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Ս. Երրորդութեան անհեթեթ դատի 
մեղադրեալները՝ անպարտ... 

Ժպտադէմ երիտասարդ մըն է 

մեր այսօրուայ պատահական 

հիւրը։ Երկար ատենէ ի վեր մտադրած 

այցելութիւնը իրականացնելու համար 

եկած է խմբագրատուն։ Սուրիոյ 

քաղաքացիական պատերազմէն ետք 

ընտանեօք ապաստանած են Թուրքիա։ 

Զաւակները արձանագրած է քաղաքիս 

հայ վարժարաններէն մէկուն։ Ինք 

աշխատանք գտած է։ Ժամանակաւոր 

ալ ըլլայ լուծած է բնակարանի խնդիրը։ 

Ընտելացած է երկրի լեզուին։ Բնակած 

շէնքին մէջ իր ընտանիքէն զատ հայ 

չկայ։ Երախտիքով կ’արտայայտուի 

հարեւաններուն մասին։ «Առաջին օրէն 

մեծ հոգատարութիւն ցուցաբերեցին 

մեզ նկատմամբ» կ’ըսէ, ուղիղ աչքերուս 

մէջ նայելով, որ արդեօք կը հաւատամ 

իր խօսքերուն։ Ունի այդ կասկածը, 

քանի որ սկսելով իր աւագ եղբօրմէն, 

մինչեւ օրս շատեր չեն հաւատացեր 

նման պատմութեան մը։ Ես կը 

հաւատամ, քանի որ գիտեմ մեր երկրի 

ժողովուրդին նման դժբախտութիւններու 

պարագային յայտնուող զօրակցութեան 

եւ իրերօգնութեան յատկութիւնը։ 

Երկրորդ կարեւոր մտահոգութիւնը 

ետին թողած տունն ու խանութն է։ 

«Չեմ գիտեր թէ արդեօք պիտի կրնա՞մ 

վաճառել»։ Նոյն պահուն կը յիշեմ 

ղարաբաղեան պատերազմի առաջին 

օրերուն Պաքուի եւ Սումկայիթի իրենց 

տուները թողելով Երեւան, Էրեբունի 

հիւրանոց ապաստանած հայերը։ Անոնք 

զերծ էին նման մտահոգութենէ։ Առաջին 

պահէն իսկ գիտէին թէ անգամ մը եւս 

պիտի չտեսնեն այն տունը, որ հարազատ 

բոյն էր իրենց համար, ու ստիպուեցան 

լքելու։ Գիշերազգեստներով եկած էին 

Հայաստան։ «Միտքովս չէր անցներ, 

թէ Խորհրդային երկրի մէջ նման բան 

կը պատահի։ Քանի որ Թուրքիայէն 

ես, այժմէն միջոցներ որոնէ, որ օր մը 

ինձ նման գիշերազգեստով փախչիլ 

չհարկադրուիս», ըսած էր այդ դժբախտ 

գաղթականը Էրեբունի հիւրանոցի 

վերելակին առջեւ հանդիպած պոլսահայ 

ընկերոջս։  

Ինչպէս Թիֆլիսը, Ջուղան կամ 

Թաւրիզը, Պոլիսն ալ կը տարբերի 

յետեղեռնեան շրջանի գաղթօճախներէն։ 

Բայց ո՞վ կրնայ պնդել որ հայութեան 

այդքան հարազատ այդ քաղաքներէն 

ներս վտանգ չի սպառնար հայ 

ժողովուրդին։

Ահա այդ պահուն դարձեալ 

վերյիշումներով կը տարուինք։ 

Հայ ժողովուրդի անմոռանալի 

հոգեւորականներէն Վազգէն Ա. 

Վեհափառ Կաթողիկոս, իր արտասանած 

տօնական պատգամներէն մէկուն մէջ 

կ’ըսէր՝ «Այստեղ, մայր հողի վրայ 

վերջապէս հայը կը շինէ, կը ստեղծէ 

իրեն համար։ Կը շինէ իր ներկային 

ու ոսկի ապագային համար։ Այստեղ 

ոչինչ կը կորսուի, ոչինչ կը պակսի։ 

Ամէն ինչ կը մէկտեղուի, ամէն ինչ կը 

կուտակուի, ամէն ինչ կ՚աճի։ Եւ ինչ 

որ այստեղ կը շինուի, այդ կը մնայ 

մեզի միայն»։ 

Ամենամեծ խաբկանքը պիտի ըլլայ 

կարծել թէ 1915-ի ցեղասպանութիւնը 

դար մը առաջ կատարուած ոճիր մըն է։ 

Այդ խաբկանքի զոհերն են «անցեալը 

թողունք ու ապագային նայինք» 

ըսողները։ Բայց ո՛չ, իրականութիւնը 

շատ աւելի դառն է։ Ցեղասպանութիւնը 

իր հետեւանքներով շարունակուող 

գործընթաց է, որուն իբր արդիւնք, 

բաւական քիչ են այն հայերը որոնք 

կ՚արժանան իրենց նախնեաց թաղուած 

գերեզմանը թաղուելու։ 

Կարելի է մարդկային կորուստին 

պատճառած վէրքը ժամանակի 

տեւողութեամբ սպիացնել։ Բայց հայրենի 

երկրի կորուստը անփոխարինելի է, ու 

մենք հարիւր տարի անց, կը շարունակենք 

այդ կորուստի պատճառաւ տուժելու։ 

Մենք ու Մերոնք

Անփոխարինելի 
«Էրկիր»ը

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

 pakrates@yahoo.com

Պէյօղլուի Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցին իսթանպուլահայութեան ամենաշատ կալուածներ ունեցող 

հաստատութիւններէն մէկն է։ Այդ պատճառաւ ալ այս եկեղեցւոյ վարչութեան շուրջ գայթակղութիւններու, 

զեղծարարութիւններու պատմութիւնն ալ վերածուած է աւանդութեան։ Մօտ 30 տարիէ ի վեր նոյն խմբակի 

վարչութեան ձեռքը մնացած թաղական խորհուրդը ընտրութիւններու ժամանակ ամէն միջոցի կը դիմէ իր դիրքը 

պահելու համար։ 6 Փետրուար 2011-ին կայացող վերջին ընտրութիւններէն ետք ալ թաղականութիւնը աննախընթաց 

քայլի մը դիմելով դատ բացաւ 604 ընտրողներու դէմ, բողոքագրին մէջ նշելով, որ մեղադրեալները թաղի բնակիչներ 

չեն, ուստի ապօրէն է իրենց քուէարկութիւնը։ Իսկոյն հակահարուած մը եկաւ այս անգամ մեղադրուած ճակատէն, 

պատճառաբանելով թէ ներառեալ ատենապետը՝ Աբիկ Հարապետեան ընտրուած թաղականներէն չորս անձեր ալ 

թաղի բնակիչ չեն։ Այս իրողութեան հաստատումէն ետք դատ բացուեցաւ նաեւ այդ չորսին դէմ ալ։ Եւ 28 Մայիս 

Չորեքշաբթի օր կայացող նիստին դատարանը անպարտ հռչակեց բոլոր 608 մեղադրեալները։  

Համազգային խորհրդաժողով՝ 
դարադարձի նախօրեակին

Թուրքիոյ մէջ փոք   րա       մաս   նութիւննե  -

րու պատ   կա       նող հաս   տա       տու   թիւննե   րը 

շատ եր   կար տա   րիներ տու   ժած են իշ   խա      -

նու   թիւննե   րու, յատ   կա       պէս ալ Վա   քըֆ   նե      -

րու Ընդհա   նուր Տնօ   րէնու   թեան յա   րու   ցած 

ապօ   րէն եւ կա   մայա   կան ար   գելքնե   րու բեր  -

մամբ։ Պա   տահա   բար կոտ   րուած ապա   կի 

մը փո   խելու հա   մար ան   գամ ան   ցեալին, 

ազ   գա       յին հիմ   նարկնե   րու վա   րիչ   նե       րը կը 

ստի   պուէին դա   ժան թղթա   բանու   թիւններ 

յաղ   թա       հարել։ 

Վեր   ջին տա   րինե   րուն այս հաս   կա       ցողու  -

թեան մէջ որոշ մեղ   մա       ցում մը կը նկա   տուէր։ 

Գոր   ծե       րը կար   ծես աւե   լի դիւ   րին դա   սաւո   րուիլ 

սկսած էին։ Սա   կայն Կէ   տիկ   փա       շա թա   ղի 

Հայ Աւե   տարան   չա       կան Եկե   ղեցիի դէմ կա  -

տարուածը ան   գամ մը եւս յու   շեց նախ   կին 

քա   ղաքա   կանու   թիւնը։ Ար   դա       րեւ եկե   ղեցին 

ջե   ռուցման հա   մար, 2005 թուակա   նէն այս 

կողմ կ՚օգ   տուի բնա   կան կա   զի ցան   ցէն։ Այս 

դրու   թեան մէջ ան   պէտ դար   ձած է շէն   քի 

ած   խա       նոցը։ Վե   րապա   տուե   լի Գրի   գոր Աղա  -

պալօղ   լուի բա   ցատ   րութեամբ, այդ ան   պէտ 

դար   ձած տա   րած   քը աւե   լի նպաս   տա       ւոր օգ  -

տա       գոր   ծե       լու հա   մար շա   րու   նա       կուող աշ   խա      -

տու   թիւնը հան   դի       պեցաւ Ըն   կե       րային Ապա  -

հովագ   րութեան Հաս   տա       տու   թեան (ԸԱՀ) 

պատ   ժա       միջոց   նե       րուն։

ԸԱՀ-ի պա   տաս   խա       նատու   նե       րը տա   րուած 

աշ   խա       տան   քը ցոյց տա   լով հա   շիւ կը հարցնեն 

Վե   րապա   տուե   լի Գրի   գոր Աղա   պալօղ   լուէ, 

թէ ան ին   չու ապա   հովագ   րութեան հարկ չէ 

մու   ծած շի   նու   թեան աշ   խա       տող   նե       րուն հա  -

մար։ Պա   տուե   լին ի զուր կը փոր   ձէ բա  -

ցատ   րել թէ աշ   խա       տու   թիւնը կա   տարուած է 

սի   րայօ   ժար։ «Ամէն ոք իր կա   րողու   թիւնով 

ձեռք տուաւ աշ   խա       տան   քին, մար   դիկ իրենց 

ազատ ժա   մերուն եկան կա   մաւոր աշ   խա      -

տու   թեան։ Եթէ ար   հեստա   վարժ վար   պետներ 

աշ   խա       տէին, 30-40 օրէն կ՚աւար   տուէր գոր  -

ծը, մենք լրա   ցու   ցինք եր   կու տա   րուայ մէջ»։ 

Այս բա   ցատ   րութի   ւը հա   մոզիչ չի թուիր 

եկող պաշ   տօ       նեային ու կը յա   մառի իր պա  -

հան   ջին վրայ։ Իսկ Աղա   պալօղ   լու բա   ցար   ձա      -

կապէս կը մեր   ժէ պա   հան   ջուած տու   գանքը, 

որու հա   մար դատ պի   տի յա   րու   ցուի եկե  -

ղեց   ւոյ դէմ։ Իմաս   տա       լից է Աղա   պալօղ   լուի 

մեկ   նութիւ   նը՝ «թող դատ բա   նան։ Բո   լորս 

ալ գի   տենք, որ սրտա   բուխ ծա   ռայու   թիւնը 

հա   ճելի է Աս   տուծոյ ան  գամ»։     

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Մխիթարեան Ուխտի Վիեն   նա       յի Միաբա  -

