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այաստանի Մշակոյթի Նախարարութիւնը ձեռնարկած է «Հայ Երաժշտութեան
հանրագիտարան»ի մը ստեղծման եւ հրատարակման գործընթացին։ Այս նիւթի շուրջ
Մշակութային Նախարարի հրամանով ստեղծուած է յանձնաժողով մը, որու կազմին մէջ կը
մտնեն վաստակաշատ երաժշտագէտներ, Հայկական հանրագիտարանի հրատարակչութեան,
ՀՀ. Գիտութիւններու Ազգ. Ակադեմիայի արուեստի ինստիտուտի, Երեւանի Կոմիտասի
անուան պետական երաժշտանոցի գիտաշխատողներ, Հայաստանի կոմպոզիտորներու
եւ երաժշտագէտներու միութիւնը, նաեւ Հայաստանի երգչախմբային ընկերութեան
ներկայացուցիչներ։
26 Յուլիսին, Մշակոյթի նախարարութեան կողմէ կատարուած է վերոնշեալ
յանձնաժողովի առաջին նիստը. ներկայացուած է նախարարութեան յանձնարարութիւնով
Հայկական հանրագիտարան հրատարակչութեան պատրաստած նախագիծը, ճշդուած է
հանրագիտարանի կառուցուածքը եւ թեմատիկ բառացանկի սկզբունքները, ինչպէս նաեւ
ընթացիկ կազմակերպչական հարցեր։
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այոց հինգ տա ղաւարները, ինչպէս նաեւ այլ
կրօնական ու ազգային միւս
տօները մեր ժողովուրդի ձեւաւորման շրջաններէն մեզի
հասած են, դարերու ընթացքին
անընդհատ ձեւափոխութիւններու ենթարկուելով եկած են
մինչեւ մեր օրերը։ Հայ ժողովուրդի տօնացոյցի մասնագէտներ եւ ուսումնասիրողներ
կը բացայայտեն արեւի ու կրակի, ջուրի եւ հողի պաշտամունքին նուիրուած տօնական
հանդիսութիւններ, ինչպէս նաեւ
հեթանոսական շրջանի աստուածութիւններուն նուիրուած
ծէսեր։
Քրիստոնէութեան ընդունումէն յետոյ հայ ժողովուրդի
աւանդական տօնացոյցն ալ
վերածուեցաւ քրիստոնէական
աշխարհայեացքի։ Այսուհանդերձ նոր կրօնը հին պաշտամունքներն ու հաւատալիքները
բոլորովին վերացնելու փոխարէն ներմուծեց
իր տօնացոյցին մէջ։ Այսպէս մենք Ծննդեան
Ջրօրհնէքի, ինչպէս նաեւ Վարդավառի խորհուրդին մէջ կը նկատենք ջուրի պաշտամունքի, իսկ Տեառնընդառաջի մէջ կրակի,
Ծաղկազարդի մէջ ալ բնութեան պաշտամունքին հետքերը։ Զատկի, օրինակ՝ Քրիստոսի յարութեան մէջ կը տեսնուի մահուան
եւ վերածնունդի խորհուրդը, եւ որովհետեւ
հայերը արեւապաշտ էին, բնութեան նոր
յարութիւնը, այսինքն գարունը կը հռչակէին «Յաղթութիւն արեգական զօրութեան»,
ինչպէս որ յետոյ քրիստոնեաները զայն
հռչակեցին «Յաղթութիւն արեգական արդարութեան», քանզի Քրիստոս ճիշդ այդ
օրերուն իր յարութեամբ աշխարհին տուաւ
նոր կեանք։

Խաղողօրհնէք, Վերափոխումն Ս.
Աստուածածնի
Ինչպէս որ ընդունուած չէր, Վարդավառէն առաջ խնձոր ուտելը, այնպէս ալ
ընդունուած չէր խաղող ուտել մինչեւ Օգոստոսի 15-ին նախորդող կամ յաջորդող Կիրակի օրը՝ Խաղողօրհնէքի տօնը։
Աշխարհի բազմաթիւ ժողովուրդներու
նման հայոց մէջ ալ աւանդաբար պահուած
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ուրքիոյ փոքրամասնութիւններու դպրոցները ամբողջ հանրապետութեան շրջանին հարկադրուեցան յաղթահարել բազմաթիւ
դժուարութիւններ։ Մանաւանդ այդ դպրոցներուն շահ ակնկալող յատուկ դպրոցներու հետ նոյն դիրքին մէջ դասուիլը տեղի
տուաւ բազում դժուարութիւններու։ Այժմ
Կրթական Նախարարութիւնը որոշած է
յատուկ դպրոցներու աշակերտներուն ալ
նիւթական աջակցութիւն բերել եւ փոքրամասնութիւններու դպրոցներն ալ պիտի
օգտուին այս առիթէն։
Սակայն պատրաստուած նախագծի պայմանները այժմէն խոչընդոտներ կը ստեղծեն անոնց դիմաց։ Օրինակի համար կը
պահանջուի որ օգնութիւն ստացող դպրոցներու դասարանները ունենան նուազագոյն
12 աշակերտ։ Յունական դպրոցներէն ոչ
մէկը կրնայ ապահովել այդ աշակերտի
թիւը։ Հինգ հայկական դպրոցներ ալ նոյն
սահմանափակման հետեւանքով զուրկ պիտի
մնան պետական օգնութենէն։ Կրթական
Նախարարութեան այս որոշումէն ամբողջ
Թուրքիոյ տարածքէն պիտի օգտուին 250
հազար աշակերտներ, որոնցմէ 78 հազարը
կ՚ուսանին Իսթանպուլի դպրոցներուն մէջ։
Մնաց որ արգելքներէն կամ սահմանափակումներէն անդին, կարեւոր խոչընդոտ մըն
է նաեւ դիմումի ժամկէտը, որ ճշդուած է
մինչեւ 18 Օգոստոս։
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քաղաքականութիւն է
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սովորութիւն եղած էր հասունցած առաջին
բերքը կամ պտուղները զոհաբերել ուխտավայրերու կամ պաշտամունքի այլ օճախներու, որմէ ետք կարելի էր միայն ուտել։
Հայոց մէջ ալ, տարբեր տօներու զոհաբերուած ուտելիքներ ու պտուղներ են.հաւկիթը՝ Զատիկին, կաթն ու կաթնապուրը՝ Համբարձումին, խնձորը՝ Վարդավառին,
հացահատիկը՝ Նոր Տարւոյն, իսկ խաղողին
նուիրուած էր յատուկ տօն՝ Խաղողօրհնէք։
Պատահական չէ, որ Օգոստոս ամիսը կը զուգադիպի հին Հայոց Նաւասարդ
ամսուան հետ։ Այլ խօսքով Նաւասարդի
առաջին օրը, այժմու Օգոստոսի 7 կամ 8,
հայերու Ամանորը, ուրեմն մեծագոյն տօնն
էր, քանի որ հողագործ հայ ժողովուրդը այդ
օրերուն աւարտած կ՚ըլլար արտի գործերը,
իրականացուցած՝ հունձքը, կալը, բերքահաւաքը, ու լեցուցած կ՚ըլլար ամբարները։
Այլեւս ժամանակն էր մեծահանդէս տօնելու նոր տարեմուտը, յանուն ոսկիածին,
ոսկեմայր Անահիտի ու հանդիսաւոր կերպով երախտագիտութիւն յայտնել անոր,
իր պարգեւած շնորհներուն ու բարիքներուն համար։
Զարմանալի զուգադիպութեամբ, Մարիամ Աստուածածնի մահը պատահեցաւ
այս ամսուն այս օրերուն մէջ, ուրեմն Անա-

հիտի ձօնուած տօնական օրերը նոյնացուեցան Աստուածածնի յերկինս վերափոխուելու տօնական օրերուն հետ։ Հաւանաբար
այդ զոյգ առիթներու պատճառաւ կիներու
փառքն է Աստուածածինը եւ ոչ մի տօն
կիներու համար այնքան մեծ նշանակութիւն ունի, որքան այս մէկը։ Իրենց ամէն
ուխտ եւ ամէն ուրախութիւն այս տօնին
պահուած է գրեթէ։ Այս տաղաւարի օրերուն մէջ կը շնորհաւորուին բոլոր այն կիներուն անունները, որոնք յատուկ տօնական
օր չունին։ Աստուածածնի նախորդող օրը,
որ կը յիշուի Շողակաթը, որ գուցէ մակդիրն էր Անահիտի, եւ որ փոխանցեցաւ
ի փառս Տիրամօր. իսկ այս տօնի Ա. օրը
կը շնորհաւորուին Մարիամ անուն կրողները, Բ. օր՝ Թագուհի, Գ. օր՝ Սրբուհի,
Դ. օր՝ Պայծառ, Ե. օր՝ Երանուհի, Զ. օր՝
Համասփիւռ, Է. օր՝ Անթառամ, Ը. օր՝ Տիրուհի, Թ. օր՝ Մարգրիտ։

Հայոց այգիներու խաղողներ
Վերադառնալով խաղողին, յիշենք հայոց այգիներու մէկ- երկու պատահարներ,
որոնք կը վերաբերին խաղողին։ Անգամ մը,
Լիոնաբնակ (ֆրանսահայ) բարեկամներու
խումբով մը իջեւանած էինք Խարբերդի Ծովք
անուն լիճի ափին մօթէլ մը։ Երեկոյեան

