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Cleanin' Out My Closet (Eminem) 
 

 

Բացայայտական աշխատանք մըն ալ, ահա, վերջին տասը օրերու ընթացքին յանկարծ 

«յեղափոխական» դարձած,  Հայաստան տեղափոխուած սփիւռքահայերու յատուկ նիւթի 

մասին: 

 

Պարզաբանումը կը վերաբերի այն հայրենադարձներու 80 տոկոսին: Մնացեալ 20%ը 

պիտի ներեն ինծի, որովհետեւ կրնան զոհ երթալ «ընդհանրացումի» հակումին: Ինչ 

ընենք, ասանկ է կեանքը... 

 

Այդ 80%-ի մասին, որոնք այժմ յոտնկայս, խոնաւ աչքերով, կը ծափահարեն 

իշխանափոխութիւնը, այստեղ պիտի բացայայտեմ տարրական, առարկայական, 

բացարձակապէս անհերքելի տուեալներ, հաստատ եւ անուրանալի տեղեկութիւնները, 

մի քանի կէտերու վրայ ալ՝ ստորագրեալի ուղղակի վկայութիւնը: 

 

Այս «հայրենադարձներ»ը անոնք են որոնք հիմնականօրէն իրենց անձնական շահն է որ 

գտած են, Հայաստանի մէջ: 

 

 Ըսել չէ որ բոլորն ալ սկզբնապէս միմիայն այդ նպատակով տեղափոխուեցան այդտեղ, 

սակայն իրողութիւնը այն է որ այս տեսակներ բոլորն ալ այդտեղ գտան անձնական 

նիւթական յաջողութիւն, որուն համազօր դուրսը ոչ մէկ բան զոհած էին այդտեղ 

տեղափոխուելով - ոմանց պարագային ալ, արեւմտեան, լուրջ երկիրներու մէջ, երբեք 

չէին կրնար տիրանալ այդպիսի նիւթական յաջողութեան: Անոնցմէ ոմանք, նիւթականի 

կողքին, նաեւ վայելեցին շողշողուն հանգամանքներ, որուն շուքը չէին կրնար ունենալ 

նորմալ երկիրներու մէջ («կոյրերու արքայութեան մէջ, միականին թագաւոր է...») : 

 

Ահա մի քանի, իսկական, նմոյշներ՝ 

 

.  կայ անձ որ դուրսը գրպանները դատարկ, քրէտիթ քարտերը լեցուցած է պարտքերով - 

որ երբեք նպատակ չունէր ետ վճարելու -, եւ այն միջոցաւ Հայաստանի մէջ դարձած է 

դրամատէր, կալուածատէր, գործի տէր: 

 

Խնդիր չկայ, հալալ իրեն եւ իր նմաններին: Սակայն կ'արժէ նշել որ նոյն անձը, 

հեգնանքով կը լռեցնէ քու դրսեցիի նուազագոյն կարծիքդ իսկ Հայաստանի մասին,  եւ 

քեզ կը բացատրէ որ դուն սանկ, մէկ-երկու անգամ երթալ գալով, բան մըն ալ չես 

հասկնար , այդտեղ «յեղափոխութիւն, յեղափոխութի՛ւն է հարկաւոր»:  

 

Կէս ժամ չանցած, միեւնոյն անձը բառացիօրէն ականջիդ տակ պիտի առաջարկէ 

միջնորդութիւն, որ հողաշերտ մը գնես Հայաստանի մէջ: Եւ փսփսալով, գաղտնիք մըն ալ 

պիտի տայ՝ «ամառը լաւ ատեն չէ... ձմեռը եկուր, գիւղացիին հողը սառած կ'ըլլայ, աչքէն 
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ելած կ'ըլլայ, մէկդի դրած մթերքն ալ սպառած կ'ըլլայ, ընտանիքը անօթի... ամենացած 
գինով կրնաս գնել իր հողը... » 

 

.  Կայ այն միւս անձը որ հայոց պատմութեան մասին տարրական իսկ ծանօթութիւն 

չունի, Գէորգ Չաւուշի արձանը կը շփոթէ Անդրանիկի հետ, ապա երեսիդ՝ իր 

հայրենասիրութեան գերակայութեամբ կը յոխորտայ: Քիչ ետք, գոհունակ ժպիտով մը կը 

բացատրէ նաեւ թէ, հէ-հէ՜, կալուածի մը սեփականատէր դարձած է Շուշիի մէջ, հազար 

տոլար տալով, հետեւաբար հոյակապ deal մըն է, քանզի եթէ Շուշին ետ գրաւուի 

ազերիներուն կողմէ, so what?, եղած չեղածը հազար տոլար կը կորսնցնէ միայն, մինչդեռ 

եթէ Շուշին մնայ հայերուն, ոհ-հո՜՜, չինկ-չինկ! 

