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Բացում՝ Պոլսահայ Միութեան 
«Հրանդ Տինք» սրահի

Հայ ժո ղովուրդի պատ մամշա կու թա յին 

ան ցեալը այնպէս պար տադրած է, որ 

կարգ մը կա ռոյցներ, բա ցի իրենց իս կա-

կան իմաս տէն, ու նե նան նաեւ նոյնքան 

կա րեւոր երկրորդ կամ նոյ նիսկ եր րորդ 

իմաստներ։

Գի տենք որ հայ ժո ղովուրդի հա մար 

եկե ղեցին միայն աղօ թատե ղի չէ, ինչպէս 

դպրոցն ալ լոկ ու սումնա րան։

Եր կուքն ալ ու նին իրենց այլ առա-

քելու թիւննե րը։

Սո վորա բար այլ ըն կե րու թիւննե րէ ներս 

մար դիկ աղօ թատե ղի կ՚եր թան աղօ թելու 

հա մար։ Դպրոց կ՚եր թան ու սա նելու մի տու-

մով։ Իսկ մեր մօտ եկե ղեցին ժո ղովա րան 

է նաեւ։ Ժող ովա րան՝ ուր կը քննար կուին 

ազ գին բազ մաբնոյթ հո գերը, խնդիր նե-

րը։ Հայ դպրո ցը բա ցի կրթօ ճախ ըլ լա լէ, 

շատ կա րեւոր դեր կը կա տարէ ազ գա-

պահ պանման խնդրին մէջ։ Նոյ նիսկ մեր 

մայ րե նիին ան սա սանու թիւնը կա պած 

ենք դպրոց նե րու գոր ծունէու թեան։ Եւ 

այս բո լորը իրենց գոր ծունէու թեան մէջ 

վառ պա հելու հա մար մենք՝ միայն մենք 

կը կա րօտինք ան հատնե րու նուիրեալ 

ծա ռայու թեան։ Այլ օրի նակ նե րու մէջ 

պե տու թեան մը ստանձնած ծա ռայու-

թիւնը մենք ստի պուած ենք վերցնել մեր 

ու սե րուն վրայ։

Եր բեմն այս ձգտու մը կրնայ խիստ 

վնա սակար հե տեւանքներ ալ ու նե-

նալ։ Տա րիներ առաջ Իս թանպու լի մէջ 

նա խաձեռ նուած էր «Գրա կան ակումբի» 

փորձ մը։ Հա կառակ որ շատ շա հեկան էր 

այդ ծրա գիրը, ինքն իր մէջ քայ քա յուե ցաւ 

նա խաձեռ նողնե րէ ոմանց այդքա նով չբա-

ւարա րուե լուն եւ ակումբէն հրա տարակ-

չա տան ծա ռայու թիւն ալ պա հան ջե լուն 

բեր մամբ։ Տիմ յա թի բրին ձը սուղ ար ժած 

էր եւ զրկուած էինք տու նի ձա ւարէն։ 

Ահա այդպէս բեռ մը ստանձնած եօթ 

տի կին ներ էին մեր այ ցե լու նե րը, որոնք 

եկած էին հե ռաւոր Փա րիզէն, իբ րեւ պատ-

մա կան Դպրո ցասէր վար ժա րանի խնա-

մակա լու հի ներ ու կը պատ մէին իրենց 

առ ջեւ ցցուած լուրջ մար տահրա ւէր նե րը։

Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան դա րադար-

ձին զու գա հեռ, յա տուկ ցու ցա հան դէ սով 

մը պի տի ներ կա յաց նէին իրենց հաս տա-

տու թեան պատ մութիւ նը։ Եւ քա նի որ 

իբ րեւ հաս տա տու թիւն Դպրո ցասէր Տիկ-

նանց Ըն կե րու թիւնը հիմ նուած էր Պո լիս՝ 

Օր թա գիւղ թա ղը, անոնք ալ բռնած էին 

այդ մեկ նա կէտի ճամ բան։

Ժա մանա կը սուղ էր ու չի մացանք 

իրենց անձնա կան տպա ւորու թիւննե րը։ 

Դի մեցինք «էմ փա թի»ի դրու թեան։ Պահ 

մը խոր հե ցանք, որ ար դեօք մե՞նք ինչպէս 

կը տպա ւորուէինք Սրբու հի Տիւ սափնե-

րու, Հայ կա նոյշ Մառ քե րու ոտ նա հետ-

քե րով եթէ մագլցէինք Օր թա գիւ ղի բար-

ձունքը։ Մտնե լով Թարգման չաց Դպրոց, 

դրան վրայ կար դա լով պատ մա կան յու-

շագրու թիւնը այդ հաս տա տու թեան, մեր 

միտ քը ի՞նչ թռիչք կ՚առ նէր, ին չե՞ր կը 

պատ կե րանա յին մեր յի շողու թեան առ ջեւ։

Կաս կած չկայ որ Պո լիսը, մա նաւանդ 

հայ Պո լիսը իր պատ մամշա կու թա յին 

հարստու թեամբ ատակ է «ես Թուրքիա 

հա զիւ հրա սայ լի վրայ կ՚եր թամ» ըսող 

դեռ բազ մա թիւ տհաս հայ ազ գայնա կանի 

դի մաց օրըս տօ րէ աւե լի գրա ւիչ ըլ լա լու 

նե րու ժի եւ մե րօրեայ պոլ սե ցին ալ այդ 

նե րու ժին հա ւատա րիմ պա հակն է։

Սա կայն այդ բո լորը դժուար է թեր-

թի սիւ նա կի մը տա րողու թիւնով հա ւաս-

տիաց նել, բաղ դատմամբ անձնա կան փոր-

ձա ռու թեան։

Ցե ղաս պա նու թեան դա րադար ձին, 

յստակ է որ յա ջորդ տա րուայ Ապ րի լի 

24-ի օրե րուն ան նա խադէպ թրքա կան 

հոսք մը պի տի ապ րուի դէ պի Ծի ծեռ նա-

կաբերդ եւ փո խադար ձա բար ան նա խադէպ 

սփիւռքա հայե րու հոսք մը՝ դէ պի Թաք-

սի մի հրա պարակ։ 

Բայց աւե լի իմաս տա լից պի տի ըլ լայ, 

երբ հոս քէն դուրս գայ շօ շափե լի, փաս-

տա ցի յա ռաջըն թացներ, որոնք ծա ռայեն 

հա րիւ րա մեայ անար դա րու թիւնը ար ժա-

նի կեր պով վե րաց նե լու, կոտ տա ցող վէր-

քը սպիացնելու։ 

Մենք ու Մերոնք
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«Ակօս»ի հիմնադիր՝ Հրանդ Տինք, իր եղեռական սպանութենէն ետք դարձաւ Հայ ժողովուրդի ապրած դաժան 

պատմութեան մերօրեայ կարեւորագոյն խորհրդանշանը։ Այդ իսկ պատճառաւ ալ ամէն 19 Յունուարին 

նախորդող կամ յաջորդող օրերուն կը յիշատակուի զանազան միջոցառումներով։ Բացի այդ աշխարհի զանազան 

քաղաքներու մէջ փողոցներ իր անունը կը կրեն, Փարիզէ եւ Իսթանպուլէ ներս իր անունով դրոշմուած դպրոցներ 

կը գործեն եւ ան յարատեւօրէն կը յիշատակուի ամենուրեք։

Այս ծիրէն ներս, վերջին կարգադրութիւնն ալ կատարուեցաւ նոր աշխարհի հայաշատ կեդրոններէն Լոս Անճելըսի 

մէջ։ Ամերիկա գաղթած նախկին պոլսահայերու կողմէ հիմնուած Պոլսահայ Միութիւնը, 4 Յունիս Չորեքշաբթի օր 

պաշտօնապէս բացումը կատարեց Հրանդ Տինքի բանախօսութեան սրահին։ Այս միջոցառման ներկայ գտնուելու 

համար Միացեալ Նահանգներ ճամբորդած էր Ռաքէլ Տինք, իր հետ ունենալով Հրանդ Տինք Հիմնարկի ծրագիրներու 

համակարգող Զէյնէպ Թաշքընը։ 

Սահակ Սրբազան Ենիգիւղի մատաղօրհնութեան խիստ ելոյթով արդարացուց հոգեւորականի սքեմը 