ընթրիքէն
ընթրի
քէն յե
յետոյ
տոյ
մեր սեղանները զարդարուեցան առատ խաղողի
պտղամաններով եւ պանդոկատէրը ըսաւ, որ Էլազըղ քաղաքի մինչեւ այսօր դեռ «Հայոց այգիներ»
կոչուած այգիներէն իր ձեռքով մեզի համար քաղած
էր այս խաղողները։ Բայց
երբ նկատեց, որ մարդիկ
ողկոյզները թուղթեր փաթաթելով իրենց պայուսակները կը դնեն, ամէն
մէկին զատ զատ տոպրակներու մէջ նուիրեց նոյն
խաղողներէն, տուն տանելու համար։
***
Այլ խումբով մը, այլ պտոյտի մը Ամասիա էինք այցելած, ուր հետաքրքրութեամբ
հարցուցի պանդոկատիրոջ, որ իմ ամասիացի
քեռայրս ամէն տարի գինի եւ խնձոր բերել կու տար այս քաղաքէն։ Պատասխանը
եղաւ հետեւեալը.- «Գինին հառամ ըլլալուն հայոց ժամանակէն մնացած այգիները
փճացուեցան ու անոնց տեղ բարձրայարկ
շէնքեր կառուցուեցան։ Նոյն ճակատագրին ենթարկուեցան խնձորենիները եւ այլեւս դժուար կը ճարուի Ամասիոյ համբաւաւոր խնձորը»։
-Ինչո՞ւ, հարց տուի, խնձորն ալ հառամ է՞ր։
***
Աղթամար գացողները գիտեն. վերջին
տարիներուն Սուրբ Խաչի տօնին կղզի այցելող ամենազգի ուխտաւորներուն բաժնելու համար Մշեցի մը սնտուկներով խաղող կը բերէ Տարօնի հայոց այգիներէն։
Խա ղողը կը կո չուի «Վա քաս», որ
ըստ Թէոդիկի «Ամենուն Տարեցոյց»ի 1926
հատորի, խաղողի ու այգիի մասին աշխատասիրութեան «Վաղհաս» կոչուած խաղողն
է, որ կանուխ հասնելուն գինի կը շինեն
եղեր։

Պետական նպաստը մեզի համար ճար չէ
ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹէՔԻՆ

Մենք ու Մերոնք

Բացի դասարաններու տարողութեան
սահմանումէն դեռ կան բազմաթիւ գործօններ, որոնք կը դժուարացնեն փոքրամասնութեան դպրոցներու օգնութիւն ստանալու հաւանականութիւնը։ Բուն խնդիրը
այն է որ կրթութեան Նախարարութիւնը չէ
կրցած զանազանել նիւթական շահի ակնկալութեամբ բացուած յատուկ դպրոցները եւ
անվճար ուսում ջամբող փոքրամասնութեանց
վարժարանները։ Ըստ նախալսումներու
նախադպրոցական կրթական հաստատութիւններուն, այսինքն մանկապարտէզի

աշակերտներուն համար որպէս տարեկան
նպաստ ճշդուած է 2.500, նախակրթարաններու համար 3.000, միջնակարգ եւ երկրորդական դպրոցներու համար ալ 3.500 լիրա։
Փոքրամասնութեան դպրոցներու վարչութիւնները կոչ կ՚ընեն ծնողներուն, որպէսզի
անոնք դիմում կատարեն նպաստ ստանալու համար։ Սակայն նպաստը ո՛չ թէ
ուղղակի աշակերտին, այլ պիտի փոխանցուի դպրոցներու հաշւոյն։ Փոքրամասնութեան դպրոցները կը մատակարարուին
հիմնադրամներու կողմէ եւ այժմ յստակ չէ

թէ անոնք ինչ պայմաններով պիտի ստանան այդ նպաստը։
Իսթանպուլահայ դպրոցներու բարելաւման համար նուիրեալ աշխատութիւն տանող
Կարօ Փայլան կ՚ըսէ, թէ մնայուն լուծումի
մը հանգելու համար անհրաժեշտ է նոր
օրէնքի նախագծի մը պատրաստութիւնը։
Ըստ երեւոյթի նախարարութեան նոր կիրարկումը որքան ալ նպաստէ յատուկ դպրոցներու, տակաւին բաւական հեռու է փոքրամասնութեան վարժարաններու հոգերը
թեթեւցնելէ։

Մերձեցում ուսուցիչներու միջոցաւ
Ե

ավաշ-Կամաց ամառնային դասընթացքի առաջին փորձը կատարուած էր
2005 թուին Անտիոքի մէջ։ Վեցօրեայ ծրագրին մասնակցած էին Հայաստանէն եւ Թուրքիայէն համալսարանականներ։
Այժմ Հելսինքի Քաղաքացիներու միութիւնը եւ Հելսինքի Քաղաքացիներու
խո
խորհուրդի Վանաձորի գրասենեակը Թուրքիայէն եւ Հայաստանէն երիտասարդ
մասնակիցներ մէկտեղելով կը փորձեն հասարակութիւններու միջեւ մերձեմա
ցումներ գոյացնել։ Այս տարուան դասընթացներու կը մասնակցին Թուրքիայէն
ցո
21 եւ Հայաստանէն ալ 18 ուսուցիչներ, կամ ալ մանկավարժական դպրոցի
աշակերտներ։ Այս տարուայ դասընթացքները կը կատարուին 11-17 Օգոսա
տոս թուականներու միջեւ Սափանճայի մէջ։ Այժմու վեցօրեայ աշխատանոցի
տ
ըընթացքին զանազան նիւթերու շուրջ ելոյթներ պիտի ունենան Հայաստանէն
եեւ Թուրքիայէն ակադեմականներ, կրթական մշակներ, գրողներ, լրագրողներ,
հհետազօտողներ եւ շարժանկարի գործիչներ։ Սոյն ծրագրի երրորդ հանգրուանը
պիտի կայանայ 2015-ի ամրան ամիսներուն Հայաստանի մէջ։
պ

