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Լուրեր Պատրիարքարանէն
Ազգ. Պատրիարքարանէն կը տեղեկացնեն, որ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ
Արամ Արքեպս. Աթէշեանի ճանապարհորդութեանց բերումով բացակայութեան
պարագաներուն Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան լիազօրուած է Պատրիարքարանի ընթացիկ
գործերը վարելու պաշտօնով։ Իսկ խորհրդակատարութեանց եւ արարողութեանց
կարգաւորման պաշտօնը կը վարէ Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան։

Փոխանորդ Սրբազանը ընդունելութեան մասնակցեցաւ
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Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպս. Աթէշեան, իր հետ ունենալով
Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեանը, 19 Օգոստոս 2014-ի երեկոյեան Չանքայա ապարանքին
մէջ մասնակցեցաւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան Նախագահ Ապտուլլահ Կիւլի սարքած
հրաժեշտի ընդունելութեան եւ այս առթիւ Նախագահին յաջողութիւն մաղթեց իր
յետագայի պաշտօններուն մէջ։
Սրբազան Հայրը, նոյն գիշեր վերադարձաւ քաղաքս։

Զապէլ Եսայեանէ
նորայայտ զեկոյց մը
այս ցնցիչ ու էական գրութիւնը հայ ազգա
գ յին պատուիրակութեան անունով ներկայացուց
Փարիզի խաղաղութեան համագույա
մա
մ րին, ընդգծելով թէ «ամենաիրաւացի
ակա
ա նատեսներու վկայութեամբ, տեղւոյն
վրայ»
արձանագրուած է։
վ
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ուրքիոյ մէջ վերջերս թափ ստացած
է հայոց ցեղասպանութեան շուրջ կատարուած բանավէճերը։ Վարչապետի ցաւակցական պատգամը կամ նախագահական
ընտրութիւններու նախօրեակին հեռուստակայանէ մը արտասանած «Կը ներէք ալ
աւելի վատ բաներով, հայ ըլլալով մեղադրեցին» արտայայտութենէն ետք նիւթը երկրի
օրակարգի մտաւ ու յայտնի է որ մինչեւ
2015 ալ օրակարգի վրայ պիտի մնայ։
Կ՚արժէ նիւթը դիտել քիչ մը անցեալէն,
1919-ի Մարտէն։ Նախ դիտենք պատմական ենթահողը։ 30 Հոկտեմբեր 1918-ին
ստորագրուած է Մոնտրոսի զինադադարը։
Պատերազմէն պարտութիւնով դուրս եկող
Օսմանեան կայսրութիւնը 1918 Դեկտեմբերէն սկսեալ կ՚արտօնէ որ տեղահանուած
հայերը վերադառնան իրենց բնակավայրերը։ Հայոց այդ շրջանի պատրիարքը՝
Զաւէն Եղիայեան, Առաքել Չաքըրեանի
գլխաւորութեամբ յանձնախումբ մը կը կազմէ որուն պաշտօնը պիտի ըլլայ տարագրութեան ընթացքին որբ եւ ամուրի մնացած
հայ երախաներուն եւ կիներուն իրենց ընտանիքներուն յանձնուիլը։ Յանձնախումբը
պիտի զբաղի նաեւ աքսորուած կամ կոտորուած հայերու պատկանող ինչքերուն
կամ կալուածներուն իրենց բուն տէրերուն
վերադարձուելու գործով։
Չաքըրեանի գլխաւորած յանձնախումբը
կը համագործակցի Օսմանեան Ներքին Գործոց Նախարարութեան, Դաշնակցային պետութիւններու, յատկապէս ալ անգլիացիներու կոմիսարութեան կազմին մէջ գործող
հայոց եւ յունաց բաժանմունքին հետ։ Չաքըրեան այս աշխատութեան տեղեկագիրը
4 Ապրիլ 1919-ին կը յանձնէ Պատրիարքարան։ Որքան որ գիտենք այս տեղեկագիրը մինչեւ օրս չէ հրատարակուած, նոյնիսկ չէ յայտնաբերուած։
Այստեղ կ՚ուզենք այդ տեղեկագրին
նիւթ դարձած դէպքերը պատմող եւ ցարդ
չհրատարակուած փաստաթուղթի մը մա-