նու   թեան պա   տմական կրթա   կան հաս  -

տա       տու   թիւնը դի   մած է շի   նարա   րական կա  -

րեւոր նա   խաձեռ   նութեան մը։ Այդ ծի   րէն ներս 

ար   դէն փլած են Փան   կալթըի պո   ղոտա   յին 

վրայ գտնուող խա   նութնե   րը։ Ինչպէս որ 

նա   խապէս ալ զա   նազան առիթ   նե       րով ակա  -

նատես եղած ենք, Քա   ղաքա   պետա   րանի 

խորհրդա   րանին ՃՀՓ-ական ան   դամնե   րը 

շի   նու   թիւնը կան   խե       լու հա   մար դի   մած են 

դա   տարան։

Մխի   թարեան վար   ժա       րանի շէն   քը եւ յա  -

րակից մա   տու   ռը գրան   ցուած պատ   մա       կան 

շի   նու   թիւններ ըլ   լալնուն մաս չեն կազ   մեր 

կա   ռու   ցե       լի հա   մալի   րին։ Սա   կայն նոյն տա  -

րած   քին մէջ գտնուող «Ին   ճի» շար   ժանկա   րի 

սրա   հը եւ Մխի   թարեան Սա   նուց Միու   թիւնը 

պի   տի փլցուին։ Ներ   կայ դրու   թեան մէջ նա  -

խագի   ծի ման   րա       մաս   նութիւննե   րուն հա   մար 

տե   ղեկու   թիւննե   րը բա   ւական սահ   մա       նափակ 

են, քա   նի որ միաբա   նու   թիւնը ան   հա       ղորդ 

կը մնայ մեր յա   րատե   ւօրէն ուղղած հար  -

ցումնե   րուն։ Նշենք որ միաբա   նու   թիւնը 2012 

թուին ստա   ցաւ այդ տա   րած   քի վրայ շի   նու  -

թեան թոյլտուու   թիւնը։ Իս   թանպու   լի Մայր 

Քա   ղաքա   պետու   թեան ար   տօ       նու   թիւնը կը 

հա   մապա   տախա   նէ նոյն տա   րած   քի այլ շի  -

նու   թիւննե   րու թոյլտուու   թեան։

Շի   նու   թեան իրա   ւունքի ձեռքբե   րու   մէն ետք 

միաբա   նու   թիւնը ար   ձա       նագ   րութիւն մը կնքեց, 

նա   խապէս ալ հայ   կա       կան հիմ   նադրամ   նե       րու 

հետ հա   մագոր   ծակցած Մէհ   մէտ Ու   յա       նօղ  -

լուի պատ   կա       նող շի   նարա   րական ըն   կե       րու  -

թեան հետ։ Այդ ար   ձա       նագ   րութեան հի   ման 

վրայ պատ   րաստուեցաւ նա   խագիծ մը, որ 

կ՚ընդգրկէ պան   դոկ, առեւ   տուրի կեդ   րոն եւ 

մշա   կու   թա       յին տա   րածքներ։

Մեր քա   ղած տե   ղեկու   թիւննե   րուն հա  -

մաձայն նա   խագի   ծի դէմ յա   րու   ցուած դա   տի 

են   թա       կան ոչ թէ միաբա   նու   թիւնը, այլ շի  -

նարա   րական ըն   կե       րու   թիւնն է։ Իսկ հա   մալի  -

րին բաժ   նե       տէրե   րը պի   տի ըլ   լան միաբա  -

նու   թիւնը եւ ըն   կե       րու   թիւնը՝ միաս   նա       բար։ 

Սա   կայն այդ բաժնե   տիրութեան հա   մեմա  -

տու   թիւննե   րուն մա   սին կ՚ակնկա   լուի թէ 

միաբա   նու   թիւնը լու  սա   բանու  թիւն մը կա տարէ 

հա սարա կու թեան։    

27 Մայիս Երեք շաբթի, Երե ւանի Կա րէն 
Տէ միր ճեանի անուան մար զա համեր-

գա յին հա մալի րի մէջ ՀՀ. Նա խագահ Սերժ 
Սարգսեանի գլխա ւորու թեամբ իր չոր րորդ 
նիս տը գու մա րեց Հա յոց ցե ղաս պա նու թեան 
100-րդ տա րելի ցին նուիրուած մի ջոցա ռումնե-
րը հա մակար գող յանձնա ժողո վը։

Ընդ լայնուած կազ մով կա յացող ժո ղովի 

ըն թացքին քննար կուեցան 100 ամեակի 
մի ջոցա ռումնե րու ժա մանա կացոյ ցը եւ ռազ-
մա վարու թիւնը։ Ժո ղովին ներ կայ գտնուեցան 
բա ցի պե տական յանձնա ժողո վի ան դամնե-
րէն, Հա յաս տա նեայց Առա քելա կան Եկե ղեց ւոյ 
նուիրա պետա կան աթոռ նե րու գա հակալ ներ 
(կը բա ցակա յէր Թուրքիոյ Հա յոց Պատ-
րիար քութիւ նը), առաջ նորդա կան ներ կա-

յացու ցիչներ եւ ՀՀ. դի ւանա գիտա կան ներ-
կա յացու ցիչներ։ 

Նա խագահ Սարգսեան իր ար տա սանած 
բաց ման խօս քին մէջ ան գամ մը եւս շեշ տեց 
հա րիւր տա րի առաջ պա տահած սար սա-
փելի ոճի րին տե ղի տուած մեծ կո րուստը։ 
«Մարդկու թեան դէմ ոճիր նե րը վա ղեմու-
թեան ժամ կէտ չեն կա րող ու նե նալ» յայ-

տա րարող Նա խագա հը նշեց նաեւ, թէ Մեծ 
եղեռ նի հա րիւ րա մեակը հայ ժո ղովուրդի 
պա հան ջա տիրու թեան սահ մա նագի ծը չէ։ 
«Այն սոսկ մեր վիշ տը սգա լու, հո գեպէս 
ամ րապնդուելու եւ ար դա րու թեան հաս-
նե լու իւ րա տեսակ հանգրուանն է», ըսաւ 
նա խագա հը։ 

Սերժ Սարգսեան իր ելոյ թի մէջ ակ նարկու-
թիւններ ուղղեց Թուրքիոյ կա ռավա րու թեան։ 
Ան նշեց, որ Թուրքիոյ իշ խա նու թիւննե րու 
որ դեգրած ու րացման ռազ մա վարու թիւնը 
վերջնա կանա պէս ձա խողած է յատ կա-
պէս պաշ տօ նական դիր քո րոշու մին կաս-
կա ծով մօ տեցող թուրք երի տասար դա կան 
շրջա նակ նե րու մօտ։ «Հա զարա ւոր Թուրքեր 
պա հան ջում են սե փական կա ռավա րու-
թիւնից ճշմար տութեան բա ցայայ տում եւ 
ար դա րու թիւն»։

 Նա խագա հը այս մեր ձե ցու մով կոչ ուղղեց 
նաեւ Թուրքիոյ հան րա պետու թեան ապա-
գայ նա խագա հին, որ այ ցե լէ Հա յաս տան 
2015 թուակա նին Ապ րիլ 24-ին եւ առե-
րեսուի Հա յոց ցե ղաս պա նու թեան պատ-
մութեան խօ սուն վկա յութիւններուն հետ։

Լեւոն Արքեպսկ. Զէքիեան Պոլիս կը հաստատուի

Աստուծոյ համար հաճելի, ԸԱՀ-ի համար՝ ոչ

Շինարարութիւնը սկսաւ 
գաղտնապահութեան մէջ

Չո րեք շաբթի 21 Մա  յիսին, Ֆրան   չիսկոս Ս. Քա   հանա  -

յապե   տը, Լե   ւոն Պօ   ղոս Վրդ. Զէ   քիեանը անուանեց 

Իս   թանպու   լի Հայ Կա   թողի   կէ Ար   քե       պիս   կո       պոսա   կան թե   մի 

Առա   քելա   կան Կա   ռավա   րիչ, անոր շնոր   հե       լով Ար   քե       պիս   կո      -

պոսի տիտ   ղոսն ու աս   տի       ճանը։ Յայտնենք, որ վե   րոյի   շեալ 

թե   մի օգ   նա       կան եպիս   կո       պոսը գե   րապայ   ծառ Գէորգ Խա  -

զու   մեան, ներ   կա       յացու   ցած էր իր հրա   ժարա   կանը եւ Տանն 

Կի   լիկիոյ Կա   թողի   կէ Հա   յոց Ներ   սէս Պետ   րոս ԺԹ. Կա  -

թողի   կոս-Պատ   րաիր   քը, եպիս   կո       պոս   նե       րու մնա   յուն սիւնհո  -

դոսի հա   ւանու   թեամբ, ըն   դունած էր հրա   ժարա   կանը, տե  -

ղեակ պա   հելով Սուրբ Աթո   ռը։ 

Պօ   ղոս Լե   ւոն Զէ   քիեան ծնած է Իս   թանպուլ 21 Հոկ  -

տեմբեր 1943-ին։ 12 տա   րեկա   նին մտած է Վե   նետի   կի 

Մխի   թարեան միաբա   նու   թեան դպրե   վան   քը։ 1964-ին կա  -

տարած է իր կրօ   նաւո   րական ուխտե   րը եւ 21 Մա   յիս 1967-

ին կու   սակրօն քա   հանայ ձեռ   նադրուած։ 

Հայր Լե   ւոն 1993-ին դար   ձած է Վե   նետի   կի Պատ  -

րիար   քութեան թե   մի ան   դամ եւ իր առա   քելա   կան ծա  -

ռայու   թիւնը մա   տու   ցած է Վե   նետի   կի սփիւռքա   հայու   թեան, 

յա   տուկ կեր   պով նուիրուելով հա   մամիու   թե       նական աս   պա      -

րէզին, յատ   կա       պէս Հայ Առա   քելա   կան Եկե   ղեց   ւոյ հետ կա  -

պեր մշա   կելով։ Ան եր   կար տա   րիներ եղած է Վե   նետի   կի 

Քա Ֆոս   քա       րի հա   մալ   սա       րանի Հայ լե   զուի եւ մշա   կոյ   թի 

դա   սախօս, եղած է Հա   յաս   տա       նի Հան   րա       պետու   թեան Գի  -

տու   թիւննե   րու ակա   դեմիայի դա   սախօս, ինչպէս նաեւ Արե  -

ւելեան Եկե   ղեցի   ներու ժո   ղովի խորհրդա   տու։ 

Ֆրանչիսկոս Պապը Լեւոն Վրդ. Զէքիեանը անուանեց Պոլսոյ Հայ Կաթողիկէ Արքեպիսկոպոսական թեմի Առաքելական Կառավարիչ 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Վե   րապա   տուե   լի Գրի   գոր Աղա   պալօղ   լու

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
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«Սա յաթ Նո վայի Հո գին» ասու  թիւնը 

կը սի  րեր գոր  ծա   ծել Հրանդ Տինք, 

շեշ  տե   լու հա  մար Սա  յաթ Նո  վայի տար -

բե   րու  թիւնը, իր նման  նե   րէն։

Ի՞նչ էր այդ ան  տե   սանե  լի, բայց զգա -

լի յատ  կութիւ  նը, որ կը զա  նազա  նէր այս 

«երի  տասարդ» երգչա  խումբը տաս  նեակ 

մը փոր  ձա   ռու եւ բարձրո  րակ երգչա  խումբ-

դպրաց դա  սերէն։ 

Աւե  լի լաւ ըմբռնե  լու հա  մար այդ ան -

տե   սանե  լի յատ  կութիւ  նը, եկէք դի  մենք 

Մկրտիչ Ար  մե   նի «Հեղ  նար Աղ  բիւր» վի -

պակի հե  րոս, աղ  բիւրնե  րու մեծ վար  պետ 

Ուստա Մկրտի  չի խօս  քե   րուն.- «Շի  նած 

աղ  բիւրներս կը նո  ւիրեմ մա  հացած մար -

դոց հո  գինե  րուն…»։ Ուստա  յին կո  մու -

նիստա  կան ու  սում առած երի  տասարդ 

որ  դին կը ժխտէր.- «Հայ  րի՛կ, հո  գի չկայ. 