ուրքիոյ հանրապետութեան հիմնական սկզբունքներէն մէկն է հոգեւոր
եւ աշխարհական կեանքերու տարանջատումը։ Այս խիստ ու յստակ անջատման
ետին կայ նախորդ պետական համակարգին հոգեւոր դիմագիծը։ Ինչպէս ծանօթ
է, Սէլիմ Ա. Կայսրէն սկսեալ Օսմանեան
սուլթանները ստանձնած էին խալիֆայի իրաւասութիւնները, որոնցմով իրենց
քաղաքական վճիռները կը ստանային
նաեւ հոգեւոր իմաստ եւ անձեռնմխելիութիւն։
Հան րա պետա կան հա մակար գը
թագաւորի մենատիրութեան հետ միասին
վերջ տուաւ խալիֆայի եւ շեյխիւլիսլամի դրութեան։ Խորհրդարանի կողմէ ընդունուեցաւ արդի իրաւաբանութեան օրէնսդրութիւնը։ Ընդունուեցաւ
նաեւ ֆրանսական ծագումով լաիքութեան կարգը։ Անշուշտ որ այս հիմնական յեղաշրջում մըն էր, բայց շուտով
աղաւաղուեցաւ նոյնինքն քաղաքական գործիչներու ձեռամբ։ Յիշենք որ
մօտ անցեալին վարչապետ Էրտողան
ալեւիներու սրբավայրը աղօթատեղի
կոչելու մասին դիմած էր սիւննիներու
հակակշռին տակ գտնուող Կրօնից Տեսչութեան։ Անշուշտ այս վերջինն ալ մերժած էր ճէմէվիները աղօթատեղի կոչելու
առաջարկը, ըսելով թէ իսլամներու աղօթատեղին մզկիթն է։
Ուրեմն կարելի է ըսել թէ հոգեւորականութիւնը անխուսափելի կերպով
մխրճուած է քաղաքականութեան։ Այդ
երեւոյթին կ՚ենթարկուին նաեւ երկրի
ոչ իսլամ ժողովուրդներու կրօնապետներն ալ։ Չենք մոռցած թէ մեր նախորդ
պատրիարքները ինչպէս կը ստիպուէին
հայկական խնդիրներու մասին Թուրքիոյ
պետութեան համար հաճելի յայտարարութիւններ ընելու։ Առաջին անգամ Յունաց Տիեզերական Բարթողիմէոս պատրիարքն էր որ քաջութիւնը ունեցաւ
ազգայնական շրջանակներու նմանաբնոյթ ճնշումներուն «Մենք զմեզ խաչուած
կը զգանք» ըսելով յայտնեց իր դժգոհութիւնը եւ այդ խօսքէն ետք ալ ոչ մէկը
համարձակեցաւ իր վրայ նման ճնշում
բանեցնելու։
Սակայն մինչեւ օրս չէր գտնուած
հոգեւոր պետ մը, որ Թուրքիոյ Հայոց
Պատրիարքարանի Փոխանորդ Արամ
Սրբազանի նման յստակ դիրք բռնէր
քաղաքական կուսակցութեան մը եւ
այդ կուսակցութեան պետին ի նպաստ։
Ճիշդ է որ բովանդակ հայութիւնը գիտէր
թէ Գարեգին Ա. Պատրիարք ալ իր օրով
համակրանք ունէր Տէմոքրաթ կուսակցութեան եւ անոր պետին՝ վարչապետ Ատնան Մենտերէսի նկատմամբ։
Բայց ան անգամ աւելի զուսպ եղած էր
իր հակումը արտայայտելու խնդրին մէջ։
Շատ բնական է որ պատրիարքական
աթոռակալներն ալ պիտի ունենան իրենց
քաղաքական նախասիրութիւնները։ Բայց
այս մասին շռայլ յայտարարութիւններէ հեռու մնալով պիտի կարենան գոնէ
ապաստանիլ հոգեւորականի ինքնութեան ետին, առանց խօսելու քաղաքական նիւթերու մասին։ Ի վերջոյ այս
երկրին մէջ կայ զրպարտութիւններու միջոցաւ ատելութիւն արտադրող
մամուլի մը աւանդութիւնը։ Վերջին
նախագահական ընտրութիւնն ալ ցոյց
տուաւ թէ Թուրքիոյ հայութիւնը հեռու
է միանշանակ քուէարկելէ, որ շատ բնական է ժողովրդավարութեան առումով։
Համայնքի որոշ մէկ հատուածը, յատկապէս թաղականներու եւ բարերարներու փաղանգը նեցուկ կանգնեցան
վարչապետ Էրտողանին։ Միւս կողմէ
հայաշատ թաղերու սնտուկներէն մեծ
թիւով քուէ ստացաւ Սելահատտին Տէմիրթաշ։ Նոյնպէս բազմաթիւ հայեր ալ
իրենց ձայները ուղղեցին դէպի գլխաւոր ընդդիմադիր կուսակցութեան թեկնածուին, յուսալով որ ան է Էրտողանի
մրցակիցը։ Մեր՝ հասարակ մարդկանց
նախասիրութիւնները բոլորովին անհատական ըլլալով միայն մեզ պատասխանատուութեան առջեւ կը դնէ։ Բայց
կարելի չէ նոյնը ըսել պատրիարքներու
կամ անոնց փոխանորդներուն համար,
քանի որ այս վերջինները կը համարուին
«Ազգապետ»։
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զուր չէ որ մարդիկ կը
հա ւատան սուրբե րու
հրաշագործ զօրութեան։ Ինձ
նման հաւատքի աղքատս
անգամ դարձի կու գայ, ուրախ երկիւղածութեամբ կը
խոնարհի Սուրբ Կիրակոսի
յիշատակին առաջ, տեսնելով անոր գործած հրաշքը։
Իրաւ հրաշք մըն է, որ պատահեցաւ Ամիտայի խոնարհած պատմական տաճարի
վերակառուցմամբ։ Եկեղեցւոյ հետ վերակենդանացաւ
նաեւ ժողովուրդը՝ որու մասին ընդհանուր համոզում
գոյացած էր որ կորած է
առյաւէտ։ Սխալ պիտի չըլլայ ըսել թէ այդ կո րած
ժողովուրդը փիւնիկի նման
վերակենդանացաւ իր մոխիրներէն ու հիմա նոր աւիւնով
կը մեկնի համայն հայութեան
հայրենի երկիր, վերագտնելու համար ամբողջ դար մը
ծանր ու անթափանց մշուշի տակ անյայտացած հարազատ ինքնութիւնը։
Գառնիի Տաճարին շուքին տակ
Սուրբ Կիրակոս եկեղեցիի ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՖՐԱԹ ԱՅԿԻՒՆ (Nar Photos)
վերաբացումէն ետք, Ամիտայի մերձակայ քաղաքներէն բազմաթիւ հայեր մի առ մի սկսան
ի յայտ գալ ու մէկտեղուիլ տաճարի մոգական բա կին մէջ։ Թէ թա ղակա նու թիւնը եւ թէ շրջանային վարչութիւնները
չէին կրնար անհաղորդ մնալ այս նոր
խլրտումի նկատմամբ։ Արդարեւ Տիյարպէքիրի «Սուր» թաղամասի նախկին քաղաքապետ Ապտուլլահ Տէմիրպաշ նկատի ունենալով թաղեցի հայ ժողովուրդին
պահանջները, ձեռնարկեց քաղաքապետարանի կարգադրութեամբ հայերէն լեզուի
դասընթացներու։ Երկրորդ դասաշրջանին
մասնակցողներու թիւը հասած էր 80-ի, ձուած հանրաշարժը, ներկայ պայմաննեորոնց այդտեղ գոյացած մէկտեղումը կը րու մէջ բաւական դաժան է ցամաքավերածուէր միութենական գործընթացի։ յին ճամբորդութիւնը դէպի Հայաստան։
Այսպէս անոնք յատուկ ուխտագնացու- Մա նաւանդ որ մենք եր թի ժա մանակ
թիւններ կատարեցին դէպի Վաքըֆլըգիւ- նա խընտրած էինք Ար տա հան-Փո սոֆի
ղի Սուրբ Աստուածածին կամ Աղթամարի սահմանադուռը, որ անցնելով Ջավախքի
Սուրբ Խաչ եկեղեցիները։ Ահա դէպի Հա- Ախալցխա եւ Ախալքալաք քաղաքներէն,
յաստան հաւաքաբար ճամբորդութիւն մը շուտով կը հասնի Հայաստանի հիւսիկատարելու խորհուրդն ալ այդ ուխտագը- սային հատուած՝ Շիրակի մարզ։ Ափսոս
նացութիւններու ընթացքին գոյացաւ ու որ այս սահմանադուռը շատ բանուկ չըլզարգացաւ։ Երկարատեւ պրպտումներէ լալով, երեկոները կը փակուի եղեր մինչեւ
ետք նման ուղեւորութիւնը իրականացը- յաջորդ առաւօտ։ Կէս գիշերը անց սահնելու համար, կապ հաստատուեցաւ ՀՀ ման հասնելով մենք ալ հարկադրուեցանք
Սփիւռքի նախարարութեան հետ։ Այսպէ- աւելի քան վեց ժամուայ սպասումի մը։
Առաջինը Թուրքիա-Վրաստան, իսկ
սով այցելութիւնը պատշաճեցուեցաւ նաերկրոր
դը Վրաստան-Հայաստան ըլլախարարութեան «Արի Տուն» նախագծին,
որ ամառուայ ամիսներուն կը գործադրուի լով երկու սահմաններ պիտի հատէինք։
սփիւռքահայ երիտասարդներուն Հայաս- Եթէ բաց թողենք վեց ժամուայ ձանձրատան այցելութիւնը իրականացնելու մի- ցուցիչ սպասումը, առաջին սահմանը անցանք դիւ րութեամբ։ Այդ պա հուն մեր
տումով։
2 Օգոստոս Շաբաթ օր, ցերեկուայ խումբի միակ ափսոսանքը նախագահուժամը մէկին Ամիտայէն 47 ուղեւորներով թեան թեկնածու Սելահատտին Տէմիրթաճամբայ ելած հանրաշարժը երեք ժամ շի զրկուած 48 քուէներն էին։ Փորձեցինք
ետք հասած էր Պինկէօլ, ուր Տէրսիմէն սահմանի վրայ քուէարկել, բայց պաշտօգալով իրենց միացայ մեր պայմանաւոր- նեան պարզեց թէ այդ իրաւունքէն կ՚օգւած պէնզինի լցքակայանի մէջ։ Այնքան տուին միայն վեց ամիսէ աւելի երկար
բարձր տրամադրուած էին որ, մենք առա- արտասահման մնացածները։ Իսկ հասնեջին կէս ժամուայ ընթացքին յաջողեցանք լով Վրաստան-Հայաստան սահմանը, ի
մտերմանալ իրենց հետ։ Այդ մտերմութիւ- յայտ եկաւ կանանչ անցագիրներու խնդինը ալաւելի պիտի ջերմանար յաջորդող րը։ Խումբին մէջ կային 11 ուսուցիչներ
ժամերուն եւ օրերուն ու շաբաթի աւար- կամ ակադեմականներ, որոնք կը կրէին
տին բոլորս պիտի դառնայինք սիրալիր Թուրքիոյ Հանրապետութեան ծառայողական կանանչ անցագիրներ։ Սահմաբարեկամներ։
Ուխտաւորներու խումբի պետն էր Սուրբ նապահ պաշտօնէութիւնը իրաւասու չէ
Կիրակոս եկեղեցիի թաղական խորհուրդի այդ անցագիրը կրողներուն վիզա տաանդամներէն Կաֆֆուր Թիւրքայ, որ կը լու։ Ուստի կապ հաստատուեցաւ նախ
վա յելէր հա մառօ տուած «Սէ րոք», այ - Սփիւռքի, ապա Արտ. Գործ. նախարարութիւններուն հետ, որոնց միջամտութեամբ
սինքն՝ առաջնորդ մակդիրը։
Որքան ալ հանգստաւէտ ըլլար վար- լուծուեցաւ այս խոչընդոտն ալ։

