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ԲՆ#ԹԻՒՆՆ ԻՐ ԵՐԳԸ #ՆԻ,
ԿԵԱՆՔԸ՝ ԻՐ ԵՐԹԸ...
...Եւ Աշնան ﬔղեդին է որ կը ն=ագ=ի դարձեալ, անցածը ինչպէս ﬕշտ կը թ=ի իմաստ=ն
եւ տերեւներ=ն խշխշոցը արդէն կը փսփսայ գալիք Գար=նին մասին...։
Աստ=ած այնպէս ստեղծած է բն=թիւնը, որ մարդը իր կեանքը տեսնէ անոր մէջ = սիրէ
Աստ=ծոյ Արարչ=թիւնը, Բն=թիւնը եւ իր Կեանքը, որ սիրէ բն=թեան երգը = իմաստ=ն
ղեկավարէ իր կեանքին երթը...
Այո, մարդս նման չէ մշտադալար ծառին, որովհետեւ ինք իր կամքով ընտրեց ոչ ﬕշտ
դալարը... սակայն Աստ=ած հնարաւոր=թիւն տ=աւ մարդ=ն, որ իր գործը ըլլայ ﬕ՛շտ դալար...
Աշ=ն է... Հոկտեմբեր... տերեւաթափ... Մշակոյթի աﬕս,... Թարգմանչաց Տօն... եւ կեանքի
երթն = ինկած տերեւները կ՚ըսեն թէ տերեւաթափը ոչինչ կը նշանակէ երբ ծառին արմատն է
ամ=ր եւ մարդ=ս գործն է անմահ...
Ամէն արդար գործ ս=րբ է, որովհետեւ Աստ=ծոյ օրհն=թիւնը կայ այնտեղ, սակայն ոչ
ﬕայն ﬔր ազգի այլ համայն մարդկ=թեան համար գոյ=թիւն =նին ս=րբ գործեր, անոնք
ն=իր=ﬕ գործերն են, որոնք բոլոր ժամանակներ=ն համար ալ կը ﬓան նոյնը՝ Բժշկ=թիւն,
Ուս=ցչ=թիւն, Ար=եստ։
Մարդ ենք ﬔր տկար=թիւններով, նախանձի եւ չկամ=թեան զգաց=ﬓերով, երբ քաջ
գիտնալով, որ սիրտը սիրել= համար է, սակայն ﬔնք սէրը պարպելով տեղ կ= տանք
ատել=թեան = բացասական զգաց=ﬓեր=, հասնելով ﬕնչեւ ստոր=թեան... անշ=շտ կարելի է
յաղթահարել այդ բոլորը երբ մարդը՝ ՄԱՐԴ կ՚ապրի, Աստ=ծոյ ստեղծած ՄԱՐԴը, որն իր մէջ կը
կրէ Աստ=ծոյ պատկերը...
