չէի, որ անոր բովանդակութեան մէկ կարեւոր 
մասն էր օրուան նիւթը։ Յետոյ, բացի վերջին պահուն Յասմիկի ու քու միջեւ կատարուած 
փոխանակութենէն, չեմ կարծեր, որ «ԿԱՄ»-ը նախապէս ապսպրելու անհրաժեշտութեան 
մասին խօսուած էր, ոչ ալ հրատարակիչը կապ պահած էր «Համազգային»-ի հետ, 
տեղեկացուցած «ԿԱՄ»-ի հրատարակութեան մասին, յայտնած պայմանները, եւ այլն։ 
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Ենթադրուած էր, որ հետդ պիտի բերես։ Յետոյ կ՚ենթադրեմ ոչինչ տեղեկացուցած էիր 
ճամբորդութեանդ մանրամասնութիւններուն մասին, ժամանմանդ պահուն, փոխադրական 
միջոցներուդ ու այլ կարիքներուդ մասին։ Յասմիկը, կամ յանձնախումբը անտեղեակ էին։ 
Կրնայ ըլլալ, որ այդ ձեռնարկին մասին մեր առաջին խօսակցութեան ատեն ես ալ բաւարար 
չափով չէի հարցափորձած քեզ՝ այդ մանրամասնութիւնները գիտնալու ու յանձնախումբին 
փոխանցելու համար։ Ափսոս։ Իմ թերացումիս համար կ՚ապաւինիմ ներողամտութեանդ։ 
 Այս բոլորը չեմ ըսեր չքմեղանքի համար։  
 Դասախօսութեան կազմակերպման լուրը բաւարար չափով տարածուած էր, ու ամեն 
տեսակի բացականերուն մեղքը իրենց վիզը։ Շատ իրաւունք ունիս երբ այդ խմբագիր-
ուսուցիչ-տնօրէն-գրոցբրոց ու մասամբ նորին տեսականիին բացակայութիւնը կը նշես։ 
Սակայն յետո՞յ։ Ես ալ օրինակով մը խօսիմ։ «Հորիզոն»-ի գրական յաւելուածը, իբր այդպէս 
ներդիր պրակ, ահա 21 տարիէ ի վեր անխափան հրատարակուեցաւ՝ մասնաւորաբար 
շնորհիւ իմ սիրայօժար ուժերուն ու աշխատակիցներու ազնուութեան։ Ի՞նչ ընեմ, եթէ շատեր 
քմծիծաղով, ուրիշներ ալ արհամարհանքով ընդունեցին զայն։ Ես կրցածս ըրի առանց այդ 
քմծիծաղողներուն կամ արհամարհողներուն կարեւորութիւն տալու։ Լա՞ւ ըրի, թէ վատ,– թող 
պատմութիւնը վճռէ։ Կարեւորը այն է, որ ան լոյս տեսաւ, ու վայելեց քու եւ այլ 
մտաւորականներու քաջալերանքն ու գուրգուրանքը ու շրջանիս կուսակցական մարմնին 
նիւթական ու բարոյական զօրավիգը։  
 «Համազգային»-ն ալ նոյնպէս պիտի գործէ, օր մը յաջող, օր մը նուազ յաջող, սակայն 
շնորհիւ բուռ մը աշխատողներու հաւատքին ու զոհողութեան, բայց նաեւ համաձայն իրենց 
ունեցած առաւել կամ պակաս փորձառութեան։ Այդ գործունէութիւնն ու գործելակերպը 
բարելաւելու ու արդիացնելու մասին տեւաբար կը մտածեմ ու կը մտածենք։ Երբեմն քեզի ու 
քեզի նման այլ մտաւորականներու ալ կը դիմենք՝ կարծիք ու տեսակէտ ունենալու համար։ 
Սակայն մեր դժուարութիւններուն գործնական լուծումներ առաջարկող գրեթէ չկայ,, 
մանաւանդ մեր աշխատանքին գործնապէս մասնակից քիչ մարդ կայ։ Ի՞նչ ընենք, փակե՞նք 
«Համազգային»-ն ու մեր միւս կազմակերպութիւնները։ Հասկնալի է, հետաքրքրութիւններու 
տարբերութիւններ կան։ Ես ալ շատ պիտի ուզէի, միայն կարդալ, ուսումնասիրել ու 
դասաւանդել-դասախօսել ու գիրքերս հրատարակել։ Սակայն յանձնառութիւն մը ունիմ, 
առօրեայ գործէս դուրս, «նաեւ կեանքիս գնով» ծառայելու (մեռնելու կը ղրկէք կ՚ըսես նամակիդ 
մէջ), յանձնառութիւն, առանց որուն ոչ դպրոց կը ստեղծուէր այս գաղութիւն մէջ, ոչ թերթ կը 
պահուէր, ոչ ալ...  
 Դուն տակաւին այն թանկագին քիչերէն ես, որ բարեբախտաբար մի քանի տարին 
անգամ մը «ԿԱՄ»-ը կը հրամցնես, այլ գիրքեր հրապարակ կը հանես, չես քաշուած 
փղոսկրեայ աշտարակի մէջ, կը յարաբերիս, կու գաս, կը դասախօսես ու մտքիդ լոյսը կը 
բաշխես մեզի։ Եւ գիտեմ, որքան կը գնահատես Մոնթրէալը։ Ես նամակդ կ՚առնեմ 
Մոնթրէալէն, այդ Մոնթրէալը բաղկացնող կազմակերպութիւններէն ունեցած 
ակնկալութիւններուդ անսահմանութեան որպէս ապացոյց։ Իսկ ատոր համար միայն 
շնորհակալ պէտք է ըլլամ քեզի։  
 Քեզմէ նեղուի՞մ. ինչու պիտի նեղուիմ, սիրելի Մարկ, ինչպէ՞ս նեղուիմ... 
        Միշտ քոյդ՝  
        Վրէժ-Արմէն 

      2006-01-06, 2006-01-07 եւ տակաւին 2006-01-08     
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Կուսակցական ըլլալու տագնապն ալ բնական շարունակութիւնն է հայ ըլլալու 

տագնապին։ Իրականութեան մէջ կուսակցական ըլլալը,– գէթ ինծի համար,– առնչուած է հա՛յ 

ըլլալուն հետ, առանց որուն իմաստ ունենալէ կը դադրի։ Կուսակցական ըլլալը հայ ըլլալու 

յաւելեալ յանձնառութիւնն է։ Բայց ուրիշներու համար այդ տագնապը գոյութիւն չունի։  

 

Տակաւին երբ նոր ծանօթացած էինք, Կարպիս Արմէն այսպիսի տողեր կը գրէր ինծի, 

1965 սեպտեմբեր 22-ին՝ Պըրմինկհամէն, Անգլիա, անհանգստացնելով հազիւ երկու տարի 

առաջ կուսակցական դարձած իր նոր ծանօթը. [...] Չեմ գիտեր, թէ դուն որեւէ կուսակցութեան 
կը պատկանի՞ս, թէ՞ ոչ, բայց ես բոլորովին աւելորդ եւ վնասակար կը նկատեմ, քանի մեր 
պատմութեան վրայ խորազնին ակնարկ մը նետելէ վերջ՝ հասած եմ այն եզրակացութեան թէ 
Հայաստանի լեռներու թէ ձորերու պատճառաւ՝ բաժանումն ու երկպառակութիւնը մեր 
արեան մէջ մտեր են դժբախտաբար, բայց Սփիւռքի վտանգին առջեւ՝ պարտադիր ենք թաղել 
կուսակցութիւնները եւ միացնել մեր յետին իսկ ուժերը՝ ի խնդիր ազգային փրկութեան։  

 
Մինչ ես համոզուած էի, ու ե՛մ տակաւին, որ կուսակցութիւններու ճամբով է, որ ամենէն 

աւելի կարելի է ծառայել ազգին։ Աւելի անհանգիստ կ՚ըլլայի, երբ կուսակցականներ, ի՛նչ-ինչ 

պատճառներով, գնացքէն դուրս կ՚ը ցատկէին։ Այդպիսի կացութեան մը մէջ կը գտնուէր Խաչիկ 

Թէօլէօլեան, որուն ուղղած 1977 դեկտեմբեր 20 թուակիր ու Ուաթըրթաուն առաքուած 

նամակիս մէջ կը գրէի. 

[...] Սիրելիս, քեզի ըսելիքս հետեւեալն է. արժեցո՛ւր բոլոր իրաւունքներդ, բայց 
օրինականութիւնը մի՛ խախտեր. եթէ այսօր «Յառաջ»-ի նկատմամբ ճիշտ կամ սխալ որոշում 
տրուած է, ատիկա բեկանելու համար,– եթէ պիտի բեկանուի,– մեքենականութիւն [մեքանիզմ] 
կայ, եւ մինչեւ բեկանուիլը՝ դուն եւս ենթակայ ես բոլոր հասարակ-մահկանացու ընկերներուդ 
տրուած հրահանգին։ Եթէ այս օրինական կեցուածքը բռնես, վերջին հաշուով բոլորս ալ 
շահաւոր կ՚ըլլանք. այլապէս՝ դուն եւս պատւուած կ՚ըլլաս դաշնակցական պատիժով, եւ...։ 

Ես տակաւին տեղեակ չեմ թէ ճիշտ ի՛նչ անցած-դարձած է Փարիզ. գիտեմ որ վէրք մը, 
կամ վէրքեր կան, եւ յոյսով եմ որ յառաջիկայ Ընդհ. ժողովը կը բուժէ վէրքը կամ կը հատէ 
անբուժելի մասը։  

Յետոյ, 1982 ապրիլ 11-ին, անգամ մը եւս կ՚անդրադառնայի իր մեկուսանալուն, երբ 

ֆիզիքապէս ալ մեկուսացած էր՝ փոխադրուելով Միտըլթաուն՝ Գոնեգթիգըթ. 

[...] Գալով քեզի, երկու ցանկութիւն ունիմ, չեմ գիտեր թէ օր մը պիտի իրականանա՞ն 
արդեօք։ 

Առաջին՝ հրաժարիս «անիշխանական» վիճակէդ ու... կարգուիս, հայ ընտանիք կազմես։ 
Երկրորդ՝ նոյնպէս հրաժարիս «անիշխանական» վիճակէդ ու... կարգի մտնես, 

վերադառնաս այն կազմակերպութեան, որուն պատկանելէ դադրած չես նկատեր ինքզինքդ, 
ինչպէս դուն ինքդ ալ կը գրէիր վերջերս «Յառաջ»-ի մէջ։ Ատենին ունեցած ընդվզումդ կրնամ 
հասկնալ, բայց ի վերջոյ հարց չե՞ս տար թէ երեք ընդհ. ժողովներ եթէ չեն փոխեր այդ թերթին 
(տիրոջ) հանդէպ կեցուածքը՝ ապա մեզի կը մնայ ընդունիլ տրուած վճիռը ու փակել այդ էջը։ 
Գալով տարակարծիք ըլլալու ազատութեանդ, կը կարծեմ թէ ատիկա կը յարգուի մեր 
մամուլին ալ մէջ։ 

Կը տեսնես մեր վիճակը, մեր թերթերուն, մեր կազմակերպութեան վիճակը։ Լիւքս մը, 
աններելի շքեղանք մըն է դուրսը մնալ ու մասնակից չդառնալ ամենօրեայ սպառիչ այն 
պայքարին որուն մէջ նետուած ենք բոլորս։ 
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«Յառաջ»-ին կը հետեւիմ, ինչպէս «Հորիզոն»-ի ստացած բոլոր թերթերուն։ Բացի անկէ, 
որ կոկիկ երեւոյթ մը ունի, «Յառաջ»-ը այսօր չունի ո՛չ առաջուան հմայքը, ո՛չ ալ կշիռքը։ 
Ասիկա չեմ ըսեր զայն քննադատելու համար,– մեր թերթերն ալ, շատերն ալ աւելի լաւ չեն,– 
այլ ըսելու համար որ մասնաւոր պատիւ մը չէ քեզի համար հոն գրելը։ Պէտք չէ՛ ըլլայ։       

 

Անշուշտ ամեն բան այնքան փայլուն չէր մեր կեանքին մէջ, ու երէց ընկերս՝ բժ. Երուանդ 

Խաթանասեան կը զգուշացնէր 1966 նոյեմբեր 14-ի իր նամակով, որ անմիջապէս (հազիւ 

մէկուկէս ամիս է, որ Մոնթրէալ հասեր էինք) չտարուինք ներքին խնդիրներով, որոնցմով այն 

օրերուն գաղութը կը տագնապէր. 

[...] Լաւապէս իրազեկ եմ Կանադայի կուսակցական կեանքին։ Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, 
որ առայժմ պատասխանատու գործերի մէջ չմխրճուիք։ Բազում վէճ ու դատարկաբանութիւն 
կայ եւ քիչ գործ։ Անհարկի իրարանցումն էլ գործի սակաւութեան արդիւնք է։ Հետեւեցէք 
խնդիրների ընթացքին, ուսումնասիրեցէք անոնց բնոյթն ու էութիւնը ձեր անձնական 
եզրակացութեան յանգելու համար։ Ափսոս է ճիգերի եւ ջանքերի զուր վատնումը։  

  
 

 
 

      Ժիրայր Ղարիպեանի ձեռագիրը 
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Կուսակցական ըլլալու տագնապին մաս կը կազմէ նաեւ կուսակցական պատիժը, որուն 

երբեմն անարդարօրէն կ՚արժանանանք. այդպիսի դրութեան մէջ շատեր գտնուեցան Միջին 

Արեւելքէն գաղթած ըլլալու պատճառաւ։ Կային նաեւ թիւրիմացութիւններ։ Ժիրայր 

Ղարիպեան նման պարագայ մը կը ներկայացնէր։ Ահա թէ ի՛նչ գրէր Պոսթընէն՝ 1982 ապրիլ 

22-ին.  

Սիրելի՛ Վրէժ-Արմէն, եթէ դոյզն երկմտանքը ունենայի, որ սխալանքի մէջ է եղած «իմ 
հարցը», որուն զոհն եմ դարձած, չէի նոյնիսկ մտածեր այդ առթիւ։ Դուն կը ճանչնաս իմ 
նկարագիրս եւ տոկունութիւնս կազմակերպչական կեանքէն ներս։ Սակայն հաւատքով կը 
գրեմ, որ ուշ թէ կանուխ պէտք է որ ազնիւ ու խղճմիտ հոգիները բարձրացնեն իրենց ձայները 
եւ լուծեն «իմ հարցս»։ Սիրտս կը մղկտայ ու կը ցաւի, որ ես պիտի ըլլայի ընդհանուր այս 
իրարանցումի  
զոհերէն մէկը։ Բայց ինչո՞ւ այսպէս պէտք է ըլլայ։ Բազմաթիւ ինչուներ-հարցական նշաններ. 
ու կ՚այրուինք այսպէս լուռ ու մունջ։ Կը մնամ նոյն զինուորը. մի՛շտ խանդավառ իմ միակ 
ծնողքիս, Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան գաղափարաբանութեամբ։  

Գրէ՛ ինծի, եթէ կ՚ուզես՝ գրեմ «Հորիզոն»-ին։ Եթէ միայն գիտնաս, որքա՜ն ծանր է այս 
տողերը թուղթին յանձնելը ինծի համար։  

 

Մէջբերում մըն ալ ի՛մ մէկ նամակէս, գրուած 1967 յունուար 21-ին, եւ ուղղուած 

ընկերներ Կարօ Մեհեանին եւ Ժիրայր Միրիճեանին. 