Հասկացողաց շատ բարեւ

Իր սե փական հո  ղատա  րած  քին վրայ ապօ -

րինի շէնք կա  ռու  ցե   լու մե  ղադ  րանքով, 

եր  կու տա  րի ազա  տազրկման դա  տապար -

տուած անուանի բա  ռարա  նագէտ, մտա -

ւորա  կան Սե  ւան Նշա  նեան, այժմ կրկնա  կի 

կը պատ  ժուի բան  տին մէջ մե  կու  սա   ցուե  լով։

«Սե  ւան Նշա  նեանին Ազա  տու  թիւն» կո -

չեալ մի  ջազ  գա   յին յանձնա  խումբը «Մի -

ջազ  գա   յին ներ  ման կազ  մա   կեր  պութիւն», 

«Փէն գրող  նե   րու միու  թիւն», «լրագ  րողներ 

առանց սահ  մաննե  րու», «Ազա  տու  թեան տուն», 

«Հրա  տարա  կիչ  նե   րու մի  ջազ  գա   յին միու  թիւն», 

«Լրագ  րողնե  րու Եւ  րո   պայի միու  թիւն» եւ այլ 

նմա  նաբ  նոյթ կազ  մա   կեր  պութիւննե  րուն նա -

մակ գրե  լով տե  ղեկա  ցուց Սե  ւան Նշա  նեանի 

դէմ գոր  ծադրուած ճնշումնե  րը։

Ինչպէս ծա  նօթ է հան  րութեան, Սե  ւան 

Նշա  նեան, բազ  մա   թիւ դի  մումնե  րը ան  պա  -

տաս  խան մնա  լէ ետք, իրա  կանու  թեան մէջ 

ապօ  րէն շի  նու  թիւննե  րու դրախտ մը եղած 

Թուրքիոյ մէջ, իր սե  փական հո  ղատա  րած -

քին վրայ 60 քա  ռակու  սի մեթր միա  յար  կ  

ու մի  սենեակա  նի քա  րաշէն տուն մը կա -

ռու  ցե   լուն հա  մար, քա  նիցս դա  տուե  լով ամէն 

ան  գա   մուն եր  կար տա  րինե  րու բան  տարկու -

թեան վճիռ  ներ ար  ձա   կուած էր իր մա  սին։ 

Ի վեր  ջոյ եր  կու տա  րուայ բան  տարկու  թեան 

վճի  ռը գոր  ծադրե  լու հա  մար ուղար  կուեցաւ 

Թոր  պա   լըի բաց բան  տը։ 

Նշա  նեան այստեղ յայտնա  բերեց թիկ -

նա   պահ  նե   րէն մէ  կուն գո  ղու  թիւնը եւ իմա  ցուց 

բան  տի վար  չութեան։ Իսկ վար  չութիւ  նը այդ 

դի  մու  մը ան  կարգու  թիւն հա  մարե  լով Նշա -

նեանին աք  սո   րեց Պու  ճա   յի փակ բան  տը։ 

Հոն ալ յար  մար բան  տախցի  կի չգո  յու  թեան 

պատ  ճա   ռաբա  նու  թեամբ հար  կադրուեցաւ 

քա  րէ սա  լայա  տակի վրայ գի  շերե  լու։ Երբ 

այս իրո  ղու  թիւնը լսուեցաւ, իշ  խա   նու  թիւննե -

րը ստի  պուե  ցան անուանի գրո  ղը այս ան -

գամ ալ Շաք  րա   նի բան  տը ուղար  կել։

Եւ ահա վեր  ջին ոտնձգու  թիւնը տե  ղի 

կ՚ու  նե   նայ Շաք  րա   նի մէջ եւ բան  տի վար -

չութիւ  նը իբ  րեւ թէ կեան  քի անվտան  գութիւ -

նը ապա  հովե  լու պատ  րուակով կը մե  կու -

սացնէ Սե  ւան Նշա  նեանը։ Նշա  նեան այս 

մա  սին գրի առած է հե  տեւեալ նա  մակը.-

«Բան  տի թիկ  նա   պահ  նե   րէն լսե  ցի, որ 

իբ  րեւ թէ կեան  քի անվտան  գութեանս հա -

մար աղեր  սագրով մը կան  խա   միջոց  ներ 

պա  հան  ջեր եմ։ Ոս  տի   կան զօ  րաց սպան 

կը պնդէ, թէ ինք ան  ձամբ տե  սած է այդ 

աղեր  սա   գիրը։

Ես նման աղեր  սա   գիր մը չեմ գրած։ 

Կեան  քիս սպառ  նա   ցող վտանգ մը չեմ նկա -

տած։ Այս պնդումնե  րը սուտ են։ Բաց բան -

տի մէջ 250 եւ Պու  ճա   յի մէջ 110 բա  նտար -

կեալ  նե   րով շրջա  պատուած էի եւ բո  լորէն 

ալ յար  գանք կը տես  նէի։

3 Ապ  րիլ թուակիր աղեր  սագրով, հե -

տազօ  տու  թիւններս եւ գրա  ռումներս աւե  լի 

հան  գիստ կա  տարե  լու հա  մար զատ սե  նեակ 

մը պա  հան  ջե   ցի։ Այդ պա  հան  ջը  անվտան -

գութեան հո  գերու հետ կապ չու  նէր։

Շա  բաթա  կան մարմնա  մար  զա   կան աշ -

խա   տանքնե  րուն այլ բան  տարկեալ  նե   րու 

հետ մաս  նակցե  լու խնդրանքս, վար  չութեան 

12 Մա  յիս թուակիր որո  շու  մով մեր  ժուեցաւ, 

ապա  հովու  թեան պատ  ճա   ռաբա  նու  թեամբ։

Եթէ ան  ձիս ուղղեալ իրաւ սպառ  նա   լիք 

մը գո  յու  թիւն ու  նի, այդ մա  սին պէտք է 

որ ես ու իմ իրա  ւապաշտպանս տե  ղեկա -

ցուինք։ Եթէ նման տե  ղեկու  թիւն մը ինձմէ 

գաղտնի պա  հուի, բան  տի վար  չութիւ  նը կրնայ 

ծանր պա  տաս  խա   նատուու  թիւն կրել։ Եթէ 

փաս  տա   ցի լսում մը չկայ, կա  տարուած  նե  -

րը որ  պէս իմ հիմ  նա   կան իրա  ւունքնե  րուս 

բռնա  բարու  մը պի  տի գնա  հատուի։ Կը պա -

հան  ջեմ որ զիս բան  տին մէջ մե  կու  սացնող, 

այլ բան  տարկեալ  նե   րու հետ շփումս ար -

գի   լող, մարմնա  մար  զութեան, դա  սըն  թացքի 

նման ըն  կե   րական մի  ջոցա  ռումնե  րէ զրկող 

կի  րար  կումնե  րը վերջ գտնեն»։  

25 Մայիս Կիրա կի տե ղի ու նե ցաւ Ենի գիւ-
ղի Գիւտ Տփոյ Սուրբ Աս տուածած նի 

եկե ղեց ւոյ մա տաղօրհնու թիւնը։ Մեծ թի ւով 
բա րերար նե րու եւ հա մայնքա յին հաս տա-
տու թիւննե րու վա րիչ նե րու մաս նակցու թեամբ 
մա տու ցուած Սուրբ Պա տարա գէն ետք եկե-
ղեց ւոյ շրջա փակին մէջ սար քուեցաւ աւան-
դա կան Սի րոյ սե ղանը։ Թա ղային խոր-
հուրդի ան դամնե րէն Արի Տէ միր ճիօղ լու 
տե ղեկու թիւններ փո խան ցեց խոր հուրդի 
աշ խա տու թիւննե րուն մա սին։ Տէ միր ճիօղ-
լու յատ կա պէս կանգ առաւ թա ղային խոր-
հուրդի ընտրու թիւնը Իս թանպու լի տա րած-
քին տա րածե լու որո շու մէն ետք, նախ կին 
թա ղական նե րէն Յա կոբ Պալ թաեանի եւ 
Պիւ յուքտէ րէի Սուրբ Հռիփ սի մեանց եկե-
ղեց ւոյ թա ղական խոր հուրդի ատե նապետ 
Մու րատ Սիւ մէի իրենց թա ղակա նու թեան 
դէմ յա րու ցած դա տին ու աւել ցուց. «Պալ-
թաեան եւ Սիւ մէ իրա կանու թեան մէջ դա տը 
բա ցած են Վա քըֆ նե րու Ընդհա նուր Տնօ-
րէնու թեան Իս թանպու լի Ա. Շրջա նի վար-
չութեան դէմ։ Մենք մաս նակցե լու իրա ւունքի 
հա մար դի մում կա տարե ցինք դա տարա-
նին։ Մին չեւ վերջ պի տի պաշտպա նենք 
մեր օրի նական իրա ւունքնե րը»։

Յա տուկ յու շա նուէր մը յանձնուեցաւ եկե-
ղեց ւոյ վաս տա կաւոր դպիր նե րէն Կա րօ Սեղ-
փո սեանին, իր 25-ամեայ նուիրեալ ծա ռայու-

թեան առ թիւ։ Ապա Սի րոյ սե ղանի աւար տին 
Սա հակ Եպսկ. Մա շալեան բա ւական խիստ 
ելոյթ մը ու նե ցաւ։ «Չեմ գի տեր թէ բո լորդ 
ու շադրու թեամբ հե տեւե ցա՞ք թա ղային խոր-
հուրդի խօս քե րուն։ Ի՞նչ է իրենց բո ղոքը։ 
Մեր այժմու հիմ նա կան խնդիր նե րէն մէկն 
ալ բնակ չութիւ նը նօս րա ցած թա ղերէն ներս 
ընտրու թիւննե րուն թա փան ցիկ եւ ար դար 

կա տարուելու հարցն է։ Մինչդեռ վեր ջերս 
կա րեւոր իրա ւունք մը ձեռքբե րած ենք։ Այս 
կար գի եկե ղեցի ներ եթէ ցան կան ընտրու-
թիւնը կրնան ընդլայ նել քա ղաքի տա րած-
քին։ Ենի գիւ ղի նման բնակ չութիւ նը նուազած 
թա ղի մը վար չութիւ նը այդ ճամ բուն դի մելով 
մի թէ սխա՞լ գոր ծած կ՚ըլ լայ։ Լաւ՝ այս 
ըն թացքին  եւ այս թա ղին ընտրու թիւնը 10- 

15 քուէնե րով աւար տել ու զողնե րը մի թէ այս 
հա մայն քին ամե նաս տո րին մար դի կը չե՞ն։ 
Անոնք հա մոզուած են թէ տա րին հա զիւ 
մէկ, եր կու ան գամ մեզ հետ պի տի հան-
դի պին, պի տի բա րեւեն, պի տի լո լոզեն ու 
ապա մեր նախ նեաց ժա ռան գը իրենց քսա կը 
պի տի լեց նեն։ Կամ շատ խե լացի ըլ լա լու 
են, կամ ալ շատ մեծ բա րեկամ ներ ու նե-
նալու են։ Կը խոր հին թէ մա մուլն ալ լուռ 
կը մնայ, աչք կը փա կէ իրենց արարքնե-
րուն։ Ձե ւով մը մեր սե փական ու նե ցուած-
քը կը կե ղեքեն եւ եթէ յան կարծ մէկն ալ 
զի րենք զգու շացնէ, յօն քե րը կի տելով -ես 
այստե ղը կը պահ պա նեմ, հա պա դուք ո՞ւր 
էիք- պի տի ըսեն»։

Սա հակ Սրբա զանի այս ու շագրաւ ելոյ-
թէն ետք մենք ալ մեր կար գին կապ հաս-
տա տեցինք իր հետ եւ աւե լի լրա ցու ցիչ 
բա ցատ րութիւններ առինք իր մէ։ Սրբա-
զանը ան գամ մը եւս հաս տա տեց իր միտ-
քե րը եւ աւել ցուց որ այս բո լորի ետին մեր 
ժո ղովուրդի ան տարբե րու թիւնը կը տես նէ։ 
«Հետզհե տէ հա մայնքա յին խնդիր նե րու նկատ-
մամբ ան տարբեր, այ լա սերած, հա մայնքա յին 
ապ րումնե րու ան հա ղորդ մարդկանց թի ւը 
կ՚աճի։ Ժամ առաջ պէտք է վե րահաս տա-
տենք հա սարա կական գի տակ ցութիւ նը եւ 
աշ խա տինք իր մայ րե նիին, հա ւատ քին, մշա-
կոյ թին հա ւատա րիմ սե րունդներ հասցնել»։ 

Լեւոն Արք. Զէքիեան կը ժամանէ 10 Յուլիսին

Սեւան Նշանեան 
մեկուսացուած է

Իս թանպու  լի Կա  թողի  կէ Հա  յոց Թե  մական գրա  սենեակը 

մա  մու  լին յղուած յայ  տա   րարու  թիւնով մը հրա  պարա  կեց 

նո  րըն  տիր Առա  քելա  կան Կա  ռավա  րիչ Գերպ. Տ. Լե  ւոն Ար -

քե   պիս  կո   պոս Զէ  քիեանի, թե  մէ ներս պաշ  տօ   նական մուտքին 

յա  տուկ ժա  մանա  կացոյ  ցը։ Ըստ հա  ղոր  դագրու  թեան 10 Յու -

նի   սին Զէ  քիեան Սրբա  զանի Իս  թանպուլ վայ  րէջքի ժա  մը 

ճշդուած է՝ 14.10։ Սրբա  զան Հօր Սա  գըզա  ղաճի Աթո  ռանիստ 

Ս. Աս  տուածա  ծին եկե  ղեցի ժա  մանու  մը նա  խատե  սուած է 

ժա  մը շուրջ 16.00-ին։

Յետ գո  հաբա  նական աղօթ  քի, Գե  րապայ  ծառ Տէ  րը ներ  կա  -

ներուն պի  տի տայ իր անդրա  նիկ օրհնու  թիւնը, որ  պէս Թե  միս 

Առա  քելա  կան Կա  ռավա  րիչ, ապա պի  տի ուղղուի դէ  պի Ս. 