Զեկոյցին բովանդակութիւնը
Զ

սին խօսիլ։ Փարիզի «Նուպարեան» գրադարանէ ներս կատարած մեր ուսումնասիրութիւններու ընթացքին հանդիպեցանք 8
Մարտ 1919 թուակիր փաստաթուղթին, որ
գրի առնուած էր հայազգի կարեւորագոյն
կին գրողներէն Զապէլ Եսայեանի կողմէ
եւ ներկայացուած էր Փարիզի Հայոց Ազգային պատուիրակութեան նախագահ Պօղոս Նուպար Փաշային։
1909-ի Ատանայի կոտորածներուն ալ մօտէն ծանօթ Զապէլ Եսայեան այդ սպանդները հարցաքննելու միտումով իթթիհատական
կառավարութեան կողմէ հիմնուած յանձնախումբի մէջ պաշտօն ստանձնած էր։ Եսայեանի այդ տեղեկագիրը տարագրութեան եւ
կոտորածներու ենթարկուած հայ որբերու,
պարմանուհիներու եւ կանանց ուղղեալ սոսկալի բռնութիւնները կը բացատրէր եւ վերապրողներուն օժանդակելու համար առաջարկներ կը ներկայացնէր։
Պօղոս Նուպար Փաշա այս գրութեան
շարադրութենէն կարճ ժամանակ առաջ
Հայաստանէն Փարիզ եկած Եսայեանի

Եսայեան իր զեկոյցին մէջ կը նշէ թէ
թ
թուրքե
րը պատերազմի սկիզբէն կանոնաւոր
կեր
կ պով ոչնչացուցած են իրենց տիրապետու
տ թեան տակ գտնուող ոչ իսլամ ազգերը։
Տ
Տարագրուածները կամ իրենց բնակավայրրերուն մէջ, կամ ալ աքսորի ճանապարհհին կոտորած են։
Երիտասարդ կանայք եւ աղջիկները,
ննաեւ երկսեռ երախաները բռնիութեամբ
փ
փախցուած եւ բաժնուած են իսլամներուն։
Յ
Յստակ չըլլալով հանդերձ կ՚ըսէ թէ այդ
խ
խեղճերու թիւը մեծամասնութիւնը հայ, աւելի քան 200.000 էր ու կը դասաւորէ երախաներու եւ կիներու առեւանգման տարխ
բբեր ձեւերը եւ պայմանները։
1-Բազմաթիւ կիներ ու երախաներ իրենց
ծնած գիւղերէն ու քաղաքներէն փախցուեցան։ Ահաբեկուած ժողովուրդը հաստատ
գիտէր թէ դէպի մահ կը ճամբորդէ։ Այդ
միջոցին հարեւան իսլամները մօտենալով
առաջարկեցին երիտասարդ կիները, աղջիկները եւ երախաները պահ դնել։ Տիրող
խուճապի ընթացքին անտէր երախաները իսկոյն փախցուեցան։ Պարմանուհիները բռնի տարուեցան։ Արդարեւ Էրզրումի
թուրք սպաները քաղաքի անուանի ընտանիքներու դուստրերը փախցուցին։ Գերմանացի սպայ մը Էրզրումի ամենագեղանի
աղջիկը համարուած Գալֆաեանը առանց
անոր աղաղակները նկատի առնելու ճամբաները քաշ տալով տարաւ։ Երզնկայի
անուանի թուրքերը կամ անձամբ կամ ալ
միջնորդներու օգնութեամբ աքսորի քարաւանները մտան եւ հարուստ ընտանիքներու ժառանգորդ աղջիկները բռնութեամբ
տարին։ Տրապիզոնի քաղաքացիի տարազով կամ զինուորական համազգեստով
սպաները քաղաքի ամենաերեւելի անձանց

աղջիկները տան մը մէջ հաւաքելով իթթիհատականներու ներկայացուցին։ Փոքր
Ասիոյ բոլոր կարեւոր քաղաքներէն ներս
նոյն բաները կատարուեցան։
2-Բնակչութիւնը իր բնակավայրէն հեռանալէ ետք թուրք կառավարութեան նախապէս ճշդած վայրերուն մէջ նոյն չար
նպատակները գործադրուեցան, տղամարդիկ անխնայ սպաննուեցան, երախաներն
ու երիտասարդ կիներն ալ առեւանգուեցան։
Այս դէպքերը սովորական դարձած էին
յատկապէս Կամախ-Հալէպ, Գոնիա-Թարսուս ճանապարհներուն եւ ամբողջ Եփրատ
գետի հունին։
3-Երբ խեղճերու քարաւանը հաւաքման
կայան մը կը հասնէր, քիւրտ, չէրքէզ, չէչէն
եւ պալքաններէ գաղթած իսլամ խումբեր
կը յարձակէին անոնց վրայ։ Կը կողոպտէին մինչեւ իսկ հագուստները։ Ամօթահար
կանայք իրենց մերկութիւնը կը ծեփէին
ցեխով։ Ոճրագործները այդ խեղճերը կը
պարտադրէին երգելու եւ պարելու։ Մերժողներ վայրագութեամբ կը սպաննուէին։
Եսայեան իր զեկոյցին մէջ դեռ մանրամասնութիւններ կը փոխանցէ աքսորի
քարաւաններուն ընկերակցող զինուորներուն անբարոյութիւններու մասին։
Ցեղասպանութեան դարադարձին խիստ
կարեւոր փաստաթուղթ մըն է այս, որուն
ամբողջական պատճէնի հրապարակումը
հաւանաբար շատ լուրջ արձագանգներու
պիտի արժանանայ։