 

Նոյն անձը նաեւ, կասկածելի պայմաններու մէջ լքելէ ետք Մայր Հայրենիքի ծառայող 

սփիւռքեան այն կազմակերպութիւնը որուն շնորհիւ հասաւ այդտեղ, կը դառնայ մեծն 

գործատէր, տեղւոյն չափանիշներով՝ big shot մը: Անցած վարչակարգի ներգոյ, իւղոտ 

քոնթրաներ ձեռք բերած է շնորհիւ ինչ-ինչ կառավարական լծակներու, եւ խորքին մէջ 

բաւական պարապ գործերու համար: Այսօր, Յեղափոխութեան առաջին գիծի վրայ է: 

Մանաւանդ նախկին վարչապետի հրաժարելէն ետք... Նախընտրելի է որ դեռ չխօսիմ 

տիկնոջը մաստին, ատիկա դեռ ուրիշ խնդիր... Օր մը այդ ալ կը բացատրեմ: Բայց գոնէ 

անիկա շատոնց է որ խորապէս եւ գործօն այլախոհ էր - չնայած, օտար նպաստներով 

կատարած գործունէութեան մէկ մասը կրցածին չափ թաքուն կը պահէ ...  - : 

 

.  Կայ այն մէկալը, որ ուղղակի կառավարութեան կողմէ փառաւոր պաշտօն եւ նաեւ 

հարիւր հազարաւոր տօլարներ ստացած է, եւ հիմա շատ խանդավառ է որ 

իշխանափոխութիւնը խորհրդանշող ադիդաս գլխարկը ստացեր է, կեցցէ՛ 

Յեղափոխութիւնը... 

 

.   Կայ ան, որ վերջին ընտրութիւններու ժամանակ իր 15-րոպէներու-հռչակը վայելեց, 

հերոսաբար «մատնելով» ընտրական խախտումները - որոնցմէ օգտուեցաւ իր 

կուսակցութիւնը - , յետոյ ալ գնաց եւ դարձաւ շնորհիւ այդ ընտրութիւններուն իսկ 

գոյացած նախարարութեան մը պաշտօնեայ... Այդ ուրիշ, որ անկէ առաջ - կամ կողքի՞ն, 

just in case... - լաւ ու հանգիստ գործ ալ ունէր: Հիմա ան ցեզի մանրամա՜սն կը բացատրէ 

թէ ինչ էր վատը նախկին վարչակարգին հետ... 

 

.   Կան դեռ անոնք որոնք Քասքատի ամէն կողմը շքեղ շէնքեր կառուցած են, հարուստ 

սփիւռքահայերու հայրենասիրութիւնը - կամ ոմանց ալ tax evasionի կարիքները - 

շահագործելով, սուղ-սուղ գիներով կը ծախեն իրենց քոնտոները - ինչ որ նաեւ անշարժ 

գոյքի գինը կը բարձրացնէ չքաւոր տեղացիներուն համար -, եւ որ նախկին 

վարչակարգին դէմ ելան... երեւի, այն պահուն եբր Հարկայինը իրենց դուռը բախեց... 

Հիմա անոնք ալ իրենք իրենց ռոմանթիկ եւ իտէալապաշտ ազգասէրներ կը նկատեն... 

Սփիւռքի հայերուն կ'արհամարհեն... 
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.  Ցանկը դեռ երկար է անշուշտ, կը վերապահեմ իրաւունքս - եթէ ոչ նոյնիսկ 

պարտականութիւնը - յաւելեալ բացայայտումներու, սակայն այստեղ պիտի կանգ 

առնեմ, հետեւեալ անհերքելի պարզաբանումով: 

 

Բազմաթիւ «հայրենադարձ»ներ, ոչ միայն շարքային դաշնակցական էին կամ են 

տակաւին, այլ նաեւ այդ կուսակցութեան շնորհիւ, իրենց եւ իրենց ընտանիքներուն 

ապրուստը ապահովեցին, երբ իրենց այդ կուսակցութիւնը, 20 տարի շարունակ - կարճ 

ընդմիջումով մի միայն -, բառացիօրէն մաս կը կազմէր նախկին վարչակարգին: Այս 

տեսակի անձեր եւս յանկարծ նոյն վարչակարգին դէմ ելան, կամ երբ որ իրենց 

կուսակցական վճարովի գործը կորսնցուցին, կամ ալ միայն վերջերս միայն, երբ որ 

զգալի դարձաւ որ Սերժ Սարգիսեանը կոթը կերած էր... 

 

Այս ամէնուն լոյսին տակ, մէկ խնդրանք, այս տեսակի յեղափոխական, մեր անհուն 

հիացմունքին արժանի, օրինակելի եւ մաքրամաքուր հայրենադարձներուն՝  հաճիք 

մեզի, խեղճ եւ կէս-կատար հայ դրսեցիներուս, հայաստանասիրութեան դաս մի տաք:  

 

Նաեւ մէկ խորհուրդ՝ մի քիչ զուսպ մնացէք ձեր նոր յեղափոխականութեան 

արտայայտութիւններուն մէջ, քանի որ տեղացիներն ալ շատ լաւ գիտեն այդ ամէնը որ 

վերեւ պարզած եմ, եւ վստահաբար դեռ շատ աւելին ալ... 

 

 

Մ. Հայդուկ Շամլեան 

www.shoushisummercamp.org 

 

Գանատա, 30 ապրիլ 2018 
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