Յա  կոբի հանգստա  րանը, իր ող  ջոյնը եւ յար  գանքի տուրքը 

մա  տու  ցա   նելու Թե  միս վաս  տա   կաշատ Վի  ճակա  ւոր Տ. Յով -

հաննէս Ար  քեպս. Չո  լաքեանին։

15 Յու  նիս Կի  րակի, ժա  մը 11.00-ին, Գե  րապա  ծառ Տէ  րը 

հո  վուա  պետա  կան իր առա  ջին հան  դի   սաւոր Ս. Պա  տարա -

գը պի  տի մա  տու ցա նէ, Աթո ռանիստ Ս. Աս տուածա ծին եկե-

ղեց ւոյ մէջ։ 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ
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Միջմիութենական աւանդութիւն մը դարձած «Ասմունքի Օր»ը, այս տարի 

կայացաւ 30 Մայիս Ուրբաթ երեկոյ, Տատեան Վարժարանի Սանուց միութեան 

մէջ։ Մրցումին մասնակցեցան՝ Տատեան, Էսաեան, Ս. Խաչ Դպրեվանք, Պոմոնթի 

Մխիթարեան, Ներսէսեան Ճեմարան վարժարաններու միութիւնները եւ Մարալ պարի 

համոյթը։ Դատակազմի անդամներն էին՝ Սիլվա Կոմիկեան, Մարիամ Տրամէրեան, 

Փասքալ Թէօրէնլի եւ Սեւան Տէյիրմէնճեան։ Մասնակիցները արտասանեցին 

Վարդերէս Գարակէօզեանին «Մեսրոպակերտ այս տողերուն ես կը պարտիմ» 

բանաստեղծութիւնը։ Մրցանակին առաջին դիրքը գրաւեց Եսթեր Հապէշ (Տատեան), 

երկրորդը՝ Սէրլի Մայիսօղլու (Էսաեան), երրորդը՝ Քաթիա Պաքըր (Տատեան), իսկ 

Պոմոնթի Մխիթարեանէն Միրելլա Կիւրէլ պարգեւատրուեցաւ դատակազմի յատուկ 

մրցանակով։ Բոլոր մասնակիցներուն յանձնուեցան յուշանուէրներ։

Ինչպէս պիտի ճանչցուին Հայոց 
եւ Յունաց Պատրիարքարանները

Տատեան ասմունքի մրցոյթի՝ առաջինը

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Թուրքիոյ կրօ նա  կան հա  մայնքնե   րու 

առ    ջեւ ցցուած մե    ծագոյն խնդիր    նե              -

րէն մէկն ալ անոնց պաշ    տօ               նական ներ   -
կա               յացու    մով կը յայտնուի։ Այս խնդի    րը 
յատ    կա               պէս տե    սանե    լի կ՚ըլ    լայ ներ    կա              -
յացուցչա    կան ըն    թացքնե    րու եւ կա    լուած   -
նե               րու գրանցման մի    ջոցին։ Կրօ    նական 

հա    մայնքնե    րը պե    տական կա    ռոյցնե    րու 

հետ կը շփուին հիմ    նարկնե    րու կամ միու   -

թիւննե    րու մի    ջոցաւ։ Նոյն միջ    նորդու    թիւնը 

անհրա    ժեշտ կը դառ    նայ նաեւ կա    լուած   -

նե               րու շա    հագործման մի    ջոցին։ 

Թուրքիոյ Հա    յոց Պատ    րիար    քա               րանը, 

Յու    նաց Տիեզե    րական Պատ    րիար    քա               րանը 

կամ Հրէից Ռա    բու    նա               պետա    րանը, որ    պէս 

իրենց հա    մայնքնե    րու գլխա    ւոր ներ    կա              -

յացուցչու    թիւննե    րը մերթ ընդ մերթ հան    դի              -

պումներ կ՚ու    նե               նան երկրի իշ    խա               նու    թիւննե   -

