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Կեդրոնականցիներ 
կ՚ոգեկոչեն Յ. Ճ. Սիրունին

Ես 19, քոյրս 16 տարե կան էր, երբ այդ 

եր դի քին տակ մէկ տե ղուե ցանք։ Շուրջ 

25 ըն կերնե րով աղեր սա գիր մը յանձնե-

ցինք Պատ րիար քա րան, յայտնե լով թէ 

վա ւերա ցուիլ կ՚ու զենք իբ րեւ Պո յաճը-

գիւ ղի Սուրբ Երից Ման կանց Եկե ղեց-

ւոյ «Սա յաթ Նո վա Դպրաց Դաս երգչա-

խումբ»։

Ան սո վոր երե ւոյթ մըն էր այդ, քա նի 

որ քա ղաքիս մէջ գոր ծող քսա նի մօտ 

երգչա խումբե րը տաս նա մեակ ներ առաջ 

ձե ւաւո րուած էին յատ կա պէս ալ հայ կա-

կան հոծ բնակ չութիւն ու նե ցող թա ղերու 

եկե ղեցի ներու շուրջ։

Իր բնա կան ըն թացքին մէջ ոգե ւորու-

թիւն ստեղ ծե լիք այդ դի մու մը սա կայն 

որոշ վե րապա հու թիւննե րու տե ղի տուաւ 

առա ջին հեր թին։ Քիչ չէին այն հո գեւո-

րական կամ աշ խարհա կան ան ձինք, որոնք 

իս կոյն լծուած էին այս նոր յայտնու-

թիւնը վար կա բեկե լու գոր ծին։ Բա զում 

մեկ նա բանու թիւններ կ՚ուղղէին Պատ-

րիարք Սրբա զանին, որ պէսզի ան չվա-

ւերաց նէ այդ կազ մը։

Առար կութիւններ կու գա յին խումբին 

որ դեգրած անուան շուրջ։ Չէին պատ-

շա ճեց ներ Սա յաթ Նո վայի անու նը, եկե-

ղեցա կան կազ մա կեր պութեան մը հա մար։ 

Ի՞նչ զար մա նալի, պատ մութիւ նը կը վկա յէ 

թէ նախ քան նա հատա կուի լը մեծ աշու-

ղին վեր ջին խօս քե րը եղած են. «Չըխ մա-

նամ քի լիսա տան, տէօն մէ նէմ Իսա տան»։

Այդ բո լորը ար դէն ան ցեալ եղան 

եւ Սա յաթ Նո վա երգչա խումբը թեր-

թիս լոյս տե սած օր պի տի նշէ իր հիմ-

նարկու թեան 42-ամեակը։

Մեծ հպար տութեամբ կրնամ ըսել թէ 

փառ քի 42 տա րինե րու մա սին է խօս քը։

Այ սօր ու րա խու թեամբ կա րելի է հաս-

տա տել թէ իրա ւացի ելան 42 տա րիներ 

առաջ մե զի դէմ առար կողնե րը։ Անցնող 

ժա մանա կի ըն թացքին մենք միշտ յա ջողե-

ցանք իրենց ընդվզու մը, դժգո հու թիւնը, 

բար կութիւ նը, ան հանդուրժո ղակա նու-

թիւնը ար դա րաց նել եւ այս բա նը ըրինք 

սերնդա փոխու թեամբ հան դերձ։ Կը նշա-

նակէ թէ յա ջողե ցանք պա հել մեր ու րոյն 

դի մագի ծը, ինչ որ այ սօր ալ կը շա րու-

նա կէ խո չըն դոտ դառ նալ բո լոր անոնց 

հա մար, որոնք չեն կրնար հա մակեր պիլ 

ըն կե րային կեան քի զար գա ցումնե րուն 

եւ կը մնան սո վորա կանին, աւան դա-

կանին, ար դէն իսկ փոր ձուածին կառ-

չած մնալ։

Սա յաթ Նո վա երգչա խումբի հիմ-

նարկու թեան տա րինե րուն թէ երկրի 

մէջ եւ թէ արեւմտեան կողմն աշ խարհի, 

կը տի րէր Փա րիզի մէջ 1968-ին ծայր 

տուող եւ ապա հա մայն աշ խարհը ողո-

ղող երի տասար դա կան ապստամ բութեան 

ոգին։ Այդ ոգիի պոլ սա հայու թեան մէջ 

ցո լացումն է Սա յաթ Նո վա երգչա խու մը, 

որ իր կար գին որոշ մա շեցում մը ապ րե-

լով հան դերձ յա ջողած է այդ խի զախ 

ջի ղը վառ պա հել մին չեւ օրս։

Մի գու ցէ այս յատ կութիւնն է, որ 

պոլ սա հայ այս մէկ տե ղու մը դուրս բե րաւ 

սո վորա կան դպրաց դա սի մը սահ մա-

նու մէն եւ վե րածեց հա սարա կական 

կազ մա կեր պութեան։ Եթէ այդպի սինե-

րը հա մաշ խարհա յին գետ նի վրայ կը 

կո չուին NGO, այ սինքն ո՛չ պե տական 

կազ մա կեր պութիւն, մենք ալ ինքնա բերա-

բար պի տի հա մարուինք NPO, այ սինքն 

ո՛չ Պատ րիար քա կան կազ մա կեր պութիւն։

Թիւ րի մացու թիւնը կան խե լու համար 

նշենք որ NGO չի նշա նակեր հա կապե-

տական, ուստի NPO ալ պի տի չնշա նակէ 

հա կապատ րիար քա կան։ Այստեղ նշուածը 

իշ խա նու թիւնը եւ անոր կա նոն նե րը 

յար գե լով հան դերձ ան կախ դա տողու-

թեան, ազատ մտքի ու կամ քի նկատ-

մամբ նա խան ձախնդիր ըլ լալն է։

Ող ջո՜յն 42 ամեակին, ող ջո՜յն այդ 

անցնող 42 տա րինե րու ար տադրու թիւնն 

ու կու տա կու մը նոր շունչով դէ պի ապա-

գայ տա նող նոր սերունդին։ 

Մենք ու Մերոնք

NGO-էն 
NPO 42 տարի
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Համբաւաւոր գրող, հրապարակագիր եւ բանասէր Յ. Ճ. Սիրունի պիտի ոգեկոչուի՝ 30 Մայիս Ուրբաթ երեկոյ 

ժամը՝ 20.30-ին, Ֆէրիգիւղի Ն. Շիրինօղլու սրահին մէջ, իր երբեմնի վարժարանին՝ Կեդրոնականի ուսուցիչ եւ 

սաներուն կողմէ։ Էսաեանի եւ Կեդրոնականի մէջ ուսանած Սիրունի, դեռ Կեդրոնականի աշակերտ կ՚աշխատակցի 

«Մասիս» հանդէսին։ 1907-ին կը բանտարկուի իբրեւ թէ արգիլուած թերթերը Պոլիս բերելու յանցանքով։ Իր 

շրջանի մտաւորականութեան հետ կը հիմնէ Էսաեան եւ Կեդրոնական սանուց միութիւնները։ Բարձրագոյն ուսումը 

կը ստանայ Պոլսոյ Համալսարանի իրաւաբանական ճիւղին մէջ։ Գրութիւնները լոյս կը տեսնեն շրջանի գրեթէ 

բոլոր թերթերուն։ Դանիէլ Վարուժանի եւ Կոստան Զարեանի հետ հրատարակած են «Նաւասարդ» տարեգիրքը։ 

1915-ի արհաւիրքէն կը փրկուի պատահաբար։ 1922-ին կը հաստատուի Ռումանիա։ 1944-ին կ՚աքսորուի տասը 

տարի։ Իր գրի առած հազարաւոր էջերը կորուստի կը մատնուին բանտարկութեան շրջանին։ Կը վերսկսի գրական 

գործունէութեան։ Բազմաթիւ հատորներու կարեւորագոյններէն է՝ քառահատոր «Պոլիս եւ Իր Դերը» անուն գործը։ 