[...] Գաղութը ուծացման սեմին կանգնած է առաջին օրէն. եւ անմիտ պատճառներով 
բաժնուած ենք երկու, երեք թեմերու։ 

Հոն ուր համազգային ճիգ պէտք է թափուի՝ կը տիրէ միշտ եւ տակաւին այն իրարամերժ 
ոգին, որով յատկանշուած է ԱՄՆ-ի գաղութը։ 

Կուսակցական ըլլալը աւանդական բան մը դարձած է, ժամանցի ձեւ մը, եւ ոչ՝ 
պահանջքի մը արդիւնքը։  

Եւ իրապէս ի՞նչ պահանջք. անել դատ մը ի՞նչ հետապնդողներ կ՚ունենայ. իսկ 
Հայաստանի հանդէպ կատարեալ անտարբերութեամբ, որ հետեւանք է մեր տարիներու 
հակահամայնավար քարոզչութեան ,– չցանկացուած արդիւնք ,– ալ ինչպէ՞ս կրնայ հայ 
պահել մեզ մեր կազմակերպութիւնը։  

Եւ ահա այսպէս շատ հարցեր կը չարչրկեն միտքս, եւ ես կը հարցնեմ ինքզինքիս՝ 
կ՚արժե՞ն այն բոլորը որ կ՚ընենք, հոս ու հոն՝ անձե՛ր փրկելու համար... 

Ի վերջոյ, եթէ մեր նպատակը մեր ժողովուրդի փրկութիւնն է, ապա կը մտածեմ, առաջին 
եւ վերջին միջոցը զայն հետզհետէ, բայց առաւելագոյն չափով հայրենիք փոխադրելն է։ Հայ 
դատ հետապնդելու մեր արտասահմանեան առաքելութիւնը այդ զանգուածներուն պէտք ունի 
հո՛ն, հողին վրայ, եւ ոչ թէ հոս, ուր մնալով անոնք կը տժգունին եւ կ՚անհետանան, իրենց հետ 
թաղելով Հայ դատը։ 

Կը մտածեմ, ճար գտնենք եւ հայրենադարձը արագացնենք, օգնենք հայրենի 
իշխանութեանց իրենց ունեցած թեքնիք դժուարութիւնները լուծելու համար՝ մեր դրամով, մեր 
մտքերով եւ բազուկներով, որպէսզի կարելի ըլլայ թէկուզ այսօրուան փոքրիկ հողամասին 
վրայ հաւաքել առաւելագոյնը մեր թիւին, որովհետեւ իր հողերու սակաւութենէն տառապող 
ժողովուրդ մը, որ կը յորդի, շատ աւելի մեծ կռուան է իր իրաւունքը եղող մնացեալ հողերու 
կցումին, քան թէ այդ հողերէն դուրս ապրող եւ ատոր հետ այլեւս հաշտուած զանգուած մը, որ 
զանգուած ալ չ՚ըլլար, այլ՝ կոտորակ։  
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Այսպէս բաներ կը մտածեմ, ուրիշ բաներ ալ կը մտածեմ, եւ ակամայ՝ հանգուցեալ 
պարոնին [Բէգլար Նաւասարդեանին] մասին ալ կը մտածեմ ամեն անգամ, որ այդ 
միւսներուն մասին կ՚աշխատի միտքս... 

Ո՞ւր կ՚երթանք, ի՞նչ կ՚ընենք. ինքզինք խաբելու անձնական գոհացո՞ւմ մը ունենալու 
համար կը կատարենք այս ամենը, թէ՞ ոչ Բանի մը կը հաւատանք եւ կ՚ուզենք ամեն գնով 
հասնիլ Անոր։   

Օգնեցէք մեզի, շատ կը խնդրեմ։ 
         Սպասումով՝ 
         Վրէժ-Արմէն եւ ... շատե՜ր     
 
Գաղութին մէջ միասնական ուժերով գործելու մասին մտահոգութիւններս բաժներ եմ  

Վահրամ Մավեանի հետ, որ իր 1968 նոյեմբեր 26 նամակին մէջ, ի միջի այլոց սապէս կը գրէր 

Լիզպոնէն.  
[...] Մամուլին մէջ պարբերաբար երեւցող ձեր հայաշունչ յօդուածները կը կարդամ 

հաճոյքով։ Պիտի ըսէի գոհունակութեա՛մբ մըն ալ, տեսնելով որ հայ գիրին, մեր ազգային 
արժէքներուն ծանօթ, անոնցմով խանդավառուիլ ու խանդավառել գիտցող երիտասարդ ուժեր կը 
հասնին տակաւին՝ հակառակ մեզ շրջապատող ապերախտ պայմաններուն, հակառակ մեզմէ 
ոմանց ունեցած յոռետեսութեան։  

Հայ ըլլալը պարտականութենէ, «չէզոք» պատկանելութենէ մը աւելի՛ պարտաւորութիւններ 
կը դնէ, պէտք է դնէ մեզմէ իւրաքանչիւրի ուսերուն։ Չի՛ բաւեր հայերէն մը խօսիլը կամ կիրակիէ 
կիրակի պատարագի արարողութեան մը ներկայ ըլլալը. պէտք է ի վիճակի ըլլանք միտքով եւ 
հոգեկան խառնուածքով «գիտակից ապրումի» վերածել մեր հայութիւնը։  

Ձեր նորակազմ գաղութին մէջ հայկական վարժարաններ հաստատելու համար տարուած 
ճիգերուն կը հետեւիմ հեռուէ հեռու։ Ցաւալի է որ տակաւին չենք կրնար դաս առնել անցնող քանի 
մը տասնամեակներուն արտասահմանի մեր հաւաքականութիւններուն մէջ գոյութիւն ունեցող 
հատուածական բաժանումներուն, անիմաստ պայքարներուն պատճառած նիւթական ու 
բարոյական վնասներէն։ Մեզ կանխող սերունդներուն վէճերը, իրենց օրուան պայմաններուն 
լոյսին տակ «կը բացատրուէին» գուցէ։ Նորերը սակայն, ազգային մեր հարցերուն, կեանքին պէտք 
է այլեւս կարենան մօտենալ ո՛չ թէ իրենց «փոխանցուած» ու ժամանակին հետ վիճակ դարձած, 
գոց սորվուած, եթէ կ՚ուզէք, ժառանգուած դիրքերէն, դառնութիւններով, այլ տրամաբանութեամբ ու 
հասկացողութիւնով մը՝ որ մեր կենսական հաւաքական գերագոյն շահերուն ճշգրիտ 
գնահատութենէն կը բխի։ Ատենն է, որ դուրս գանք «բանկալային» մեր մանրուք հաշիւներէն, գոնէ 
այն պարագաներուն՝ երբ նժարին աչքերէն մէկուն մէջ դրուածը յաջորդ սերունդին, 
սերունդներուն հայեցի դաստիարակութեան, մեր գոյութեան հա՛րցն իսկ է։ 

 

Ուղղակի կամ անուղղակիօրէն այդ հարցին կ՚անդրադառնայ նաեւ վաստակաւոր 

ուսուցիչ Սարգիս Կոնճեան, Թրիփոլիէն՝ Լիբանան, որուն հետ ունեցած ծանօթութիւնս 90-

ականներու սկիզբները հաստատուած է՝ յօդուածներուս ճամբով։ Երկար, «պատմական» 

նամակով մը, որով իր սիրտը կը բանայ ինծի ընկ. Կոնճեան, 1992 մայիս 16-ին, ան կ՚ըսէ. [...] 
Սպիտակահերս կ՚աղօթէ, որ «Հորիզոն»-ի աւագ խմբագիրը փայլի երկինքի շողին պէս եւ 
դառնայ Մաշտոցի՝ Մշակ առանց ամօթոյ։ Կեցո՛, Տէր, հայ գիրի եւ գրականութեան հերոս 
մշակները։ Պատգամէ Խ. Աբովեանի հետագայ կտակը՝ «Սէրն ու միաբանութիւնը մեր 
ժողովուրդի բարօրութեան հիմքն է։» Խնդրելու պէս կը պահանջեմ՝ վերջինս։  
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Ընթերցողներս գիտեն, որ միաբանութեան այդ կոչը որքան տեղ գտած է գրածներուս 

մէջ... Նոյնիսկ ոմանք իրենց տարակուսանքն են յայտնած, թէ նման միասնականութիւն 

հնարաւոր է մեր ներկայ պայմաններուն մէջ։ Ահա ինչ կը գրէ Ստեփան Թոփչեան 1995 

նոյեմբեր 29-ին Լոս Անճելըսէն. [...] Մի էական խնդրում համաձայն չեմ. խօսքը վերաբերում է 
«հիմնական տարակարծութեանը»։ Ոչ միայն կայ նման տարակարծութիւն, այլեւ դա օրէօր 
դառնում է աւելի ու աւելի նշանակալից։  

Ստեփան բաւական երկար կը գրէ այդ մասին իր նամակին մէջ։ 

 
 

Հայաստան, Սփիւռք եւ... 
 

  Այս բաժնի նամակները կը յղուին հայրենիքի ու հայրենիքի հետ յարաբերութեան, 

Սփիւռքի եւ իր գոյութենական պայքարին, ու տակաւին յարակից՝ գաղափարական 

հարցերու, որոնք միշտ ալ երեւցած են մտքիս պաստառին վրայ։ Հակառակ նոր 

ժամանակներուն, հակառակ Հայաստանի վերանկախացման, այդ հարցերը միշտ կը մնան 

այնտեղ, գրգռելով ու ցաւցնելով։ Չեմ գիտեր, բան մը պիտի նշանակե՞ն ատոնք գալիք 

սերունդներուն համար։  

Կը սկսիմ Սիլվա Կապուտիկեանին ուղղած նամակներովս։  

1965 մայիս 10-ին իրեն կը գրէի. 

[...] Առիթը կ՚ուզեմ օգտագործել ու ձեզի ըսել բաներ որ սրտիս մէջ պահուած կը մնային 
ձեր այցի օրերէն։ 

Մեր ակումբին մէջ ձեր բանախօսութեան յաջորդ օրը «Յուսաբեր»-ի մէջ ես ստորագրեր 
էի «Խօսք իմ մօր» խորագրով յօդուած մը։ Կ՚ակնկալեմ, որ այն ատեն զայն կարդալու առիթ 
ունեցաք։ Հոն արտայայտեր էի մտքեր, մտածումներ, որոնք հարազատ թարգմանը կրնան 
հանդիսանալ սփիւռքահայ երիտասարդութեան մտքերուն եւ զգացումներուն։  

Եկաք, տեսաք մեզ, զգացիք մեր ցաւերը, մեր յուսախաբութիւնները, բայց նաեւ վկան 
եղաք մեր երազներուն եւ մեր յոյսերուն։ Մեր հայրենասիրութեան տեսակարար կշիռը 
չափեցիք անձամբ եւ զայն գտաք ծանր։  

Այդ հայրենասիրութիւնը, շատ սիրելի բանաստեղծուհի, մեր մէջ վառեցին մեր 
ծնողները, մեր ուսուցիչները, մեր կուսակցական առաջնորդները, ծանօթ եւ անծանօթ։ 
Մենք,՝արտասահմանի այս անբնականոն պայմաններուն մէջ հասակ նետածներս, եթէ 
չունենայինք անոնք, որոնք որոշ չափով կը վերցնէին մեր «կռնակին հայրենիք չունենալու» 
գիտակցութեան պատճառած անապահովութիւնը եւ հոգեկան հայրենիքով մը կը 
փոխարինէին նիւթական հայրենիքը, այն ատեն դժուար թէ դուք մեր գաղութներուն մէջ 
գտնէիք այն սրտբաց ընդունելութիւնը, որ ձեզի ընծայեցին տասնեակ հազարաւոր հայեր, ծեր 
թէ մանուկ, մանչ թէ աղջիկ։  

Շատ, շատ ուրախ ենք, որ մեր հայրենիքը սկսած է այսօր տէր կանգնիլ իր պանդուխտ 
զաւակներուն։ Դեռ կանուխ է, դեռ շատ ճամբայ կայ կտրուելիք, բայց կարեւորը այն է, որ 
գործի լծուած է։  

Հայրենիքը մեզի համար ամեն ինչ է, մենք մեզ չենք կրնար երեւակայել առանց անոր։ Ան 
խարիսխն է մեր ներկայ եւ ապագայ գոյութեան։ Ան կորիզ մըն է, որուն շուրջ պիտի մարմին 
առնէ Հայաստանը իր բնական տարածութեամբ, տուն տալով իր ամբողջ ժողովուրդին։  
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Մենք կը հաւատանք ասոր. դո՛ւք ալ կը հաւատաք, վստահ ենք։ Վստահ ենք մանաւանդ 
այսօր, այս տարի, Յիսնամեակին։ Դուք, երկրացիներդ, եւ մենք՝ արտերկրացիներս, նոյն բանը 
կ՚ուզենք, նոյն բանին համար կ՚ապրինք։  

Եւ մենք ալ կը հաւատանք արդարութեան, մենք ալ կը հաւատանք ժողովուրդներու 
փոխադարձ սիրոյն եւ յարգանքին ու համագործակցութեան, մենք ալ կը հաւատանք 
ընկերային իրաւունքներու հաւասար բաշխման։ Անհրաժեշտ է, որ մեր դրացիները 
հաւատան այդ բոլորին որպէսզի հայուն արդարութիւն ըլլայ։  

Սպասելով ձեր պատասխանին, որ այնքան մեծ նշանակութիւն պիտի ունենայ ինծի 
համար,  

        Սիրով եւ յարգանօք՝ 
        Վրէժ-Արմէն 
Յ.Գ. Ինչո՞ւ ձեզմէ ետք չեկան ուրիշները՝ Սեւակը, Շիրազը, Մահարին, Նորենցը, 

Տարօնցին, Վահագնը, Էմինը եւ ուրիշներ։ Երբ այսպէս քաղցր բան մը համտեսեցինք, 
անգթութիւն է մեզ անկէ զրկելը...։   

 
Տասներկու տարի ետք դարձեալ իրեն կը գրէի՝ 1977 սեպտեմբեր 25 թուակիր նամակովս. 

Շատ սիրելի բանաստեղծուհի, 
Իր ատենին, շուրջ տարի մը առաջ, ստացած եմ «Խճանկար»-ը. անմիջապէս 

շնորհակալութեան խօսք չուզեցի գրել, որովհետեւ հասարակ նուէր մը չէր ստացուածը եւ 
պիտի չգոհանայի լոկ «շնորհակալ եմ», կամ շատ-շատ՝ «երախտապարտ՝ որ զիս չէք մոռցեր» 
ըսելով։ Ուզեցի կարդալէ ետք գրել, բայց ինձմէ առաջ մայրս, ապա իր մի քանի 
ընկերուհիները խլեցին գիրքը։ Մինչ այդ արդէն հասած էին այլ հասցէներու ղրկած ձեր 
հատորները, եւ «Խճանկար»-ին եւ անոր հեղինակին շուրջ ստեղծուած էին հակասական 
կարծիքներ, դժգոհութիւններ եւ հիացմունքի արտայայտութիւններ։ Երբ կարգը վերջապէս 
ինծի եկաւ, կարդացի նախ բառ առ բառ, բաւական երկար ժամանակ տալով, ապա ապրում 
առ ապրում՝ գիրքը գոց, եւ չհամարձակեցայ գրիչը ձեռքս առնել։ Ի՞նչ ըսելու համար... 