Ու սիրտը կը դադրի ՍԻՐՏ ըլլալէ, = կը դառնայ մարﬓի կարեւոր մէկ օրկանը պարզապէս,
որն այսօր կարելի է մարտկոցով (battery) ալ աշխատցնել, եւ փոխանակ սիրտը սիրով իշխէ, ﬔնք
կը դառնանք սրտին կամակոր=թիւններ=ն եւ քմահաճոյքներ=ն գերին... Այդ կեանքի, սիրոյ
տերեւաթափ է, որովհետեւ չար=թիւնը երբեք չի կրնար ստեղծագործել, չար=թիւնը գար=ն չ=նի
որ ծաղկի, այլ աﬔնաբերրի հողն անգամ կը չորցընէ։
Անկեղծ ըլլալ= համար հակառակ իմ չափազանց զբաղած առօրեայիս ես «Անդրադարձ»
ամսաթերթին հրատարակ=թիւնը նկատեցի շատ կարեւոր։ Թէեւ մահաք=նի մէջ է այսօր Հայ
Եր=սաղէմը սակայն յոյսը ﬔռած չէ եւ Շղթայակիր Պատրիարք տեսած Հայ Եր=սաղէմը կրնայ
թօթափել նաեւ անտարբեր=թեան եւ փառասիր=թեան երկաթեայ պատմ=ճանը յան=ն Հայ
Եր=սաղէﬕ փառաւոր անցեալին եւ գալիք սեր=նդներ=ն ապահով=թեանը. Ներկայ
անտարբեր=թիւնը թաղ=մը չէ անցեալին, որովհետեւ անցեալը արդէն արձանագր=ած է

պատմ=թեան էջեր=ն մէջ, այլ թաղ=ﬓ է դեռ չծնած գալիքին , որը սոսկալի է... ժամանակն է
համախմբ=ել= = մտածել= ճիշդ քայլեր= մասին։ «Անդրադարձ» ան=նը պատահական
չ՚ընտր=եցաւ որպէս թերթին ան=նը եւ ան հասաւ իր նպատակին, այսինքն չանտեսել արժէքներն
= հարստ=թիւնները, չմոռնալ սրբ=թիւնները... ժամանակին փոխանցել պատմ=թիւնը իր
իսկական երեսով, որն երբեք քննադատել չէ այլ արթնցընել ﬔր ﬕտքն = հոգին եւ անդրադարձ մը
կատարել։ Եր=սաղէմէն դ=րս «Անդրադարձ»ը =նի շատ ընթերցողներ, որոնք ամէն աﬕս
անհամբեր կը սպասեն անոր հրատարակման, նաեւ =րախ=թեամբ կ՚արձանագրենք, որ
հայրենիքի մէջ ան գտաւ իր արժանի գնահատանքն = վերաբերմ=նքը։
Մեր նորաստեղծ Սփիւռք Նախարար=թեան Ազն=ափայլ Նախարար=հին Տիկին Հրան=շ
Յակոբեանը ծանօթանալով = գնահատելով «Անդրադարձ»ի աշխատանքը եւ անոր էջեր=ն մէջ
տեղ գտած գաղ=թիս վաստակաշատ անդամ-անդամ=հիներէն ոմանց, =զեց գնահատել =
պարգեւատրել... Անոնք կը պատկանին Մեծ Եղեռնէն ազատած եւ ընտանիք կազմած որբեր=ն
աշխարհ բերած առաջին սեր=նդին։ Այսօր ﬔր գաղ=թին աւագ սեր=նդն են...։
«Գնա ﬔռիր եկ=ր սիրեմ» կ՚ըսէ առածը, բայց որքան ﬔծ է ան, որ գիտէ սիրել = արժեւորել
արժանին անոր ողջ ժամանակը, սիր=ող-յարգ=ողէն աւելի սիրող-յարգողը կը բարձրանայ,
որովհետեւ արժէքներով օժտ=ած մարդն է, որ արժէքներ կը գնահատէ։ Չմոռնանք նաեւ, որ
Աստ=ած բոլորիս հաւասար կը սիրէ եւ իւրաքանչիւրիս ստեղծած է արժանիքով մը,
արժեզրկելով, բամբասելով, չարախօսելով, զրպարտելով դիմացինը ﬔնք Աստ=ծոյ առաջ կը