Քէսապցիք՝ հարազատներուն մօտ

Տի յար պէ   քի  րի Սուր թա   ղամա   սի նախ   կին 

քա   ղաքա   պետ Ապ   տուլլահ Տէ   միր   պաշ 

այս նոր շրջա   նին թէեւ չի շա   րու   նա       կեր 

քա   ղաքա   պետի պաշ   տօ       նը, բայց ընդմիշտ 

կը շա   րու   նա       կէ մնալ պատ   նէ       շին վրայ, ի 

նպաստ իր քա   ղաքին։

Ար   դա       րեւ նախ   կին քա   ղաքա   պետը քա  -

ղաքի զա   նազան ազ   գա       յին ու կրօ   նական 

հա   ւաքա   կանու   թիւննե   րու ներ   կա       յացու   ցիչնե  -

րէն բաղ   կա       ցած «Քա   ռաս   նաց Խոր   հուրդ»ի 

ներ   կա       յացու   ցիչնե   րու խումբով մը գա   ցին 

Հռոմ ու Վա   տիկա   նի մէջ այ   ցե       լու   թիւն մը 

տուին Ֆրան   ցիսկոս Պա   պին։

Ս. Պա   պը Չո   րեք   շաբթի օրուայ արա  -

րողու   թե       նէն ետք ժո   ղովուրդը ող   ջունե   լու 

պա   հուն յատ   կա       պէս յի   շեց Տիգ   րա       նակեր  -

տի պա   տուի   րակու   թիւնը, ըսե   լով՝ «Կ՚ող  -

ջունեմ Տի   յար   պէ       քիրէ ժա   մանած խոր   հուրդը»։ 

Պա   պը աւե   լի վերջ կանգ առաւ պա   տուի  -

րակու   թեան մօտ, ուր Տէ   միր   պաշ առի   թը 

ու   նե       ցաւ Նո   րին Սրբու   թե       նէն խնդրել, որ 

աղօ   թէ հաշ   տութեան գոր   ծընթա   ցի յա   րատե  -

ւու   թեան հա   մար։ Պա   պը փո   խադար   ձա       բար 

յայտնեց որ կը ցան   կայ Աս   տուծոյ օրհնու  -

թիւնը իրենց վրայ, քա   նի որ կը կա   րեւո   րէ 

անոնց ջան   քե       րը։

Ռա   մազան Եավու   զի ստո   րագ   րութեամբ 

ՏՀԱ գոր   ծա       կալու   թեան փո   խան   ցած լրա  -

տըւու   թեան հա   մաձայն առա   ջին ան   գամ է որ 

Տի   յար   պէ       քիրէն պա   տուի   րակու   թիւն մը Վա  -

տիկա   նի մէջ կ՚այ   ցե       լէ Պա   պին։ Ապ   տուլլահ 

Տէ   միր   պաշ ան   ցեալ տա   րի ժա   մադ   րութիւն 

խնդրած ու ստա   ցած էր դրա   կան պա   տաս  -

խան։ Այդ պա   տաս   խա       նէն ետք Ս. Պա   պի 

կող   մէ ըն   դունուած էր Տէ   միր   պա       շի գլխա  -

ւորած Քա   ռաս   նաց Խոր   հուրդի պա   տուի  -

րակու   թիւնը, որ կը բաղ   կա       նար հե   տեւեալ 

ան   ձե       րէն՝ հա   յոց Սուրբ Կի   րակոս Եկե  -

ղեց   ւոյ թա   ղական խոր   հուրդի ատե   նապետ 

Վարդգէս Էր   կուն Այըք, ասո   րեց   ւոց Սուրբ 

Աս   տուածա   ծին Եկե   ղեց   ւոյ ատե   նապետ Ճան 

Շա   քարէր, Քաղ   դէաց   ւոց եկե   ղեց   ւոյ ատե  -

նապետ Եու   սուֆ Գա   րատա   յը, Թիւրքմէն 

Ալէ   վինե   րու տէ   տէ Հա   սան Պայ   քութ, Հո  -

գեւո   րակա   նաց Զօ   րակ   ցութեան միու   թեան 

ատե   նապետ Զա   հիտ Չիֆթգու   րան, Պօ  -

քարկ-ի Շէխ Նաք   շի Սա   յա, Տէր   սի       մի հան  -

րա       ծանօթ առաջ   նորդ Շէխ Սա   յիտի թո   ռը 

Մու   համմէտ Աքար եւ Տու   հօք-ի քա   ղաքա  -

պետ Շէվ   քէթ Մու   համմէտ Օս   ման։

Շուրջ տա   սը վայրկեան տե   ւած այ   ցե      -

լու   թե       նէն ետք այս մա   սին լրա   ցու   ցիչ տե  -

ղեկու   թիւններ փո   խան   ցող Տէ   միր   պաշ սա  -

պէս խօ   սեցաւ՝ «տե   սակ   ցութեան ըն   թացքին 

Պա   պէն խնդրե   ցինք, որ աղօ   թէ Թուրքիայէ 

ներս սկիզբ առած հաշ   տութեան գոր   ծընթա  -

ցի յա   րատե   ւու   թեան ու յա   ջողու   թեան հա  -

մար։ Բա   ցատ   րութիւններ տուինք տար   բեր 

հա   ւատքնե   րու եւ մշա   կոյթնե   րու ներ   կա       յացու  -

ցիչնե   րէ բաղ   կա       ցած Քա   ռաս   նաց Խոր   հուրդի 

գոր   ծունէու   թեան մա   սին։ Խնդրե   ցինք նաեւ, 

որ բա   րեխօ   սէ Տի   յար   պէ       քիր քա   ղաքի պա  -

րիսպնե   րուն ՈՒ   ՆԷՍՔՕ-ի Հա   մաշ   խարհա  -

յին Մշա   կոյ   թի Ժա   ռան   գութեան ցան   կին մէջ 

գրան   ցուելուն։ Մեր բա   նաւոր խնդրանքնե   րու 

ման   րա       մաս   նութիւննե   րը պա   րու   նա       կող նա  -

մակը յանձնե   ցինք իրեն։ Մինչ այդ զինք 

հրա   ւիրե   ցինք նաեւ մեր քա   ղաքը։ Իսկ Ս. 

Պա   պը օրհնեց մեր աշ   խա       տու   թիւնը, ըսե  -

լով՝ -Աս   տուած ձեզ հետ-։ Ան   շուշտ որ շատ 

ու   րախ պի   տի ըլ   լանք, եթէ Պա   պը ըն դունէ 

մեր հրա ւէրը»։ 

Մարտ ամսու քսանական օրե րուն, աւե-
լի քան երեք տա րիէ ի վեր շա րու նա-

կուող Սու րիոյ քա ղաքա ցիական պա տերազ-
մը հա սած էր հա յաբ նակ Քէ սապ քա ղաքը։ 
Շու տով վե րահա սու եղանք թէ այս պատ-
մա կան բնա կավայ րի հայ բնակ չութիւ նը 
մե ծաւ մա սամբ փո խադ րուած էր հա րեւան 
Լա թաքիա քա ղաքը։ Միայն մօտ երե սուն 
տա րեց ներ հրա ժարած էին պա պենա կան 
տու նը լքե լու եւ հա մակեր պած էին ի պա հան-
ջել հար կին մա հը իրենց սե փական օճա-
խի մէջ ըն դունե լու խոր հուրդին։ Սա կայն 
Քէ սապը գրա ւող յոր դա ները զի րենք բռնօ րէն 
հա նեցին տու նե րէն եւ իբ րեւ թէ Լա թաքիա 
փո խադ րե լու պատ րուակով բե րին Թուրքիա։ 
Ար տա քին Գոր ծոց Նա խարա րու թիւնը փոր-
ձեց ան գամ մը եւս ճշմար տութիւ նը շրջել եւ 
հա մայն աշ խարհին քա րոզել թէ Թուրքիա 
մար դա սիրա կան դրդումնե րով ապաս տան 
կը հան դի սանայ պա տերազ մէն տու ժած 
սու րիահա յու թեան։ Այս դժո խային պայ-
մաննե րու մէջ միակ սփո փիչ զար գա ցու-
մը գո յացաւ այն պա հուն, երբ իշ խա նու-
թիւննե րը հա մոզուեցան եկող նե րը հա յաբ նակ 
Վա քըֆ լը գիւղ փո խադ րե լու։

Այդ պա հէն ետք Վա քըֆ լը գիւ ղի հա յերը 
գլխա ւորու թեամբ գիւ ղա պետին ու թա ղային 
խոր հուրդի ատե նապե տին, լծուեցան իրենց 
ազ գա կից նե րուն կեան քի պայ մաննե րը կա րելի 
չա փով բա րելա ւելու գոր ծին։ Ան շուշտ որ 
դիւ րին չէր իրենց գոր ծը, քա նի որ եկող նե-
րու մօտ կը տի րէր անստու գութեան պատ-
ճա ռած խու ճա պի հո գեբա նու թիւնը։ Վա քըֆ-
ցի ները շու տով դուրս եկան անակնկա լի 
շուարու մէն եւ Թուրքիոյ Հա յոց Պատ րիար-
քա րանի եւ իս թանպու լա հայու թեան զօ րակ-

ցութիւնն ալ վա յելե լով կարճ ժա մանա կի 
մէջ դա սաւո րեցին պի տանի պայ մաննե րը։

Նկա տի ու նե նալով որ եկող նե րը 
հա րազատ ներ ու նէին Լի բանա նի մէջ, 
ուստի ամե նատ րա մաբա նական լու ծումը 
պի տի ըլ լար զի րենք փո խադ րել Պէյ րութ։ 
Քա նի որ եկող նե րը ան ցա գիր չու նէին, գիւ-
ղի վա րիչ նե րը եւ Պատ րիար քա կան Աթո ռի 
պա տաս խա նատու ներ իշ խա նու թիւննե րու հետ 
կապ հաս տա տելով փու թա ցին անհրա ժեշտ 

թղթա բանու թիւննե րը դա սաւո րելու։ Հա զիւ 
այս բո լորէն ետք կա րելի եղաւ Վա քըֆ-
գիւղ ապաս տա նած քէ սապա հայե րէն 18 
հո գինոց խումբը ճամ բել դէ պի Պէյ րութ։ 
Վեց քէ սապա հայեր կը շա րու նա կեն մնալ 
Վա քըֆ լը գիւղ, մին չեւ որ պատ րաստուին 
իրենց ալ փաս տա թուղթե րը։

Նշենք որ Պէյ րութի ճամ բու վրայ երեք 
Վա քըֆ գիւղցի ներէ զատ Կրօ նական Ժո ղովոյ 
ատե նապետ Հայր Թա թուլ Ծ. Վար դա պետ 

Անու շեան եւ եր կու լրագ րողներ՝ Արիս Նալ-
ճը եւ Յա րութ Էք մա նեան կ՚ըն կե րակ ցէին 
քէ սապ ցի ներուն։ Իսկ Լի բանա նի մէջ զի րենք 
դի մաւո րելու հա մար օդա կայան եկած էին 
լի բանա նահայ գոր ծիչներ։

Ու ղեկցող նե րը վե րադար ձին երբ կը 
փո խան ցէին իրենց տպա ւորու թիւննե րը, շեշ-
տը կը դնէին մին դրա կան, մին ժխտա-
կան եր կու երե ւոյթնե րու վրայ։ Անոնք նախ 
տպա ւորուած էին դի մաւո րելու հա մար օդա-
կայան եկող պա տուիար կութեան կազ մա-

կեր պուածու թե նէն ու կար գա պահու թե նէն։ 

Գնա հատան քով կ՚ար տա յայ տուէին այդ 

պատ կերնե րու մա սին։ Իսկ իբ րեւ ժխտա-

կան երե ւոյթ անոնք կը մատ նանշէին նոյն 

պա տուի րակու թեան ներ կա յացու ցիչնե րու 

ան հա ղոր դութիւ նը Թուրքիայէն եկող նե-

րու նկատ մամբ։ Ար դա րեւ այդ մթնո լոր-

տը զգա լի էր լու րը հա ղոր դող յա ջորդ 

օրուայ «Ազ դակ»ի էջե րուն մէջ։ «Ազ դակ» 

ան տե սած էր Թուրքիոյ հա յոց տա ծած 

հո գատա րու թիւնը եւ կազ մա կերպչա կան 

աշ խա տու թիւնը եւ քէ սապ ցի ներու Լի բանան 

ժա մանու մը վե րագ րած էր կու սակցա կան 

ջա նասի րու թեան։ Աս երե ւոյ թը ընդվզում 

յա ռաջա ցու ցած էր քէ սապ ցի ներուն ըն կե-

րակ ցող կազ մին վրայ, որոնց տրա մադ-

րութիւ նը իր ար տա ցոլու մը գտաւ Պոլ սոյ 

հա յերէն օրա թեր թե րու մէջ Թա թուլ Հայր 

Սուրբի ստո րագ րութեամբ։ Պար տինք նշել 

որ ազ գայնա կանու թիւնով թու նա ւորուած 

միտ քե րը դեռ տա կաւին բա ւական տհաս 

են հայ ժո ղովուրդի հո գերուն գի տակ ցե-

լու եւ այդ ուղղու թեամբ պատ շաճ ռազ մա-

վարու թիւն ձե ւաւո րելու հա մար։           

«ՓՈՔՐԻԿ»ներու համար

Ս. Պապը հրաւիրեցին 
Տիգրանակերտ-Ամէտ

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Սիրելի (առայժմ 6-10 տա   րեկա   նի 

մի   ջեւ) տղաք, 

«Կար   դանք, Խա   ղանք, Դի   տենք, 

Լսենք, Գրենք, Խնդանք, Լու   ծենք, Բաժ  -

նենք, Ստեղ   ծենք, Զո ւար   ճա       նանք, Երե  -

ւակա   յենք, Սոր   վինք…»

Այս բո   լորը սա   կայն ընենք ո՛չ թէ 

որ   պէս դաս կամ պար   տա       կանու   թիւն, 

այլ իբ   րեւ խաղ, ինչպէս պի   տի հեգ   նէր 

գրո   ղը՝ «Պա   րապ վախ   տի խա   ղալիք», 

մեր հա   մակար   գիչնե   րուն դի   մաց, շնոր   հիւ 

«Նո   րին Սրբու   թիւն՝ google»ի…։

Կեան   քին մեծ մա   սը հա   մակար   գի      -

չին դէ   մը ան   ցը       նող   նե       րու, հա   մացան  -

ցի սի   րահա   րուած   նե       րու, բայց յատ   կա      -

պէս «փոք   րիկ»նե   րուն՝ դա   սերէն դուրս 

մնա   ցած ժա   մերուն իրա   կանցնե   լու հա  -

մար խումբ մը գա   ղափա   րապաշտնե  -

րու կող   մէ յղա   ցուած հա   մակարգչա   յին 

ծրա   գիր մըն է խնդրոյ առար   կայ կայ   քէ      -

ջը, որ կը կո   չուի «Փոք   րիկ», ուր կրնաք 

մտնել «google»էն, գրե   լով՝ «www.pok-
rig.org», եւ ահա ձեր հա   մակար   գի       չին 
վրայ պի   տի բա   ցուի.- Դա   սական, Ար  -