Հիմա, ամիսներ ետք, պատահական կիրակի երեկոյ մը, երբ որեւէ պարտականութիւն 
չունէի կատարելիք, նստած եմ այս կանաչ թուղթին առջեւ, Սիլվա Կապուտիկեանի 
ժպտադէմ նկարը՝ քովս, եւ դարձեալ անճրկած եմ։ 

Տպաւորութիւննե՞րս տամ. գրքին ընթերցումը ինծի մեծ հաճոյք պատճառեց. ծանր, 
հոգին ճնշող հարցեր էիք շօշափեր դիւրամատչելի ձեւով. առոյգ, կենսունակ ոճ մըն էր։ Եթէ 
ըլլայի մէկը որ ծանօթ չէ յիշուած դէմքերուն եւ դէպքերուն, շատ ուրախ պիտի ըլլայի որ 
Սփիւռքի մասին այդքան տեղեկութիւն կ՚իմանամ։ Յաճախ յուզուեցայ, փշաքաղուեցայ 
նոյնիսկ՝ հայրենասիրութեան բազմաթիւ օրինակներէն, Հայաստանէն թէ Սփիւռքէն։ 
Գրադատներ թերեւս առարկեն թէ գիրքը իր թոյլ կողմերը ունի, խճանկարին մէջ բոլոր 
գոյները իրենց ճշգրիտ երանգներով չէ որ կ՚երեւին, եւ որդեգրուած ոճը գուցէ առիթ չէ տուած 
խորացումներ կատարելու, եւ այլն։ Գրադատ չըլլալով, այդ մասին չեմ կրնար աւելի բան ըսել։  

Միւս կողմէ, սակայն, ճանչնալով ձեր նկարագրած բազմաթիւ անձերէն շատեր, ինքս 
ապրելով Սփիւռքի մէջ եւ ամեն օր մորթիս վրայ կրելով անոր հետեւանքները, չեմ կրնար 
ամբողջովին անաչառ գտնել գրագէտը, որ քանի մը ամիս ժամանակ ունեցաւ ինք եւս 
ապրելու մեզի հետ եւ ճանչնալու մեզ՝ մեր լաւ եւ վատ կողմերով։ Որքան որ Հայաստանի 
նկատմամբ արդար կամ անարդար նախապաշարումներ նկատած ըլլաք սփիւռքահայուն 
մէջ, մեզի հանդէպ ալ կը թուիք ընդունած ըլլալ անբնական, նախասահմանուած կեցուածք մը 
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որ կը մատնէ տակաւին մեր պայմաններուն, զգացումներուն եւ իղձերուն ոչ-ամբողջական 
ձեր ծանօթութիւնը, կամ գուցէ անգիտացումը։ 

Օրինակներէն մէկը ծնողքիս հասցէին արձակուած «մոլեռանդ եւ հայաստանամերժ» 
նետերն են, որ կը վիրաւորեն որքան զիրենք, այնքան ալ մեզ՝ նորերս, որ ի վերջոյ հասակ 
առինք ու հայ դարձանք, Հայաստանի կարօտ ու սէր ժառանգեցինք նոյն այդ ծնողներէն։ 
Անհասկնալի կրնայ թուիլ ձեզի, նոյնիսկ հակասական, սակայն իրողութիւնը այն է, որ մենք 
ներկայ Հայաստանը ճանչնալ ու սիրել սորվեցանք այն պահուն իսկ երբ Հայաստան կ՚ապրէր 
յետպատերազմեան իր ամենէն դժուար տարիները։ Մեր ծնողները շատ բան քննադատեցին 
բայց երբեք հայաստանամերժ չեղան։ Իսկ ուրիշներու լորձնաշուրթն գովեստները չէին որ 
իրենց զաւակները հայաստանասէր դարձուցին։ Բայց ատիկա արդէն ձեր աչքով տեսաք։  

Կը հաւատամ, եւ կը հաւատանք բոլորս, որ այսօր Սփիւռքը իր կենսատու աւիշը 
Հայաստանէն պիտի առնէ։ Կ՚անդրադառնաք, որ Սփիւռքը տեւական երեւոյթ պիտի մնայ 
երկար ատեն, քանի մեր Դատը չէ լուծուած, եւ գուցէ լուծուելէն ալ ետք։ Ան իր դերը ունի 
կատարելիք հայութեան ճակատագրի որոշման մէջ եւ այնքան լաւ պիտի կարենայ կատարել 
իր այդ դերը որքան սերտանան մեր յարաբերութիւնները։ 

Հակառակ իր կամայ թէ ակամայ անճշտութիւններուն, «Խճանկար»-ը մեծ քայլ մըն է այդ 
սերտացման ճամբուն վրայ. իրապէս հոգիներու եւ քարտէզի գոյները իրարու ընդելուզուելով 
գեղեցիկ գործ մը մէջտեղ բերած են։ Կ՚ուզեմ, կը պահանջեմ որ շարունակէք մնալ մեր 
դեսպանը Հայաստանի մէջ եւ Հայաստանի դեսպանը՝ մեր մէջ. Պարոյր Սեւակ Լուսին 
Ամարայի Երեւանի մէջ ելոյթին առթիւ ինչպէս որ կ՚աղաղակէր «...հի՛ւր սեփական տան մէջ», 
ես ալ պիտի ըսեմ՝ դեսպա՜ն հարազատ ժողովուրդիդ մէջ. տարօրինակ, բայց այդ է մեր 
իրականութիւնը։  

Ուշացած շնորհակալութիւնս այս թող ըլլայ, Սիլվա Կապուտիկեա՛ն. շնորհակալ եմ, որ 
գրեցիք «Խճանկար»-ը։  

Միշտ սիրով՝ 
Վրէժ-Արմէն   

 
Նոյն տարին երկու ամիս ետք՝ 1977 նոյեմբեր 24-ին Վարդգէս Պետրոսեանին կ՚ուղղէի 

նամակս.– 

[...] Երանի առիթ ըլլար եւ վերստին այցի գայիր Մոնթրէալ. 1967-ին տեսած գաղութդ 
հիմա մեծցած է, ազգային վարժարաններով ու կեդրոններով օժտուած, դարձած է իսկական 
«մի կտոր Հայաստան», որ սակայն այդ «մի կտորն» իսկ մնալու համար տեւաբար կը կարօտի 
հոգեկան այն սնունդին որ հայրենիքէն կու գայ (կաթիլ առ կաթիլ միայն, ցաւօք սրտի) եւ որ 
կը գօտեպնդէ, կ՚ուժեղացնէ մեզ, կը սրէ հայամարտի մեր զէնքերը։ 

Այդ սնունդին մաս կը կազմեն նաեւ Վարդգէսի մը գրական ստեղծագործութիւնները, 
որոնք, ըստ երեւոյթին, այս շրջանին զոհուած են այլ, այլապէս կարեւոր ուրիշ 
պատասխանատւութիւններու։  

 
1967 յունուար 29-ին ընկերոջս՝ Յարութիւն Քիւրքճեանին հետ կը բաժնէի 

մտահոգութիւններս՝ անդրադառնալէ ետք մեր նոր միջավայրին ու այնտեղ սկսած մեր 

նախնական գործունէութեան.– 

[...] Գործ շատ կայ ընելիք, բայց ո՛չ այն ձեւով, որ քառասուն-յիսուն տարի է որ կը 
գործենք։ Մեր երիտասարդութիւնը պէտք է կապենք մեր հայրենիքի իրականութեան, եւ ոչ թէ 
միայն երազին, որ ահա մեր կամքէն անկախ կը յամենայ եւ անկէ սթափողները մէկիկ-մէկիկ 
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կը հեռացնէ իրմէ... Իսկ որպէսզի հայրենիքի իրականութեան կապել կարենանք, անպայման 
կապ մը պէտք է հաստատենք,– եթէ մենք չընենք, մեր հակառակորդը պիտի ընէ եւ կ՚ընէ,– եւ 
անպայման պիտի խլէ մեզմէ սփիւռքահայութեան առաջնորդի ախոյեանութիւնը։  

Ինծի համար հայրենիքէն աւելի մեծ ներշնչում չկայ. մենք որ երդում ենք տուեր նոյնիսկ 
մեր արիւնը անոր տալու, երբեմն կը թուի թէ կը վարանինք նոյնիսկ մեր մտածումը անոր 
շնորհելու։  

[...] 
 

Հայրենիքի դերակատարութեան մասին ու մեր՝ ՀՅԴ կողմնորոշման՝ այդ 

դերակատարութեան հանդէպ, գրած եմ նաեւ մեր ղեկավար ընկերներուն։ Ահա բժ. Երուանդ 

Խաթանասեանին ուղղուած նամակներս ու իր պատասխանները։  

 1967 յուլիս 24-ին կը գրէի.  

Սիրելի բժիշկ ընկ. Երուանդ Խաթանասեան, 
Այն բաները որոնց մասին ատենէ մը ի վեր կ՚ուզէի ձեզի գրել, մտքիս մէջ կը դառնան 

Եգիպտոսէն ի վեր, թերեւս 1963-էն, երբ ՀՅԴ շարքերը կ՚անցնէի։ Հոս գալէս ետք կասկածներէս 
շատեր հիմնաւորուեցան, եւ շատ վճիտ կարծուած ջուրեր ալ պղտորեցան։ Այսօր 
դաշնակցականի սիրտս ու միտքս չարչրկող շատ բան ունիմ ուղեղիս մէջ եւ երբ ձեզի կը գրեմ 
չեմ գիտեր, թէ պիտի կարենա՞ք որեւէ ձեւով հանդարտեցուցիչ մը դեղագրել...   

Այս բաներուն մասին կը խօսինք մենք մեզի քանի մը ցաւակից ընկերներ, երբեմն ալ 
խօսք կը բացուի լայն շրջանակներու մէջ, ընկերական ժողովի ընթացքին եւ այլն. բայց 
անշուշտ եզրակացութեանց չենք յանգիր, ամեն ինչ կը մնայ անորոշ, ընդհակառակն՝ 
կ՚աւելնայ անորոշութիւնը։ 

Ահա հարցերէն մէկը, կարեւորագոյնը. 
– Իր էութեամբ, գաղափարականով եւ ծրագիրով Դաշնակցութիւնը 

հակահամայնավա՞ր է, թէ՞ ոչ մեր պատմութեան ընթացքն է որ մեզ դրաւ այդ դիրքին մէջ, եւ 
արդեօք չի՞ կրնար ըլլալ որ օր մը, նոր շահերու բերումով, կամ նոր անդրադարձումներով 
Դաշնակցութիւնը դառնայ «թեր» եւ ոչ թէ «դէմ»։  

Այսօր կը տեսնենք թէ հսկայական եւ աննախընթաց վերիվայրումներ տեղի կ՚ունենան 
Խորհրդային Միութեան մէջ, եւ այդ վերիվայրումներէն առաւելագոյնս կ՚օգտուի Հայաստան, 
մէկ տրուած առիթը հազար օգտագործելով. կը թուի թէ ազգերը ձուլելու առաջադրութեան 
անհնար ըլլալուն անդրադարձած են, եւ ընդհակառակն, գուցէ իշխանութեանց կամքին 
հակառակ, նոյնիսկ ազգայնամոլութիւնը կը հրավառուի խորհրդային ժողովուրդներուն մէջ։ 

Արդ, եթէ համայնավարութիւնը իր ներկայ յեղաշրջումին բերումով հասնի աստիճանի 
մը, ուր Խորհ. 15 հանրապետութիւնները, Միութենէն առանց զատուելու (եւ Հայաստան այսօր 
անջատում չի ցանկար, եւ, եթէ չեմ սխալիր, Դաշնակցութիւնն ալ միտքէն չ՚անցըներ 
Հայաստանը, առանց համախորհրդային շարժումի մը, անջատուած տեսնել) կարենան 
յարգուած տեսնել իրենց ազգային իրաւունքները, այն ատեն ի՞նչ պիտի ընենք մենք։ 

Այսօրուան մեր կատաղի «հակա»յութիւնը անանցանելի պատնէշ մը պիտի 
հանդիսանայ վաղուան անակնկալ հնարաւորութեանց առջեւ։ Իսկ վաղը յղի է միշտ։  

Վերջին հաշուով Դաշնակցութիւնը ընկերվարական է. պիտի ընդդիմանայի՞նք մենք 
եթէ Հայաստան Եուկոսլաւիոյ նման երկիր մը դառնար,– չեմ կարծեր. կա՞ն մեր մէջ 
ցնորամիտներ, որոնք կը յուսան օր մը Հայաստանի իշխանութեան տիրանալ,– չեմ տեսներ. 
բարեբախտաբար Հայաստանի համար, դժբախտաբար մեզի համար, այսօր այնտե՛ղ կան 
ղեկավար ուժերը, եւ ոչ թէ հոս դուրսը։ Երկիր մը վարելու միակ փորձառութիւնը այսօրուան 
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պետական մարդիկն են, որ ունին Հայաստանի մէջ, եւ ոչ թէ Դաշնակցութիւնը, որ վերջին 
յիսնամեակին ոչինչ, գրեթէ ոչինչ ըրաւ քաղաքական ղեկավարներ պատրաստելու համար։  

Այնքան լաւատես չեմ, որ կարծեմ թէ մէկ օրէն միւսը Հայաստան կը դառնայ 
ինքնիշխան, բայց նաեւ աներեւակայելիօրէն հեռու կը նկատեմ մեր մեծ երազի 
իրականացումը՝ «Ազատ, Անկախ, Միացեալ»-ը։  

Սակայն մեր առջեւ կայ հայապահպանութեան հարցը։ Միացեալ Նահանգներու մէջ 
հայութիւնը կը գերեզմանուի,– ասիկա ես չեմ ըսողը, այլ այդտեղ ապրած, ապրող սրտցաւ 
հայեր՝ տարեց ու երիտասարդ։ Արդ, ի՞նչ օգուտ ունին մեր բոլոր ըրածները, եւ որո՞ւն համար 
կ՚ընենք. Արեւմտեան Հայաստանի իրաւատէրը սփիւռքահայութիւնն է. եթէ անիկա հալի ու 
սպառի, ինքնաբերաբար կը մեռնի ՀՅԴ-ն։ Ի վերջոյ կը հասնինք երկմտանքի մը առջեւ՝ կա՛մ 
հայութիւն, կա՛մ ազատութիւն...։ Կամ ընդունիլ ապրիլ թէկուզ համայնավար բայց 
Հայաստանի մէջ. կամ՝ թէկուզ ազատ բայց օտար հողերու վրայ՝ ոչ իբր հայ։  

Ինչո՞ւ զարմանալ որ հայութենէն կը հեռանան շատեր. ի՞նչ բանն է, որ զանոնք 
հայութեան կապուած պիտի պահէ. այն զգացումը որ ունինք,– հայրենաբաղձութեան,–  

 

 
 

     Բժ. Երուանդ Խաթանասեանի ձեռագիրը 
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ժխտական եւ ոչ թէ դրական զգացում է՝ հալեցնող, մաշեցնող, ուստի եւ ինչքան կարելի 
է շուտ պէտք է ձերբազատիլ անկէ։ 

Այսպէս կը զգան՝ կը մտածեն ուսեալ եւ անուս շատ շատ հայորդիներ։ Երազի մը 
համար ամբողջ կեանք մը չէ՛ կարելի իրականութեան կռնակ դարձնել։  

Այդ իրականութիւնը կամ Հայաստանն է կամ հեռաստանը։ Այս մարդիկը վերջ ի վերջոյ 
տեղի մը պիտի պատկանին, քաղաքացի պիտի ըլլան, յաւիտենական պանդուխտ պիտի 
չապրին։ Իսկ իրենց երկրային կեանքի ընթացքին Հայաստանի պատկանելու 
հնարաւորութիւնը չեն տեսներ, այն Հայաստանին, որ Դաշնակցութիւնը գծեց իրենց 
հոգիներուն մէջ։ Մինչդեռ եթէ հակառակը կարենար ընել... 