չե  ղած բա  նի մը հա  մար աղ  բիւր չի շի -

նուիր»։ Այս ան  գամ հայ  րը կը հարցնէր, 

որ մարդ եր  բոր մեռ  նի, իր մար  մի   նէն ի՞նչ 

կը պակ  սի, որ զայն կ՚ապ  րեցնէր, եթէ ո՛չ 

հո  գին…», բայց որ  դին կը յա  մառէր, որ 

ոչ թէ հո  գին, այլ շունչը կը պակ  սէր…

«Անու  նը ինչ ու  զէ ըլ  լայ, պակ  սե   լովը՝ 

մար  դը ապ  րի   լէ դադ  րեցնող բա  նին հա -

մար կը շի  նեմ աղ  բիւրս…» վեր  ջա   կէտը 

կը դնէր Ուստան։

Այդպէս ալ դժո  ւար է խօս  քե   րով բա -

ցատ  րել այն բա  նը, ո՛ր այդպէս յու  զումի 

տե  ղի կու տար մեր սրտե  րուն մէջ, ո՛ր 

Սա  յաթ Նո  վացի  ները կը կա  պէր իրա  րու 

ինչպէս ըն  տա   նիք մը, ո՛ր իրենցմէ շա  տեր 

հոն ծա  նօթա  նալով ըն  տա   նիք  ներ կազ  մեր 

էին եւ ո՛ր անոնց զա  ւակ  ներն ալ իրենց 

հայ  րիկնե  րուն, մայ  րիկնե  րուն, տայ  տայնե -

րուն, մօ  րաքոյրնե  րուն հետ կ՚եր  գէին նոյն 

մա  կանին ներ  քեւ…։

Այս բո  լորը մտա  բերե  ցինք ան  ցեալ 

Ուրբաթ 23 Մա  յիսի երե  կոյեան, Սա  յաթ 

Նո  վա երգչա  խումբի 42-ամեակին նո  ւիր- 

ւած յո  բելեան-եր  գա   հան  դէ   սին առ  թիւ, երբ 

1972-ին հիմ  նո   ւած երգչա  խումբի «առա -

ջին սե  րունդ» հիմ  նա   դիր ան  դամնե  րուն 

եւ անոնց «այ  լեւս հա  սակ նե  տած» զա -

ւակ  նե   րուն միաս  նա   բար բեմ առած, դաշ -

նա   մու  րով ու փոքր նո  ւագա  խումբով ալ 

հարստա  ցած հա  մեստ հա  մեր  գը կ՚ըմ -

բոշխնէինք։ Ներ  կայ էին նոր ու հին վա -

րիչ  ներ, բա  ցակա  յու  թեամբ կամ  քէ ան  կախ 

պատ  ճառնե  րով հոն չգտնո  ւող  նե   րու, որոնց 

նաեւ հո  գինե  րուն ներ  կա   յու  թե   նէն կաս  կած 

չու  նիմ անձնա  պէս։

Ամէն եր  գո   ւած երգ, ամէն ար  տա   սան -

ւած խօսք, տար  բեր յու  զումներ կը յա -

ռաջաց  նէր թէ մեր, եւ թէ իրենց սրտե -

րուն մէջ, զոր չենք կրնար բա  ցատ  րել 

ու անո  ւանել եւ կը կո  չենք «հո  գի», Սա -

յաթ Նո  վայի հո  գին։ Մին  չեւ իսկ հա  մեր -

գէն ետք կա  տարո  ւած «փիանօ պա  շը»ն, 

այ  սինքն դաշ  նա   կին շուրջ հա  ւաքո  ւելով 

«իրենց հա  մար» եր  գե   լու աւան  դութիւ  նը 

կը փաս  տէր այդ հո  գիին սրա  հին մէջ 

ներ  կա   յու  թիւնը։

Հա  մեր  գին առ  թիւ կը շնոր  հա   ւորենք 

42-րդ տա  րիքը, մաղ  թե   լով որ ան  պա   կաս 

սա  ւառ  նի Սա  յաթ Նո  վայի հո  գին բո  լոր 

Սա  յաթ Նո  վացի  ներու հո  գինե  րուն, ու սիր -

տե   րուն հետ եւ անոնք եր  գեն նաեւ իրենց 

թոռ  նե   րուն ու ծոռ  նե   րուն հետ, անոնց մա -

կանին տակ…։

Ճանկիւլիւմ, Համբարձում կամ Վիճակ 

«Սայաթ Նովայի Հոգին» 

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

«Էս գիշեր Համբարձում ա»։ 

Այս խօս քե րով կը սկսի հար սա նիք-

նե րու ամե նասի րելի պա րեղա նակ «Հոյ 

նի րին նամ»ը։
Եւ այս գա րու նա բեր Համ բարձման տօ նը, 

որ ըստ տօ նացոյ ցի կը կո չուի «Համ բարձումն 
Քրիս տո սի Աս տուծոյ մե րոյ», ժո ղովրդա յին 
բար բա ռով ծա նօթ է իբ րեւ՝ Վի ճակ, իսկ 
կարգ մը գա ւառ նե րու մէջ ալ՝ Ճան կիւլիւմ…։

Մեր անկրկնե լի բա նաս տեղծը Յով հաննէս 
Թու մա նեան անջնջե լի կեր պով մեր միտ քե-
րուն մէջ նախ շած է Համ բարձու մը իր ան մահ 
պոէմ «Անուշ»ի մէջ, Համ բարձում եայ լա-
յով, ուր փունջ փունջ աղ ջիկներ սա րերը 
կ՚ել լեն, վի ճակ հա նելու աշ խոյժ եր գե րով...

- Ո՞ւմն է- ո՞ւմն է.
- Իմն է՝ Շո ղիկ...

Ինչպէս միշտ, Համ բարձման առ թիւ 
եւս դար ձեալ պար տինք դի մել «Ան գիր 
Դպրու թեան» ան մո ռանա լի ու երախ տա-
շատ հե ղինակ Վա հան Վար դա պետ Տէր-
Մի նասեանին, թէ ո՛ր գա ւառ նե րը ի՛նչ եր գեր 

ու մա նիներ կը բար բա ռէին գար նան աւե-

տաբեր այս սի րուն հան դէ սին, որ հի նէն 

կը կա տարո ւէր ի պա տիւ Անա հիտ աս տ-

ւածու հիի։

Աղ ջիկ-տղայ ձեռ-ձե ռի բռնած լեռ ու 

ձոր կ՚եր թա յին, ծա ղիկ կը քա ղէին, կը 

զու գո ւէին ու զար դա րուէին, իրա րու կը 

նո ւիրէին գար նան ծա ղիկ ներ, մա նաւանդ՝ 

ան թա ռամ եւ մարգրիտ- մար գարտա ծաղիկ, 

ժո ղովրդա կան լե զուով ապ րիմ-մեռ նի մը, զոր 

փետ տե լով ու տե րեւ ներն իրա րու տա լով 

բա րեմաղ թութիւններ կ՚ընէին.- 

Վի ճակ վի ճակ,

Վի ճակի չի չակ,

Վարդ մա նու շակ,

Ոս կի կո ճակ։

***

-Աս օրս Համ բարձում է,

Աղ ջիկնե րուն հար ցում է,

Ամէն աղ ջիկ պագ մի տայ,

Մէ կէր աշ խարհք կոր ծո՞ւմ է։

***

Վե րի շու կան տա քուկ հա ցիկ,

Վա րի շու կան պոզ ման բամբկիկ,

Քրիս տոս բեր նովն է ըսեր,

Էսի քու ճակ տիկն է գրո ւէր։

***

Կայ ներ է սիւ նըն իվեր,

Կ՚աղա չէ Աս տո ւածա նուէր

Կ՚ու զէ իր ծո ցուն ըն կեր

***

Շօ րօր մի քե լէ, փուշ է,

Խո րոտ կի պագն անուշ է,

Ըն չան որ ես դուրս ելայ,

Լուսնակն անուշ կը ցո լայ։

***

Կա նանչ կու ժը բռնէի,

Կա նանչ պաղ չայ ջրէի.

Բիլ բիլ (վա զուտ) ձի հեծ ցունէին,

Շուտ իմ եարիս հաս ցունէին։

***

Աղ ջի, կ՚ապէ քո ոս կին

Ականջ մի՝ մօրդ խօս քին.

Գլուխս դիր դէմ գլխիդ

Նան լէթ տուր հօրդ ցե ղին։

***

Պօս տան եմ ցա նէ հա մեմ,

Խուրմա տո ւէք որ ծա մեմ.

Խուրմա առայ որ պա հեմ,

Կա րօտ եարիս ալ տա նեմ։

***

Աղ ջի անունդ Շու շան

Արի եր թանք Սուրբ Նշան.

Թէ որ ին ծի խօսք կը տաս

Մատ նիկս տամ քեզ նշան։

Այս մա նինե րը ընտրե ցինք Վա հան Վրդ. 

Տէր-Մի նասեանի վե րոյի շեալ «Ան գիր Դպրու-

թիւն Բ.» հա տորէն, խորհրդա ծելով, որ ինչ 

լաւ գործ է ըրեր Պար տի զակ ցին եւ ան շուշտ 

նաեւ ու րիշ բա նահա ւաք ներ, այս բո լորը 

գրի ան ցը նելով, Չէ՞ որ գի րը կը մնայ…։ 

Եւ երբ խմբա գիր նե րէն Լու սի նէ 

Քո փարեան, Համ բարձման առ թիւ հար-

ցազրոյց մը կա տարեց Մա լաթիացի մեծ 

մայ րի կի մը հետ, որ տաս նեակ նե րով «Համ-

բարձում մա նիսի» եր գեց- մեծ մա սը թրքե րէն 

լե զուով-, բայց քա նի մը հատ ալ հա յերէն, 

ոմանք թէեւ ծա նօթ, զո րոնք ար տագրե լով 

յանձնե ցինք գրի եւ կու տանք ստո րեւ.- 

Կեն չէ մա նուկս կեն չէ,

Բո լոր ար տերս կա նան չէ.