դի, Առակ, Առաս   պե       լական, Հէ   քեաթա  -

շարք, Կտա   կարան, անուն 6 կո   ճակ   նե      -

րով կայ   քէջ մը։

«Փոք   րիկ»ը կը պար   փա       կէ առայժմ 

որոշ թի   ւով հէ   քեաթ   ներ, որոնց թի   ւը ամ   սէ 

ամիս ու տե   ւական պի   տի 

բարձրա   նայ եւ շու   տով պի   տի 

գայ օրը՝ երբ դուք կայ   քէ       ջի 

ար   խի       ւէն պի   տի ստի   պուիք 

փնտռել ու կան   չել, օրի   նակ՝ 

Ղա   զարոս Աղա   յեանի կամ 

Յով   հաննէ   ս Թու   մա       նեանի 

յա   տուկ նկա   րազար   դո-

ւած հէ   քեաթ   նե       րը, այս ինչ 

գծագ   րի       չին կամ այն ինչ 

հէ   քեաթա   սացին գոր   ծե       րը 

կամ պատ   մածնե   րը։

Բայց ար   դէն մեր սիւ  -

նա       կին չա   փը ան   ցուցինք, ուստի կարճ 

խօս   քով, բա   ցէք «www.pokrig.org»ը եւ 
ըմ   բոշխնե   ցէք, առ   նո ւազն, եթէ կան, տան 

փոք   րիկնե   րուն հա   մար։

***

20 Մա   յիսի երե   կոյեան Գա   րակէօզեան 

Տան հիմ   նադրման 100-ամեակի յանձնա  -

խումբի հրա   ւէրով Ն. Շի   րինօղ   լու սրահ 

ժա   մանող   նե       րը բաժ   նե       կից եղան այս 

եզա   կի նա   խաձեռ   նութեան, ու ներ   կա       ները 

կայ   քէ       ջի իրա   կանաց   ման առ   թիւ ջեր   մօ      -

րէն շնոր   հա       ւորե   ցին գլխա   ւոր նա   խաձեռ  -

նարկ՝ Ան   նա Թու   րա       յը եւ իր գոր   ծա       կից 

տաս   նեակ   նե       րով ար   ժէ       քաւոր արո ւես   տա      -

գէտ   ներն ու աշ  խա  տակից նե րը։ 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՅԱՐՈՒԹ ԷՔՄԱՆԵԱՆ

Պա   պը կանգ առաւ պա   տուի   րակու   թեան մօտ

Յոբելենական յանձնախումբէն Հայկ Ասլանեան, 
Տիգրան Կիւլմէզկիլ, Գարակէօզեանի սաներ եւ Սէրտա Ասլան
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Թրքա հայոց իրա կանու թեան մէջ եկե   ղեցի  -

ները կը յի   շուին սուրբե   րու անուննե  -

րով, իսկ դպրոց   նե       րը հա   զիւ մի քա   նի բա  -

ցառու   թեամբ՝ հիմ   նա       դիր բա   րերար   նե       րու 

կամ ման   կա       վարժնե   րու անուննե   րով։ Այդ 

բա   ցառու   թիւննե   րէն կա   րելի է նշել Կեդ  -

րո       նակա   նը, նո   րահաս   տատ Հրանդ Տինք 

դպրո   ցը եւ ընդհան   րա       պէս անու   նէ զուրկ 

Եշիլ   գիւղի Հա   յոց միջ   նա       կարգ վար   ժա       րանը։ 

19 Մա   յիս Եր   կուշաբ   թի առա   ւօտ խմբագ  -

րա       տունս այ   ցե       լեցին Պաքըրգիւղի թա   ղային 

խոր   հուրդի անու   նով Հեր   մի       նէ Պէն   լիօղ   լու, 

Մա   րի Եան   ճը եւ Ար   ման Աչըք   կէօզ։ Հիւ  -

րե       րը ման   րա       մաս   նութիւններ փո   խան   ցե       ցին 

թաղի պատ   մա       կան վարժարանի նո   րակա  -

ռոյց շէն   քի շի   նու   թեան մա   սին։

Հայ ժո   ղովուրդը ազ   գա       պահ   պանման 

խնդրին մէջ պաշ   տա       մունքի կող   քին կա  -

րեւո   րագոյն գոր   ծօ       նը հա   մարած է ու   սումը, 

կրթու   թիւնը, հե   տեւա   բար դպրո   ցը։ Նա   խան  -

ձախնդիր եղած է դպրո   ցի նկատ   մամբ։ 

Ջա   նացած է միշտ ներ   կա       յանա   լի պա   հել 

դպրո   ցի շէն   քը։ Խնա   մակալ   ներ սի   րած են 

եթէ ոչ ամէն տա   րի, բայց գո   նէ եր   կու կամ 

երեք տա   րին ան   գամ մը ամ   բողջ բա   ժին   նե      -

րով ներ   կել, նո   րոգել շէն   քը։ Սա   կայն հիմ  -

նա       կան դպրո   ցաշի   նու   թիւնը միշտ բա   ւական 

դժո ւար հա   սանե   լի երազ մը եղած է մեր 

կրթա   կան կեան   քի մէջ։ Օրի   նակի հա   մար 

Կեդ   րո       նական վար   ժա       րանը յա   րակից շէն  -

քէն բա   ժին   նե       րու յա   ւելու   մով գրե   թէ կրկնա  -

պատ   կած է դպրո   ցի տա   րած   քը, առանց դի  -

մելու նոր շի   նու   թեան։ Այս մա   սին առա   ջին 

օրի   նակը եղաւ Օր   թա       գիւ   ղի Թարգման   չաց 

Վար   ժա       րանը, որ պա   հելով հան   դերձ հին 

շէն   քի պա   տերը, ներ   քուստ ի հի   մանէ նոր 

շէնք կա   ռու   ցեց։

Աւե   լի խի   զախ քայ   լի մը դի   մած է Պա  -

քըր   գիւղի թա   ղական խոր   հուրդը, որ կը 

պա   հէ Տատեանի պատ   մա       կան շէն   քը եւ 

կող   քի տա   րած   քին վրայ կը կա   ռու   ցէ ամ  -

բողջո   վին նոր ու ար   դիաշունչ դպրոց մը։

Ար   դէն ան   ցեալ ամիս աւար   տե       ցաւ 

դպրո   ցի շի   նու   թիւնը։ Այժմ աշ   խա       տանք կը 

տա   րուի ներ   քին սար   քա       ւորումնե   րու, ջու   րի 

ու ելեկտրա   կանու   թեան ցան   ցի կազ   մութեան 

ու այլ մանր գոր   ծե       րու հա   մար, որ ըստ նա  -

խատե   սու   թեան պի   տի շա   րու   նա       կուի մին   չեւ 

նոր ուսման տար   ւոյն սկիզ   բը կամ առա  -

ւելա   գոյնս առա   ջին եռամ   սեայի աւար   տին։

Թա   ղական խոր   հուրդի ան   դամնե   րուն 

մե   զի ներ   կա       յացու   ցած նա   խագի   ծերէն յայտնի 

կը դառ   նայ թէ Պա   քըր   գիւղ իս   կա       պէս կ՚օժ  -

տո ւի ար   դիաշունչ դպրո   ցով մը, որուն հա  -

մար ան   կեղծօ   րէն կը գո   չենք «Ձեր վարձքը 

կա   տար»։

Թա   ղակա   նու   թիւնը այս հսկայ շի   նու   թեան 

ման   րա       մաս   նութիւննե   րը ժո   ղովուրդին փո  -

խան   ցե       լու հա   մար 28 Մա   յիս 2014 Չո   րեք  -

շաբթի օր կազ   մա       կեր   պած է ընթրիք մը, որ 

կը կա   յանայ վար   ժա       րանի պար   տէ       զին մէջ։

Այժմ թրքա   հայու   թեան առ   ջեւ գո   յացած 

հրա   մայա   կան մըն է օժան   դա       կել այս նո ւիրեալ 

աշ   խա       տան   քին եւ թե   թեւցնել այդ ծանր բե   ռը 

ստանձնող   նե       րուն հո   գը։    

Զահրատի 90-ամեակը այս տարի 
տօնեցին հեռաւո՜ր Նիւ Եորքի մէջ

Օ՜ն, Տատեանի համար

Պտուղը ծառէն 
հեռու չէ ինկած

Նիւ Եոր  քի Էսաեան- Կեդ  րո   նա կան Սա  -

նուց Միու   թեան վար   չութիւ   նը հան   դի       սու  -

թիւն մը կազ   մա       կեր   պած էր Պոլ   սա       հայ մե  -

ծահամ   բաւ բա   նաս   տեղծ Զահ   րա       տի ծննդեան 

90-ամեակի ճշգրիտ թուակա   նին՝ 10 Մա  -

յիս 2014 Շա   բաթ երե   կոյ, Սրբ. Նա   հատա  -

կաց Եկե   ղեց   ւոյ սրա   հին մէջ, որ կա   տարեալ 

գրա   կան վա   յել   քի մը վե   րածուեցաւ շնոր   հիւ 

Պոլ   սէն այս առ   թիւ հրա   ւիրուած Անա   յիս 

Եալ   տըզճեանի ներ   կա       յու   թեան եւ իր ար  -

տա       սանած բո   վան   դա       կալից սրտի խօս   քին, 

ինչպէս նաեւ աս   մունքի վար   պետ Սիլ   վա Կո  -

միկեանի մօտ 40 վայրկեան տե   ւող «Զահ  -

րա       տի հա   տըն   տիր»էն ընտրուած գոր   ծե       րու 

ար   տա       սանու   թեան։ Պար   տինք յայտնել որ 

մի   ջոցա   ռու   մին փայ   լը աւել   ցուց Տոքթ. Հրանդ 

Մար   գա       րեանի Զահ   րա       տի գրա   կանու   թեան 

վեր   լուծումնե   րով հարստա   ցած հա   մապար  -

փակ բա   նախօ   սու   թիւնը։

Բայց Տոքթ.ը մեծ անակնկա   լը պա  -

հած էր վեր   ջա       ւորու   թեան։ Ան ծա   նօթա   ցուց 

իր թարգմա   նու   թեամբ հրա   տարա   կուած եւ 

դեռ տպա   րանէն նոր դուրս եկած, Զահ  -

րա       տի 153 բա   նաս   տեղծու   թիւննե   րու անգլե  -

րէն թարգմա   նու   թիւնը։

Երե   կոյ   թին, Պերճ Թիւ   րա       պեան իր կի  -

թառով ու եր   գով մեկ   նա       բանեց Զահ   րա      -

տի տա   ղերէն յօ   րինումնե   րը։ Զուարթ Պա  -

լըք   ճեան ալ իր ելոյ   թով փայլն աւել   ցուց 

հան   դի       սու   թեան։ Գնա   հատե   լի աշ   խա       տանք 

տա   րուած էր Միու   թեան վար   չութեան 

կող   մէ, որուն սիրտն ու հո   գին էր Ար   թօ 

Խրի   մեան։ 200 հո   գինոց սրա   հը լիովին լե  -

ցուն էր, հիւ   րե       րուն մէջ էին քա   ղաքի հո  -

գեւո   րական դա   սէն եր   կու քա   հանայ հայ   րեր։ 

Վեր   ջա       ւորու   թեան ներ   կա       ներուն բաժ   նուեցաւ 

90-ամեակի կար   կանդա   կը, որով աւար   տին 

հա   սաւ Պէյ   սայտի հա   յահոծ թա   ղամա   սի այս 

ան   մո       ռանա   լի գի   շերը։

Անա   յիս Եալ   տըզճեան-Զահ   րա       տի սրտի 

խօս   քը (Փոքր յա   պաւումնե   րով)

… Նախ խոս   տո       վանիմ որ խօսք կ՚առ  -

նեմ խո   րունկ յու   զա       կանու   թեամբ. Յու   զում, 

որ կը պար   փա       կէ իր մէջ ու   րա       խու   թիւն, 

բայց նոյնյե   տայն ցաւ։ Այս հո   գեվի   ճակով 

է որ կը ներ   կա       յանամ ձե   զի։ Այս եր   կու հա  -

կասա   կան տրա   մադ   րութիւննե   րու առ   կա       յու  -
թիւնը ինքնին իրա   ւացի է, երբ ի մտի ու  -
նե       նանք թէ ինչ պայ   մաննե   րու բե   րու   մով է 
որ ես բեմ եմ ելեր այ   սօր։

Ես բախ   տը ու   նե       ցայ կեանք մը ամ   բողջ 
ամե   նամօ   տը, ամե   նամ   տե       րիմը ըլ   լա       լու մեծ 
բա   նաս   տեղծի մը որուն ծննդեան ճիշդ ու 
ճիշդ 90րդ տա   րեդար   ձը կը յի   շատա   կենք 
այ   սօր։ Կա   րեւոր նկա   տեցիք այս թուակա  -
նը. ինքն ալ նոյնքան եւ աւե   լի կա   րեւոր 
կը սե   պէր. հա   պա ին   չո՞ւ բազ   մա       թիւ քեր  -
թուած   նե       րու մէջ կրկնէր 10 Մա   յիս 1924-ը 
որ   պէս ցուլ, ցու   լի ծնունդ յի   շատա   կու   մով։

Այ   սօր երբ ձե   զի խօսք կ՚ուղղեմ սի   րելի  -
ներ, թե   րեւս կար   ծուի թէ շալ   կեր եմ դիւ   րին 
պար   տա       կանու   թիւն մը. «ամե   նամօ   տը Զահ  -
րա       տին, ո՜վ գի   տէ ին   չեր ու   նի պատ   մե       լիք...» 