Եթէ կարենանք ընել եւ այսօր, ապա իբր կազմակերպութիւն կ՚ապրինք երկար ու կը 
ծառայենք մեր ժողովուրդին. եթէ կարենանք սփիւռքահայութիւնը կապել այսօրուան 
Հայաստանին։  

Դաշնակցութեան հակահամայնավար դիրքորոշումը Հայաստանի հանդէպ հայ 
զանգուածներուն մէջ խորթացում մը ստեղծած է Հայրենիքին հանդէպ։ Երբ Հայաստանի 
մասին խօսինք, ունկնդիրները այնպիսի անտարբերութիւն մը, չըսելու համար հակակրանք 
մը, կը ցուցաբերեն, որ կարծես իրենց եւ Հայաստանի միջեւ հասարակաց ոչ մէկ բան կայ։ 
Նոյնիսկ ռամկավարները սապէս կը մտածեն՝ հոն մեր տեղը չէ...։ Հապա որո՞ւն տեղն է։  

Ափ մը հող ունինք. ճիշտ է՝ մեր երազներուն համապատասխան չէ, բայց մեր հայրենիքն 
է. անոր վրայ գուրգուրալը իւրաքանչիւր հայու կեանքի նպատակը պէտք է ըլլայ։ Եւ եթէ եղաւ՝ 
հազար տարի ալ ապրի անկէ դուրս՝ չ՚ուծանար, չ՚օտարանար։  

Պիտի չհրաժարինք քննադատելէ,– այդ մասին ոչ մէկ կասկած (կարենայինք այսօր, 
երանի՜, իրե՛նց չափ սուր քննադատել,– սակայն պէտք է մոռնանք ուրիշ բաներ, 
մասնաւորաբար մոռնանք թէ եղած է ատեն մը, երբ Երեւանի իշխանութիւնը 
Դաշնակցութեան ձեռքն է գտնուած, եւ փնտռենք նոր միջոցներ արդարացնելու համար մեր 
յանձնառութիւնը՝ ծառայել հայրենիքին։ Ո՜վ գիտէ, Հայաստանի համայնավա՛ր 
ղեկավարներուն հետ իսկ թերեւս կարելի ըլլայ ազգային դատ հետապնդելու ճամբաներ 
գտնել. չեմ գիտեր։ 

 Սիրելի ընկ. Խաթանասեան, ցաւերէս մէկն ալ այն է, թէ ես՝ ճարտարապետս, նստեր 
եմ եւ ինքզինքիս կը ներեմ քաղաքական խոկումներ ընել. ինչո՞ւ ես ըլլամ ատիկա ընողը, եւ ոչ 
թէ Դաշնակցութեան պատրաստած երիտասարդ խմբագիրը կամ գործիչը. Կամ ինչո՞ւ ե՛ս 
եղած չեմ ատոնցմէ մէկը։ Թերեւս կը սխալիմ հիմնովին, թերեւս զգացումներէ տարուած կը 
խօսիմ, բայց ի՞նչ ընեմ. նոյնիսկ այդ՝ մեզի պէս՝ սիրողներուն մնաց։ 

Կը խնդրեմ բարի ըլլաք պատասխանել, թէկուզ չգոհացնելով հարցականներս, բայց 
պատասխանէք։  

Իր պատասխանը՝ 1967 օգոստոս 11 թուակիր. 
[...] Իմ կարծիքով մեր կուսակցական հասկացողութիւններու մէջ վխտում են բազում 

թիւրիմացումներ։ Մանաւանդ Հայաստանի հանդէպ մեր որդեգրած ուղղութիւնը պէտք է 
մանրամասն վերաքննութեան ենթարկել։ Աշխարհը հիմնովին փոխուած է. սովետական 
իրականութիւնը երէկուանը չէ. Հայաստանի հայութիւնը հոգիով սկսել է մեզ հետ նոյնանալ 
իր ձգտումներով եւ մտածելակերպով, որ անպայման լրջօրէն հաշուի պիտի առնենք։ 

Ապա՝ նոյեմբեր 12 թուակիր նամակս. 
[...] Կը յուսամ պիտի կարենաք ներկայ գտնուիլ ԺԹ. Ընդհ. ժողովին։   
Մեր մտածումները հետեւեալ ձեւով կ՚ամփոփեմ- 
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– Հայաստան է ու կը մնայ մեր կազմակերպութեան գոյութեան միակ պատճառը եւ 
երաշխիքը. մեր ժողովուրդը մեր միջոցաւ պէտք է անխառն սիրով սիրէ հայրենիքը եւ 
պատրաստ ըլլայ,– հոգեպէս եւ ֆիզիքապէս,– ամեն զոհողութեանց, որոնց նուազագոյնն է 
ներգաղթը։  

– Դաշնակցութիւնը իր քննադատական քաղաքականութենէն պէտք չէ հրաժարի, 
սակայն դռները միշտ բաց պէտք է մնան հաւանական գործակցութեան մը համար՝ օր մը չէ օր 
մը։ Դաշնակցութիւնը ընկերվարական է, բայց իր ընկերվարութիւնը տեսական է, չէ 
փորձուած, մինչ համայնավարները 50 տարուան փորձով շատ բան սորվեցան։ 
Դաշնակցութիւնը պիտի չհակառակի որեւէ վարչակարգի եւ վիճակի որ պիտի նպաստէ 
Հայաստանի եւ հայութեան ապահովութեան, ուժեղացման եւ բարգաւաճման։  

– Դաշնակցութիւնը իշխանատենչ չէ եւ չի կրնար ըլլալ. բայց կը հանդիսանայ Սփիւռքի 
միակ ազգային կազմակերպութիւնը, որ կոչուած է տարագիր հայութիւնը հայ պահել ու օր մը 
հայրենիք փոխադրել։ Այս գործին համար անհրաժեշտ է հայրենիքի համագործակցութիւնը։ 
Հայ դատի աշխատանքները պէտք է կատարուին ամբողջ հայութեան կողմէ եւ անոր 
անունով։  

– Դաշնակցութիւնը իր քաղաքական ուղին գծած ժամանակ պէտք է գաղտնօրէն գիտնայ 
Հայաստանի իշխանաւորներուն եւ ժողովուրդին ակնկալութիւնները իրմէ։  

Դաշնակցութեան գործը չէ աւարտած ու պիտի չաւարտի մինչեւ իրականացումը 
ամբողջական Հայաստանի, ամբողջական հայութեամբ։  

Սիրելի ընկ. բժիշկ, 
Հայրենիք օրաթերթը շատ անկազմակերպ կը թուի ըլլալ, մանաւանդ լուրերու 

հաղորդման մէջ։ Հայաստանի թերթերը օրը օրին չե՞ն գար արդեօք. Ստեփան Զօրեանի 
մահուան գոյժը ուշացաւ 15 օրով, ետքն ալ շատ աննշան ձեւով տրուեցաւ։ Չարենցի յուշ-
երեկոներուն մասին գրեթէ բան չգրուեցաւ. պէտք է հաստատել տեւական սիւնակ մը՝ լուրեր 
հայրենիքէն։  

Իսկ քաղաքական անցուդարձներուն մասին, վերջին՝ 50-ամեակի 
տօնակատարութեանց եւ այլնի մասին պէտք է անդրադառնալ մանրամասնօրէն, այնպիսի 
խորութեամբ, ինչպէս ատենօք գրած էք «Հայաստան՝ ռուսական գաղթօճախ» շարքը։  

Չեմ գիտեր թէ շա՞տ է պահանջածս։    
Անպայման պէտք է ունենալ երիտասարդ համալսարանական (եւ օր.՝ ճեմարանական) 

օգնական մը։  
[...] 
Ապա յաջորդ նամակս՝ 1968 յունուար 10 թուակիր.– 

Սիրելի ընկ. բժ. Խաթանասեան, 
Ուրախ եմ որ վերադարձաք «աշխատանոց»... Ձեր բացակայութիւնը զգալի էր։ Կը 

յուսամ որ բեղմնաւոր եղած ըլլայ գործը այն միւս աշխատանոցին մէջ, ուրկէ եկաք... 
Հետաքրքիր եմ գիտնալու համար թէ մեր մտահոգութիւնները ի՞նչ չափով ընդհանրացած են, 
մեր կուսակցութիւնը ի՞նչ չափով պատրաստ է նորոգուելու։  

Յաճախ, թերեւս պէտք եղածէն աւելի յաճախ կը մտածեմ մեր ազգային խնդիրներուն 
մասին. Սփիւռքը միշտ աւելի կապուած պէտք է ըլլայ հայրենիքին, առանց որուն ամեն ջանք 
անիմաստ կը դառնայ. եթէ հայրենիք վերադառնալու ցանկութիւնը մեռնի մեր մէջ, ալ ինչո՞ւ 
հայ մնալու տանջանքը եւ... շքեղանքը։ Հայ մնալը ինքնանպատա՞կ է։  

Ահա այսպէս, մտքերու շրջանակը,– կարուսելը,– կը դառնայ։  
Վերջապէս իր պատասխանը՝ քանի մը օր ետք՝ յունուար 16-ին.– 
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Կարծում եմ, որ Հայաստանի վերաբերեալ հանուած բանաձեւը յառաջդիմական մի քայլ 
է կուսակցական մեր մտածողութեան մէջ։ Հայաստանը մերը լինելն ու Հայաստանի 
հայութիւնը եւ մտաւորականութիւնը մեր տենչերով տոգորուած լինելը բոլորից ընդունուեց եւ 
վաւերացուեց։  

 
Ընկ. Հրաչ Տասնապետեանն ալ այն երէց ընկերներէն էր, որուն կարծիքը կը յարգէի։ 1984 

դեկտեմբեր 6 թուակիր նամակովս կը գրէի իրեն. 
[...] Չեմ գիտեր, թէ մինչեւ ո՞ւր կարելի է հեռանալ մեր Ծրագիրէն ու հաւատացած ըլլալ, 

որ տակաւին դաշնակցական ենք։ Ինչպէ՞ս կարելի է ինքզինք դաշնակցական նկատել եւ  
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     Հրաչ Տասնապետեանի ձեռագիրը 

 
յայտարարել միաժամանակ՝ «ես ընկերվարական չեմ, ես հակառակ եմ ընկերվարութեան, որ 
սնանկացած վարդապետութիւն մըն է»։  

Դժբախտաբար քիչ չէ թիւը անոնց, որոնք մեր ընկերվարական հիմերը կը շփոթեն 
ապագայ ընկերվար հասարակարգին հետ, որ կրնայ օր մը Հայաստանի մէջ ստեղծուիլ։ 
Կարծես մեր Ծրագրի ամբողջ տեսական բաժինը ապագայի համար է միայն, եւ թէ 
Դաշնակցութիւնը կայ ու կը գործէ իր գաղափարականէն անկախ, առանց հիմնաւորումի 
հետապնդելով քաղաքական նպատակ մը։  

Ես համոզուած եմ, որ այդ քաղաքական նպատակը (որ տարիներու ընթացքին բնական 
հոլովոյթի մը ենթարկուած է) անհիմն ու անհեթեթ կը դառնար՝ եթէ չըլլար զայն հիմնաւորող  
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գաղափարը։ Տոնքիշոտութեան կը վերածուէր մեր ըրածը, եւ իրապէս արժանի կը դառնայինք 
մեր հակառակորդներու ամբաստանութիւններուն։ Ընդհակառակն, մեր վեհ իտէալը դնելով 
մեր գաղափարական հիմերուն վրայ,– որ մարդկային իրաւունքներու, ազատութեան, 
արդարութեան մեր հասկցած բանաձեւն է, ի վերջոյ,– մենք իմաստ տուած ենք մեր 
պայքարին, այլեւ զայն զետեղած ենք իրականանալի նպատակի մը հունին մէջ, 
համաշխարհային արդար ընկերութեան մը ծիրին մէջ։ Առանց այդ յոյսին՝ այո, մեր պայքարը 
անօգուտ կրնայ նկատուիլ,– կը նկատուի արդէն,– ու մարդիկ հետզհետէ կ՚իյնան, կը 
սայթաքին, կը յոգնին, կը պարպուին։ Այդ յոյսով՝ տակաւին հերոսներ կը ծնին։ 

 Համաձայն եմ ես ալ, որ ապագայ Հայաստանի ընկերվարական հասարակարգին կամ 
վարչակարգին մասին այսօր խօսիլը աւելորդ ժամավաճառութիւն է, մանրամասնութիւնները՝ 
թէ ինչը ինչպէս պիտի ըլլայ՝ մեր մտահոգութիւնը չէ, քանի որ կեանքը, իր հրատապ 
հարցերով, արդէն պէտք եղածէն աւելիով կը ճնշէ մեր վրայ։ Բայց համաձայն չեմ, որ որեւէ 
ատեն մեր տեսողութեան դաշտէն հեռացնենք մեր նպատակներու գաղափարական 
հիմնաւորումը։     

[...] 
Ինք հետեւեալ ձեւով կը պատասխանէր 1985 փետրուար 3-ին.  
[...] Ինչ կը վերաբերի նամակիդ եւ անոր մէջ արտայայտած տեսակէտներուդ, 

ընդհանուր գիծերու մէջ կը բաժնեմ զանոնք, ոչ անպայման ընկերվարական տեսլականը 
մեկնակէտն ու պատճառը նկատելով ազատ ու անկախ հայրենիքի մը մեր պահանջին, բայց 
մեր յեղափոխական-ազատագրական պայքարը էապէս հարստացնող, անոր 
գաղափարախօսական յաւելեալ բովանդակութիւն ու շատ աւելի հարուստ աշխարհայեացք 
պարգեւող իտէալ մը։ Ի սկզբանէ՝ մարդկային եւ ազգային զուգորդուած առաջադրանքներ 
ունեցած է հայ յեղափոխական շարժումը, մեր կուսակցութեան համար՝ առաջինը 
(«մարդկային»ը) պայմանաւորուած ըլլալով արդարութեան, հաւասարութեան, 
արժանապատւութեան՝ ժողովրդավարական եւ ընկերվարական էական ըմբռնումներով ու 
ձգտումներով։ Այն տարբեր՝ որ, իրերու եւ պայմաններու ներկայ դրութեան մէջ առաջնահերթ 
նկատելով ազգային-քաղաքական մեր պայմաններու իրականացումը, քաղաքական մեր 
ուղեգիծը (ռազմավարութիւնը) չենք ուզած ու չենք ուզեր գաղափարախօսական բնոյթի որեւէ 
կաշկանդումի ենթարկել։ Բայց ասիկա այսպէս է բոլո՛ր կուսակցութիւններուն համար։ Մէկ 
խօսքով, որքան ալ ներքին տրամադրութիւններու ճամբով կապակցուած ըլլան իրարու, 
տարբեր բաներ են քաղաքականութիւնն ու գաղափարաբանական աշխարհայեացքը։  

Այս բոլորին մասին տեսակէտներուս աւելի մանրամասն շարադրութիւնը կրնաս գտնել 
1980-ին «Դրօշակ»-ի մէջ («Ազդակ» շաբաթօրեակ) լոյս տեսած «Իննսունամեայ հաշուեկշիռ» 
յօդուածաշարքիս, եւ ի մասնաւորի անոր վերջին երկու գլուխներուն մէջ (Զ.- 
Գաղափարաբանական հանգանակը եւ Է.- Ծրագրային առաջադրանքներու հոլովոյթը)։   

Յաջորդ նամակս՝ 1986 յունուար 12 թուակիր, չափով մը եզրակացութիւնն է այդ երկու 

նամակներուն.– 
[...] Վերջին հաշուով համաձայն ենք իրարու. գործը եւ ոչ թէ անոր տուն տուող 

ընդհանուր փիլիսոփայութիւնն է, որ կարեւոր է. ազատագրական պայքար, Սփիւռքի 
կազմակերպում, Հայ դատի անդուլ հետապնդում. ահա մեր՝ Դաշնակցութեան 
մտահոգութեանց մէջ նախապատւութիւն գրաւած հարցերը՝ 1890-էն ի վեր։  

Ինչ որ երբեմն զիս կը հակադրէ ոմանց, այն ալ մարդկային տարրական իրաւունքներու 
(այլ խօսքով ընկերվարութեան) նկատմամբ իմ այն հասկացողութիւնն է, թէ ատո՛նք են, որ կը 
հիմնաւորեն մեր գործը, ինչպէս որ մեր Ծրագրի առաջին կէսն է, որ կը հիմնաւորէ երկրորդը։ 
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Ի վերջոյ մեր ուզածը արդարութիւն է՝ սեփական հայրենիքի մէջ, սեփական կեանքը 
ազատօրէն տնօրինելու իրաւունք, բարօր կեանք, խաղաղ գոյակեցութիւն աշխարհի միւս 
ժողովուրդներուն, յատկապէս մեր անմիջական դրացիներուն հետ։ Նոյնիսկ կարեւոր չէ, ինչ 
կը կոչենք մենք այս իտէալը,– ընկերվարութի՞ւն, թէ՞ այլ բան. բայց կարեւոր է գիտակցիլ թէ 
ա՛յդ է իտէալը որուն կը ձգտինք, եւ Ազատ, Անկախ (եւ ընկերվարական) Միացեալ 
Հայաստանը այդ իտէալին հասնելու մե՛ր առաջադրա՛նքն է,– եւ ըստ ինծի ատիկա, որքան ալ 
հեռաւոր ըլլայ, կ՚իրականանայ բոլոր ժողովուրդներու նոյն իտէալին համար ստանձնած, 
ստանձնելիք պայքարով։ Նոյն իրաւունքները՝ բոլորին ալ իրաւունքներն են։ Այլապէս, եւ մինչ 
այդ՝ մեր առաջադրանքը կրնայ անիրագործելի ըլլալ, ու մեզի պարտադրուին տարբեր 
վիճակներ, որոնց պիտի ստիպուինք համակերպիլ, որքան ալ անհաշտ ըլլանք ատոնց հետ։      