Օլուր օլ մազ շու նե րը

Ետե ւիս ներս կը կան չէ։

***

Հե րու կա պեցի մէկ գօ տի,

Աս տա րի եր կու գօ տի,

Եր կուքն ալ տու տու կու շի, 

Տուշմա նին աչ քը փու շի։

***

Ճնճղուկ եղայ թա ռը նստայ,

Մարգրի տէ շա պիկ հա գայ,

Ալէ մին սուլթա նը էղայ։

***

Արե ւին ծա գած տե ղը,

Կը հա լի սիր տիս եղը,

Եր կինքէն հրեշտակ էջնայ,

Չի բռներ մօրս տեղը։

ԼԻՒՍՅԷՆ ՔՈՓԱՐ

lusyenkopar81@hotmail.com

Համբարձման ոգիով տոգո րուե լու բախ-

տը չու նե ցայ 39 տա րուայ կեան քիս 

մէջ։ Եկե ղեցի գա ցի լոկ, տուն վե րադար-

ձայ առօ րեայ կեան քիս։ Այսքան տա րի է 

ո՛չ ոք դուռս թա կեց վի ճակի հա մար ջուր 

կամ ծա ղիկ ու զե լու։ Երա նի՜ թա կէին դուռս։ 

Երա նի՜ ես ալ վի ճակ քա շէի։ Երա նի՜ ես 

ալ եօթ դուռ թա կելով, եօթ տու նէն ջուր, 

ծա ղիկ, խոտ քա ղէի։ 

Գար նան հետ դի մաւո րուած աւան դութիւ-

նը Իս թանպու լի մէջ տօ նել մի թէ այդքան 

դժո ւա՞ր էր։ Զա տիկին, Մեծ Պահ քին խոր-

հուրդին այդքան թա փան ցող մենք ինչպէ՞ս 

եղաւ որ ապե րախտ գտնո ւեցանք Համ-

բարձման աւան դութիւննե րուն նկատ մամբ։ 

Ես իմ հաշ ւոյս ուխտած եմ այս տա րի եօթը 

տուն պի տի այ ցե լեմ, ամէն մէկ տու նէն 

ջուր կամ ծա ղիկ պի տի ու զեմ եւ սա նոր 

սոր ված վի ճակ ներս պի տի ար տա սանեմ։ 

Խօսք չու նիմ, ան փորձ եմ, ան գէտ եմ, ո՞րու 

հոգ։ Սոր վիլ, ապ րիլ, ապ րեցնել է պէտք։

Բայց այժմ խօս քը տանք Վար դա նոյշ 

հօ րաքոյ րին ու տես նենք թէ ին չեր ու նի 

մե զի ըսե լիք.-

— 1934-ին Մա լաթիա ծնած եմ։ Մօրս 

անու նը Ճու հար է, հօրս՝ Մա նուէլ։ Աղջկնու-

թեան մա կանունս Քո փարեան էր։ Ման-

կութիւնս Մա լաթիոյ Սալ քէօփ րիւ թա ղամա-

սը, Պօն ճուքլու փո ղոցը ան ցաւ։ Ամուսնա ցայ 

ու հարս գա ցի Քիւփչիւ Օս մա նենց տու-

նը։ Մեր տու նը շու կա յին մէջն էր։ Ցո րենի 

բա զար կը կո չէին այդ տե ղը։ Մին չեւ 45 

տա րեկան Մա լաթիա ապ րե ցայ։ Յե տոյ 

բո լոր մեր միւս ազ գա կան նե րուն նման 

մենք ալ գաղ թե ցինք Իս թանպուլ։ Ման-

կութեան տա րինե րէս ի վեր Համ բարձման 

տօ նին կը պատ րաստո ւէի։ Եօթը տու նէն 

ջուր կամ ծա ղիկ կը հա ւաքէի, վի ճակ կը 

քա շէի ու վի ճակ կ՚ար տա սանէի։ Տա րեց 

հայ մա միկ նե րէն լսած բո լոր վի ճակ ներս 

գրան ցած եմ տետ րա կիս մէջ։ Ամէն առ թիւ 

շուրջին նե րուս հետ կը բաժ նեմ։

— Համ բարձման խոր հուրդը Զատ կի 

Տօ նին յա ջոր դող 40-րդ օրը Յի սուս Քրիս-

տո սի եր կինք համ բառնա լուն հետ կա պուած 

է։ Հռո մէացի զի նուոր նե րը խա չելու թեան 

պա հուն Յի սու սի հա գուստնե րը բաժ նե-

ցին իրենց մի ջեւ։ Շա պիկը միակ տոր էր, 

առանց կա րի։ Չու զե ցին այդ կտրել եւ որո-

շեցին վի ճակ քա շելով ճշդել թէ որ մէ կուն 

պի տի պատ կա նի։ Ահա այդ դէպ քի որ պէս 

խորհրդան շան Համ բարձման տօ նին վի ճակ 

կը քա շենք։

— Համ բարձու մը Հինգշաբ թի օր կը 

տօ նուի։ Մենք Չո րեք շաբթիէն եօթը տուն 

կ՚այ ցե լէինք ու ամէն մէ կէն ծա ղիկ եւ ջուր 

կ՚առ նէինք։ Յե տոյ այդ հա ւաքած նիս կը 

լեց նէինք տաշ տի (պղնձեայ կոնք, լա կան) 

մը մէջ։ Ջու րը պէտք է ծած կեր ծա ղիկ նե-

րը։ Ապա վի ճակի մաս նակցող ներ իրենց 

տան ամէն ան հա տին հա մար պէտք է 

բան մը նե տեր ջու րին։ Եր բեմն մա տանի 

մը, եր բեմն օղ մը, կամ բա նալի մը կը 

նե տէին։ Պէտք էր զգոյշ ըլ լա յիր եւ յի շէիր 

թէ ամէն մէկ հա րազա տիդ հա մար ինչ 

նե տած ես։ Նոյն գի շեր տաս-տաս ներկու 

տա րեկան եր կու պար մա նու հի կ՚ընտրո ւէր 

ու ձեռ քերնին հի նայով կը ներ կո ւէր։ Ապա 

տաշ տը կը թո ղէինք տան թոն րի վրայ ու 

կը ցրո ւէինք մեր տու նե րը։

— Համ բարձման օրը բո լոր ծա նօթ նե-

րը, թա ղի բո լոր հայ կա նայք տո ւեալ տան 

բա կը կը մէկ տե ղուէինք։ Տաշ տը մէջ տեղ կը 

բե րուէր եւ վի ճակա հանու թիւնը կը սկսէր 

«Ողոր մեա՛ Աս տո ւած»ով։

— Վի ճակ նե րը մերթ թրքե րէն էին, մերթ 

հա յերէն, եր բեմն ալ երկլե զու։ Բա ցի Մա րիամ 

Աս տո ւածած նի կամ Յի սուս Փրկի չի ձօ նուած 

վի ճակ նե րէն, վի ճակ ներ կ՚ար տասանո ւէր 

նաեւ բեր քի առա տու թեան, խրա տական, 

սի րային կամ ծի ծաղի բնոյթնե րով։

— Երբ կրտսեր եղ բայրս Սար գիս ծնաւ 

ես չորս տա րեկան էի։ Այդ տա րուայ Համ-

բարձու մին ամ բողջ թա ղը Եու սուֆ Աղա-

յենց լայն բա կը, մեծ պղինձ լա կանին 

շուրջ մէկ տե ղուե ցանք։ Առ ի սո վորու թիւն 

կար դա ցուե ցաւ «Ողոր մեա՛ Աս տո ւած»ը եւ 

աղ ջիկնե րը ջու րէն դուրս հա նեցին եղ բօրս 

հաշ ւոյն ջուր նե տուա ծը։ Բո լորը ու րա-

խացան, բախ տա ւոր պի տի ըլ լար եղ բայրս։ 

— Իս թանպուլ գա լէ ետք բա րեկամ նե րը 

մեր տու նը կը հա ւաքու էի վի ճակա հանու-

թեան։ Բայց հետզհե տէ այնքան շատ քննա-

դատո ւեցաւ, որ վրդո վուե ցայ, եւ սա կայն 

մին չեւ օրս ալ կ՚աշ խա տիմ այդ սո վորու-

թիւնը վառ պա հել։ Տա րիներ առաջ էր Համ-

բարձման տօ նի մը Ս. Փրկիչ Հի ւան դա նոց 

գա ցած էի։ Մա տու ռի Պա տարա գէն ետք 

պղինձ կոնք մը ճա րեցի եւ մէ ջը ջուր ու 

ծա ղիկով լե ցու ցի։ Եր կու երա խայի ալ սոր-

վե ցու ցի թէ ի՛նչ պէտք է ընեն։ Ես վի ճակ 

ար տա սանե ցի, անոնք վի ճակ քա շեցին։ Մեզ 

տես նողնե րը հե տաքրքրու թեամբ մօ տեցան, 

շրջա պատե ցին վի ճակ քա շող երա խանե-

րը։ Օրո ւան աւար տին եր ջա նիկ ժպիտ մը 

պա տած էր բո լորին դէմ քե րը։

— Նման բան մը քա նի մը տա րի առաջ 

Փոլ նէզգիւղ ապ րե ցանք։ Եր կու օթօ պիւս 

ժո ղովուրդ Համ բարձում տօ նելու գա ցած էինք։ 

Ես պատ րաստու թիւն տե սած էի ար դէն։ Այս 

ան գամ ալ ճա շարա նէն պղինձ մը ու զե-

ցի եւ նոյն բա նը հոն ալ կա տարե ցինք…։ 

Վար դա նոյշ հօ րաքոյ րը մե զի պատ մեց 

նաեւ Ս. Սար գի սի, Բա րեկեն դա նի, Վար-

դա վառի եւ այլ տօ ներու մա սին յու շեր, 

որոնք ալ կը գրենք այլ առիթներով։ 

Սայաթ Նովայի անցեալի վարիչներէն Շօփէն եւ Մելիք եկան Ակօս եւ հաճելի զրոյց մը ունեցանք։ Մեզ 
հետ էր նաեւ նկարին մէջ անտեսանելի Սայաթ Նովայի հոգին։

Աւանդութիւնը պահելու համար վիճակներու եօթանասունամեայ գանձարանը 

մեզ հետ կիսող Վարդանոյշ Եաշրուէլին խորին շնորհակալութիւններ 

Սորվիլ պէտք է Համբարձումը, 
ապրիլ, ապրեցնել, սորվեցնել…

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Վար դա նոյշ Եաշր ուէլ

Համբարձումը՝ Մալաթիա այսպէս կու գար
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Ժամանակ առ ժամանակ Հա յաս տա  նի 