Ձեզ   մէ ոմանք, նոյ   նիսկ շա   տեր մօ   տէն 
ճանչցան զին   քը, հե   տը շփուեցան եւ գի   տեն 
թէ ինչպի   սին էր ան, թէ գի   տեր ամէն   քին 
սիր   տը գրա   ւել իր ըն   դո       ծին ջեր   մութեամբ, 
սրամ   տութեամբ, զուար   թա       խօսու   թեամ եւ 
ու   րախ զուարթ տրա   մադ   րութեամբ։ Բայց 
չմոռ   նանք որ մար   դը ու   նի բազ   մա       թիւ երե  -

սակ   ներ եւ ես տե   սայ ու ապ   րե       ցայ այդ 

ամէն   քը փոխն ի փոխ։ Մինչ գի   տակից 

եղայ որ կող   քիս ու   նէի մեծ գրող մը –նե  -

րողա   միտ եղէք, որ այսպէս կը կո   չեմ զին  -

քը որ   պէս իմ եւ բազ   մա       թիւ հե   ղինա   կաւոր 

գրա   գէտ   նե       րու կար   ծի       քով- եւ թէ հիմ   նա       կան 

էր հաս   կա       ցողու   թեամբ դի   մաւո   րել իր կեն  -

ցա       ղային վե   րիվայ   րումնե   րը։

Գաղտնիք չէ, որ ես ակա   դեմա   կան 

պատ րաստու   թիւն չեմ ու   նե       ցած, կա   րենալ 

բզիկ բզիկ վեր   լուծե   լու հա   մար Զահ   րա      -

տի բա   նաս   տեղծու   թիւնը։ Դուք ալ յու   սամ 

նման պա   հանջ չու   նիք ինձմէ։ Այդ ըրին 

շա   տեր ու շա   տեր։ Թէ ամէնքն ալ նոյնքան 

ատա՞կ էին այդ ընե   լու։ Ես գիր   քիս մէջ 

առի գրա   խօսա   կան   նե       րը բարձրա   մակար  -

դակ գրա   դատե   րու, որոնք ընդհան   րա       պէս 

դրա   կան գնա   հատում ու   նե       ցեր են, եւ ու  -

րիշներ՝ որոնք խծբծեր, ժխտա   կան մօ  -

տեցեր են։ Ամէնքն ալ իրենց կար   գին ար  -

ժէ       քաւոր գրիչ   ներ, որոնք ար   տա       յայ   տեր են 

իրենց ազատ կար   ծի       քը։

Ու   րեմն ինչպէս ըսի, ինձմէ պէտք չէ 

սպա   սել հե   ղինա   կաւոր ու   սումնա   սիրու   թիւն 

մը. ար   դէն այդ ըրաւ Տոքթ. Հրանդ Մար  -

գա       րեանը։

Ին   ծի հա   մար Զահ   րա       տը մեծ է բա  -

նաս   տեղծու   թեան բնա   գաւա   ռէն ներս իր 

բե   րած յե   ղաշրջու   մով։ Մինչ այդ նուիրա  -

գոր   ծուած դա   սական, քնա   րեր   գա       կան քեր   թո      -

ղու   թիւնը տակ   նուվրայ եղաւ իր «նո   րարար» 

ոճով, նիւ   թով, թէք   նիք փո   փոխակ   նե       րով, 

աշ   խարհա   յեաց   քով։ Այս «նո   րարար» բա   ռը 

այդ շրջա   նին կեր   տուեցաւ Յա   կոբ Մար  -

թա       յեանի կող   մէ։ 

Ան   տա       րակոյս յե   ղաշրջի   լը լաւ է, բայց 

բա   ւակա՞ն է գրող մը մե   ծաց   նե       լու հա   մար։ 

Մի   ջոցին գրա   գէտը կրնայ իյ   նալ դիւ   րի       նին, 

սո   վորա   կանին, առօ   րեային, հա   սարա   կին, 

պար   զուկին ծու   ղա       կը եւ հոն ար   գե       լափա   կուիլ 

յա   ւիտեան։ Զա   րեհ իր բա   նաս   տեղծա   կան 

լե   զուով եւ ներ   գործու   թեամբ, ու   շի       մու   թեամբ 

եւ սրամ   տութեամբ կրցաւ իւ   րա       յատուկ բա  -

նաս   տեղծա   կանու   թիւն մը ներ   մուծել ամե   նէն 

«հա   սարակ» տե   ղադ   րուած երե   ւոյթնե   րու մէջ։ 

Թա   քուն է այդ կշի   ռը, բա   ռերու շա   րահա  -

րու   մին, անոնց բծախնդրօ   րէն ընտրու   մին, 

իրենց ետին թա   ղուած եւ զգա   ցու   մի զու  -

գորդու   թիւններ թե   լադ   րող խո   րու   թիւնը դրսե  -

ւորե   լու իր վար   պե       տու   թեան մէջ։ Այդ է որ 

զինք «ու   րիշ, տար   բեր, իւ   րո       վի» դար   ձուց։

Ես միշտ հիացող եղայ իր բա   նաս   տեղծու  -

թեան, բայց ուղղա   կի բա   խեցայ մեծ գրո  -

ղի մը երբ եր   կար տա   րինե   րու պրպտու   մի 

լծուեցայ եւ պատ   րաստե   ցի յետ իր մա   հու 

հրա   տարա   կուած վեր   ջին եր   կու հա   տոր   նե      -

րը՝ «Ան   տիպ թերթս» եւ «Եկեր եմ կ՚եր  -

թամ այսպէս որու ի՞նչ»ը։ Ինքնա   գովու   թիւն 

չ՚ըլ   լար, եթէ կրկնեմ թէ շատ աշ   խա       տեցայ 

եւ յա   մառե   ցայ հա   զար ու մէկ խո   չըն   դո       տի 

դի   մաց, երբ առե   րես եկայ անոնց հետ։ Թէ 

ամէն գրա   կան աշ   խա       տու   թիւն յա   րատեւ 

տքնան   քի ար   դիւնք է եղեր. ապ   րե       ցայ այդ 

ծանր բայց անուշ փոր   ձա       ռու   թիւնը։ Ես նա  -

խապէս գիրք պատ   րաստած չէի. ին   ծի հա  -

մար նոր աշ   խարհ մըն էր այդ եւ կար  -

ծես Զա   րեհն ալ պի   տի ապ   շէր տես   նե       լով 

թէ իր կեան   քի ըն   կեր, գոր   ծի կին եւ տան  -

տի       կինը կրնար նման աշ   խա       տու   թե       նէ մը 

երե   սը ճեր   մակ դուրս գալ։ Այս հա   ւակ  -

նութիւնս հաս   տա       տուե   ցաւ հան   գա       մանք ու  -

նե       ցող մէկ քա   նի գրա   գէտի կող   մէ, ըն   դորս 

Տոքթ. Հրանդ Մար   գա       րեանի, որոնք բա   րի 

եղան ըսե   լու թէ «մեծ գործ» կա   տարած եմ։ 

Շնոր   հա       կալ եմ իրենց, որոնք միջ   նորդած 

եղան որ ինքնավստա   հու   թիւնս վե   րաշա   հիմ։ 

Մինչ «Ար   դեօ՞ք» մը կը տա   տանէր մտքիս 

մէջ։ Բա   ցատ   րեմ. 

Հե   ղինա   կաւոր նկա   տուած դէմք մը ան  -

տե       ղի եւ աւե   լորդ նկա   տեր էր «Ան   տիպ 

Թերթս» հա   տորս, որ Զա   րեհին ան   տիպնե  -

րը ար   խիւնե   րէ պե   ղելով, լոյս աշ   խարհ բե  -

րելու 4-5 տա   րուան դժուարին աշ   խա       տան  -

քի մը պտուղն էր։

Ու   րախ եմ որ «Անպտուղ Սա   լորե   նին» 

չե   ղայ Զա   րեհին մա   հէն վերջ։ Ներդրի ամ  -

բողջ ուժս եւ ջա   նացի զինք վառ պա   հել, 

այնպէս ինչպէս եղաւ իր կեն   դա       նու   թեան 

շրջա   նին. ամէն   քին սի   րելի, պաշ   տե       լի Զահ  -

րա       տը։ Այ   սօ       րուան այս հո   յակապ հան   դի      -

սու   թիւնը կու գայ ապա   ցու   ցա       նել, թէ յա  -

ջողեր եմ առա   քելու   թեանս մէջ –հոգ չէ 

թէ ո՛չ թէ իր ծնած, ապ   րած, անոր ոգիով 

ներշնչուած, հո՛ն ստեղ   ծա       գոր   ծած Պոլ   սոյ 

մէջ, այլ հե   ռաւոր Նիւ Եոր   քի ափե   րուն։ 

Թէ ին   չո՞ւ ոչ հոն. գոր   ծօննե   րը բազ   մաերե  -

սակ եւ բազ   մա       թիւ են, որոնց վրայ լաւ է 

չդան   դա       ղիլ եւ ու   րեմն չտխրիլ։

Ես շնոր   հա       կալ եմ ձե   զի։ Եր   ջանկա   ցաք 

եւ եր   ջանկա   ցու   ցիք, յի   շեց   նե       լով թէ Զահ   րատ 

մը եկաւ ան   ցաւ, այն «Լա   ճը» որ մեր դու   ռը 

բա   խեց եւ փա   խաւ, պահ մը բարձրաց   նե       լով 

մեզ մին   չեւ բա   նաս   տեղծու   թեան բարձրա-

թ   ռիչ ու ամո   քիչ ոլորտնե   րը։

Ինչպէս վե   րը կրկնե   ցինք, Զա   րեհի բե  -

րանա   ցի սրամ   տութիւններն ալ իրենց աւան  -

դութիւ   նը ու   նին եւ նշա   նաւոր են։ Որ   պէսզի 

զուարթ նօ   թով մը վեր   ջացնենք եւ իր հո  -

գին ալ խայ   տայ ու   րա       խու   թեամբ, ահա 

հատ մը անոնցմէ։

Ճաշ   կե       րոյ   թի մը ըն   թացքին երբ երե  -

ւելի հիւ   րեր բա   ժակա   ճառեր ար   տա       սանե  -

ցին, ներ   կա       ները սկսան միաբե   րան պա  -

հան   ջել որ Զահ   րատն ալ խօ   սի։ Գի   տէք 

թէ լաւ հռե   տոր մը չէր, ու   րեմն կը խու   սա      -

փէր խօսք առ   նե       լէ։ Ոտ   քի կանգնե   ցաւ, բա  -

ժակը վեր   ցուց եւ հան   դի       սաւո   րապէս ըսաւ. 

