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ատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Ս. Արքեպս. Աթէշեան 4 Օգոստոս 2014, Երկուշաբթի առաւօտ Ատըեաման մեկնեցաւ իր հետ ունենալով Քահթացի Սատըք Պաքըրճըօղլուն։
Սրբազան Հայրը, այս այցելութեամբ մէկտեղուելու առիթը ունեցաւ Ատըեամանի Հայ համայնքի
անդամներու հետ, անոնց վերյիշեցնելով, որ իրենք արդէն իսկ համայնքի անդամներն են եւ բնական
իրաւունքը ունին ուսանելու համայնքային վարժարաններու մէջ։ Եօթը աշակերտներու ընտանիքները փափաք յայտնեցին իրենց զաւակները ուղարկել համայնքային վարժարաններ։ Աշակերտներէն
չորսը պիտի ուսանին Գալֆաեան Տան, մին՝ Գարակէօզեան Տան, իսկ երկուքը՝ Ս. Խաչ Լիսէի մէջ։
Համայնքի անդամները ուրախութիւն յայտնեցին իրենց նկատմամբ ցուցաբերուած հետաքրքրութեան համար։ Սրբազան Հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց ընծայուած ջերմ ընդունելութեան համար
եւ Երեքշաբթի ժամը 12.00-ին վերադարձաւ քաղաքս։
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Ղարաբաղի համար դժուար օրեր
Ա

նդրկովկասի թարախոտած վէրքերէն
Լեռ նա յին Ղա րաբա ղի հա կամարտութեան հարցին մէջ, 1994 թուին ընդունւած հրադադարէն ի վեր չտեսնուած մեծութեամբ պրկուածութիւն մը կ՚ապրուի։ 31
Յուլիսին սկսող սահմանի խախտումներով,
ըստ պաշտօնական աղբիւրներէ տրուած
տեղեկութեանց, Ատրպէյճանի բանակէն 15,
իսկ Հայաստանի բանակէն 5 զինուորներ
մահացած են։ Այսուհանդերձ, մինչեւ հրադադարի հաստատուիլը, 6 տարի շարունակուող պատերազմի ընթացքին աւելի
քան 30 հազար հոգիի մահացած ըլլալը,
նաեւ հակառակ 20 տարիէ ի վեր շարունակուող հրադադարին, տեւական սահմանային խախտումներ տեղի ունեցած ըլլա-

լը եւ երկու երկիրներէն հասած լուրերը,
թէ՛ վերջին պրկուածութեան պատճառը եւ
թէ մահացած զինուորներու թիւը կողմնակալ լուրեր ըլլալով կը մնան, ըստ որու.Հայկական աղբիւրներու համաձայն
Հայաստանէն 5, Ատրպէյճանէն ալ 25
զինուորներ մահացած են։ Իսկ Ատրպէյճանական աղբիւրներն ալ այդ թիւերը կու
տան 17 Հայ եւ 13 Ազէրի զինուոր ըլլալով։
Միւս կողմէ Ղարաբաղ-Ատրպէյճան
սահմանի հայկական Չինարի, Մոսկեվան,
Այգեպար եւ Ներքին Կարմրաղբիւր գիւղերու բնակիչներն ալ, ըստ «Սիվիլ-Նէթ»ի
թղթակից Թաթուլ Յակոբեանի հաղորդագրութեան, Ատրպէյճանէն արձակուած
կրակոցներու պատճառաւ երկար ժամանա-

կէ ի վեր վտանգի ենթակայ են, եւ Հայաստանի Խորհրդարանի մէջ քանի մը օրէ ի
վեր սահմանամերձ այս գիւղերու բնակիչներուն Հայաստանի մէջ ապահով վայր մը
տեղափոխուելու հարցը կը խօսուի։
Ըստ Հայաստանի վարչապետ Յովիկ
Աբրահամեանի եւ Ռուսիոյ Թաշնակցութեան Արտաքին Յարաբերութեան նախարար
Սերկէյ Լաւրովի յայտարարութեան, Փութին
երկու երկիրներու նախագահներուն հետ
պիտի տեսակցի Ռուսիոյ Սոչի քաղաքի
հանդիպման ընթացքին։
Շաբթուան ընթացքին շարունակուող
Ղարաբաղի հակամարտութեան վերաբերեալ այլեւայլ կեդրոններէ եւ միջազգային
շրջանակներէ եկած հակազդեցութիւններուն

հասարակաց կէտը՝ «հրադադարի խախտումի» պատճառաբանութեամբ երկու կողմերուն ալ չափաւոր ըլլալու կոչն էր։ Շրջանին մէջ հրադադարի տեւողութեան դեր
ստանձնող Եւրոպայի Ապահովութեան եւ
Համագործակցութեան Կազմակերպութեան
(ԱԿԻԹ) եւ Եւրոպական Միութեան Արտաքին Գործոց Ներկայացուցչութեան «հարցը
խաղաղարար ճամբաներով լուծելու կոչին»
վերջին օրերուն ձայնակցեցաւ նաեւ Միացեալ
Ազգերու Կազմակերպութեան ընդհանուր
քարտուղար Պան-Քի-Մուն, որ յայտնեց թէ
ԱԿԻԹ-ի եւ անդամ երկիրներուն Ղարաբաղի հարցին խաղաղարար լուծման համար
տարած պայքարին զօրավիգ պիտի հանդիսանան։

չումին, այսօր կը նշուի իբրեւ Տէրսիմի ցեղասպանութիւն։
Տէրսիմի Հայոց Հայրենակցական Միութիւնը, իր հիմնարկութենէն ցայսօր ամէն
տարի Հայաստանէն խումբեր հրաւիրելով
մաս կը կազմէ փառատօնին։ Այս տարի
«Կարին» պարային համոյթը եւ Ֆրանսահայ երիտասարդներու հիմնած «Կոլեկտիվ
Մեծ Պազար» երաժշտական միաւորումը
պանծացուցին հայ մշակոյթը Տէրսիմի մէջ։
Անոնք բացի Տէրսիմի կեդրոնական միջոցառումէն, ելոյթներ ունեցան նաեւ Խոզաթի,
Մազկերտի, Օվաճըքի մէջ։

այդ թոհուբոհի մէջ յանկարծ պարզուեցաւ
հսկայ աֆիշ մը՝ որուն վրայ պատկերուած
էին նախորդ տարուայ Մայիսին, «Կէզի»
զբօսայգիի ցոյցերու ժամանակ երկրի տարբեր քաղաքները զոհուած երիտասարդներուն դիմանկարները, որոնք եւս ծափողջոյներով դիմաւորուեցան բոլորին կողմէ։
Ինչպէս ամէն ուրախութիւն, ժամերը յառաջացան ու Շորտա գիւղի խրախճանքն
ալ հասաւ իր աւարտին։ Ետ դարձի պահը
հասած էր, երբ նկատեցի մեր բարեկամուհիներէն մին, որ նստած կը շաղակրատէր
գիւղի կանանց հետ։ Զգուշացուցի որ կ՚երթանք։ «Դուք գացէք, ես հոս եմ, հարսիս
մօտ կը մնամ» պատասխանեց, բայց զարմանքս նկատելով կողքի երիտասարդ կինը
ցոյց տալով բացատրեց, թէ ան կողակիցն
է իր սիրելի մէկ բարեկամին, որ Պելժիա
կը բնակի ու քաղաքական մտավախութիւններով կը խուսափի Թուրքիա գալէ։
Քանի որ հարսեր ալ ունինք այս գիւղէն, ուրեմն կասկած չունիմ որ Շորտա կը
շարունակէ պահել իր հայկական դիմագիծը։
***
Այս պահուն հարկ է նշել որ Մնձուրի
փառատօնի օրերուն հետ կը խաչաձեւուի
Սասնայ Մարաթուկ լերան Վարդավառի
ուխտագնացութիւնը։ Եւ ահա Հայաստանէն երիտասարդ տիկին մը միացաւ մեզ,
որ կու գար Տարօն աշխարհի բուրմունքով։
Պատմեց փարիզաբնակ Փրոֆ. Անահիտ
Տէր Մինասեանի, Պէսսէ Քապաքի, Անահիտի զոյգ որդիներու հետ հանդիպման
մասին (այս նիւթին լայն տեղ տուինք մեր
միւս էջերուն մէջ)։ Պատմեց Մարաթուկի
լեռնագնացութիւնը, տեղացի քիւրտ երիտասարդներու հետ ունեցած ընկերաքաղաքական բնոյթի զրոյցները եւ այդ բոլորէն ստացած բարձր տրամադրութիւնը։
Հոգ չէ թէ Տէրսիմ իր պատմութեան մէջ
մաս կազմած չըլլայ արեւմտեան Հայաստանին, մենք ինկած էինք պապենական
«էրկիր»ի գիրկը ու լցուած ամէն մէկս տարբեր ու շատ հարուստ տպաւորութիւններով։
Սա պահուն, երբ կը գրուին այս տողերը, Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս
եկեղեցու կամարներուն տակ մէկտեղուած,
ապա «Սուր» քաղաքապետարանի կազմակերպած հայերէն լեզուի դասընթացքներուն հետեւած 48 հայեր արդէն մեկնած
են Ամիտայէն դէպի Հայաստան։ Ուրեմն
ես ալ կը մեկնիմ Տէրսիմէն, Պինկէօլի, մեր
Բիւրակնի ճամբուն վրայ իրենց միանալու
համար։ Իսկ ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութեան կազմակերպած «Արի Տուն» ծրագրի շրջանակներով կայացող այս այցելութեան մանրամասնութիւնները՝ «Ակօս»ի
յաջորդ համարով։