փոք  րա   մաս  նութիւննե  րի ստու  գա   տես է 

կազ  մա   կերպւում։ Պա  րոնեանի անուան թատ -

րո   նում կամ Ֆիլ  հարմո  նիկի Փոքր դահ  լի  -

ճի ճե  մաս  րահնե  րում ցու  ցա   հան  դէս է բաց -

ւում, որից յե  տոյ հա  մերգ է լի  նում։ Ցա  ւօք, 

հա  մեր  գի կազ  մա   կեր  պիչնե  րը մտա  հոգուած 

են միայն զուար  ճանքի կող  մը ապա  հովել, 

երգ, պար, պար, երգ, հա  մեմուած հա  մերգ 

վա  րող  նե   րի թե  թեւա  միտ խօս  քով, սա  կայն 

որ  քան աւե  լի օգ  տա   կար կը լի  նէր մէկ-եր -

կու ծան  րակշիռ խօսք ասել աշ  խարհով 

մէկ փոք  րա   մաս  նութիւն կազ  մող ժո  ղովրդի 

բնօր  րա   նում հա  յերի կող  քին ապ  րող փոք -

րա   մաս  նութիւննե  րի, նրանց վե  րաբեր  մունքի 

մա  սին մեր նկատ  մամբ, առանց փոք  րա  -

մաս  նութիւննե  րին յա  տուկ շո  ղոքոր  թանքի։

«Մո  լոկօ, մո  լոկօ», -կաթ են ծա -
խում մո  լոկան  նե   րը

Դպրո  ցում մի դա  սըն  կե   րու  հի ու  նէի՝ Ալի -

կինա Մա  րիա, նա ու  նէր եր  կու եղ  բայրներ՝ 

Մոիսեյ եւ Մի  խաիլ, պարզ է, որ ռուսներ 

էին, շէկ մա  զերով եւ ճեր  մակ մոր  թով, սա -

կայն ճեր  մա   կու  թիւնը հաս  նում էր կաթ -

նա   գոյ  նի, ես այն  ժա  մանակ ի՞նչ իմա -

նայի, որ նրանք մո  լոկան  ներ են (մո  լոկօ 

ռու  սե   րէն կաթ է նշա  նակում). այդպէս են 

ասում ռուսնե  րի մէջ կրօ  նական հո  ղի վրայ 

առան  ձին էթ  նիկ խումբ կազ  մող ռուսնե  րին, 

որոնց դե  ռեւս ԺԸ-րդ դա  րում ար  տաքսել 

են Ռու  սաստա  նից։ Դպրո  ցում բո  լորս էլ 

նոյն պա  տանի  ներն էինք մեր երա  զանքնե -

րով եւ սի  րահա  րուա  ծու  թիւննե  րով, սա  կայն 

մո  լոկան  նե   րը ապ  րում էին իրենց ներ  քին 

կեան  քով, ուր ոչ մի օտա  րի հա  մար տեղ 

չկար։ Նրանք կեդ  րո   նացած են Լո  ռու մար -

զի  Ֆիոլե  տովօ եւ Լեր  մոնտո  վօ գիւ  ղե   րում. 

տնե  րը զար  դա   նախ  շե   րով են ու բաղ  նիքնե -

րով, շատ մա  քուր են, կա  նայք գլխա  շոր 

են կրում, իսկ տղա  մար  դիկ՝ մօ  րուք։ Սա -

կայն մո  լոկան  նե   րը չեն մտնում ռուս փոք -

րա   մաս  նութեան մէջ, նրանց ոմանք կրօ -

նական աղանդ են հա  մարում, բայց ի 

տար  բե   րու  թիւն իս  կա   կան աղան  դա   ւոր  նե   րի, 

մո  լոկան  նե   րը եր  բեք չեն քա  րոզում իրենց 

դա  ւանան  քը եւ մնում են միւսնե  րի հա  մար 

փակ եւ ան  հա   ղորդ։

Հա  յաս  տա   նի 11 ազ  գա   յին փոք  րա  -
մաս  նութիւննե  րը

Հա  յաս  տա   նը այն եզա  կի երկրնե  րից է, 

որը գրե  թէ ամ  բողջո  վին միատարր է, հա -

յերը 98 %-են կազ  մում, եւ միայն 2 %-ն են 

այ  լազգի  ներ։ Առա  ջին մեծ խումբը կազ  մում 

էին ռուսնե  րը, ինչպէս միւս բո  լոր նախ  կին 

սո  վետա  կան հան  րա   պետու  թիւննե  րում, սա -

կայն այս տա  րինե  րին նրանց թի  ւը խիստ 

նուազեց՝ 50 հա  զարից հաս  նե   լով 7 հա -

զարի, թէեւ այդ թիւն էլ յստակ չէ։ Սա -

կայն ոչ միայն ռուսնե  րը հե  ռացան Հա  յաս -

տա   նից, նա  հան  ջեց նաեւ ռու  սե   րէն լե  զուն։ 

Իմ ամե  նասի  րուած թատ  րո   նը՝ Ստա  նիս -

լաւսկու անուան ռու  սա   կան դրա  մատի -

կական թատ  րո   նը զրկուեց իր բարձր կար -

գա   վիճա  կից. հե  ռացան ռուս դե  րասան  նե   րը, 

իսկ այ  սօ   րուայ երի  տասարդնե  րի ռու  սե   րէնի 

առո  գանու  թիւնը կար  ծես այլմո  լորա  կային 

է, եւ ես հի  մա իմ սի  րուած օճա  խի կող -

քով անցնում եմ, չու  նե   նալով ար  դէն ներս 

մտնե  լու ո՛չ ցան  կութիւն, ո՛չ էլ  հա  մար -

ձա   կու  թիւն…

Ճիշդ նոյն թիւն էին կազ  մում եզ  դի   ները 

Հա  յաս  տա   նում՝ 50 հա  զար, որոն  ցից մնա -

ցել են 35 հա  զար՝ 2011-ի տուեալ  նե   րով։ 

Եզ  դի   ները ու  նեն ազ  գա   յին միու  թեան պաշ -

տօ   նաթերթ «Էզ  դի   խանայ», տա  ռերը ռու  սե  -

րէն են։ Թեր  թի վրայ նշուած է, որ նրանց 

կրօ  նը կոչ  ւում է շաֆ  րա   դին։ Կար  ծիք կայ, 

որ եզ  դի   ների կրօ  նը եզի  դիզմն է, որ եզ  դի  -

ները եւ քրդե  րը նոյն ինքնու  թիւնն ու  նեն եւ 

տար  բերւում են միայն նրա  նով, որ քրդե -

րը մու  սուլմա  նացան, իսկ եզ  դի   ները մնա  ցին 

արե  ւապաշտ, սա  կայն եզ  դի   ները շեշ  տում 

են, որ ծա  գու  մով նրանք Հնդկաս  տա   նից են, 

մինչդեռ քրդե  րը Առա  ջաւոր Ասիայից են։ Ի 

դէպ քրդե  րը, որոնց թի  ւը աշ  խարհում կազ -

մում է 38 մի  լիոն, Հա  յաս  տա   նում ըն  դա  -

մէնը 2.162 են 2011-ի դրու  թեամբ (2001-ի 

տուեալ  նե   րով 1519 էին)։

Ինքնու  թեան դժգո  հու  թիւն ու  նեն նաեւ 

ուքրաինա  ցինե  րը ռուսնե  րի հան  դէպ, քան -

զի ռուսնե  րը միշտ հա  մարել են նրանց եղ -

բայրներ, մինչդեռ ուքրաինա  ցինե  րը հա  մարել 

են ռուսնե  րին դրա  ցիներ, այն էլ վատ դրա -

ցիներ, իսկ այ  սօ   րուայ դրու  թեամբ ար  դէն 

ոխե  րիմ թշնա  միներ։ Յատ  կանշա  կան է, որ 

յոյ  նե   րի, պե  լառուսնե  րի, լե  հերի, վրա  ցինե  րի, 

ասո  րինե  րի թեր  թե   րը բա  ցի իրենց մայ  րե   նի 

լե  զուից թարգմա  նաբար գրուած էին նաեւ 

ռու  սե   րէնով, միայն ուքրաինա  կան թեր  թը 

գրուած է ուքրաինե  րէն եւ հա  յերէն։ Հա -

յաս  տա   նում ուքրաինա  ցինե  րի թի  ւը հաս  նում 

է 2 հա  զարի։ Ի հար  կէ շա  տերը կա  նայք 

են, որոնք որ  պէս հարս են եկել Հա  յաս -

տան, սա  կայն Հա  յաս  տա   նը ու  նի շատ ճա -

նաչուած փե  սայ՝ ուքրաինա  ցի դի  ւանա  գէտ, 

թարգմա  նիչ Օլեք  սանդր Բոժ  կոն, որն առա -

ջին հեր  թին հա  յագէտ է, թարգմա  նել է 

«Սա  սունցի Դա  ւիթ» էպո  սը, Մու  շեղ Գալ -

շո   յեանի, Հրանդ Մա  թէոսեանի, Ռաֆ  ֆու 

եւ այ  լոց գրքե  րը։ Ամուսնա  ցել է թարգման -

չուհի Ռաիսա Ղա  րագէօզեանի հետ եւ ու  նի 

եր  կու դուստր՝ Օլե  սեա եւ Ար  մի   նէ։

Ամուսնու  թիւնն է առիթ հան  դի   սացել 

Հա  յաս  տա   նում բնա  կուել նաեւ պե  լառուսնե -

րին, որոնց թի  ւը սա  կայն 500-ից նուազել է 

մին  չեւ 150-ի, թէեւ դա էլ ստոյգ չէ։ Աւե -

լի քիչ է լե  հերի թի  ւը Հա  յաս  տա   նում, թէեւ 

տպագրւում է Հա  յաս  տա   նում լե  հերի միու -

թեան “Polonia” հան  դէ   սը, իսկ ստու  գա  -
տես  նե   րին նրանք միշտ հան  դէս են գա  լիս 

