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For Armenian text click on Աղը
March 18, 2017
I pack my travel bag, meticulously placing each item and all the while carefully going over my
check-list, lest I forget to place a second charger to my computer. What if the first is lost or breaks
down?
Early morning I catch the first flight to Yerevan. We turn off laptops and cell phones. I pick the last
issue of “Nor Haratch” I had tossed in my bag to keep me company for this precise moment of
“curfew”. I read the election platforms of the parties. The Republican party’s is on the top of the list.
Yesterday I worked until the wee hours. I barely took a three hours nap. I tried to put in order the jobs
that had been piling during the past few weeks.
“My God”, I say to myself, “what is happening? Is it the end of the world? You will be away only for
four days. Do you need to tear yourself apart?”
As the plane takes off, I start feeling sleepy and I surrender to my sleep. Along with the airplane, my
mind hovers over and soars to the seventh heaven, just where the Republican party’s platform had
been described: Armenia is already the strongest nation in the region and has a commanding
presence in countries of the region, monitors their industries and natural resources including Alrosa’s
diamond mines in Russia and copper mines as far as Africa. No! They are not owned by Arayig or
Levon, but the Republic of Armenia itself.
Suddenly someone taps on my shoulder: “Would you like to have breakfast?”
Oh my God, I was dreaming. I am back in the real world, flying to Yerevan over Moscow in the
economy class on an Aeroflot Sukhoi plane. The same Republicans are in power and going to
remain after the election. The “Chess Champion” has well figured and tailored the new constitution.
As to the « Bureau », it has approved it. The party which reigns in Armenia is the same which has
sold the national jewels as well as the furnishings of the country. What remains is the bed frame, the
mattress, and grandma’s gold teeth...
Upon arriving in Yerevan, I drop my suitcase and go to grab something to eat with my friend Vram.
- “Which party are you going to vote for?” I ask Vram.
- “I am not going to vote.”
- “Why?”
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- “There is no sensible platform.” Vram Replies.
- “ If I had the privilege of voting, I would vote for Tashnagsoutiun. They have a sensible platform and
further than that, their party is rooted in moral values.”
- Vram explains: “That is a prevailing myth in the Diaspora. Here, the Tashnagsoutiun is a mirror
image of the other parties... a widespread impression of clinging to a seat, corruption and bribery.”
Could it be that there are two kinds of Tashnagsoutium and I did not know?
I start searching: Whispers and gossips about misappropriation, breaking the law, although at a
lesser degree compared to the others. No one really knows if these rumors are true or not. But,
don’t we judge a tree by the fruits it bears? Is it normal that the party of the wrestling champion gets
10 times more votes than the century old party? Did the mighty and much valued Tashnagsoutium
had to engage in petty horse-trading negotiations to secure a «seat», at the expense of its
fundamental principles? “Any adult of a good moral character can be a member of the Armenian
Revolutionary Federation”. Good moral and good character, two very beautiful words...
Had that statement been the slogan of their campaign, had it penetrated into the souls of the party
leaders, couldn’t the party overruled the rest? I wonder.
“But if the salt loses its flavour, how can they make it salty again?” *
Such appears to be the state of Tashnagsoutiun. Meanwhile the Ramgavars are torn apart. One does
not know to who to turn to. It seems that only the Hunchakians are spared from thrown stones.
Could it be because their tree does not bear much fruit? The states of the traditional parties leave
one bewildered and confused.
Our religious establishments also appear to have veered from their core values. A high ranking
clergy has required to be driven in a car of a certain brand and another requested to stay in a
specific lavish hotel.
Don’t these clergy know that Jesus was born in a stable and that he entered Jerusalem seated on a
donkey? «Washing the feet» is not meant to be just a show. It is a ceremony with a deep meaning.
Jesus knew well the human nature and set examples for them to emulate. Had our church kept its
values, had our clergy preached their sermons with belief, the Nation would not have had any
problems.