Տէրսիմ-Մնձուրի
ԺԴ. Փառատօնը
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ
pakrates@yahoo.com
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Յուլիս Չորեքշաբթի, Շիշլիի քաղաքապետարանէն Տէրսիմի Հայոց Հայրենակցական միութեան ապահոված հանրաշարժով կը մեկնինք Պոլիսէն դէպի Տէրսիմ։
Փառատօնը շատ երկար տարիներ պետութեան, կամ աւելի ճիշդ պետական բանակին ծանր լուծին դիմադրելու եւ այս
տարածքի ազատատենչ կամքը դրսեւորելու յաղթական խորհրդանշանը եղած է
միաժամանակ։
Մօտաւորապէս 18 ժամ ճամբորդելէ
ետք մեր հանրաշարժը կանգ առաւ «Քալան» կրթական հաստատութեան աղջկանց
ննջարանի առջեւ։ Նոյն տեղը մեզմէ առաջ
ժամանած էին Հայաստանի «Կարին» պարային համոյթը, Կինօարտադրիչ Քեազըմ
Կիւնտողանի նկարահանման խումբը, Տէրսիմի հայոց նախկին եւ այժմու ատենապետներ Միհրան Փրկիչ Կիւլթէքին եւ Իսմաիլ
Ճէմ Հալավուրդ եւ դեռ ուրիշներ։
Տէրսիմ հրապուրիչ է երկիրը շրջապատող
սէգ լեռներով, որոնց ամէն մէկը ունին իրենց
յատուկ անունները, առասպելները եւ սրբութիւնները։ Այստեղ ոչ միայն լեռները, այլ
ջուրի ակերը կամ եթէ ոչ բոլորը, բայց
որոշ ծառեր սրբավայր կը համարուին։ Տեղացի ժողովուրդը անոնց համար ունի յատուկ տոմար եւ ճշդուած օրերուն այցելութիւններ կը կատարէ, մատաղ կը զոհէ եւ
մոմավառութեամբ կ՚աղօթէ։ Անշուշտ այս
երեւոյթը դժուար հասկնալի, նոյնիսկ այպանելի է իսլամներու կողմէ, որոնք տէրսիմցիները կը մեղադրեն հեթանոսութեամբ։
Իսկ նոյն Տէրսիմը մե՛զ հայերուս համար
տակաւին ունի յատուկ աղօթավայրեր…։
Տեղաւորուեցանք մեզի տրամադրուած

սենեակները, նախաճաշեցինք ու ապա,
առաջին առթիւ ուղղուեցանք Խոզաթ գիւղաքաղաքի փոքրիկ գիւղը՝ Էրկէն կամ Էրկան, ուր մնացած է աւերուած հայկական
գեղեցիկ եկեղեցւոյ մը փլատակը։ Մեր
ուշադրութիւնը կը գրաւէ եկեղեցիի նաւին
մէջ տեղադրուած ցեմենտով շիրմաքարը։
Խաչակնքուած ու թուարկուած 1953-1965։
Մեզի ուղեկցող հովիւը կը վկայէ թէ այս
շիրմին տակ պառկողին հարազատները
գացած են, բայց դեռ հայ ընտանիքներ
կ՚ապրին Էրկէնի մէջ։
Մնձուրի փառատօնի բերմամբ ամէն
տեղ անսովոր եռուզեռ կը տիրէ։ Պատրաստութիւններու կատարուած ժամերուն
տեղի կ՚ունենան բանէլներ, որոնց կարեւոր
մէկ մասը ձօնուած է Տէրսիմի բնապահպանման եւ տարածքաշրջանի տիրող լեզուին՝ Զազայերէնին անհետացման դէմ
պայքարի։ Այս երկու հարցերը Տէրսիմցին
իր ինքնութեան բաղադրիչները կը համարէ, այդ իսկ պատճառաւ ալ խիստ նախանձախնդիր է անոնց նկատմամբ։ Ջերմաելեկտրակայանները թէ՛ կը սպառնան
Մնձուր գետի ապագային եւ թէ գոյացած
արուեստական աւազաններու տակ կը մնան
բազմաթիւ սրբավայրեր։ Հիմնական փոփոխութեան կ՚ենթարկուի տարածքի աշխարհագրական դիրքը։ Թուրքիոյ հանրապետութեան հիմնարկութեան տասնամեակին
կառուցուած երկաթուղին ալ, փոխանակ տարածքաշրջանի տնտեսական զարգացման
նպաստելու, զօրամասերու արագ տեղափոխման ծառայելով մեծ կորուստներու պատճառ
դարձաւ 1938-ի յարձակման նախօրեակին։
Ինչպէս ծանօթ է, այդ յարձակումը ունէր
հայոց մեծ եղեռնի շարունակութեան բնոյթ
եւ ի դէմ Թուրքիոյ պաշտօնական պատմութեան «Տէրսիմի ապստամբութիւն» կո-

Շորտա անուն գիւղ մը
Սակայն այդ բոլորին մէջ արտակարգօրէն ցայտուն եւ եզակի դարձաւ Մազկերտի
հայկական Շորտա գիւղի խրախճանքը,
ուր երբ ծանօթացանք գիւղի բնակիչներուն հետ, պարզուեցաւ, թէ ամբողջ գիւղը
հայերէ կը բաղկանայ, որոնց մէկ մասը
հպարտութեամբ կը յայտնէ այդ պատկանելութիւնը, իսկ մէկ մասն ալ կը գոհանայ
«Հայրս հայ է» կամ «Պապս հայ է» ըսելով։
Գիւղի հրապարակին վրայ երբ ողջ ժողովուրդը շուրջպար էր բռնած, գիւղի կանայք ալ խորոված միսով ու սիսեռով պատրաստուած Տէրսիմի խոհանոցին յատուկ
ճաշեր կը սպասարկէին ներկաներուն։ Ահա
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Մենք ու Մերոնք
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Դրօշակն ու
իր իմաստը

Հ

այաշատ Փանկալթը, Գուրթուլուշ եւ Ֆէրիգիւղ թաղերու որոշ
տարիքը անց հայերուն համար անմոռանալի դէմք մըն էր «Շահանէ» ծաղարանի տէր պրն. Շահան Գաւաֆեանը։
Բախտը ունեցայ մօտ 14 տարիներ իր
բարի դրացնութիւնը վայելելու, քանի
որ կ՚աշխատէի նոյն շէնքի «Պիլիմ»
տարրալուծարանը։ Մեր աշխատանքի եկած ժամանակ ինք արդէն բացած
կ՚ըլլար ծաղարանը եւ մեզմէ ետք կը
դադրեցնէր աշխատանքային օրը։ Պրն.
Շահանի կեանքի միապաղաղութիւնը
փարատողը իր ընկերներն էին։ Դերձակ Կարպիսը, «Մէզէճի» Շահանը եւ
դեռ մի քանի տարեցներ, համարեա
ամէն երեկոյ կը հանդիպէին իր մօտ,
շաղակրատելու։
Յանկարծ նկատեցինք անսովոր երեւոյթ մը։ Լուսամուտէն կը տեսնէինք,
որ պրն. Շահան եւ իր ընկերները թաքսի մը առած կը հեռանան ու կէս ժամ
վերջ ալ կը վերադառնան։ Եւ այս բանը
կը կրկնուի քանի մը անգամ։ Որդին
Արշամ պարզեց այս կարճատեւ ճամբորդութիւններու գաղտնիքը՝ «Դրօշակը տեսնելու կ՚երթան» ըսելով։
Թուրքիոյ այդ շրջանի նախագահ
Թուրկութ Էօզալի նախաձեռնութեամբ
հիմնուած էր Սեւ Ծովեան Երկիրներու Տնտեսական Համագործակցութեան
Կազմակերպութիւնը, որուն անդամ էր
նաեւ նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութիւնը։
Կազմակերպութեան մօտակայ «Շերեթըն» պանդոկի մէջ կայացած համագումարի առթիւ ալ դրան մուտքին
պարզուած էին բոլոր անդամ երկիրներու դրօշակները, ի մէջ այլոց նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան խորհրդանշան՝ եռագոյնը։ Մեր տարեց բարեկամները օրը քանի մը անգամ կ՚երթային
պանդոկին մօտ, կը դիտէին կարմիր,
կապոյտ, ծիրանագոյն ծածանող դրօշակը ու ապրած օրերնուն փառք տալով
կը վերադառնային ծաղարան։
Իրենց այդ նուիրական զգացումին վկայելով, կը մտաբերէինք աւագ
սերունդէ մեզի հարազատ բազմաթիւ
սիրելիներ, որոնց կեանքը չէր բաւած
նման պարծանք մը վայելելու։ Եւ հասանք մեր օրերուն։ Թերթի այս թիւի
էջերուն մէջ ընթերցողը կը հանդիպի
նաեւ Մնձուրի փառատօնի առթիւ մեր
տպաւորութիւններուն։ Տէրսիմէն ցոլացող վառ պատկերը չպղտորելու մտահոգութեամբ խուսափած էի այս նիւթը
այդ գրութեան մէջ արծարծելէ։ Բայց
այս սիւնակը՝ որ կը կրէ «Մենք ու Մերոնք» խորագիրը, արդէն հարթակն է
մեր աչքի գերանը տեսնելու, նախ քան
ուրիշներու աչքի փուշը։
Ուրեմն խոստովանիմ որ Մնձուր
փառատօնին Հայաստանը ներկայացնելու նպատակաւ հրաւիրուած խումբը
չկրցաւ արդարացնել իրմէ ակնկալուածը։ Անոնք զանազան վայրերու մէջ
զուռնայի ու թմբուկի նուագակցութեամբ ներկայացուցին համարեա նոյն
կշռոյթով քրտական ժողովրդական պարեր, որոնք կապ չունէին ոչ մեր բեմականացուած արդի պարարուեստի
եւ ո՛չ ալ ազգագրական պարի դպրոցին հետ։ Ուրեմն խումբի տղաները
իրենց արուեստին մէջ բացակայող ազգայնականութիւնը փորձեցին հաստատել տեղի-անտեղի ճօճած եռագոյնի
միջոցաւ։
Մեր ապրած երկրին մէջ յաճախ
ականատես եղած ենք խուլիկանութիւնը դրօշակով պսակելու երեւոյթներուն։ Ցաւալի է նման մարմաջի Հայաստանի երիտասարդութեան մէջ ալ
յայտնուելուն վկայել։ Արդարութեան
համար ըսենք, թէ այս թիւրիմացութիւնը սահմանուած չէ Տէրսիմ եկած
պարախումբով։ Հայաստանի արդի փօփ
երգիչներն ալ իրենց արուեստի մակարդակով, երբ չեն յաջողիր կը դիմեն դրօշակով ոգեւորութիւն գոյացնելու աժան
եղանակին, անարգելով ազգային կարեւորագոյն սրբութիւնը։
Վստահ եմ որ պրն. Շահան այս
պատկերը տեսնելով չէր զգար այն
հպարտութիւնը, ինչ որ պարգեւեց
«Շերեթըն»ի ձողին վրայ ծածանող
եռագոյնը։
pakrates@yahoo.com