երգչախմբով, որը տար  բերւում է հրա  շալի 

տա  րազով։ Մին  չեւ Սո  վետի փլու  զումը իմ 

ամե  նամ  տե   րիմ բա  րեկամ  նե   րից էր Լե  հաս -

տա   նի մայ  րա   քաղաք Վար  շա   ւայից եկած 

Մա  րիան, որը ամուսնա  ցել էր հա  յազ  գի 

մի ճար  տա   րագէ  տի հետ եւ աշ  խա   տում էր 

Երե  ւանի հա  մալ  սա   րանում։ Մա  րիայի հայրն 

էլ էր հայ՝ Լվով քա  ղաքից (Լե  հաս  տա   նի 

կազ  մում, 1939-ից՝ Ուքրաինա  յի), ժա  մանա -

կին ազ  գա   նու  նը Մով  սէ   սեան էր, բայց վե -

րափո  խուեց Մոյ  զե   սովի  չի։ 90-ական  նե   րին 

Մա  րիան վեր  դարձաւ Վար  շա   ւա, պահ  պա  -

նելով Հա  յաս  տա   նեան տա  րինե  րը իր մէջ 

որ  պէս ամե  նավառ յի  շողու  թիւն։

Դրախ  տից ծա  ղիկ  ներ մնա  ցին

Հին, նոյ  նիսկ հնա  գոյն ազ  գե   րից են 

բա  ցի եզ  դի   ներից, նաեւ ասո  րինե  րը, որոնք 

կորցրել են իրենց պե  տու  թիւնը այն ժա -

մանակ, երբ միւս ազ  գե   րը դեռ չեն էլ ծա -

գել։ Ասո  րես  տա   նը ապ  րեց 24-7 դա  րերին 

մեր թուար  կութիւ  նից առաջ, այ  սօ   րուայ Իրա -

քի տա  րած  քի վրայ։ Հա  յաս  տա   նում 2011-ի 

դրու  թեամբ ասո  րինե  րի թի  ւը կազ  մում էր 

2769-ը, թէեւ նշւում է նաեւ 7 հա  զար թի  ւը։ 

Ի՞նչ մնաց այդ եր  բեմնի հզօր երկրից։ Ծա -

փահա  րենք նրանց երգն ու պա  րին, զմայ -

լուենք դի  մագ  ծե   րով, յղկուած դա  րերի ըն -

թացքում… Կրկին դի  մում եմ յի  շողու  թեանս 

արկղի  կին եւ աչ  քիս առաջ է գա  լիս Մա  րի 

անու  նով իմ շատ մտե  րիմ ըն  կե   րու  հիս, կա -

նաչ աչ  քե   րով եւ ցածր թաւ  շեայ ձայ  նով, 

որը ներ  գաղթել էր Իրա  նի Նոր Ջու  ղա   յից, 

մի  ջոց մը եր  գեց Կոնստան  տին Օր  բե   լեանի 

Էստրա  տային խմբում, իսկ 90-ական  նե   րին 

ար  տա   գաղ  թեց ԱՄՆ, թող  նե   լով այստեղ իր 

ասո  րի մօ  րը։ 

«Իմ անու  նը Ռա  խիլ է», -պատ  մում է 

Ֆիլ  հարմո  նիայի փոքր դահ  լի   ճում կողքս 

նստած մի կին Հոկ  տեմբե  րեանից, «նշա -

նակում է դրախ  տի ծա  ղիկ։ Հա  յերը 4-րդ 

դա  րում ըն  դունե  ցին քրիս  տո   նէու  թիւնը, ասո -

րինե  րը՝ առա  ջին դա  րում, դուք Զա  տիկը 

երե  կոյեան էք տօ  նում, մենք՝ առա  ւօտեան, 

մեր այ  բուբե  նը 22 հիմ  նա   կան տառ ու  նի 

եւ 7 տառ լրա  ցու  ցիչ, կէ  տիկը վե  րեւում Ա 

տառն է, իսկ ներ  քե   ւում՝ Ի, աջից ձախ ենք 

գրում։ Բնակ  ւում ենք Արա  րատեան մար -

զի Դի  միտ  րով գիւ  ղում, Վե  րին կամ Այ  սօ  -

րի Դուինում, որ  տեղ եր  կու ասո  րի եկե  ղեցի 

կայ, Կո  տայ  քի մար  զի Արզնի գիւ  ղում, իսկ 

մենք Հոկ  տեմբե  րեանից ենք, որ  տեղ 150 

ասո  րիներ կան»։

Հա  յաս  տա   նի յոյ  նե   րը պոն  տա   ցի յոյ  նե  -

րի ժա  ռանգներն են, գաղ  թած Կար  սի եւ 

Տրապ  զո   նի նա  հանգնե  րից։ Նրանք հիմ  նա  -

կանում Ալա  ւեր  դիում էին բնակ  ւում, որ  տեղ 

պղնձա  ձու  լա   կան գոր  ծա   րանում էին աշ  խա  -

տում։ Կայ յու  նա   կան գիւղ Յաղ  դան, յոյ -

ներ կան նաեւ Վա  նաձո  րում, Կիւմրիում, 

Ար  ցա   խում, նրանց յու  նա   րէնը պոն  տա   կան 

բար  բառն է, ցե  ղաս  պա   նու  թեան յի  շատա -

կի օրը՝ Մա  յիսի 19-ը։ Տուեալ  նե   րը յոյ  նե  -

րի թի  ւի վե  րաբե  րեալ Հա  յաս  տա   նում շատ 

տար  բեր են. 900-ից մին  չեւ 4 հա  զար։ 

Գեր  մա   նացի  ները Հա  յաս  տա   նում միա-

ւո  րուած են «Տեւ  տո   նիա» մշա  կու  թա   յին հա -

սարա  կական կազ  մա   կեր  պութեան շուրջ, որի 

ղե  կավարն է Վիք  տոր Վուխրե  րը։ 125 գեր -

մա   նացի  ներ են, որոնց բուն գեր  մա   նացի -

ները ռուս են հա  մարում, քան  զի նրանք 

ռու  սա   ցած են։ Օգոս  տո   սի 28-ը նրանց Յի -

շատա  կի Օրն է, 1941-ի այդ օրը որո -

շուեց Սո  վետա  կան Միու  թիւնում ապ  րող 

գեր  մա   նացի  ներին աք  սո   րել Սի  պերիա եւ 

Ղա  զախստան։ Նշենք նաեւ վրա  ցինե  րին 

որ  պէս փոք  րա   թիւ ազ  գա   յին փոք  րա   մաս -

նութիւն՝ երե  ւի 600 հո  գինոց, լոյս է տես -

նում «Իվե  րիա» վրա  ցական բա  րեգոր  ծա  -

կան հա  մայնքի թեր  թը։ Դէ, ո՞ւմ մո  ռացանք։ 

Կար  ծես հրեանե  րին, որոնք սա  կայն իրենք 

են միշտ յի  շեց  նում իրենց մա  սին, եր  գե   լով 

ու պա  րելով «հա  վա նա  գիլա»,  որը նշա -

նակում է «եկէք ու  րա   խանանք»։ 
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Այ սօր լուրջ նիւ թե րու մտնա լու 

հիչ հա ւէս չու նիմ, ին տոր է նէ 

պան մը չփո խուիր կոր, ջի ղերուս 

տպած պա ները գրե լով ան ճախ մէջս 

թա փած կ՚ըլ լամ կոր։ Անանկ քիմ, 

պա րէմ ըսի. ամ րան մօ տեցած աս 

օրե րուն ամա ռուան վրայ պա ներ 

խօ րաթենք։ Պա ներ կան քիմ առա-

ջուը նէ ըսուեր նէ պէլ քիմ մէկ եր կու 

ան կաճ տուող կ՚ըլ լար տէ օգուտ 

մը կ՚ու նե նայինք։ 

Վախ տին «Արեւ մտած տու-

նը տոք թոր չի մտնար» կ՚ըսուէր, 

հի մա ալ ատանկ պան մը չը սուիր 

կոր, ին չու քիմ արեւն ալ հի նին 

չափ օգուտ չի տար, հաթ թա մենծ 

վնաս ներ կու տայ կոր։ Հէլ պէթ քիմ 

ոս կորնե րը զօ րանան տէ յիմ մար-

մի նը արեւ պէտք է տես նայ, ամա 

ատոր հա մար ճա յըր ճա յըր էրե լու 

տէ մար սըխ տառ նա լու պէտ քութիւն 

չկայ։ Զա թը անանկ խա յիշի պէս 

սեփ սեւ ըլ լա լու մօ տան ալ ան ցեր 

է, կիտ ցած ըլ լաք։ Է ի՞նչ ընեն 

մօ տաճի ներն ալ տե սան քիմ շատ 

արե ւը ասանկ զի յան ներ կու տայ 

կոր նէ, ճեր մակ մնա լու մօ տա մը 

հա նենք ըսին զաար։ Տոք թորնե րուն 

ըսա ծին կէօրէ. ան ճախ առ տուն 

կա նուխ, մէյ մըն ալ իրի կուան մօտ 

ժա մերուն արե ւի պա նիօ պէտք է 

առ նել, կէ սօրուան կի զիչ արե ւէն 

ալ խու սա փիլ պէտք է էղեր։

Աս նիւթն ալ ուրկէ՞ գտար Լու-

ցի քա, տէ յիմ հար ցունե լու ըլ լաք 

նէ, պէտք է ըսեմ քիմ տա հա 

հի մակուընէ պռօնզլաշ միշ վի ճակով 

հա նուած թա փուած պօ յեր նին 

ցու ցունող կնիկ նե րը տե սայ նէ 

միտքս էկաւ։ Տա հա քա նի՜ ամիս 

կայ, ին տո՞ր ալ ան չափ սեւ ցաք։ 

Տի օր կի շեր արե ւուն տակ փռուած 

կը պառ կի՞ք կոր, չէ նէ մի սօ լար-

յումի կա ցիք։ Պէլ քիմ ալ շաբ թու 

վեր ջե րը տաք տե ղեր կ՚եր թաք կոր 

տէ հոն տե ղերը կա նու խէն ծով արեւ 

կը տես նաք կոր, չի տեմ ար թըխ։ 

Կիտ ցածս ան է քիմ վեր ջէն շատ 

փիւշման կ՚ըլ լաք։

Փէք կա րեւոր պան մը տա հա 

կայ քիմ. կնիկ նե րը ան կա ճի էտեւ 

չը նելու էն։ Շատ արեւ տե սած մոր-

թե րը կը չոր նան եւ տա հա կա նուխ 

կը ճմռթկին կոր։ Շուրջեր նիդ 

նա յեցէք. էկեր քիմ տա րիքը հիչ 

չցու ցունող կնիկ մը տես նաք նէ, 

վստահ կրնաք ըլ լալ քիմ, անի-

կա եր բեք ատանկ խա յիշի պէս չէ 

սեւ ցած։ Աս ըսածս ալ, 

ինձմէ ձե զի նա սիհադ, 

մէկ կողմ գրեցէք։

Արեւին 
ուշադրութիւն ըրէք

Ազգային 
փոքրամասնութիւնները 

Հայաստանում

Ռուսական համայնք

Ուքրաինական համայնք 

Ասորական համայնք

Լեհական համայնք

Հրէական համայնք

Քրդական համայնք 

Ուքրաինական համայնք 
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Երուանդ, որ իր բանակով տե  ղադ   րուած 