“What if the salt loses its flavour…”
January 11, 2019
- Hovel, there is a panel discussion to broadcast tomorrow “Our present challenges and the role of
Armenian Revolutionary Federation”. Can you take part in it with a few words?" Vartan is asking me.
- Yes, I can.
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I record a short «voice message» to be aired and forwarded it to him.
Regarding to challenges, it is important first to assess our current situation in order to evaluate them
better.
During the past forty years, the center of gravity of the Armenian Diaspora moved from the Middle
East to the West. In the Middle East, being surrounded by «aylazk-s», or populations of different
religions, we were somehow protected. In the so called Christian West, the Armenians integrate and
conform relatively easily with the greater local society and feel at ease, much like a fish in water. The
situation is even worse for our community in Russia.
During these forty years, our Diaspora organizations, whether ecclesiastical, political, educational or
social, have lost institutions, real estate, income and people, both in headcount and quality.
The second change that is taking place today is the de-politicization of our society. Nowadays
people are much less involved and less active in political and in other institutions. This phenomenon
is not the fault of the political parties nor is specific to Armenians. Look around and it will not be
difficult to see the demise of traditional political parties in France, Italy, Great Britain and the USA.
They are simply coming apart at their seams. Our situation though is different than that of the abovementioned nations. We are not living on our land and we badly need the institutions to which we
owe our very existence.
The people in general and the youth in particular are not getting involved in social organizations and
political parties as did the previous generations. This is a general tendency which we cannot avoid.
- What are our present challenges?
To comply with these developments with wisdom, to preserve what we still have and keep on
building new structures.
What do I mean when I say «with wisdom"?
Some thirty years ago, both Russia and China were subjected to transitions from communism to the
free market economy. The transition which took place in China was planned with “wisdom”, in an
orderly way, while that of Russia happened in a chaotic manner and resulted in the dismantling of
the economic and industrial infrastructures of the country.
You can see where China is today and where Russia is: despite its vast territory, strength, natural
resources and industrial experience.
- What should be the role of Tashnagtsoutiun (ARF)
I am neither a member of the ARF nor a supporter. It must be admitted however that the ARF, which
appears to outsiders as a “closed” organization working behind the scene, has alongside its sister
organizations, armies of followers who work with dedication for the party, while contributing to the
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nation at the same time. For an example, the school in Marseille, run by the Hamazkayin Cultural and
Education Association, was ranked 16th among over 4000 similar schools in France. My dear friends,
such an achievement can come about only by selfless dedication. We all know how much work and
sacrifice is needed to have a community school excel academically.
Yesterday, there were two poles in the Diaspora which were gradually coming closer. Today, a third
pole is emerging with an “anti-establishment” tendency, opposing generally the existing structures.
They are right, but we should not endanger our valuable institutions or threaten them because of the
inadequate or indecent leader, principal or clergyman.
- What are our present challenges?
To have a national leadership that guides the nation by wisdom, directs the Diaspora to work
together with the primary objective of building up, rather than seeing our structures destroyed or
dismantled, as Russia experienced in 1990s.
What should be the role of the Tashnagtsoutiun and the other Diasporan national parties?
To open up and rise in order to see the overall picture, to support the Diaspora with a new direction,
which following the trend of the society should be non-partisan.
Today it is imperative to reform our programs, to upgrade our “softwares” in different areas and to
adapt to the changes with wisdom. This is not just our problem. Globalization and digitalization are
reshaping the way society in general functions. The “local” is giving way for the globalization.
Digitalization is devouring the world. Brick and mortar stores and movie theaters are closing down in
favor of Amazon and Netflix. Instead of textbooks we need e-books, we need newer methods of
teaching and communication. We need short clips on dedicated U-Tube channels…
How many Sydney, Paris, or Los Angeles, born teenagers go to church, attend Armenian schools,
make their oath to a political party? How many will do in thirty years? The projection is unsettling.
Those who do not conform to the evolving changes of the times are condemned to history.
Opening up and rising are the dictates for our nation as a whole and for our national structures,
including the ecclesiastical, political, educational or social.