 
Վերջապէս մեր ճակատագրին մասին Վահէ Օշականին հետ եւս նամակակցած եմ, 

անկախ հարցազրոյցներէն, որոնք օրին հրատարակուած են «Հորիզոն»ի մէջ։ Այստեղ կու 

տամ երկու պատառիկ։ Առաջինը իր 1992 փետրուար 13 թուակիր նամակէն, ուր Աւստրալիոյ 

գաղութին մասին խօսելէ ետք կ՚աւելցնէ. [...] Կը պակսի մանր մտաւորականութիւնը, որ մեր 
սփիւռքեան մշակոյթին կենսաւիշը հանդիսացած է հազար տարիէ ի վեր։ Հզօր է Հայաստանի 
քաշողական ուժը ու դեռ սփիւռքեան գիտակցութիւն չկայ մարդոց մօտ։ Կը հասկնաս, որ այդ 
գիտակցութիւնը իրենց մէջ դնելը իմ գործս պիտի ըլլայ։ Երկրորդը՝ իմ 1992 մարտ 1 թուակիր 

նամակէս. [...] Այս նամակիդ մէջ դարձեալ կը խօսիս սփիւռքեան գիտակցութեան մասին. 
կ՚ուզես զայն դնել մարդոց ուղեղներուն մէջ։ Մի՛ ըներ. հայրենիքո՛վ պիտի ապրին. Սփիւռքը 
անբնական վիճակ  է, զայն պիտի դիմագրաւեն, բայց գիտակցութիւնը Հայաստանի 
քաղաքացիութեանը թող ըլլայ։ Ի զուր չէ, որ Արտերկիր բառով փոխարինեցինք «Սփիւռք»ը։   

 

 

Վերջապէս նաեւ Մոնթրէալը 
 

Նամակներու այս հասկաքաղէս կարելի չէ դուրս ձգել Մոնթրէալը՝ այն միջավայրը, ուր 

ապրեցայ կեանքիս մեծ մասը։ Այդ վայրը, մասնաւորաբար իբր հայկական համայնք, իր 

կարեւոր տեղը ունի ոչ միայն իմ ունեցած գործունէութեան, այլեւ յիշատակներուս, 

ապրումներուս, էութեա՛նս մէջ։  

Ահա նաեւ անոր առնչութեամբ փոխանակուած կարգ մը նամակներ։  

 

Առաջին նամակը որ կը յանձնեմ ընթերցողին ուշադրութեան՝ նոյն ինքն Վահէ 

Օշականէն է։ Սակայն անկէ առաջ պիտի նշեմ, որ մեծանուն գրողը, հաւատարիմ՝ 

պահանջկոտ իր բնաւորութեան, որքան յանդիմանութիւն ու պախարակում տեղացուցեր էր 

մեր, «Համազգային»-ի գլխուն, իր «Աւարայր 80» թատերախաղին նկատմամբ ենթադրեալ 

անտարբերութեան համար։ Ուրեմն՝ նախ ա՛յդ մասին՝ իր 1980 յունիս 16 թուակիրը.  
Ահաւասիկ «Աւարայր 80»-ը։ Կը ղրկեմ առանց մեծ ակնկալութեան որովհետեւ գիտեմ 

որ «Համազգային»-ը իրմէ բարձր իշխանութեանց հարկատու՝ իր մշակութային 
քաղաքականութեան մէջ շատ ազատ չէ։ Ասիկա չի նշանակեր թէ անպայման պիտի 
հնազանդիք փղշտացիներուն՝ երբ ասոնք իրենց յիմարութեան բարձունքներէն՝ հրահանգներ 
արձակեն ձեզի։  
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[...] Ամեն պարագայի, կարդացէք ձեռագիրը ու եթէ կը կարծէք, թէ առանց որեւէ 
փոփոխութեան ու գրաքննութեան կրնաք բեմադրել կամ նոյնիսկ ձայնագրել երիզի վրայ՝ 
շատ լաւ։ Բացարձակապէս ոչ մէկ զիջում՝ գրութեան կամ իմաստի կողմէն։  

Յետոյ՝ 1980 սեպտեմբեր 14 թուակիրը. 
Այս կարճ գրութիւնը կը ղրկեմ յիշեցնելու թէ ամառն ալ անցաւ, աշունը կը սողայ 

ամպերուն մէջէն ու դեռ ոչ մէկ ձայն ելած է «Համազգային»-ի Մեծապատիւներէն։ Ո՞ր օրուան 
կը սպասեն կարծիք մը յայտնելու համար։ Ամեն պարագայի իմ համբերութիւնս ու հաւատքս 
սպառած է եւ ալ յոյս չունիմ թէ այդ դերասանները որեւէ բան կարող են ընելու։ Յանցանքը 
իմս էր, որ դեռ պատրանքներ կապած եմ մեր մշակութային միութիւններուն։ Եթէ նոյնիսկ 
հիմա որոշեն, թէ պիտի զբաղին «Աւարայր 80»-ով իմ յարգանքը իրենց հանդէպ այնքան 
մաշած է որ չի տոկար...։ 

Այնպէս որ, շատ կը խնդրեմ, առ ձեռագիրը անոնց ձեռքէն ու անմիջապէս ետ ղրկէ։ 
Պատճառ ալ չեմ տեսներ որ դուն քու քովի պատճէնդ պահես՝ հիմա որ անոնցը ետ ինծի եկած 
է, անանկ որ քու քովինդ ալ կա՛մ փճացուր կա՛մ ինծի ղրկէ։ Ասիկա վերջնական է։ 

Շնորհակալութիւն քեզի, որ յանձն առիր այս վրիպած ձեռնարկին 
մատակարարութիւնը։ Միակ անձն ես որուն կրնամ վստահիլ Գանատայի մէջ՝ ասանկ 
գործերու համար։ Ուստի շատ կը խնդրեմ, ձեռագիրս ետ քովս հասցուր։ Դուն գոնէ գիտես ինչ 
ըսել է կորսուած, մոլորած ձեռագիր։  

Շնորհակալութիւն նաեւ «Համազգային»-ի տղոց որ կարելի է, զբաղեցան այս գրութեամբ 
բայց ժամանակ չգտան գլուխ հանելու ձեռնարկը։ 

Բայց ի վերջոյ, երբ «Աւարայր 80»-ը իւրայատուկ ձեւով բեմադրուեցաւ, հեղինակին իսկ 

ներկայութեան՝ ահա իր նամակը՝ 1981 յունուար 26 թուակիր.  
Անգամ մը եւս կ՚ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել ձեզի որ զիս պատուեցիք «Աւարայր 

80»-ը ներկայացնելով ձեր հանրութեան ու զիս հրաւիրելով մասնակցելու հանդէսին։ Դիւրին 
մոռցուելիք առիթ մը չէր ինծի համար եւ յուսալից եմ որ մեր գործակցութիւնը, նման եւ այլ 
ձեւերու տակ՝ դեռ կը շարունակուի գալիք տարիներուն։  

 
Յաջորդ երկու նամակները Մարկ Նշանեանէն են, առաջինը՝ 1985 սեպտեմբեր 23-ին 

գրուած, Փարիզէն, որ թէեւ քիչ մը շատ անձնական բնոյթ ունի, բայց լաւագոյն գնահատումն է 

Մոնթրէալի մթնոլորտին.   
[...] Կ՚ուզեմ գրաւոր կերպով ըսել քեզի այն խօսքերը զորս բերանացի դժուար էր 

արտասանել։ Շնորհակալութեան խօսքեր նախ։ Գանատայի մէջ շատ գեղեցիկ օրեր 
անցուցինք, մեզի հետ հոս բերինք Մոնթրէալի լուսաւոր մթնոլորտը եւ քու պայծառ 
բարեկամութիւնդ։ Մեզմով շատ զբաղեցար, քեզ յատկանշող կորովը, գործնականութիւնը, 
պատրաստակամութիւնը ի գործ դրիր, որպէսզի միաժամանակ՝ հաճելի ու արդիւնաւէտ 
ըլլայ մեր կեցութիւնը Մոնթրէալի մէջ, այնպէս որ մեծ պարտք մը ունինք քեզի հանդէպ։ 
Ըսածս շնորհակալութեան խօսքերէն անդին բան մըն է. տուրք մըն է քու ազնւութեանդ 
նկատմամբ։ Ասկէ զատ՝ Անին ու ես զմայլեցանք, տեսնելով ինչպէս անձ մը կրնայ գաղութ մը 
աշխուժացնել, եւ իր ստանձնած ամեն մէկ գործին մէջ՝ նոր կեանք ու նոր խանդ մը ստեղծել։ 
Այնպէս որ երախտագիտութեան զգացումը չ՚ուղղուիր միայն մեզի հանդէպ ցուցաբերած 
պատրաստակամութեանդ, այլ քու ընդհանուր գործունէութեանդ, մեզմէ ու ինձմէ անկախ։ 
Այս բաներն են, որ դժուար պիտի կարենայի արտայայտել տեղւոյն վրայ։  

Երկրորդը աւելի հետաքրքրական նամակ մըն է, 1997 յունուար 26 թուակիր, որովհետեւ 

ոչ միայն ձեռնարկի մը կ՚անդրադառնայ, այլեւ մանրամասնօրէն կը բացատրէ իր մօտեցումը 
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իր տուած դասախօսութեան, որ կը պահեմ այստեղ, նոյնիսկ եթէ անմիջականօրէն չէ 

առնչուած այս բաժնի նիւթին. 
Նոր Եորկ, 1997 յունուար 26 

 Սիրելի Վրէժ-Արմէն, 
 Երկտող մը՝ շնորհակալութիւն յայտնելու համար նախ քեզի եւ յետոյ՝ «Համազգային»-ին: 
Ձիւն ու բուք կար, ներկաները քիչ մը ցանցառ էին, գեղարուեստական բաժինը՝ քիչ մը կը 
կաղար, բայց ի հեճուկս ամենայնի՝ շատ յաջող երեկոյ մըն էր: Դասախօսութիւնս գրուած 
ըլլալուն կամ չըլլալուն մասին քանի որ նկատողութիւն մը ըրիր, պարտաւորութեան տակը 
կը զգամ բացատրութիւն մը տալու: Գրած էի այն բաժինը, որ պէտք է գրուէր, քանի որ 
համադրական բաժին մըն էր ու քիչիկ մըն ալ՝ վիճարկողական ու կռուազան բնոյթ ունէր: 
Պէտք է զայն հակակշիռիս տակ ունենայի ամբողջովին: Մնացեալը պզտիկ ընթերցումներէ եւ 
արագ պարզաբանումներէ պիտի կազմուէր: Չարենցի մասին դաս տուած եմ Փարիզ, ԼԱ 
(անցեալ տարի, շաբաթներով) եւ ձեր երանելի քաղաքը, անցեալ ամաn: Այնպէս որ շատ լաւ 
գիտէի, թէ ո՛ր էջերուն վրայ կ'ուզէի մնալ: Միայն թէ վստահ չէի, որ մեծարանքի երեկոյ մը 
իսկապէս կը թոյլատրէ՞ր երկար վերլուծումներ: Որդեգրած ֆորմատս շատ յարմար էր: Թեթեւ 
ֆորմատ մըն էր, եւ ոչ թէ վերլուծական ծանր հրետանին։ Տեսայ որ յարմար էր, նշմարելով 
վերջաւորութեան, որ մարդիկ շատ լաւ hետեւաð էին ըսուածներուն, անդրադարձած էին 
խօսածիս մէջ տարբեր articulatioո-ներուն, ըմբռնած էին գոնէ ըսուածը: Էական ըսուածը (եւ 
ատենէ մը ի վեր` Չարենցի շուրջ մտորումներուս կեդրոնը) "պատմականացում"-ի հարցն էր: 
"Ներկայի պատմականացում"-ի հարցը, 1926-էն սկսեալ։ Չարենցը պէտք է կարդալ իր 
ժամանակին մէջ անշուշտ, իբրեւ իր ժամանակին եւ իր (համայնավար) աշխարհին 
միաժամանակ՝ վկան ու գործօն դերակատարը: Բայց այդ պատմականացումի հարցը աւելի 
խորունկ է: Հոն է, որ Չարենց կը դառնայ իսկապէս մեծ բանաստեղծ: Այս խորունկ բանը ըսի 
բաւական թեթեւ կերպով։ Այդ իմաստով՝ յաջողութիւն մըն էր: Եւ շնորհակալութեան խօսքս 
ալ՝ աւելի քան անկեղծ է: Երբ ստիպուած եմ թեթեւ ֆորմատով մը ամփոփելու եւ 
ներկայացնելու գաղափարներ ու մօտեցումներ որոնց շուրջ կրնայի ժամերով ծանր 
մարզանքներու դիմել, կայ արագութեան առաւելութիւնը: Մէկ անգամէն՝ ոստում մը կը 
կատարեմ, նախ ես իմ հաշուոյս: Այս պարագային՝ շատ յստակ էր: Իրարու քով բերի 1926-ի 
Ռուբայաթները եւ 1934-ի Ռուբայիները: Այդ երկուքին միջեւ է, որ "ներկայի 
պատմականացում"-ի հարցը կը ծաւալի, ե՛ւ գործնապէս (էպիքական ժանրին կիրարկումով) 
եւ մտածողապէս,– եթէ կարելի է այդպէս ըսել: Մէկ ոստումով՝ համարձակիլ մտնել հարցի մը 
մէջ: 
 Այդ է դասախօսութեան մը հսկայ առաւելութիւնը: Կը յուսամ՝ մարդիկ գոհ մնացին: 
Բայց կը կարծեմ, որ գոհ մնացին: Իմ ճիգս միշտ եղած է բառերով չկշտանալ (ֆրանuերէն 
կ՚ըսեն ne pas se payer de mots): Փորձել հասկնալ եւ ո՛չ թէ կազմ ու պատրաստ ֆորմիւլներ 
կրկնել ու առաջադրել: Եւ հասկնալը՝ պատասխանել է: Բայց պատասխանելու համար՝ 
հարցումներ պէտք են: Ո՞վ պիտի դնէ հարցումները: Պարզաբանումի արհեստին եւ 
արուեստին մէջ (որ իմ արհեստս ու արուեստս է), ստեղծագործական մասը՝ հարցումներ 
ստեղծելու մասն է: Երկրորդաբար՝ մարդիկ մղել ընթերցման: Իրենց կարգին սակայն՝ 
հարցումներէս առաջնորդուած: Հասկնալի՞ է: Այդ է պատճառը, որ այդքան կը սիրեմ 
դասախօսել: Ինծի համար՝ նորանոր յայտնագործումներու առիթ է: Բայց միակ ձեւն է նաեւ՝ 
հարցումներ ստեղծելու, ընթերցումը նորոգելու: Երբ յօդուած կամ ուսումնասիրութիւն կը 
գրես ընդհակառակը՝ հարցումները կը կորսուին։ Աւելի ճիշտ՝ հարցումներու ստեղծման 
բաժինը կը կքի պատասխաններու ծանրաբեռնութեան տակ: Կը հասնիմ այսպէս խնդրոյ 
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առարկայ հարցին: Գրուա՞ծ էր: Բայց տարիներէ ի վեր` այս տարբերութիւնը կը յարգեմ 
դասախօսութեան եւ ուսումնասիրութեան միջեւ: Դասախօսութեան մը պարագային երբեք 
չեմ ներկայանար գրուած ու վերջացած բնագիրով: Դասախօսելու բոլոր օրէնքներուն դէմ 
պիտի ըլլար: Աւելցնեմ շատ անձնական բան մը։ Երբ պիտի դասախօսեմ, երբեմն 
շաբաթներով ինքզինքիս հետ կը խօսիմ, փողոցը քալելու ժամանակ, կամ պառկելէ առաջ, 
կամ ճաշելու ատեն: Կը փորձեմ զանազան սկիզբներ մտքիս մէջ, կը զարգացնեմ սա կամ նuı 
կէտը։ Յետոյ, երբ ժամանակը գայ, այդ սկիզբներէն կամ այդ զարգացումներէն մէկը գրի 
կ՚առնեմ, աւելի ճիշտ՝ մինակը կը գրուի, գրեթէ բնականաբար: Բայց կարեւոր է, որ ինքզինքիս 
հետ խօսելու այդ բաժինը տեղի ունենայ առաջ, անկաշկանդ կերպով: Երբեմն կը պատահի որ 
ժամանակը քիչ ըլլայ, որ մէկը միւսին յաջորդող դասեր կամ դասախօսութիւններ ունենամ, եւ 
այն ատեն՝ այդ մտովի մենախօսութիւնը բաւական չի ծաւալիր: Հապճեպի կը մատնուիմ։ Այս 
անգամ՝ քիչ մը այդպէս եղաւ։ Այդ է պատճառը որ սկիզբի բաժինը մինակը բխեցաւ գրուած 
ձեւով: Բայց վերջաւորութեան կարճի կապեցի, որովհետեւ Ռուպայաթներու բաժինը (թէեւ 
նոր չէի յայտնագործած) ժամանակ չէր ունեցած մտքիս մէջ մինակը ծաւալելու...: Այս էր 
օրուան նիւթը: Վերջին բան մըն ալ ըսեմ: Ընդհանրապէս՝ օդին մէջ խոստումներ չեմ ըներ: 
Քեզի երկու բան պարտական եմ: Մէկը հարցազրոյցին գրուած տարբերակն է: Միւսը՝ 
լեզուական հարցերու շուրջ յօդուածաշարք մը։ Պէտք է սպասել քիչ մը: Երկուքն ալ իրենց 
տեղը պիտի գտնեն...: Մկրտիչեաններու մօտ երեկոն շատ հաճելի էր: Չէի ճանչնար զիրենք: 
Իմ կողմէս շնորհակալութիւն յայտնէ՛, խնդրեմ: Եւ... Նազիկին ալ համբուրէ իմ կողմէս: Քանի 
որ չկրցայ ցտեսութիւն ըսել իրեն մեկնելու պահուն: 