րուն, Հան    րա               պետու    թեան նա    խագա    հին, 

Վար    չա               պետին, կամ ալ նա    խարար    նե               րուն 

հետ։ Արա    րողա    կար    գի առա    ջին գի    ծերու 

վրայ է իրենց տե    ղը։ Նոյնպէս օտար դի   -

ւանա    գէտ    նե               րու հետ ալ յա    ճախ անոնք 

են որ կը տե    սակ    ցին։ Իրենց հան    գա               ման   -

քը ճշդուած է նաեւ Լո    զանի Դաշ    նագրով, 

որ Թուրքիոյ հան    րա               պետու    թեան հիմ    նա              -

դիր պատ    ճէ               նը կը հա    մարուի։ Բայց ի դէմ 

այս իրո    ղու    թեան, այդ հաս    տա               տու    թիւննե    րը 

օրի    նաւոր ճա    նաչու    մի չեն ար    ժա               նացած։

«ԵՄԻԱ» որ այ    լեւս Թուրքիոյ Վե    հագոյն 

ատեանը կը հա    մարուի, այս նիւ    թի շուրջ 

յստակ մեր    ձե               ցումներ ու    նի։ Դա    տարա    նը այս 

հաս    տա               տու    թիւննե    րուն իրա    ւական ինքնու   -

թեան ու    րա               ցու    մը իրա    ւունքի յափշտա    կում կը 

հա    մարէ։ Սա    կայն այս նիւ    թի շուրջ ցարդ 

որե    ւէ դի    մում չէ կա    տարուած ԵՄԻԱ-ին։

Պիլ    կի Հա    մալ    սա               րանի իրա    ւաբա    նական 

բաժ    նի դա    սախօս    նե               րէն Օգն. Դոց. Լա    մի 

Պէր    թան Թո    քուզլու ԵՄԻԱ-ի վճիռ    նե               րը եւ 

Թուրքիոյ հա    մար գոր    ծադրե    լի եղա    նակ   -

նե               րը մեկ    նա               բանեց «Ակօս»ի ըն    թերցող   -

նե               րուն հա    մար։ Ան նշեց, թէ Թուրքիոյ 

մէջ տի    րող դրու    թիւնը ի հի    մանէ ներ-

    հ    ակ է ԵՄԻԱ-ի վճիռ    նե               րուն։ Միւս կող   -

մէ երկրի սահ    մա               նադ    րա               կան ատեանն ալ 

կրօ    նական նիւ    թե               րու շուրջ իր որ    դեգրած 

ոճիր    նե               րով նոր հաս    կա               ցողու    թեան մը գո   -

յաց    ման կը նպաս    տէ։

«Կրօ    նից Տես    չութեան բո    լոր կրօ    նական 

հա    մայնքնե    րուն հա    ւասար հե    ռաւո    րու    թեամբ 

մեր    ձե               նալով, պե    տու    թեան կրօ    նական հա   -

մայնքնե    րու հետ յա    րաբե    րու    թիւնը դա    սաւո   -

րող կա    ռոյ    ցի մը վե    րածուելով կրնանք 

ազա    տամիտ լու    ծում մը գտնել։ Այսպի   -

սով կա    րելի է արհմիու    թիւննե    րու կամ քա   -

ղաքա    կան կու    սակցու    թիւնե    րու պա    րագա    յին 

գոր    ծադրուած յա    տուկ իրա    ւական ինքնու   -

թիւն մը գո    յաց    նել։ Վեր    ջա               պէս նման լու   -

ծումը կրօ    նական հա    մայնքնե    րուն իրենց 

հո    գեւոր ապ    րումնե    րու մէջ առա    ւելա    գոյն 

ինքնա    վարու    թիւնը պի    տի պար    գե               ւէ։ Սա   -

կայն կրօ    նական ծա    ռայու    թիւննե    րը Թուրքիոյ 

մէջ եր    կար ատե    նէ ի վեր կ՚ըն    կա               լուի որ   -

պէս պե    տական ծա    ռայու    թիւն։ Այդ իսկ 

պա    ճառաւ ալ նման լու    ծում մը, թէ կրօ   -

նի վրայ վե    րահսկի    չի դե    րը իւ    րա               ցու    ցած 

պե    տու    թե               նէն եւ թէ կրօ    նական ծա    ռայու   -

թիւննե    րու մի    ջոցին պե    տական նե    ցու    կէն 

օգ    տուող հա    սարա    կու    թե               նէն, որոշ դի    մադ   -

րութիւն կրնայ տես    նել։ Հե    տեւա    բար լա  -

ւագոյն լու   ծումը դիւ   րաւ չի հա   մապա   տաս  -

խա       ներ ամե   նահա   ւանա   կանին»։  

Հին պատմու թիւն մը զար  մա   նալիօրէն 

այժմէակա  նացաւ 4 Յու  նիս թուակիր 

«Սա  պահ» օրա  թեր  թի լրա  տուու  թեամբ։ Այդ 

թղթակ  ցութե  նէն յայտնի կը դառ  նար, թէ 

Պատ  րիար  քա   կան Ընդհա  նուր Փո  խանորդ՝ 

Արամ Արք. Աթէ  շեան, ան  ցեալ տա  րուայ 

25 Յու  լի   սին զո  հը կը դառ  նայ Քէ  մալ Թայ -

ֆուն Նար  կին անուն դրա  մաշոր  թի մը, 

որ ինքզինք կը ներ  կա   յաց  նէր «Ազ  գա   յին 

Կա  լուա  ծոց Քննիչ»ի տիտ  ղո   սով։

Նար  կին նախ զան  գա   հարած է Պատ -

րիար  քա   րան եւ «Վար  չա   պետա  կան գրա -

սենեակէն կը փնտռեմ» ըսե  լով ժա  մադ -

րութիւն պա  հան  ջած է։ Ապա տե  սակ  ցած 

է Արամ Սրբա  զանի հետ, յայտնած է, 

թէ Սա  նասա  րեան Խա  նի վե  րադար  ձուելու 

խնդրի մա  սին Վար  չա   պետա  րանի մէջ որո -

շում կա  յացած է եւ ար  դէն սկսած է այդ 

ուղղու  թեամբ գոր  ծընթա  ցը։ Իր ձեռ  քը ու  նե  -

ցած է Վար  չա   պետա  րանի պաշ  տօ   նական 

թուղթե  րը, որոնց վրայ գրուած է «շտապ, 

գաղտնի, ստու  գուած»։ Ստո  րագ  րութիւն 

ստա  ցած է Սրբա  զանէն եւ ստո  րագ  րուած 

թուղթի պատ  ճէ   նը յանձնած է ետ։ Նար -

կին թղթած  րարնե  րու որ  պէս ծախս պա  հան -

ջած է 6000 ԹԼ., որ փո  խան  ցուած է իրեն։

Պա  տահա  րէն ետք, Աթէ  շեան Սրբա -

զան կապ հաս  տա   տած է Վար  չա   պետա -

րանի հետ ու այսպի  սով յայտնի դար  ձած 

է խա  բէու  թիւնը։ Սրբա  զանը իս  կոյն բո  ղոք 

ներ  կա   յացու  ցած է տուեալ դրա  մաշոր  թի դէմ։

Այս հանգրուանին նոր առեղ  ծուած մը 

եւս կը յայտնուի։ Ոս  տի   կանա  կան քննու -

թիւննե  րով յայտնի կը դառ  նայ, թէ սոյն 

թուակա  նի պատ  կա   նող Պատ  րիար  քա   րանի 

տե  սախ  ցիկնե  րու եւ ձայ  նագրիչ սար  քե   րու ար -

ձա   նագ  րութիւննե  րը ջնջուած են։ Նոյնպէս ան -

գոյ են Պատ  րիար  քա   րանի մուտքին գտնուող 

ոս  տի   կանա  կան մօ  պէսէ տե  սախ  ցիկնե  րու ար -

ձա   նագ  րութիւննե  րը։ Պատ  րիար  քա   կան աղ -

բիւրնե  րը կը վկա  յեն, թէ զեղ  ծա   րարը տե -

ղեակ էր Վար  չա   պետ Էր  տո   ղանի, Արամ 

Արք. Աթէ  շեանի եւ ան  մի   ջական քա  նի մը 

բարձրաս  տի   ճան պե  տական պաշ  տօ   նեայի 

մի  ջեւ ան  ցած խօ  սակ  ցութեան ման  րա   մաս -

նութիւննե  րուն։

Ոս  տի   կանու  թիւնը յա  ջողե  ցաւ Քէ  մալ 

Թայ  ֆուն Նար  կին անուն 36 ամեայ առաւ -

փա   խաւը ձեր  բա   կալել։ Յայտնի դար  ձաւ, թէ 

ինք նա  խապէս գրան  ցուած է ինը տար  բեր 

բան  տե   րու ցան  կե   րուն։

Արամ Սրբա  զան եւս հաս  տա   տեց 

լրա  տուու  թիւնը եւ «Ակօս»ին տուած բա -

ցատ  րութիւննե  րէն ետք յայտնեց նաեւ, թէ 

այդ օր Վար  չա   պետին հետ խօ  սած էին 

Սա  նասա  րեան Խա  նի նիւ  թը։ «Կը շա  րու  նա  -

կուէր Խա  նը վար  ձե   լու գոր  ծընթա  ցը։ Վար -

չա   պետը խոս  տա   ցաւ, որ պի  տի քննեն օրի -

նական կար  գադրու  թիւննե  րը եւ ըստ այնմ 

պի  տի վա  րուին։ Նոյ  նիսկ ըսաւ, որ այդ 

քննար  կութեան շրջա  նին պի  տի կա  սեց  նեն 

վար  ձե   լու գոր  ծընթացը»։          

Ինչպէս որ ժամանա կին հա ղոր դած էինք, 

ան ցեալ 30 Մա  յիս Ուրբաթ երե  կոյ Ֆէ -

րիգիւ  ղի Նա  զար Շի  րինօղ  լու սրա  հին մէջ 

գրող, հրա  պարա  կագիր եւ բա  նասէր Յա -

կոբ Ճօ  լօլեան- Սի  րու  նիի ոգե  կոչ  ման հան -

դէս մը կազ  մա   կեր  պուած էր, իր եր  բեմնի 

վար  ժա   րանին՝ Կեդ  րո   նակա  նի ու  սուցիչ եւ 

սա  ներուն կող  մէ, յի  շելով, որ Էսաեանի 

նա  խակրթա  րանի եւ Կեդ  րո   նակա  նի 1909-

ի լի  սէի շրջա  նաւարտ Սի  րու  նի, 1915-ի 

ար  հա   ւիր  քէն փրկուած էր պա  տահա  բար, 

պա  հուը  տելով՝ Թա  թավ  լա   յի վեր  ջա   ւորու -

թեան խու  ցի մը մէջ, մին  չեւ զի  նադա  դար։ 

Դեռ Կեդ  րո   նակա  նի աշա  կերտ՝ ան կ՚աշ -

խա   տակ  ցէր «Մա  սիս» հան  դէ   սին։ 1907-ին 

ան կը մե  ղադ  րուէր ու բան  տարկուէր իբ -

րեւ թէ ար  գի   լուած թեր  թեր Պո  լիս բե  րելու 

յան  ցանքով։ Այդ տա  րինե  րուն ան կը հիմ -

նէր Էսաեան եւ Կեդ  րո   նական սա  նուց միու -

թիւննե  րը։ Բարձրա  գոյն ու  սումը կը ստա  նար 

Պոլ  սոյ Հա  մալ  սա   րանի Իրա  ւաբա  նական 

ճիւ  ղին մէջ։ Դա  նիէլ Վա  րու  ժա   նի եւ Կոս -

տան Զա  րեանի հետ հրա  տարա  կած էին 

«Նա  ւասարդ» տա  րեգիր  քը։ 

Սի  րու  նի 1922-ին կը ստի  պուէր հաս -

տա   տուիլ Ռու  մա   նիա։ 1944-ին կ՚աք  սո   րուէր, 

տա  սը տա  րի վերջ կը վե  րադառ  նար Պուքրէշ։ 

Իր գրի առած հա  զարա  ւոր էջե  րը ար  դէն 

կո  րուստի կը մատ  նուէին իր բան  տարկու -

թեան շրջա  նին։

Պուքրէ  շի մէջ կ՚աշ  խա   տակ  ցէր կամ 

խմբագ  րութիւ  նը կը ստանձնէր շարք մը 

հան  դէսնե  րու եւ պար  բե   րական  նե   րու, այդ 

կար  գին նաեւ Մայր Աթո  ռի «Էջ  միածին»ին։ 

Յետ մա  հու ընտրուած է Ռու  մա   նիոյ Ագա -

տեմիի պա  տւոյ ան  դամ։ Իր բազ  մա   թիւ 

հա  տոր  նե   րէն կա  րեւո  րագոյննե  րէն է՝ քա -

ռահա  տոր «Պո  լիս եւ Իր Դե  րը» անուն կո -

թողա  յին գոր  ծը։ 

Եւ քա  նի մը յու  շեր Սի  րու  նիի Կեդ  րո  -

նակա  նի օրե  րէն…

«Վաթ  սունէ աւե  լի էինք Կեդ  րո   նակա -

նի առա  ջին դա  սարա  նին մէջ։ Նոր շրջա -

նի առա  ջին հունձքը այնքան հոծ թի  ւով 

աշա  կերտ հա  ւաքեր էր հոն Պոլ  սոյ բո  լոր 

թա  ղերէն։ Բե  րան ու Սա  մաթիան, Գումգա -

բուն ու Մաք  րի   գիւ  ղը, Սկիւ  տարն ու Պէ  շիկ -

թա   շը, Օր  թա   գիւղն ու Գու  րուչէշ  մէն, Խաս -

գիւղն ու Գա  սըմ  փա   շան, բո  լո՜րը, բո  լո՜րը 

կա  յին մեր դա  սարա  նին մէջ»։

«Կեդ  րո   նակա  նի մէջ միօրի  նակ ու միատե -

սակ կը ճա  շէին բո  լորը։ Ամե  նէն զուարթ 

տե  ղը դպրո  ցին ճա  շարանն էր։ Տնտես Գրի -

գոր աղ  բար մը ու  նէինք, որ կը հայ  թայթէր 

մեր ցե  րեկուան ճա  շը։ Շա  հաբեր առեւ  տուրի 

լաւ մի  ջոց մըն էր ասի  կա իրեն հա  մար։ 

Մեր պա  նիրը, ձի  թապ  տուղը, հէլ  վան, խա -

ղողը եւ ու  րիշ այս կար  գի սննդե  ղէն  ներ իր  մէ 

կը գնէինք, ցե  րեկին մեր վտիտ պիւտճէով։ 

Բայց մեր տնտես աղ  բա   րը իր հա  շիւը գի -

տէր։ Ծա  խած ձի  թապ  տուղին հա  տիկ  նե  -

րը ծայ  րը ծայ  րին հա  շուուած էին, իսկ իր 

պա  նիրի բա  րակ շեր  տե   րը համ  բա   ւաւոր։ Օր 

մը, մեր բնա  գիտու  թեան ու  սուցի  չը, գրա  ւոր 

քննու  թեան հար  ցումնե  րուն մէջ աւել  ցուած 

էր. թուել թա  փան  ցիկ մար  միննե  րը։ Մեր 

սրա  միտ ու չա  րաճ  ճի դա  սըն  կերնե  րէն մին, 

կա  տակա  սէր Ռո  պէն  սո   նը, իր պա  տաս  խա   նին 

մէջ, օդի, ջու  րի նման ծա  նօթ մար  միննե  րը 

թուելէ յե  տոյ կ՚աւելցնէ… եւ տնտես աղ -

բա   րին ծա  խած պա  նիրը…»

«Ղա  լաթիոյ եկե  ղեցին տե  սակ մը ուխտա -

վայր էր Պոլ  սոյ հա  յու  թեան հա  մար։ Կա  -

ռու  ցուած յա  նուն Ս. Գրի  գոր Լու  սա   ւորի -

չի՝ ան ժո  ղովուրդին ծա  նօթ էր իբր Ամե -

նափրկիչ։ Պո  լիսը, ամէն Հինգշաբ  թի ժա -

մադ  րութիւն կու տար Ղա  լաթիոյ ժա  մուն 

բա  կը։ Ոչ միայն ան  գործ մար  դի   կը, կի  ներ, 

աղ  ջիկներ, որոնք ժա  մէ ժամ կը պտտէին 

ուխտի, այ  լեւ գոր  ծի մար  դիկ, շու  կայ եր -

թա   լէ առաջ ան  գամ մը կու գա  յին Ամե -

նափրկի  չին։ Ղա  լաթիոյ  հինգշաբ  թի   ները 

տե  սակ մը ամուսնա  կան սա  կարան ալ էին։ 

Յա  ճախ հոն կու գա  յին հան  դի   պումներ ու -

նե   նալու եւ ընտրու  թիւն կա  տարե  լու եր  կու 

սե  ռէ ապա  գայ  թեկ  նա   ծու  ներ»։

«Սփո  ռը կա  նու  խէն մտաւ Կեդ  րո   նական։ 

Ֆութպոլն էր այն սփո  ռը ու զայն կը խա -

ղային օտար պա  հակա  նաւե  րու նա  ւազ  նե  -

րը։ Դպրոց  նե   րէն Ռո  պըրթ Քո  լէճն էր միայն 

զայն որ  դեգրո  ղը։ Երկրոր  դը եղանք մենք։ 

Սանթրալ կո  չեցինք մենք մեր Ֆութպո  լի 

խումբը։ Պահ մըն ալ Ֆութպոլ խա  ղացի 

այս խումբին մէջ»։ 

Կեդրոնականցիներ 
ոգեկոչեցին Յ. Ճ. Սիրունին

Ողջոյն Կարապետ Տաքէսեանին
Սայաթ Նովա Երգչախումբի վարչութիւնը եւ անդամական 

կազմը մեծ ուրախութեամբ կ՚ողջունեն խումբի հիմնադիր 

անդամներէն գիտնական, գրող, Փարիզի Հրանդ Տինք Վարժարանի 

մանկավարժական բաժնի պետ 

Կարապետ Տաքէսեանը, 

որ նախորդ Հինգշաբթի 27 Մայիս 2014-ին Երեւանի մէջ 

ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսեանի ձեռամբ պարգեւատրուեցաւ 