«Իմ Հայրենիք,
քո գիրկը բաց»
Հանրաշարժը երբ կանգ կ՚առնէր Շիրակ հիւրանոցի առջեւ, օրը հասած էր
իր աւարտին եւ բոլոր ուղեւորներս ալ
ուժասպառ…
***
Յաջորդ օրը սկսաւ ամբողջ խումբին
Սփիւռքի նախարարութիւն տուած այցելութիւնով։ Տրուած ըլլալով թէ նախարարուհի Հրանոյշ Յակոբեան երկրէ դուրս
կը գտնուէր, խումբը ընդունեց նախարարի տեղակալ Ֆիրտուս Զաքարեան։ Ան
ողջունեց տիյարպէքիրցի հայերուն այս
նախաձեռնութիւնը, որ կը միտէր Հայաստան երկրի ու իր ժողովուրդին հետ հաղորդուիլ։ Իսկ տիյարպէքիրցիներու անունով ալ ելոյթ ունեցաւ «Սերոք» Կաֆֆուր,
որ խիստ կարեւորեց այս հանդիպումը եւ
անոր ունենալիք անդրադարձները հայապահ պանման եւ ազ գա յին գի տակ ցութեան ամրապնդման իմաստով։ Թիւրքայ
ապա յուշանուէր մը յանձնեց տեղակալ
Զաքարեանին, որու վրայ նկարուած էր
Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին։
Այս պաշտօնական հանդիպումէն ետք
սկսաւ Սփիւռքի Նախարարութեան ծրագրած օրընդմէջ պտոյտները, որոնցմէ եզակի կը մնան երկուքը։ Առաջինը՝ դէպի
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին կատարուած
այցելութիւնն էր, որու ընթացքին Սուրբ
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ կատարուեցաւ
խումբի երկու անդամներու մկրտութիւնը։
Բագրատ Եպս. Գալստանեանի ձեռամբ
կատարուած մկրտութեան խորհուրդի կնքահայրն էր իսթանպուլաբնակ ատամնաբոյժ Վարուժան-Անոյշ Ասատուր ամոլը,
որոնք Իսթանպուլէն Տիյարպէքիր գալով
միացած էին այս խումբին։ Մկրտութեան
խորհուրդի աւարտին Էջմիածնի «Շողակաթ»
հեռուստակայանի նկարահանող խումբը

տեսակցեցաւ մկրտուածներուն հետ, փոխանցելով անոնց այդ պահի զգացումները։ Անժէլ վերանուանուած Րահիմէ կ՚ըսէր
հետեւեալը.- «Ո՛չ ամուսինս եւ ո՛չ ալ զաւակներս տեղեակ են մկրտութենէս։ Չեմ
գիտեր թէ ի՞նչ պիտի ըլլայ անոնց հակազդեցութիւնը։ Բայց գիտեմ թէ հօրս,
մեծ հօրս եւ իմ բոլոր նախնեաց հոգիները պիտի խաղաղին իմ այս որոշումով»։
Իսկ մեծ հօր անունով Ստեփան վերանուանուած Սամի, Հայ Առաքելական
եկեղեցիի մէջ մկրտուելով կը հաւատար,
թէ փաստացի կը դառնար իր հայ ինքնութիւնը։ «Ինչպէս որ ես զիս Իսլամ կրօնի հաւատացեալ չեմ համարած, ըլլալով
համայնավար գաղափարախօսութեան ջատագով, քրիստոնեայ ալ չեմ համարեր։
Բայց մկրտուելով կատարած կ՚ըլլամ հասարակութեան ընկալած ձեւով Հայ քրիստոնեայ ինքնութեան հրամայականը»։
Եթէ այս այցելութեան խորհրդանշական կարեւոր պահերէն մէկը Սուրբ Էջմիածնի մէջ կատարուած մկրտութիւնն էր,
երկրորդն ալ անտարակոյս Քաղցրադիր
գիւղի մէջ սարքուած «Տիգրանակերտի
գիշեր»ն էր։ Քաղցրադիր գիւղը Գառնիի
ճանապարհին վրայ է, Չարենցի կամարէն
քիչ հեռու։ Այդտեղ նախկին ամերիկաբընակ ամոլ մը տարածք մը գնած ու սարքած են հիւրանոց ու ճաշարան։ Գիւղին
անունը արդարացնող լեռնային գեղեցիկ
տեսարանով օժտուած այս վայրը բառին
բուն իմաստով այլընտրանքային հրապոյր
մը կը ներկայացնէ սովորականի սահմաններէն դուրս ելլել ցանկացողներուն։
Իր այդ յատկութիւնով ալ բոլորովին կը
պատշաճէր որպէս «տիյարպէքիրցիներու
գիշերը» անցկացնելու յարմարագոյն վայր։

Խոհանոցի, սպասարկման
եւ մատուցման ո՛չ մէկ թերու թիւն կար գիւ ղի այս
համեստ ճաշարանին մէջ։
Իսկ միւս կողմէ տիյարպէքիրցիները օրուան յատուկ
շատ վայելուչ տարազներով փու թա ցած էին այս
խրախճանքին։ Իբրեւ պատւոյ հիւր ներկայ էին նաեւ
Բագրատ Եպսկ. Գալստանեան եւ Սփիւռքի նախարարու թեան բարձրաս տի ճան
ներկայացուցիչներ։ Կ՚արժէ
նշել թէ տիգրանակերտցիներու խումբին մաս կը կազմէին նաեւ ժողովրդական
երգիչ, անուանի ուտահար
Երուանդ Պօսթանճը եւ դարձեալ այս քաղաքի սիրուած
երաժիշտներէն Ստեփան Իլհան։ Այս երկուքը կրցան
իրենց երաժշտական տաղանդով ոգեւորել բոլոր ներկաները, որոնք մինչեւ ուշ
ժամեր շուրջպարեր կազմելով ուրախութիւն վայելեցին։
***
Տիարպէքիրցիներու
խումբը 13 Օգոս տո սին
մեկ նեցաւ Ծաղ կա ձոր եւ
ամբողջ հինգ օրեր պիտի
մասնակցի ճամբարային աշխատութիւններուն։ Այդ աշխատութիւններուն մէջ կը մտնեն հայերէն լեզուի, հայոց պատմութեան, այլ
մշակոյթի ու արուեստի, երաժշտութեան
եւ պարի դասընթացքներ։ Նշենք որ ուսուցո ղական ծրա գիրը սկսած էր ար դէն Երեւանի մէջ եւ խումբը հետեւած
էր քաղաքի թիւ մէկ դպրոցէն ներս կայացած դասերուն։ Այդ դասերէն մէկուն
անձամբ ներկայացաւ Ազգային Ժողովի
պատգամաւոր եւ Արեւմտեան Հայաստանի խորհրդարանի անդամ Արագած Ախոյեան։ Պատգամաւորը ներկաներուն բացատրութիւններ տուաւ դէպի Արեւմտեան
Հայաստան իր կատարած նախորդ այցելութիւններուն եւ տեղւոյն մտաւորականու թեան հետ մշա կած յա րաբե րու թիւններուն մասին։
Տիգրանակերտցիներու խումբը որքան
ալ բաղկացած ըլլայ հայ ինքնութեան եւ
հայրենի երկրի նկատմամբ կարօտակէզ
հայերէ, իր միւս երեսակով ալ խիստ քաղաքականացած բնոյթ մը կը պարզէր։ Այդ
պատճառաւ ալ ընդմիշտ կը կայանար
հասարակական դիտարկումներէ մեկնելով կատարուած քննարկումներ, երկրի
ներկայ դժուարու թիւններուն եւ ապա գայի հեռանկարներուն ուղղեալ։ Բոլորն
ալ կը վստահէին ապագայի օրերու աւելի պայծառ ըլլալու համոզումին։ Իրենցմէ
ոմանք լրջօրէն կը հետաքրքրուէին ՀՀ
անցագիր ունենալու կամ հայրենի երկրի
վրայ սեփական տարածքի տիրանալու
մասին։ Մանաւանդ թոշակառուներ կ՚ուսումնասիրէին Հայաստանէ ներս մշտական
բնակութիւն հաստատելու պայմանները։
Իրենց ամենամեծ տառապանքը կ՚ըլլար
հայոց լեզուի բաւականաչափ չտիրապետելը։ Սակայն հայրենի երկրի ու այդ
երկրի ժողովուրդին նկատմամբ կարօտը
այնքան բարձր էր որ Տիյարպէքիրէն ժամանողները ամէն առիթ կ՚օգտագործէին
տեղացի ժողովուրդին հետ իրենց կէս
կտուր հայերէնով խօսելու։
Տիյարպէքիրի հայերու Հայաստանեան
շրջագայութիւնը իր աւարտին կը հասնի 17 Օգոստոսին, ու խումբը կ՚այցելէ
նախ՝ Թիֆլիս, ապա՝ պատմական Անի
քաղաքը։
Ուխտաւորները դարձեալ ցամաքային
ճամբով կը վերադառնան Տիյարպէքիր։

Խումբը Մատենադարանին առջեւ
Մկրտուողներ՝ Անժէլ եւ Ստեփան

Կաֆֆուր Թիւրքայ յուշանուէրը
կը յանձնէ Ֆիրտուս Զաքարեանին
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Կ

արգ մը երկիրներուն ճակատագիրը
այդպէս է գրուած։ Այդ շրջաններուն
տեղանունները միայն մեծ փորձանքներու
ենթարկուելէ ետք է որ կը սորվին մարդիկ։
Մինչ այդ տեղեակ անգամ չեն ըլլար թէ
այդպէս քաղաք մը կայ։ Քանզի այդ վայրերը ո՛չ զբօսաշրջական եւ ո՛չ ալ առեւտրական կեդրոններ են, այլ աչքէ հեռու, սրտէ

հեռու վայրեր։ 3 Օգոստոսին «Իրաք-Դամասկոս Իսլամական Պետութիւն» (ԸՇԻՏ)
կոչուած ահաբեկիչ կազմակերպութեան
գրաւումով աշխարհ տեղեկացաւ, որ Իրաքի
հիւսիսարեւելեան կարեւորագոյն քաղաքներէն Մուսուլի մերձակայ Շէնկալ լեռները Էզտիներ կը բնակին։ Այժմ Շէնկալը
կոտորածներով ծանօթ դարձաւ աշխարհին։
Ամէն կոտորած ընդվզում պատճառող
ամօթալի կրկնութիւն մըն է իրականութեան մէջ։ Տարբերութիւնները կողմնակի