Մարկ Նշանեան 
 

Նամակ մըն ալ Անահիտ Չարենցէն, 1998 մարտ 8-ին գրուած Տորտրեխթէն (Հոլանտա). 
 [...] Ես տեսայ իմ ժողովրդի մի մեծ հատուածը, որ այդ հրաշք երկրի ձիւնածածկ, 

անծայրածիր հարթութիւնների վրայ կարողացել է պահպանել իր ազգային նկարագիրը, իր 
ինքնութիւնը։  

Ա՜խ, ծաղիկի սերմ, յաճախ, հող չի ճանաչում,  
բայց սերմը հոգու միայն իր հայրենիքում է աճում... 
Այսպէս է,– եւ որքա՜ն ճիգ ու ջանք, որքան մաքառումներ են պէտք հոգու սերմեր 

ցանելու համար օտար հերկերի վրայ, հայրենիքից այդքան հեռու։  
Մենք մեր երախտագիտական խօսքն ունենք այն լուսաւոր հայերի հանդէպ, ովքեր 

անանձնական նուիրումով, նիւթական ու հոգեւոր զոհողութիւնների գնով կարողացել են 
ուրիշ-ուրիշ երկրների մէջ շէն ու պայծառ պահել հայոց աղօթքի տները, կրթական ու 
մշակութային օջախները ու դրանով անխաթար պահել հայ ոգին։ 

Գանատայում ես նորից համոզուեցի, որ հայկական մշակոյթի տարածման ու 
հայապահպանման գործում անգնահատելի աւանդ ու նաեւ այժմէական դեր ունի 
Համազգային մշակութային միութիւնը եւ ես ուրախ եմ, որ այդ միութեան հիւրը եղայ...    
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      Անահիտ Չարենցի ձեռագիրը 

 

 

Նախապատւութիւնը՝ հաւաքականին 
 

Այս վերջին բաժինը կը սկսիմ Հայաստանի գրողներուն ուղղուած բաց նամակով մը, որ 

լոյս տեսաւ Ուրբաթ թերթին մէջ՝ 1990 դեկտեմբեր 14-ին։ Որո՞ւ մտքէն կ՚անցնէր, որ այդ 

թուականին, տակաւին անկախութեան հռչակումէն ալ առաջ, այսպիսի նամակ պիտի 

կարենայինք գրել հայրենի մամուլին մէջ, մամուլ, որ սկսեր էր ազատագրուիլ իր 70-ամեայ 

կապանքներէն։ Նամակս, որ կու տամ իր ամբողջութեան մէջ, բաւական խօսուն է, չեմ մտներ 

յաւելեալ մանրամասնութիւններու մէջ, սակայն անոր կը յաջորդեն արձագանգներ։ Ապա՝ 

նման հարցերու մասին այլոց հետ փոխանակուած նամակներ։ 

 

Սիրելի գրողներ, 
Նամակիս առիթը սփիւռքահայ գրողներու այն ցուցակին հրատարակութիւնն է, «Հայ 

գրող»-ի երկրորդ համարին մէջ, եւ ցուցակին գլուխը դրուած այն ազդը, թէ այնտեղ յիշուած 
անձերը (որոնց մէջ ուրեմն նաեւ ես) ընդառաջած են Հայ գրողներու միութեան հրաւէրին՝ 
անդամակցելու իրեն։ 

Նման պատիւ, նման մենաշնորհ, ինչո՞ւ ոչ, նաեւ իրաւո՛ւնք, այլ պարագաներու տակ 
իսկապէս պիտի հրճուեցնէր զիս, թէկուզ ես ինքզինքս անարժան նկատեմ նման պատուի։ 
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Պիտի հրճուանք զգայի մանաւանդ ի հաշիւ նշուած 113 անձերուն, եւ տխրէի անոնց հաշուոյն, 
որոնք չեմ գիտեր ինչու դուրս մնացած էին այդ ցանկէն։ 

 Սակայն կ՚ուզեմ ձեզի յայտնել, որ ուրախութիւն չպատճառեց ինծի այդ ցուցակին 
երեւումը, գէթ՝ իմ անուանս հոն ըլլալը, քանի որ Հայ գրողներու միութեան անդամակցելու 
հրաւէր չէի ստացած եւ նման հրաւէրի չէի պատասխանած. ուստի ճիշտ չէր ցուցակին 
ընկերակցող ազդը, գէթ իմ պարագայիս (հաւանաբար նաեւ շատերու)։  

Պէտք է պարկեշտ ըլլալ, ընդունելու համար հետեւեալ իրողութիւնը. ատենին, տարի՞ 
մը, թէ՞ աւելի առաջ, Հայաստանի գրողներու միութիւնը, երբ միայն մէկ միութիւն կար 
տակաւին, ազդ մը հրատարակած էր, որ ի միջի այլոց լոյս տեսաւ նաեւ «Հորիզոն»-ի մէջ, որով 
կը հրաւիրէր Սփիւռքի գրողները, որ իրենց կենսագրական գիծերը ու հրատարակած 
գործերէն նմոյշներ առաքեն Հայաստանի գրողներու միութեան հասցէին եւ տիկ. Շաքէ 
Վարսեանի անունին, որպէսզի պատրաստուին անոնց թղթածրարները, եւ, ինչո՞ւ ոչ, 
որպէսզի թերեւս հետագային ալ անոնք հրաւիրուին մաս կազմելու Գրողներու միութեան։  

Ահա ա՛յդ ազդին պատասխանած էի ես, ինչպէս պատասխանած էին ուրիշներ։ Կը 
կրկնեմ, այն ատեն չկային երկու միութիւններ, իսկ եթէ կային՝ մենք տեղեակ չէինք անոր։ 
Պատահեցաւ, որ տիկ. Վարսեան յարի անոնցմէ մէկուն՝ Հայ գրողներու միութեան, եւ իր հետ 
ունենալով սփիւռքահայ գրողներու վերոյիշեալ ազդին պատասխանները, 
հրատարակութեան տայ այդ ցանկը։ Ճշտեմ, կրկնութեան գնով. ազդին պատասխանած ատեն 
չէի կրնար կանխօրօք որոշած ըլլալ մաս կազմել Հայ գրողներու միութեան, երբ այս վերջինը 
տակաւին գոյութիւն չունէր։  

Չեմ ուզեր, որ այս նամակս մեկնաբանուի որպէս համակրանք մէկուն եւ հակակրանք 
միւսին նկատմամբ։ Պարզապէս ինծի հարց չէր տրուած, թէ ո՞ր միութեան անդամակցիլ կը 
փափագիմ, անդամակցութեան հարց ընդհանրապէս չկար, ուստի ճիշտ չէ ինծի եղած 
վերագրումը՝ թէ ընդունած եմ մաս կազմել Հայ գրողներու միութեան (անոր տալով 
համահայկական միութիւն մը դարձած ըլլալու հանգամանքը)։  

Աւելցնեմ նաեւ, որ աւելի քան քառորդ դարէ ի վեր կանոնաւոր կերպով հետեւած 
ըլլալով հայրենի գրական մամուլին («Գրական թերթ»-ի հաւաքածոս կը սկսի 1966-էն, 
«Նորք»-ինը 1960-էն, «Գարուն»-ինը 1967-էն, ինծի հաւասարապէս սիրելի են եղած թէ՛ 
Հայաստանի գրողներու միութեան եւ թէ՛ Հայ գրողներու միութեան անդամներէն շատեր, 
որոնց գրական-գեղարուեստական, թէ հրապարակագրական էջերուն ակնդէտ կը սպասեմ եւ 
անոնցմէ անհամար նմոյշներ «Հորիզոն»-ի ընթերցողներուն փոխանցած եմ ու կը փոխանցեմ։  

Դեռ ուրիշ հարց, որ անդամակցութիւն մը միայն իրաւունքներ չի շնորհեր, այլեւ կը դնէ 
պարտաւորութիւններ, որոնցմէ ոչ թէ խուսափիլ պիտի ըլլար նպատակս, այլ գիտակցիլ 
անոնց՝ զանոնք պատշաճօրէն կատարել կարենալու համար։ Այս ուղղութեամբ եւս ոչ մէկ 
խօսք է եղած, թէ ի՛նչ են Հայ գրողներու միութեան անդամակցելու պայմանները եւ 
անդամական պարտաւորութիւնները։ Եւ դեռ՝ ոչ անձնապէս ոչ ալ խմբագրատունը ստացած 
ըլլալով այդ նորաստեղծ միութեան պաշտօնաթերթի առաջին թիւերը (երրորդին պատճէնը 
բարեկամ մը ղրկեց), ես չէի կրնար կողմնորոշուիլ ի նպաստ անոր, փոխանակ, ըսենք, 
Հայաստանի գրողներու միութեան։  

Նամակիս բուն շարժառիթը սակայն վերոյիշեալ ցուցակը եւ անոր առթած 
հակազդեցութիւնս չէ, այլ ինծի համար անհասկնալի եւ նուազագոյնը՝ ցաւալի երեւոյթն է, որ 
կը պարզուի հայրենի գրական անդաստանի կազմակերպչական մարզէն ներս։  
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Դէպքերուն հետեւած եմ ի մասնաւորի «Գրական թերթ»-ի էջերուն միջոցաւ, կարդացած 
եմ երկուստեք եղած ամբաստանութիւնները եւ տրուած բացատրութիւնները ու մնացած՝ 
շփոթի մէջ։  

Արդեօ՞ք իրապէս մէկ կամ միւս կողմը հակառակորդին նկարագրած անպարկեշտ, 
անիրաւ, անպատասխանատու մարդիկն էին, որոնց հանդէպ՝ այնքան սէր ու յարգանք եմ 
տածած հեռուէն հեռու երկար տարիներ։ Արդեօ՞ք իրապէս (փոխադարձ 
ամբաստանութիւններով ի յայտ եկող) անարժան, ճղճիմ, նեխած անդամներէ կազմուած են 
այս միութիւնները։  

Ո՞ւր է, իսկապէս, թաղուած շան գլուխը։ Իրաւ, կա՞ն լուրջ գաղափարական հարցեր, 
որոնց համար արժէ պայքարիլ, ի պահանջել հարկին իրար գլուխ ալ կոտրել..., թէ՞ ոչ՝ 
անձնական նկատումներ, պաշտօնամոլութիւն, թէ այլ հաշիւներ են, որ Հայաստանի 
գրողներու միութեան մէջ ներկայ երկփեղկումն են առաջացուցած ու պատճառ դարձած, որ 
խրամատներ փորուին, դիրքեր ճշտուին, պատերազմ յայտարարուի։ Գաւաթ մը ջուրի մէջ 
պատերա՞զմ... 

Դարձեալ չեմ ուզեր սխալ հասկցուիլ. ազատութեան երկունքին մէջ, ուր կ՚ապրիք այսօր, 
անհնար չէ, որ բազմակարծութիւնը պատճառ ըլլայ, որ տարբեր նպատակներ հետապնդող, 
տարբեր գրական-գեղարուեստական մօտեցումներ ցուցաբերող, տարբեր գաղափարական 
համոզմունքներ ունեցող գրողներ կամ այլ մտաւորականներ ու պարզ քաղաքացիներ նոր 
միութիւններ ստեղծեն, նոր կազմակերպութիւններ առաջացնեն։ Ոչ թէ անհնար չէ, պէտք էի 
ըսել, այլ՝ փափագելի է, որ այդպէս ըլլայ։  

Բայց արդեօք այդ բոլորը չե՞ն կրնար ըլլալ փոխադարձ համաձայնութեամբ, 
հասկացողութեամբ, առանց վիրաւորանքի, առանց զրպարտութեանց։  

Եւ արդեօք չի՞ կրնար գոյութիւն ունենալ գրողներու միութիւն, որ համախմբէ բոլո՛ր հայ, 
բոլոր հայազգի գրողները, ո՛ւր որ ալ գտնուին անոնք, եւ հայաստանաբնակ բոլո՛ր գրողները՝ 
ի՛նչ ազգի ալ պատկանին անոնք, անկախ իրենց կուսակցական, դաւանական թէ այլ 
պատկանելիութիւններէն, համոզումներէն եւ այլն։ Նման միութեան մը իսկ հովանիին տակ 
չե՞ն կրնար կողք կողքի գործել համայնավար եւ դաշնակցական գրողներ կամ գրողներու 
խմբակներ, դասական ու արդիապաշտ գրողներ կամ գրողներու խմբակներ եւ այլն, եւ այլն։  

Ո՞վ ցանեց այդ որոմը եւ բաժնեց մեզ իրարմէ, այսպիսով տկարացնելով նաեւ ձեր 
հաւաքականութիւնը, ձեր պայքարունակութիւնը, ձեր կամքը։ Հայրենիքի,– 30 000 քառ. քմ 
հանրապետութեան եւ Արցախի,– ներկայ ճգնաժամը ձեզ զգաստութեան չի՞ հրաւիրեր ու 
առօրեայ ճղճիմ հաշիւները մէկդի դնելու չի՞ մղեր։  

Կը խնդրեմ, որ մտածէք այս բոլորին մասին։ 
Ձերդ՝ միշտ նոյն սիրով ու յարգանքով՝  
        ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆ 
        «Հորիզոն»-ի խմբագիր           
 

 Աբրահամ Ալիքեան, շատ չանցած՝ 1991 յունուար 14-ին կը գրէր Մոսկուայէն. [...]  Շատ 
կը փափագիմ սրտանց շնորհաւորել քեզ բաց նամակիդ համար, ուղղուած Գրողներու 
միութեան։ Տղամարդու բաց նամակ էր, այսինքն՝ ամեն ինչ հոն խորունկ 
արժանապատւութիւն կը շնչէր, արժանաւորութիւն եւ ազնւութիւն, հպարտութիւն եւ հեռուէն 
ամեն ինչի իւիքին-ծըւիքին խորամուխ խելք։ Մէկ խօսքով առ որ անկ է հասկցուցած էիր թէ 
դուն կը հասկնաս «պանն ինչումն է»։ Կեցցե՛ս։ 
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Յետոյ, 1991 մարտ 1-ին կ՚աւելցնէր. [...] Վ. Գրիգորեանէն իմացայ, նամակդ (բաց) շատ 
լաւ տպաւորութիւն է ձգած կարդացողներուն վրայ, եւ այլ կերպ չէր կրնար ըլլալ. հոն 
ազնւութիւնն ու արդար ցասումը շատ վարակիչ էին։ [...] 