* "But if the salt loses its flavour, how can they make it salty again? It is no longer good for anything,
except to be thrown out and trampled underfoot.” Mathew 15:3

ԱՂԸ
Յովէլ Շնորհօքեան, Փարիզ, 16 Յունուար 2019
Մարտ18, 2017:
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Ճամբորդութեան իրերս կը տեղաւորեմ պայուսակիս մէջ՝ բծախնդրութեամբ հետեւելով
Չէք լիսդիս: Չըլլայ որ համակարգիչիս երկրորդ չարճըր-ը մոռնամ: Հապա եթէ առաջինը
աւրուի....
Օրուայ առաջին թռիչքը կ'առնեմ դէպի Երեւան, առաւօտ կանուխ: Կը մարենք
համակարգիչ, հեռաձայն: Տունէն չելած եւ յատուկ այս «կրակամարի» պահուն համար
պայուսակիս մէջ շպրտած «Նոր Յառաջ»ը կը հանեմ: Կը կարդամ տարբեր
կուսակցութիւններու ընտրական ծրագրերը, որոնց առաջին տեղը գրաւած է
հանրապետականներունը:
Երէկ, մինչեւ առտուայ երկուքը աշխատեցայ: հազիւ երեք ժամ քնացած եմ: Շաբաթներէ
ի վեր կուտակուած գործերս կ'ուզեմ ամբողջութեամբ վերջացնել: Մարդ Աստուծոյ. ի՞նչ
կայ. Աշխարհի վե՞րջը եկեր է... Ամէնը չորս օրուայ համար կ'երթաս, ի՞նչ պէտք կայ
ինքզինքդ պատռտելու...:
Հազիւ օդանաւը թռիչք կ'առնէ, կը թմրիմ, քունիս զոհ կ'երթամ: Օդանաւին հետ, միտքս
ալ կը սաւառնի, կը բարձրանամ մինչեւ եօթներորդ երկինք, ճիշդ հո՛ն, ուր
հանրապետականներուն ծրագիրը կը ներկայացնէր – Հայաստանը արդէն շրջանի
ամէնահզօր պետութիւնն է, տիրականն է շրջանի երկիրներու արդիւնաբերական եւ
բնական հարստութիւններուն, Ռուսիոյ Ալրոզայի ադամանդի հանքերուն, մինչեւ
Ափրիկէի պղինձի հանքերուն: Չէ՜, ոչ թէ Արայիկը կամ Լեւոնը, այլ հենց Հայաստանի
Հանրապետութիւնը՝ շրջանի հզօրագոյն պետութիւնը, վերցուցած է զանոնք:
Յանկարծ մէկը ուսիս կը դպչի - «կը փափաքի՞ք նախաճաշ առնել»:
Վա՜յ, երազ է եղեր. Ես ալ Էրոֆլոթի էքոնոմի կարգով Մոսկուայի վրայով Երեւան
կ'երթամ: Նոյն՝ իսկական աշխարհի վրայ եմ: Նոյն հանրապետականներն են
իշխանութեան վրայ, եւ պիտի մնան ընտրութիւններէն ետք: «Շախմատի շամբիոնը»
լա՛ւ չափած, լաւ ձեւած է նոր սահմանադրութիւնը: Բիւրոն ալ վաւերացուցած է զայն:
Նոյն կուսակցութիւնն է իշխանութեան վրայ, որ ծախած է հայրենիքի գոհարներէն
մինչեւ կահ կարասին: Մնացած են միայն միայն անկողին, մահճակալ, եւ տատիկին
ոսկէ ատամները...