են միայն, իսկ վերյիշումները շատ ուժեղ
ու թախծոտ։ Իրաքի Խորհրդարանի Էզտի
պատգամաւոր Վիան Տախիլի արտասուքով,
հեծկլտուքով ու աղաղակելով կատարած
ելոյթը բոլոր լեզուներէն վեր է օրինակ։
Նոյնիսկ եթէ չհասկնաք անոր խօսքերը,
ներքուստ կ՚իմանաք թէ ինչ ըսած է։ Ու
երբ համաշխարհային լրատու գործակալութիւնները կը թարգամանեն այդ աղաղակը,
կը տեսնէք որ չէք սխալած։ Ընդվզումի
աղաղակ մըն է այդ։ Ընդվզումի աղաղակ

մը եւ օգնութեան կոչ մը։ «Մեր այստեղ
խօսած պահուն էզտիներ ցեղասպանութեան
կ՚ենթարկուին։ Ընտանիքս կը կոտորուի
համայն իրաքցիներու նման։ Շիաներու,
սիւննիներու քրիստոնեաներու, թիւրքմէններու եւ շապաքներու նման։ Եւ այսօր ալ
էզ
է տիները։ Էզտիները կը կոտորուին Շէնկա
կ լի մէջ։ Խնդրեմ եղբայրներ, մէկ կողմ
թո
թ ղէք բոլոր քաղաքական նախասիրութ
թիւնները, որպէս մարդ մեզի զօրակցեցցէք։ Յանուն մարդկութեան կ՚աղաչեմ ձեզ։
Մ
Մեզ փրկեցէք, մեզ փրկեցէք»։
Այդ կին պատգամաւորի աղաղակներո
րուն դիմաց կռնակը դարձած կուռքի նման
կա
կանգած տղամարդոց բազմութիւնը իշխանո
նութիւն է, ամբողջ աշխարհ մըն է։ Պատմո
մութեան ընթացքին 72 անգամ բնաջնջուած
ժողովուրդը, երբ կենաց ու մահու պայքար
կը տանի, կրակը, ինչպէս միշտ, ինկած
տեղը կ՚այրէ։
Այդ կին պատգամաւորը դիտելով յիշեցի
որ Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակ
Օսմանեան Խորհրդարանի անդամ պատգամաւորները չէին կրցած աղաղակել։ Որովհետեւ 24 Ապրիլի օր մը, երբ 250 մտաւորականներ նոյն պահուն ձերբակալուելով կը
սպաննուէին, նախ ձայնը գացած էր։ Այդ
ձայնի բացակայութեան մէջ ալ ամբողջ
ժողովուրդ մը բնաջնջուեցաւ։
Էզ տի ժո ղովուրդի սար սա փահար,
ճարահատ գաղթի լուսանկարները կը
սփռուին լրատու գործակալութիւններէն։
Ոմանց ոտքը մուճակ կայ, ոմանք բոպիկ։
Այդ սարսափի պահուն ինչ որ կար իրենց
վրայ, այդ հագուստներով ճամբայ ինկած
են հոգի ի բերան։ Շէնկալի լեռներուն վրայ
պատմութեան մէջ ով գիտէ քանիերորդ
անգամ կենաց ու մահու պայքար կայ։
Հազարաւոր ընտանիքներ անօթի ու ծարաւ
կը մեռնին։ Կիներու մէկ մասը առեւանգուած են։ Վերապրածները կառուցելիք

թը (ի դէպ Ուրբաթ օրը Իրանում Կիրակի
է համարւում), 10 տարի առաջ աւելի կարեւոր տօն էր Խաղողօրհնէքի օրը։
Ծ.Լ.- Ներողութիւն, իսկ ո՞ր թուականն
է հիմա Իրանում եւ ե՞րբ են տօնում Նոր
Տարին։
Վ.Ռ.- 1393, իսկ Նէվրուզ Պայրամը 21
Մարտին են տօնում։
Ծ.Լ.- Խօսենք հայկական տօներից։
Վ.Ռ.- Մենք ունենք ազգային եւ եկեղեցական տօներ. Ամանորը, Յունուարի
6-ը, Զատիկը, Խաղողօրհնէքը, Խաչվերացը, Սուրբ Վարդանանց տօնը, Տառերի
գիւտը…։ Թէեւ կուսակցական կեանք պաշտօնապէս չկայ, սակայն համայնքը առաջնորդում է դաշնակցութեան կուսակցութիւնը,
որոնց համար յատկապէս նշանակալի են
28 Մայիսը, երբ հիմնուեց Առաջին Հանրապետութիւնը, իսկ համայնքի համար կարեւոր է 21 Սեպտեմբերը որպէս Անկախութեան տօն եւ 24 Ապրիլը, որի ժամանակ
հայերը պարտադիր գոցում են իրենց խանութները։
Ծ.Լ.- «Ալիք»-ը դաշնակցութեան թերթն է։
Վ.Ռ.- Այո, «Ալիք»-ը օրաթերթ է, երեք
շաբաթը մէկ լոյս են տեսնում «Արաքս»-ը եւ
«Պայման»-ը, ամիսը մէկ անգամ՝ «Յոյս»-ը
եւ «Լոյս»-ը։
Ծ.Լ.- Ի՞նչ միութիւններ կան։
Վ.Ռ.- Դաշնակների «Սիփան», «Նայիրի»
միութիւնները, ինչպէս նաեւ «Արարատ» միութիւնը, որ ունի 30 հազարնոց մարզադաշտ,
ոչ կուսակցական միութիւններ են «Ռաֆֆի»-ն, ԻԱՄՄ-ն՝ Իրանահայ Մարզամշակութային Միութիւն, Իրանի բարեգործական
ընդհանուր միութիւն, Աշխարհատեսների միութիւն, որը համախմբում է տարեցներին, Հայ
կանանց ընդհանուր միութիւն, Եկեղեցասէր
միութիւն, եկեղեցիներին կից կիրակնօրեայ
դպրոցներ, որի հիմադիրներից էր Տէր Մեսրոպ Ռաթեւոսեան քահանան…։
Ծ.Լ.- Ինչպիսի՞ն է կրթական համակարգը հայկական դպրոցներում։
Վ.Ռ.- Հայկական դպրոցները ունեն

12 տարուայ ուսուցում։ Պետական ծախսով են, սակայն պետութիւնը վճարում է
միայն պարսիկ ուսուցիչներին, որոնք բոլոր
առարկաները դասաւանդում են պարսկերէն
լեզուով, բացառութիւն են կազմում հայոց
լեզուն եւ հայոց պատմութիւնը եւ կրօնի
դասերը, որոնք դասաւանդում են հայ ուսուցիչները եւ նրանց վարձատրութիւնը հոգում է հայ համայնքը։ Կրօնի դասը հոգում
է նոյնպէս պետութիւնը։ Որպէս օտար լեզու սովորում են անգլերէն եւ արաբերէն։
Ծ.Լ.- Ինչպէ՞ս է ղեկավարւում համայնքը։
Վ.Ռ.- Համայնքը ունի. 1. Պատգամաւորական ժողով, որը ներկայացնում է
օրէնսդիր իշխանութիւնը, սակայն Ազգային Ժողովից էլ բարձր է, քանզի որոշում
է պիւճէի չափը եւ ծախսերը, 2. Գործադիր իշխանութիւնը իրականացնում է թեմական խորհուրդը, որի ենթակայութեան
տակ են եկեղեցական, կրթական, մշակութային եւ գերեզմանական խորհուրդները։
Ծ.Լ.- Դեռեւս 2 տարի առաջ բովանդակ աշխարհը շունչը պահած սպասում
էր, թէ ինչպէս է ԱՄՆ-ը յօշոտելու Իրանը, որը սակայն հրաշալի կերպով խոյս
տուեց հարուածից։
Վ.Ռ.- Այդպիսին է Իրանի քաղաքականութիւնը՝ շատ ճկուն. իրանցին կարող
յաղթանակած դուրս գալ պարտութիւնից։
Ծ.Լ.- Երանի Ռուսաստանը ունենար նման
ճկունութիւն եւ չենթարկէր իր ժողովուրդը
աշխարհից մեկուսանալու դժբախտութեանը։
Սակայն հաշուի առնենք, որ Պարսկաստանը 5000 տարուայ պատմութիւն ունի։ Վերջին հարցս վերաբերւում է Իրանի կողմնորոշմանը Ղարաբաղեան խնդրի հանդէպ։
Վ.Ռ.- 100 տոկոսով կողմ է, որ խնդիրը լուծուի հայերի օգտին, Իրանն ուզում
է, որ սահմաններին հայեր լինեն, նոյնիսկ
Նախիջեւանը դառնայ հայկական, որովհետեւ դա կապահովի նրանց անվտանգութիւնը, որքան Իրան-Ատրպէյճան սահմանները փոքրանան, այնքան քիչ վտանգ
կը սպառնայ Իրանին։
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ահիկ Ռաթեւոսեանը (Վահիկ Ռաթուս)
իրանահայ բժիշկ է, օրթոփետ, վնասուածքաբան, Հայ համայնքի Պատգամաւորական ժողովի անդամ (կազմի 54
անդամներից է), հրապարակախօս, հեղինակ
է «Ղարաղան, Հայ ազգաբնակչութիւն»
գրքի, պատրաստ է տպագրութեան նաեւ
իր «Ղարաբաղեան յուշեր» գիրքը։
Ռաթեւոսեանների ընտանիքը գրեթէ
ամէն տարի հիւր է գալիս Հայաստան
եւ Լեռնային Ղարաբաղ, կարօտն առնում
եւ վերադառնում Իրան։ Շատ ենք վիճում
Վահիկի հետ հայրենիքի վերաբերեալ,
Վահիկը Իրանը նախընտրում է Հայաստանին, սակայն հետզհետէ հասկանում եմ,
որ Վահիկը նոյնպէս ապրում է Հայաստանում, քանզի Իրանն էլ ունի իր Հայաստանը։ Այս օրերին Ատրպէյճեանի նախագահ
Իլհամ Ալիեւը գանգատում է Եւրոպական
խորհուրդում, թէ հայերին մի պետութիւն
բաւական չէ՞, միթէ ամէն պետութիւն, որտեղ
բնակւում են հայերը, պէտք է դառնայ հայկական, եւ նա ճիշդ է այն իմաստով, որ
հայերը երբեք չեն ձուլւում եւ պահպանում
են իրենց ինքնութիւնը, յատկապէս իսլամական երկրներում, այն էլ այն երկրում,
ուր հայերը յայտնուեցին իրենց կամքին
հակառակ։
Շահ Ապասը (17–րդ դար) հայերին
բռնի կերպով տեղափոխեց Պարսկաստան,
հետապնդելով 3 նպատակ. 1. բնակեցնել
կեդրոնական դատարկ շրջանները հայերով,
2. զարգացնել հայերի միջոցով տնտեսութիւնը, 3. հայերի տներն ու հողերը այրել
(«վառուած հողեր»–ի քաղաքականութիւն),
որպէսզի օսմանցիները չօգտուեն պարէնից,
քանզի թուրք-պարսկական պատերազմ էր
ընթանում։ Երասխ գետն այնքան արագ
պիտի անցնէին, որ շատերը զոհւում էին եւ
մարդկանց դիերը կամուրջ էին ծառայում
ողջ մնացածների համար։ 300 հազար
(250-500 հազար) հայեր բռնի գաղթեցուցին
Պարսկաստան եւ պատմութեան մէջ այդ
ներգաղթը մտաւ «Մեծ գաղթ» կամ «Շահ
Ապասի գաղթ» անուամբ։ Հետաքրքիր է,
որ իրանահայ դպրոցներում կայ իրանական
պատմութեան դասընթաց (5-րդ դասարանից), որի մէջ տեղ չի գտնում Մեծ գաղթը,
սակայն հայ աշակերտները անցնում են
նաեւ հայոց պատմութիւն 4-րդ դասարանից եւ տեղեկանում ներգաղթի մասին։
Այդ ողբերգութիւնից զատ իրանցի դարձած հայերը երբեք այլեւ նեղութիւն չկրեցին, ոչ մի ջարդ չտեսան եւ ծաղկեցին
իրանական հողի վրայ։ Սակայն յիշենք, որ
1979-ի յեղափոխութեան արդիւնքում շահի