ﬔղանչենք, բայց որքան պիտի օրհն=ինք երբ գնահատենք իւրաքանչիւրին տր=ած բաժինը,
որովհետեւ Աստ=ծոյ ստեղծածն է որ կ՚արժեւորենք եւ բնականաբար Տիրոջը հաճելի գործ ըրած
կ՚ըլլանք։
Յարգարժան նախարար=հիին՝ Տիկին Հրան=շ Յակոբեանի
խօսքը =ղղ=ած պարգեւատր=ողներ=ն կ= տանք ամբողջ=թեամբ։
«Եր=սաղէﬕ իմ սիրելի հայրենակիցներ, ես սիրով եւ ﬔծ
ոգեւոր=թեամբ եմ ողջ=ն=մ ձեզ Ս=րբ Հող=մ եւ =զ=մ եմ, որ
ձեր բոլոր ցանկ=թիւնները իրական=թիւն դառնան. =զ=մ եմ
սիրով եւ հաճոյքով ձեզ հայրենիք հրաւիրել. անպայման ժամանակ
գտէք Հայաստան այցելել= եւ Մայր Հայրենիքը վայելել=, անոր
նոր=թիւններն = փոփոխ=թիւնները տեսնել= եւ ի հարկէ
հպարտանալ=։
Եր=սաղէմը կարեւոր կեդրոն է համայն հայ=թեան համար
եւ ես կ՚=զեմ պարգեւատրել
մարդկանց, որոնք իրենց կեանքը
ն=իրել են հայ համայնքին, հայ երիտասարդին, հայ մշակոյթին։
Անոնց կարգին են հայ =ս=ցիչը, բժիշկը, երաժիշտը,
ար=եստագէտը։ Առողջ ﬕտք, առողջ մարﬕն, առողջ հոգի։ Եթէ
մարﬕնը առողջ է կարեւոր է հոգին դարձընել աւելի առողջ։ Մեր
սիրելի բժշկ=հին՝ Տօքթ. Ատրինէ Գարագաշեանը հոգատար եւ
անկրկնելի մայր եղած է, կարողացել է երկա՜ր տարիներ իրեն
ն=իրել ոչ ﬕայն հայ այլեւ Պաղեստինի ման=կներին։ Տօքթ.
Գարագաշեանը այն ﬔծ=թիւնն է, որ կարողացել է սէր,
հեղինակ=թիւն վայելել իր հայրենակիցների շրջապատ=մ։ Ես
=զ=մ եմ շնորհաւորել ձեզ ﬔր նախարար=թեան պարգեւով, ոսկի
ﬔտալով, որ=ն արժանի էք դ=ք, որովհետեւ արել էք անհնարինը,
ծանր, արտակարգ իրավիճակներ, պատերազմական վիճակներ...
Փառք = պատիւ ձեզ Տօքթ. Գարագաշեան։

Եթէ երեխան առողջ է, ամէն ինչ կարգին է, ապա այդ
երեխայէն պէտք է ձ=լել հայը, ոչ ﬕայն հայակերտ=ﬕ այլեւ
մարդակերտ=ﬕ հարց=մ։ իսկ այստեղ իր իւրօրինակ դերն է
խաղացել ﬔր սիրելի Տիկին Արփինէ Նագգաշեանը, որն իր
մանկավարժական գիտելիքները, հմտ=թիւնները վեր է դրել, որ
ﬔր երեխաները դառնան գրագէտ, դառնան խելացի։ Այսօր 21րդ
դար=մ կրթ=թիւնն է որոշ=մ շատ = շատ բան եւ =զ=մ եմ
շնորհաւորել ձեզ սիրելի Տիկին Արփինէ, որ դ=ք, ձեր ամ=սինը,
ն=իր=ել էք հային, հայ=թեանը, հայ սեր=նդների
դաստիարակմանը եւ այսօր արդէն նրա պտ=ղներն էք քաղ=մ եւ
անոր համար ﬔնք =զ=մ ենք ﬕ անգամ եւս սիրով շնորհաւորել
ձեզ եւ պարգեւատրել Նախարար=թեան Ուիլյամ Սարոյեանի
մէտալով եւ ասել վարձքդ
կատար։
Իսկ հայ ժողով=րդը
առանց երաժշտ=թեան, առանց ար=եստի կարծես ﬕ բան
պակաս է, ﬕ բան այն չէ։ Այստեղ է, որ ես =զ=մ եմ շնորհաւորել
ﬔր երաժշտ=թեան դասատ=յին։ Մարդ=ն, որ ﬔր