Երեւան հասնելուս պէս հաց ուտելու կը նստիմ ընկերոջս Վրամին հետ:
- Ո՞ր կուսակցութեան պիտի քուէարկես:
- Պիտի չքուէարկեմ:
- Ինչո՞ւ
- Լուրջ ծրագիր չկայ:
- Եթէ ես քուէարկելու իրաւունք ունենայի, Դաշնակցութեան կը քուէարկէի: Նախ՝ լուրջ
ծրագիր ունին. երկրորդ՝ կուսակցութիւնը հիմնուած է բարոյական արժէքներու վրայ:
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«Այդ Դաշնակցութեան Սփուռքի մէջ տարածուած համբաւն է», կ'եզրակացնէ Վրամ:
«Հոս հայրենիքի մէջ, Դաշնակցութիւնը կը վայելէ նոյն պատկերը որ ունին միւս
կուսակցութիւնները... աթոռի պայքար, շահախնդրութիւն, կաշառակերութիւն...»
Կրնա՞յ ըլլալ որ երկու Դաշնակցութիւն կայ եւ ես լուր չունիմ:
Կը հետաքրքրուիմ: Շշուկներ, բամփասանքներ, համեմատած միւսներուն՝ փոքր
խախտումներ, գողութիւններ: Իրա՛ւ թէ ոչ, չենք գիտեր: Սակայն չէ՞ որ պտուղէն կը
ճանչնանք ծառը: Նորմա՞լ է որ ըմբշամարտի ախոյեանի արդիւնքը ըլլայ հարիւրամեայ
կուսակցութեան տասնապատիկը: Արդեօք հզօր, արժէքաւոր Դաշնակցութիւնը պէտք
ունէ՞ր արեւտրական սակարկութեան մտնելու աթոռի մը համար, զոհելով իր
հիմնական արժէքները՝ «Դաշնակցական կրնայ ըլլալ որեւէ չափահաս անձ, որ
բարոյական նկարագրի տէր է»: Բարոյական եւ նկարագիր, երկու գեղեցիկ բառեր...
Եթէ այս նախադասութիւնը ըլլար կուսակցութեան քարոզարշաւի պատգամը, եթէ ան
թափանցած ըլլար կուսակցապետերուն հոգիին մէջ, արդեօ՞ք կուսակցութիւնը պիտի
չգերազանցէր միւսներուն:
«Բայց եթէ աղը իր համը կորսնցնէ, ինչո՞վ պիտի աղեն զայն...» *
Դաշնակցութիւնը՝ այսպէս: Միւս կողմէն ռամկավարները բաժան բաժան, չես գիտեր ո՞ր
սուրբին աղօթե: Միայն հնչակեաններուն քար նետող չկայ: Չըլլայ որ իրենց ծառը
բաւական պտղատու չէ...
Եկեղեցին չըսեմ, բայց մեր կրօնական հաստատութիւններն ալ հեռացած են զիրենք
հիմնող արժէքներէն: Կրօնական մը որոշ պրէնտի ինքնաշարժ պահանջած է, ուրիշ մը
այսինչ պանդոկը....
Արդեօք չե՞ն գիտեր որ Քրիստոս ծնաւ ախոռի մը մսուրին մէջ, Երուսաղէմ մտաւ իշու
քուրակի՝ աւանակի վրայ նստած: Ոտնլուան ալ ձեւի համար արարողութիւն մը չէ: Խոր
իմաստ ունի: Յիսուս գիտէր մարդ արարածին բնոյթը եւ ճիշդ օրինակ թողեց:
Եթէ մեր Եկեղեցին պահէր իր արժէքները, հաւատքը ապրելով քարոզէր, ազգը հարց չէր
ունենար:
Յունուար 11, 2019:
- Յովէ՛լ, վաղը հաղորդում կայ. «Մեր այժմու մարտահրաւէրներն ու Դաշնակցութեան
դերը», կրնա՞ս երկու խօսքով մասնակցիլ»: Վարդանն է:
Կրնամ:
Կ'արձանագրեմ կարճ պատգամ մը եւ կը ղրկեմ:
Մարտահրաւէրներու ուղղութեամբ, նախ պէտք է անդրադառնանք մեր կացութեան:
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Վերջին քառասուն տարներուն, Սփիւռքի ձգողական կեդրոնը փոխադրուեցաւ Միջին
արեւելքէն դէպի արեւմուտք: Միջին արեւելքի մէջ հայերս շրջապատուած ըլլալով
այլակրօն ժողովուրդներով, ձեւով մը պաշտպանուած էինք: Քրիստոնեայ արեւմուտքի
մէջ հայը կը շաղուի, կը համակերպի, ինչպէս ձուկը ջուրի մէջ: Տակաւին Ռուսաստանի
համայնքին կացութիւնը աւելի ահաւոր է:
Այս քառասուն տարիներու ընթացքին, մեր՝ Սփիւռքի կառոյցները, ըլլան անոնք
կրօնական, կուսակցական, կրթական թէ ընկերային, կորսնցուցած են
հաստատութիւններ, կալուածներ, տնտեսական միջոցներ, եւ ամենէն կարեւորը,
կորսնցուցած են թիւ, որակ:
Երկրորդ փոփոխութիւն մը որ տեղի կ'ունենայ ներկայիս, այն ալ մեր հասարկութեան
ապաքաղաքականացումն է: Ներկայիս, կը պակսի ժողովուրդի մասնակցութիւնը
քաղաքական եւ այլ հատուածային կառոյցներու մէջ, եւ սա՝ ո՛չ մեր
կուսակցութիւններուն յանցանքն է, ո՛չ ալ իւրայատուկ է հայութեան: Տեսէ՛ք ինչ
պատահեցաւ եւ կը պատահի դասական կուսակցութիւններուն՝ Ֆրանսա, Իտալիա,
Անգլիա, Միացեալ Նահանգներ: Անոնք պարզապէս փուլ կու գան:
Մեր կացութիւնը սակայն կը տարբերի վերոյիշեալ երկիրներէն: Մենք մեր հողին վրայ
չենք եւ ալ աւելի պէտք ունինք այն կառոյցներուն, որոնց կը պարտինք մեր ներկայի
գոյութիւնը:
Ժողովուրդը, յատկապէս երիտասարդութիւնը, այսօր դուրս կու գայ ազգային
կառոյցներէ, կուսակցութիւններէ, եւ մենք չենք կրնար կանխարգիլել ընկերութեան
անցումային փոփոխութիւնները:
Ո՞րն է մեր մարտահրաւէրը:
Յարմարիլ այս փոփոխութիւններուն՝ իմաստութեամբ, պահպանելու համար այն զոր
տակաւին չենք կորսնցուցած եւ կերտելու նորը:
Ի՞նչ նկատի ունիմ իմաստութիւն բառով:
Մօտ երեսուն տարի առաջ Ռուսաստան եւ Չինաստան ենթարկուեցան յեղաշրջման,
համայնավարութիւնէ դէպի ազատ շուկայի դրութիւն:
Չինաստանի յեղաշրջումը կատարուեցաւ իմաստութեամբ, իսկ Ռուսաստանինը՝
քաոսային ձեւով, որուն հետեւանքով քանդուեցան երկրի տնտեսական եւ
արդիւնաբերական կառոյցները:
Տեսէք հիմա ու՞ր է Չինաստանը եւ ու՞ր է Ռուսաստանը, հակառակ իր ունեցած
տարածքին, ուժին, բնական հարստութեան, եւ արդիւնաբերական փորձառութեան:
Կը խօսինք Դաշնակցութեան մասին: Ես դաշնակցական չեմ, ոչ ալ համակիր եմ: Պէտք է
ընդունիլ, սակայն, որ Դաշնակցութեան պաստարին ետեւ, որ դուրսէն կ'երեւի որպէս

Page: 8

Keghart
Non-partisan Website Devoted to Armenian Affairs, Human Rights
and Democracy

The Salt
https://keghart.org/hovel-chenorhokian-salt/

փակ ակումբ մը, կան դուստր կազմակորպութիւններ եւ շարքայիններու բանակներ
որոնք անձնուէր կ'աշխատին կուսակցութեան համար, միաժամանակ նպաստելով