 

Այս յաջորդ նամակը ուղղուած էր Հայ գրականութեան բարեկամներ խմբակին, որ 

հաւատաւոր գրասէր ազգայիններէ կազմուած էր ի Նիւ Եորք։ Թուականը՝ 1977 օգոստոս 22. 

 

Յարգելի եւ շատ սիրելի հայրենակիցներ, 
Հայրենիք օրաթերթէն տեղեկացայ ձեր կազմակերպած խորհրդակցական ժողովին 

մասին. թոյլ տուէք որ հրապարակաւ ալ ձեր ուշադրութեան յանձնեմ կարգ մը 
խորհրդածութիւններ։  

Ամենէն առաջ նուազագոյնը «գովելի» պէտք է որակել հայ գրողները համախմբելու ձեր 
գաղափարը։ Ոչ ոք կրնայ առարկել հայ գրողներ ու մտաւորականներ քով-քովի բերելու 
գաղափարին՝ հայ գրականութեան զարգացման ուղիները որոնելու համար։  

Նման քայլ մը, սակայն, մաս պիտի կազմէ ընդհանրական ծրագրի մը եւ իրագործուի 
ազգային կազմակերպութիւններու ճամբով, եւ ոչ թէ՝ լաւագոյն տրամադրութիւններով 
տոգորուած բայց միայնակ պայքարող ասպետներու կողմէ։  

Արդ, առաջին հարցը որ կը ծագի մտքիս մէջ, մեր այսօրուան պայմաններուն մէջ 
ամերիկահայ գրողներու համագումարի մը առաջնահերթութիւնն է. ո՞վ որոշեց որ մեր 
կազմակերպական այս հանգրուանին, նմա՛ն համագումար մը անհրաժեշտ է կատարել, եւ ոչ 
թէ՝ ամերիկահայ երաժշտագէտներու, խմբավարներու կամ խմբագիրներու համագումարներ։ 
Ո՞ր կանխամտածուած ծրագրին համաձայն է, որ գործի կը ձեռնարկէք։  

Երկրորդ, նման տարողութեամբ մեծ աշխատանք մը սկսելու ատեն,– ա՛լ խօսքը չեմ 
ըներ ձեր ժողովի օրակարգին վրայ հաւասար իրաւունքներով բազմած միւս հսկայական 
աշխատանքներուն,– ի՞նչ միջոցներ կը նախատեսէք այդ եւ այլ հարցերը ժողովի նիւթ ընելէ 
ետք, վերածելու գործնական եւ իրագործելի ձեռնարկներու։ ՀԳԲ-ն ունի՞ անհրաժեշտ 
մարդուժը, կը վայելէ՞ ժողովուրդի անվերապահ աջակցութիւնը, կրնա՞յ բազմութիւններ ոտքի 
հանել հայ գրի եւ գրականութեան պաշտպանութեան ի խնդիր։ Եւ եթէ յաջողեցաք գործի 
սկիզբը գլուխ հանելու, ո՞վ պիտի պահէ շարունակականութիւնը... 

Երրորդ, եթէ ձեր նպատակը ժամանակաւոր եւ պարագայական լուծումներէ անդին 
անցնիլն է՝ ապա նկատի առի՞ք արդեօք որ հայ մշակոյթի զարգացման հարցը կը գտնուի նոր 
փուլի մը առջեւ Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ։ Շուրջ 10 տարի իրարմէ անջատ գործող մեր 
մշակութային միութիւնները միացած են եւ կազմած «Համազգային»-ի շրջանային 
վարչութիւն։ Ահա նման կառոյց ունեցող կազմակերպութիւններն են, որ ասկէ ետք պիտի 
զբաղին համագաղութային բնոյթ ունեցող հարցերով։ Ուրեմն, եթէ իրական շարժում մը 
կ՚ուզէք ստեղծել, դուք եւս, եւ ձեզի նման առանձնակի միաւորներ, ինչպիսին է Ֆիլատելֆիոյ 
Քնար երգչախումը, պիտի բոլորուիք «Համազգային»-ի եւ նման միութիւններու շուրջ, 
որպէսզի մեր ցիր ու ցան ուժերը մէկտեղենք, դառնանք հաւաքական ուժ։ 

Մշակութային կազմակերպ կառոյցի բացակայութեան՝ դուք բարերար դեր կատարած 
էք. եւ ատոր համար արժանի էք մեր ամբողջական երախտագիտութեան։ Բայց պէտք է 
ընթանալ ժամանակին հետ։ Ձեր մտահոգութիւնները ձերը չեն միայն։ Վստահ կրնաք ըլլալ, 
որ մշակութային միութիւններու օրակարգերուն վրայ անոնք կը գրաւեն առաջին տեղերը. 
բայց ամենէն առաջ պէտք է ունենալ ծրագրուած ժամանակացոյց, ապա միայն անցնիլ գործի 
եւ յառաջանալ քայլ առ քայլ՝ համաձայն մեր ուժերուն եւ միջոցներուն։  
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Վերջապէս, եթէ որեւէ ձեռնարկ պահանջէ միջմիութենական գործակցութիւն, ապա 
«Համազգային»-ներ, «Թէքէեան»-ներ եւ այլ կազմակերպութիւններ աւելի դիւրաւ կրնան ձեռք- 
ձեռքի տալ ու համագործակցիլ, քան անհատական նախաձեռնութեամբ հրաւիրուած 
արուեստագէտներ, գրողներ եւ այլն։  

Անհատական նախաձեռնութիւններ միշտ ալ իրենց տեղը պիտի ունենան մեր կեանքին 
մէջ. «Համազգային»-ի դռները միշտ բաց են նախաձեռնութեան ոգի ունեցող ձեզի նման 
անհատներու առջեւ. բայց այսօր հրամայական է դարձած հաւաքական ճիգի վերածել 
բոլորին ձգտումները։   

 
Մի քանի ընկերներ նախաձեռներ էին նոր մատենաշար մը հաստատելու։ Այս վերջինին 

գրած մէկ նամակովս հարց կու տայի, թէ ինչո՞ւ զարկ չեն տար արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող՝ 

«Համազգային»-ի մատենաշարին։ Յարութիւն Քիւրքճեանին փոխարէն Ժիրայր 

Լիպարիտեանը կը պատասխանէ 1979 յունուար 21 թուակիր նամակով. 

[...] Երկրորդ հարցումիդ պատասխանը բաւական երկար ժամանակ պիտի պահանջէր. 
նախընտրելի է յարմար առիթով մը դէմ դիմաց նստիլ ու խoսիլ այս մասին: Սակայն արագ եւ 
ամփոփ հետեւեալը կարելի է ըսել, թէ ինչո՞ւ նոր մատենաշար մը եւ ոչ «Համազգային»։ 
«Համազգային»-ի համար սփիւռքեան մտածողութիւնը մէկ մասն է իր մտահոգութեան, մեզի 
համար, գոնէ այս մատենաշարին համար՝ գլխաւորը, եթէ ոչ միակը: Երկրորդ՝ 
«Համազգային»-ը հսկայական կազմակերպութիւն է, եւ կ՚ենթադրեմ՝ գիտես, թէ քանի 
հոգիներու բարի տրամադրութիւնը անհրաժեշտ է ձեռք ձգել, քանի ժողովներէ անցնիլ` նման 
բան մը մէջտեղ հանելու համար: Որչափ տեսած եմ, «Համազգային»-ի գրական-
ստեղծագործական եւ ուսումնասիրական հրատարակութիւնները եւ ընդհանրապէս այլ 
հրատարակութիւնները սահմանափակ են թիւով, նաեւ, անոնք կը հրատարակեն գործեր, 
որոնք ընդհանուր հետաքրքրութիւն կը ներկայացնեն, այսինքն քիչ թէ շատ մասսայական 
տարածում ԿՐՆԱՆ ունենալ : Ես չեմ նկատած, օրինակի համար, որ Համազգային 
հրատարակչականը դիմէ անհատ գրողներու ու մտածողներու` հրաւիրելու, որ արտադրեն 
որպէսզի «Համազգային»-ը հրատարակէ: Սիսթեմաթիք կերպով, հրատարակութիւններու 
միջոցաւ բնագաւառ մը ուսումնասիրելու ու հետաքրքրուող հասարակութեան տրամադրելու 
ջանքը միայն վերջերս մէջտեղ եկած է, այն ալ գրեթէ բացառաբար կուսակցական մարզին մէջ, 
եւ վստահաբար Տասնապետեանի անհատական ջանքերուն շնորհիւ: Կ՚ենթադրեմ, որ երբ 
«Համազգային» կ՚ըսես, Պէյրութը կը հասկնաս. անկէ դուրս մասնաճիւղերը 
հրատարակութեամբ չեն զբաղիր, որչափ տեսած եմ. Լոս Անճելըսի մասնաճիւղը 
պատահաբար Ալիսիայի,– Կիրակոսեան,– գործը հրատարակեց: Այն ալ մօտ երկու տարի 
աոաւ: Բայց կ՚ըսեմ, զուտ պատահականութեան արդիւնք էր։ Իսկ Պէյրութի 
հրատարակչականին հետ ունեցած իմ մէկ-երկու փորձառութիւններս այնքան ալ 
քաջալերական չեն եղած: Մի քանի տարի առաջ ծանօթի մը ձեռագիրը տարած էի հոն, 
որպէսզի «Համազգային»-ը հրատարակէ, եւ ուրիշի չտայ. եթէ չեմ սխալիր 1974-ին էր, եթէ ոչ 
աւելի առաջ: Գիտեմ, որ երբ 1975-ին վերադարձայ, կռիւները տակաւին չէին սկսած, գոնէ 
տարի մը, եւ մի քանի նամակ գրուած էր, ու տակաւին ձեռագիրը գզրոցէն չէր ելած: Եթէ 
գզրոցը մնաց, կ՚ենթադրեմ ձեռագիրն ալ հոն է, սակայն հեղինակը արդէն գործը ուրիշ տեղ 
յանձնած է. թերեւս ալ արդէն լոյս տեսած է: Տակաւին «Համազգային»-ը ինծի կամ հեղինակին 
պիտի գրէ թէ գործը ինչ պիտի ընեն: Նման փորձառութենէ ետք ես անձնապէս քիչ մը 
դժուարութիւն ունիմ հեղինակ-բարեկամս տեսնելու կամ ուրիշներու ալ թելադրելու, որ 
«Համազգային»-ը տպէ: 
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Կայ, վերջապէս, նաեւ այն հարցը, որ, «Համազգային»-ի որեւէ մէկ ձեռնարկ, եւ 
մանաւանդ հրատարակութիւն որ մեծ ծախսի կը կարօտի` ազգային բնոյթ կը ստանայ հոն 
ամեն մէկ որոշում, ամեն մէկ սենթ կ՚ենթարկուի այնպիսի զննումի, որմէ կարծես կախեալ 
ըլլար ժողովուրդի ապագան: Սա կրնայ շատ լաւ ըլլալ որոշ մարզերու մէջ. սակայն գրական-
ստեղծագործական աշխատանքը տարածելու՝ ոչ: Անկէ անդին կու գայ նաեւ կուսակցական 
վերահսկողութիւնը, առաւել մտածելակերպի ընդհանուր պահպանողականութիւնը, որոնք 
կրնան գրուածներու եւ ըսուածներու պարունակէն դուրս դնել քննարկման փրոսեսը: 

Քիչ մը երկար եղաւ, բայց վնաս չունի, բերանացի ըսելիք շատ բան մնաց դեո: Կ՚ուզեմ 
շեշտել, որ վերեւ ըսուածները իմ անձնական կարծիքներս են, եւ ոչ խմբական 
եզրակացութիւններ: Այս նկատառումները մասամբ կը բացատրեն, թէ ԵՍ ինչու տրամադիր 
եղած եմ նման խմբակի մը մաս կազմելու եւ հրատարակչական տաղտուկի մէջ մտնելու, բան 
մը որուն բաւական ծանօթ եմ: 

Ամենայն դէպս, «Համազգային»-ը բաւական ընելիք ունի, եթէ ընել ուզէ կամ կրնայ: 
Հրատարակելիք այնքան գործ կայ, ու այնքան քիչ աշխատող, որ կրնան տարին 100 հատոր 
մէջտեղ բերել ու տակաւին չհասնիլ: «Համազգային»-ի դերը չէ, որ կ՚ուզեմ թերագնահատել, ոչ 
ալ անոր վաստակը: Սակայն վստահ չեմ, որ նման սահմանափակ գործի մը համար լաւագոյն 
միջոցն է: Կեդրոնացումը կրնայ ժամանակ եւ ուժ խնայել, թէեւ անոր ալ վստահ չեմ: Սակայն 
կեդրոնացումը կրնայ ինքն իր տաղտուկներն ու անյարմարութիւնները ստեղծել, որոնց 
իրականութիւնը ապրած եմ: 

Աւելի կը խoսինք. անշուշտ արդար չէ, որ ես այս բոլորը ըսեմ առանց լսելու այն ինչ որ 
դուն կրնաս ըսելիք ունենալ այս մասին: 

 
Նման նախաձեռնութիւն մըն ալ պիտի ունենային մի քանի այլ մտաւորականներ, 

ծրագրելով հրատարակել «Սփիւռքահայ նամականի» վերնագրով պարբերական մը։ Ի տես 

այդ ծրագրին մանրամասն տեղեկատւութեան, 1980 յունուար 11-ին կը գրէի Խաչիկ 

Թէօլէօլեանին.  

[...] Մտաւորականներու միջեւ հաղորդակցութիւն ստեղծելը սքանչելի առաքելութիւն 
մը պիտի ըլլար, բայց՝... «բայց»եր կան։ 

Ովքե՞ր են այդ «մտաւորական»ները. ո՞վ պիտի ընդունի կամ մերժէ զիրենք այդ 
«ընտիր»ներու շրջանակէն ներս. իրաւունք չունինք, գուցէ, ոեւէ մէկը մերժելու. կ՚երեւակայե՞ս 
այն մարգրիտները որոնք պիտի ստացուին... կամ՝ որքա՞ն կրնանք գոհացնել ամե՛ն գնով 
նման «ընտիր»ներու ցանկի մը վրայ երեւնալու մարմաջով տառապողները... 

Հաւաքական աշխատանքին հաւատացող մըն եմ,– ատոր համար ալ կուսակցական 
եմ,– չեմ ալ ժխտեր անհատական աշխատանքի կարեւորութիւնը,– ատոր համար ալ որքան 
կրնամ՝ կը գրեմ։ Զիս մտահոգող հարցերը ուրիշներու սեփականութիւնը դարձնելու համար 
կ՚օգտուիմ «Հայրենիք»-ի եւ «Հորիզոն»-ի ինծի ընձեռած սիւնակներէն. ցարդ անոնք երբեք չեն 
փակուած առջեւս, նոյնիսկ եթէ արտայայտած կարծիքներս բաժնած չըլլան 
պատասխանատուները։ Ես ալ շատ լաւ կը զգամ «ազատ մտածելու եւ արտայայտուելու 
պահանջը», միաժամանակ սակայն շատ սուր զգալով նաեւ խօսքս տեղ հասցնելու, 
ընթերցողներուն հասկնալի ըլլալու ա՛լ աւելի զօրաւոր պահանջը. ճիշտ է, «գրելը երկրորդ մը 
կ՚ենթադրէ», ի՞նչ բանը կ՚արգիլէ, որ գրածս կարդացող այլ «երկրորդ»ներուն կարգին ինծի 
համակարծիք կամ համաձայն ուրիշ երկրորդ մը, այս պարագային՝ գրչակից, «մտաւորական» 
կամ պարզապէս մտածող մը, գրիչը ձեռք առնէ ու հակաճառէ կամ ձայնակցի – բան մը որուն 
պակասը զգալնուդ համար կ՚ուզէք այս «Նամականի»ն ստեղծել։  
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[...] Արդէն իսկ սահմանափակ են մեր ուժերը. ըսածիդ պէս՝ «մեր մամուլի որակը մեզ չի 
կրնար գոհացնել». բայց միայն մեր մամուլի՞նը... 