երեխաներ=ն, երիտասարդներ=ն մէջ մշակոյթ է ներարկ=մ,
կեանքը դարձն=մ մշակ=թային։ Յարգարժան Պրն. Վահէ, դ=ք
արել էք ամէն ինչ, որ Եր=սաղէմ=մ հայ մշակոյթը ապրի,
զարգանայ, հարստանայ, ինչքան շատ են նրա կրողները, նոյնքան
հզօր է ﬔր մշակոյթը։ Մշակոյթն է ﬔր ազգին անձնագիրը, հայ
մշակոյթով կարող ենք առաջ տանել ﬔր ազգայինը։
Շնորհաւոր=մ եմ ձեզ եւ պարգեւատր=մ Կոﬕտասի մէտալով։
Եւ արդէն =զ=մ եմ խօսել սահիկների վրայ պատկեր=ած
ﬔր մշակոյթին
մասին, յանձինս
Տիկին Մարի Պալեանի, որի ար=եստի գործերով
օտարները ծանօթան=մ են հայ ար=եստի ﬕ շատ
կարեւոր հատ=ածի մասին, =ր ﬔր եղնիկներն =
դրախտավայր Հայաստանի թռչնազգիներն են,
հայկական գոյներն են սիրելի ար=եստագիտ=հի,
որ դրոշմւ=մ են մարդկանց աչքեր=մ = մտքեր=մ,
տարածելով հայ ար=եստը, որի արժանի կրողն էք
դ=ք, եւ ես շնորհաւոր=մ եմ ձեզ պարգեւատրելով
Արշիլ Գորկ= մէտալով։
Կրկին = կրկին շնորհաւոր=մ եմ այս
ﬔծերին, ռահվիրաներին, իւրաքանչիւրը իր
ﬕջավայր=մ, իր ոլորտ=մ, իր վայր=մ անփոխարինելի հետք է թողել եւ =զ=մ եմ ասել, որ դ=ք
ﬔր ազգի լաւագոյն զաւակներն էք, որ դ=ք Հայաստսն-Սփիւռք գործակց=թեան լաւագոյն
յենասիւներն էք։ Փառք = պատիւ ձեզ, շնորհաւոր=մ եմ ձեզ եւ աս=մ, որ ﬔնք ձեզ շա՜տ, շա՜տ,
շա՜տ ենք սիր=մ»։
ՀՀ սփիււռքի նախարարութեան մէդալներ
ՀՀ սփիււռքի նախարար Հրան=շ Հակոբեանի 2009 թ=ականի Դեկտեմբերի 24-ի N 222-Լ
հրամանով, Հայաստան-Սփիւռք գործակց=թեան զարգացման տարբեր բնագաւառներ=մ
ծրագրեր իրականացնել=, դրանց աջակցել=, գործակց=թեան հետագայ զարգացմանը
նպաստել=, հայապահպան=թեանն օժանդակել= գործ=մ անհատներին = կազմա-

կերպ=թիւններին խրախ=սել= նպատակով, ստեղծ=ել են ՀՀ սփիւռքի նախարար=թեան ոսկէ
ﬔդալ, «Ուիլիամ Սարոյեան», «Ն=պար Փաշա», «Կոﬕտաս», «Արշիլ Գորկի» ﬔդալներ:
ՀՀ սփիւռքի նախարար=թեան ոսկէ ﬔտալը շնորհւ=մ է Հայաստան-Սփիւռք
գործակց=թեանը նշանակալի ծառայ=թիւններ մատ=ցել=,
Հայաստանի և Սփիւռքի, ինչպէս նաև Սփիւռքի տարբեր համայնքների
ﬕջև կապերի ամրապնդման գործ=մ ներդր=մ =նենալ=, մատաղ
սերնդի, երիտասարդ=թեան =ս=ցման և հայեցի դաստիարակ=թեան
գործ=մ ձեռք բերած յաջող=թիւնների, մասնագիտական գործ=նէ=թյամբ Հայաստանի հեղինակ=թեան բարձրացմանն =
ճանաչմանը նպաստել=, ազգային հասարակական գործ=նէ=թիւն
ծաւալել=, ինչպէս նաև հայապահպան=թեան գործ=մ ﬔծ աւանդ
=նենալ= համար:
ՀՀ սփիւռքի նախարար=թյան «Ուիլեամ
Սարոյեան» ﬔտալը շնորհվ=մ է Սփիւռք=մ հայ
