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Պատրիարքական Ընդհ. Փոխանորդը 
այցելեց Ատըեամանի համայնքին

Հա   յաշատ Փան   կալթը, Գուրթու  -
լուշ եւ Ֆէրիգիւղ թա   ղերու որոշ 

տա   րիքը անց հա   յերուն հա   մար ան   մո      -
ռանա   լի դէմք մըն էր «Շա   հանէ» ծա  -
ղարա   նի տէր պրն. Շա   հան Գա   ւաֆեանը։ 
Բախ   տը ու   նե       ցայ մօտ 14 տա   րիներ իր 
բա   րի դրաց   նութիւ   նը վա   յելե   լու, քա   նի 
որ կ՚աշ   խա       տէի նոյն շէն   քի «Պի   լիմ» 
տար   րա       լու   ծա       րանը։ Մեր աշ   խա       տան  -
քի եկած ժա   մանակ ինք ար   դէն բա   ցած 
կ՚ըլ   լար ծա   ղարա   նը եւ մեզ   մէ ետք կը 
դադ   րեցնէր աշ   խա       տան   քա       յին օրը։ Պրն. 
Շա   հանի կեան   քի միապա   ղաղու   թիւնը 
փա   րատո   ղը իր ըն   կերներն էին։ Դեր  -
ձակ Կար   պի       սը, «Մէ   զէճի» Շա   հանը եւ 
դեռ մի քա   նի տա   րեց   ներ, հա   մարեա 
ամէն երե   կոյ կը հան   դի       պէին իր մօտ, 
շա   ղակ   րա       տելու։ 

Յան   կարծ նկա   տեցինք ան   սո       վոր երե  -
ւոյթ մը։ Լու   սա       մու   տէն կը տես   նէինք, 
որ պրն. Շա   հան եւ իր ըն   կերնե   րը թաք  -
սի մը առած կը հե   ռանան ու կէս ժամ 
վերջ ալ կը վե   րադառ   նան։ Եւ այս բա   նը 
կը կրկնուի քա   նի մը ան   գամ։ Որ   դին 
Ար   շամ պար   զեց այս կար   ճա       տեւ ճամ  -
բորդու   թիւննե   րու գաղտնի   քը՝ «Դրօ  -
շակը տես   նե       լու կ՚եր   թան» ըսե   լով։

Թուրքիոյ այդ շրջա   նի նա   խագահ 
Թուրկութ Էօզա   լի նա   խաձեռ   նութեամբ 
հիմ   նուած էր Սեւ Ծո   վեան Եր   կիրնե  -
րու Տնտե   սական Հա   մագոր   ծակցու   թեան 
Կազ   մա       կեր   պութիւ   նը, որուն ան   դամ էր 
նաեւ նո   րան   կախ Հա   յաս   տա       նի Հան   րա      -
պետու   թիւնը։ 

Կազ   մա       կեր   պութեան մօ   տակայ «Շե  -
րեթըն» պան   դո       կի մէջ կա   յացած հա  -
մագու   մա       րի առ   թիւ ալ դրան մուտքին 
պար   զուած էին բո   լոր ան   դամ եր   կիրնե  -
րու դրօ   շակ   նե       րը, ի մէջ այ   լոց նաեւ Հա  -
յաս   տա       նի Հան   րա       պետու   թեան խորհրդա-
ն   շան՝ եռա   գոյ   նը։ Մեր տա   րեց բա   րեկամ  -
նե       րը օրը քա   նի մը ան   գամ կ՚եր   թա       յին 
պան   դո       կին մօտ, կը դի   տէին կար   միր, 
կա   պոյտ, ծի   րանա   գոյն ծա   ծանող դրօ  -
շակը ու ապ   րած օրեր   նուն փառք տա   լով 
կը վե   րադառ   նա       յին ծա   ղարան։ 

Իրենց այդ նուիրա   կան զգա   ցու  -
մին վկա   յելով, կը մտա   բերէինք աւագ 
սե   րունդէ մե   զի հա   րազատ բազ   մա       թիւ 
սի   րելի   ներ, որոնց կեան   քը չէր բա   ւած 
նման պար   ծանք մը վա   յելե   լու։ Եւ հա  -
սանք մեր օրե   րուն։ Թեր   թի այս թի   ւի 
էջե   րուն մէջ ըն   թերցո   ղը կը հան   դի       պի 
նաեւ Մնձու   րի փա   ռատօ   նի առ   թիւ մեր 
տպա   ւորու   թիւննե   րուն։ Տէր   սի       մէն ցո  -
լացող վառ պատ   կե       րը չպղտո   րելու մտա  -
հոգու   թեամբ խու   սա       փած էի այս նիւ   թը 
այդ գրու   թեան մէջ ար   ծարծե   լէ։ Բայց 
այս սիւ   նա       կը՝ որ կը կրէ «Մենք ու Մե  -
րոնք» խո   րագի   րը, ար   դէն հար   թակն է 
մեր աչ   քի գե   րանը տես   նե       լու, նախ քան 
ու   րիշնե   րու աչ   քի փու   շը։

Ու   րեմն խոս   տո       վանիմ որ Մնձուր 
փա   ռատօ   նին Հա   յաս   տա       նը ներ   կա       յա-
ց   նե       լու նպա   տակաւ հրա   ւիրուած խումբը 
չկրցաւ ար   դա       րաց   նել իր   մէ ակնկա   լուա  -
ծը։ Անոնք զա   նազան վայ   րե       րու մէջ 
զուռնա   յի ու թմբու   կի նու   ագակցու  -
թեամբ ներ   կա       յացու   ցին հա   մարեա նոյն 
կշռոյ   թով քրտա   կան ժո   ղովրդա   կան պա  -
րեր, որոնք կապ չու   նէին ոչ մեր բե  -
մակա   նացուած ար   դի պա   րարուես   տի 
եւ ո՛չ ալ ազ   գագրա   կան պա   րի դպրո  -
ցին հետ։ Ու   րեմն խումբի տղա   ները 
իրենց արուես   տին մէջ բա   ցակա   յող ազ  -
գայնակա   նու   թիւնը փոր   ձե       ցին հաս   տա      -
տել տե   ղի-ան   տե       ղի ճօ   ճած եռա   գոյ   նի 
մի   ջոցաւ։

Մեր ապ   րած երկրին մէջ յա   ճախ 
ակա   նատես եղած ենք խու   լի       կանու  -
թիւնը դրօ   շակով պսա   կելու երե   ւոյթնե  -
րուն։ Ցա   ւալի է նման մար   մա       ջի Հա  -
յաս   տա       նի երի   տասար   դութեան մէջ ալ 
յայտնուելուն վկա   յել։ Ար   դա       րու   թեան 
հա   մար ըսենք, թէ այս թիւ   րի       մացու  -
թիւնը սահ   մա       նուած չէ Տէր   սիմ եկած 
պա   րախումբով։ Հա   յաս   տա       նի ար   դի փօփ 
եր   գիչներն ալ իրենց արուես   տի մա   կար  -
դա       կով, երբ չեն յա   ջողիր կը դի   մեն դրօ  -
շակով ոգե   ւորու   թիւն գո   յաց   նե       լու աժան 
եղա   նակին, անար   գե       լով ազ   գա       յին կա  -
րեւո   րագոյն սրբու   թիւնը։

Վստահ եմ որ պրն. Շա   հան այս 
պատ   կե       րը տես   նե       լով չէր զգար այն 
հպար   տութիւ   նը, ինչ որ պար   գե       ւեց 
«Շե   րեթըն»ի ձո   ղին վրայ ծա   ծանող 
եռա  գոյ նը։

Մենք ու Մերոնք
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Պատ րիար քա կան Ընդհա նուր Փո խանորդ Տ. Արամ Ս. Ար քեպս. Աթէ շեան 4 Օգոս տոս 2014, Եր-

կուշաբ թի առա ւօտ Ատըեաման մեկ նե ցաւ իր հետ ու նե նալով Քահ թա ցի Սա տըք Պա քըր ճըօղ լուն։ 

Սրբա զան Հայ րը, այս այ ցե լու թեամբ մէկ տե ղուե լու առի թը ու նե ցաւ Ատըեամա նի Հայ հա մայնքի 

ան դամնե րու հետ, անոնց վեր յի շեց նե լով, որ իրենք ար դէն իսկ հա մայնքի ան դամներն են եւ բնա կան 

իրա ւունքը ու նին ու սա նելու հա մայնքա յին վար ժա րան նե րու մէջ։ Եօթը աշա կերտնե րու ըն տա նիք-

նե րը փա փաք յայտնե ցին իրենց զա ւակ նե րը ու ղարկել հա մայնքա յին վար ժա րան ներ։ Աշա կերտնե րէն 

չոր սը պի տի ու սա նին Գալ ֆաեան Տան, մին՝ Գա րակէօզեան Տան, իսկ եր կուքը՝ Ս. Խաչ Լի սէի մէջ։ 

Հա մայնքի ան դամնե րը ու րա խու թիւն յայտնե ցին իրենց նկատ մամբ ցու ցա բերո ւած հե տաքրքրու-

թեան հա մար։ Սրբա զան Հայ րը շնոր հա կալու թիւն յայտնեց ըն ծա յուած ջերմ ըն դունե լու թեան հա մար 

եւ Երեք շաբթի ժա մը 12.00-ին վե րադար ձաւ քա ղաքս։

Անդրկով կա սի թա րախո տած վէր քե րէն 

Լեռ նա յին Ղա րաբա ղի հա կամար-

տութեան հար ցին մէջ, 1994 թո ւին ըն դուն-

ւած հրա դադա րէն ի վեր չտես նո ւած մե ծու-

թեամբ պրկո ւածու թիւն մը կ՚ապ րո ւի։ 31 

Յու լի սին սկսող սահ մա նի խախ տումնե րով, 

ըստ պաշ տօ նական աղ բիւրնե րէ տրո ւած 

տե ղեկու թեանց, Ատրպէյ ճա նի բա նակէն 15, 

իսկ Հա յաս տա նի բա նակէն 5 զի նուոր ներ 

մա հացած են։ Այ սուհան դերձ, մին չեւ հրա-

դադա րի հաս տա տուի լը, 6 տա րի շա րու-

նա կուող պա տերազ մի ըն թացքին աւե լի 

քան 30 հա զար հո գիի մա հացած ըլ լա լը, 

նաեւ հա կառակ 20 տա րիէ ի վեր շա րու-

նա կուող հրա դադա րին, տե ւական սահ մա-

նային խախ տումներ տե ղի ու նե ցած ըլ լա-

լը եւ եր կու եր կիրնե րէն հա սած լու րե րը, 

թէ՛ վեր ջին պրկո ւածու թեան պատ ճա ռը եւ 

թէ մա հացած զի նուոր նե րու թի ւը կողմնա-

կալ լու րեր ըլ լա լով կը մնան, ըստ որու.-

Հայ կա կան աղ բիւրնե րու հա մաձայն 

Հա յաս տա նէն 5, Ատրպէյ ճա նէն ալ 25 

զի նուոր ներ մա հացած են։ Իսկ Ատրպէյ-

ճա նական աղ բիւրներն ալ այդ թի ւերը կու 

տան 17 Հայ եւ 13 Ազէ րի զի նուոր ըլ լա լով։

Միւս կող մէ Ղա րաբաղ-Ատրպէյ ճան 

սահ մա նի հայ կա կան Չի նարի, Մոս կե վան, 

Այ գե պար եւ Ներ քին Կարմրաղ բիւր գիւ-

ղե րու բնա կիչ ներն ալ, ըստ «Սի վիլ-Նէթ»ի 

թղթա կից Թա թուլ Յա կոբեանի հա ղոր-

դագրու թեան, Ատրպէյ ճա նէն ար ձա կուած 

կրա կոց նե րու պատ ճա ռաւ եր կար ժա մանա-

կէ ի վեր վտան գի են թա կայ են, եւ Հա յաս-

տա նի Խորհրդա րանի մէջ քա նի մը օրէ ի 

վեր սահ մա նամերձ այս գիւ ղե րու բնա կիչ-

նե րուն Հա յաս տա նի մէջ ապա հով վայր մը 

տե ղափո խուե լու հար ցը կը խօ սուի։ 

Ըստ Հա յաս տա նի վար չա պետ Յո վիկ 

Աբ րա համեանի եւ Ռու սիոյ Թաշ նակցու-

թեան Ար տա քին Յա րաբե րու թեան նա խարար 

Սեր կէյ Լաւ րո վի յայ տա րարու թեան, Փու թին 

եր կու եր կիրնե րու նա խագահ նե րուն հետ 

պի տի տե սակ ցի Ռու սիոյ Սո չի քա ղաքի 

հան դիպման ըն թացքին։

Շաբ թո ւան ըն թացքին շա րու նա կուող 

Ղա րաբա ղի հա կամար տութեան վե րաբե-

րեալ այ լե ւայլ կեդ րոննե րէ եւ մի ջազ գա յին 

շրջա նակ նե րէ եկած հա կազ դե ցու թիւննե րուն 

հա սարա կաց կէ տը՝ «հրա դադա րի խախ-

տումի» պատ ճա ռաբա նու թեամբ եր կու կող-

մե րուն ալ չա փաւոր ըլ լա լու կոչն էր։ Շրջա-

նին մէջ հրա դադա րի տե ւողու թեան դեր 

ստանձնող Եւ րո պայի Ապա հովու թեան եւ 

Հա մագոր ծակցու թեան Կազ մա կեր պութեան 

(ԱԿԻԹ) եւ Եւ րո պական Միու թեան Արտա-

քին Գոր ծոց Ներ կա յացուցչու թեան «հար ցը 

խա ղաղա րար ճամ բա ներով լու ծե լու կո չին» 