ԱԿՕՍ

Մարութայ
Սարի վրայ
դարադարձ մը
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այոց հնագոյն ծննդավայրերէն Մուշին, այլ խօսքով Տարօն գաւառին ու
յատկապէս Սասնայ լեռնաշխարհին փոքր
ի շատէ ծանօթ եղողներ, այս խորագիրէն
կրնան հետեւցնել թէ ինչ կրնայ ըլլալ մեր
նիւթը, բայց եւ այնպէս Անահիտ Տէր Մինասեանն ու զաւակները՝ Վահէն եւ Արամը, երեքն ալ Փարիզ ծնած-մեծցած, ինչ
նպատակ կրնային հետապնդել Սասնոյ
լեռներուն մէջ, ինչ կը փնտռէին Մարութայ սարին գլուխը…
Այս մասին սակայն, նախ եւ առաջ
ստիպուած եմ կարգ մը հակիրճ, բայց
անհրաժեշտ տեղեկութիւններ համառօտել.

Անահիտ Տէր Մինասեան

Նախ մի քիչ աշխարհագրութիւն
Դեռ մինչեւ Ի. դարու 40-50-ական տարիները մեր վարժարաններու քարտէսներուն
եւ աթլասներուն մէջ, Անատոլուի արեւելեան
մասին վրայ գրուած էր՝ «Արմենիա»։ Աւելի
վերջ Կրթական Նախարարութեան քննիչներ դպրոցներէն մէկիկ մէկիկ հաւաքեցին
«Ազգային միասնականութեան դէմ, պառակտիչ» այդ քարտէսները։ Այն ժամանակ
հայերը ոչ գիտակցութիւնը ունէին, ոչ ալ
քաջութիւնը, յիշեցնելու համար Թուրք ազգայինճիներուն, որ աշխարհագրական այդ
անունը կը տրուէր «այդ հողերուն վրայ
այդ ժողովուրդը ապրած ըլլալուն համար»։
Մենք այդ բոլորը սորվեցանք մեր մեծերուն
պետութեան վախով օճախներու մէջ վառածներու մնացորդներէն, մեր կարդալու
հնարաւորութիւն գտած հայերէն գիրքերէն… Ատկէ դուրս 70-80 տարի մեզի ի՛նչ
որ սորվեցուցին, պետական-պաշտօնական
շինծու պատմութիւնն էր։
Մենք սորվեցանք նաեւ, որ Արմենիա
կոչեալ այդ աշխարհը կը բաժնուէր Մեծ
Հայք, Փոքր Հայք, Առաջին Հայք, Չորրորդ

Կ

իւլիզարին թոռը՝ Անահիտ Տէր Մինասեան,
Մուշէն վերջ, այս տարուայ՝ 2014 թուի
Վարդավառին կ՚ուզէր Պաթման գալ, Մարութայ Սարի գլխին Ս. Աստուածածին եկեղեցին ուխտի երթալ եւ եթէ չկարենայ ոտքով բարձրանալ, Բիւրշէնքի եայլան սպասել
իբր ուխտաւոր…
Որքան որ ջանացի հրաժարեցնել, կարծես ինք աւելի կը խրախուսուէր.- «Ամէն ինչ
աչքս առած եմ, պիտի գամ, տղաքս ալ կ՚ուզեն միասին գալ»։
Ան գիտէր որ վերջին մեծ ուխտագնացութիւնը եղած էր 1914 թուի Վարդավառին. եւ
ուրեմն, այդ տօնակատարութեան դարադարձը կ՚ուզէր տօնել նոյն տեղը, նոյն Վարդավառի օրը։
Սասունը հանրութեան ծանօթացնելու համար մեծ ջանք թափող Պէհճէթ Չիֆճի երբ
լսեց, որ Կիւլիզարի թոռը՝ Անահիտ Տէր Մինասեան կը փափաքի Սասուն այցելութիւն
տալ, արդէն Պայրամը, արձակուրդը մոռցաւ
եւ մեր խումբին միանալ որոշեց, եւ աւելին
մեզմէ օր մը առաջ Պաթման ժամանող Անահիտ Տէր Մինասեանն ու երկու զաւակները
հիւրասիրեց Հասանքէյֆի մէջ։

Դէպի Ջուխտակ գլուխ Մարաթուկ
Մեր մինիպիւսը Մարաթուկի փէշերէն
մագլցելու ժամանակ, օձապտոյտ ճանապարհն
ու անդունդներուն այնքան մօտէն անցնող
անիւներն ի տես մենք լեղապատառ երբ կը
բացագանչէինք, Տիկին Անահիտը ոչ մի վախ
ու դողի արտայայտութիւն ցոյց կու տար.
հիմա կը խորհիմ, որ պապերէն ժառանգած
քաջութեան ոգիին շնորհիւ այդ տարիքին
այդքան անվախ էր։
«Բայց խնդրեմ ալ թողէք սա տիկինը,
մտերիմ ըլլանք իրարու հանդէպ, անունս
Անահիտ է» երբ ըսաւ, մենք ալ որոշեցինք
զինքը կանչել Անահիտ մայրիկ։
Ցերեկուան մօտ կը հասնինք եայլա։ Անտաշ քարերով հիւսուած պատերը կերպընկալով, խոտերով ու խսիրներով ծածկուած արիշները տեսնող Անահիտ մայրիկը երկար դիտեց
այդ բոլորը ու կարծես ինքն իրեն խորհրդածեց.- «Ճիշդ մօրս պատմածին պէս է»։
Պաթմանի տաքը մեզ մոռցուցած էր լերան
ցուրտը, մոռցած էինք հաստ հագուստներն ու
պատսպարուելու պիտանի օթոցները։ Բայց
Կողակ եւ Բիւրշէնք գիւղացիներ իրենց արիշներէն բերելով մեզի տուին բաւականաչափ
օթոցներ, վերմակներ եւ ծածկոցներ։
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Հայք ու նման գաւառներու։ Անոնցմէ Մեծ
Հայքը կ՚ընդգրկէր Եփրատի, եւ Արաքսի
վերին հոսանքներու շուրջի քաղաքները,
Անդրկովկասը եւ դեռ ահագին հողեր ի մէջ
այլոց Մուշն ու Սասունը։ Այս բոլորը պատմական Հայաստանի մաս կազմելով հանդերձ Հռոմի, Պարսկաստանի Բիւզանդիոյ
նման մեծ ու հզօր երկիրներու սահմաններուն մէջ կը հաշուուէին ընդհանրապէս։

Ապա ճանչնանք
Անահիտ Տէր Մինասեանը
Այս հակիրճ մուտքէն ետք կրնանք այլեւս միջամուխ ըլլալ մեր այսօրուան նիւթին,
այսինքն Փրոֆ. Անահիտ Տէր Մինասեանին
ու անոր դէպի Մարաթուկ կատարած ուխտի
այցելութեան։