ռեժիմը տապալուեց եւ 78 միլիոնանոց երկիրը դարձաւ իսլամական պետութիւն, որի
դատական իշխանութիւնը առաջնորդւում է
շարիաթի օրէնքներով, իսկ սահմանափակումները ոչ միայն քրիստոնեաներին են
նեղութիւն պատճառում, այլ Իրանի ողջ
բազմաէթնիկ ժողովրդին։
Վա հիկ Ռա թեւո սեանի Հա յաս տան
գտնուելու առթիւ, «Ակօս»ի համար մի փոքր
հարցազրոյց ունեցանք, զոր կու տանք
ստորեւ.Ծ.Լոքմակէօզեան.- Իրանի հայերը ազգայի՞ն փոքրամասնութիւն են։
Վ.Ռաթեւոսեան.- Շահի ժամանակ մենք
ազգային փոքրամասնութիւն էինք, այժմ
կրօնական փոքրամասնութիւն ենք, ինչպէս
նաեւ զրադաշտականները, ասորիները եւ
հրեաները։ Մենք բոլորովին անկախ ենք
եւ փակ ենք Իրանի ընդհանուր համակարգում։ Հենց իրանցիների խոստովանութեամբ
հայերը Իրանի գոհարն են եղել, քանզի
հայերի հետ են կապուած այնպիսի նորամուծութիւններ Պարսկաստանում, ինչպէս՝
տպարանը, թատրոնը, կինօն, վարքի կանոնները։
Ծ.Լ.- Ամէն տարի դուք ընտանեօք հանդերձ այցելում էք Հայաստանը, ինչպէս նաեւ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը,
չմոռանալով Մարտունին։
Վ.Ռ.- Այո, Մարտունիում ես 2 տարի
աշխատեցի, լինելով 1998-2000-ին նախագահ
Արկադի Ղուկասեանի բուժող բժիշկը, 2000ին մենք ունեցանք մեր երկրորդ աղջիկը՝
Մարիամին, եւ այդ ժամանակ վերադարձանք Թեհրան։
Ծ.Լ.- Նախ պարզենք իրանահայութեան թիւը։
Վ.Ռ.- Ամբողջ Իրանում մօտաւորապէս
60 հազար ենք. բնակութեան վայրերն են
Թեհրան, Նոր Ջուղա, Իսֆահան, Թավրիզ, Ուրումիա, Շահինշահր, նաեւ Շիրազ,
Արաք, Էնզելի նաւահանգիստ, Ռեշտ, Գորգան քաղաքները եւ Ղորուղ գիւղը։ Փերիայի շրջանի Բոլորան գիւղը միակ ամբողջովին հայկական գիւղն Է։
Ծ.Լ.- Իսկ հանրաճանաչ Թադէի վա՞նքը։
Վ.Ռ.- Իրանական Արեւմտեան Ատրպատականի նահանգում է, Խոյ քաղաքի մերձակայքում։
Ծ.Լ.- Սակայն դուք ձեր գիրքը նուիրել
էք Ղարաղանի շրջանի հայութեանը։
Վ.Ռ.- Գիրքս ընդգրկել է Ղարաղանի
ողջ պատմութիւնը՝ 1705-ից մինչեւ 1975ը։ Շրջանը գտնւում է Իրանի Կեդրոնական
նահանգի Սավէ քաղաքի ենթակայութեան
տակ, Թեհրանից 200 քմ. հեռաւորութեան
վրայ։ Իրանահայերը այցելում են Ղարաղանի եկեղեցին ուխտագնացութեան օրերին,
օրինակ, Վարդավառի նախորդող Ուրբա-

նոր կեանք մը պիտի ունենան թէ ոչ,
առանց գիտնալու կը քալեն։ Բախտաւորները Զահօ-Սիլոփիի միջեւ երթեւեկող թաքսիներու միջոցաւ կը փոխադրուին Հապուրի
սահմանադուռը։ Մնացեալը Շէնկալի լեռներէն Ճիզիրէ, Ռօժավա հասնելու յոյսը
կը սնուցեն։ Երբ ԵՓԿ-ի եւ ԸՇԻՏ-ի միջեւ
բախումները կը շարունակուին, Ռօժավան
անվերջանալի մահուան ճանապարհներուն
հայոց վերջին կայան Տէր Զօրի անապատը
կը յիշեցնէ։ Սուրիոյ ու Իրաքի սահմաններուն միջեւ օդի անհամեմատ ջերմութեան
եւ անապատի փոշիի դէմ մաքառող այս
ժողովուրդին վիշտը մինչեւ ծուծս կը զգամ։
Եւ ամբողջ սրտով կը մաղթեմ որ հասանելի տեղ մը գտնեն։ Գտնեն ու ի դէմ չարութեան, անգամ մը եւս դիմադրեն եւ իրենց
նոր կեանքին վերատիրանան։