էր Երուան   դա       շատ քա   ղաքէն դէ   պի Հիւ  -

սիս, Ախու րեան գե   տի մօտ, լսե   լով Սմբա  -

տի զօր   քե       րուն մօ   տենա   լը, իր ճամ   բա       յէն 

ոչ հե   ռու ճա   կատ կը կազ   մէ, իսկ Ար   տա      -

շէս պատ   գա       մաւոր   ներ կը ղրկէ Մու   րա       ցեան 

տան նա   հապե   տին մօտ ու դար   ձեալ կը 

խոս   տա       նայ, որ Երուան   դէն ստա   ցած ար  -

տօ       նու   թիւններն ու հարստու   թիւնը իրեն կը 

թո   ղու եւ կրկնա   կի կ՚աւելցնէ, միայն թէ 

ինք Երուան   դէն հե   ռանայ։

Երբ եր   կու բա   նակ   նե       րը դէմ դի   մաց կու 

գան, Ար   գամ Մու   րա       ցեան իր հե   տեւորդնե  -

րով մէկ կողմ կը քա   շուի, այն ժա   մանակ 

Սմբատ կը հրա   մայէ պղին   ձէ փո   ղեր 

հնչեց ը   նել ու կը յար   ձա       կի Երուան   դի զօր  -

քե       րուն վրայ։ Հա   յոց նա   խարար   նե       րն ալ 

իրենց զօ   րագունդե   րով Երուան   դը լքե   լով 

կը միանան Սմբա   տի զօր   քին։

Սոս   կա       լի կո   տորած կը կրէ Երուան  -

դի գունդն ու Մի   ջագետ   քի զօր   քե       րը, իսկ 

Տաւ   րոսցի քա   ջերը, որոնք Երուան   դին խոս  -

տա       ցեր էին, որ կը սպան   նեն Ար   տա       շէսին, 

կա   տաղի կեր   պով կը պայ   քա       րին Ար   տա      -

շէսի բա   նակին դէմ։ Տաւ   րոսցի   ներուն դէմ 

կը կռուէր Ար   տա       շէսի ստնտուի որ   դի Գի  -

սակ անուն քա   ջը, որ արիաբար խոր   տա      -

կեց անոնց զօր   քը, թէեւ ինք ալ գլու   խը սու  -

րով կի   սուե   լով մա   հացաւ, բայց իր գունդը 

ետ մղեց Տաւ   րոսցի քա   ջերը։

Պա   տերազ   մի դաշ   տէն փա   խուստի դի   մեց 

նաեւ Երուան   դը, որ բա   զում ան   գամներ ձի 

փո   խելով ճամ   բա       րէ ճամ   բար ան   ցաւ մին   չեւ 

իր քա   ղաքը։ Երուան   դին կը հե   տապնդէր 

Սմբա   տը, հա   լածե   լով մին   չեւ Երուան   դա      -

շատ քա   ղաքի դար   պասնե   րը։

Իսկ Մա   րաց զօր   քե       րը իջե   ւանած էին 

ճա   կատա   մար   տի դաշ   տի դիակ   նե       րուն վրայ։ 

Ար   տա       շէս ալ գա   լով հա   սաւ Երուան   դի վրա  -

նը ու հոն գի   շերեց։ Առա   ւօտուն ալ կար  -

գադրեց իր բա   նակին, որ սպան   նուած   նե       րը 

թա   ղեն, իսկ այն հո   վիտը ուր դիակ   նե       րու 

վրայ բա   նակած էր մա   րաց զօր   քը, կո   չեց՝ 

Մա   րաց Մարգ, ճա   կատա   մար   տի տեղն 

ալ՝ Երուան   դա       վան, այ   սինքն Երուան   դին 

վա   նելու տե   ղը։

Հե   տեւեալ առա   ւօտ, Ար   տա       շէս իր զօր  -

քով քա   լեց ու դէ   պի կէ   սօր հա   սաւ Երուան   դի 

դաս   տա       կեր   տը եւ զօր   քին հրա   մայեց միաձայն 

աղա   ղակել «Մար ամատ», որ հա   յերէն կը 

նշա   նակէ «Մա   րը եկաւ»։ Այդպի   սով ան 

կը յի   շեց   նէր այն վի   րաւո   րանքն ու թշնա  -

ման   քը, որ Երուանդ կը տա   ծէր իր նկատ  -

մամբ, զին   քը մար հա   մարե   լով եւ կ՚ու   զէր 

ատոր հա   ւատաց   նել Պար   սիկ թա   գաւո   րին 

ու Սմբա   տին։

Զի   նուոր   նե       րու այս միաձայն բա   ցագան  -

չութեան հե   տեւան   քով ալ Երուան   դի դաս  -

տա       կեր   տը այ   նուհե   տեւ կո   չուե   ցաւ Մար   մէտ, 

հա   ւանօ   րէն Ար   տա       շէսի կամ   քով, որ   պէսզի 

Երուան   դի անու   նը այդ դաս   տա       կեր   տի վրա  -

յէն ընդմիտշ վեր   ցուի։ Իսկ Սմբա   տը, որ 

Երուան   դին հե   տապնդե   լով հա   սած էր Երուան  -

դա       շատի դար   պասնե   րու մօտ, Ար   տա       շէսի 

ամ   բողջ զօր   քո       վը հաս   նե       լով, յար   ձա       կեցաւ 

քա   ղաքի վրայ։

Եր   կար չտե   ւեց դի   մադ   րութիւ   նը, ամ   րո      -

ցը շու   տով յանձնուեցաւ, բա   ցուե   ցան քա  -

ղաքի դռնե   րը, զի   նուոր   նե       րէն մէ   կը մտնե   լով 

բեր   դէն ներս, զի   նուո   րական կա   ցինով հա  -

րուա   ծեց Երուան   դի գլխուն ու ջախ   ջա       խեց, 

բայց Ար   տա       շէս, յի   շելով որ Երուան   դի մէջ 

Ար   շա       կու   նեաց տոհ   մի արեան խառ   նուրդ 

կայ, հրա   մայեց թա   ղել եւ վրան մա   հար  -

ձան կանգնեց   նել։ 

Ար   տա       շէսեան   ներ

Ինչպէս որ անդրա   դար   ձանք նա   խորդ 

պա   տումնե   րուն, Սա   նատ   րուկի մա   հէն վերջ 

հա   յոց գա   հին տի   րացող Երուանդ, կաս   կա      -

ծելով Սա   նատ   րուկի զա   ւակ   նե       րէն, որ կրնան 

իր դէմ դա   ւադ   րութեան ձեռ   նարկել, բո   լորին 

կո   տորած էր. մնա   ցած էր միայն Ար   տա       շէս 

անուն փոք   րիկ տղան, զոր ստնտուն փախ  -

ցուցած էր Հեր գա   ւառ ու յանձնած Ար   տա      -

շէսի դա   յեակին՝ Սմբատ Բագ   րա       տու   նիին։

Ահա այս Ար   տա       շէսն էր, որ մեծ   ցաւ եւ 

իր դա   յեակ Սմբա   տի հետ յար   ձա       կեցան 

Երուան   դի վրայ ու յաղ   թե       ցին, եւ ի վեր   ջոյ 

բազ   մե       ցաւ հա   յոց գա   հին ու դար   ձաւ հայ 

թա   գաւոր   նե       րու մէջ ամե   նէն անուանի   ներէն 

մին՝ Ար   տա       շէս Ա. Բա   րի մա   կանու   նով եւ 

Աշ   խարհա   կալ անուանու   մով։ Ար   տա       շէս Արա  -

րատի շու   քին տակ, Խոր Վի   րապի մօտ իր 

անու   նով հիմ   նեց Ար   տա       շատ մայ   րա       քաղա  -

քը, որ մին   չեւ օրս, հոգ չէ թէ քա   նի մը 

քմ. հե   ռու սա   հած, կը շա   րու   նա       կէ իր գո  -

յու   թիւնը՝ նոյն անու   նով։

Ար   տա       շէս Ա.  

Երուան   դի մա   հէն յե   տոյ, Սմբատ ար  -

քա       յական գան   ձա       րանէն գտած Սա   նատ  -

րուկ ար   քա       յին թա   գով կը թա   գադ   րէ Ար  -

տա       շէսին եւ հա   մայն Հա   յոց աշ   խարհի վրայ 

թա   գաւոր կը կար   գէ զայն։

Ար   տա       շէս ալ իր կար   գին կը յար   գէ 

իր խոս   տումնե   րը բո   լոր անոնց, որոնք զօ  -

րավիգ եղան, յօ   գուտ՝ իր Հա   յոց գա   հին 

տի   րանա   լուն, ու   րեմն Մու   րա       ցան Ար   գամ, 

իր դա   յեակը՝ Սմբատ, իր ստնտուի ժա  -

ռան   գորդնե   րը, որով Գի   սակի թոռ Ներ   սե       հի 

ցե   ղը ար   ժա       նացուց նա   խարա   րական տոհ  -

մի պա   տուին եւ տոհ   մա       նու   նը կո   չեց Դի  -

մաք   սեան, ի նշան Գի   սակի դէմ   քին սրով 

կի   սուե   լու յի   շատա   կին։

Այ   նուհե   տեւ Ար   տա       շէս հրա   ման կու տայ 

Սմ   բա       տին, որ եր   թայ Ախու   րեան գե   տի ափին 

գտնուող Բա   գարան, սպան   նէ Երու   նա       դի եղ  -

բօ       րը՝ Երուազին, որու փո   խարէն Սմբատ 

բա   գին   նե       րու վրայ քրմա   պետ կը նշա   նակէ 

երա   զահան մո   գի մը աշա   կեր   տին, որ կը 

կո   չէին Մոգ   պաշտէ։ Սմբատ, Երուազի 500 

ծա   ռաներն ու մե   հեան   նե       րու մէջ կու   տա      -

կուած գան   ձե       րը կը բե   րէ ու յանձնէ Ար  -

տա       շէսին, որ իր կար   գին ծա   ռանե   րը կը 

պար   գե       ւէ Սմբա   տին, իսկ անոր բե   րած գան  -

ձե       րուն վրայ նո   րերը աւելցնե   լով կը ղրկէ 

պար   սից Դա   րեհ ար   քա       յին նուէր, ի նշան 

երախ   տա       գիտու   թեան։ Սմբատ Բա   գարա   նէն 

բե   րած Երուազի ծա   ռանե   րը կը տա   նի ու 

բնա   կեց   նէ Մա   սիսի փէ   շերուն գտնուող իր 

ձե   ռակերտ քա   ղաքը, զոր կ՚անուանէ դար  -

ձեալ Բա   գարան։

Ար   տա       շէս որ   պէս շի   նարար

Ար   տա       շէս թա   գաւո   րի օրով ահա   գին վե  -

րելք տե   ղի ու   նե       ցած է եւ Մեծ Հայ   քին 

կցուած է ՆՔ. Գ. դա   րու վեր   ջա       ւորու   թեան 

ան   ջա       տուած ծայ   րա       գաւառ   նե       րը (Կասպք, 

Գու   գարք, Կա   րին, Տմո   րիք եւայլն)։ Այս 

միացու   մէն դուրս կը մնան Փոքր Հայ   քը, 

Ծոփ   քը եւ Գո   մակէ   նէն։ Ար   տա       շէս Ա. այս 

բո   լոր վե   րել   քը իրա   կանա   ցու   ցած է առանց 

դաշ   նակցե   լու Հռո   մին, աւե   լին ապաս   տան 

տուած է Հռո   մի ան   հաշտ հա   կառա   կորդ՝ 

Գար   թա       կէնի զօ   րավար Հան   նի       պալին։

Ար   տա       շէս Ա.-ի օրով Հա   յաս   տա       նի մէջ 

առա   ջին ան   գամ կա   տարուած է հո   ղային 

բա   րենո   րոգումներ, նպա   տակ ու   նե       նալով 

կար   գա       ւորել հո   ղի մաս   նա       ւոր սե   փակա   նու  -

թեան զար   գացման ըն   թացքը, նաեւ մեղ   մել 

հո   ղատէ   րերու եւ գիւ   ղա       կան հա   մայնքնե  -

րու մի   ջեւ ստեղ   ծուած հա   կասու   թիւննե   րը։ 

Պահ   պա       նուած են գիւ   ղե       րու եւ ագա   րակ   նե      -

րու հո   ղաբա   ժան քա   նի մը սահ   մա       նաքա  -

րեր, որոնք կը կրեն արա   մէէրէն ար   ձա      -

նագ   րութիւններ։

Ար   տա       շէսի ամե   նակա   րեւոր ժա   ռան   գութիւ  -

նը՝ Հին Հա   յաս   տա       նի Ար   տա       շատ քա   ղաքա  -

մայ   րը կը գտնուէր Մեծ Հայ   քի Ոս   տան գա  -

ւառին մէջ, Երասխ եւ Մե   ծամօր գե   տերու 

հին հու   նե       րուն միախառ   նուած տե   ղը, Խոր 

Վի   րապի բլուրնե   րուն վրայ։ ՆՔ. Բ.- ՅՔ. 