մշակ=յթի տարածմանը նպաստող գործ=նէ=թեան, այդ բնագաւառ=մ ակնառ= ն=աճ=ﬓերի = ձեռքբեր=ﬓերի, ստեղծագործական գործ=է=թեամբ Հայաստան-Սփիւռք
գործակց=թյան զարգացման, Հայաստան-Սփյ=ռք և Սփիւռքի
ﬕջհամայնքային կապերի ամրապնդման գործ=մ ﬔծ ներդր=մ =նենալ=
համար:
ՀՀ սփիւռքի նախարար=թեան «Պօղոս
Ն=պար» ﬔտալը շնորհւ=մ է Հայաստան=մ և
Սփիւռք=մ բարեգործական և հասարակական
գործ=նէ=թիւն ծաւալել=, հայապահպան=թեան գործ=մ առանձնայատ=կ ծառայ=թիւնների, Հայաստանի Հանրապետ=թեան և Սփիւռքի
ﬕջև գործ=ն կապերն ամրապնդել=, հայ համայնքների գիտական,
կրթական, առողջապահական, մարզական
և մշակ=թային խնդիրների լ=ծման, ինչպէս
նաև Հայաստան-Սփիւռք գործակց=թեան
զարգացման շրջանակներ=մ ﬔծ աւանդի
համար:
ՀՀ սփիւռքի նախարար=թեան
«Կոﬕտաս» մէտալը շնորհւ=մ է Սփիւռք=մ
հայկական ար=եստը տարածել=, այդ ոլորտ=մ ստեղծագործական և
կատարողական բարձր վարպետ=թեան և իրենց
գործ=նէ=թյամբ Հայաստան-Սփիւռք գործակց=թեան զարգացման գործ=մ զգալի ներդր=մ
=նենալ= համար:
ՀՀ սփիւռքի նախարար=թեան «Արշիլ Գորկի»
ﬔդալը շնորհւ=մ է կերպ ա ր=եստի, գեղա նկա րչ=թեա ն, քանդակագործ=թեան, գծագր=թեան ար=եստը տարածել=, այդ ոլորտ=մ
ստեղծագործական յաջող=թիւններ =նենալ=, Սփիւռք=մ հայկական
ար=եստը տարածել= և ճանաչելի դարձնել=, ինչպես նաև իր
ստեղծագործական գործ=նէ=թեամբ Հայաստան¬Սփիւռք համագործակց=թեան զարգացման գործ=մ ներդր=մ =նենալ= համար:

!

***
!
Որպէս ՀԱՅ ﬔնք շատ ընելիք
=նինք դարեր= պայքարէն ﬔզի հասած
ﬔր հայրենիքին։ Ս=րբ հող, որ=ն
համար ﬔնք ﬕ՛շտ պատրաստ պէտք է
ըլլանք, իւրաքաչիւրս իր ձեւով։
ՀԱՅՐենիք, ՄԱՅՐ Հայաստան, սակայն
ԶԱՒԱԿի նման գ=րգ=րանք = պահենք
զայն, սիրենք = փայփայենք։ Հաւատանք,
որ իրականանան ﬔր ﬔծ երազները...։
Այո՛, անսահման եւ անսակարկ
պէտք է սիրել հայրենիքը, սէրը սիրելով
կ՚աճի, գ=րգ=րալով կը ﬔծնայ, տալով կը
շատնայ։ Այդ ս=րբ հողը, որ=ն
շաղախ=ած է արիւնը ﬔր նահատակներ=ն եւ արց=նքը ﬔր մայրեր=ն
պէտք =նի ջերմ=թեան, արեւի, որ ﬔր սէրն է։
Սիրելով հայրենիքը ﬔնք կը դառնանք աւելի լաւ հայեր. սերտելով = ճանչնալով ﬔր
պատմ=թիւնը ﬔնք կը դառնանք աւելի զօրաւոր հայեր. հայերէն խօսելով ﬔնք աւելի կը
մօտենանք Աստ=ծոյ, որովհետեւ ﬔր լեզ=ն աղօթքի լեզ=ն է. Զօրաւոր պահելով ﬔր հաւատքը
ﬔնք կը զրահապատ=ինք երեւելի եւ աներեւոյթ փորձ=թիւններ=ն դէմ։
Սիրելի Սաղիմահայ, վերջին տարիներ=ն ﬔծապէս գնահատելի է ﬔր գաղ=թին
երիտասարդներ=ն ﬕասնական մասնակց=թիւնը հայրենիքի մէջ կազմակերպ=ած
համահայկական խաղեր=ն...