վեր ջին օրե րուն ձայ նակցե ցաւ նաեւ Միացեալ 

Ազ գե րու Կազ մա կեր պութեան ընդհա նուր 

քար տուղար Պան-Քի-Մուն, որ յայտնեց թէ 

ԱԿԻԹ-ի եւ ան դամ եր կիրնե րուն Ղա րաբա-

ղի հար ցին խա ղաղա րար լուծման հա մար 

տա րած պայ քա րին զօ րավիգ պի տի հան-

դի սանան։ 

Ղարաբաղի համար դժուար օրեր

Տէրսիմ-Մնձուրի 
ԺԴ. Փառատօնը 
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

pakrates@yahoo.com

30 Յուլիս Չորեք շաբթի, Շիշ լիի քա  ղաքա -պետա  րանէն Տէր  սի   մի Հա  յոց Հայ  րե  -

նակ  ցա   կան միու  թեան ապա  հոված հան  րա  -

շար  ժով կը մեկ  նինք Պո  լիսէն դէ  պի Տէր  սիմ։ 

Փա  ռատօ  նը շատ եր  կար տա  րիներ պե  տու -

թեան, կամ աւե  լի ճիշդ պե  տական բա -

նակին ծանր լու  ծին դի  մադ  րե   լու եւ այս 

տա  րած  քի ազա  տատենչ կամ  քը դրսե  ւորե -

լու յաղ  թա   կան խորհրդան  շա   նը եղած է 

միաժա  մանակ։ 

Մօ  տաւո  րապէս 18 ժամ ճամ  բորդե  լէ 

ետք մեր հան  րա   շար  ժը կանգ առաւ «Քա -

լան» կրթա  կան հաս  տա   տու  թեան աղջկանց 

ննջա  րանի առ  ջեւ։ Նոյն տե  ղը մեզ  մէ առաջ 

ժա  մանած էին Հա  յաս  տա   նի «Կա  րին» պա -

րային հա  մոյ  թը, Կի  նօար  տադրիչ Քեազըմ 

Կիւնտո  ղանի նկա  րահան  ման խումբը, Տէր  սի  -

մի հա  յոց նախ  կին եւ այժմու ատե  նապետ -

ներ Միհ  րան Փրկիչ Կիւլթէ  քին եւ Իս  մաիլ 

Ճէմ Հա  լավուրդ եւ դեռ ու  րիշներ։ 

Տէր  սիմ հրա  պու  րիչ է եր  կի   րը շրջա  պատող 

սէգ լեռ  նե   րով, որոնց ամէն մէ  կը ու  նին իրենց 

յա  տուկ անուննե  րը, առաս  պելնե  րը եւ սրբու -

թիւննե  րը։ Այստեղ ոչ միայն լեռ  նե   րը, այլ 

ջու  րի ակե  րը կամ եթէ ոչ բո  լորը, բայց 

որոշ ծա  ռեր սրբա  վայր կը հա  մարուին։ Տե -

ղացի ժո  ղովուրդը անոնց հա  մար ու  նի յա -

տուկ տո  մար եւ ճշդուած օրե  րուն այ  ցե   լու -

թիւններ կը կա  տարէ, մա  տաղ կը զո  հէ եւ 

մո  մավա  ռու  թեամբ կ՚աղօ  թէ։ Ան  շուշտ այս 

երե  ւոյ  թը դժուար հասկնա  լի, նոյ  նիսկ այ -

պա   նելի է իս  լամնե  րու կող  մէ, որոնք տէր -

սիմցի  ները կը մե  ղադ  րեն հե  թանո  սու  թեամբ։ 

Իսկ նոյն Տէր  սի   մը մե՛զ հա  յերուս հա  մար 

տա  կաւին ու  նի յա  տուկ աղօ  թավայ  րեր…։ 

Տե  ղաւո  րուե  ցանք մե  զի տրա  մադ  րուած 

սե  նեակ  նե   րը, նա  խաճա  շեցինք ու ապա, 

առա  ջին առ  թիւ ուղղուեցանք Խո  զաթ գիւ -

ղա   քաղա  քի փոք  րիկ գիւ  ղը՝ Էր  կէն կամ Էր -

կան, ուր մնա  ցած է աւե  րուած հայ  կա   կան 

գե  ղեցիկ եկե  ղեց  ւոյ մը փլա  տակը։ Մեր 

ու  շադրու  թիւնը կը գրա  ւէ եկե  ղեցիի նա  ւին 

մէջ տե  ղադ  րուած ցե  մեն  տով շիր  մա   քարը։ 

Խա  չակնքուած ու թուար  կուած 1953-1965։ 

Մե  զի ու  ղեկցող հո  վիւը կը վկա  յէ թէ այս 

շիր  մին տակ պառ  կո   ղին հա  րազատ  նե   րը 

գա  ցած են, բայց դեռ հայ ըն  տա   նիք  ներ 

կ՚ապ  րին Էր  կէ   նի մէջ։ 

Մնձու  րի փա  ռատօ  նի բեր  մամբ ամէն 

տեղ ան  սո   վոր եռու  զեռ կը տի  րէ։ Պատ -

րաստու  թիւննե  րու կա  տարուած ժա  մերուն 

տե  ղի կ՚ու  նե   նան բա  նէլ  ներ, որոնց կա  րեւոր 

մէկ մա  սը ձօ  նուած է Տէր  սի   մի բնա  պահ -

պանման եւ տա  րած  քաշրջա  նի տի  րող լե -

զուին՝ Զա  զայերէ  նին ան  հե   տաց  ման դէմ 

պայ  քա   րի։ Այս եր  կու հար  ցե   րը Տէր  սիմցին 

իր ինքնու  թեան բա  ղադ  րիչնե  րը կը հա -

մարէ, այդ իսկ պատ  ճա   ռաւ ալ խիստ նա -

խան  ձախնդիր է անոնց նկատ  մամբ։ Ջեր -

մաելեկտրա  կայան  նե   րը թէ՛ կը սպառ  նան 

Մնձուր գե  տի ապա  գային եւ թէ գո  յացած 

արուես  տա   կան աւա  զան  նե   րու տակ կը մնան 

բազ  մա   թիւ սրբա  վայ  րեր։ Հիմ  նա   կան փո -

փոխու  թեան կ՚են  թարկուի տա  րած  քի աշ -

խարհագ  րա   կան դիր  քը։ Թուրքիոյ հան  րա  -

պետու  թեան հիմ  նարկու  թեան տաս  նա   մեակին 

կա  ռու  ցուած եր  կա   թու  ղին ալ, փո  խանակ տա -

րածքաշրջա  նի տնտե  սական զար  գացման 

նպաս  տե   լու, զօ  րամա  սերու արագ տե  ղափոխ -

ման ծա  ռայե  լով մեծ կո  րուստնե  րու պատ  ճառ 

դար  ձաւ 1938-ի յար  ձակման նա  խօրեակին։ 

Ինչպէս ծա  նօթ է, այդ յար  ձա   կու  մը ու  նէր 

հա  յոց մեծ եղեռ  նի շա  րու  նա   կու  թեան բնոյթ 

եւ ի դէմ Թուրքիոյ պաշ  տօ   նական պատ -

մութեան «Տէր  սի   մի ապստամ  բութիւն» կո -

չու  մին, այ  սօր կը նշուի իբ  րեւ Տէր  սի   մի ցե -

ղաս  պա   նու  թիւն։  

Տէր  սի   մի Հա  յոց Հայ  րե   նակ  ցա   կան Միու -

թիւնը, իր հիմ  նարկու  թե   նէն ցայ  սօր ամէն 

տա  րի Հա  յաս  տա   նէն խումբեր հրա  ւիրե  լով 

մաս կը կազ  մէ փա  ռատօ  նին։ Այս տա  րի 

«Կա  րին» պա  րային հա  մոյ  թը եւ Ֆրան  սա  -

հայ երի  տասարդնե  րու հիմ  նած «Կո  լեկ  տիվ 

Մեծ Պա  զար» երաժշտա  կան միաւո  րու  մը 

պան  ծա   ցու  ցին հայ մշա  կոյ  թը Տէր  սի   մի մէջ։ 

Անոնք բա  ցի Տէր  սի   մի կեդ  րո   նական մի  ջոցա -

ռու  մէն, ելոյթներ ունե  ցան նաեւ Խո  զաթի, 

Մազ  կերտի, Օվա  ճըքի մէջ։ 

Շոր  տա անուն գիւղ մը

Սա  կայն այդ բո  լորին մէջ ար  տա   կար  գօ  -

րէն ցայ  տուն եւ եզա  կի դար  ձաւ Մազ  կերտի 

հայ  կա   կան Շոր  տա գիւ  ղի խրախ  ճանքը, 

ուր երբ ծա  նօթա  ցանք գիւ  ղի բնա  կիչ  նե  -

րուն հետ, պար  զուեցաւ, թէ ամ  բողջ գիւ  ղը 

հա  յերէ կը բաղ  կա   նայ, որոնց մէկ մա  սը 

հպար  տութեամբ կը յայտնէ այդ պատ  կա  -

նելու  թիւնը, իսկ մէկ մասն ալ կը գո  հանայ 

«Հայրս հայ է» կամ «Պապս հայ է» ըսե  լով։ 

Գիւ  ղի հրա  պարա  կին վրայ երբ ողջ ժո -

ղովուրդը շուրջպար էր բռնած, գիւ  ղի կա -

նայք ալ խո  րոված մի  սով ու սի  սեռով պատ -

րաստուած Տէր  սի   մի խո  հանո  ցին յա  տուկ 

ճա  շեր կը սպա  սար  կէին ներ  կա   ներուն։ Ահա 

այդ թո  հու  բո   հի մէջ յան  կարծ պար  զուեցաւ 

հսկայ աֆիշ մը՝ որուն վրայ պատ  կե   րուած 

էին նա  խորդ տա  րուայ Մա  յիսին, «Կէ  զի» 