Ե. դա   րերու մի   ջեւ Հա   յոց որ   պէս գլխա   ւոր 

մայ   րա       քաղաք ծա   ռայած Ար   տա       շատի հա  -

մար պատ   մա       հայր Մով   սէս Խո   րենա   ցի կը 

գրէ.- «Ար   տա       շէս կ՚եր   թայ այն տե   ղը, ուր 

Երաս   խը եւ Մե   ծամօ   րը կը խառ   նուին, եւ 

այնտեղ բլու   րը հաւ   նե       լով քա   ղաք կը կա  -

ռու   ցէ եւ իր անու   նով կը կո   չէ՝ Ար   տա       շատ»։

Ըստ նոր շրջա   նի պատ   մա       բան   նե       րու, 

քա   ղաքը շի   նուած էր հին ու   րարտա   կան 

բնա   կավայ   րի մը տե   ղը, Հան   նի       պալի խոր  -

հուրդով։ Դար   ձեալ Խո   րենա   ցիի վկա   յու  -

թեամբ, Հել   լե       նիս   տա       կան մշա   կոյ   թի կեդ   րոն 

Ար   տա       շատի մէջ Ար   տա       շէս Ա.-ի օրով եղեր 

են Անա   հիտ- Ար   տե       միս եւ Տիր- Ապո   ղոնի 

տա   ճար   ներն ու անոնց պղնձա   ձոյլ ոս   կե      -

զօծ ար   ձաննե   րը։

Դար   ձեալ հին օրե   րուն Ար   մա       ւիրէն տա  -

րուած եւ Երուան   դա       շատ վե   րաբ   նա       կեցուած 

բո   լոր հրեայ գե   րինե   րուն, Ար   տա       շէս տա  -

րած ու բնա   կեցու   ցած է Ար   տա       շատ։ Բա   ցի 

հրեայ գե   րինե   րէն, Ար   տա       շէս, Երուան   դի կող  -

մէ կա   ռու   ցուած կամ Ար   մա       ւիրէն բե   րուած 

Երուան   դա       շատի բո   լոր վա   յել   չութիւննե   րը հա  -

նելով բե   րած է Ար   տա       շատ, եւ անոնց վրայ 

աւելցնե   լով նո   րանոր կա   ռոյցներ, Ար   տա      -

շատը դար   ձուցած է ար   քա       յանիստ քա   ղաք։

(Շար.- 20)

Յա   ջոր   դով՝ Ար  տա   շէս եւ Սա  թենիկ 

Իր աւարտին հասնե լու վրայ է ար  տա  -

սանու  թիւննե  րու աշա  կեր  տա   կան երե -

կոն, զոր կո  չած են «Պտոյտ Մը Հայ Քնա -

րեր  գութեան Մէջ»։ Որ  պէս եզ  րա   փակիչ 

տե  սարան, ան  հա   տական աս  մունքնե  րուն 

պի  տի հե  տեւի 15 պա  տանի  ներու խմբա -

յին կա  տարու  մը։ Բո  լորը բեմ կը բարձրա -

նան, կի  սակ  լոր շա  րուած՝ պա  րիս  պի դիրք 

կ՚առ  նեն ու աչ  քե   րը հե  ռու  ներ յա  ռած կ՚ար -

տա   սանեն Վա  հան Տէ  րեանի ոգե  շունչ ստեղ -

ծա   գոր  ծութիւ  նը.

«Մի՛ խառ  նէք մեզ ձեր վայ  րի ար  ջի ցե  ղերին»

«Մեր եր  կի   րը աւե  րուած բայց սուրբ է եւ 

հին...»

Ար  տա   սանու  թիւնը երբ հաս  նի 11-րդ 

երկտո  ղին, ու  շադրու  թիւն կը գրա  ւէ բառ 

մը. փիւ  նիկ։

«Որ  պէս Փիւ  նիկ, կրա  կից կ՚ել  նես, կ՚ել  նես նոր»

«գե  ղեց  կութեամբ ու փառ  քով վառ ու լու -

սա   ւոր»։

Ստու  գա   բանու  թիւնը կը նկա  տէ, թէ առա -

ջին ան  գամ չէ որ հայ բա  նաս  տեղծու  թիւնը 

«փիւ  նիկ»ը կը գոր  ծա   ծէ որ  պէս հայ ազ  գը 

խորհրդան  շող թռչուն։ Ապա անոր միտ  քը 

հա  ճելի թռիչք մը կ՚առ  նէ գտնե  լու հա  մար 

այդ «ան  մահ» թռչու  նին բոյ  նը՝ ծննդա  վայ  րը։

Արեւմտեան լե  զու  նե   րու phoenix թռչունն 
է փիւ  նի   կը, հին լե  զու  նե   րէն փո  խառու  թիւն 

մը, որուն նա  խորդներն են Հին ֆրասնսե  րէն 

fenix, Միջ  նա   դարեան Լա  տինե  րէն phenix, 
Լա  տինե  րէն phoenix եւ Յու  նա   րէն phoinix 
բա  ռերը։ Ան Արա  բիս  տա   նի դի  ցաբա  նական 

թռչունն է, որ 500 տա  րի ապ  րե   լէ ետք, 

կը թռչի Եգիպ  տոս, կը բարձրա  նայ դէ  պի 

արեւ, կրակ կ՚առ  նէ ու իր ամ  բողջ փառ -

քով ու գե  ղեց  կութեամբ կը վե  րած  նի իր մո -

խիր  նե   րէն։ Ձայ  նա   ւոր  ներ գրե  թէ չու  նե   ցող 

եգիպ  տա   կան լե  զուին մէջ անոր անունն 

էր «bjnw», որ բա  ռացիօրէն կը նշա  նակէ 
«կար  միր, մա  նիշա  կագոյն կար  միր»։

Այս բա  ռէն ծնած են «փիւ  նիկ»ին այլ 

իմաստնե  րը. կար  միր գոյ  նի անու  նը, փիւ  նիկ 

պտու  ղը, որ մա  նիշա  կագոյն-կար  միր է, Փիւ -

նի   կիա եր  կի   րը ու այդ երկրին բնա  կիչ  նե  -

րը՝ փիւ  նի   կեցի  ները, ինչպէս նաեւ՝ կի  թառի 

նմա  նող նուագա  րան մը, որ հնա  րուած է 

փիւ  նի   կեցի  ներուն կող  մէ։ Յայտնի չէ, -եւ 

զա  նազան վար  կածնե  րու ծնունդ տուած է- 

թէ թռչո՞ւնն է, որ իր անու  նը «կար  միր»էն 

առած է, թէ հա  կառա  կը։ Ամե  նայնդէպս, 

փիւ  նի   կի բո  լոր պատ  կե   րացումնե  րուն մէջ 

ան վառ կար  միր բո  ցերու մէջ է։ Փո  խադ -

րե   լով այդ նկա  րը հայ ազ  գի պատ  մութեան, 

դժուար չէ տես  նել «Որ  պէս Փիւ  նիկ» նմա -

նար  կութիւ  նը։ Մեր պա  րագա  յին թէեւ 500 

տա  րի պէտք չէ եղած սպա  սել, որ նոր փիւ -

նիկ մը ծնի. ահա ամէն քա  նի մը տաս -

նա   մեակին ծնունդ առած հայ  կա   կան «փիւ -

նիկ»նե  րը։ «Փիւ  նիկ». Ազ  գա   յին գրա  կան ու 

քա  ղաքա  կան շա  բաթա  թերթ, լոյս տե  սած 

1899-1903 թուական  նե   րուն Եգիպ  տո   սի մէջ, 

ապա Պոլ  սոյ մէջ։ Այս թերթն էր, որ բո -

ղոքած է Արեւմտա  հայաս  տա   նի մէջ կա -

տարուած հարստա  հարու  թիւննե  րուն դէմ։ 

«Փիւ  նիկ». Գրա  կան, գե  ղարուես  տա   կան ամ -

սա   թերթ, լոյս տե  սած 1918-20 թուական  նե  -

րուն Պոս  թո   նի մէջ։ Յետ-պա  տերազ  մեան 

շրջա  նին, այս թեր  թի շնոր  հիւ է որ լոյս տե -

սան Զ. Եսա  յեանի, Կ. Զա  րեանի, Կ. Սի -

տալի, Հա  մաս  տե   ղի եւ ու  րիշնե  րու ստեղ -

ծա   գոր  ծութիւննե  րը։ «Փիւ  նիկ». Գրա  կան, 

գե  ղարուես  տա   կան տա  րեգիրք, 1958-1961 

թուական  նե   րուն լոյս տե  սած Եթով  պիոյ մէջ։ 

Այս թեր  թը նպաս  տած է գա  ղու  թին ազ -

գա   յին ինքնու  թեան պահ  պանման եւ մայր 

հայ  րե   նիքի հետ կա  պին։ «Փիւ  նիկ». Հա -

սարա  կական, քա  ղաքա  կան եւ գրա  կան 

շա  բաթա  թերթ, 1979-1983ին լոյս տե  սած 

Թեհ  րա   նի մէջ։

Սրա  հին մէջ, աշա  կերտնե  րուն աս  տի  -

ճանա  բար բարձրա  ցած ձայ  նը կրկին իր 

վրայ կը հրա  ւիրէ բո  լոր ու  շադրու  թիւննե  րը։ 

Անոնք կուրծքեր  նին շունչով լե  ցուած, հա -

սած են 12րդ ու վեր  ջին երկտո  ղին.

«Արիացիր սիրտ իմ ե՛լ հա  ւատով տո  կուն»

«Կանգնի՛ր հպարտ, որ  պէս Լոյս Լեռն է 

մեր կանգուն»։

ՓԻՒՆԻԿ

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
ndaduryan@agbumhs.org119 Փիւնիկ հին լեզուներու մէջ 

կարմիր ըսել է։ Բայց Երեւանի մեր 
ախոյեան ակումբին գոյները ինչո՞ւ 

կապոյտ եւ սպիտակ են։

Լռեցէ՛ք 
տղաք, 
խաղին 
սկսելուն 
քիչ մնաց, 
պատրա՛ստ 
եղէք…

Սմբատի եւ Արտաշէսի 
կռիւը Երուանդի դէմ 

Արտաշէսի յաղթանակները

Արտաշէս Ա.