Մովսէս Խորենացիի շքանշանով։

Հպարտութեամբ կը բաժնենք մեր սիրելի ընկերոջ ուրախութիւնը 

եւ նորանոր յաջողութիւններ կը ցանկանք իր ազգանուէր ու 

մարդասիրական գործունէութիւններուն մէջ։

Սայաթ Նովա Երգչախումբ   

Օրթագիւղի մզկիթը դեռ կը դիմադրէ 

Տարօրինակ խաբեբայութիւն մը

ԷԼԻՖ ԱԹԱԼԱՅ 

elifatalayposta@gmail.com

Իրենց ճար տա րա պե  տա կան շնոր  հով ու 

գի  տու  թեամբ, Իս  թանպուլ քա  ղաքին 

բազ  մա   թիւ կո  թող  ներ ժա  ռան  գած Պա -

լեան գեր  դաստա  նի գե  ղեցիկ գոր  ծե   րէն 

Օր  թա   գիւ  ղի Մէ  ճիտիէ մզկի  թը երեք տա -

րուայ նո  րոգու  թե   նէ ետք կը վե  րաբա  ցուի։

Օս  մա   նեան Սուլթան Ապ  տուլմէ  ճիտի 

պա  տուէ  րով, Նի  կողոս Պա  լեանի ձե  ռամբ 

կա  ռու  ցուած մզկի  թը, 1853-ի շի  նու  թեան 

թուակա  նէն ցայ  սօր, հինգ ան  գամ վե -

րանո  րոգու  թեան են  թարկուած է։

Պատ  մա   կան աղ  բիւրնե  րու հա  մաձայն, 

մզկի  թը կա  ռու  ցուած է Փաթ  րո   նա Հա  լիլի 

ապստամ  բութեան շրջա  նին փուլ եկած 

Մահ  մուտ Աղա Մէս  ճի   տի գտնուած վայ -

րը։ Ան այլ ար  քա   յական մզկիթ  նե   րու 

նման ու  նի յա  տուկ «Հիւնքար»ի բա  ժին 

եւ ԺԹ. դա  րու Իս  թանպու  լեան ճար  տա  -

րապե  տական ճա  շակը ներ  կա   յաց  նող՝ 

Նէօ Պա  րոք ոճի յա  տուկ նախ  շա   զարդ 

դի  մագ  ծով ու  րոյն օրի  նակ մը կը հան  դի  -

սանայ։ Դար  ձեալ նոյն շրջա  նին եւ ոճին 

յա  տուկ լայն ու բարձր պա  տու  հաննե -

րու շնոր  հիւ օժ  տուած է բնա  կան լու  սա  -

ւորու  թեամբ, եւ մէ  կական «շէ  րէֆէով եր -

կու մի  նարէ  ներ ու  նե   ցող մզկի  թը երկրին 

բազ  մակրօն ու բազ  մամշա  կոյթ յատ -

կութեան ալ խորհրդա  նիշե  րէն է, քա  նի 

որ ան  մի   ջական հա  րեւա  նու  թեամբ կը 

գոր  ծեն հա  յոց, յու  նաց եւ հրէից աղօ -

թատե  ղիներ։

Նի  կողոս Պա  լեանի այս գե  ղակերտ 

օրի  նակը, ԺԹ. դա  րէն ԻԱ. դար եր  կա   րող 

ժա  մանա  կահա  տուա  ծին մէջ եւս պատ -

գամներ ու  նի փո  խան  ցե   լու։ Յի  շենք որ 

Չամ  լը   ճայի բար  ձունքին նոր մզկիթ մը 

կա  ռու  ցե   լու նիւ  թին շուրջ, վար  չա   պետ 

Էր  տո   ղան «Մզկի  թի շի  նու  թեան մէջ ոչ 

մահ  մե   տակա  նի մը այդ հո  գին զգա -

լը դիւ  րին չէ» ըսած էր։ Յայտնի է, թէ 

այս նա  խադա  սու  թիւնը իր նախ  նի   ներու 

մտայ  նութիւ  նը իւ  րացնե  լէ զուրկ, մտքի 

մը պատ մութիւ նը ու րա նալու երե ւոյթն է։



ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

 dzovinarl@rambler.ru

Նրանք քայլում են քով քո  վի, ստեղծւում 

նոյն տե  ղում եւ ժա  մանա  կին, մէ  կի 

մա  սին ասում են «նման կի  նօնե  րը ծնւում 

են ժո  ղովրդի պա  հան  ջարկից», եւ ժո -

ղովուրդը տես  նում է իր թե  րի ու յի  մարա -

ցած տար  բե   րակը, իսկ միւ  սը ստեղ  ծում 

է մար  դու լա  ւագոյն, պա  տուար  ժան մեկ -

նա   կեր  պը (versiyon) եւ այդ կի  նօն իս  կա  -
կան է։ Նոյնն էր ասում եւ Մար  տի   րոս 

Սա  րեանը 1927-ին Փա  րիզից Լու  սիկ Սա -

րեանին ու  ղարկած նա  մակում. «Դժո  ւար 

բան է, Լու  սիկ ճան, արո  ւես  տը։ Շատ 

դժո  ւար է լա  ւը վա  տից ջո  կելը, իս  կա  -

կանը ֆալ  շից, եր  կուսն էլ իրար կող  քի 

են ապ  րում, եր  կուսն էլ ու  զում են ապ -

րել եւ եր  կուսն էլ աշ  խա   տում են իրար 

ոչնչաց  նել»։

Երա  խանե  րի տօ  նական օրը 
Կիւմրի  ում

Յու  նի   սի 1-ին Երա  խանե  րի պաշտպա -

նու  թեան օրը Կիւմրի քա  ղաքի «Հոկ  տեմբեր» 

կի  նօթատ  րո   նում պի  տի կա  յանար Ար  մեն 

Գաս  պա   րեանի «Գո  ղացո  ւած ման  կութիւն» 

վա  ւերագ  րա   կան ֆիլ  մի պրե  միերան։ Մի 

բան է ֆիլ  մը դի  տել տան պայ  մաննե -

րում միայ  նակ, բո  լորո  վին տար  բեր է՝ 

կի  նօթատ  րո   նի 230-անոց դահ  լի   ճում, որ -

տեղ հան  դի   սակա  նը դի  տում է մի ֆիլմ, 

որը իր քա  ղաքի, ու  րեմն իր իսկ մա  սին 

է։ Այդ առ  թիւ մենք մի խումբ երե  ւան  ցի  -

ներով ձեռ  նարկե  ցինք ուխտագ  նա   ցու  թիւն 

դէ  պի Լե  նինա  կան-Կիւմրի. ցա  ւօք, երե -

ւան  ցի   ներ կան, որոնք առիթ չեն ու  նե   ցել 

այ  ցե   լել Երե  ւանից դուրս ոչ մի ու  րիշ Հա -

յաս  տա   նեան քա  ղաք, մինչդեռ Երե  ւանն 

ին  քը սկսւում է Լո  ռու, Շի  րակի եւ միւս 

8 մար  զե   րից, որոնց տա  ղան  դա   շատ կեդ -

րո   նաձիգ ու  ժե   րը ու  րո   ւագ  ծում են մայ  րա  -

քաղա  քի արո  ւես  տի խճան  կա   րը, բո  լորո -

վին չաղ  քա   տաց  նե   լով իրենց բնօր  րա   նը, 

քան  զի արո  ւես  տա   ռատ բեր  րի հո  ղը միշտ 

ծնում է նոր տա  ղանդներ, որոնց տա -

ղան  դը ծա  ռայում է ոչ միայն արո  ւես  տին, 

այլ ձե  ւաւո  րում կեան  քի ռազ  մա   վարու  թիւն, 

ինչպէս մենք տե  սանք Ար  մեն Գաս  պա  -

րեանի «Գո  ղացո  ւած ման  կութիւն» ֆիլ  մի 

հե  րոսու  հու, 10 տա  րեկան աղջնա  կի մէջ։ 

Ֆիլ  մի շար  ժա   ռիթն էր 25 տա  րի առաջ 

տե  ղի ու  նե   ցած երկրա  շար  ժը, որը ոչ միայն 

քան  դեց ու աւե  րեց Սպի  տակ եւ Լե  նինա -

կան քա  ղաք  նե   րը իրենց շրջա  կայ գիւ  ղե  -

րով եւ անօ  թեւան թո  ղեց 500 000 մարդ 

(պաշ  տօ   նական տո  ւեալ  նե   րով զո  հուեց 

25.000 մարդ, որոն  ցից 10.000-ը երա -

խաներ էին), այլ՝ դար  ձաւ հա  մազ  գա  -

յին մակ  նիշ, ին  չի շնոր  հիւ ստեղծւում են 

բազ  մա   թիւ մար  դա   սիրա  կան, սո  ցիալա  կան 

եւ մշա  կու  թա   յին կազ  մա   կեր  պութիւններ, 

որոնք սնւում են ներդրումնե -

րով, բայց ֆիլ  մի հե  ղինա  կը կեղծ 

է հա  մարում դրանց առա  քելու -

թիւնը եւ իր ֆիլ  մով ապա  ցու -

ցում է այդ կեղ  ծի   քը։ 25 տա  րի 

անց Լե  նինա  կանը, որը կրկին 

վե  րանո  ւանո  ւեց Կիւմրի, շա  րու -

նա   կում է մնալ աղէ  տի գօ  տի եւ 

4000 ըն  տա   նիք մնում են անօ -

թեւան։ Քան  դած շէն  քե   րը հրա -

պու  րիչ են երա  խանե  րի հա  մար, 

որոնք խա  ղում են աւե  րակ  նե  -

րի մէջ, ինչպէս դա անում էին 

երկրորդ աշ  խարհա  մար  տից յե  տոյ 

ռմբա  կոծո  ւած գեր  մա   նական քա -

ղաք  նե   րի երա  խանե  րը, սա  կայն 

գեր  մա   նացի  ները քար առ քար 

վե  րականգնե  ցին իրենց քա  ղաք -

նե   րը, իսկ մենք... մենք գեր  մա  -

նացի չենք։

Նի  նան եւ իր ման  կութիւ  նը

«Մար  դիկ միշտ էս երկրից 

կ՚եր  թան, որ գո  նէ փող աշ  խա  -

տին, կ՚եր  թան-կու գան, կ՚եր  թան-

կու գան էլի, բայց օրի  նակ ես չեմ 

ու  զէ եր  թալ էս  տե   ղից, որով  հե   տեւ 

էս  տեղ եմ ծնո  ւել, էս  տեղ մեծ  ցել, 

էս  տեղ ես 4 տա  րի ջու  թա   կի եմ 

գնա  ցել...», խօ  սում է 10 տա  րեկան 

Նի  նան. Այ  նուհե  տեւ նա բա  ցատ -

րում է, թէ ջու  թա   կը ինչ լա  րուա -

ծու  թիւն է պա  հան  ջում. լար  ւում են 

ձեռ  քե   րը, մատ  նե   րը, դաս  տա   կը, լա -

րուա  ծու  թիւնը տա  րած  ւում է մէջ -

քով ու ոտ  քե   րով, եւ հար  կա   ւոր է 

եր  կու ժամ պառ  կած մնալ, մին  չեւ 

որ մարմնի լա  րուա  ծու  թիւնը անցնի, 

բայց Նի  նան ար  դէն կա  րողա  նում 

է մատ  նե   րը լա  րերի ճիշդ տե  ղը դնել... 