զբօ  սայ  գիի ցոյ  ցե   րու ժա  մանակ երկրի տար -

բեր քա  ղաք  նե   րը զո  հուած երի  տասարդնե -

րուն դի  ման  կարնե  րը, որոնք եւս ծա  փող -

ջոյնե  րով դի  մաւո  րուե  ցան բո  լորին կող  մէ։    

Ինչպէս ամէն ու  րա   խու  թիւն, ժա  մերը յա -

ռաջա  ցան ու Շոր  տա գիւ  ղի խրախ  ճանքն 

ալ հա  սաւ իր աւար  տին։ Ետ դար  ձի պա  հը 

հա  սած էր, երբ նկա  տեցի մեր բա  րեկա  մու -

հի   ներէն մին, որ նստած կը շա  ղակ  րա   տէր 

գիւ  ղի կա  նանց հետ։ Զգու  շա   ցու  ցի որ կ՚եր -

թանք։ «Դուք գա  ցէք, ես հոս եմ, հար  սիս 

մօտ կը մնամ» պա  տաս  խա   նեց, բայց զար -

մանքս նկա  տելով կող  քի երի  տասարդ կի  նը 

ցոյց տա  լով բա  ցատ  րեց, թէ ան կո  ղակիցն 

է իր սի  րելի մէկ բա  րեկա  մին, որ Պել  ժիա 

կը բնա  կի ու քա  ղաքա  կան մտա  վախու -

թիւննե  րով կը խու  սա   փի Թուրքիա գա  լէ։ 

Քա  նի որ հար  սեր ալ ու  նինք այս գիւ -

ղէն, ու  րեմն կաս  կած չու  նիմ որ Շոր  տա կը 

շա  րու  նա   կէ պա  հել իր հայ  կա   կան դի  մագի  ծը։ 

*** 

Այս պա  հուն հարկ է նշել որ Մնձու  րի 

փա  ռատօ  նի օրե  րուն հետ կը խա  չաձե  ւուի 

Սաս  նայ Մա  րաթուկ լե  րան Վար  դա   վառի 

ուխտագ  նա   ցու  թիւնը։ Եւ ահա Հա  յաս  տա  -

նէն երի  տասարդ տի  կին մը միացաւ մեզ, 

որ կու գար Տա  րօն աշ  խարհի բուրմունքով։ 

Պատ  մեց փա  րիզաբ  նակ Փրոֆ. Անա  հիտ 

Տէր Մի  նասեանի, Պէս  սէ Քա  պաքի, Անա -

հիտի զոյգ որ  դի   ներու հետ հան  դիպման 

մա  սին (այս նիւ  թին լայն տեղ տուինք մեր 

միւս էջե  րուն մէջ)։ Պատ  մեց Մա  րաթու  կի 

լեռ  նագնա  ցու  թիւնը, տե  ղացի քիւրտ երի -

տասարդնե  րու հետ ու  նե   ցած ըն  կե   րաքա -

ղաքա  կան բնոյ  թի զրոյցնե  րը եւ այդ բո -

լորէն ստա  ցած բարձր տրա  մադ  րութիւ  նը։ 

Հոգ չէ թէ Տէր  սիմ իր պատ  մութեան մէջ 

մաս կազ  մած չըլ  լայ արեւմտեան Հա  յաս -

տա   նին, մենք ին  կած էինք պա  պենա  կան 

«էր  կիր»ի գիր  կը ու լցուած ամէն մէկս տար -

բեր ու շատ հա  րուստ տպա  ւորու  թիւննե  րով։

Սա պա  հուն, երբ կը գրուին այս տո -

ղերը, Տիգրա   նակեր  տի Սուրբ Կի  րակոս 

եկե  ղեցու կա  մար  նե   րուն տակ մէկ  տե   ղուած, 

ապա «Սուր» քա  ղաքա  պետա  րանի կազ -

մա   կեր  պած հա  յերէն լե  զուի դա  սըն  թացքնե -

րուն հե  տեւած 48 հա  յեր ար  դէն մեկ  նած 

են Ամի  տայէն դէ  պի Հա  յաս  տան։ Ու  րեմն 

ես ալ կը մեկ  նիմ Տէր  սի   մէն, Պին  կէօլի, մեր 

Բիւ  րակնի ճամ  բուն վրայ իրենց միանա  լու 

հա  մար։ Իսկ ՀՀ Սփիւռքի Նա  խարա  րու -

թեան կազ  մա   կեր  պած «Արի Տուն» ծրագ -

րի շրջա  նակ  նե   րով կա  յացող այս այ  ցե   լու -

թեան ման  րա   մաս  նութիւննե  րը՝ «Ակօս»ի 

յա  ջորդ հա մարով։

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ
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Հայոց հնագոյն ծննդա վայ րե րէն Մու -

շին, այլ խօս  քով Տա  րօն գա  ւառին ու 

յատ  կա   պէս Սաս  նայ լեռ  նաշխար  հին փոքր 

ի շա  տէ ծա  նօթ եղող  ներ, այս խո  րագի  րէն 

կրնան հե  տեւցնել թէ ինչ կրնայ ըլ  լալ մեր 

նիւ  թը, բայց եւ այնպէս Անա  հիտ Տէր Մի -

նասեանն ու զա  ւակ  նե   րը՝ Վա  հէն եւ Արա -

մը, երեքն ալ Փա  րիզ ծնած-մեծ  ցած, ինչ 

նպա  տակ կրնա  յին հե  տապնդել Սաս  նոյ 

լեռ  նե   րուն մէջ, ինչ կը փնտռէին Մա  րու -

թայ սա  րին գլու  խը… 

Այս մա  սին սա  կայն, նախ եւ առաջ 

ստի  պուած եմ կարգ մը հա  կիրճ, բայց 

անհրա  ժեշտ տե  ղեկու  թիւններ հա  մառօ  տել.