«Բա   ժակս կը բարձրաց   նեմ…» կա   տարեալ 

լռու   թիւն տի   րեց սրա   հին մէջ, որ սպաս  -

ման մէջ է թէ ինչպէ՞ս պի   տի բար   բա       ռի 

Զահ   րա       տը։ Ու ան վեր   ջա       ցուց «…եւ վար 

կը դնեմ»։ Գահ գահ մը պայ   թե       ցաւ սրա  -

հին մէջ …ճիշդ այ   սօ       րուան պէս։

Այսպէս ես ալ հե   տեւե   լով Զա   րեհիս օրի  -

նակին եւ ձեր համ   բե       րու   թիւնը չսպա   ռելու 

մի   տու   մով բա   ժակս վար կը դնեմ եւ կ՚իջ  -

նեմ վար…։   

Թեր թիս լոյս տե  սած օրը, Շիշ  լիի 

նո  րակա  ռոյց «Քէնթ» մշա  կոյ  թի 

կեդ  րո   նին մէջ պի  տի կա  յանայ Սա  յաթ 

Նո  վա երգչա  խումբի յո  բելե  նական հա -

մեր  գը։ Հիմ  նարկու  թեան 42-ամեակին 

ձօ  նուած հա  մեր  գին պի  տի մաս  նակցին 

նաեւ երգչա  խումբի նախ  կին վա  րիչ  ներ։ 

Ար  դա   րեւ «Շո  փէն» ծած  կա   նու  նով ծա -

նօթ Յա  կոբ Տէօք  մէ   ճեան՝ Թո  րոն  թո   յէն, 

նախ  կին խմբա  վար  նե   րէն Մե  լիք Կավ -

րի   լօֆ  Լոս Ան  ճէ   լեսէն ժա  մանե  ցին Իս -

թանպուլ յո  բելե  նական այս համերգին 

մաս  նակցե  լու հա  մար։ «Մշոյ եր  գեր» 

խո  րագ  րեալ հա  մեր  գով յի  շողու  թիւնե  րու 

մէջ դրոշ  մուած Լու  սի   նէ Մար  տի   րոսեան, 

ման  կանց երգչա  խումբի վաս  տա   կաշատ 

գոր  ծիչներ՝ խմբա  վար Գէորգ Դա  ւիթեան 

եւ դաշ  նա   կահար Տա  րօն Էր  մէն, առա -

ջին ան  գամ Խա  չատուր Աւե  տիսեանի 

ծննդեան 70-ամեակի ձօ  նուած հա  մեր -

գի մի  ջոցաւ Սա  յաթ Նո  վացի  ներու հետ 

հա  մագոր  ծակցող քա  նոնա  հար Կա  րինէ 

Յով  հաննի  սեան եւ երգչա  խումբի կարգ 

մը նախ  կին ան  դամներ այս եզա  կի հա -

մեր  գին ներ  կայ գտնուելու հա  մար հագած 

են բեմային տարազ։

Ամ  բողջո  վին Սա  յաթ Նո  վա երգչա -

խումբի կրտսեր սե  րունդի ան  դամնե  րու 

կազ  մա   կերպչա  կան կա  րողու  թիւնով բե -

մադ  րուած հա  մեր  գին ընդհա  նուր խմբա -

վարն է Մէ  լիքճան Զա  ման։ Եր  գե   ցողու -

թիւննե  րուն կ՚ըն  կե   րակ  ցի ժո  ղովրդա  կան 

գոր  ծիքնե  րէ բաղ  կա   ցող նուագա  խումբ մը։ 

Կազ  մա   կեր  պիչնե  րը մտադ  րած են հա -

մեր  գի տե  ւողու  թեամբ փաս  տագրա  կան 

ֆիլ  մով մը ներ  կա   յաց  նել նաեւ խումբին 

պատմականը։ 

Զահրատ
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Համաձայնէք, որ մարդու բնա կեց    րած տու     նը միայն իրեն 

հա     մար է տուն, իսկ հիւ     րի հա     մար՝ թան     գա                               րան։ Թան    -

գա                               րան     նե                               րը սո     վորա     բար այ     ցե                               լում են հիւ     րեր-զբօ     սաշրջիկ    -

ներ, որոնք իրենց զբօ     սաշրջու     թեան ամե     նամեծ յա     ջողու    -

թիւնն են հա     մարում իս     կա                               կան տան մէջ հիւ     րընկա     լուե     լը։ 

Միայն թան     գա                               րան     նե                               րի օրը տե     ղի բնա     կիչը հիւր է դառ    -

նում սե     փական քա     ղաքում եւ մտնում թան     գա                               րան     ներ։ Այդ 

օրը, այ     սինքն թան     գա                               րան     նե                               րի տօ     նը, սկսւում է նա     խոր    -

դող գի     շերուանից, որը կոչ     ւում է «Թան     գա                               րան     նե                               րի գի     շեր»։ 

Տօ     նը դա առա     ջին հեր     թին մար     դա                               շատու     թիւն է։ Երե     ւանի 

39 թան     գա                               րան     ներ Մա     յիսի 17-ին բա     ցեցին իրենց դռնե     րը 

մարդկա     յին հոս     քի հա     մար։ Որոշ թան     գա                               րան     ներ դի     մաւո    -

րում էին այ     ցե                               լու     նե                               րին իրենց մշտա     կան ցու     ցադրումնե    -

րով, սա     կայն մե     ծաւ մա     սամբ այդ օրուայ առ     թիւ պատ    -

րաստուած էին յա     տուկ ծրագ     րեր։  

Հաց մեր հա     նապա     զորդ տուր մեզ այ     սօր

Այդ օրը մեզ ամէն ինչ թան     գա                               րանա     յին էր երե     ւում. 

օրի     նակ, Վեր     նի                               սաժը իր նմոյշնե     րով, յատ     կա                               պէս գոր     գե                               րի 

բա     ժինը… յան     կարծ Վեր     նի                               սաժի յա     րակից փո     ղոցում ծա     ռի 

տակ տե     սանք մի զոյգ յոգ     նած տղա     մար     դու կօ     շիկ     ներ…

Մա     յիսի 17, ժա     մը 3 էր։ Մենք որո     շել էինք սկսել մեր 

ար     շա                               ւը պատ     մութեան թան     գա                               րանից եւ պատ     կե                               րաս     րա                              -

հից, որոնք ընդհա     նուր մուտք ու     նեն, սա     կայն մեզ յայտնե    -

ցին, որ Թան     գա                               րանա     յին գի     շերը սկսուելու է երե     կոյեան 

6-ից, որը տե     ւելու է մին     չեւ գի     շերուայ 12-ը։ Այդ հան     գա                              -

ման     քը մեզ ամե     նեւին էլ չյու     սա                               հատեց։ Շէն     քի ճիշդ հա    -

կառակ կող     մը Արա     մի 1 հաս     ցէով մենք մտանք Չա     րեն     ցի 

Անուան Արուես     տի եւ Գրա     կանու     թեան թան     գա                               րան, որը 

վեր     ջերս նո     րոգուել էր եւ բա     ցել իր «Մշա     կու     թա                               յին ճե     մու    -

ղի» մշտա     կան ցու     ցադրու     թիւնը։ Թան     գա                               րանը չէր սպա    -

սում գի     շերուան, երե     ւի այն պատ     ճա                               ռով, որ այս 5 սրահ    -

նե                               րում տի     րում էր մշտա     կան գի     շեր. ցե     րեկուայ լոյ     սը չէր 

թա     փան     ցում ներս եւ եթէ դի     մենք այ     լա                               բանա     կան լե     զուին, 

ապա սրահ     նե                               րում ներ     կա                               յացուած էր մեր ազ     գի աչ     քի 

լոյ     սը. նիւ     թեր, կա     պուած հայ գրա     կանու     թեան, թատ     րո                               նի, 

կի     նոյի եւ երաժշտու     թեան գոր     ծիչնե     րի հետ։ Ցու     ցադրու    -

թեան ընտրա     նին կազ     մուել էր, ա.) Գրա     կանու     թեան 520 

ֆոն     դե                               րից (հա     ւաքա     ծոներ), որի ձե     ռագ     րա                               յին են     թա                               բաժի    -

նը ընդգրկում է 362.536 նիւ     թեր, բ.) Թա     տերա     կան 451 

ֆոն     դե                               րից  250.293 նիւ     թեր, գ.) Երաժշտու     թեան 182 ֆոն    -

դե                               րի  155.992 նիւ     թե                               րից, դ.) Կի     նօֆոն     դե                               րը 80 են, ու    -

նեն 66.000 նիւթ։

Ցու     ցադրու     թիւնը սկսւում էր Խա     չատուր Աբո     վեանի դի    -

ման     կա                               րով, գործ Ֆրիդ     րիխ Լուդվիգ ֆոն Մայ     դերտի, այ    -

նուհե     տեւ բաց դրուած էր նրա երկրա     չափու     թեան տետ     րը, 

որը ցու     ցադրում էր Աբո     վեանի ձե     ռագի     րը, մի ֆե     նոմեն, 

որը հա     մակար     գի                               չի դա     րում վե     րացել է, մինչդեռ ձե     ռագի     րը 

աւե     լին է ասում մար     դու մա     սին, քան ին     քը մար     դը, ինչպէս 

նաեւ նրա անձնա     կան իրե     րը, որոն     ցով հա     րուստ է ամէն 

թան     գա                               րան։ Այսպի     սով ճա     նաչե     լի անու     նը տա     նում է դէ     պի 

ան     ծա                               նօթ աշ     խարհ, որի մա     սին խօ     սում են կեան     քի ման    -

րա                               մաս     նե                               րը (ասում են չէ՞, որ Աս     տուած ման     րա                               մաս     նե                               րի 

մէջ է թաք     նուած). ահա Ռա     ֆայէլ Պատ     կա                               նեանի դա     նակ-

ատրճա     նակը, փա     րոսա     ձեւ ժա     մացոյ     ցը, համ     րի                               չը, Նար-Դո    -

սի կու     ժը, Վրթա     նէս Փա     փազեանի դրա     մապա     նակը, Մի    -

սաք Մե     ծարեն     ցի մա     տանին, Սիաման     թո                               յի ծո     ցատետ     րը, 

Վի     լիամ Սա     րոյեանին տրուած յու     շա                               նուէ     րը՝ 70-ամեակի 

առի     թով, Սի     պիլի (Զա     պէլ Ասա     տուր) զար     դա                               տու     փը, ծո    -

ցատետրն ու նա     մակ     նե                               րը, իսկ սա Շիր     վանզա     դէի, Գաբ    -

րիէլ Սունդու     կեանի, Ռաֆ     ֆու աշ     խա                               տասե     նեակ     ներն են՝ 

իրենց Թիֆ     լի                               սեան բնա     կարան     նե                               րում…

Ցու     ցադրու     թիւնը բարձրա     ճաշակ է եւ ոչ մի գի     շեր իր 

ցե     րեկ     նե                               րով չի բա     ւեր լիակա     տար ծա     նօթու     թեան հա     մար, 

տե     սանե     լին հա     մալրւում է անակնկալ ձայ     նե                               րով. հե     ռախօ    -

սի ըն     կա                               լիչը մօ     տեց     նում ես ական     ջիդ եւ աս     մունքող Սու    -

րէն Քո     չարեանը ար     տա                               սանում է Թու     մա                               նեանի «Մա     րօ»-ն, 

ձեռքդ դնում ես պա     տին եւ մտիկ ես անում Վահ     րամ Փա    -

փազեանի «Լի     նել թէ չլի     նել»-ը, երաժշտա     կան սրա     հում 

Կո     միտա     սը «Մո     կաց Միր     զա»-ն է եր     գում…

Յա     կոբեան թէ՞ Բրու     նի

Ժա     մը 6-ին պատ     կե                               րաս     րա                               հը լեց     ւում է այ     ցե                               լու     նե                               րով. 