Նա, այդ փոք  րիկ գե  ղեցիկ աղջնա  կը իր 

այդ ջու  թա   կահա  րի ձեռ  քե   րով ցախ է հա -

ւաքում եւ վա  ռարան վա  ռում, առա  ւօտեան 

եր  կու կրտսեր եղ  բայրնե  րին արթնաց -

նում, հագցնում, կե  րակ  րում եւ ման  կա  -

պար  տէզ տա  նում. Նա է նրանց մայ  րը 

իրա  կանում, որով  հե   տեւ իս  կա   կան մայ  րը 

եր  կու տեղ է աշ  խա   տում, որ  պէսզի կա -

րողա  նայ երա  խանե  րի ապ  րուստը հո  գայ 

եւ կա  ցարա  նի վար  ձը վճա  րի։ 

Այժմ պի  տի անդրա  դառ  նամ ֆիլ  մի 

ամե  նակա  րեւոր յատ  կութեանը. ֆիլ  մը այ -

նո   ւամե  նայ  նիւ կա  րեկ  ցանք, խղճմտանք 

չի առա  ջաց  նում, ընդհա  կառա  կը, այն 

իր մէջ կրում է հզօր ուժ, որից հան  դի  -

սատե  սը ին  քը ուժ է ստա  նում։ Չգի  տեմ, 

ինչպէս կը տես  նէին եւ կը նկա  րահա -

նէին ու  րիշ ռե  ժիսոր  ներ, բայց Ար  մե   նը 

այս փոք  րիկ աղջնա  կից կեր  տում է մեծ 

մար  դու կեր  պար, Ար  մեն Գաս  պա   րեանի 

Նի  նան պատ  կա   նում է այն եզա  կի ան -

ձանց շար  քին, որոնք իրենց ու  սե   րի վրայ 

են կրում աշ  խարհի բե  ռը եւ կո  րանա  լու 

փո  խարէն ու  ժե   ղանում են։ Ո՛չ, Նի  նան 

ամե  նեւին էլ բամ  պա   կի մէջ փայ  փա  -

յած երա  ժիշտ չի դառ  նայ, նա կեան  քի 

դժո  ւարու  թիւննե  րը, ինչպէս ջու  թա   կին տի -

րապե  տելու լա  րուա  ծու  թեանը դի  մակա -

յող, ան  բո   ղոք եւ անտրտունջ լիար  ժէք 

մարդ կը դառ  նայ, եւ եթէ հան  դի   սատե -

սը յոտնկայս եր  կար-եր  կար ծա  փահա  րում 

էր ֆիլմ ստեղ  ծողնե  րի անձնա  կազ  մին՝ 

սցե  նարի հե  ղինակ, ռե  ժիսոր եւ պրո  դիւ -

սեր Ար  մեն Գաս  պա   րեանին, օպե  րատոր 

(կա  մերա  ման) Յա  րու  թիւն Չաք  մի   շեանին, 

հնչիւ  նա   յին ռե  ժիսոր Ար  մեն Քո  չարեանին, 

ապա Նի  նային տես  նե   լուն պէս հան -

դի   սատե  սը չկա  րողա  ցաւ զսպել եր  կար 

պա  հած ար  ցունքնե  րը, որով  հե   տեւ Նի -

նան իրօք որ շատ փոքր էր, երա  խայ 

էր, իսկ նրա եղ  բայրնե  րը այնքան փոքր 

էին, որ նրան  ցից մէ  կին ես բարձրաց  րե  -

ցի բե  մահար  թակ եւ այսպի  սով նա վե -

րեւից տե  սաւ լեփ-լե  ցուն դահ  լի   ճը, որը 

չէր հոգ  նում ծա  փահա  րելուց։

Սէրն է ճշմար  տութիւն

Կար  ծում եմ, քիչ թէ շատ նոր  մալ 

ֆիլմ ստեղ  ծե   լու հա  մար հար  կա   ւոր է 

տա  ղան  դա   ւոր լի  նել։ Տա  ղան  դա   ւոր ֆիլմ 

անե  լու հա  մար պէտք է հան  ճար լի  նել։ 

Իսկ հան  ճա   րեղ ֆիլ  մի հա  մար աշ  խարհ 

էին եկել Փա  րաճա  նովն ու Փե  լեշեանը, 

Տար  կովսկին ու Ֆել  լի   նին... Ին  չե   ւէ, ֆիլ -

մը շատ տա  ղան  դա   ւոր է, այն ճշմա  րիտ 

է։ Ար  մե   նը յի  շեց  րեց Ֆել  լի   նիի ֆիլ  մի հե -

րոսի խօս  քե   րը ճշմար  տութեան մա  սին. 

«Մերկ ճշմար  տութիւ  նը առանց սի  րոյ, 

դա սուտ է»։ 

Ին  չո՞ւ ամէն ան  գամ, երբ հան  դի   պում 

ենք «Սէր» բա  ռին, կար  ծես, յայտնու  թիւն 

ենք անում... Ար  մե   նին շատ են սի  րում լե -

նինա  կան  ցի   ները, յատ  կա   պէս նրանք, ով -

քեր սփռո  ւել են աշ  խարհով մէկ, թող  նե   լով 

իրենց սիր  տը հա  րազատ քա  ղաքում։ Ուստի 

ի տար  բե   րու  թիւն Երե  ւանի նո  րակա  ռոյց 

դա  տարկ շէն  քե   րի, Լե  նինա  կան-Կիւմրու 

հին, բայց դա  տարկ շէն  քե   րը ամե  նեւին 

էլ դա  տարկ չեն... եւ հենց այդ լե  նինա -

կան  ցի   ների հան  գա   նակու  թիւննե  րի շնոր -

հիւ ֆիլ  մը իրա  կանա  ցաւ, քան  զի միայն 

Կիւմրու քա  ղաքա  պետա  րանի ֆի  նան  սա  -

ւորու  մը բա  ւարար չէր լի  նի։ Այս ֆիլ  մով 

Ար  մե   նը եւ նրա ար  տա   գաղ  թած ըն  կերնե -

րը իրենց նո  ւէրը մա  տու  ցե   ցին քա  ղաքին։ 

Նի  նան եւ... Նի  նան

Կ՚անցնեն տա  րիներ, իսկ նրանք քով 

քո  վի կը քայ  լեն՝ Նի  նան եւ Ար  մե   նի կեր -

տած Նի  նայի մո  նու  մենտալ կեր  պա   րը։ Շու -

տով Նի  նան հա  սակ կ՚առ  նի եւ կը դառ -

նայ ոչ միայն իր կրտսեր եղ  բայրնե  րի, 

այլ նաեւ ֆիլ  մի փոք  րիկ 10 տա  րեկան 

Նի  նայի մայ  րը։ Նրան  ցից ոչ մէ  կը չի զի  ջի 

միւ  սին, որով  հե   տեւ ի տար  բե   րու  թիւն ար-

  ւես  տի գոր  ծի եւ նրա կեղծ նմա  նակի, եր -

կու Նի  նաներն էլ իսկական են։
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Ինչպէս կի   տէք ան   ցած Հինգշաբ  -