Պուտ մըն ալ
էյլէնճէ
Կղզիներուն պիսիքլէթճիներու
փորձանքը, էն սօն ինչի՞ կապուեցաւ չիտեմ։ Ամէն պանի մէջ էղածին պէս. միջոց մը ուշադրութիւն
կ՚ընեն, արայէն ատեն անցնի նէ,
կամաց կամաց կենէ հին վիճակին
կը վերածուի։ Անոր համար կ՚ըսեմ
քիմ. կործի մը սկսիք նէ շուտ մը
ծարը մի ձգէք, հետապնդեցէք եւ
վազ մի անցնիք։ Տարօսը ծովեզերքի շէզլօնկներու փորձանքին ըսենք
արթըխ։
Կալով էյլէնճէյի… Գնալըցիները սիրուած երգիչ Մարթէն Եօրկանցը վայելելու կը պատրաստուին
կոր։ Ամսուն, 21-ին Միրիճանեանին
պացած նոր ռէստօրանը պիտի երգէ
եղեր։ Խօսքը մէջերնիս հոնտեղն ալ
փէք պռնուեր է հէ՞։ Մարթէնս փէք
կը սիրեմ չօճոխս, փէք կը հաւնիմ.
աս խըտար տարի է էֆէնտիութիւնը
պահելով, գիծը չփոխելով ճամբան
շարունակեց։ Խօլայ չէ հէ՞. կէնճութեանը հոս էփաղէկ սիրուած եւ
ճանչցուած երգիչ մըն էր։ Արթըխ
որ պայմանները ստիպեց նէ, ամէն
պանը ձգեց եւ էլաւ տուրս կնաց։
Տա րիներ տա րիսի փէս չը րած
պայքար տուաւ եւ Հայաստանէն
պռնէ մինչեւ Ամերիկա, ինքզինքը աշխարքի պիւթիւն հայերուն
սիրցունել տուաւ։
Երկար տարիներ Պոլիսէն հեռու
մնալէն ետքը, քանի մը տարի է
քիմ ատեն ատեն կու գայ կոր եւ
զանազան առիթներով քօնսէրներ
կու տայ կոր։ Կալ շաբաթ ալ Գնալըի
«ճաշ»ը պիտի ըլլայ էղեր, խըյախ
մենծ պատրաստութեան մէջ էն եւ
չորս աչքով ալ կը պէքլէյեն կոր՝
մա նաւանդ քիմ մի ջին տա րիք
ունեցողները։ Է ինչ ալ ըլլայ նէ
անոնց կէնճութեան ատեններուն
էն սիրուածներէն էր։ Ան ալ զաթը
ընդհանրապէս հիչ աս նոր մօտա
պաներուն էօզէնմիշ չըլլալէն նոստալժիք երգեր կը նախընտրէ կոր
եւ փէք ալ ճիշդ կ՚ընէ կոր։ Վերջերս անանկ զըփըր պաներ էլան
քիմ միւզիք ըսելու հազար շահիտ
կ՚ուզէ։ Զաթը ալ սաման ալէվիյի
պէս փայլելնին իլէն մարելնին մէկ
կ՚ըլլայ, կը մոռցուին կ՚երթան կոր։
Մերին վախըթին երգերը անանկ
էին մի եա... ամէն մէկը իր կարգին քլասիք մըն էր։ Ուշադրութիւն
ըրէք. կէնճերը պիլէմ ան վախտուան
երգերէն մէկը մտիկ ընելու ըլլան
նէ մութլախա կը հաւնին եւ ազդեցութեանը տակ կը մնան կոր։ Էս
տահա հիչ հին երգերէն մէկու մը
համար «աս ալ ինչ է, տէմօտէ պան
մը» ըսող կէնճի մը չհանտպեցայ։
Անանկ քիմ. Մարթէնը մտիկ ընելու պատրաստուող միջին տարիքի
մէրախլըներուն կ՚ըսեմ քիմ. կէնճ
չօճոխ ունիք նէ մութլախա հետերնիդ տարէք։ Վստահ էղէք
քիմ փէք գոհ պիտի մնան։
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ուլիս ամսու վերջաւորութեան մասնակցեցայ Սեբաստահայերու Հայրենակցական միութեան կազմակերպած Հայաստանի
միշաբաթեայ շրջապտոյտին։ Նպատակներէս մէկն ալ շփումներ ունենալ էր Հայաստանի մէջ հիմնուած հայրենակցական միութիւններու, յատկապէս սեբաստահայերու
հետ։ Այս առթիւ տեսակցեցայ Հայաստանի Հայրենակցական միութիւններու խորհուրդի ատենապետ՝ Ժոզէֆ Աւետիսեանի
հետ։ Ան աւարտած է Հայաստանի Համալսարանի թրքական բաժինը (թրքագիտութեան թեկնածու) եւ պատմական աղբիւրագէտ է։ Մեր զրոյցին հիմնական նիւթն էր
հայրենակցական միութիւններու նպատակները, գործունէութիւններ եւ անոնց դիմագրաւած դժուարութիւնները։
Պարոն Աւետիսեան, ի՞նչպէս սկսաւ
Հայրենակցական միութիւններու հիմնումը։
ԺՈԶԷՖ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ.- 1915-էն վերջ
գաղթականները սկսան փնտռել իրենց
հարազատներն ու հայրենակիցները, ուստի
գտնելու համար կարեւոր էին կառոյցներ,
հետեւաբար ստեղծուեցան հայրենակցական միութիւնները։ Հետեւաբար սփիւռքի
զանազան երկիրներու մէջ, իրենց բնօրրաններու անուններով հիմնուեցան հայրենակցական միութիւններ, օգտակար դառնալով
նաեւ իրենց եկեղեցիներուն եւ դպրոցներուն։

Այդ շրջանին ի՞նչ էր կացութիւնը Հայաստանի մէջ։
Ժ.Ա.- 1920-30-ականներուն Հայաստանի
մէջ սկսան աւաններուն նոր անուններ տրուիլ,
ինչպէս՝ Նոր Սեբաստիա, Նոր Մալաթիա
եւլն. 1965 թուականին, երբ նշուեցաւ Մեծ
Եղեռնի 50-ամեակը, ժողովուրդը կարծես
կազմակերպուելու առիթը ունեցաւ եւ վերյիշելով իրենց բնօրրանը, սկսան ձեռնարկել
հայրենակցական միութիւններու հիմնումին։
Աւելի ուշ, 1993 թուականին հիմնուած Հայրենակցական Միութիւններու խորհուրդը
սկիզբ առաւ Հայաստանի մէջ 9 հայրենակցական միութիւններով, ապա այս թիւը
բարձրացաւ 21-ի։ Իսկ այժմ կարգ մը հայրենակցական միութիւններ սպառուեցան,
քանի որ նոր սերունդ չկար այլեւս։
Ինչ էր նպատակը այս խորհուրդի հիմնումին, արդէն ամէն մէկը ունէր իր միութիւնը, ինչո՞ւ խորհուրդը հիմնուեցաւ։
Ժ.Ա.- Խորհուրդի հիմնադրութեան գլխաւոր նպատակն էր ստեղծել հայրենակցական
միութիւններու համագործակցութեան դաշտ,
կազմակերպչական մասնակցութիւն բերել
խորհուրդի մէջ ընդգրկուած միութիւններու
ընթացիկ ձեռնարկներուն եւ լայն հնչեղութիւն ունեցող համապետական եւ համազգային ծրագիրներ իրականացնել։ Խորհուրդի շնորհիւ ծնաւ «Բնօրրան» հանդէսը,
որ դարձաւ բոլոր հայրենակցական միութիւններու լուսարձակը։
Խորհուրդի կազմին մէջ մտնող հայրենակցական միութիւնները ի՞նչ ձեռնարկներ,

Ձախէն աջ՝ Տիգրան Թողաչ,
Ժոզէֆ Աւետիսեան, Երուանդ
Մղտըս, ոտքի՝ Սեպուհ Քոչաք

գեղարուեստական կամ այլ ինչ գործունէութիւններ կ՚ունենան։
Ժ.Ա.- Իւրաքանչիւր հայրենակցական
միութիւն ունի իր գործունէութեան ծրագիրը, անոնք տարեկան հանդիսութեամբ
իրենց անունը կրող յուշարձանի մօտ՝ կը
յիշատակեն 1915 թ. իրենց կազմակերպած ինքնապաշտպանութիւնները, օրինակ՝
Այնթապի հայրենակցական միութիւնը Ապրիլին, Վասպուրականը՝ Մայիսին, Հաճընը՝
Յուլիսին, Մուսա Լեռը՝ Սեպտեմբերին…։
Անոնք նաեւ կը կազմակերպեն գիտամշակութային ձեռնարկներ, հանդէսներ տար-

Յանուն զիրար ճանչնալու

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԿՈՂՄՆ
ԱՇԽԱՐՀԻ, ԿԱՄ՝
ORIENT-Ի, ANATOLIA-Ի
ԵՒ LEVANT-Ի ՄԱՍԻՆ
«Արեւելեան կողմն աշխարհի,
խաղաղութիւն թող ըլլայ»
Դ. Վարուժան
Արեւելք ճամբորդել։
Գաղափար մը, որ միշտ առինքնող
եղած է բո լորին հա մար, յատ կա պէս
շահախնդիր վաճառականներու, համբաւ
փնտռող զօրավարներու, արկածախնդիր
ճանապարհորդներու, իսկ անցեալ դարուն՝
հին աշ խարհի պեր ճանքէն գրա ւուած
գեղանկարիչներու համար։
Ցանկէն բացառուած չէ ստուգաբանութիւնը։
Ան վաղ առաւօտեան զով ժամերուն
Կրետէ կղզիէն Աղեքսանդրետտա ճամբորդելու պատրաստուող առագաստանաւու մը
վրայ կը դիտէ շիկացած հորիզոնը։ Անոր
համար արեւելքը բառերու անսահման գանձ