Նախ մի քիչ աշ  խարհագ  րութիւն

Դեռ մին  չեւ Ի. դա  րու 40-50-ական տա -

րինե  րը մեր վար  ժա   րան  նե   րու քար  տէսնե  րուն 

եւ աթ  լասնե  րուն մէջ, Անա  տոլո  ւի արե  ւելեան 

մա  սին վրայ գրո  ւած էր՝ «Ար  մե   նիա»։ Աւե  լի 

վերջ Կրթա  կան Նա  խարա  րու  թեան քննիչ -

ներ դպրոց  նե   րէն մէ  կիկ մէ  կիկ հա  ւաքե  ցին 

«Ազ  գա   յին միաս  նա   կանու  թեան դէմ, պա -

ռակ  տիչ» այդ քար  տէսնե  րը։ Այն ժա  մանակ 

հա  յերը ոչ գի  տակ  ցութիւ  նը ու  նէին, ոչ ալ 

քա  ջու  թիւնը, յի  շեց  նե   լու հա  մար Թուրք ազ -

գա   յին  ճի   ներուն, որ աշ  խարհագ  րա   կան այդ 

անու  նը կը տրո  ւէր «այդ հո  ղերուն վրայ 

այդ ժո  ղովուրդը ապ  րած ըլ  լա   լուն հա  մար»։ 

Մենք այդ բո  լորը սոր  վե   ցանք մեր մե  ծերուն 

պե  տու  թեան վա  խով օճախ  նե   րու մէջ վա -

ռած  նե   րու մնա  ցորդնե  րէն, մեր կար  դա   լու 

հնա  րաւո  րու  թիւն գտած հա  յերէն գիր  քե  -

րէն… Ատ  կէ դուրս 70-80 տա  րի մե  զի ի՛նչ 

որ սոր  վե   ցու  ցին, պե  տական-պաշ  տօ   նական 

շին  ծու պատ  մութիւնն էր։

Մենք սոր  վե   ցանք նաեւ, որ Ար  մե   նիա 

կո  չեալ այդ աշ  խարհը կը բաժ  նո   ւէր Մեծ 

Հայք, Փոքր Հայք, Առա  ջին Հայք, Չոր  րորդ 

Հայք ու նման գա  ւառ  նե   րու։ Անոնցմէ Մեծ 

Հայ  քը կ՚ընդգրկէր Եփ  րա   տի, եւ Արաք  սի 

վե  րին հո  սանքնե  րու շուրջի քա  ղաք  նե   րը, 

Անդրկով  կա   սը եւ դեռ ահա  գին հո  ղեր ի մէջ 

այ  լոց Մուշն ու Սա  սու  նը։ Այս բո  լորը պատ -

մա   կան Հա  յաս  տա   նի մաս կազ  մե   լով հան -

դերձ Հռո  մի, Պարսկաս  տա   նի Բիւ  զանդիոյ 

նման մեծ ու հզօր եր  կիրնե  րու սահ  մաննե -

րուն մէջ կը հա  շուո  ւէին ընդհան  րա   պէս։ 

Ապա ճանչնանք 
Անա  հիտ Տէր Մի  նասեանը

Այս հա  կիրճ մուտքէն ետք կրնանք այ -

լեւս մի  ջամուխ ըլ  լալ մեր այ  սօ   րուան նիւ  թին, 

այ  սինքն Փրոֆ. Անա  հիտ Տէր Մի  նասեանին 

ու անոր դէ  պի Մա  րաթուկ կա  տարած ուխտի 

այ  ցե   լու  թեան։

Մեր շա  տերուն ծա  նօթ է Անա  հիտ Տէր 

Մի  նասեանի անու  նը։ Ան Սոր  պո   նի մէջ կը 

դա  սախօ  սէ ռու  սաց պատ  մութիւն, մի  ջազ -

գա   յին յա  րաբե  րու  թեանց ու նաեւ հա  յոց 

պատ  մութեան նման նիւ  թեր, գրած է նաեւ 

բազ  մա   թիւ գիր  քեր, որոնցմէ մին թրքե  րէնի 

ալ թարգմա  նուե  ցաւ։

Բայց մենք քիչ մըն ալ ծա  նօթա  նանք 

իր ըն  տա   նեկան պա  րագա  ներուն։ Տէր Մի -

նասեանի կես  րայրը՝ Ռու  բէն Տէր Մի  նասեան 

դաշ  նակցա  կան կու  սակցու  թեան աւան  կարտ 

մտա  ւորա  կան  նե   րէն էր ու ծա  նօթ՝ «Հայ յե -

ղափո  խակա  նի մը յի  շատա  կները» անուն 

ութնհա  տորեակով։ Այս գոր  ծով ան ման -

րակրկիտ պրպտած է տեղ  ւոյն վրայ ամ -

բողջ արեւմտեան Հա  յաս  տա   նը, եր  կու հա -

տոր յատ  կացնե  լով Տա  րօնի աշ  խարհին։

Իսկ Անա  հիտի մեծ հայրն է Մշոյ Տատ -

րակ գրչա  նու  նով ծա  նօթ Գե  ղամ Տէր Կա -

րապե  տեանը։ Ան բո  լոր շրջան  նե   րուն Մշոյ 

երես  փո   խան եղած եւ Տա  րօնի աշ  խարհէն 

ու  րիշ բա  նի վրայ մտա  ծած ան  գամ չէ։ Գե -

ղամ Տէր Կա  րապե  տեան ամուսնա  ցած է 

Կիւ  լի   զար անուն առե  ւան  գո   ւած հա  յու  հիի 

մը հետ։ Կիւ  լօ անո  ւանո  ւած որ  բուհին իր 

հօ  րեղ  բօր՝ Ռէս Մի  րոյի Տա  րօնի դաշ  տի 

Խարս գիւ  ղի տու  նէն առե  ւան  գո   ւած է, Մու -

սա Բէկ անուն խէ  նէշի մը կող  մէ ։

ԺԹ. դա  րուն հայ  կա   կան բա  րենո  րոգումնե -

րուն շրջա  նին պա  տահած դէպ  քը ար  ձա  -

գան  գած է մին  չեւ Սուլթա  նին, եւ Մու  սա 

Բէկ Կիւ  լօն վե  րադարձնե  լէ ետք մի  ջոց մըն 

ալ բան  տարկո  ւած է Պոլ  սոյ մէջ։

Կիւ  լի   զարի եւ Մշոյ Գե  ղամի միակ 

դուստրը Ար  մե   նու  հի Գե  ւոնեան ալ ծա  նօթ 

անուն է իբ  րեւ Մշոյ եր  գե   րու հա  ւաքա  րար, 

եր  գիչ-մեկ  նա   բան եւ հրա  տարա  կիչ։

Դար մը ապ  րած Ար  մե   նու  հի Գե  ւոնեանի 

դուստրն է ահա Անա  հիտ Տէր Մի  նասեանը, 

որ երեք տա  րի առաջ առաջ  նորդած էի 

դէ  պի Տա  րօն, ու շնոր  հիւ Պէս  սէ Քա  պաքի 

անձնա  կան ջան  քե   րուն, հիւ  րընկա  լած էինք 

Խարս գիւ  ղի Ռէս Մի  րոյի տու  նը, ուրկէ 

առե  ւան  գո   ւած էր մեծ մայ  րը՝ Կիւ  լի   զարը։

Այս «հա  կիրճ» մուտքէն ետք այ  լեւս խօս -

քը կու տանք Պէս  սէին, որ առաջ  նորդեց 

Անա  հիտ Տէր Մի  նասեանը Սա  սուն աշ -

խարհ, Մա  րաթուկ Սա  րի եայ  լան, Բիւրշէնք, 

ապա ուխտագ  նա   ցու  թեան «Բարձր Աս  տ  -

ւածա  ծին» եւայլն։ 

Կիւլիզարին թոռը՝ Անա  հիտ Տէր Մի  նասեան, 

Մու  շէն վերջ, այս տա  րուայ՝ 2014 թո  ւի 

Վար  դա   վառին կ՚ու  զէր Պաթ  ման գալ, Մա -

րու  թայ Սա  րի գլխին Ս. Աս  տո   ւածա  ծին եկե -

ղեցին ուխտի եր  թալ եւ եթէ չկա  րենայ ոտ -

քով բարձրա  նալ, Բիւրշէն  քի եայ  լան սպա  սել 

իբր ուխտա  ւոր…

Որ  քան որ ջա  նացի հրա  ժարեց  նել, կար -

ծես ինք աւե  լի կը խրա  խու  սո   ւէր.- «Ամէն ինչ 

աչքս առած եմ, պի  տի գամ, տղաքս ալ կ՚ու -

զեն միասին գալ»։

Ան գի  տէր որ վեր  ջին մեծ ուխտագ  նա   ցու -

թիւնը եղած էր 1914 թո  ւի Վար  դա   վառին. եւ 

ու  րեմն, այդ տօ  նակա  տարու  թեան դա  րադար -

ձը կ՚ու  զէր տօ  նել նոյն տե  ղը, նոյն Վար  դա  -

վառի օրը։

Սա  սու  նը հան  րութեան ծա  նօթաց  նե   լու հա -

մար մեծ ջանք թա  փող Պէհ  ճէթ Չիֆ  ճի երբ 

լսեց, որ Կիւ  լի   զարի թո  ռը՝ Անա  հիտ Տէր Մի -

նասեան կը փա  փաքի Սա  սուն այ  ցե   լու  թիւն 

տալ, ար  դէն Պայ  րա   մը, ար  ձա   կուրդը մոռ  ցաւ 

եւ մեր խումբին միանալ որո  շեց, եւ աւե  լին 

մեզ  մէ օր մը առաջ Պաթ  ման ժա  մանող Անա -

հիտ Տէր Մի  նասեանն ու եր  կու զա  ւակ  նե   րը 

հիւ  րա   սիրեց Հա  սան  քէյֆի մէջ։

Դէ  պի Ջուխտակ գլուխ Մա  րաթուկ 

Մեր մի  նիպիւ  սը Մա  րաթու  կի փէ  շերէն 

մագլցե  լու ժա  մանակ, օձապ  տոյտ ճա  նապարհն 

ու ան  դունդնե  րուն այնքան մօ  տէն անցնող 

անիւ  ներն ի տես մենք լե  ղապա  տառ երբ կը 

բա  ցագան  չէինք, Տի  կին Անա  հիտը ոչ մի վախ 

ու դո  ղի ար  տա   յայ  տութիւն ցոյց կու տար. 

հի  մա կը խոր  հիմ, որ պա  պերէն ժա  ռան  գած 

քա  ջու  թեան ոգիին շնոր  հիւ այդ տա  րիքին 

այդքան ան  վախ էր։

«Բայց խնդրեմ ալ թո  ղէք սա տի  կինը, 

մտե  րիմ ըլ  լանք իրա  րու հան  դէպ, անունս 

Անա  հիտ է» երբ ըսաւ, մենք ալ որո  շեցինք 

զին  քը կան  չել Անա  հիտ մայ  րիկ։

Ցե  րեկո  ւան մօտ կը հաս  նինք եայ  լա։ Ան -

տաշ քա  րերով հիւ  սո   ւած պա  տերը կեր  պընկա -

լով, խո  տերով ու խսիր  նե   րով ծած  կո   ւած արիշ -

նե   րը տես  նող Անա  հիտ մայ  րի   կը եր  կար դի  տեց 

այդ բո  լորը ու կար  ծես ինքն իրեն խորհրդա -

ծեց.- «Ճիշդ մօրս պատ  մա   ծին պէս է»։

Պաթ  մա   նի տա  քը մեզ մոռ  ցուցած էր լե  րան 

ցուրտը, մոռ  ցած էինք հաստ հա  գուստներն ու 

պատսպա  րուե  լու պի  տանի օթոց  նե   րը։ Բայց 

Կո  ղակ եւ Բիւրշէնք գիւ  ղա   ցիներ իրենց արիշ -

նե   րէն բե  րելով մե  զի տո  ւին բա  ւակա  նաչափ 

օթոց  ներ, վեր  մակներ եւ ծած  կոցներ։

Անա  հիտը եայ  լա   յի օթոց  նե   րուն տակ թող -

լով, մենք՝ Արամն ու Վա  հէն ալ միասին 

խումբով մը կ՚եր  թանք Ջուխտակ գլուխ Մա -

րաթու  կի Շէխ Պա  զիթ կո  չուած երկրորդ գա -

գաթին հետ ծա  նօթա  նալու։

Ճա  նապար  հին կը բա  ցատ  րեմ որ տե  ղացի 

բո  լոր ազ  գե   րը կը հա  ւատան այս լե  րան նը -

ւիրա  կանու  թեան եւ այս կող  մե   րը մար  դիկ 

Մա  րաթու  կի անու  նով կ՚երդնուն, ու մին -

չեւ իսկ լե  րան գա  գաթին երե  ւացած վայ  րե  -

րը իրենց բնա  կան կա  րիք  ներն ան  գամ չեն 

տես  ներ։ Այս կող  մե   րը ձոր մը կայ, ուր կը 

պատ  մեն թէ ջրհե  ղեղէն վերջ Նո  յան Տա -

պանը լե  րան զար  նո   ւեր ու վնա  սուեր է։ Նա -

հապե  տը փոր  ձեր է Մա  րաթուկ ապաս  տա  -

նիլ, բայց լե  ռը իրեն ըսեր է.- «Ան  ցիր գնա՛, 

Արա  րատ բարձր ա քան զիս», ու տա  պանը 

ղրկեր է դէ  պի Արա  րատ։ Իսկ այն ձո  րը, ուր 

կը հա  ւատան թէ Նո  յան Տա  պանը վնա  սուած 

է, տա  րին տաս  ներկու ամիս ձիւ  նը չի հա  լիր 

եւ այն օրէն մին  չեւ այ  սօր կը յի  շուի «Տա -

պանակ» անու  նով։

Այսպէս խօ  սելով, պատ  մե   լով կը հաս  նինք 

Շէխ Պա  զիթ, ուր ուխտա  ւոր  նե   րէն մնա  ցած 

սա  փոր  նե   րու կտոր  ներ, մո  մերու մնա  ցորդնե -

րու կող  քին կը թռչտկին զատ  կաճճի  ներ, բո -

լորիս ու  րա   խու  թիւն պատ  ճա   ռելով։ Կը պատ -

մեմ որ հոս ուխտի կու գան ծննդա  բերու  թիւն 

ըրած կի  ները։ 

Վե  րադար  ձին գիւ  ղա   ցի տղոց արա  ծած 

ոչ  խա   րի եւ այ  ծի հօ  տերուն կը հան  դի   պինք, 

կի  ներ անա  սուննե  րուն կա  թերը կը կթեն, իսկ 

Անա  հիտ մայ  րիկ զա  նոնք կը դի  տէ, ըսե  լով. 

«Ինչպէս ալ ամէն մէ  կը իր կեն  դա   նին կրնայ 

ճանչնալ, մեծ վար  պե   տու  թիւն կը պա  հան  ջէ»։

Ընթրի  քէն վերջ ուխտագ  նա   ցու  թեան պատ -

րաստու  թիւննե  րը կը սկսին։ Պոլ  սէն յանձնը -

ւած մո  մերը, ձա  ւարը եւայլն կը հա  նեմ պա -

յու  սա   կէս, իրար կը խառ  նենք, մո  մերուն կէ  սը 

եկե  ղեց  ւոյ մէջ, միւս կէ  սը լու  սա   ւորու  թեան հա -

մար կը զա  տենք։ Ես ալ քա  նի որ Անա  հիտ 

մայ  րի   կին մօտ պի  տի մնամ, ուխտա  ւոր  նե   րէն 

մէ  կուն կը յանձնեմ մո  մերն ու այ  լե   ւայլ Սա -

սունցի  ներու աղօթ  քի պա  տուէր  նե   րը։

Գի  շերո  ւայ մու  թին դժո  ւար է Մա  րաթուկ 

բարձրա  նալ, բայց ուխտի մո  մավա  ռու  թե  -

նէն վերջ, արե  ւի ծագ  ման վկա  յելու  հա  մար 

գի  շերո  ւան ժա  մը երե  քին Պէհ  չէթ պո  ռալով 

կ՚արթնցնէ բո  լորին, «Հայ  տէ՜, ժա  մանա  կը 

եկաւ արե  ւածա  գը չփախցնենք»։ Ուխտի հա -

մար պատ  րաստո  ւած սպի  տակ զգեստներ կան 

շա  տերու մօտ, բայց գի  շերո  ւան այդ ժա  մուն 

ու ցուրտին ո՛վ ինչ գտնէ վրան կը հա  գուի 

ու կ՚իյ  նայ ճամ  բայ։ 

***

Արե  ւուն ծա  գելով եայ  լա   յի եռու  զե   ռը կը 

սկսի։ Ժա  մը վե  ցէն ի վեր ոտ  քի է Անա  հիտ 

մայ  րիկ, մե  ղուի պէս աշ  խա   տող կի  ները կը 

դի  տէ։ Ուխտա  ւոր  նե   րը մէ  կիկ մէ  կիկ կը ժա -

մանեն։ Անին կը հաս  նի վեր  ջա   պէս. «Սպա -

սեցի որ բո  լոր մո  մերը մին  չեւ վեր  ջը վա  ռին, 

աղօ  թեցինք, յե  տոյ արե  ւածա  գը դի  տեցինք. 

բո  լոր դժո  ւարու  թեանց հան  դէպ հոն ըլ  լա  -

լը շատ աղո  ւոր էր» կ՚ըսէ, իսկ Արամ գա -

գաթէն դի  տած տե  սարա  նով հիացած կ՚ըսէ. 

«Բո  լոր շուրջի քա  ղաք  նե   րը մէկ մէկ դի  տեցի, 

գալ տա  րի նո  րէն պի  տի գամ»։ 

Նա  խաճա  շի սե  ղանը, որ գե  տինը պատ -

րաստո  ւած է, ըստ բա  ւակա  նին ճոխ է ան  լի 

հա  րազատ կա  րագով, վրան կա  րագի մէջ 

այ  րո   ւած կար  միր պղպեղ ան  ցո   ւած աղ  թա  -

նով, տե  ղացի  ներուն «սիր» ըսած թարմ մա -

ծու  նին սե  րով, լո  լիկով, ձի  թապ  տուղով, թոն -

րի հա  ցով եւ ան  մի   ջապէս կող  քի ան  դունդէն, 

Մա  րաթու  կի ծո  ցէն բխող Օթ  նակնի (Սաս -

նայ հա  յերէ  նով եօթն ակն) սա  ռի պէս ջրով 

պատ  րաստո  ւած թէ  յով։

Նա  խաճա  շէն վերջ ներ  կա   ներուն Անա  հիտ 

մայ  րի   կին ուղղո  ւած հար  ցումնե  րուն տա  րափը 

կը սկսի։ Շրջա  նի պատ  մութեան, հա  մալ  սա  -

րանի մէջ դա  սախօ  սելու աս  տի   ճան տե  ղեակ 

Անա  հիտ Տէր Մի  նասեան «Սա  սու  նի պատ -

մութեան մին  չեւ ԺԹ. դա  րը տե  ղեակ եմ» կ՚ըսէ 

ու կը շա  րու  նա   կէ. «Իրա  կանու  թեան մէջ մենք 

այ  սօր հոս, վեր  ջի   նը 1914 թո  ւին խա  ղաղու -

թեան, եղ  բայրու  թեան եւ սի  րոյ մէջ տօ  նուած 

Վար  դա   վառին հա  րիւ  րա   մեակը տօ  նելու հա -

մար եկած ենք»։

Կէ  սօրո  ւան մօտ գիւ  ղէն մար  դիկ կը սկսին 

գալ։ Կը ներ  կա   յաց  նեմ Հիք  մէթ ապին, որ 

հա  յերէն եր  գեր ալ գի  տէ. բայց ան մե  զի 

անակնկա  լի կը բե  րէ եր  գե   լով «Կիւ  լի   զարի 

ող  բը», որ իր հօր  մէն լսած ու սոր  ված էր։ 

Մու  շէն մին  չեւ Վան, Տի  յար  պէ   քիրէն մին  չեւ 

Պիթ  լիս եւ Սա  սուն տէնկպէժ  նե   րուն 125 տա -

րիէ ի վեր եր  գած եր  գը ներ  կայ կա  նանց այ -

սօր ան  գամ աչ  քե   րը կը տամ  կացնէ.-

«Ես ղա  րիբ հա  յու աղ  ջիկ մըն եմ,

Իմ կրօն  քիս գե  րին եմ,

Մեռցնես ան  գամ չեմ հրա  ժարիր կրօն  քէս»։

Կիւ  լո   յի ող  բերգնե  րը քայ  լերգի վե  րածող 

այդ շրջան  նե   րու մար  դի   կը բռնու  թեան դէմ 

անոր եր  գե   րով դի  մադ  րե   լու ուժ ու  նե   ցեր, անոր 

ցա  ւը իրենց ցա  ւին հետ խառ  ներ, տա  րիներ 

տա  րիներ թէ՛ իրենց եւ թէ Կիւ  լի   զարի հա -

մար լա  ցեր էին։ Այդ պատ  ճա   ռաւ ալ Կիւ  լի  -

զարը ոչ միայն Անա  հիտ մայ  րի   կին, այլ բո -

լոր տան  ջո   ւած  նե   րուն մեծ մայրիկն էր։ 
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Օգոստոսի 2-ին Առ նօ Պա պաճա նեանի 