...Սակայն ﬔնք, որ =նինք Մատենադարան, Դպրոց, Մի=թիւններ, ﬔնք պարտաւոր ենք
ﬕասնական պատրաստ=իլ = մասնակցիլ մշակ=թային, կրթական ծրագիրներ=ն, որ տեղի
կ՚=նենան հայրենիքի մէջ եւ այդ պիտի նպաստէ ﬔր աճող սեր=նդին աւելի գիտակից հայ
ﬔծնալ=ն...։
Պտղ=նց մը սէր, պճեղ մը կաﬔցող=թիւն, սիրելի Սաղիմահայ, խառնենք ﬔր առօրեային
= ﬔր ՀԱՒԱՏՔը լեռներ պիտի փշրէ...
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Պիտի գամ քեզի.
Արդէն չեմ կրնար
Ապրիլ առանց քեզ
Դ=ն այն սէրս ես
Որ պիտ' հիւծէ զիս
Թէ չիգամ քեզի:
Թող ես ալ հետդ
Ցրտահար ըլլամ,
Ք= շ=նչով ﬕայն
Ջերմանամ դարձեալ
Եւ իմ արց=նքս
Ըլլայ առաջինն
Արց=նքդ բաժնող.
Խնդամ լիաթոք
Երբ դ=ն լոկ ժպտիս:
Արդէն =նիմ քեզ
Հոգիիս մէջ ես,
Միայն կը ﬓայ,
Որ ես քեզի գամ՝
Ջ=րդ սառնորակ
Աղբիւրէդ խﬔմ,
Ոչ թէ լոկ նայիմ,
Շիշի մէջ փակ=ած
Արց=նք յիշեցնող
Ք= կաթիլներ=դ...:
Եւ ﬕնչեւ երբ ես
Հետս պիտ' տանիմ

Մահս յիշեցնող
Ափ մը հող քեզմէ...
Ա՜խ, չէ՛ չեմ =զեր,
Կ'=զեմ դեռ ապրիլ
Քեզ հետ ﬕասին.
Իսկ թէ հող դառնամ,
Խառն=իմ հողիս
Ու ճամբայ բանամ
Կարսիս, Անիիս.
Սառնորակ ջ=րդ
Վանի մէջ խﬔմ...:
Սէր հայրենական,
Սէր անզ=գական,
Ապրիլ առանց քեզ
Մեռնի՛լ է արդէն.
Մեռնիլ ք= գիրկդ՝
Սկիզբ է կեանքի,
Զի թէ հող դառնամ,
Ինձ կը շաղախեն
Հիւս=ող կամ=րջին
Վանէն Երեւան...
Եւ ես չեմ ﬔռնիր
Ես երազդ եմ
Իրականացող...:

Հեղինակութեամբ և Պատրաստութեամբ՝
Անուշ Նագգաշեանի
Հեռ։ 054 464 29 09
Email: anakashian61@hotmail.com