Մեր շատերուն ծանօթ է Անահիտ Տէր
Մինասեանի անունը։ Ան Սորպոնի մէջ կը
դասախօսէ ռուսաց պատմութիւն, միջազգային յարաբերութեանց ու նաեւ հայոց
պատմութեան նման նիւթեր, գրած է նաեւ
բազմաթիւ գիրքեր, որոնցմէ մին թրքերէնի
ալ թարգմանուեցաւ։
Բայց մենք քիչ մըն ալ ծանօթանանք
իր ընտանեկան պարագաներուն։ Տէր Մինասեանի կեսրայրը՝ Ռուբէն Տէր Մինասեան
դաշնակցական կուսակցութեան աւանկարտ
մտաւորականներէն էր ու ծանօթ՝ «Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները» անուն
ութնհատորեակով։ Այս գործով ան մանրակրկիտ պրպտած է տեղւոյն վրայ ամբողջ արեւմտեան Հայաստանը, երկու հատոր յատկացնելով Տարօնի աշխարհին։

Իսկ Անահիտի մեծ հայրն է Մշոյ Տատրակ գրչանունով ծանօթ Գեղամ Տէր Կարապետեանը։ Ան բոլոր շրջաններուն Մշոյ
երեսփոխան եղած եւ Տարօնի աշխարհէն
ուրիշ բանի վրայ մտածած անգամ չէ։ Գեղամ Տէր Կարապետեան ամուսնացած է
Կիւլիզար անուն առեւանգուած հայուհիի
մը հետ։ Կիւլօ անուանուած որբուհին իր
հօրեղբօր՝ Ռէս Միրոյի Տարօնի դաշտի
Խարս գիւղի տունէն առեւանգուած է, Մուսա Բէկ անուն խէնէշի մը կողմէ ։
ԺԹ. դարուն հայկական բարենորոգումներուն շրջանին պատահած դէպքը արձագանգած է մինչեւ Սուլթանին, եւ Մուսա
Բէկ Կիւլօն վերադարձնելէ ետք միջոց մըն
ալ բանտարկուած է Պոլսոյ մէջ։
Կիւլիզարի եւ Մշոյ Գեղամի միակ

Վերջին Վարդավառի
հարիւրամեակը
ՊԷՍՍԷ ՔԱՊԱՔ
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Անահիտը եայլայի օթոցներուն տակ թողլով, մենք՝ Արամն ու Վահէն ալ միասին
խումբով մը կ՚երթանք Ջուխտակ գլուխ Մարաթուկի Շէխ Պազիթ կոչուած երկրորդ գագաթին հետ ծանօթանալու։
Ճանապարհին կը բացատրեմ որ տեղացի
բոլոր ազգերը կը հաւատան այս լերան նըւիրականութեան եւ այս կողմերը մարդիկ
Մարաթուկի անունով կ՚երդնուն, ու մինչեւ իսկ լերան գագաթին երեւացած վայրերը իրենց բնական կարիքներն անգամ չեն
տեսներ։ Այս կողմերը ձոր մը կայ, ուր կը
պատմեն թէ ջրհեղեղէն վերջ Նոյան Տապանը լերան զարնուեր ու վնասուեր է։ Նահապետը փորձեր է Մարաթուկ ապաստանիլ, բայց լեռը իրեն ըսեր է.- «Անցիր գնա՛,
Արարատ բարձր ա քան զիս», ու տապանը
ղրկեր է դէպի Արարատ։ Իսկ այն ձորը, ուր
կը հաւատան թէ Նոյան Տապանը վնասուած
Տէր Մինասեան եւ Թաշ ընտանիքները
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԷՍՍԷ ՔԱՊԱՔ

է, տարին տասներկու ամիս ձիւնը չի հալիր
եւ այն օրէն մինչեւ այսօր կը յիշուի «Տապանակ» անունով։
Այսպէս խօսելով, պատմելով կը հասնինք
Շէխ Պազիթ, ուր ուխտաւորներէն մնացած
սափորներու կտորներ, մոմերու մնացորդներու կողքին կը թռչտկին զատկաճճիներ, բոլորիս ուրախութիւն պատճառելով։ Կը պատմեմ որ հոս ուխտի կու գան ծննդաբերութիւն
ըրած կիները։
Վերադարձին գիւղացի տղոց արածած
ոչխարի եւ այծի հօտերուն կը հանդիպինք,
կիներ անասուններուն կաթերը կը կթեն, իսկ
Անահիտ մայրիկ զանոնք կը դիտէ, ըսելով.
«Ինչպէս ալ ամէն մէկը իր կենդանին կրնայ
ճանչնալ, մեծ վարպետութիւն կը պահանջէ»։
Ընթրիքէն վերջ ուխտագնացութեան պատրաստութիւնները կը սկսին։ Պոլսէն յանձնըւած մոմերը, ձաւարը եւայլն կը հանեմ պա-

յուսակէս, իրար կը խառնենք, մոմերուն կէսը
եկեղեցւոյ մէջ, միւս կէսը լուսաւորութեան համար կը զատենք։ Ես ալ քանի որ Անահիտ
մայրիկին մօտ պիտի մնամ, ուխտաւորներէն
մէկուն կը յանձնեմ մոմերն ու այլեւայլ Սասունցիներու աղօթքի պատուէրները։
Գիշերուայ մութին դժուար է Մարաթուկ
բարձրանալ, բայց ուխտի մոմավառութենէն վերջ, արեւի ծագման վկայելու համար
գիշերուան ժամը երեքին Պէհչէթ պոռալով
կ՚արթնցնէ բոլորին, «Հայտէ՜, ժամանակը
եկաւ արեւածագը չփախցնենք»։ Ուխտի համար պատրաստուած սպիտակ զգեստներ կան
շատերու մօտ, բայց գիշերուան այդ ժամուն
ու ցուրտին ո՛վ ինչ գտնէ վրան կը հագուի
ու կ՚իյնայ ճամբայ։
***
Արեւուն ծագելով եայլայի եռուզեռը կը
սկսի։ Ժամը վեցէն ի վեր ոտքի է Անահիտ

դուստրը Արմենուհի Գեւոնեան ալ ծանօթ
անուն է իբրեւ Մշոյ երգերու հաւաքարար,
երգիչ-մեկնաբան եւ հրատարակիչ։
Դար մը ապրած Արմենուհի Գեւոնեանի
դուստրն է ահա Անահիտ Տէր Մինասեանը,
որ երեք տարի առաջ առաջնորդած էի
դէպի Տարօն, ու շնորհիւ Պէսսէ Քապաքի
անձնական ջանքերուն, հիւրընկալած էինք
Խարս գիւղի Ռէս Միրոյի տունը, ուրկէ
առեւանգուած էր մեծ մայրը՝ Կիւլիզարը։
Այս «հակիրճ» մուտքէն ետք այլեւս խօսքը կու տանք Պէսսէին, որ առաջնորդեց
Անահիտ Տէր Մինասեանը Սասուն աշխարհ, Մարաթուկ Սարի եայլան, Բիւրշէնք,
ապա ուխտագնացութեան «Բարձր Աստւածածին» եւայլն։
մայրիկ, մեղուի պէս աշխատող կիները կը
դիտէ։ Ուխտաւորները մէկիկ մէկիկ կը ժամանեն։ Անին կը հասնի վերջապէս. «Սպասեցի որ բոլոր մոմերը մինչեւ վերջը վառին,
աղօթեցինք, յետոյ արեւածագը դիտեցինք.
բոլոր դժուարութեանց հանդէպ հոն ըլլալը շատ աղուոր էր» կ՚ըսէ, իսկ Արամ գագաթէն դիտած տեսարանով հիացած կ՚ըսէ.
«Բոլոր շուրջի քաղաքները մէկ մէկ դիտեցի,
գալ տարի նորէն պիտի գամ»։
Նախաճաշի սեղանը, որ գետինը պատրաստուած է, ըստ բաւականին ճոխ է անլի
հարազատ կարագով, վրան կարագի մէջ
այրուած կարմիր պղպեղ անցուած աղթանով, տեղացիներուն «սիր» ըսած թարմ մածունին սերով, լոլիկով, ձիթապտուղով, թոնրի հացով եւ անմիջապէս կողքի անդունդէն,
Մարաթուկի ծոցէն բխող Օթնակնի (Սասնայ հայերէնով եօթն ակն) սառի պէս ջրով
պատրաստուած թէյով։
Նախաճաշէն վերջ ներկաներուն Անահիտ
մայրիկին ուղղուած հարցումներուն տարափը
կը սկսի։ Շրջանի պատմութեան, համալսարանի մէջ դասախօսելու աստիճան տեղեակ
Անահիտ Տէր Մինասեան «Սասունի պատմութեան մինչեւ ԺԹ. դարը տեղեակ եմ» կ՚ըսէ
ու կը շարունակէ. «Իրականութեան մէջ մենք
այսօր հոս, վերջինը 1914 թուին խաղաղութեան, եղբայրութեան եւ սիրոյ մէջ տօնուած
Վարդավառին հարիւրամեակը տօնելու համար եկած ենք»։
Կէսօրուան մօտ գիւղէն մարդիկ կը սկսին
գալ։ Կը ներկայացնեմ Հիքմէթ ապին, որ
հայերէն երգեր ալ գիտէ. բայց ան մեզի
անակնկալի կը բերէ երգելով «Կիւլիզարի
ողբը», որ իր հօրմէն լսած ու սորված էր։
Մուշէն մինչեւ Վան, Տիյարպէքիրէն մինչեւ
Պիթլիս եւ Սասուն տէնկպէժներուն 125 տարիէ ի վեր երգած երգը ներկայ կանանց այսօր անգամ աչքերը կը տամկացնէ.«Ես ղարիբ հայու աղջիկ մըն եմ,
Իմ կրօնքիս գերին եմ,
Մեռցնես անգամ չեմ հրաժարիր կրօնքէս»։
Կիւլոյի ողբերգները քայլերգի վերածող
այդ շրջաններու մարդիկը բռնութեան դէմ
անոր երգերով դիմադրելու ուժ ունեցեր, անոր
ցաւը իրենց ցաւին հետ խառներ, տարիներ
տարիներ թէ՛ իրենց եւ թէ Կիւլիզարի համար լացեր էին։ Այդ պատճառաւ ալ Կիւլիզարը ոչ միայն Անահիտ մայրիկին, այլ բոլոր տանջուածներուն մեծ մայրիկն էր։
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գոստոսի 2-ին Առնօ Պապաճանեանի
հա մեր գասրա հում Ամե նայն Հա յոց
Մայէսթրօ Յովհաննէս Չէքիճեանի ներկայութեամբ «Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս»
երգչախումբը հանդէս եկաւ անմոռանալի համերգով, կազմակերպուած Սփիւռքի
նախարարութեան կողմից «Իմ Հայաստան» փառատօնի շրջանակներում։ 8 տարի
առաջ՝ 2006-ին, երբ Լուսաւորիչեանները
առաջին անգամ այցելեցին Հայաստանը,
հանդէս եկան միայն հոգեւոր երգերով,
քանզի ելոյթ ունեցան Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ տաճարում։