հա մեր գասրա  հում Ամե  նայն Հա  յոց 

Մա   յէսթրօ Յով  հաննէս Չէ  քիճեանի ներ -

կա   յու  թեամբ «Լու  սա   ւորիչ Դպրաց Դաս» 

երգչա  խումբը  հան  դէս եկաւ ան  մո   ռանա -

լի հա  մեր  գով, կազ  մա   կեր  պո   ւած Սփիւռքի 

նա  խարա  րու  թեան կող  մից «Իմ Հա  յաս -

տան» փա  ռատօ  նի շրջա  նակ  նե   րում։ 8 տա  րի 

առաջ՝ 2006-ին, երբ Լու  սա   ւորի  չեան  նե   րը 

առա  ջին ան  գամ այ  ցե   լեցին Հա  յաս  տա   նը, 

հան  դէս եկան միայն հո  գեւոր եր  գե   րով, 

քան  զի ելոյթ ու  նե   ցան Սուրբ Գրի  գոր Լու -

սա   ւորիչ տա  ճարում։

Յա  կոբ Մա  միկո  նեան դի  րիժո  րը

Աթոռ  նե   րի վրայ 4 էջա  նոց բուկլետ  ներ 

էին դրո  ւած, որոնց շնոր  հիւ հան  դի   սական  նե  -

րը ծա  նօթա  նում էին երգչախմբի գոր  ծունէու -

թեան հետ, յայ  տագրի, սա  կայն երբ սկսե  ցին 

կար  դալ երգչախմբի ան  դամնե  րի անուններն 

ու մա  կանու  ն  նե   րը, ապա դժո  ւարա  ցան եւ 

մի հա  յաս  տանցի, գի  տու  նի տես  քով բա -

ցատ  րեց, թէ «Թուրքիայում հա  յերին ստի -

պում են փո  խել հայ  կա   կան ազ  գա   նուննե -

րը», իսկ հա  մեր  գը վա  րող երի  տասարդ 

աղ  ջի   կը չա  փազանց դժո  ւարու  թեամբ ար -

տա   բերեց «Դպրաց Դաս» բա  ռակա  պակ -

ցութիւ  նը. կար  ծում եմ նա բա  ցար  ձակ ան -

տե   ղեակ էր, թէ ինչ էին թաքցնում իրենց 

մէջ այդ բա  ռերը։ 

Վեր  ջա   պէս բեմ դուրս եկան թէ  նօր  ներն 

(6) ու պա  սերը (6), այ  նուհե  տեւ սօփ  րա   նօնե -

րը (10) եւ ալ  թօ   ները (11), դաշ  նա   մու  րին 

մօ  տեցաւ Արէթ Պօզ  թա   շը, իսկ խմբա  վարու -

թիւնը ստանձնեց Յա  կոբ Մա  միկո  նեանը։ Եւ 

սկսո  ւեց 1,5 ժա  մուայ  երա  նու  թիւնը։ Դահ -

լի   ճը ուղղա  կի յանձնո  ւեց Լու  սա   ւորի  չեան  նե  -

րի եր  գե   ցողու  թեան հմայնքին։ Եր  գը ու  նի իր 

հե  ղինա  կին, կա  տարո  ղին եւ մեկ  նա   բանո  ղին 

ի դէմս դի  րիժո  րի։ Սա  կայն Մա  միկո  նեանը 

չէր մեկ  նա   բանում, նա… սպա  սէք գտնեմ 

հա  մապա  տաս  խան նկա  րագի  րը։ Մի թե  ւաւոր 

խօսք կայ, որ «ճար  տա   րապե  տու  թիւնը դա 

քա  րացած երաժշտու  թիւն է», իսկ ֆրան -

սիական ճար  տա   րապետ  Լէ Կոր  բիւզիեն 

(Le Corbusier, 1887-1965) աւե  լաց  րել է. 
«Ճար  տա   րապե  տու  թիւնն ու երաժշտու  թիւնը 

քոյ  րեր են եւ մէ  կը, եւ միւ  սը ժա  մանա  կի 

եւ տա  րածու  թեան մէջ կեր  տում են հա -

մաչա  փու  թիւններ։ Եր  կուսն էլ օժ  տո   ւած են 

ե՛ւ նիւ  թա   կան, ե՛ւ հո  գեւոր յատ  կութիւննե -

րով. երաժշտու  թեան մէջ մենք գտնում ենք 

ճար  տա   րապե  տու  թիւն, իսկ ճար  տա   րապե -

տու  թեան մէջ՝ երաժշտու  թիւն»։ Ահա այդ 

ճար  տա   րապե  տու  թիւնն էր կեր  տում եր  գե   րի, 

եր  գե   ցողու  թեան մէջ Յա  կոբ Մա  միկո  նեանը. 

նա ոչ թէ չափ էր տա  լիս, այլ կեր  տում էր 

ռիթ  միկ կա  ռոյ  ցը՝ թե  թեւ, ժա  մանա  կակից, 

զուրկ ծան  րութիւ  նից, որի հիմ  քը ո՛չ ձայ -

նի ուժգնու  թիւնն էր, ո՛չ էլ հնչե  րան  գը, այլ 

հենց այդ ռիթ  միկ պատ  կե   րը, որի մա  սին 

կա  րելի է ասել նոյ  նիսկ քնքոյշ, որ  քան էլ 

դա տա  րօրի  նակ չթո  ւայ։

Ահա յայ  տագրի եր  գե   րը. Ազ  գա   յին 

օրհներգ, Սուրբ Սուրբ, Հա կլոր, Հունձք, 

Վուշ վուշ, Նա  րօ ճան, Մա  րալօ, Մեզ նոր 

արեւ ծա  գէ, Տես  նեմ Անին ու մեռ  նեմ, Էրզրու -

մի շո  րոր, Ձօն 1700 ամեակի, Օրհներգ… 

Մա  րալ Չա  ղըլ  չուպուքճուն չա  փազանց 

կիրթ մե  ներ  գեց Վ. Կո  տոյեանի «Իմ Երե -

ւան»-ը։ «Մա  րալօ» եր  գը կրկնե  ցին, ինչպէս 

նաեւ Հ. Անա  սեանի «Ափ մը հող»-ը, որը 

մե  ներ  գեց Սէր  ճան Կա  զէրօղ  լուն, բայց այդ 

եր  գը տար  բեր իմաստ ստա  ցաւ Յու  լիս 

28 Օգոս  տոս 2-ի լոյ  սի ներ  քոյ։

Ափ մը հող

Եր  գի մէջ աս  ւում է «Ափ մը հող բե -

րէք մայր Հա  յաս  տա   նէն, թրջո  ւած հա  յու 

ար  ցունքնե  րով», սա  կայն այս ամա  ռուայ 

օրե  րին, երբ մար  դիկ մտա  հոգո  ւած են, թէ 

որ  տեղ հանգստեան մեկ  նեն՝ Պոտ  րում, թէ 

Պուրկազ, Սպա  նիա, թէ Քո  բու  լե   թի, մենք 

յայտնո  ւեցինք մի իրո  ղու  թեան մէջ, որ  տեղ 

«Իմ Հա  յաս  տան» ասո  ւածը բա  ռացիօրէն 

վե  րածո  ւեց ափ մը հո  ղի, թրջո  ւած ար -

դէն ոչ միայն ար  ցունքով, այլ հայ հե  րոսի 

սրբա  զան արիւ  նով։ 

Հենց այս օրե  րին դի  վեր  սիանե  րը (սահ -

մա   նախախ  տումնե  րը) ահա  զան  գե   ցին «սթա -

թուս քո  ւոյ»ի աւար  տի մա  սին։ Վերջ զի -

նադա  դարին։ Ղա  րաբա  ղ-Ատրպէյ  ճա   նական 

շփման գծում, ինչպէս եւ Հայ-Ատրպէյ  ճա  -

նական շփման գծում պա  տերազմ է սկըս-

  ւել։ Դե  ռեւս ոչ լայ  նա   ծաւալ, այլ սահ  մա   նում 

ծա  ւալո  ւող մար  տե   րի տես  քով, որի ատեն 

մի զի  նուոր նոյ  նիսկ ան  զէն վի  ճակում հե -

րոսա  բար ձեռ  նա   մար  տի  բռնո  ւեց եւ յաղ -

թեց հա  կառա  կորդնե  րին, նրա անունն է 

Նո  րայր Քա  մալեան եւ նա պար  գե   ւատը  ր-

  ւեց «Արիու  թեան մե  տայլ»ով։ 

Պաշտպա  նու  թեան նա  խարա  րու  թեան 

յայ  տա   րարու  թեան մէջ նշւում է հա  կառա -

կոր  դի զո  հերի եւ վի  րաւոր  նե   րի թի  ւը, կար -

ծեմ 25 հո  գի է զո  հուել, սա  կայն հա  յերին 

չի հե  տաքրքրում, թէ ինչքան զոհ են տը -

ւել ազե  րիներ կո  չուած  նե   րը դի  վեր  սիանե -

րի ար  դիւնքում, մեզ հե  տաքրքրում են մեր 

5 զո  հուած զինուոր  նե   րը. նրանց դէմ  քե  -

րը այ  սույետ մեզ հան  գիստ չեն թող  նի, 

նրանց չապ  րա   ծը կը մամ  լի մեր զո  ւարթ 

նկրտումնե  րը, մեր խա  ղաղ երգն ու պա -

րը, «Իմ Հա  յաս  տան» փա  ռատօ  նը, քան  զի 

Մեր Հա  յաս  տա   նը վտան  գի տակ է եւ այ -

սույ ետ մե  զանից պա  հան  ջե   լու է միայն հե -

րոսու  թիւն, միայն անձնու  րա   ցում։ Կա  մաւոր 

խմբեր-ջո  կատ  ներ են ձե  ւաւոր  ւում ու մեկ -

նում առա  ջին գիծ։ Առա  ջին աշ  խարհա  մար -

տի 100 ամեակին կրկին գեր  տէ   րու  թիւննե  րը 

փոքր ժո  ղովուրդնե  րի ճա  կատագ  րե   րը խա -

ղաքարտ են դարձնում։ Եթէ մեծ շա  նաձու -

կե   րը մեզ չխան  գա   րեն, ազե  րինե  րը եր  բեք 

մեզ չեն յաղ  թի, բայց երե  ւում է Ռու  սաստա -

նը պատ  րաստւում է ին  քը վճռել Ղա  րաբա -

ղի ճա  կատա  գիրը, կանգնե  լով մեր եւ ազե -

րինե  րի մի  ջեւ եւ յանձնե  լով մեր դիր  քե   րը։

Յա  ւեր  ժութեան ար  ծիւնե  րը

Ահա մեր նոր հե  րոս  նե   րի անուննե  րը, 

որոնք պար  գե   ւատ  րո   ւեցին յետ  մա   հու.