բա     ցի հիմ     նա                               կան ցու     ցադրու     թիւնից ու     շադրու     թեան է ար    -

ժա                               նանում Յա     կոբ Յա     կոբեանի ցու     ցա                               հան     դէ                               սը։ «Ին     չո՞ւ 

մարդկանց գլուխնե     րը պատ     կե                               րուած չեն», հարցնում է 

ինձ ըն     կե                               րու     հիս։ «Երբ մի բան պա     կասում է, մնա     ցածը 

աւե     լի խօ     սուն է դառ     նում, մի՞թէ հայ գոր     ծիչնե     րի անձնա    -

կան իրե     րը կամ մեր այ     սօ                               րուայ տե     սած կօ     շիկ     նե                               րը ծա     ռի 

տակ չէին պատ     մում իրենց տի     րոջ մա     սին, այդ կօ     շիկ     նե                              -

րը հենց ին     քը տէրն էր»։ Չա     փազանց հե     տաքրքիր իտա    -

լական նկա     րիչ Պրու     նօ Պրու     նիի գոր     ծե                               րը կա     րելի էր հա    -

մեմա     տել Յա     կոբեանի նկար     նե                               րի հետ եւ պի     տի ասեմ, որ 

Յա     կոբեանը շա     հում էր այդ հա     մեմա     տու     թիւնից. Պրու     նօն 

շատ հա     մար     ձակ էր ու հե     տաքրքիր, Յա     կոբեանը աւե     լի 

մեծ էր իր խո     րու     թեամբ…

Գի     շերը ամ     փո                               փեցինք Սպեն     դիարեանի պու     րա                               կում՝ 

ունկնդրե     լով Սպեն     դիարեանի անուան դպրո     ցի սա     ների 

ճազ-նուագախմբի կա     տարումնե     րը։ Գի     շերուայ 24-ին մա    -

րաթո     նը աւար     տուեց եւ մէ     կը չկար մաս     նա                               կից     նե                               րից, որ 

չփա     փաքէր կօ     շիկ     նե                               րի մէջ թող     նել իր յոգ     նութիւ     նը եւ ոտա    -

բոպիկ հաս     նել տուն…։ 
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Իրաւ քիմ նոփզնոր բառ մը սոր -

վե   ցայ, շի  տակը կ՚ու  զէք նէ փէք 

ալ խօշս կնաց. «Կայ  քէջ» բա  ռը 

կիտ   ցողներ կան հէլ   պէթ ամ   մա 

վստահ էմ քիմ շատ մարդ առա  -

ջին ան   գամ պի   տի իմա   նայ։ Կայ  -

քէ       ջը «վէպ սայ   ֆա       սը»ին հա   յերէնն 

է։ Ին   տո՞ր կտաք, աղուոր բառ չէ՞. 

Էս շատ հաւ   նե       ցայ։ Ախ քա, սա 

աշ   խարհքիս էն աղուոր լե   զուն՝ իմ 

հա   յերէնս, ին   տոր ալ ճկուն է ամէն 

տե   սակ նոր բառ ստեղ   ծե       լու յար  -

մար։ Կը յու   սամ քիմ աս   կէ ետ   քը 

սըխ սըխ պի   տի իմա   նաք աս բա   ռը 

եւ չօ   ճոխ   ներն ալ սոր   վե       լով պի   տի 

կոր   ծա       ծեն։ Պա   զի թէք   նօ       լօժիի նոր 

բա   ռերուն հա   մար ամէն լե   զու իրեն 

կէօրէ պան մը կը յար   մարցու   նէ 

կոր։ Էն առաջ եատըր   կա       միշ կ՚ընեն 

կոր ետ   քը կը վար   ժուին կոր։ Զո  -

րօրի   նակ, հա   մակար   գիչ բա   ռը նոր 

իմա   ցայ նէ փէք թօ   հաֆիս կա   ցած 

էր, ամա հի   մա շատ ալ ան   յարմար 

չի գար կոր ան   կա       ճիս։ 

Խօս   քը չերկնցնեմ. Գա  -

րակէօզեանի հիմ   նարկու   թեան հա  -

րու   րա       մեակին առի   թով էղած զա  -

նազան տօ   նախմբու   թիւննե   րուն, 

փէք օգ   տա       կար պան մը տա   հա աւել  -

ցուց։ Ին   թէրնէ   թի վրան չօ   ճոխ   նե      -

րուն հա   մար հա   յերէն, էյ   լէնճէ   լի 

կայ   քէջ մը պատ   րաստուեցաւ քիմ 

խա   ղեր խա   ղան, պատ   կերներ տես  -

նան, հէ   քեաթ   ներ, պատ   մութիւններ 

կար   դան եւ մտիկ ընեն։ Յանձնա  -

խումբ մը ամիս   նե       րէ ի վեր աս պա  -

նին կը պատ   րաստուէր կոր։ Հա  -

մայնքիս ծա   նօթ քա   նի հո   գիներ աս 

փրօ   ժէյին սի   րայօ   ժար մաս կազ   մե      -

լու հա   մար ծառք տուին, հէ   քիաթ  -

ներ կար   դա       ցին, խա   յըթ   ներ ըրին։ 

Ով   քե՜ր աշ   խա       տեցան ով   քե՜ր... էս  

ամէն մէ   կուն անու   նը չի   տամ հի   մա, 

ին   տոր է նէ մօտ օրէն կ՚իմա   նաք։

Էն առաջ ատ անի   մաս   յօն ըսուած 

պա   ները պատ   րաստուեցան, ետ   քէն 

անոնց վրան կար   դա       լով էփա   ղէկ 

աշ   խա       տեցան եւ վեր   ջա       պէս աշ   խա      -

տու   թիւննե   րու ար   դիւնքը առ   նե      -

լու վախ   տը էկաւ։

Աս շա   բաթ կայ   քէ       ջը ռէս   մէն կը 

պա   ցուի կոր։ Երեք   շաբթի օրը Ֆէ  -

րիգիւ   ղի Նա   զար Շի   րիօղ   լու սրա   հին 

մէջ վար   չութիւննե   րը իլէն կրթա  -

կան մշակ   նե       րը եւ աշ   խա       տու   թեան 

էմէք տուող   նե       րը հա   ւաքուելով 

«Փոք   րիկ հէ   քեաթա   րան» անու   նը 

տրուած կայ   քէ       ջին բաց   ման հան  -

դի       սու   թեան ներ   կայ կտնուեցան։ 

Շատ ճիշդ պա   նի մը առա   ջին քայ  -

լը նե   տուած էղաւ, մաղ   թենք ար  -

դիւնա   բեր ըլ   լայ տէ չօ   ճոխ   ներնիս 

ատ սաաթ   նե       րով առ   ջե       ւէն 

չե   լած գոր   ծի       քէն հա   յերէն 

պա   ներ մըն ալ սոր վին։  

Հէքեաթներու կայքէջ 

Մենք մտանք Չա     րեն     ցի Անուան Արուես     տի եւ Գրա     կանու     թեան թան     գա                               րան, որը վեր    -
ջերս նո     րոգուել էր եւ բա     ցել իր «Մշա     կու     թա                               յին ճե     մու     ղի» մշտա     կան ցու     ցադրու     թիւնը։ 
Թան     գա                               րանը չէր սպա     սում գի     շերուան, երե     ւի այն պատ     ճա                               ռով, որ այս 5 սրահ     նե                               րում 
տի     րում էր մշտա     կան գի     շեր. ցե     րեկուայ լոյ     սը չէր թա     փան     ցում ներս։  

Թանգարանների օր

ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ԵՒ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ 

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ս. Փ. ԱԶԳ. ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ՄԷՋ

ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ Ն.Ա.Տ. ՄԵՍՐՈՊ Բ. ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀՕՐ

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման Տօնին եւ Հիւանդանոցի հիմնարկութեան 

182-րդ տարեդարձի առթիւ 29 Մայիս 2014 Հինգշաբթի, առաւօտ 

Հիւանդանոցիս Ս. Փրկիչ Մատրան մէջ կատարելի արարողութեանց պիտի հանդիսապետէ՝

ԳԵՐՊ. Տ. ԶԱՔԷՈՍ Ծ. ՎՐԴ. ՕՀԱՆԵԱՆ
Ս. Պատարագը պիտի մատուցանէ՝

Արժ. Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան

Ներկայ պիտի ըլլայ նաեւ Հիւանդանոցի Հոգեւոր Հովիւ՝

Արժ. Տ. Գէորգ Ա. Քհնյ. Չնարեան

Ս. Սեղանին պիտի սպասարկեն բարեշնորհ սարկաւագներ 

Յակոբ Փափազեան եւ Վահրամ Լիւլէճեան։

Երգեցողութիւնները պիտի կատարուին Ս. Վարդանանց Դպրաց Դաս Երգչախումբի կողմէ, 

ղեկավարութեամբ Տիար Ատրուշան Հալաճեանի եւ երգեհոնահարութեամբ 

Տիկին Լուսի Գահվէճիօղլուի։

Ի ժամ Ս. Պատարագի, պիտի կատարուի Հայրապետական Մաղթանք եւ յաւարտ 

Ս. Պատարագի Հոգեհանգստեան Պաշտօն Հաստատութեանս Հիմնադիր՝

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՄԻՐԱ ՊԷԶՃԵԱՆ-ի
Ու հաստատութեանս բարերար՝

ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆ-ի
համայն հանգուցեալ անդամներու հոգւոցն ի հանգիստ։ Ապա Հիւանդանոցի 

յարկաբաժիններու մէջ պիտի կատարուի խաչահանգստեան կարգ։

Նոյն օրուայ երեկոյին կրօնական եւ աշխարհիկ հանդիսութեամբ պիտի տօնուի 

Հիւանդանոցիս 182-րդ տարեդարձը, նախագահութեամբ՝

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ

ԲԱՐՁ. Տ. ԱՐԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ-ի
Սիրով կը հրաւիրենք մեր համայնքի սիրելի անդամները մասնակցելու սոյն տօնախմբութեան 

եւ յիշատակի ոգեկոչման արարողութեանց։

Հոգաբարձութիւն

Ս. Փ. Ազգային Հիւանդանոցի

 Սկիզբ  Ժամերգութեան 09.00

 Ս. Պատարագ  10.30

 Երեկոյեան Ժամ.  18.00   

 Սիրոյ Սեղան         19.00
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Տոլար, տարեկան 250 Տոլար, Աւստրալիա՝ 6 ամսուան 150 Տոլար, տարեկան 275 Տոլար։ www.agos.com.tr - agos@agos.com.tr       

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Երուանդ Սանատրուկի մահէն յե   տոյ 