Յակոբ Մամիկոնեան դիրիժորը
Աթոռների վրայ 4 էջանոց բուկլետներ
էին դրուած, որոնց շնորհիւ հանդիսականները ծանօթանում էին երգչախմբի գործունէութեան հետ, յայտագրի, սակայն երբ սկսեցին
կարդալ երգչախմբի անդամների անուններն
ու մականունները, ապա դժուարացան եւ
մի հայաստանցի, գիտունի տեսքով բացատրեց, թէ «Թուրքիայում հայերին ստիպում են փոխել հայկական ազգանունները», իսկ համերգը վարող երիտասարդ
աղջիկը չափազանց դժուարութեամբ արտաբերեց «Դպրաց Դաս» բառակապակցութիւնը. կարծում եմ նա բացարձակ անտեղեակ էր, թէ ինչ էին թաքցնում իրենց
մէջ այդ բառերը։
Վերջապէս բեմ դուրս եկան թէնօրներն
(6) ու պասերը (6), այնուհետեւ սօփրանօները (10) եւ ալթօները (11), դաշնամուրին
մօտեցաւ Արէթ Պօզթաշը, իսկ խմբավարութիւնը ստանձնեց Յակոբ Մամիկոնեանը։ Եւ
սկսուեց 1,5 ժամուայ երանութիւնը։ Դահլիճը ուղղակի յանձնուեց Լուսաւորիչեաննե-

րի երգեցողութեան հմայնքին։ Երգը ունի իր
հեղինակին, կատարողին եւ մեկնաբանողին
ի դէմս դիրիժորի։ Սակայն Մամիկոնեանը
չէր մեկնաբանում, նա… սպասէք գտնեմ
համապատասխան նկարագիրը։ Մի թեւաւոր
խօսք կայ, որ «ճարտարապետութիւնը դա
քարացած երաժշտութիւն է», իսկ ֆրանսիական ճարտարապետ Լէ Կորբիւզիեն
(Le Corbusier, 1887-1965) աւելացրել է.
«Ճարտարապետութիւնն ու երաժշտութիւնը
քոյրեր են եւ մէկը, եւ միւսը ժամանակի
եւ տարածութեան մէջ կերտում են համաչափութիւններ։ Երկուսն էլ օժտուած են
ե՛ւ նիւթական, ե՛ւ հոգեւոր յատկութիւններով. երաժշտութեան մէջ մենք գտնում ենք
ճարտարապետութիւն, իսկ ճարտարապետութեան մէջ՝ երաժշտութիւն»։ Ահա այդ
ճարտարապետութիւնն էր կերտում երգերի,
երգեցողութեան մէջ Յակոբ Մամիկոնեանը.
նա ոչ թէ չափ էր տալիս, այլ կերտում էր
ռիթմիկ կառոյցը՝ թեթեւ, ժամանակակից,
զուրկ ծանրութիւնից, որի հիմքը ո՛չ ձայնի ուժգնութիւնն էր, ո՛չ էլ հնչերանգը, այլ
հենց այդ ռիթմիկ պատկերը, որի մասին
կարելի է ասել նոյնիսկ քնքոյշ, որքան էլ
դա տարօրինակ չթուայ։
Ահա յայ տագրի եր գե րը. Ազ գա յին
օրհներգ, Սուրբ Սուրբ, Հա կլոր, Հունձք,
Վուշ վուշ, Նարօ ճան, Մարալօ, Մեզ նոր
արեւ ծագէ, Տեսնեմ Անին ու մեռնեմ, Էրզրումի շորոր, Ձօն 1700 ամեակի, Օրհներգ…
Մա րալ Չա ղըլ չուպուքճուն չա փազանց
կիրթ մեներգեց Վ. Կոտոյեանի «Իմ Երեւան»-ը։ «Մարալօ» երգը կրկնեցին, ինչպէս
նաեւ Հ. Անասեանի «Ափ մը հող»-ը, որը
մեներգեց Սէրճան Կազէրօղլուն, բայց այդ
երգը տարբեր իմաստ ստացաւ Յուլիս
28 Օգոստոս 2-ի լոյսի ներքոյ։

Ափ մը հող
Երգի մէջ ասւում է «Ափ մը հող բերէք մայր Հայաստանէն, թրջուած հայու
արցունքներով», սակայն այս ամառուայ
օրերին, երբ մարդիկ մտահոգուած են, թէ
որտեղ հանգստեան մեկնեն՝ Պոտրում, թէ
Պուրկազ, Սպանիա, թէ Քոբուլեթի, մենք
յայտնուեցինք մի իրողութեան մէջ, որտեղ
«Իմ Հայաստան» ասուածը բառացիօրէն
վերածուեց ափ մը հողի, թրջուած արդէն ոչ միայն արցունքով, այլ հայ հերոսի
սրբազան արիւնով։
Հենց այս օրերին դիվերսիաները (սահմանախախտումները) ահազանգեցին «սթաթուս քուոյ»ի աւարտի մասին։ Վերջ զինադադարին։ Ղարաբաղ-Ատրպէյճանական
շփման գծում, ինչպէս եւ Հայ-Ատրպէյճանական շփման գծում պատերազմ է սկըսւել։ Դեռեւս ոչ լայնածաւալ, այլ սահմանում
ծաւալուող մարտերի տեսքով, որի ատեն
մի զինուոր նոյնիսկ անզէն վիճակում հերոսաբար ձեռնամարտի բռնուեց եւ յաղթեց հակառակորդներին, նրա անունն է
Նորայր Քամալեան եւ նա պարգեւատըրւեց «Արիութեան մետայլ»ով։
Պաշտպանութեան նախարարութեան
յայտարարութեան մէջ նշւում է հակառակորդի զոհերի եւ վիրաւորների թիւը, կարծեմ 25 հոգի է զոհուել, սակայն հայերին
չի հետաքրքրում, թէ ինչքան զոհ են տըւել ազերիներ կոչուածները դիվերսիաների արդիւնքում, մեզ հետաքրքրում են մեր
5 զոհուած զինուորները. նրանց դէմքերը այսույետ մեզ հանգիստ չեն թողնի,
նրանց չապրածը կը մամլի մեր զուարթ
նկրտումները, մեր խաղաղ երգն ու պարը, «Իմ Հայաստան» փառատօնը, քանզի
Մեր Հայաստանը վտանգի տակ է եւ այսույետ մեզանից պահանջելու է միայն հե-

րոսութիւն, միայն անձնուրացում։ Կամաւոր
խմբեր-ջոկատներ են ձեւաւորւում ու մեկնում առաջին գիծ։ Առաջին աշխարհամարտի 100 ամեակին կրկին գերտէրութիւնները
փոքր ժողովուրդների ճակատագրերը խաղաքարտ են դարձնում։ Եթէ մեծ շանաձուկերը մեզ չխանգարեն, ազերիները երբեք
մեզ չեն յաղթի, բայց երեւում է Ռուսաստանը պատրաստւում է ինքը վճռել Ղարաբաղի ճակատագիրը, կանգնելով մեր եւ ազերիների միջեւ եւ յանձնելով մեր դիրքերը։