է, մշտաբուղխ աղբիւր։
Երբ կայմերու վրայ կը բարձրանան ու
Միջերկրականի հնազանդ հովերով կ՚ուռին առագաստները, ստուգաբանութիւնը
խաղաղ ժամանակ կ՚ունենայ նաւավարին
հետ զրուցելու «արեւելք»ի մասին։
- Պարոն ստուգաբանութիւն, ամէն ազգէ
մարդ ճամբորդած է այս նաւուն վրայ։
Մեր գացած երկիրներուն տարբեր տարբեր անուններ կու տան. մէկը orient կ՚ըսէ,
մէկը anatoli, իսկ ուրիշ մը՝ levant։ Բայց
այդ բոլոր մարդիկը նոյնչափ կը յուզուին
այս բարձրացող արեւը դիտելով։
- Պարոն նաւավար, այդ բառերը, որ
յիշեցիք հիմա, իմաստով շատ ալ հեռու չեն
իրարմէ, կրնամ նոյնիսկ ըսել, թէ անոնք
նոյնիմաստ բառեր են, որովհետեւ բոլորն
ալ ծնունդ առած են հորիզոնին վրայ
յայտնուող այս խորհրդաւոր տեսարանէն...։
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բեր առիթներով։
Հայաստանի մէջ ի՞նչ դժուարութիւններ
ունին Խորհուրդը կամ Հայրենակցական
միութիւնները։
Ժ.Ա.- Բնօրրանեան անուններով բոլոր
հայրենակցական միութիւնները, բնականաբար եւ Խորհուրդը ունին մէկ դժուարութիւն՝
նիւթական։ Կայ նաեւ երիտասարդ մարդուժի բացակայումը։ Անոնք որոշ չափով
իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն ձեռնարկներուն եւ գործունէութեանց։ Անձ մը
պէտք է սիրայօժար նուիրումով եւ զոհողութեամբ իր ներդրումն ու մասնակցութիւնը
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ողազիչի Համալսարանի Արդիւնաբերական ճարտարագիտութեան բաժնի շրջանաւարտ Շիրակ
Էրքօլ եւ նոյն բաժնի վերջին դասարանի աշակերտ
Էզկի Գարաաղաջ հիմնած են համացանցային կայքէջ
մը, որ կը կոչուի Սովորիր-Էօղրէն։ Նախաձեռնողները
իրենց ծրագիրը կը ներկայացնեն իբրեւ Թուրքիոյ եւ
Հայաստանի երիտասարդներու միջեւ հաղորդակցութիւնը աւելցնելու ուղղեալ առցանց կառոյց մը։ Անոնք
համոզուած են որ երկու երկիրներու երիտասարդութիւնը
խիստ սահմանափակ պատկերացում ունին մէկզմիւսի երկիրներու, լեզուին, մշակոյթին, պատմութեան,
սովորոյթներուն կամ խոհանոցին նկատմամբ։
«Մարդու Իրաւունքներու միութիւնը, Մաթրայի
ծրագիրը եւ Հայաստանի Խաղաղութիւն եւ Հակամարտութեան Լուծումներ հիմնադրամը այս մասին աշխատութիւններ տանելու համար նիւթական պայմաններ
ապահոված են Գօչ Համալսարանին։ Համալսարանն ալ իր կարգին մրցում մը կազմակերպած էր
մանաւանդ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ յարաբերութիւններու բնականոնացման համար։ Մենք ալ
դիմում կատարեցինք եւ մեր նախագիծը արժանացաւ
համալսարանի ուշադրութեան։ Սակայն տրուած ըլլա-
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Orient բառը լատիններու «oriens»էն
կու գայ, բառացիօրէն՝ արեւածագ։ Անոր
արմատն է oriri բայը, որ կը նշանակէ
ծագիլ, ելլել, բարձրանալ։ Այս բառն է,
որ ԺԹ. դարուն ունեցաւ իր ամենափայլուն շրջանը, երբ եւրոպացիները երկաթուղիի վրայ դրին Orient Express-ը եւ
orientalist արուեստագէտներ նկարեցին
արեւելքի բաղնիքները, մզկիթները, շուկաները եւ այն ինչ որ շլացուցիչ էր եւրոպացիի աչքին համար։
Anatoli բառը յոյներունն է, նոյնպէս կը
նշանակէ «արեւելք, արեւածագ» Անոնք
ունին «անատելլօ» բայը՝ ծագիլ, ելլել եւ
«անատոլիքոս» ածականը՝ արեւելեան։ Բայց
յոյներուն արեւելքը տարբեր է միւսներէն։
Երբ Յունաստանէն եւ Եգէականի կղզիներէն դէպի արեւելք կը նայէին, անոնք կը
տեսնէին Փոքր Ասիոյ արեւմտեան ծայրամասերը. անիկա էր յոյներու «Անատոլիա»ն։
Բիւզանդական շրջանին «Անատոլիա»ն
սահեցաւ աւելի արեւելք։ «Անատոլիա»
կոչուեցաւ նախ կեդրոնական Փոքր Ասիան,
ապա՝ Աղեքսանդրետտայէն մինչեւ Պոնտոս բարձրացող հողաշերտը։
Levant ըսե լով ֆրան սա ցինե րը կը
հասկնան Միջերկրականի արեւելեան ափերը, ինչ որ Եգիպտոսի եւ Փոքր Ասիոյ
միջեւ կը գտնուի, յատկապէս՝ Կիպրո-

բերէ հայրենակցական միութեան։ Պէտք
է երիտասարդը զգայ այդ գործին մէջ իր
հոգիի եւ գոյութեան պահպանումը։
Խորհուրդը կը ծրագրէ՞ ուխտագնացութիւններ կազմակերպել դէպի հայրենի
բնօրրան եւ ի՞նչ է Խորհուրդին յարաբերութիւնը սփիւռքի հայրենակցական միութիւններու հետ։
Ժ.Ա.- Խորհուրդը միշտ քաջալերած է
հայրենակցական շրջանակներուն կազմակերպել ուխտագնացութիւններ դէպի հայրենի բնօրրան՝ նկատի ունենալով, որ դժուար
յարաբերուող ժողովուրդներու շփման համար
ամենաընդունելի եղանակն է ժողովրդային
դիւանագիտութիւնը եւ մենք սփիւռքի հայրենակցական միութիւնները կը համարենք
քոյր հայրենակցական միութիւններ, ուրեմն
ալ մօտ ենք Եւրոպայի եւ Ամերիկայի հայրենակցական միութիւններու հետ։ Միացեալ
մարմին կազմած էինք եւ շատ սերտ էին մեր
յարաբերութիւնները։ Եւ սակայն քաղաքական տարակարծութիւններու պատճառներով, յետագային միացեալ մարմինը որ
կազմութեան շրջանին 15 միութենէ կը
բաղկանար, նուազեցաւ եւ դարձաւ՝ 5-ի։
Վերջապէս, ի՞նչ է ձեր տպաւորութիւնը
երբ Հայաստանի մէջ հանդիպեցաք Պոլսէն եկող այսքան մեծ թիւով սեբաստահայերու հետ։
Ժ.Ա.- Շատ ար ժէ քաւո րեցի, քա նի
որ Արեւմտեան Հայաստանի մէջ ալ կը
վերակազմաւորուի այսպիսի հայրենակցական միութիւններ։

լով որ ապահովուած նիւթական կարելիութիւնը խիստ
սահմանափակ է, մենք ալ ուղղուեցանք համացանցային դրութեան։ Մեր կայքէջին կարելի է անդամակցիլ դիմատետրի կամ ել-նամակի դրութեամբ։
Դիմատետրի մէջ մեզի հետեւողներու թիւը 200 է։
Իսկ աշխատութիւնը հրապարակելու համար օգտագործեցինք զանազան կայքէջեր, որոնց միջոցով մեր
կայքէջն ալ հասանելի եղաւ շուրջ 4 հազար անձերու» կ՚ըսէ Էզկի Գարաաղաջ։
Նախաձեռնողները կը պատմեն թէ կայքէջին մէջ
ունին որոշ խորագիրներ եւ ենթախորագիրներ, որոնց
միջոցով հարցումները աւելի համապարփակ կը դառնան։ Նպատակադրած են հարցումներ ստանալ եւ
պատասխաններ ապահովել։ Որոշած են նաեւ մրցանակի դրութիւն մը, որ պիտի տրամադրեն 2 Օգոստոս- 10 ՍԵպտեմբեր թուականներու միջեւ երկու
երկիրներէ ամենաշատ հարցում հարցնող առաջին
երեք անձերուն։
Շիրակ Էրքօլ եւ Էզկի Գարաաղաջ մտադիր են
առայժմ սկզբնական փուլի մէջ գտնուող ծրագիրը ալ
աւելի ճոխացնել մանաւանդ որոշ նիւթական առիթներ գոյացնելէ ետք. «Դեռ կրնանք նոր գործընկերներ ապահովել երկու երկիրներէ ներս եւ նոյնիսկ
հանդիպումներ կազմակերպել Իսթանպուլի եւ Երեւանի մէջ»։

Բարի ճամբորդութիւն տղաս։
Orient կը նշանակէ «Արեւածագ», իսկ անոր
համար կռուողները կը յիշուին «Արիւնածակ»
մարմիններով։

սը, Սուրիան, Պաղեստինը, Յորդանանը,
Լիբանանը եւ Կիլիկիան։ Անոնք levantine կը կոչեն այն եւրոպացիները, որոնք
բնակութիւն գտած են այդ հողերուն վրայ։
Ֆրան սա ցինե րու levant բա ռը, ինչպէս
նախորդները, կը նշանակէ «ելլել, ծագիլ»։
Արմատը լատինական է, levare՝ հանել,
վերցնել, թեթեւցնել։
- Ճիշդ է պարոն ստուգաբանութիւն, ճիշդ
է. ունեցեր եմ նաեւ ռուս յաճախորդներ
Անոնք «ոստոք» կ՚ըսեն արեւելքին, հրեանե-

րը՝ «միզրահ», արաբները՝ «շարք» Լսած
եմ, որ բոլորն ալ բուն կը նշանակեն՝
«արեւածագ»։
Առա գաս տա նաւը ծան րօ րէն կ՚ել լէ
նաւահանգիստէն. ցռուկը կ՚ուղղուի դէպի
արեւելք՝ որուն բոլոր ժողովուրդները կը
մօտենան երկիւղածութեամբ։ Ստուգաբանութիւնը յստակ գիտէ, թէ արեւելքը պիտի
բերէ բառերու նոր յայտնութիւններ։
(Շարունակելի)