Զօ  րիկ Գէոր  գեան, զօ  րամա  սի աւագ 

լեյ  տե   նանտ, 
Ազատ Ասո  յեան, շար  քա   յին,
Գոռ Գրի  գորեան, լեյ  տե   նանտ,
Արա  րատ Խա  նոյեան, սեր  ժանտ,
Սար  գիս Մով  սի   սեան, կրտսեր սեր  ժանտ
Յի  շո՞ւմ էք 2014-ի Յու  նո   ւարի 19-ին նա -

հատա  կուած Ար  մեն Յով  հաննի  սեանին, որը 
մարտնչեց ու արիւ  նա   քամ եղաւ…։ Նա գրել 
էր «Բա  ցում եմ աչ  քերս ու նա  յում անար -
դար աշ  խարհին»։ Կեան  քը իրօք չա  փազանց 
անար  դար է, երբ ծնո  ղը յանձնում է հո -
ղին իր որ  դուն, սա  կայն զի  նուո  րի հա  մար 
հե  րոսա  կան մա  հը ամե  նաար  դար մահն է։ 
Ազատ Ասո  յեանին մնա  ցել էր ըն  դա   մէնը 
10 օր զօ  րաց  րո   ւելուն, 5 օր առաջ էլ 20 
տա  րին էր  լրա  ցել։ Նա թո  ղեց բա  նակի 
մա  սին հե  տեւեալ գրա  ռու  մը. 

«Բա  նակ- ինչ հա  սարակ ու հեշտ թը -
ւացող կեանք, բայց այս բա  ռի մէջ այնքան 
իմաստ կայ, որ եթէ սկսեմ, այ  լեւ չեմ աւար -
տի։ Այստեղ շատ բան ես կորցնում, քիչ 

բան սո  վորում, բայց այդ քիչ սո  վորա  ծը 
կշեռ  քի վրայ աւե  լի շատ է կշռում, քան 
կորցրածդ։ Ծա  ռայէ՛ք, լաւ բան է, բայց ձեզ 

հա  կառակն է թւում»։ 
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Ան  ցած Կի  րակի Գնա  լըի բնա  կիչ -

նե   րը վեր  ջա   պէս իս  յան ըրին։ 

Ուշ պի  լէմ մնա  ցին։ Էս ըսած էի ամա 

աս պի  սիք  լէթ վար  ձե   լու չա  փազան -

ցութիւ  նը օր մը կլոխ  նիդ պէ  լա պի  տի 

ըլ  լայ տէ  յիմ, թամ ըսա  ծիս պէս ալ 

էղաւ։ Ատ տուրսէն էկող  նե   րէն մէ -

կը, շէնք շնորհք կոր  ծա   ծել պի  լէմ  

չկիտ  նա   լէն վար  ձած պի  սիք  լէ   թով, 

ֆի  յախա պի  տի ընէ տէ  յիմ, եօխուշն 

ի վար թե  ւերը պա  նալով ինքզին  քը 

ձգեր է։ Ար  դիւնքը ի՞նչ եղաւ. Հէլ -

պէթ քիմ ար  կած։ Խեղճ չօ  ճոխի  կի մը 

զար  նե   լով խուրտա  խաշ ըրաւ։ Մախ -

սը   մը զօր հաս  ցուցին հի  ւան  դա   նոց։ 

Աս էղածն ալ վեր  ջա   պէս կղզիաբ ը- 

 նակնե  րուն համ  բե   րու  թեան քա  րը 

ճա  թեցուց։

Կի  րակի առ  տու փրօ  թէս  տօ   յի հա -

մար իս  կէ   լէին առ  ջի   դին հա  ւաքո  ւելով, 

«օթուրմա էյ  լէ   մի» ըսո  ւած պա  նը ընե -

լու որո  շում տո  ւին։ Մէ  րախէս աչք մը 

նե  տեմ տէ  յիմ էլայ կա  ցի։ Կէնճ, էխ -

տի   յար էփա  ղէկ մարդ, փան  քարթներ 

պա  նալով հրա  պարա  կը հա  ւաքո  ւեցան. 

նստե  ցան, էլան, խօ  րաթե  ցին ամա շի -

տակը յու  սա   խաբ էղայ։ Կղզիին պիւ -

թիւն ժո  ղովուրդը օր  թա   լըխն էր։ Հոն 

կտնո  ւող  նե   րը բնակ  չութեան մէկ քա -

ռոր  դը պի  լէմ չէին։ Ո՞ւր էին չկեն -

ցած գան  գա   տող  նե   րը։ Կի  րակի օրով 

ատ սաաթին հոն կա  լու իւ  շէնմի՞շ 

էղան, չէ նէ տա  հա կա  րեւոր կոր -

ծե՞ր ու  նէին տէ ասանկ պա  նի մը ժա -

մանակ չկրցան տրա  մադ  րել։ Ծո  վէն, 

թէք  նէ   յի սէ  ֆայէն, ման  ղա   լի պատ -

րաստու  թե   նէն ֆէ  տաքեարու  թի՞ւն մի 

չկրցան ընել։ Խելք հաս  նե   լիք պան 

չէ եանի... խօ  րաթելն իքէն լե  զու  նե   րը 

փա  պուչ փա  պուչ, սը  րան կի  րար  կե  -

լու գայ նէ մարդ չես տես  նար օր  թա  -

լըխը։ Աս խը  տար պա  նի մը հա  մար 

պի  լէմ ծառք ծառ  քի չկրցաք տալ։

Մէկ կող  մէն ալ, աս պզտիկ շար -

ժումը հիչ չէ նէ սկիզբ մը կ՚ըլ  լայ 

տէ, պէլ  քիմ կղզիին տէր էլ  լա   լու հա -

մար, պա  ներ մը ընել կը պաշ  լա   յէք 

տէ  յիմ մխի  թարո  ւիմ կոր։ Առա  ջինն 

էր, լրջու  թիւնը չկրցաք ըմբռնել։ Նա -

յեցէք էղէր քիմ խել  քերնիդ կլոխ  նիդ 

չհա  ւաքէք տէ պա  ներ մը չը  նէք նէ, 

մօտ ատե  նէն տուք ձեր կղզիին մէջ 

օտար պի  տի ըլ  լաք։ 

Էս չեմ ըսեր կոր քիմ. կղզի  ները 

կղզիաբ  նակնե  րունն են։ Օդէն, ջու -

րէն , գե  ղեց  կութե  նէն օգ  տո   ւիլը ամէն 

մար  դու ար  դար իրա  ւունքն է ամա. 

Էտէ  պով, թէր  պի   յէյով, սայ  ղը   յով, 

անանկ չէ՞...։

Իշ  տէ աս պա  ները տե  ղաւո  րուին 

տէ  յիմ ամէն ոք ծառք ծառ  քի թող 

տայ, պիւսպիւ  թիւն ուշ 

չմա  նացած շարժման թող 

անցնի կ՚ըսեմ կոր։ 

Գնալըցիներուն 
իսյանը

ԳԱՐԻՆ ՊԱԼ

 karinbal89@gmail.com

Երեք տարի առաջ հիմ նո ւած Սե  բաս -

տա   հայոց Հայ   րե       նակ   ցա       կան միու   թեան 

վեր   ջին եր   կու տա   րուան պտոյտնե   րը ուղղ  -

ւած էին դէ   պի իրենց բնօր   րա       նը՝ Սե   բաս  -

տիա եւ շրջա   կայ   քը։ Այս տա   րի սա   կայն, 

հա   կառակ որ Ռա   մազա   նի պա   հեցո   ղու  -

թեան օրե   րուն կը հան   դի       պէր, միու   թիւնը 

103 հո   գինոց խումբով մը 27 Յու   լիս Կի  -

րակի գի   շերո   ւան թռիչ   քով ու   ղե       ւորո   ւեցաւ 

Երե   ւան։ Մե   ծամաս   նութիւ   նը առա   ջին ան  -

գամ Հա   յաս   տան այ   ցե       լող խումբին մէջ 

բա   ցի պոլ   սաբնակ սե   բաս   տա       ցինե   րէ, Սե  -

բաս   տիայէն, Ամե   րիկա   յէն, Ֆրան   սա       յէն, Գեր  -

մա       նիայէն ան   գամ մաս   նակցող   ներ կա   յին։

Երե   ւանի մեր առա   ջին այ   ցե       լավայ   րը 

եղաւ Գառ   նի գիւ   ղը եւ իր վե   րաշի   ն-ւած 

մե   հեանը։ Նախ   կին պոլ   սա       հայ Տի   րան Լոք  -

մա       կէօզեանի առաջ   նորդու   թեամբ, ապա 

եղանք Գե   ղարդ վի   մափոր տա   ճար   նե       րու 

գտնո   ւած վայ   րը։ Սե   բաս   տա       հայոց Միու  -

թեան ատե   նապետ՝ Սե   պուհ Քո   չաք, երե  -

կոյեան ընթրի   քէն առաջ խօսք առ   նե       լով 

յի   շեց 2012 թո   ւին մեզ   մէ ան   դարձ բաժ  -

նո       ւող Փա   յէլ Կիւլլիւ   տէ       րէն, որուն հա  -

ւանա   բար հո   գին կը խայ   տար ի տես իր 

չկրցած մաս   նակցած պտոյտնե   րուն, մա  -

նաւանդ այս վեր   ջի       նին։

Շրջապ   տոյտը շա   րու   նա       կուե   ցաւ Հա   յաս  -

տա       նի ու Երե   ւանի նշա   նաւոր այ   ցե       լավայ  -

րե       րով, բա   ցի բա   զում եկե   ղեցի   ներէ, այ  -

ցե       լեցինք նաեւ՝ Սուրբ Էջ   միածին, Մայր 

Հա   յաս   տա       նի յու   շարձան, Մաշ   տո       ցեան 

Մա   տենա   դարան, Պատ   մութեան թան   գա      -

րան, Սե   ւանայ լիճ, Տի   լիճան եւ Հա   ղար  -

ծի       նի վանք, Կո   միտա   սի անո   ւան պան  -

թէոն, Խոր Վի  րապ, Նո  րավանք եւ այլ 

բա  զում վայ  րեր։  

Սեբաստահայերուն 

լիուլի Հայաստանի 

շրջապտոյտը

«Իմ Հայաստան»-ի 
շրջանակներում
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Մեր նախորդ գրութեամբ տուած էինք 

երա  ժիշտ, տե  սաբան, ման  կա   վարժ 

ու տպագ  րիչ Եղիա Տնտե  սեանի դի  մանը -

կա   րը, որ Հա  միտեան շրջա  նին հա  յերէն 

եր  գա   րան մը հրա  տարա  կած ըլ  լա   լուն յան -

ցանքով բան  տարկու  թեան դա  տապար -

տուած ու բան  տին մէջ ալ մա  հացած էր։

Մինչ այդ նա  խորդ յօ  դուա  ծի տա -

րողու  թե   նէն դուրս մնա  ցած մանր-մունր, 

այլ խօս  քով սա  րէն ձո  րէն նիւ  թեր կառ -

չե   ցան մտքիս, որոնք ու  զե   ցի բաժ  նել ըն -

թերցող  նե   րուս հետ։ 

Թէոդիկն ու Ամե  նուն 
Տա  րեցոյ  ցե   րուն 
վե  րահ  րա   տարա  կու  թիւնը 

Կը յի  շեմ, որ հա  ւաքա  ծոյէս պակ  սող 

Թէոդի  կի 1929 վեր  ջին հա  տորը ճա  րելու 

հա  մար դի  մած էի Փա  րիզի «Յա  ռաջ» 

թեր  թի, այն օրե  րու բազ  մա   մեայ Տի  րու  հի՝ 

Ար  փիկ Մի  սաքեանին։ Ան խոս  տո   վանած 

էր որ ինք ան  գամ չու  նի «քոմփլէթ»ը, ու 

զիս եր  ջա   նիկ մարդ հա  մարած էր 1907-

1926 ամ  բողջա  կանը ու  նե   նալուս հա  մար։ 

Տա  րիներ վերջ սա  կայն, Յա  կոբ Այ  վա  -

զի գրա  դարա  նէն ճա  րելով վեր  ջին հա -

տորը, ֆօ  թօքո  փիի դրու  թեամբ լրա  ցու -

ցած էինք մեր հա  ւաքա  ծոն։

Մեծ ու  րա   խու  թեամբ դի  մաւո  րած էինք, 

երբ Կիւլպէն  կեան հիմ  նադրա  մի յատ  կա  -

ցու  մով Հա  լէպի մէջ սկսած էին վե  րահը -

րա   տարա  կել Թէոդիկ  նե   րը։ Քա  նիցս դի -

մած էինք, որ մե  զի (Ակօ  սին կամ ան  ձիս) 