Յաւերժութեան արծիւները
Ահա մեր նոր հերոսների անունները,
որոնք պարգեւատրուեցին յետմահու.
Զօրիկ Գէորգեան, զօրամասի աւագ
լեյտենանտ,
Ազատ Ասոյեան, շարքային,
Գոռ Գրիգորեան, լեյտենանտ,
Արարատ Խանոյեան, սերժանտ,
Սարգիս Մովսիսեան, կրտսեր սերժանտ
Յիշո՞ւմ էք 2014-ի Յունուարի 19-ին նահատակուած Արմեն Յովհաննիսեանին, որը
մարտնչեց ու արիւնաքամ եղաւ…։ Նա գրել
էր «Բացում եմ աչքերս ու նայում անարդար աշխարհին»։ Կեանքը իրօք չափազանց
անարդար է, երբ ծնողը յանձնում է հողին իր որդուն, սակայն զինուորի համար
հերոսական մահը ամենաարդար մահն է։
Ազատ Ասոյեանին մնացել էր ընդամէնը
10 օր զօրացրուելուն, 5 օր առաջ էլ 20
տարին էր լրացել։ Նա թողեց բանակի
մասին հետեւեալ գրառումը.
«Բանակ- ինչ հասարակ ու հեշտ թըւացող կեանք, բայց այս բառի մէջ այնքան
իմաստ կայ, որ եթէ սկսեմ, այլեւ չեմ աւարտի։ Այստեղ շատ բան ես կորցնում, քիչ
բան սովորում, բայց այդ քիչ սովորածը
կշեռքի վրայ աւելի շատ է կշռում, քան
կորցրածդ։ Ծառայէ՛ք, լաւ բան է, բայց ձեզ
հակառակն է թւում»։
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րեք տարի առաջ հիմնուած Սեբաստահայոց Հայրենակցական միութեան
վերջին երկու տարուան պտոյտները ուղղւած էին դէպի իրենց բնօրրանը՝ Սեբաստիա եւ շրջակայքը։ Այս տարի սակայն,
հակառակ որ Ռամազանի պահեցողութեան օրերուն կը հանդիպէր, միութիւնը

103 հոգինոց խումբով մը 27 Յուլիս Կիրակի գիշերուան թռիչքով ուղեւորուեցաւ
Երեւան։ Մեծամասնութիւնը առաջին անգամ Հայաստան այցելող խումբին մէջ
բացի պոլսաբնակ սեբաստացիներէ, Սեբաստիայէն, Ամերիկայէն, Ֆրանսայէն, Գերմանիայէն անգամ մասնակցողներ կային։
Երեւանի մեր առաջին այցելավայրը
եղաւ Գառնի գիւղը եւ իր վերաշին-ւած
մեհեանը։ Նախկին պոլսահայ Տիրան Լոք-

մակէօզեանի առաջնորդութեամբ, ապա
եղանք Գեղարդ վիմափոր տաճարներու
գտնուած վայրը։ Սեբաստահայոց Միութեան ատենապետ՝ Սեպուհ Քոչաք, երեկոյեան ընթրիքէն առաջ խօսք առնելով
յիշեց 2012 թուին մեզմէ անդարձ բաժնուող Փայէլ Կիւլլիւտէրէն, որուն հաւանաբար հոգին կը խայտար ի տես իր
չկրցած մասնակցած պտոյտներուն, մանաւանդ այս վերջինին։

Շրջապտոյտը շարունակուեցաւ Հայաստանի ու Երեւանի նշանաւոր այցելավայրերով, բացի բազում եկեղեցիներէ, այցելեցինք նաեւ՝ Սուրբ Էջմիածին, Մայր
Հայաստանի յուշարձան, Մաշտոցեան
Մատենադարան, Պատմութեան թանգարան, Սեւանայ լիճ, Տիլիճան եւ Հաղարծինի վանք, Կոմիտասի անուան պանթէոն, Խոր Վիրապ, Նորավանք եւ այլ
բազում վայրեր։

Գնալըցիներուն
իսյանը

Ա

նցած Կիրակի Գնալըի բնակիչները վերջապէս իսյան ըրին։
Ուշ պիլէմ մնացին։ Էս ըսած էի ամա
աս պիսիքլէթ վարձելու չափազանցութիւնը օր մը կլոխնիդ պէլա պիտի
ըլլայ տէյիմ, թամ ըսածիս պէս ալ
էղաւ։ Ատ տուրսէն էկողներէն մէկը, շէնք շնորհք կործածել պիլէմ
չկիտնալէն վարձած պիսիքլէթով,
ֆիյախա պիտի ընէ տէյիմ, եօխուշն
ի վար թեւերը պանալով ինքզինքը
ձգեր է։ Արդիւնքը ի՞նչ եղաւ. Հէլպէթ քիմ արկած։ Խեղճ չօճոխիկի մը
զարնելով խուրտախաշ ըրաւ։ Մախսըմը զօր հասցուցին հիւանդանոց։
Աս էղածն ալ վերջապէս կղզիաբընակներուն համբերութեան քարը
ճաթեցուց։
Կիրակի առտու փրօթէստօյի համար իսկէլէին առջիդին հաւաքուելով,
«օթուրմա էյլէմի» ըսուած պանը ընելու որոշում տուին։ Մէրախէս աչք մը
նետեմ տէյիմ էլայ կացի։ Կէնճ, էխտիյար էփաղէկ մարդ, փանքարթներ
պանալով հրապարակը հաւաքուեցան.
նստեցան, էլան, խօրաթեցին ամա շիտակը յուսախաբ էղայ։ Կղզիին պիւթիւն ժողովուրդը օրթալըխն էր։ Հոն
կտնուողները բնակչութեան մէկ քառորդը պիլէմ չէին։ Ո՞ւր էին չկենցած գանգատողները։ Կիրակի օրով
ատ սաաթին հոն կալու իւշէնմի՞շ
էղան, չէ նէ տահա կարեւոր կործե՞ր ունէին տէ ասանկ պանի մը ժամանակ չկրցան տրամադրել։ Ծովէն,
թէքնէյի սէֆայէն, մանղալի պատրաստութենէն ֆէտաքեարութի՞ւն մի
չկրցան ընել։ Խելք հասնելիք պան
չէ եանի... խօրաթելն իքէն լեզուները
փապուչ փապուչ, սըրան կիրարկելու գայ նէ մարդ չես տեսնար օրթալըխը։ Աս խըտար պանի մը համար
պիլէմ ծառք ծառքի չկրցաք տալ։
Մէկ կողմէն ալ, աս պզտիկ շարժումը հիչ չէ նէ սկիզբ մը կ՚ըլլայ
տէ, պէլքիմ կղզիին տէր էլլալու համար, պաներ մը ընել կը պաշլայէք
տէյիմ մխիթարուիմ կոր։ Առաջինն
էր, լրջութիւնը չկրցաք ըմբռնել։ Նայեցէք էղէր քիմ խելքերնիդ կլոխնիդ
չհաւաքէք տէ պաներ մը չընէք նէ,
մօտ ատենէն տուք ձեր կղզիին մէջ
օտար պիտի ըլլաք։
Էս չեմ ըսեր կոր քիմ. կղզիները
կղզիաբնակներունն են։ Օդէն, ջուրէն , գեղեցկութենէն օգտուիլը ամէն
մարդու արդար իրաւունքն է ամա.
Էտէպով, թէրպիյէյով, սայղըյով,
անանկ չէ՞...։
Իշտէ աս պաները տեղաւորուին
տէյիմ ամէն ոք ծառք ծառքի թող
տայ, պիւսպիւթիւն ուշ
չմանացած շարժման թող
անցնի կ՚ըսեմ կոր։

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

Սարէն ձորէն
ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ
sseropyan@agos.com.tr

Մ

եր նախորդ գրութեամբ տուած էինք
երաժիշտ, տեսաբան, մանկավարժ
ու տպագրիչ Եղիա Տնտեսեանի դիմանըկարը, որ Համիտեան շրջանին հայերէն
երգարան մը հրատարակած ըլլալուն յանցանքով բանտարկութեան դատապարտուած ու բանտին մէջ ալ մահացած էր։
Մինչ այդ նախորդ յօդուածի տարողութենէն դուրս մնացած մանր-մունր,
այլ խօսքով սարէն ձորէն նիւթեր կառչեցան մտքիս, որոնք ուզեցի բաժնել ընթերցողներուս հետ։

Թէոդիկն ու Ամենուն
Տարեցոյցերուն
վերահրատարակութիւնը
Կը յիշեմ, որ հաւաքածոյէս պակսող
Թէոդիկի 1929 վերջին հատորը ճարելու
համար դիմած էի Փարիզի «Յառաջ»
թերթի, այն օրերու բազմամեայ Տիրուհի՝
Արփիկ Միսաքեանին։ Ան խոստովանած
էր որ ինք անգամ չունի «քոմփլէթ»ը, ու
զիս երջանիկ մարդ համարած էր 19071926 ամբողջականը ունենալուս համար։
Տարիներ վերջ սակայն, Յակոբ Այվազի գրադարանէն ճարելով վերջին հատորը, ֆօթօքոփիի դրութեամբ լրացուցած էինք մեր հաւաքածոն։
Մեծ ուրախութեամբ դիմաւորած էինք,
երբ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի յատկացումով Հալէպի մէջ սկսած էին վերահըրատարակել Թէոդիկները։ Քանիցս դիմած էինք, որ մեզի (Ակօսին կամ անձիս)
ալ ղրկեն փոխան վճարումի, թէ մեր
բարեկամներուն յանձնելու, եւ թէ փափաքողներուն վաճառելու համար, բայց
մեր դիմումները մնացած էին անպատասխան, որով մինչեւ 1924 տարուայ
(25-րդ) թիւը մենք ճարած էինք Միջին
Արեւելքի գրատուներէն՝ մէկիկ մէկիկ։
Ցաւօք Հալէպ տակնուվրայ ըլլալով
կիսատ մնաց այդ հրատարակութիւնն ալ։
Կը մաղթենք որ պայմաններ կը ստեղծուին եւ Պէյրութ կամ Հալէպ աւարտին
կը հասցուի սոյն հրատարակութիւնը։