կոյ, յատուկ խրախճանք պիտի սարքուի
Գընալըի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեց-

ւոյ դարաւանդին վրայ, ուր պիտի վառի
նաեւ հարիսայի խարոյկը։
Բո լոր այս ման րա մաս նութիւննե րը
փոխանցելու համար խմբագրատունս այցելեցին Վագըֆլը գիւղի թաղական խորհուրդի ատենապետ Ճէմ Չափար, Մատաղի
յանձնախումբի նախագահ Միհրան Ուլիկեան եւ ՀայՃար միութեան ատենապետ
Նազար Պինաթլը։
Ճէմ Չափար յայտնեց թէ հարիսան եւ
այլ աղանդեղէնը պատրաստելու համար
Իսթանպուլ պիտի ժամանեն նաեւ եկեղեցւոյ տիկնանց կազմը, իրենց հետ ունենալով նաեւ «Շիշմանինց» Պետրոսը, որ
անզուգական կերպարն է գիւղի աւանդական բոլոր ապրումներուն։
Նշենք որ նման բնոյթով նախորդ սիրոյ
սեղանը մատուցուած էր Մեսրոպ Բ. Սրբազան Պատրիարքի աթոռակալութեան շրջանին, վայելելով անոր խանդավառ հովանին։

Զապէլ Եսայեան

Մուսա լերան մատաղը ի Գընալը

Վ

ագըֆգիւղի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Ծխական Խուրհուրդի ատենապետ Ճէմ Չափար, մատաղի Կարգադիր յանձնախումբի ատենապետ Միհրան
Ուլիկեան եւ ՀայՃար միութեան ատենապետ Նազար Պինաթլը, 19 Օգոստոս
2014, Երեքշաբթի, ժամը 10.30-ին այցելեցին Պատրիարքարան եւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Արամ Արքեպս.
Աթէշեանին տեղեկութիւններ տուին եկեղեցւոյ մէջ կատարուած աշխատութեանց
մասին։ Ապա, յայտնեցին բարենորոգման
աշխատանքներու համար քաղաքիս մէջ
մատաղօրհնութիւն մը կատարելու նպատակը, որ տեղի պիտի ունենայ 31 Օգոստոս 2014, Կիրակի, Գընալը Կղզիի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ մէջ։

Վագըֆլըի շինարարական
արշաւը կը սկսի
Եթէ հայկական սփիւռքի բոլոր գաղթօճախները կազմուեցան ու ծաղկեցան
եկեղեցիի շուրջ, երբեք պատահական չէ
այս երեւոյթը։ Արդարեւ «Ակօս»ի նախորդ
համարին մէջ օրինակ թուած էինք Տիյարպէքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, որու
վերանորոգութենէն ետք յայտնուած էին
բազմաթիւ ծպտեալ հայեր։ Վագըֆլը գիւղի
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցին ալ տարիներ
առաջ ի հիմանէ կառուցուելով կենսունակութիւն պարգեւած էր իր տարածքին։ Արդարեւ եկեղեցւոյ վերաբացումով սկիզբ առած
էր այս համեստ գիւղէն ներս շինարարութեան արշաւ մը։ Երկար տարիներ անտէրութեան մատնուած գիւղին կարգ մը տուները վերանորոգուեցան իբրեւ հիւրանոց,
առիթ ստեղծելով կարգ մը այցելուներու

Միհրան Ուլիկեան, Ճէմ Չափար եւ Նազար Պինաթլը
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