երբ կը բազ   մի Հա   յոց գա   հին վրայ, 

կաս   կա       ծելով Սա   նատ   րուկի զա   ւակ   նե       րէն, 

որ չըլ   լայ թէ դա   ւադ   րութիւն սար   քեն իրեն 

դէմ, բո   լորին կո   տորել կու տայ։ Սա   նատ  -

րուկի սե   րունդէն կը մնայ մի   միայն փոք  -

րիկ տղայ մը՝ Ար   տա       շէս անու   նով, զոր իր 

ստնտուն կ՚առ   նէ ու կը փախցնէ Հեր գա  -

ւառի մօ   տակայ   քը Մաղ   խա       զանի հո   վիւ   նե      -

րու մօտ, ուրկէ լուր կը ղրկէ Ար   տա       շէսի 

դա   յեակ՝ Սմբատ Բագ   րա       տու   նիին, որ կը 

բնա   կէր Սպեր գա   ւառի Սմբա   տաւան գիւ   ղը։

Այս Սմբա   տը, Բիւ   րատ Բագ   րա       տու   նի 

որ   դին էր, եւ ինչպէս նա   խապէս ալ նշած 

էինք, բագ   րա       տու   նեաց իշ   խա       նական տոհ   մի 

աւագ ներ   կա       յացու   ցիչնե   րը Ար   շա       կու   նի ար  -

քա       յական տոհ   մի թա   գադիր   ներն էին, այ  -

սինքն, առանց Բագ   րա       տու   նի իշ   խաննե   րուն 

կող   մէ թա   գադ   րուելու թա   գաւո   րողը ապօ  -

րինի կը հա   մարուէր։

Ու   րեմն Սմբա   տը երբ կը լսէ Սա  -

նատ   րուկի մա   հուան եւ անոր զա   ւակ   նե      -

րուն կո   տորուելուն գոյ   ժը, հետն առ   նե       լով 

Սմբա   տանուշ եւ Սմբա   տու   հի անուն եր   կու 

աղ   ջիկնե   րը կը տա   նի ու տե   ղաւո   րէ Բա  -

բեր   դի ամ   րո       ցը, իր քա   ջարի մար   դոցմէ ամ  -

րո       ցին պա   հապան   ներ կը դնէ եւ ինքն ալ 

քա   նի մը հո   գիով կ՚եր   թայ մա   նուկ Ար   տա      -

շէսին փնտռե   լու։

Երուանդ, լսե   լով Սմբա   տի մտադ   րութիւ  -

նը, մար   դիկ կը ղրկէ, որ գտնեն ու ձեր   բա      -

կալեն զին   քը։ Սմբատ կը գտնէ մա   նուկ Ար  -

տա       շէսին, բայց հե   տապնդու   մէն փրկուելու 

հա   մար ծպտուելով կը կեր   պա       րանա   փոխուի 

եւ եր   կար ժա   մանակ կը թա   փառի լեռ   նե       րու 

եւ դաշ   տե       րու վրայ, պատսպա   րուելով հո  -

վիւ   նե       րու վրան   նե       րու մէջ, մին   չեւ որ յար   մար 

պահ մը գտնե   լով կ՚անցնի Պարսկաս   տան 

ու կ՚եր   թայ պար   սիկնե   րու Դա   րեհ թա   գաւո  -

րի մօտ։ Քա   նի որ Սմբատ Բագ   րա       տու   նին 

վա   ղօրօք ծա   նօթ էր թա   գաւո   րին, մեծ ըն  -

դունե   լու   թիւն կը գտնէ Դա   րեհի պա   լատին 

մէջ, երա   խան նոյնպէս կ՚ապ   րի թա   գաւո   րի 

որ   դի       ներուն հետ, նոյ   նինքն Դա   րեհի կող   մէ 

յատ   կա       ցուած յա   տուկ տե   ղեր։

Ար   տա       շէսի փա   խուստէն շատ կ՚ան  -

հանգստա   նայ Երուանդ, միտ   քը կը տան  -

ջուի այն գա   ղափա   րով, որ Պարսկաս   տա      -

նի մէջ Սմբա   տի կող   մէ իր թա   գաւո   րու   թեան 

դէմ չա   րիք կը նիւ   թուի։ Եւ ան կը վճռէ 

ամէն տե   սակ մի   ջոց   ներ գոր   ծադրել, կան  -

խե       լու հա   մար սպառ   նա       ցող վտան   գը։ Պատ  -

գա       մաւոր   ներ կ՚ու   ղարկէ պար   սից թա   գաւո   րի 

մօտ մե   ծամեծ նուէր   նե       րով, փոր   ձե       լով հա  -

մոզել, որ Ար   տա       շէսին իր ձեռ   քը յանձնէ։

«Իմ արիւ   նա       կից, իմ հա   րազատ, կը 

գրէ ան պար   սիկ թա   գաւո   րին, ին   չո՞ւ այդ 

մա   րացի Ար   տա       շէսին կը պա   հես եւ ին   ծի 

ու իմ թա   գաւո   րու   թեանս հա   կառա   կորդ կը 

սնու   ցա       նես, ին   չո՞ւ ականջ կու տաս այդ 

աւա   զակ Սմբա   տի խօս   քե       րուն, որ իբր թէ 

Ար   տա       շէսը Սա   նատ   րուկի որ   դին է։ Ան կը 

ջա   նայ հո   վիւ   նե       րու եւ նախ   րորդնե   րու որ   դին 

Ար   շա       կու   նի դարձնել, տա   րաձայ   նե       րով, որ 

իբր թէ ան քու արիւ   նա       կիցդ ու հա   րազատդ 

է։ Ան Սա   նատ   րուկի որ   դին չէ, Սմբա   տը 

խա   բուե   լով մա   րացի տղայ մը գտեր է եւ 

պա   րապ տե   ղը աղ   մուկ կը բարձրաց   նէ…»։

Երուանդ նոյն կերպ պատ   գա       մաւոր   ներ 

ալ կը ղրկէ Սմբա   տին, ըսե   լով թէ «ին   չո՞ւ 

պա   րապ տեղ այդքան նե   ղու   թիւն կը կրես։ 

Ստնտու   նի սու   տին հա   ւատա   լով այդ մա   րի 

տղան ինձ հա   կառա   կորդ կը հասցնես»։ Եւ 

սա   կայն ամէն ան   գամ, Երուանդ եր   կուքէն 

ալ տհաճ պա   տաս   խաններ կը ստա   նար։

Տես   նե       լով, որ ու   րիշ ճար չու   նի, Երուանդ 

մար   դիկ կ՚ու   ղարկէ Բա   բերդ, կո   տորել կու 

տայ ամ   րո       ցի պա   հապան քա   ջերը, կը գե  -

րեվա   րէ Սմբա   տի դուստրե   րը, կը տա   նի ու 

փա   կէ Անի (Կա   մախ) ամ   րո       ցի մէջ ։

Երուան   դա       շատ եւ 
Երուան   դա       կերտ քա   ղաք   նե       րու 
հիմ   նադրու   թիւնը