«Լուսաւորիչ» կրկին
Հայաստան այցելեց
Լ

ուսաւորիչ Երգչախումբը իր 85-ամեակին
առթիւ կազմակերպած գործունէութիւններուն կարելի է ամենաիմաստալիցը իրականացուց։
2006-2008 թուկաններուն Հայաստանի
մէջ կայացող «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշակոյթ»
փառատօնին մասնակցող երգչախումբը,
պաշտօնական հրաւէրով Հայաստան մեկնող առաջին պոլսահայ երգչախումբը
եղած էր։
Երգչախումբը այս տարուան Մայիսի
վերջաւորութեան Սփիւռքի Նախարարութենէն «Իմ Հայաստան» փառատօնին մասնակցելու համար կրկին հրաւէր
մը ստացաւ։ Երկու ամսուան պէս շատ
կարճ ժամանակաշրջանի մը մէջ պատրաստուող երգչախումբի 35 անդամները
27 Յուլիս Կիրակի Հայաստան մեկնեցան։ Խումբը աւելի բազմացաւ իրենց
ընտանիքէն կարգ մը անդամներու ալ
մասնակցութեամբ եւ հասաւ 55 հոգիի։
Պաշտօնական եւ զբօսաշրջական
այցերէն ու փորձերէն վերջ 31 Յուլիս
Հինգշաբթի օր պետական հեռուստաալիք
Հ1-ի «Առաւօտ Լուսոյ» անուն ծրագրին
հիւրը եղող Լուսաւորիչի վարիչը Յակոբ
Մամիկոնեան երգչախումբի ծրագիրներուն մասին տեղեկութիւններ տուաւ։
1 Օգոստոս Ուրբաթ, փառատօնի բացման օրը բոլոր երգչախումբերը Արամ
Խաչատուրեան Համերգասրահին մէջ

երաժշտապետ Յովհաննէս Չէքիճեանի
ղեկավարութեամբ երգեցին Արա Գէորգեանի «Կանք ու կը լինենք» անուն յօրինումը։
Հետեւեալ օրը, Լուսաւորիչ Երգչախումբի պատմութեան մէջ ոսկէ տառերով
փորագրուած օր մը եղաւ։ Առնօ Պապաճանեան համերգասրահին մէջ 300
հոգիի առջեւ բեմ բարձրացող երգչախումբին դաշնամուրով ընկերակցեցաւ
Կոմիտասի Անուան Երաժշտանոցի դաշնամուրի մասթըրի աշակերտ Արէտ Պօզթաշ Թովմասեան։ Երգացանկին մէջ
կային Կոմիտաս, Եկմալեան, Սիւնի,
Կանաչեան, Կոտոյեան, Անասեան, Մէյխանէճեան, Թօշիկեան, Մանասեան, Ալթունեանի նման անուանի երաժիշտներու յօրինումները։
Լէնա Էլմաօղլուի, Շանթ Չաքմաքճըի
եւ Սէրճան Կազէրօղլուի մեներգները ծափողջոյններով կրկնուեցան։ Համերգը վերջ
գտաւ Ռ. Ալթունեանին «Օրհներգ»ով։
Սփիւռքի Նախարարութեան կողմէ
Սերժ Սրաբիոնեանի ձեռամբ Երգչախումբին եւ ղեկավարին ոսկէ մետայլ
նուիրուեցաւ, իսկ Փառատօնի գլխաւոր
վարիչ Սամուէլ Հարոյեան հաւաստագիր մը յանձնեց Յակոբ Մամիկոնեանին։
3 Օգոստոս Կիրակի օր Ս. Էջմիածին
Մայր Տաճար այցելող խումբը, նոյն օր
ուշ գիշերին Իսթանպուլ վերադարձաւ։

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ

ԲԻՒՐԵՂ

Գ

ոհարներու գունաւոր ու շլացնող տիեզերքին մէջ մէկը կը շողայ առանձին,
անջատ միւսներէն. բիւրեղը։ Ան է ամենէն յստակը, ջինջն ու լուսեղէնը։ Բիւրեղը բանաստեղծներուն, երաժիշտներուն եւ
նոյնիսկ մեր կաթողիկոսներուն ներշնչում
տուած քար է։ Հայ գրականութիւնը հարուստ է այն ստեղծագործութիւններով,
ուր «բիւրեղ»ը կը փայլի իր մաքուր պարզութեամբ։ Ահա «Երազ» երգ-բանաստեղծութիւնը, ուր Սմբատ Շահազիզին նուրբ բառերը, օրօրուելով Կոմիտաս Վարդապետին
մշակած եղանակին հետ, կը բիւրեղացնեն
«Մօր կարօտ»ի գաղափարը.
«Նա յստակ էր, որպէս բիւրեղ,»
«Այն երազ էր ցնորամիտ։»
Իսկ Աւետիք Իսահակեանին համար
«բիւրեղ»ը լաւագոյն միջոցը կ՚ըլլայ անարատ բնանկար մը նկարագրելու համար,
ինչպէս՝ Պինկէօլը։
«Բիւրեղ լճից ցօղն է ելնում»
«Ծիածանի ժպիտով.»
…

«-Ա՜խ, երնէ՜կ քո մատաղ կեանքին,»
«Որ պիտ ծաղկի Պինկէօլում։»
Թէ՛ որպէս բառ, եւ թէ՛ որպէս քար,
բիւրեղը ունի հարուստ -ու աշխարհագրականօրէն հեռաւոր- պատմութիւն։ Ստուգաբանական բարեմասնութիւններէն առաջ,
նախ ծանօթանանք քարին։
«Բիւրեղ»ը (նաեւ՝ ապակի սառնատեսակ,
վանակն, կամ ակն վանի) հանքանիւթ մըն է,
որուն բաղադրիչն է «բէրիլիում ալիւմինիում
կիկլոսիլիկատ»։ Բիւրեղին տարրաբանական
արտայայտութիւնն է Be3Al2(SiO3)6։ Զուտ
բիւրեղը անգոյն է, սակայն շատ անգամ
ան երանգաւորուած կ՚ըլլայ ու կ՚առնէ կանաչ, դեղին, կարմիր կամ կապոյտ գոյն։
Բիւրեղը ունի հնդկական ծագում։ Հարաւային Հնդկաստանի Վելուր քաղաքը
կ՚ընդունուի, որպէս հին աշխարհի մէջ
բիւրեղի արտադրման ու մշակման կեդրոնը։ Պալի լեզուին մէջ այս քարը կը կոչուէր «veluriya», այսինքն՝ Վելուրէն եկած
(Սանսկրիտ՝ vaidurya)։ Նշել կ՚արժէ, թէ
Վելուր կը նշանակէ «Սպիտակ Քաղաք».
«վել»՝ սպիտակ, «ուր»՝ քաղաք։ Հին աշխարհը ունէր «Բիւրեղի Ճամբայ», ինչպէս
կար «Մետաքսի Ճամբայ»։ Բիւրեղը Հնդկաստանէն կ՚արտածուէր Պարսկաստան, Յու-

Տնտեսեանին յուշած
Տնտես Հայրիկները
«1834-ին Օրթագիւղ ծնած Եղիա
Տնտեսեանի հայրը՝ դպրոցին տնտեսն
էր. ատկէ ծնունդ առած է իր մականունը»։ Այդպէս կը սկսէր կենսագրութիւնը։
Բայց հարցման նշան մը զիս դիմել
տուաւ բառարաններու, որպէսզի չըլլայ
որ հայրը վարժարանի մատակարարող
անձ մը ըլլար, ու մենք զայն ծանօթացընէինք որպէս պարզ տնտես հայրիկ մը։
Ապա մտքիս մէջ կազմուեցան ուսանողութեան տարիներուս տնտես հայրիկներու դիմանկարներ, ինչպէս օրինակ
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նաստան եւ Հռոմ։ Յոյները քարը կոչեցին
«վիրիւլլոս»։ Պարսկաստանի մէջ եւ արաբական երկիրներու մէջ ան «բիլլոր» եւ
«բուլուր» էր, իսկ Հռոմի մէջ՝ «բերիւլլուս»։
Լատինածին լեզուներու մէջ բառը մնացած է գրեթէ անփոփոխ. berille, berilo,
beryll, beryl։ Գերմանացիները ունին brille բառը, որ ակնոց է, իսկ «շողշողուն»
կը նշանակեն անգլիացիներու brilliant եւ
ֆրանսացիներու brillant բառերը ։ Պատմութիւնը կը յիշէ, թէ կայսր Ներոնը կը
գործածէր կանանչ բիւրեղէ շինուած ակնոց։ Իսկ քրիստոնէական շրջանին բիւրեղը դարձաւ անարատութեան խորհրդանըշանը։ Յովհաննու Յայտնութեան մէջ (ԻԱ.,
20) գրուած է, թէ Երկնային Երուսաղէմի
պարիսպին տասներկու հիմերը պատուական քարերով զարդարուած պիտի ըլլան,
ութերորդը՝ բիւրեղով։
Հնագոյն բառարաններու մէջ «բիւրեղ»ի
համար կը գտնենք հետեւեալ բացատրութիւնը. «Ակն ինչ պատուական, որոյ
լաւն առ հնդիկս՝ է կապուտակ ծովագոյն
կամ երկնագոյն, եւ յետ նորա դեղնագոյն՝ խառն ընդ երակս ոսկւոյ»։ «Բիւրեղ»ը յունարէնէն փոխառութիւն է. մեր
հին մատենագրութեան մէջ ունեցած ենք