թի Համ   բարձում էր։ Էն առաջ 

մէյ մը պիւ   թիւն Համ   բարձումնե  -

րուն անուան օրը շնոր   հա       ւորեմ, 

զա   թը քիչ մնա   ցին։ Նոր սե   րունդէն 

հիչ մէ   կը չօ   ճոխին անու   նը Համ  -

բարձում չի տներ կոր ար   թըխ։ Հին 

հայ   կա       կան անուննե   րուն ամէնն 

ալ գոր   ծա       ծու   թե       նէն դադ   րե       ցան եա, 

ան ալ ու   րիշ։ Վախ   տին նոյն փո  -

ղոցը կտնուող հայ տու   նե       րէն քա   նի 

մը հա   տէն մէ   կուն մէջ մութլա  -

խա Համ   բարձում մը կը կտնուէր։ 

Ինչ շէ   նու   թիւն կ՚ըլ   լար, ինչ շէ  -

նու   թիւն…։

Բայց մենք հի   ները ձգենք տէ 

այսօրուան նա   յինք։ Համ   բարձման 

տօ   նը Ս. Փրկիչ Ազ   գա       յին Հի   ւան  -

դա       նոցին տա   րեդար   ձի օրը ըլ   լա       լով 

ըն   դունուած է։ Անանկ քիմ ամէն 

տա   րի տօ   նախմբու   թիւն կ՚ըլ   լայ։ 

Աս տա   րի ալ էղաւ հէլ   պէթ եւ փէք 

աղուոր էր։ Առա   ւօտուն մա   տու  -

ռին մէջ պա   տարագ ըրին, ետ   քէն 

իրի   կուան ժա   մեր   գութիւն էղաւ։

Մա   տու   ռին առ   ջե       ւի պար   տէ       զը, 

արա   րողու   թիւնը պիւ   թիւն կրօ  -

նաւոր   նե       րուն եւ ժո   ղովուրդին 

մաս   նակցու   թիւնով շա   րու   նա       կ-

ւե   ցաւ, ախ փէք խորհրդա   ւոր էր 

շի   տակը… կրնամ ըսել քիմ կե   նէ 

ան   տե       սանե   լի մաս   նակցու   թիւնը 

տես   նուածէն տա   հա իմաս   տա      -

լից էր։

Հի   նէն էս ալ կ՚եր   թա       յի ամա 

վեր   ջին քա   նի մը տա   րի է քիմ չէի 

կտնուած, աս տա   րի պօյ մը էր  -

թամ ըսի։ Աղէկ քիմ կա   ցեր էմ, 

փէք խօշս կնաց։ Հէ   լէ սպա   սածէս 

տա   հա շատ էղող կէն   ճե       րուն ներ  -

կա       յու   թիւնը պիւսպիւ   թիւն խօշս 

կնաց։

Կի   շերն ալ հի   ւան   դա       նոցին 

էտե   ւի պար   տէ       զը սար   քուած խո  -

շոր սե   ղան   նե       րուն շուրջ խը   յախ 

ճաշ մը կե   րուե   ցաւ։ Ահա   գին հրա  -

ւիրեալի, կրօ   նաւոր   նե       րու եւ ծե  -

րանո   ցի ան   դամնե   րու ներ   կա      -

յու   թեամբ շէն   լիքլի ճաշ մըն էր։ 

Պետ   րոս Շի   րինօղ   լուն աղուոր խօ  -

սակ   ցութիւն մը ըրաւ, հի   ւան   դա      -

նոցին կա   լուած   նե       րուն, տե   սած 

նո   րոգու   թիւննե   րուն եւ ընդհա  -

նուր պիւտճէին մա   սին տե   ղեկու  -

թիւններ տուաւ։ Միեւ   նոյն ատեն 

ատ պար   քօ       վիզիօն ըսուած պա  -

նով ալ պիւ   թիւն էղած   նե       րը ցու  -

ցուցին։

Ճա   շակա   ւոր միւ   զիք մը կար, 

աղուոր հա   յերէն եր   գեր եր  -

գուեցան, ծե   րանո   ցի ան   դամնե   րէն 

ոմանք էյ   լէնճէ   լի տան   սեր ըրին, 

եր   գե       րուն մաս   նակցե   ցան, միք  -

րո       ֆօնը առ   նե       լով մե   ներ   գողներ 

էղան։ Սե   ղան   նե       րը ճոխ, ճա   շերը 

հա   մով էին։ Վստահ էմ քիմ ներ  -

կա       ները, ճիշդ հա   րիւ   րութսու   նէր  -

կու տա   րի կան   գուն մնա   ցած եւ օրէ 

օր զօ   րացած կազ   մա       կեր   պութեան 

մը տա   րեդար   ձի տօ   նախմբու   թեան 

ներ   կայ կտնուելէն փէք գոհ մնա  -

ցին եւ պա   տիւ զգա   ցին։ 

Աս   տուած կա   լիք տա   ր-

ւան ալ ար   ժա      նաց  նէ։

Հիւանդանոցին 
տարեդարձը

Արմեն Գասպարեանի ժապաւէնը
«Գողացուած մանկութիւն» 

Արմեն Գասպարեան



ԱԿՕՍ 
Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Կ Ա Ն  Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ

ԱՐՏՕՆԱՏԷՐ՝ AGOS YAYINCILIK BASIM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. անունով՝ Րահիլ Տինք, ՀԻՄՆԱԴԻՐ՝ 

Հրանդ Տինք, ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՎԱՐԻՉ՝ Ռոպէր Քոփթաշ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Ֆէրտա Պալանճար, 

ՀԱՍՑԷ՝ Հալասքեարկազի Պողոտայ, Սէպաթ Ափթ. 74, յարկաբաժին 1 Օսմանպէյ, Իսթանպուլ։ Հեռաձայն՝ 0212 296 23 64 - 

0212 231 56 94 Ֆաքս. 0212 247 55 19 ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ Տիւնիա Սիւփէր Վէպ Օֆսէթ Ա.Շ. «Կլոպուս Տիւնիա Պասըմէվի» 

100. Եըլ Մահալլէսի, Պաղճըլար-Իսթանպուլ։ Հեռաձայն՝ 0212 629 08 08 ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ՝ Թուրքիա՝ 

6 ամսուան 90 ԹԼ. տարեկան 175 ԹԼ. Եւրոպա՝ 6 ամսուան 95 Եւրօ, տարեկան՝ 180 Եւրօ, Ամերիկա եւ Գանատա՝ 6 ամսուան 130 

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

Այդ ժա  մանակ  նե   րուն, կով  կա   սեան լեռ -

նաբնակ ժո  ղովուրդնե  րէն ալան  նե   րը, 

կով  կա   սեան բո  լոր լեռ  նաբնակ ցե  ղերու հետ 

միաբա  նուե  լով գրա  ւած էին վրաց աշ  խարհի 

հա  մարեա կէ  սը։ Իրա  նական ռազ  մա   տենչ 

ցե  ղերէն ալան  նե   րը կը յի  շուին որ  պէս այժմու 

«օս»երուն նախ  նի   ները, իսկ օսե  րու եր  կի  -

րը կը կո  չուի Օսե  թիա զոր ռու  սե   րը առա -

ջին տա  ռը փո  խելով կը կո  չեն՝ Ասե  թիա։

Ու  րեմն այս ալան  նե   րուն գլխա  ւորած 

կով  կա   սեան լեռ  նաբնակ ցե  ղերը, երբ մեծ 

բազ  մութեամբ եկան տա  րածուեցան հա -

յոց աշ  խարհի հիւ  սիս-արե  ւելեան սահ  մա  -

նի մօտ, անոնց ներ  խուժման դէմ Ար  տա   շէս 

հա  ւաքեց իր զօր  քե   րը եւ գնաց պա  տերազ -

մի։ Հա  յոց զօր  քի ճնշու  մով ալան  նե   րը քիչ 

մը նա  հան  ջե   ցին ու անցնե  լով Կուր գե  տը, 

բա  նակ դրին գե  տի հիւ  սի   սային ափին։ 

Ար  տա   շէս ալ հե  տապնդե  լով ալան  նե   րուն, 

բա  նակ դրաւ գե  տի հա  րաւա  յին ափին, եւ 

Կուր գե  տը դար  ձաւ եր  կու թշնա  մի բա  նակ -

նե   րու սահ  մա   նաբա  ժանը։

Հա  յոց եւ ալան  նե   րու զօր  քե   րու ըն  հա  -

րու  մի ըն  թացքին Ար  տա   շէս ձեր  բա   կալեց 

ալան  ներու ար  քա   յազ  նը։ Ալան  նե   րու թա -

գաւո  րը ստի  պուե  ցաւ հաշ  տութիւն խնդրել, 

իր պատ  գա   մաւոր  նե   րու մի  ջոցաւ խոս  տա  -

նալով այն ամէ  նը, ինչ որ Ար  տա   շէս կը 

կա  մենար, միաժա  մանակ առա  ջար  կե   լով 

երդմամբ դա  շինք կնքել, որ ալան -

նե   րու կտրիճ  նե   րը այ  լեւս չեն 

աս  պա   տակեր Հա  յոց աշ -

խարհը։

Այս բո  լորը եւ Ար -

տա   շէս թա  գաւո  րի 

ու ալա  նաց ար  քա  -

յադուստր Սա  թենի -

կի շուրջ հիւ  սուած 

աւան  դազրոյ  ցը Ե. 

դա  րու ժո  ղովրդա  կան 

եր  գիչնե  րէն բա  նաքա  ղեր 

է Պատ  մա   հայր Խո  րենա -

ցին։ Ու  րեմն ալան  նե   րու թա -

գաւո  րի առա  ջար  կի մեր  ժումէն 

յե  տոյ, ալան  նե   րու ար  քա   յադուստրը՝ գե -

ղանի Սա  թենիկ գե  տի հան  դի   պակաց ափէն 

կը ձայ  նէ.

Քեզ ասեմ, այր քաջ Ար  տա   շէս,

Որ յաղ  թե   ցիր քաջ ազ  գին Ալա  նաց.

Եկո՛ւր, լսէ ալա  նաց գե  ղաչեայ դստեր 

խօս  քը։

Տո՛ւր զպա  տանին.

Քան  զի օրէնք չէ սոսկ քէ  նի հա  մար

Դիւ  ցազններ ու  րիշ դիւ  ցազննե  րու

Զա  ւակ  ներ զրկեն կեան  քէն, կամ ալ

Ծա  ռայ դարձնեն ու որ  պէս ստրուկ պա -

հեն,

Եւ յա  ւերժ թշնա  մու  թիւն հաս  տա   տեն

Եր  կու քաջ ազ  գե   րու մի  ջեւ։

Ար  տա   շէս լսե  լով այս իմաս  տուն խօս -

քե   րը եւ տես  նե   լով չքնաղ Սա  թենի  կին, կը 

սի  րահա  րուի եւ ան  մի   ջապէս իր դա  յեակ 

Սմբատ Բագ  րա   տու  նին մօ  տը կան  չե   լով կ՚ու -

զէ, որ լուր ղրկէ ալան  նե   րու թա  գաւո  րին 

ու հա  ղոր  դէ իր սրտին փա  փաքը, միաժա -

մանակ յայտնե  լով Սմբա  տին, որ ամուսնա -

նալով ալան  նե   րու ար  քա   յադուստրին հետ, 

ինք դա  շինք եւ ուխտ կը կնքէ եր  կու քաջ 

ազ  գե   րու մի  ջեւ եւ պա  տանին կը վե  րադարձնէ 

խա  ղաղու  թեամբ։

Սմբատ հա  ւանու  թիւն կու տայ Ար  տա  -

շէսի առա  ջար  կին, ան  մի   ջապէս մարդ կը 

ղրկէ ալան  նե   րու թա  գաւո  րի մօտ ու կ՚առա -

ջար  կէ որ ալան  նե   րու օրիոր  դը Սա  թենի  կին 

կնու  թեան տայ Ար  տա   շէսին։

Բայց ալան  նե   րու թա  գաւո  րը, երբ Սա -

թենի  կի փո  խարէն որ  պէս գլխա  գին գրե  թէ 

գան  ձեր կը պա  հան  ջէ, այն ժա  մանակ…

Հե  ծաւ արի ար  քայ Ար  տա   շէս իր Սե -

ւու  կը (ձին),

Եւ հա  նեց ոս  կեօղ շի  կափոկ պա  րանը,

Եւ որ  պէս սրա  թեւ ար  ծիւ ան  ցաւ գե  տը

Եւ նե  տեց ոս  կեօղ շի  կափոկ պա  րանը,

Փաթ  թեց մէջ  քը ալա  նաց օրիոր  դի,

Եւ շատ ցաւ  ցուց մէջ  քը փա  փուկ օրիոր -

դին,

Արագ հասցնե  լով զայն իր բա  նակը։

Ար  տա   շէս առե  ւան  գե   լով գե  ղեցիկն Սա -

թենի  կին, կը բե  րէ Ար  տա   շատ. մինչ հա  յերու 

եւ ալան  նե   րու մի  ջեւ դա  շինք կը կնքուի, Ար -

տա   շատի մէջ տե  ղի կ՚ու  նե   նայ ար  քա   յավա -

յել հար  սա   նիքի խնջոյք։

Եւ երբ Ար  տա   շէս իբ  րեւ 

փե  սացու կը մտնէ դահ  լիճ, 

գլխէն ոս  կեայ դրամ  ներ 

շաղ կու տան, իսկ երբ 

Սա  թենիկ կը մտնէր 

ամուսնա  կան առա -

գաս  տը՝ մարգրիտ  ներ 

կը թա  փէին գլխուն, 

այնքան վսեմ էին ու 

շքեղ այս տե  սարան -

նե   րը, որ գու  սաննե  րը 

եր  գեր են.