ժամանակաւոր իջեւանումին։ Այս շինարարական արշաւի շնորհիւ բարեկարգուեցաւ
գիւղի ընդհանուր տեսքն ալ, նոյնիսկ գրգռելով հարեւան գիւղերու նախանձը։
Շահեկան է այն իրողութիւնը որ ամէն
նոր զարգացում տեղի կու տայ նոր երեւակայութիւններու ու ակնկալութիւններու։ Այս
ծիրէն ներս թաղականութիւնը ձեռնարկած
է նոր շինարարութեան մը, որու աւարտին
եկեղեցին պիտի ունենայ քահանայի տուն
մը եւ քանի մը յաւելեալ հիւրասենեակներ։
Շինարարութեան այս բեռը թեթեւցնելու
միտումով 31 Օգոստոս Կիրակի, յաւարտ Ս.
Պատարագի, յատուկ սիրոյ սեղան պիտի
սարքուի քաղաքիս Գընալը կղզւոյ Կազդուրման Կայանի պարտէզին մէջ։ Յարգելով Մուսա լերան յատուկ աւանդութիւնը,
Պատարագին նախորդող Շաբաթ երե-

Պալեաններու գործերու ճոխ
ցուցադրութիւն մը
Նախկին պոլսահայ, այժմ գանատայաբնակ Գէորգ
Գալուստեանի կողմէ երկար տարիներու ընթացքին
հաւաքուած բազմահարիւր սահիկներ, յառաջիկայ 22
Օգոստոս 2014 Ուրբաթ, ժամը՝ 21.30-ին Գընալըի
դարաւանդին վրայ պիտի ցուցադրուին «Պալեան
ընտանիքին գործերը» խորագրին տակ։ Գալուստեանի
հաւաքածոն հանրութեան պիտի ներկայացնէ ՀայՃար
միութեան անդամ՝ Գեղարուեստական պատմաբան
Տոքթ. Էլմոն Գարօղլու Հանչէր։

Մենք ու Մերոնք
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Յանուն մարդկային
արդարութեան

Ա

յս սիւնակի մօտ անցեալի յօդուածներէն մէկը կը կրէր «Կազզան հայկական խնդիր է նաեւ» խորագիրը։
Այդտեղ նշուած էր թէ հայ ժողովուրդը չի
կրնար անտարբեր մնալ ոեւէ ժողովուրդի
ենթարկուած դաժանութիւններուն հանդէպ։ Այժմ նոյնը կարելի է ըսել Իրաքի
Էզտի ժողովուրդի համար, որ դարձեալ
ենթարկուած է անխնայ ցեղասպանութեան։ Այդ երկրէ ներս մահ ու սարսափ
պատճառելով համբաւ ստացած «Իսլամ
պետութիւնը» կոչեալ ահաբեկչական կազմակերպութիւնը ամենավայրագ միջոցներով արիւն կը հեղէ բոլոր ոչ իսլամ ու
ոչ սիւննի ժողովուրդներու մէջ։
Այս վայրագութեան վերջին թիրախը
կը հանդիսանան Շէնկալ լերան շուրջ
բնակող էզտիները։ Առհասարակ անզէն
ժողովուրդը չունի ինքնապաշտպանման
միջոցներ։ Այդ իսկ պատճառաւ ալ անոնք
կը հարկադրուին դէպի լերան անհասանելի կողմերը փախչելու։ Ահաբեկիչները
իրենց հասած տղամարդկանց կը գլխատեն, իսկ կանայք՝ կ՚առեւանգեն, կը բռնաբարեն ու ապա իբրեւ գերի կը վաճառեն
շուկաներուն մէջ։ Ահա այս պայմաններուն տակ դէպի լեռ փախչողները այս
անգամ ալ կը պայքարին սովի ու ծարաւի
հետ։ Անհաւատալի են տարածքաշրջանին Քոչօ գիւղի մէջ պատահածները.«Գիւղի բոլոր տղամարդիկ դուրս
հանուեցան եւ երկու քմ. հեռաւորութեան վրայ սպաննուեցան օթոմաթ հրացաններու կրակոցով։ Մենք երեքս դիակներու տակ մնալով ու մեռած ձեւացնելով
կրցանք ապրիլ։ Երբ ոճրագործները դիակները թաղելու փոս մը պատրաստելու
համար գիւղ գացին, հողափոր մեքենայ
բերելու, մենք ալ խոյս տուինք դէպի
մօտակայ պարտէզը»։ Այս վկայութիւնները փոխանցողը կ՚ըսէ թէ հոն սպանուածներուն թիւը կը հասնէր 600-ի։ Պատմուածը կարծես թէ հայոց մեծ եղեռնէն,
կամ ալ 1938-ի Տէրսիմի կոտորածներէն
դրուագ մը ըլլար։ Ինչ զարմանալի է որ
քաղաքակիրթ աշխարհը ամբողջովին
անտարբեր է կատարուածներուն նկատմամբ։ Սակայն յանուն մարդկութեան
խիստ կարեւոր անհրաժեշտութիւն մըն
է օգնութեան փութալ եղեռնազոհ էզտի
ժողովուրդին։
Օգնութեան ակնկալութիւն ունինք
Հայաստանի Հանրապետութենէն։ Նկատի
ունենալով որ այս երկրի մէջ բաւական
թիւով էզտիներ կ՚ապրին իրենց հարազատ
պայմաններուն մէջ, չենք կասկածիր որ
անոնք արդէն տրամադիր ըլլան իրենց
ժողովուրդին հետ հանապազօրեայ հացը
կիսելու։ Ուրեմն Հայաստանի իշխանութիւններու միջազգային կարմիր խաչի
օգնութեամբ որոշ թիւով էզտիներ իր երկիրը փոխադրելը, գոնէ այդ փոխադրուածներուն համար փրկութիւն մը պիտի ըլլայ։
Այստեղ մի գուցէ կարելի է վերապահութիւն ունենալ ժողովուրդի մը, յանուն
կեանքի փրկութեան իր բնօրրանէն արմատախիլ ըլլալուն դէմ։ Սակայն ափսոս
որ էզտի ժողովուրդին վերջին դարու
ճակատագիրը այսպէս ձեւաւորուած է։
Անոնք իրենց բնակած Շէնկալի լեռներուն ալ եկուորներն են։ 1915-ին անոնք
ալ հայոց եւ ասորիներու նման աքսորւեցան իրենց բնօրրաններէն։ Ուրեմն
կեանքի ապահովութիւն խոստացող նման
ներգաղթի ծրագիր մը իսկապէս ալ փրկութիւն պիտի ըլլայ մահուան ճիրաններուն
ինկած այս դժբախտ ժողովուրդին համար։
Իսկ ամէն առթիւ «Մէկ ազգ, մէկ մշակոյթ, մէկ եկեղեցի» յանկերգը կրկնող
Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքական միտքը որքանով պիտի կրնայ յօժարիլ
ո՛չ հայ այդ գաղթականներուն ապաստան
տալ։ Քէսապի անկման օրերուն Save Kesab
վերտարութիւնով աշխարհը ոտքի հանող
հայ սփիւռքը հապա ինչպէս պիտի դիտէ
նման քայլը։ Բայց յստակ է որ համաշխարհային հոգերը անտեսող քաղաքականութիւնը ոչ մարդկային է եւ ոչ ալ
հայկական։ Այս մէկը կը վայելէ միայն
սիոնական ռազմավարութեան, որուն
համար ըսենք՝ «մեզմէ հեռու ըլլայ»,
որպէսզի արդարանանք մեր ցեղասպանութեան զոհ նախնեաց յիշատակին առջեւ։