Եւ այդ կացութեան մէջ երկու հոգի կ՚ելլեն «Սփիւռքահայ նամականի» հրատարակելու. 
իր փթթումի շրջանին ան կրնայ դառնալ «Պատմաբանասիրական հանդէս»-ին կամ Երեւանի 
համալսարանի «Բանբեր»-ին նման հրատարակութիւն մը, ծառայելու... միջ-մտաւորական 
(նոր բառ մը) յարաբերութեանց։ Անդին ուրիշ երկու հոգի (կամ՝ նոյները, ի՜նչ տարբերութիւն), 
չգոհանալով արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող «կուսակցութիւններէն, կազմակերպութիւններէն, 
միութիւններէն», նոր մը կը ստեղծեն, «Հայ գրողներու միութի՜ւն»-ը (ատկէ՞ ինչպէս դուրս կը 
ձգուին անբաղձալիները – չեն ձգուիր, ի հարկէ, ինչպէս կ՚երեւի... հաղորդագրութիւններէն), 
կը գումարեն նոր, բազմապատկեալ համագումարներ։ Ուրիշ տեղ մը, ուրիշ երկու հոգի (կամ 
դարձեա՛լ նոյները) հրատարակչական մը սկսին, վեհանձնաբար իրե՛նց իսկ տարիներու 
խնայողութիւնը մէջը նետելով։ Վե՞րջը...  

Այս բոլորը մեր տղաքն են (արդէն բոլորը մեր տղաքն են), եւ իրենց դժգոհութենէն չենք 
օգտուիր. կը բաժնեն, կը բաժնուին ու կը գանգատին, որ իրենց պահանջքին «գոհացումը չեն 
կրնար գտնել այդ խմբաւորումներուն եւ անոնց մամուլին մէջ»։ Պայքարի՞լ կ՚ուզեն. թող 
միանան ու պայքարին։ Սիրելի Խաչիկ, պատճառ չկար, որ չենթարկուէիր հրահանգին. 
«Յառաջ»-ին տուած նպաստդ կը նսեմանայ, մինչ «Հայրենիք»-ին երկար ատեն որքա՜ն 
օգտակար պիտի ըլլայիր (տակաւին կրնաս, եթէ... զղջումդ յայտնես)։ Երբ կը տեսնես թէ 
որքա՜ն թոյլ են եղեր նոյնիսկ կուսակցութեանդ կապող թելերը, ի՞նչը կը հաւաստիացնէ քեզի, 
որ երկու-երեք ամիս ետք, կամ՝ երկու-երեք տարի ետք պատճառ մը պիտի չունենաս լքելու եւ 
«Սփիւռքահայ նամականի»-ն։ Եւ ի՞ն չ պիտի ըլլայ. Յումպէտս վատնուած շունչ. կամ ալ՝... 
պարապ վախտի խաղալիք, ինչպէս գրեր էիր օր մը՝ «Յառաջ»-ի մէջ անվերջանալի 
յօդուածաշարքին մասին։ 

Դժբախտաբար խաղալու ժամանակ չէ տրուած մեզի. երանի թէ ունենայինք։  
Այս տարի, կեանքիս մէջ առաջին անգամ ըլլալով, մեր տեղւոյն Կ[ոմիտէ]ին 

քարտուղարն եմ. որքան ապերախտ՝ ժամանակ խլող, համբերութիւն պահանջող, քուն, 
հանգիստ խանգարող, ջղերը իրար անցընող, ուսերդ կքեցնող, յուսահատութեան պահե՜ր 
ընծայող գործ՝ որ մէկ արդարացում ունի միայն. երդուե՜ր ես։ 

Մեր կեանքը՝ սփիւռքահայ կեանքը ա՛յդ կը պահանջէ մեզմէ. կատարեալ նուիրում. 
կրնա՞ս գտնել այդ նուիրեալները եւ խտացնել անոնցմով մեր շարքերը. նուիրեալ ու 
յանձնառու. յանձնառու ու գիտակից. ուզա՛ծ հաղորդակցութիւնդ ալ կը ստեղծուի, գոհացումն 
ալ կը ստանաս։  

Այլապէս... Աստուած գիտէ։ 
Գրէ՛։       
   

Ահա նաեւ Խաչիկին պատասխանը՝ 1980 յունուար 19 թուակիր, Միտըլթաունէն.  

Շնորհակալութեամբ ստացայ նամակդ։ Նախ ըսեմ, որ «Սփիւռքահայ նամականի»-ն 
կուսակցական/ոչ-կուսակցական հարց չունի իմ, Վահէ Օշականի կամ Պըլտեանի մտքին մէջ։ 
Փորձ մըն էր տեսնելու՝ որ իսկապէս շիտա՞կ է ենթադրութիւնը (յաճախ կրկնուած) թէ կան 
մտաւորական հայեր, որ չեն ուզեր սովորական-հանրային մամուլին միջոցաւ 
արտայայտուիլ, եւ կամ չեն կրնար (լեզուական պատճառաւ)։ Ուրեմն խմբագրեցինք այդ 
նախա-նամականին։ Հետաքրքրական է որ ուղարկուած 35-40 նամակին 2 (այո, 2) 
պատասխան եկաւ – երկուքն ալ... դաշնակցական բարեկամներէ։ 
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Երբ Վահէն, ես եւ Գրիգորը հոկտեմբերին կը խօսէինք, մեզի ցաւ կու տար 
իրականութիւն մը, որ դուն կամ չես տեսներ, կամ չես ուզեր ընդունիլ,– համա-սփիւռքեան եւ 
բազմալեզու պարբերաթերթի մը պակասը,– տեղ մը ուր լուրջ հայեր (գրագէտ, ակադեմական, 
կուսակցական կամ ուրիշ տեսակի մտաւորական) լուրջ բաներ կարենան ըսել իրարու։ 
Ներկայիս կուսակցական կառոյցէ դուրս չկայ նման բան, լուրջ մտաւորական թերթ, եւ 
(ինչպէս այդ նամակին չստացած պատասխանը ցոյց կու տայ) պիտի չըլլայ նման բան։  

  

Հայ մտաւորականութիւնը համախմբելու ազնիւ նպատակին համար բեմ մը, իմա՝ 

մամուլ եւ այլ միջոցներ ստեղծելու գաղափարին մասին է այս յաջորդ նամակը, 1991 ապրիլ 16 

թուակիր, որ ուղղուած է Կարօ Արմենեանին՝ Ուաշինկթըն Դ.Կ.  

Եթէ չեմ սխալիր, ամսոյն 7-ին էր, որ հեռաձայնեցիր ինծի. ըստ օրացոյցին՝ Նոր 
կիրակին էր. այդ հեռաձայնդ կրնայ նոր էջ մը բանալ մեր գործին, մեր կեանքին ալ մէջ 
թերեւս, կրնայ եւ որեւէ ազդեցութիւն ալ չունենալ, ով գիտէ։ Ամեն պարագայի այդ օրէն 
ասդին խորհեցայ ըսածներուդ մասին եւ ահա քեզի կը հաղորդեմ կարգ մը մտքեր՝ 
հասունցնելու համար զանոնք քեզի եւ ուրիշներու հետ։  

Թէ մտաւորական ամլութիւն մը կը տիրէ մեր կեանքէն ներս՝ կասկածէ վեր է. 
անհատական ճիգեր կան հոս ու հոն. հաւաքական ճիգ գրեթէ չկայ. մեր ըրածն ալ, ըսածիդ 
պէս՝ սրտառուչ բան մըն է, բայց որքա՞ն է... հաւաքական։  

Թէ մտաւորականութիւնը համախմբելու, գործի լծելու, հաւաքական ուժի վերածելու ալ 
կարիքը կայ՝ այդ մասին ալ կասկած չունիմ։ Կլանուած շաբաթաթերթին հեւքով (թէ՞ հեւքէն) 
կանգ առնելու, ուրիշ բանի մասին մտածելու ալ շատ առիթ չունիմ (դեռ չեմ խօսիր առօրեայ 
գործիս մասին)։ 

Համաձայն եմ հետդ. Հայրենիք ամսագրին տեղը բաց մնաց. բաց մնաց եւ «Ամէնուն 
տարեգիրք»-ին տեղը, եւ դեռ շատ ուրիշ տեղեր. բացերը կը շատնան, զանոնք գոցելու մեր 
անկարողութիւնն ալ հետը։ Քանի՞ հոգի կը գիտակցի ասոր՝ չեմ գիտեր։ Յաճախ կ՚իմանամ 
սապիսի խօսքեր. որո՞ւ համար կը հրատարակես «Գրական յաւելուած»-ը. կարդացող չկայ. 
դեռ ծանօթներ ունիմ, որ հպարտութեամբ կը յայտարարեն, որ առանց բանալու աղբաման կը 
նետեն զայն։  

Եւ կը խօսիս բեմի մը մասին. բեմի մը կարիքին մասին։ Ես տակաւին տարուած եմ հետդ 
համաձայն ըլլալու։ «Հորիզոն»-ի եւ իր յաւելուածին էջերը քիչ կու գան՝ բոլոր ուզածներս 
հրատարակել կարենալու համար։ Քիչ մը երկար՝ ուսումնասիրական բնոյթի յօդուածներու 
տեղ չեմ կրնար յատկացնել. հայրենական մամուլի ուշագրաւ գրութիւններու մէկ չնչին 
տոկոսը կը յաջողիմ արտատպել. հայրենի գրողներ ինքնակամ կ՚ուզեն աշխատակցիլ՝ էջերս 
չեն բաւեր։ Բեմի առաջարկդ կը խօսի սրտիս, կը գրգռէ մէջս մամուլի սիրահարը, կ՚ուզեմ 
անմիջապէս ցատկել առիթին վրայ եւ ըսել՝ սկսի՛նք։ 

Միւս կողմէ, առաջուան խենթը չեմ. սպասէ տեսնենք, ինչի՞ մէջ նետուելու մասին է, որ 
կը խօսիս, հարց կու տայ մէջէս ձայն մը. տարիքս առնե՞լ սկսած եմ արդեօք... 

Համաձայն եմ նաեւ հեռաւոր հեռանկարին, որ կը գծէիր մեր խօսակցութեան ատեն՝ 
Արտերկիրէն Երկիր ներգործութեան մը վերաբերեալ. ի վերջոյ նոյն ալիքին վրայ պիտի 
ըլլանք, գոնէ մենք... 

Արդ կ՚առաջարկեմ՝ 
1. Առաջին հերթին մայիս 18-19 շաբաթավերջին հաւաքուիլ Պոսթընի մէջ (Վեհանոյշ, 

Կարապենց, Խաչիկ Թ., դուն եւ ես)՝ գաղափարին շուրջ տաք-տաք վիճելու համար (քանի մը 
հոգի եւս կրնանք կանչել՝ Ժիրայր Աթթարեանը, ոչ-գրող մտաւորականներ, չեմ գիտեր)։ 
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2. Նոր հրատարակութեան մասին չխօսիլ. դժուար կը մարսուի, հակադրութիւն կը 
տեսնուի, եւ այլն։ Եթէ դուն նիւթականը պիտի փորձես ճարել,– եւ եթէ յաջողիս,– «Հորիզոն»-ի 
Գրական յաւելուածը 16-էն 24-ի կը վերածենք (էջերը), բայց նաեւ կը ստեղծենք տարեկան 
երկու անգամ հրատարակուող անոր պարբերագիրքը, 100 էջերու սահմանին մէջ, նոյն 
յաւելուածի էջի չափերով։ Մարկ Նշանեանին հետ արդէն իսկ կապի մէջ էի. կ՚ուզէր իր  
«Կամ»-ը միացնել մեզի, բայց այս պարբերագիրքի գաղափարէն լուր չունի. կրնայ հարցը այդ 
ձեւով լաւ լուծում մը դառնալ երկուստեք։ 

3. Այս գործի շուրջ պէտք է կարենանք համախմբել վերոյիշեալ բոլորէն զատ՝ Վահէն, 
Պըլտեանը, Պօղոսները, Սարգիս Կիրակոսեանը, Քիւրքճեանը, Զուլալը, Մովսէսը, Մինասը, 
Յարութիւն Պէրպէրեանը եւ ուրիշներ։ 

4. Յաւելուածը եւ պարբերագիրքը կ՚ունենան խմբագրական կազմ՝ Մոնթրէալէն 3-5 
հոգիով եւ խորհրդատուներ՝ վերեւի անուններէն ոմանք։ 

5. «Հայրենիք»-ի եւ «Ասպարէզ»-ի բաժանորդներուն ալ յատուկ սակով մատչելի կ՚ընենք 
«Հորիզոն»-ի յաւելուածը։ 

6. Հայ գրողներու՝ արձակագիրներու եւ բանաստեղծներու շրջապտոյտներ, 
սեմինարներ, դասախօսական ձեռնարկներ եւ այլն՝ կ՚աշխատինք «Համազգային»-ի հետ 
իրագործել։ 

7. Նաեւ՝ Երկիր-Արտերկիր յարաբերութիւններ, այցեր։ 
...Հանգստեան կոչուելէս ետք՝ լիաժամ կը նուիրուիմ այս բոլորին իրագործման։ Բայց 

անկէ շատ առաջ գործի պէտք է անցնինք։  
 
Մտահոգութիւնս նոյնն է եղած բոլոր այդ պարագաներուն։  

 

 

Եզրակացութիւն 
 

Այսպիսով կը փակուի այս հատորը։ Ինչպէս ըսի, ասիկա ամբողջական պատկերը չէ 

ունեցած նամակագրութեանս, նոյնիսկ այստեղ ընդգրկուած անձերուն հետ, սակայն 

ամբողջական գաղափար մը կու տայ այս նամակապատումին ընդմէջէն երեւցող այն 

հոգեկան աշխարհին, որ մերը եղաւ՝ նամակակիցներունս ու իմս։  

Այլազան հարցերու մասին այստեղ արտայայտուած կարծիքներուն պէտք է նայիլ 

ժամանակի ոսպնեակին ընդմէջէն։ Անոնք, տարիներու ընթացքին, թէ՛ իմ, թէ՛ ալ 

նամակակիցներուս մտքերուն մէջ կրնան զարգացման ենթարկուած ըլլալ, փոխուած, 

բարեփոխուած, նոյնիսկ շրջուած եւ դրսեւորուած թէ՛ անոնց եւ թէ՛ իմ այլ 

հրապարակումներուն՝ յօդուածներուն կամ առանձին հատորներուն ճամբով։ 

Հետաքրքրականը անոնց այդ ատեն ըսուած ըլլալն է։ Ըսուելէն ալ անդին՝ որքանո՛վ 

մշակուած, տարածուած ու մաս կազմած մեր հաւաքական մօտեցումներուն։ Ամեն 

պարագայի անոնք կը մնան որպէս վկայութիւն օրուան մեր տագնապումներուն, 

տագնապներ, որոնցմէ ոմանք գուցէ տակաւին կը յամենան...  

Դժբախտաբար նամակակիցներէս ոմանք, շատե՛ր, այս հատորը կարդալու եւ նոր 

հակազդեցութիւններով իրենց ներդրումը ունենալու հնարաւորութիւնը չունին, շատ շատ 

ամպի մը վրայ նստած պիտի հետեւին սոյն արկածախնդրութեան։ Ուրիշներ, սակայն, 

տակաւին կրնան շարունակել մտքերու փոխանակութիւնը... Կը սպասե՛մ։  
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Այս հատորին բնական շարունակութիւնը կրնայ հանդիսանալ երրորդ պատում մը՝ 

«Զրուցապատում»-ս, որ պիտի ամփոփէ այստեղ երեւցող անուններէն շատերու, եւ դեռ շատ 

ուրիշներու հետ ունեցած անհամար հարցազրոյցներս, կամ՝ անոնց ընդմէջէն արծարծուած, 

քննարկուած հարցերը։ Ահա գալիք մարտահրաւէրներէս մէկը։ 
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