Տեղ ոս  կի տե  ղայր

Ի փե  սայու  թեանն Ար  տա   շիսի,

Տե  ղայր մարգրիտ

Ի հարսնու  թեան Սա  թին  կանն։

Այս սո  վորու  թիւնը դառ  նա   լով աւան -

դութիւն հա  սեր է մին  չեւ մեր օրե  րը, որով 

հար  սա   նիքի ժա  մանակ շաղ կու տան ցո -

րեն, բրինձ եւ չա  միչ կամ ու  րիշ չոր  ցած 

միր  գեր, իբ  րեւ առա  տու  թեան եւ պտղա -

բերու  թեան խորհրդան  շան։

Ար  տա   շէս Սա  թենի  կին կը դարձնէ իր 

կա  նանց մէջ առա  ջինը։ Սա  թենի  կէն կը ծնի 

Ար  տա   ւազ  դը եւ ու  րիշ զա  ւակ  ներ։
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Յա  ջոր  դով՝ Ար  տա   շէսի եւ Ար  տա   ւազ  դի 

կռի  ւը մա  րացի Ար գաւանի դէմ

Ար   տա       շէսեան թա   գաւո   րական հարստու  -

թիւնը Հա   յաս   տա       նին տի   րացած է ՆՔ. 

189 թուակա   նէն՝ սկսեալ Ար   տա       շէս Ա. 

թա   գաւո   րով, ու շա   րու   նա       կած է մին   չեւ 

ՅՔ. 1 թուակա   նը։ 190 տա   րի տե   ւած 

Ար   տա       շէսեան իշ   խա       նու   թեան ըն   թացքին 

գա   հակա   լած են Ար   տա       շէս Ա. (ՆՔ. 189- 

ՆՔ. 160), Ար   տա       ւազ Ա. (ՆՔ. 160- ՆՔ 

115), Տիգ   րան Ա. (ՆՔ. 115- ՆՔ. 95), 

Տիգ   րան Բ. (ՆՔ. 95- ՆՔ. 55), Ար   տա      -

ւազդ Բ. (ՆՔ. 55- ՆՔ. 34), Ար   տա      -

շէս Բ. (ՆՔ. 30- ՆՔ. 20), Տիգ   րան Գ. 

(ՆՔ. 20- ՆՔ. 8), Տիգ   րան Դ. Եւ Էրա  -

տօ թա   գու   հի (ՆՔ. 8- ՆՔ. 5 եւ ՆՔ. 

2- ՅՔ. 1թ.)։

Ար   տա       շէսեան   նե       րը, ինչպէս ար   դէն տե  -

սանք աւան   դազրոյցնե   րու մէջ, սե   րած 

են հա   ւանա   բար նա   խորդ ար   քա       յատոհմ՝ 

երուան   դունի   ներէն (Արա   մէական ար   ձա      -

նագ   րութեանց մէջ Ար   տա       շէս Ա. ինքզինք 

կ՚անուանէ՝ Երուան   դա       կան)։ Ար   տա       շէսեան 

հարստու   թեան հիմ   նա       դիրը բա   ւական մեծ 

յա   ջողու   թիւններ ցոյց տուած, երուան  -

դունի   ներու կորսնցու   ցած հո   ղամա   սերը ետ 

առած, հա   մազ   գա       յին, միաձոյլ պե   տու   թիւն 

ստեղ   ծած էր։ Ան ու   նե       ցած էր վեց որ   դի      -

ներ՝ Ար   տա       ւազդ, Վրոյր, Մա   ժան, Զա   րեհ, 

Տի   րան, Տիգ   րան։ Ասոնցմէ Ար   տա       ւազդն 

ու Տիգ   րա       նը յա   ջոր   դա       բար թա   գաւո   րած 

են իրենց հօր մա   հէն յե   տոյ, որոնց մա  -

սին տե   ղեկու   թիւննե   րը կցկտուր են։ Ար  -

տա       շէսեան հարստու   թեան ամե   նաակա  -

նաւոր ներ   կա       յացու   ցի       չը կը հան   դի       սանայ 

Տիգ   րան Բ., որու մե   ծագոր   ծութիւննե   րը 

ար   դէն այս շար   քին մէջ նա   խապէս ներ  -

կա       յացու   ցած էինք։ Մեծն Տիգ   րա       նի եւ 

յա   ջորդնե   րուն պայ   քա       րը Հռո   մի նուաճո  -

ղական քա   ղաքա   կանու   թեան դէմ, ունե   ցած 

է Հել   լե       նիս   տա       կան քա   ղաքակրթու   թիւնը 

պաշտպա   նելու նպա   տակ։ Ար   տա       ւազդ 

Բ. եւ Ար   տա       շէս Բ. զո   հուած են Հռո  -

մի դէմ մղուող պայ   քարնե   րուն, բայց եւ 

այնպէս հայ ժո ղովուրդի յա մառ ջան քե-

րու շնոր հիւ Հա յաս տան չէ վե րածուած 

հռո մէական նա հան գի։

Արտաշէսեաններու հարստութիւնը

Կաս կած չկայ. հայ քնա րեր գութեան 

մէջ ամե նէն շատ Վա հան Տէ րեանն է, 

որ պա շարուած ըլ լալ կ՚երե ւի «փա րոս»։ 

բա ռով։ Մէկ բա նաս տեղծու թեան մէջ ան, 

20-ամեայ բա նաս տեղծին հա մար թո վիչ, 

բայց դա ժան սի րահար է։ Իսկ մէկ այլ 

ստեղ ծա գոր ծութեան մէջ Տէ րեանը կը զգայ, 

թէ դա տապար տուած է մթու թեան ու մե նու-

թեան, որով հե տեւ բա ցակայ է «փա րոս»ը.

«Ինձ հե ռուից լոյս փա րոս չի կան չում»

«Չի ժպտում ինձ խա ղաղ հանգրուան»։

«Փա րոս»ը -սերնդա կից լե զու նե րու մէջ 

pharos, phare, phar, faro, far, hvar- լու սա-
տու աշ տա րակ է, որ նա ւերուն ուղղու թիւն 

կու տայ։ Ան ու նի լոյ սի աղ բիւր ու զայն 

կեդ րո նաց նող ու հե ռու նե րէն տե սանե լի 

դարձնող ոսպնեակ կամ հա յելի։ Փա րոս-

նե րը սո վորա բար կը կա ռու ցուին ծո վափ-

նե րուն դուրս ցցուած մա սերը, ժայ ռե րու 

վրայ։ Կան նաեւ փա րոս նե րու «լո ղացող» 

տե սակ նե րը, որոնք ամ րա ցուած կ՚ըլ լան 

խա րիսխնե րուն։ Ստու գա բանու թեան հա մար 

զուար ճա լի իրա կանու թիւն է, թէ «փա րոս»ը 

ու նի թէ՛ բա ռացի եւ թէ՛ փո խաբե րական 

իմաստ, ուստի, ան կրնայ թէ՛ լոյս տալ եւ 

թէ՛ տան ջանք։ Տէ րեանն է դար ձեալ.

«Մո լորուածին ան խօս կան չող փա րոսի 

շող,»

«Քո աչ քե րը հո գի տան ջող։»

Իսկ տես նե լու հա մար, թէ ինչպէս «շի նուե-

ցաւ» այդ բա ռը, ստու գա բանու թեան հետ 

ճամ բորդենք Եգիպ տո սի Աղեք սանդրիա 

նո րակա ռոյց քա ղաքը։ 

Ք.Ա. 305 թուականն է։ Նոր մա հացած 

է Մեծն Աղեք սանդրը։ Նե ղոսի արեւմտեան 

ափին անոր շի նել տուած քա ղաքը 

սկսած է փայ լիլ վառ գե ղեց կութեամբ ու 

քա ղաքակրթու թիւն սփռել ամ բողջ Մի ջերկրա-

կանին։ Պտղո մէոս I. Փրկի չը -Աղեք սանդրի 
զօ րավար նե րէն ամե նէն վստա հելին ու մէ կը 

անոր եօթը թիկ նա պահ նե րէն- կը դառ-

նայ Եգիպ տո սի նոր կա ռավա րիչը։ Ան 

կ՚որո շէ քա ղաքին նա ւամա տոյ ցը զար դա-

րել կո թողա յին աշ տա րակով մը, որ նաեւ 

լոյս պի տի տար նա ւերուն։ Ան, աշ տա րակը 

յար մար կը գտնէ շի նել այն կղզեակին 

վրայ, որուն անունն էր Փա րոս, յու նա րէն՝ 

Ֆա րոս, Φαρος, բառ մը, որ ու նե ցած է հին 
եգիպ տա կան ան յայտ ծա գում։ Շի նարա րու-

թիւնը կը տե ւէ 12 տա րի ու կ՚աւար տի անոր 

որ դին Պտղո մէոս II. Եղ բայրա սէրի օրով, 

մօ տաւո րապէս Ք.Ա. 280-240 թուակա նին։ 

Եռա յարկ աշ տա րակը կ՚ու նե նայ 120-130 

մ. բարձրու թիւն։ Առա ջին յար կը քա ռակու-

սի է, երկրոր դը՝ ութնան կիւն, իսկ եր րորդը՝ 

բո լորա կաձեւ։ Անոր գա գաթին կը վա ռուէր 

խա ռոյկ։ Աշ տա րակը ու նէր նաեւ երկրորդ 

գոր ծա ծու թիւն. դի տակէտ՝ թշնա մի նա ւերը 

յայտնա բերե լու հա մար։

Աղեք սանդրիոյ Աշ տա րակը -դա սական 

շրջա նին մար դու շի նած ամե նաբարձր շէն քը, 

եթէ նկա տի չառ նուին բուրգե րը- կը դառ նայ 

Հին Աշ խարհի «Եօթը Հրա շալիք ներ»էն մէ կը, 

ինչպէս նաեւ՝ յա ջորդ դա րերուն կա ռու ցուած 

բո լոր ծո վային աշ տա րակ նե րուն նա խատի-

պը։ Ան նաեւ անուղղա կիօրէն նպաս տած է 

լե զու նե րու բա ռապա շարին. «Փա րոս» կղզիին 

անու նը ժա մանա կի ըն թացքին կը դառ նայ 

լու սա տու աշ տա րակ նե րուն հա սարակ անու-

նը ու նաեւ բա նաս տեղծնե րու ներշնչման 

աղ բիւր։ Ահա Ե. Չա րեն ցի «Մեր Լե զուն» 

բա նաս տեղծու թիւնը, ուր կը տես նենք, թէ 

փա րոսը միշտ չէ, որ կը ցո լաց նէ թախ-

ծոտ տրա մադու թիւններ, այլ՝ կրնայ նաեւ 

արթնցնել պայ ծառ միտ քեր.

«Մեր լե զուն ճկուն է ու բար բա րոս,» 

«Առ նա կան է, կո պիտ, բայց միեւ նոյն 

պա հին» 

«Պայ ծառ է նա, որպէս մշտաբորբոք 

փարոս»։

ՓԱՐՈՍ
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Արտաշէս եւ Սաթենիկ

Արտաշէսին յուղարկաւորութիւնը