pakrates@yahoo.com

ԱԿՕՍ
Ատրպէյճանի երեւոյթը եւ իրողութիւնը
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տրպէյճանի Եւրոխորհուրդի յանձնախումբը 14 Մայիս 2014-ին փոխարինեց Նախարարաց Խորհուրդի աթոռը։ Այս
երեւոյթը մասամբ յոյս ներշնչած էր երկրէ
ներս կամ դուրս մամլոյ ազատութեան, մարդու իրաւունքներու նկատմամբ դիւրազգած
շրջանակներուն։ Յոյսը կը ծագէր այն համոզումէն թէ, նախագահութեան շրջանին
Ատրպէյճանի կառավարութիւնը կ՚ընդհատէ
երկրէ ներս գործադրած ճնշումները, յարգելով խորհուրդի սկզբունքները։ Սակայն
շուտով յայտնի դարձաւ որ այդ յոյսը սնամէջ է։ Շարունակուեցաւ մարդորսութիւնը
եւ ըստ երեւոյթի դեռ պիտի շարունակուի։
Յանցագործները ազատութիւն պիտի վա-

ալ սուտ, այդ ալ զրպարտութիւն է եղեր։
Բայց բանտարկուած անուններուն նայելով կը պարզուի, թէ բաներ մը սխալ
կ՚ընթանան, կողմերէն մին կը ստէ։ Օրինակի համար Րաուֆ Միրքատիրով Պաքուի մէջ աշխատակցած «Այնա» (Հայելի)
թերթի Անգարայի թղթակցի պաշտօնը կը
կատարէր չորս տարիէ ի վեր։ Յաջող ու
փորձառու լրագրողի բնակութեան արտօնագիրը եւ մամլոյ ծառայութեան փաստաթուղթը մէկ օրէն միւսը ջնջուեցաւ ու ինք
ալ երկրէն արտահանուեցաւ։ Իսկ երբ Պաքու մուտք կը գործէր՝ ձերբակալուեցաւ ու
բանտարկուեցաւ։ Կը մեղադրուի 2008-2009
թուականներու միջեւ Հայաստանին գաղտնի
տեղեկութիւններ փոխանձելու յանցանքով,
այսինքն հայրենադաւութեամբ։ Հաւանական է որ Միրքատիրով դատապարտուի