ալ ղրկեն փո  խան վճա  րու  մի, թէ մեր 

բա  րեկամ  նե   րուն յանձնե  լու, եւ թէ փա -

փաքող  նե   րուն վա  ճառե  լու հա  մար, բայց 

մեր դի  մումնե  րը մնա  ցած էին ան  պա  -

տաս  խան, որով մին  չեւ 1924 տա  րուայ 

(25-րդ) թի  ւը մենք ճա  րած էինք Մի  ջին 

Արե  ւել  քի գրա  տու  նե   րէն՝ մէ  կիկ մէ  կիկ։

Ցա  ւօք Հա  լէպ տակ  նուվրայ ըլ  լա   լով 

կի  սատ մնաց այդ հրա  տարա  կու  թիւնն ալ։ 

Կը մաղ  թենք որ պայ  մաններ կը ստեղ -

ծուին եւ Պէյ  րութ կամ Հա  լէպ աւար  տին 

կը հաս  ցուի սոյն հրա  տարա  կու  թիւնը։

Տնտե  սեանին յու  շած 

Տնտես Հայ  րիկնե  րը

«1834-ին Օր  թա   գիւղ ծնած Եղիա 

Տնտե  սեանի հայ  րը՝ դպրո  ցին տնտեսն 

էր. ատ  կէ ծնունդ առած է իր մա  կանու -

նը»։ Այդպէս կը սկսէր կեն  սագրու  թիւնը։ 

Բայց հարցման նշան մը զիս դի  մել 

տուաւ բա  ռարան  նե   րու, որ  պէսզի չըլ  լայ 

որ հայ  րը վար  ժա   րանի մա  տակա  րարող 

անձ մը ըլ  լար, ու մենք զայն ծա  նօթացը -

նէինք որ  պէս պարզ տնտես հայ  րիկ մը։

Ապա մտքիս մէջ կազ  մուեցան ու -

սա   նողու  թեան տա  րինե  րուս տնտես հայ -

րիկնե  րու դի  ման  կարներ, ինչպէս օրի  նակ 

Էսաեանի Զա  րեհ Աղ  բարն ու Ար  մե   նակ 

Աղ  բա   րը. պատ  կա   ռելի ու յար  գարժան 

մար  դիկ, որոնց հետ յոգ  նա   կի կը խօ -

սէին մին  չեւ իսկ ու  սուցիչ-ու  սուցիչ  նե   րը։

Բայց ես պար  տիմ գծել այլ տնտես 

հայ  րի   կի մը՝ Պա  րոն Շա  հինի դի  ման  կա  -

րը։ Ֆէ  րիգիւ  ղի Մե  րամէթ  ճեան վար  ժա  -

րանի մէջ Պր. Կոս  տա   նեանի տնօ  րէնու -

թեան շրջա  նին այդ պաշ  տօ   նը տրուած 

էր իրեն։ Այնքան շու  քը ծանր մարդ մըն 

էր Պա  րոն Շա  հինը, որ ձեռ  քը միշտ ցպի -

կով մը, զոր եր  բեք չէր գոր  ծա   ծած, կը 

շրջէր դպրո  ցին նրբանցքնե  րուն մէջ։ Իր 

պատ  կա   ռելի կե  ցուած  քը կը բա  ւէր, որ 

ամե  նէն աղմկա  րար աշա  կերտներն ան -

գամ իս  կոյն լռէին իր մօ  տէն անցնե  լու 

ժա  մանակ։ Պր. Կոս  տա   նեան այդքան 

հե  ղինա  կու  թիւն չու  նէր աշա  կեր  տութեան 

վրայ, որ  քան՝ Պր. Շա  հինը։

Ար  ձակման ժա  մանակ, երբ աշա -

կերտնե  րը սան  ձարձակ կը խու  ժէին դպրո -

ցէն դուրս, դրան առ  ջեւ նկա  տելով կռնա -

կը վար  ժա   րանին կող  մը, ձեռ  քին ցպի  կով 

կանգնած Պր. Շա  հինը, աղ  մուկը կը դադ -

րեցնէին եւ լուռ ու մունջ կ՚անցնէին քո -

վէն, առանց մոռ  նա   լու հրա  ժեշտ տա  լը.

- Մնաք բա  րով Պա  րոն Շա  հին։

- Եր  թաք բա  րով տղա՛ք, կը կրկնէր 

անխտիր բո  լորին, եւ անոնք լռիկ-մնջիկ 

կը հե  ռանա  յին՝ մին  չեւ Պր. Շա  հինին ալ 

իրենց չտես  նա   լիք մէկ տե  ղը…

Ու  սուցիչ  ներն ան  գամ Պա  րոն Տնօ -

րէն կը կան  չէին Շա  հին Մու  րա   տեանին։ 

*** 

Բայց եկէք մենք ետ եր  թանք մին -

չեւ 1950-ական տա  րիներ, երբ ես զի  ն-

ւո  րական պար  տա   կանու  թեան հա  մար 

մօտ տա  րի ու կէս պաշ  տօ   նավա  րած 

էի Սե  բաս  տիոյ Եըլ  տը   զէլի, տե  ղացի -

ներու անուանու  մով՝ Ենի  խան գա  ւառա -

կին մէջ։ 20-22 տուն հայ կը բնա  կէր 

այն տա  րինե  րուն Ենի  խան։ Դեր  ձակ, 

եր  կա   թագործ, հա  ցագործ էին անոնց 

տղա  մար  դի   կը, բայց ամե  նէն կա  րեւոր ու 

յի  շար  ժա   նը Պալ ազ  գա   նու  նով չորս եղ -

բայրնե  րուն ար  հեստն էր։ Անոնցմէ երե -

քը՝ Աղա  պապ ուստան, Գառ  նիկ ուստան 

եւ Ար  թին ուստան ջա  ղաց  պան էին, եւ 

թէ շրջա  նի ամե  նավստա  հելի ջա  ղաց -

պաննե  րը, որոնց իրենց ցո  րենը աղալ 

տա  լու հա  մար հեր  թը կը մտնէին Ենի -

խանի մշակ  նե   րը։ Անոնց մէկ եղ  բայրն 

ալ, Մա  նուկ Էմ  մին (հօ  րեղ  բայր), որ Տէ  լի 

Պալ կը կո  չուէր տե  ղացի  ներէն, մե  տաղի 

հան  քեր կը բա  նեց  նէր, քրոմ կը հա  նէր 

ու վա  ճառէր։ 

Բայց մենք վե  րադառ  նանք մեր Պա -

րոն Շա  հինին, գիւ  ղի անու  նով Շա  հին 

ուստա  յին։ Հոն սոր  վե   ցայ որ հա  յերուն, 

այ  սինքն ոչ իս  լամնե  րուն կը կան  չեն 

«ուստա» ածա  կանով։

Նպա  րավա  ճառ էր Շա  հին ուստան, 

միաժա  մանակ «150 կտոր գիւ  ղին ատամ -

նա   բոյ  ժը»։ Նպա  րավա  ճառի խա  նու  թին 

մէջ գիւ  ղա   ցինե  րուն ակ  ռա   ները կը բու -

ժէր, կը քա  շէր, դեղ կու տար, որ ցա  ւը 

դադ  րի։

Աղ  ջիկնե  րը ամուսնա  ցու  ցած էր, միակ 

տղայ մը ու  նէին եւ երեք հո  գի էին իրենց 

փոքր բնա  կարա  նին մէջ, ուր շատ ճա  շը 

կե  րած եմ իր կո  ղակի  ցին (Նու  նիկ կ՚ըսէր 

անոր) եւ Մու  րատ որ  դիին աղ  բա   րիկու -

թիւն ըրած։ Գի  շերը չէր ղրկեր զիս իմ 

պաշ  տօ   նիս, որ կէս ժամ մագլցե  լիք բլու -

րի մը վրայ էր։ Զոյգ տե  ղան (ան  կո  -

ղին) կը փռէր Նու  նի   կը, կը պառ  կեցնէր 

եւ վրաս կը ծած  կէր, որ չմսիմ։

Մինչ այդ, գի  շեր  նե   րը ռա  տիօն կը 

բա  նար Շա  հին Էմ  մին, Երե  ւանը կը քա -

շէր։ «…ու  շադրու  թիւն, Երե  ւանն է խօ  սում, 

դուք մեզ կա  րող էք լսել ամէն օր, 346 

ամ  բողջ 4 տաս  նորդա  կան մեթ  րա   լիքով» 

ու կը սկսէր «Սո  վետա  կան ազատ աշ -

խարհ» քայ  լերգը. Շա  հին Էմ  մին ոտ  քի 

կ՚ել  լէր ան  պայման, զի  նուո  րական քայ -

լե   րով կը քա  լէր սե  նեակին մէջ…

Շա  հին Էմ  մին, Աղա  պապ ուստան, 

Մա  նուկ ուստան, Փա  լապեխ Գառ  նիկ 

ամ  ճան, Ար  թի   նը, Երուան  դը եւ Մու -

րա   տը 70-ական  նե   րուն կէ  սին ամէն ինչ 

թող  լով հե  ռանալ ստի  պուե  ցան իրենց 

պա  պենա  կան օճախ Ենի  խանէն. գի  տէ՞ք 

ին  չու. որով  հե   տեւ  Կիպ  րո   սի մէջ յոյ  նե  -

րը թուրք ըն  տա   նիք մը խող  խո   ղած էին 

իր տան մէջ եւ այդ քստմնա  լի արար -

քին արիւնլուայ նկար  նե   րը տա  րածուած 

էին մա  մու  լի մի  ջոցաւ։ Սկսած էին երկրի 

բո  լոր քա  ղաք  նե   րուն եւ գիւ  ղա   քաղաք  նե  -

րուն մէջ հա  կայոյն հսկա  յական ցոյ  ցեր՝ 

«Կամ բա  ժանում կամ մահ» լո  զունգով։ 

Ապա փո  խուե  ցաւ կար  գա   խօսը «Կիպ  րո  -

սը թուրք է, թուրք պի  տի մնայ»։ Ցոյ  ցե   րը 

շա  րու  նա   կուե  ցան յոյ  նե   րու դէմ։ Ծե  ծեցին-

փետ  տե   ցին, սպան  նե   ցին։ Իսկ յոյն չապ -

րած տե  ղերը՝ ծե  ծը կե  րան հա  յերը…։

Աղա  պապը ծե  ծող  նե   րը ցո  րենը աղա -

ցած մար  դիկն էին, Շա  հինը կը խոշ -

տանգուէր ակ  ռա   ները դար  մա   նած  նե   րուն 

կող  մէ։ Երուան  դին յար  ձա   կող  նե   րը հա -

գուստ կա  րած մար  դիկն էին…։

Եւ Ենի  խան հա  յաթափ եղաւ ան -

գամ մը եւս. հի  մա միակ փուռ մը կայ, 

որ շա  բաթը 1-2 ան  գամ հաց կը թխէ։ 

Իսկ Շա  հին Էմ  մին, այն երա  նելի օրե  րուն 

ին  ծի հարց կու տար։ «Սար  գիս, Շիշ  լի 

քու  լիւպին մէջ ին  ծի գործ մը կու տա՞ն։ 

Վար  պետ կ՚ըլ  լամ, կա  զոզ կու տամ, չայ 

կը դնեմ հայ մար  զիկնե  րուն։ Ակումբին 

մաք  րութիւ  նը կ՚ընեմ…»։

Շիշ  լի քու  լիւպը չէ, բայց Ֆէ  րիգիւ  ղի 

վար  ժա   րանը տնտե  սու  թեան գործ գտաւ 

Շա  հին Մու  րա   տը. հայ տղոց վրա  կեցուն 

եղաւ, անոնց՝ Պա  րոն Տնօ  րէնը…

Անոնք չկան այ  լեւս. բայց իրենց 

ար  դար յի  շատա  կը միշտ օր հութեամբ 

պի տի յի շուի։ 

Գո հար նե րու գու նա ւոր ու շլաց  նող տիեզեր -

քին մէջ մէ  կը կը շո  ղայ առան  ձին, 

ան  ջատ միւսնե  րէն. բիւ  րե   ղը։ Ան է ամե -

նէն յստա  կը, ջինջն ու լու  սե   ղէնը։ Բիւ  րե  -

ղը բա  նաս  տեղծնե  րուն, երա  ժիշտնե  րուն եւ 

նոյ  նիսկ մեր կա  թողի  կոս  նե   րուն ներշնչում 

տուած քար է։ Հայ գրա  կանու  թիւնը հա -

րուստ է այն ստեղ  ծա   գոր  ծութիւննե  րով, 

ուր «բիւ  րեղ»ը կը փայ  լի իր մա  քուր պար -

զութեամբ։ Ահա «Երազ» երգ-բա  նաս  տեղծու -

թիւնը, ուր Սմբատ Շա  հազի  զին նուրբ բա -

ռերը, օրօ  րուե  լով Կո  միտաս Վար  դա   պետին 

մշա  կած եղա  նակին հետ, կը բիւ  րե   ղաց  նեն 

«Մօր կա  րօտ»ի գա  ղափա  րը.