Երուան   դի թա   գաւո   րու   թեան ժա   մանակ 

Երասխ (Արաքս կամ Արազ) գե   տը բա  -

ւակա   նաչափ հե   ռացած էր Ար   մա       ւիրի բլու   րէն, 

իսկ երբ ձմե   ռը եր   կա       րատեւ ըլ   լար, հիւ   սի      -

սային քա   մինե   րը կը սա   ռեց   նէին 

գե   տը եւ ար   քունի   քը կը զրկուէր 

խմե   լու ջու   րէն։ Այդ պատ   ճա      -

ռաւ Երուանդ ար   քունի   քը Ար  -

մա       ւիրէն կը տե   ղափո   խէ դէ   պի 

արեւ   մուտք, միակ   տուր ապա  -

ռաժ բլու   րի մը վրայ, որուն մէկ 

կող   մը կը շրջա   փակէր Երաս  -

խը, իսկ դի   մացէն կը հո   սէր 

Ախու   րեան գե   տը։ Երուանդ կը 

պարսպա   պատէ բլու   րը, ժայ  -

ռե       րուն մէջ փո   րուածքներ կը 

բա   նայ ու կը հաս   նի մին   չեւ 

բլու   րի յա   տակը, հա   ւասա   րա-

ց   նե       լով գետ   նի մա   կերե   ւոյ   թին, 

որ գե   տի ջու   րե       րը հո   սին փո  -

րուած ջրամ   բա       րին մէջ ու ըմ  -

պե       լի ջուր մա   տակա   րարեն քա   ղաքին։

Այ   նուհե   տեւ Երուանդ կը կա   ռու   ցէ միջ  -

նա       բեր   դը, կ՚ամ   րացնէ պա   րիսպնե   րով եւ վա  -

րէն մին   չեւ վեր եր   կա       թէ սան   դուխներ շի   նել 

կու տայ, սան   դուխի աս   տի       ճան   նե       րուն մի   ջեւ 

ալ գաղտնի որո   գայթներ կը սար   քէ, որ  -

պէսզի օտար մը թա   գաւո   րին դա   ւելու հա  -

մար գաղ   տօ       րէն բարձրա   նալու ժա   մանակ 

ծու   ղա       կը իյ   նայ։

Երուանդ այս նոր քա   ղաքը կը կո   չէ իր 

անու   նով՝ Երուան   դա       շատ, Ար   մա       ւիրէն ամէն 

ինչ կը տե   ղափո   խէ հոն, բա   ցի՝ կուռքե   րէն։ 

Այդ բա   նը կ՚ընէ պար   զա       պէս իր անձնա  -

կան ապա   հովու   թեան նպա   տակաւ, մտա  -

ծելով որ կուռքե   րը Երուան   դա       շատ դրուելու 

պա   րագա   յին կրօ   նական արա   րողու   թիւննե  -

րու կամ զո   հաբե   րու   թեանց ժա   մանակ հոն 

հա   ւաքուելիք բազ   մութեան մէջ քա   ղաքի 

ապա   հովու   թիւնը կը դժուարա   նայ։ Երուանդ 

քա   ղաքէն դէ   պի Հիւ   սիս, մօտ քա   ռասուն 

աս   պա       րէզ (մօ   տաւո   րապէս 7,5 Քմ.) հե  -

ռաւո   րու   թեան վրայ, Ախու   րեանի ափին կը 

կա   ռու   ցէ իր քա   ղաքին քիչ մը փոք   րը, զոր 

կը կո   չէ Բա   գարան եւ Ար   մա       ւիրէն հոն կը 

փո   խադ   րէ բո   լոր կուռքե   րը ու կը տե   ղադ   րէ 

շի   նել տուած մե   հեան   նե       րուն մէջ, իր եղ   բօ      -

րը՝ Երուազին ալ կը նշա   նակէ՝ քրմա   պետ։

Երուանդ գե   տի հիւ   սի       սակող   մը կը տնկէ 

մեծ ան   տառ մը, զոր պարսպա   պատե   լով 

որ   սարգե   լանո   ցի կը վե   րածէ, մէ   ջը դնե  -

լով ամէն տե   սակ վայ   րի կեն   դա       նիներ՝ որ  -

սա       լու հա   մար։ Ան դար   ձեալ իր անու   նով, 

Արաք   սի դի   մացի ափին կը կա   ռու   ցէ շատ 

գե   ղեցիկ, չքնաղ քա   ղաք մը՝ Երուան   դա      -

կեր   տը, բնա   կելի շէն   քե       րը կա   նաչա   պատե  -

լով ծաղ   կա       նոց   նե       րով ու բու   րաստան   նե       րով։

Սմբա   տի եւ Ար   տա       շէսի 
կռի   ւը Երուան   դի դէմ

Այդ ժա   մանակ մա   նուկ Ար   տա       շէս ար   դէն 

հա   սուն տղա   մարդ դար   ձած էր Պարսկաս  -

տա       նի մէջ։ Իր դա   յեակը՝ Սմբատ իր ռազ   մա      -

կան հմտու   թեամբ շատ քա   ջագոր   ծութիւններ 

կը կա   տարէր յօ   գուտ Պարսկաս   տա       նի եւ 

ջերմ հա   մակ   րանքին կ՚ար   ժա       նանար արի  -

ներու նա   խարար   նե       րուն, որոնք ալ կը բա  -

րեխօ   սէին իրենց թա   գաւո   րին որ Սմբա   տին 

ար   ժա       նաց   նէ իր փա   փաքած պար   գեւնե   րուն։ 

Պար   սից թա   գաւո   րը սի   րով կը հա   մաձայ  -

նի եւ կը յանձնա   րարէ նա   խարար   նե       րուն, 

որ սոր   վին թէ ի՞նչ կը ցան   կա       նայ այդ քաջ 

մար   դը։ Նա   խարար   նե       րը կը պա   տաս   խա       նեն, 

որ Սմբա   տը ու   րիշ բան չի կա   մենար, քան 

իր արիւ   նա       կից Ար   տա       շէսին՝ Սա   նատ   րուկի 

որ   դիին իր զրկուած թա   գաւո   րու   թեան մէջ 

հաս   տա       տուի   լը։

Ար   քա       ներու ար   քան կը յօ   ժարի, Սմբա  -

տին կը յանձնէ Ատրպա   տակա   նի զօր  -

քերն ու Ասո   րես   տա       նի զօր   քե       րուն մէկ մա   սը, 

յանձնա   րարե   լով, որ Ար   տա       շէսին տա   նին եւ 

իր հայ   րե       նական գա   հին բազ   մեցնեն։

Երուան   դը կը գտնուէր Ու   տիք գա   ւառը, 

երբ լուր հա   սաւ, որ «Սմբա   տը Պար   սից 

թա   գաւո   րի մեծ զօր   քով կու գայ քու վրադ, 

թա   գաւո   րու   թիւնը յանձնե   լու հա   մար մա   նուկ 

Ար   տա       շէսին»։

Այս լու   րը առ   նե       լով Երուանդ աճա   պարա  -

նօք կը վե   րադառ   նայ իր քա   ղաքը ու մեծ 

զօրք կը հա   ւաքէ հա   յոց ու վրաց քա   ջերէն, 

ու նաեւ Կե   սարիոյ եւ Մի   ջագետ   քի կող   մե       րէն։

Գար   նա       նային օրեր էին, ուստի բո   լոր 

զօր   քե       րը շու   տով կը հա   ւաքուին Երուան   դա      -

շատ։ Իր հե   տեւակ զօր   քի բազ   մութեամբ կու 

գայ նաեւ Աժ   դա       հակէն սե   րուած Մու   րա       ց-

եան ցե   ղի պե   տը Ար   գամ, որուն Երուան   դը 

վե   րադար   ձուցած էր իր թա   գաւո   րու   թեան 

երկրոր   դութեան գա   հը։ Երուանդ Ար   գա       մին 

եւ բո   լոր միւս նա   խարար   նե       րուն կ՚ար   ժա      -

նաց   նէր մեծ պա   տիւ   նե       րու եւ պար   գեւնե   րու, 

իսկ ժա   մանած բա   նակ   նե       րու բո   լոր զի   նուոր  -

ներն առա   տօրէն կը վար   ձատրէր։

Այդ մի   ջոցին Սմբա   տը մա   նուկ Ար   տա      -

շէսի հետ իր զօր   քով կը մօ   տենայ Ու   տի      -

քի սահ   մաննե   րուն, ուր Երուան   դի թո   ղած 

կողմնա   պահ նա   խարար   նե       րը իրենց զօր  -

քով դէմ կու գան Սմբա   տին, եւ սա   կայն 

փո   խանակ դի   մադ   րե       լու, կը միանան անոր։ 

Երբ այս լու   րը կը հաս   նի միւս նա   խարար  -

նե       րուն, անոնց մէջ խլրտում կ՚իյ   նայ, կը 

բա   րոյալ   քուին եւ կը մտա   ծեն ան   ջա       տուիլ 

Երուան   դէն, մա   նաւանդ որ Հռո   մէն ալ կ՚ու  -

շա       նար սպա   սուած զի   նուո   րական օգ   նութիւ  -

նը։ Որ   քան նա   խարար   նե       րը բա   րոյալ   քուէին, 

այնքան Երուանդ կ՚առա   տաց   նէր պար  -

գեւնե   րը, ամէն մէ   կուն մէկ առ մէկ բաշ  -

խե       լով իր գան   ձե       րը։ Եւ որ   քան շատ բաժ  -

նէր, այնքան ատե   լի կը դառ   նար, քան   զի 

բո   լորն ալ գի   տէին, որ ան ո՛չ թէ առա  -

տաձեռ   նութե   նէն կը բխի, այլ վա   խէն։ Անոնց 

որոնց շատ կը բաշ   խէր, չէին հա   մակ   րեր 

իրեն, իսկ որուն որ քիչ կը բաշ   խէր, կը 

դառ   նար իրեն թշնա   մի։

Եւ ահա, Սմբատ Բագ   րա       տու   նին եւ 

մա   նուկ Ար   տա       շէսը կու գան կը հաս   նին 

Գե   ղամայ (Սե   ւանայ) լի   ճի ափե   րը եւ կը 

շտա   պեն, որ օր առաջ հաս   նին Երուան  -

դի զօր   քե       րու բա   նակա   տեղին։ Մինչ այդ, 

Երուան   դի բա   նակի բազ   մութեան ար   ժէք 

չտա   լով հան   դերձ, Սմբատ մտա   հոգ էր եւ 

քիչ մըն ալ վե   րապահ Մու   րա       ցեան Ար  -

գա       մի հան   դէպ, քա   նի որ ան քաջ մար  -

տիկ էր եւ իր ձեռ   քին տակ ու   նէր բազ   մա      -

թիւ տէ   գաւոր   ներ…։

 

Շա   րու   նա       կու   թիւնը յա   ջոր   դով (19)

1908, Կ. Պոլիս։ Շաբաթ օր է, Կի  րակ -

նա   մուտքի ժա  մեր  գութեան պա  հը։ Այդ 

խորհրդա  ւոր ժա  մը կ՚ամ  բողջա  նայ իր հո -

գեշարժ շա  րակա  նով «Եկեալքս ի մտա -

նել արե  գականն /Տե  սաք զլոյս երե  կոյիս»։ 

20-ամեայ Մի  սաք Մե  ծարեն  ցը, բա  զուկնե  րը 

խա  չանիշ, ծունկի եկած է խո  րանին առ  ջեւ, 

պա  տու  հաննե  րէն ներ  թա   փան  ցող ու ջա  հերէն 

ծա  գող գոյ  նե   րու տակ. ծի  րանի, կա  պոյտ, 

բիլ, մե  ղեսիկ, զիւմրիւթ ու թար  շիշ։ Մա -

համերձ բա  նաս  տեղծի զգա  յուն հո  գին բա -

ռերու կը վե  րածէ այդ «պա  հը հան  դարտ» 

ու կը ծնի «Կի  րակ  մուտք»ը։ Եկե  ղեց  ւոյ մէջ 

Մի  սաքին սիր  տը գրա  ւող ամե  նէն աչ  քա   ռու 

գոյ  նե   րէն մէկն է «մե  ղեսիկ»ը։ Ահա քեր -

թուածին եր  րորդ տու  նը.

«Մե  ղեսի  կի երանգներ կ՚օծեն պա  րոյ -

րը խունկին.»

«Խոր  հուրդին եմ ծնրա  դիր բա  զուկնե -

րըս խա  չանիշ...»

Ստու  գա   բանու  թիւնը յար  մար կը նկա  տէ 

Մի  սաքը ձգել իր «անուրջ»ին մէջ ու կեդ -

րո   նանալ «մե  ղեսիկ»ին վրայ, մի  ջազ  գա   յին 

կո  չու  մով՝ «ամե  թիստ», ametyst, amethist, 

améthyste, ametiszt մանի   շակա  գոյն քա -
րը։ Բա  ռագի  տական ման  րա   մաս  նութիւննե -

րէն առաջ յի  շենք, թէ ամե  թիս  տը մին  չեւ 

19-րդ դար աշ  խարհի ամե  նաըն  տիր ու 

ամե  նաթան  կա   գին քա  րերէն մէկն էր, հա -

մար  ժէք՝ ադա  ման  դին։ Երբ Պրա  զիլի մէջ 

կը գտնուին ամե  թիս  տի մեծ հան  քեր, կը 

բազ  մա   պատ  կուի անոր ար  տադրու  թիւնը ու 

կը նուազի գի  նը։

Ամե  թիս  տը «quartz»ի մա  նիշա  կագոյն 
տե  սակն է (SiO2)։ Որ  պէս կարծր քար կը 

նա  խընտրուի ու կը գոր  ծա   ծուի ոս  կերչու -

թեան մէջ։ Ան հին եգիպ  տա   ցինե  րուն ամե -

նէն սի  րած ու յար  գած քա  րերէն մէկն էր։ 

Անգլիոյ մէջ Անգլօ-Սաք  սոն գե  րեզ  մաննե  րու 

մէջ գտնուած են ամե  թիստ ու  լունքներ։ Այս 

պա  տուա  կան քա  րը ու  նի նաեւ ժա  մանա -

կակից նշա  նակու  թիւն. ան Փետ  րուար ամ -

սոյն մէջ ծնած  նե   րուն քարն է։

«Ամե  թիստ» բա  ռը նոր լե  զու  նե   րու մէջ 

տա  րածուած է ֆրան  սե   րէն améthyste բա -
ռէն, որուն նա  խորդներն են հին ֆրան  սե  -

րէն ametiste, միջ  նա   դարեան լա  տինե  րէն 
amatistus, լա  տինե  րէն amethystus, եւ յու -

նա   րէն «ամե  թիս  տոս» բա  ռերը, բա  ռացիօրէն 

«ան-գի  նով», «չհար  բե   ցած», «Ա» ժխտա -

կան մաս  նիկ + «մե  թիս  տոս», գի  նով (μεθώ, 
մե  թօ, գի  նով  նալ)։ Հին աշ  խարհի մէջ հա -

ւատք կար, թէ ամե  թիս  տը կ՚ար  գի   լէ գի -

նովու  թիւնը։ Յոյն եւ հռով  մէացի ազ  նուական -

ներ խրախ  ճանքնե  րու ժա  մանակ ամե  թիստ 

մա  տանի  ներ հա  գած կ՛ըլ  լա   յին ու ամե  թիս -

տէ շի  նուած կամ զար  դա   րուած բա  ժակ  նե  -

րէն կը խմէին գի  նին։ Յով  հաննու Յայտնու -

թեան մէջ (Գլ. 21) ամե  թիս  տը Երկնա  յին 

Երու  սա   ղէմի պարսպին 12-րդ ու վեր  ջին 

հիմն է. «Եւ քա  ղաքին պարսպին հի  մերը 

ամէն տե  սակ պա  տուա  կան քա  րերով զար -

դա   րուած էին. առա  ջին հի  մը յաս  պիս էր, 

երկրոր  դը շա  փիւ  ղայ, եր  րորդը քաղ  կե   դոն, 

չոր  րորդը զմրուխտ... եր  կո   տասա  ներոր  դը՝ 

ամե  թովս»։ Կա  թոլիկ կղե  րական  ներ աւան -

դա   կանօ  րէն ամե  թիստ մա  տանի մը կը 

հա  գուին որպէս պա  տուան  շան։

Ստու  գա   բանու  թիւնը կը յի  շէ, թէ դար 

մը առաջ լե  զուա  բան Հիւնքա  րեանն էր, որ 

յստա  կացու  ցած էր «մե  ղեսիկ»ին յու  նա   կան 

ծա  գու  մը. «մե  լիտի  տիս լի  թոս» (μελιτιτης 

λιθος)։ Առա  ջինը կու գայ «մե  լի» բա  ռէն 
-մեղր- ու կը նշա  նակէ մեղ  րով խառ  նուած 

գի  նի։ Երկրորդ ար  մա   տը (լի  թոս, lithos, 
քար, գո  հար, ակն, վէմ) այն բառն է, որ  մէ 

յա  ռաջ եկած է եւ  րո   պացի  ներու lithographie 
(վի  մագ  րութիւն) բա  ռը։

Մե  ծարեն  ցին աչ  քե   րը փակ են. իր երազ -

կոտ հան  դարտու  թեան մէջ ան կը դի  տէ 

գու  նա   ւոր շո  ղեր եւ «ոս  կի թե  լերուն պլլուած» 

խունկի մշուշ։ Վե  րացու  մի այդ պա  հուն կը 

ծնին «Կի  րակ  մուտք»ին վեր  ջին տո  ղերը.

«Հո  գիս քիչ քիչ կը թա  ղուի անուրջին 

մէջ այս չքնաղ»

«Յու  շիկ փախ  չող իրի  կուան, ծի  րանի 

լոյսն է զուարթ»։ 
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ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
ndaduryan@agbumhs.org118

Հայե՛ր, չէ՞ք ուզեր իբրեւ 
կամաւոր մասնակցիլ Արմենիայի 
ազատագրման պայքարին… 

Արմենիան ի՛նչ ընենք, մենք 
թանկագին քար՝ Ամեթիստի 

երկիրը կը փնտռենք։

Երուանդ, Արտաշէս եւ Սմբատ 
Ար   տա       շէս եւ Սմբա   տ

Արտաշէս կը թագադրուի