Լէյլա Եունուս

յելեն, միւս կողմէ երկրի հանրածանօթ դէմքեր, երիտասարդներ, լրագրողներ, մարդու
իրաւունքներու պաշտպաններ եւ դեռ շատեր բանտերու մէջ ծանր մեղադրանքներու պիտի ենթարկուին։ Իրականութեան
մէջ Ատրպէյճան կը ձեւացնէ թէ «Արեւելքի Եւրոպական հմայքն է, հակառակ
որ ամբողջովին յետադիմական, արեւելքի բռնակալ վարչութիններէն տարբերութիւն չունեցող, նեխած «խայտառակութիւն»
մըն է միայն։

Անվերջանալի մարդորսութիւն
Եկուր տես որ Ատրպէյճանէ ներս բազմաթիւ թմրամոլներ, հայրենադաւներ եւ դեռ
բազում խամաճիկներ կը վխտան եղեր ու
մենք լուր չունինք եղեր։ Երկրին մէջ ճիշդը
ըսել, սուտերը երեւան հանել, իրաւ յանցագործներուն, մաքսանենգներուն ինքնութիւնները փաստելը յանցանք, նոյնիսկ՝
խամաճիկութիւն է եղեր։
Յանձնախումբին նախագահական աթոռ
բազմիլը դեռ առաջին եռամսեան չէր լրացուցած, որ բանտարկուածներու թիւը հասած
էր 14-ի։ Տակաւին չենք խօսիր նախագահութեան նախորդող շրջանին բանտարկուածներուն մասին։ Պետութիւնը ընդմիշտ կ՚ուրանայ հետզհետէ երկարող քաղաքական
բանտարկեալներու անուանացանկը։ Այդ

ցկեանս բանտարկութեան։
Բացի Միրքատիրովէ, մի այլ լրագրող՝
Փարվիզ Հաշիմլի ալ 15 Մայիսին դատապարտուեցաւ 8 տարի բանտարկութեան։
13 Մայիսին հասարակական գործիչ Էմիլ
Մամմատով ալ երեք ամիս բանտարկութեան դատապարտուեցաւ բռնագրաւման մեղադրանքով։ Կրկին նշենք, որ Ատրպէյճան
14 Մայիս 2014-ին ստանձնեց Նախարարաց Խորհուրդը։ Եւ սակայն 26 Մայիսին
Ընտրութիւններու հետեւելու եւ Ժողովրդավարութեան Ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի
երկու ծանօթ դէմքերէն Անար Մամմատլը
5 տարի 6 ամիս, Պաշըր Սուլէյմանլը ալ
3 տարի 6 ամիս բանտարկութեան դատապարտուեցան։ Մամմատլը եւ Սուլէյմանլը տասը տարիէ ի վեր ընտրութիւններու
թափանցիկութեան մասին անհամար տեղեկագիրներ ու նախագիծեր պատրաստած,
եւրոպական բազմաթիւ կազմակերպութիւններու յարգանքին արժանացած են։ Բայց դատարանը զիրենք մեղադրած է հարկային
գայթակղութեան եւ ապօրինի գործունէութեան ամբաստանութեամբ։
Ցանկը կ՚երկարի նաեւ «պլոկերներով»։
Մամմատլը եւ Սուլէյմանլըյէ ետք, 27 Մայիսին Ապտուլ Ատիլով անուն երիտասարդն
ալ 5 տարի բանտարկութեան դատապարտուեցաւ թմրեցուցիչ նիւթ պահելու մե-