Էսաեանի Զարեհ Աղբարն ու Արմենակ
Աղբարը. պատկառելի ու յարգարժան
մարդիկ, որոնց հետ յոգնակի կը խօսէին մինչեւ իսկ ուսուցիչ-ուսուցիչները։
Բայց ես պարտիմ գծել այլ տնտես
հայրիկի մը՝ Պարոն Շահինի դիմանկարը։ Ֆէրիգիւղի Մերամէթճեան վարժարանի մէջ Պր. Կոստանեանի տնօրէնութեան շրջանին այդ պաշտօնը տրուած
էր իրեն։ Այնքան շուքը ծանր մարդ մըն
էր Պարոն Շահինը, որ ձեռքը միշտ ցպիկով մը, զոր երբեք չէր գործածած, կը
շրջէր դպրոցին նրբանցքներուն մէջ։ Իր
պատկառելի կեցուածքը կը բաւէր, որ
ամենէն աղմկարար աշակերտներն անգամ իսկոյն լռէին իր մօտէն անցնելու
ժամանակ։ Պր. Կոստանեան այդքան
հեղինակութիւն չունէր աշակերտութեան
վրայ, որքան՝ Պր. Շահինը։
Արձակման ժամանակ, երբ աշակերտները սանձարձակ կը խուժէին դպրոցէն դուրս, դրան առջեւ նկատելով կռնակը վարժարանին կողմը, ձեռքին ցպիկով
կանգնած Պր. Շահինը, աղմուկը կը դադրեցնէին եւ լուռ ու մունջ կ՚անցնէին քովէն, առանց մոռնալու հրաժեշտ տալը.
- Մնաք բարով Պարոն Շահին։
- Երթաք բարով տղա՛ք, կը կրկնէր
անխտիր բոլորին, եւ անոնք լռիկ-մնջիկ
կը հեռանային՝ մինչեւ Պր. Շահինին ալ
իրենց չտեսնալիք մէկ տեղը…
Ուսուցիչներն անգամ Պարոն Տնօրէն կը կանչէին Շահին Մուրատեանին։
***
Բայց եկէք մենք ետ երթանք մինչեւ 1950-ական տարիներ, երբ ես զինւորական պարտականութեան համար
մօտ տարի ու կէս պաշտօնավարած
էի Սեբաստիոյ Եըլտըզէլի, տեղացիներու անուանումով՝ Ենիխան գաւառակին մէջ։ 20-22 տուն հայ կը բնակէր
այն տարիներուն Ենիխան։ Դերձակ,
երկաթագործ, հացագործ էին անոնց
տղամարդիկը, բայց ամենէն կարեւոր ու
յիշարժանը Պալ ազգանունով չորս եղբայրներուն արհեստն էր։ Անոնցմէ երեքը՝ Աղապապ ուստան, Գառնիկ ուստան
եւ Արթին ուստան ջաղացպան էին, եւ
թէ շրջանի ամենավստահելի ջաղացպանները, որոնց իրենց ցորենը աղալ
տալու համար հերթը կը մտնէին Ենիխանի մշակները։ Անոնց մէկ եղբայրն
ալ, Մանուկ Էմմին (հօրեղբայր), որ Տէլի
Պալ կը կոչուէր տեղացիներէն, մետաղի
հանքեր կը բանեցնէր, քրոմ կը հանէր
ու վաճառէր։
Բայց մենք վերադառնանք մեր Պարոն Շահինին, գիւղի անունով Շահին
ուստային։ Հոն սորվեցայ որ հայերուն,
այսինքն ոչ իսլամներուն կը կանչեն
«ուստա» ածականով։
Նպարավաճառ էր Շահին ուստան,
միաժամանակ «150 կտոր գիւղին ատամ-

նաբոյժը»։ Նպարավաճառի խանութին
մէջ գիւղացիներուն ակռաները կը բուժէր, կը քաշէր, դեղ կու տար, որ ցաւը
դադրի։
Աղջիկները ամուսնացուցած էր, միակ
տղայ մը ունէին եւ երեք հոգի էին իրենց
փոքր բնակարանին մէջ, ուր շատ ճաշը
կերած եմ իր կողակիցին (Նունիկ կ՚ըսէր
անոր) եւ Մուրատ որդիին աղբարիկութիւն ըրած։ Գիշերը չէր ղրկեր զիս իմ
պաշտօնիս, որ կէս ժամ մագլցելիք բլուրի մը վրայ էր։ Զոյգ տեղան (անկողին) կը փռէր Նունիկը, կը պառկեցնէր
եւ վրաս կը ծածկէր, որ չմսիմ։
Մինչ այդ, գիշերները ռատիօն կը
բանար Շահին Էմմին, Երեւանը կը քաշէր։ «…ուշադրութիւն, Երեւանն է խօսում,
դուք մեզ կարող էք լսել ամէն օր, 346
ամբողջ 4 տասնորդական մեթրալիքով»
ու կը սկսէր «Սովետական ազատ աշխարհ» քայլերգը. Շահին Էմմին ոտքի
կ՚ելլէր անպայման, զինուորական քայլերով կը քալէր սենեակին մէջ…
Շահին Էմմին, Աղապապ ուստան,
Մանուկ ուստան, Փալապեխ Գառնիկ
ամճան, Արթինը, Երուանդը եւ Մուրատը 70-ականներուն կէսին ամէն ինչ
թողլով հեռանալ ստիպուեցան իրենց
պապենական օճախ Ենիխանէն. գիտէ՞ք
ինչու. որովհետեւ Կիպրոսի մէջ յոյները թուրք ընտանիք մը խողխողած էին
իր տան մէջ եւ այդ քստմնալի արարքին արիւնլուայ նկարները տարածուած
էին մամուլի միջոցաւ։ Սկսած էին երկրի
բոլոր քաղաքներուն եւ գիւղաքաղաքներուն մէջ հակայոյն հսկայական ցոյցեր՝
«Կամ բաժանում կամ մահ» լոզունգով։
Ապա փոխուեցաւ կարգախօսը «Կիպրոսը թուրք է, թուրք պիտի մնայ»։ Ցոյցերը
շարունակուեցան յոյներու դէմ։ Ծեծեցինփետտեցին, սպաննեցին։ Իսկ յոյն չապրած տեղերը՝ ծեծը կերան հայերը…։
Աղապապը ծեծողները ցորենը աղացած մարդիկն էին, Շահինը կը խոշտանգուէր ակռաները դարմանածներուն
կողմէ։ Երուանդին յարձակողները հագուստ կարած մարդիկն էին…։
Եւ Ենիխան հայաթափ եղաւ անգամ մը եւս. հիմա միակ փուռ մը կայ,
որ շաբաթը 1-2 անգամ հաց կը թխէ։
Իսկ Շահին Էմմին, այն երանելի օրերուն
ինծի հարց կու տար։ «Սարգիս, Շիշլի
քուլիւպին մէջ ինծի գործ մը կու տա՞ն։
Վարպետ կ՚ըլլամ, կազոզ կու տամ, չայ
կը դնեմ հայ մարզիկներուն։ Ակումբին
մաքրութիւնը կ՚ընեմ…»։
Շիշլի քուլիւպը չէ, բայց Ֆէրիգիւղի
վարժարանը տնտեսութեան գործ գտաւ
Շահին Մուրատը. հայ տղոց վրակեցուն
եղաւ, անոնց՝ Պարոն Տնօրէնը…
Անոնք չկան այլեւս. բայց իրենց
արդար յիշատակը միշտ օրհութեամբ
պիտի յիշուի։

Հայ ժողովուրդի թշնամիները կռուի
դաշտի վրայ բիւրեղի պէս յստակ կ՚երեւին,
բայց դիւանագիտական սեղանի շուրջ ո՞րն է
թշնամին, չես կրնար տեսնել։

«բիւրեղանման», «բիւրեղաբեր», «ոսկեբիւրեղ» բառերը։
«Բիւրեղ»ը կը գործածենք նաեւ փոխաբերական իմաստով՝ արտայայտելու համար
մաքուր, անաղարտ միտքեր։ Ահա Արամ Ա.
Կաթողիկոսի ողջոյնի մէկ խօսքէն (2011,
Պիքֆայա) երկու մէջբերումներ՝ արտա-

սանուած արեւմտահայերէնին նուիրուած
կրթական համագումարի մը ընթացքին.
«...մեր ազգին ինքնութիւնը բիւրեղ պահել
ազգերու ընտանիքին մէջ», «Հաւաքուած
ենք միասնաբար որոնելու արեւմտահայերէնը բիւրեղացնելու ու անոր գործածութիւնը տարածելու ազդու միջոցները»։