ազգին: Որպէս օրինակ, Մարսէյի Համազգային դպրոցը անցեալ տարի գրաւած էր
տասնըվեցերորդ դիրքը Ֆրանսայի չորս հազարէ աւելի լիսէնէրու մէջ: Սիրելիներ,
այսպիսի արդիւնք կրնայ ըլլալ միայն անձնուէր աշխատանքի պտուղը: Եւ գիտենք, թէ
դպրոցի համար աշխատիլ որքան ջանք, աշխատանք, զոհաբերութիւն կը պահանջէ:
Երէկ, Սփիւռքի մէջ ունէնիք երկու բեւեռ, որոնք քիչ թէ շատ կը մօտենային: Այսօր,
երրորդ բեւեռ մը կը բացայայտուի, որ ընդհանրապէս դէմ է գոյութիւն ունեցող
կառոյցներուն: Իրաւունք ունի՛ն, սակայն պետք չէ անպատշաճ կամ անպարկեշտ
առաջնորդին, տնօրէնին կամ հերթապահին պատճառու զոհել կամ վտանգել մեր
արժէքավոր հաստատութիւնները:
Ո՞րն է մեր մարտահրաւէրը:
Ունենալ ազգային ղեկավարութիւն, որ է առաջնորդէ ժողովուրդը իմաստութեամբ, եւ
փոխանակ իրարու դէմ պայքարելուու, միասին աշխատին ու կերտեն, որպէսզի 1990-ի
Ռուսաստանի կամ այսօրուայ Ֆրանսայի ցուցարարներուն պէս, չկործանեն մեր
կառոյցները:
Ո՞րը պէտք է ըլլայ Դաշնակցութեան ընտանիքի եւ ի հարկին Սփիւռքի ազգային
կուսակցութիւններու դերը:
Բացուիլ, բարձրանալ՝ տեսնելու ընդհանուր պատկերը, զօրավիգ կանգնելու Սփիւռքի
նոր առաջնորդութեան, որ պէտք է ըլլայ վերքաղաքական:
Այսօր հրամայական է տարբեր մարզերու մէջ մեր ծրագիրները, մեր «software»-ները
բարեփոխել, իմաստութեամբ յարմարելու փոփոխութիւններուն, նոր կացութեան: Սա
միայն մեր հարցը չէ: Աշխարհայնացումը եւ թուայնացումը (globalisation & digitalisation)
վերաձեւեցին ընկերութիւնը: Տեղականը կը նահանջէ աշխարհայնացածին դիմաց, եւ
թուայնացումը կը գրավէ, կուլ կու տայ աշխարհը: Դասական խանութներ,
շարժապատկերի սրահներ կը փակուին ի նպաստ Ամազոնի եւ Նէթֆլիքսի: Արդի
դասագրքերու կողքին պէտք ունինք արդի դասաւանդութեան եւ հաղորդակցութեան
միջոցներու, եություպի հայկական հաղորդումներու...
Այսօր Սիտնի, Փարիզ, կամ Լոս Անճէլըս ծնած քանի՞պատանի կամ երիտասարդ
եկեղեցի, հայկական դպրոց կը հաճախէ, երդում կու տայ: Իսկ երեսուն տարի ե՞տք: Ան
որ չ'անդրադառնար եւ չի համակերպիր անցումային փոփոխութիւններուն,
դատապարտուած է:
Բացուիլ եւ բարձրանալ՝ հրամայականն է ազգին, բայց նաեւ մեր բոլոր ազգային
կառոյցներուն, ըլլան անոնք կրօնական, կուսակցական, կրթական, ընկերային:
* Մատթէոս 5:13 - Դուք էք երկրի աղը: Բայց եթէ աղը իր համը կորսնցնէ, ինչո՞վ պիտի
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աղեն զայն: Այլեւս ո՛չ մէկ բանի կը ծառայէ, հապա զայն կը թափեն, եւ մարդոց ոտքի
կոխան կը դառնայ:
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