ղադրանքով։ Շաբաթ մը անց պլոկեր մը
եւս՝ Օմար Մամմատով Ատիլով նման մեղադրանքով 5 տարի ազատազրկման դատապարտուեցաւ։
Բոլորին մեծ զարմանք պատճառեց Կենճէ քաղաքի մէջ երիտասարդներու ուղղեալ
աշխատութիւններ ծաւալող Հասան Հիւսէյնլիի դաշոյնով յարձակման մեղադրանքով
ձերբակալութիւնը։ Ներկայիս ան ալ արժանացած է 6 տարուայ ազատազրկման,
իսկ դաշունահարուած անձը մէջտեղուանքը չկայ։
Երկրի հա սարա կական կազ մա կեր պութիւններն ալ իրենց վիճակած բաժինը
քաղեցին այս հոսանքէն։ 30 Յուլիսին Լէյլա
եւ Արիֆ Եունուս Միրքատիրով ամոլն ալ
հայրենադաւութեան, հարկային գայթակղութեան, ապօրինի գործունէութեան նման մեղադրանքներով բանտարկուեցան։ Լէյլա
Եունուս ոմանց համար ծանօթ է որպէս
մարդու իրաւունքներու պաշտպան, ոմանց
համար՝ Խաղաղութեան եւ Ժողովրդավարութեան Ինստիտուտի նախագահ։ Ան
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ ժողովրդական դիւանագիտութիւն հաստատողներու առաջատարներէն է։ Անոնցմէ
ետք մարդու իրաւունքներու եւ ժողովրդավարութեան ջատաքով Րասուլ Ճաֆարով
եւ իրաւապաշտպան Ինթիքամ Ալիյեւ ալ
նման մեղադրանքներով բանտարկուեցան։
Կ՚արժէ պահ մը ետ կենալ այս ցանկէն ու հարց տալ, թէ արդեօք դուրսը
ով մնաց։ Օրինակի համար, երկրէն ներս
կամքին ուզածը կատարողները, մաքսանենգութեամբ եւ զեղծարարութեամբ զբաղող նախարարները ու անոնց ընտանեկան
պարագաները, կաշառակերութեան ու աւազակութեան մասնագէտները եւ դեռ ինչ
ինչ հերոսներ։ Որո՞ւ հոգն է հաւասարութիւնը, ժողովրդավարութիւնը կամ մարդու
իրաւունքները։ Եւրոխորհո՞ւրդն է անոնց
պաշտպանը։ Այդպէս չի թուիր։
Ատրպէյճան ինքզինք կը ներկայացնէ
իբրեւ Եւրոպայի արժանիքներու հաւատարիմ, արդիականացման յուշարձան, մարդու իրաւունքներու եւ մամլոյ ազատութեան
պաշտպան երկիր։ Բայց իրողութիւնը բոլորովին տարբեր է։
Արիֆ Եունուս

Վարձքդ կատար Գործիչ
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Ռաֆֆի Պետրոսեան
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ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ԷՐՀԱՆ ԱՐԸՔ

իգրանակերտի 45 հայերու դէպի
Հայաստան երկշաբաթանի շրջագայութեան մասին նախորդ թիւին
լոյս տեսած յուշագրութեան մէջ նշած
էինք, թէ տիյարպէքիրցիներ «Սէրոք»
այսինքն՝ առաջնորդ կը կոչէին Սուրբ
Կիրակոս եկեղեցւոյ թաղական Կաֆֆուր Թիւրքայը։ Բայց թերացած էինք
նշելու որ Կաֆֆուր ալ իր կարգին
ունէր «առաջնորդ» մը՝ յանձին անուանի
դաշնակահար Ռաֆֆի Պետրոսեանի։
Նախկին պոլսահայ, այժմ գանատաբընակ Պետրոսեան այս նախագծի դեռ
ծրագրման օրերէն, նոյնիսկ նախածըրագրման փուլին ունեցաւ իր նուիրական ներդրումը։
Ներդրում՝ որ կը պահանջէ թէ նիւթական եւ թէ բարոյական զոհողութիւն։
Հա յաս տա նի Հան րա պետութեան շրջանակներու հետ, յատկապէս Սփիւռքի նախարարութեան հետ
բոլոր բանակցութիւնները կատարուեցան
իր միջոցաւ։ Կարելի է պատկերացնել, թէ նման բազմանդամ ու եզակի բազմաբնոյթ իւրայատկութիւներ
ունեցող խումբի մը երկարատեւ այս
շրջագայութեան կազմակերպութիւնը,
ինչպիսի դժուարութիւններու յաղթահարումը կը պահանջէ։
Դժուարութիւնները երկու բնոյթի
են։ Կան գործեր, որոնք կը բխին
պետական-պաշտօնական թղթաբանութենէն, իսկ կան գործեր ալ, զորս ենթա-