«Նա յստակ էր, որ  պէս բիւ  րեղ,»

«Այն երազ էր ցնո  րամիտ։»

Իսկ Աւե  տիք Իսա  հակեանին հա  մար 

«բիւ  րեղ»ը լա  ւագոյն մի  ջոցը կ՚ըլ  լայ անա -

րատ բնան  կար մը նկա  րագ  րե   լու հա  մար, 

ինչպէս՝ Պին  կէօլը։

«Բիւ  րեղ լճից ցօղն է ել  նում»

«Ծիածա  նի ժպի  տով.»

…

«-Ա՜խ, եր  նէ՜կ քո մա  տաղ կեան  քին,»

«Որ պիտ ծաղ  կի Պին  կէօլում։»

Թէ՛ որ  պէս բառ, եւ թէ՛ որ  պէս քար, 

բիւ  րե   ղը ու  նի հա  րուստ -ու աշ  խարհագ  րա  -

կանօ  րէն հե  ռաւոր- պատ  մութիւն։ Ստու  գա  -

բանա  կան բա  րեմաս  նութիւննե  րէն առաջ, 

նախ ծա  նօթա  նանք քա  րին։

«Բիւ  րեղ»ը (նաեւ՝ ապա  կի սառ  նա   տեսակ, 

վա  նակն, կամ ակն վա  նի) հան  քա   նիւթ մըն է, 

որուն բա  ղադ  րիչն է «բէ  րիլիում ալիւ  մի   նիում 

կիկ  լո   սիլի  կատ»։ Բիւ  րե   ղին տար  րա   բանա  կան 

ար  տա   յայ  տութիւնն է Be3Al2(SiO3)6։ Զուտ 
բիւ  րե   ղը ան  գոյն է, սա  կայն շատ ան  գամ 

ան երան  գա   ւորուած կ՚ըլ  լայ ու կ՚առ  նէ կա -

նաչ, դե  ղին, կար  միր կամ կա  պոյտ գոյն։

Բիւ  րե   ղը ու  նի հնդկա  կան ծա  գում։ Հա -

րաւա  յին Հնդկաս  տա   նի Վե  լուր քա  ղաքը 

կ՚ըն  դունուի, որ  պէս հին աշ  խարհի մէջ 

բիւ  րե   ղի ար  տադրման ու մշակ  ման կեդ  րո  -

նը։ Պա  լի լե  զուին մէջ այս քա  րը կը կո -

չուէր «veluriya», այ  սինքն՝ Վե  լու  րէն եկած 

(Սանսկրիտ՝ vaidurya)։ Նշել կ՚ար  ժէ, թէ 
Վե  լուր կը նշա  նակէ «Սպի  տակ Քա  ղաք». 

«վել»՝ սպի  տակ, «ուր»՝ քա  ղաք։ Հին աշ -

խարհը ու  նէր «Բիւ  րե   ղի Ճամ  բայ», ինչպէս 

կար «Մե  տաք  սի Ճամ  բայ»։ Բիւ  րե   ղը Հնդկաս -

տա   նէն կ՚ար  տա   ծուէր Պարսկաս  տան, Յու -

նաստան եւ Հռոմ։ Յոյ  նե   րը քա  րը կո  չեցին 

«վի  րիւլլոս»։ Պարսկաս  տա   նի մէջ եւ արա -

բական եր  կիրնե  րու մէջ ան «բիլ  լոր» եւ 

«բու  լուր» էր, իսկ Հռո  մի մէջ՝ «բե  րիւլլուս»։ 

Լա  տինա  ծին լե  զու  նե   րու մէջ բա  ռը մնա -

ցած է գրե  թէ ան  փո   փոխ. berille, berilo, 
beryll, beryl։ Գեր  մա   նացի  ները ու  նին bril-
le բա  ռը, որ ակ  նոց է, իսկ «շող  շո   ղուն» 
կը նշա  նակեն անգլիացի  ներու brilliant եւ  
ֆրան  սա   ցինե  րու brillant բա  ռերը ։ Պատ -

մութիւ  նը կը յի  շէ, թէ կայսր Նե  րոնը կը 

գոր  ծա   ծէր կա  նանչ բիւ  րե   ղէ շի  նուած ակ -

նոց։ Իսկ քրիս  տո   նէական շրջա  նին բիւ  րե  -

ղը դար  ձաւ անա  րատու  թեան խորհրդանը -

շա   նը։ Յով  հաննու Յայտնու  թեան մէջ (ԻԱ., 

20) գրուած է, թէ Երկնա  յին Երու  սա   ղէմի 

պա  րիս  պին տաս  ներկու հի  մերը պա  տուա -

կան քա  րերով զար  դա   րուած պի  տի ըլ  լան, 

ու  թե   րոր  դը՝ բիւ  րե   ղով։

Հնա  գոյն բա  ռարան  նե   րու մէջ «բիւ  րեղ»ի 

հա  մար կը գտնենք հե  տեւեալ բա  ցատ -

րութիւ  նը. «Ակն ինչ պա  տուա  կան, որոյ 

լաւն առ հնդիկս՝ է կա  պու  տակ ծո  վագոյն 

կամ երկնա  գոյն, եւ յետ նո  րա դեղ  նա  -

գոյն՝ խառն ընդ երակս ոսկւոյ»։ «Բիւ -

րեղ»ը յու  նա   րէնէն փո  խառու  թիւն է. մեր 

հին մա  տենագ  րութեան մէջ ու  նե   ցած ենք 

«բիւ  րե   ղան  ման», «բիւ  րե   ղաբեր», «ոս  կե   բիւ -

րեղ» բա  ռերը։

«Բիւ  րեղ»ը կը գոր  ծա   ծենք նաեւ փո  խաբե -

րական իմաս  տով՝ ար  տա   յայ  տե   լու հա  մար 

մա  քուր, անա  ղարտ միտ  քեր։ Ահա Արամ Ա. 

Կա  թողի  կոսի ող  ջոյնի մէկ խօս  քէն (2011, 

Պիք  ֆա   յա) եր  կու մէջ  բե   րումներ՝ ար  տա  -

սանուած արեւմտա  հայե  րէնին նուիրուած 

կրթա  կան հա  մագու  մա   րի մը ըն  թացքին. 

«...մեր ազ  գին ինքնու  թիւնը բիւ  րեղ պա  հել 

ազ  գե   րու ըն  տա   նիքին մէջ», «Հա  ւաքուած 

ենք միաս  նա   բար որո  նելու արեւմտա  հայե -

րէնը բիւ  րե   ղաց  նե   լու ու անոր գոր  ծա   ծու -

թիւնը տա  րածե լու ազ դու միջոցները»։ 

ԲԻՒՐԵՂ
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Սարէն ձորէն 

Լու   սա       ւորիչ Երգչա   խումբը իր 85-ամեակին 

առ   թիւ կազ   մա       կեր   պած գոր   ծունէու  -

թիւննե   րուն կա   րելի է ամե   նաիմաս   տա      -

լիցը իրա   կանա   ցուց։

2006-2008 թու   կաննե   րուն Հա   յաս   տա       նի 

մէջ կա   յացող «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա   կոյթ» 

փա   ռատօ   նին մաս   նակցող երգչա   խումբը, 

պաշ   տօ       նական հրա   ւէրով Հա   յաս   տան մեկ  -

նող առա   ջին պոլ   սա       հայ երգչա   խումբը 

եղած էր։

Երգչա   խումբը այս տա   րուան Մա   յիսի 

վեր   ջա       ւորու   թեան Սփիւռքի Նա   խարա  -

րու   թե       նէն «Իմ Հա   յաս   տան» փա   ռատօ  -

նին մաս   նակցե   լու հա   մար կրկին հրա   ւէր 

մը ստա   ցաւ։ Եր   կու ամ   սուան պէս շատ 

կարճ ժա   մանա   կաշրջա   նի մը մէջ պատ  -

րաստուող երգչա   խումբի 35 ան   դամնե   րը 

27 Յու   լիս Կի   րակի Հա   յաս   տան մեկ   նե      -

ցան։ Խումբը աւե   լի բազ   մա       ցաւ իրենց 

ըն   տա       նիքէն կարգ մը ան   դամնե   րու ալ 

մաս   նակցու   թեամբ եւ հա   սաւ 55 հո   գիի։ 

Պաշ   տօ       նական եւ զբօ   սաշրջա   կան 

այ   ցե       րէն ու փոր   ձե       րէն վերջ 31 Յու   լիս 

Հինգշաբ   թի օր պե   տական հե   ռուստաալիք 

Հ1-ի «Առա   ւօտ Լու   սոյ» անուն ծրագ   րին 

հիւ   րը եղող Լու   սա       ւորի   չի վա   րիչը Յա   կոբ 

Մա   միկո   նեան երգչա   խումբի ծրա   գիր   նե      -

րուն մա   սին տե   ղեկու   թիւններ տուաւ։ 

1 Օգոս   տոս Ուրբաթ, փա   ռատօ   նի բաց  -

ման օրը բո   լոր երգչա   խումբե   րը Արամ 

Խա   չատու   րեան Հա   մեր   գասրա   հին մէջ 

երաժշտա   պետ Յով   հաննէս Չէ   քիճեանի 

ղե   կավա   րու   թեամբ եր   գե       ցին Արա Գէոր  -

գեանի «Կանք ու կը լի   նենք» անուն յօ  -

րինու   մը։

Հե   տեւեալ օրը, Լու   սա       ւորիչ Երգչա  -

խումբի պատ   մութեան մէջ ոս   կէ տա   ռերով 

փո   րագ   րուած օր մը եղաւ։ Առ   նօ Պա  -

պաճա   նեան հա   մեր   գասրա   հին մէջ 300 

հո   գիի առ   ջեւ բեմ բարձրա   ցող երգչա  -

խումբին դաշ   նա       մու   րով ըն   կե       րակ   ցե       ցաւ 

Կո   միտա   սի Անուան Երաժշտա   նոցի դաշ  -

նա       մու   րի մաս   թը       րի աշա   կերտ Արէտ Պօզ  -

թաշ Թով   մա       սեան։ Եր   գա       ցան   կին մէջ 

կա   յին Կո   միտաս, Եկ   մա       լեան, Սիւ   նի, 

Կա   նաչեան, Կո   տոյեան, Անա   սեան, Մէյ  -

խա       նէճեան, Թօ   շիկեան, Մա   նասեան, Ալ  -

թունեանի նման անուանի երա   ժիշտնե  -

րու յօ   րինումնե   րը։

Լէ   նա Էլ   մաօղ   լուի, Շանթ Չաք   մաքճըի 

եւ Սէր   ճան Կա   զէրօղ   լուի մե   ներգնե   րը ծա  -

փող   ջոյննե   րով կրկնուեցան։ Հա   մեր   գը վերջ 

գտաւ Ռ. Ալ   թունեանին «Օրհներգ»ով։

Սփիւռքի Նա   խարա   րու   թեան կող   մէ 

Սերժ Սրա   բիոնեանի ձե   ռամբ Երգչա  -

խումբին  եւ ղե   կավա   րին ոս   կէ մե   տայլ 

նուիրուեցաւ, իսկ Փա   ռատօ   նի գլխա   ւոր 

վա   րիչ Սա   մուէլ Հա   րոյեան հա   ւաս   տա      -

գիր մը յանձնեց Յա   կոբ Մա   միկո   նեանին։

3 Օգոս   տոս Կի   րակի օր Ս. Էջ   միածին 

Մայր Տա   ճար այ   ցե       լող խումբը, նոյն օր 

ուշ գի   շերին Իս   թանպուլ վե րադար ձաւ։ 

«Լուսաւորիչ» կրկին 
Հայաստան այցելեց

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

թշնամին, չես կրնար տեսնել։ 