կան ինք իբր փորձանք կը փաթթէ
իր գլխուն, յանուն բարի արդիւնքի։
Կ՚երազես այդ բարի արդիւնքը ու կը
յղանաս միտքեր, որոնց իրականացումը ահագին աշխատանք կը պահանջէ։
Թող թոյլ տրուի մեզի, որ ըսենք թէ
Ռաֆֆի Պետրոսեան արժանի կերպով
դուրս եկաւ որդեգրած այդ կամաւոր լուծէն, գնահատանքին արժանանալով իր
առաջնորդած խումբի բոլոր անդամներուն։ Գործիչի համար այսքանը արդէն
բաւ է, որ ան թօթափէ ստանձնած
պատասխանատու բեռին ծանրութիւնը ու վայելէ դեռ առաջին պահէն
ակնկալած հոգեկան գոհացումը, որ
խթան պիտի հանդիսանայ նորանոր
ու դժուարին առաքելութիւններ յանձն
առնելու տրամադրութեան։
Երբ դեռ շատեր կը տատամսէին
մերօրեայ այս խիստ կարեւոր յայտնութեան՝ երբեմնի ծպտեալ հայերու հետ
շփման եղանակներուն մասին, գործիչը պայծառ ու անկաշկանդ մտքի
հրամայականով արդէն իսկ լծուած
էր գործի։
Ոստի երբ Տիյարպէքիրի հայութիւնը երախտագիտութեան գիտակցութեամբ շնորհակալութիւն կը յայտնէ
Ռաֆֆի Պետրոսեանին, մենք ալ մեծ
խանդավառութեամբ կը ձայնակցինք
իրենց, այս անգամ Հայ ժողովուրդի
անունով։ Քանզի իր ծառայութիւնը
ազգանպաստ է, համամարդկային ու
Աստուածահաճոյ։
Գործդ յաջողութեամբ պսակուեցաւ։
Վարձքդ կատար ըլլայ սիրելի գործիչ։

Արմենակ Պաքըր

Մարիամ Պաքըր

ԱՐՄԵՆԱԿԸ
ՈՐԲԱՑԱՒ

Ընդունուած առակ է՝ «Վատ լուրը շուտ կը հասնի» կ՚ըսեն։ Այդպէս
ալ եղաւ, երբ Մնձուրի փառատօնին համար Տէրսիմ կը գտնուէինք։
Խոզաթի միջոցառումներու սկիզբին հանդիսավարը հաղորդեց գոյժը,
ըսելով՝ «Կորսնցուցինք Օրհան Պաքըրի մայրը»։
«Ակօս»ի երիտասարդ թղթակիցներէն Ույկար Կիւլթէքին այս առթիւ
խմբագրեց յօդուած մը, զոր կը ներկայացնենք թարգմանաբար։

Ե

րգերով, քայլերգներով, բանաստեղծութիւններով, գիրքերով կը յիշւին, կ՚անմահանան յեղափոխականներու անունները։ Կ՚արձագանգեն տարբեր
լեռներու վրայ, տարբեր ժողովուրդներու
լեզուներուն մէջ։ Կան նաեւ յեղափոխականներու մայրերը։ Երբ որդիները աշխարհի հոգը շալկած կը տանին, անոնք
ալ կը կքին իրենց որդւոյն հոգերուն
տակ։ Օրըստօրէ կ՚աւելնան ետդարձը
սպասուող որդիներու թիւը։ Օրըստօրէ
կ՚աւելնան սեղանին դրուած պնակները։ Յեղափոխականի մայրը հետզհետէ
կը դառնայ յեղափոխականներու մայր։
Թուրքիայէ ներս համայնավար պայքարի յառաջատար անուններէն մէկն է
Արմենակ Պաքըր։ Անձնաթուղթին մէջ
Օրհան է իր անունը։ Երբ Իսթանպուլ
գալով կը մտնէ ստորերկրեայ պայքարի շարքերուն մէջ, հարազատ ընտանիքը կամ Հայ հասարակութիւնը խնայելու միտումով Արմենակ կը դառնայ
Օրհան, Հրանդը՝ Ֆըրաթ։ Իսկ Արմենակ իր քաղաքական կեանքին մէջ
«Ալի Աղա»։
Սակաւախօս է Արմենակ։ Մարիամ
Պաքըր մայրն է Արմենակին։ Երբ Արմենակ որպէս Ալի Աղա, հասարակապատկան էր, Մարիամ մայրիկն
ալ դարձաւ հասարակութեան մայրը։
Արմենակ Պաքըրի ամենամօտ ընկերը՝ Հրանդ Տինք 1998-ին Մայրերու
օրուան առթիւ կ՚այցելէր Մարիամ մայրիկին ու հետեւեալը կը գրէր՝ «Թուրքիոյ
ձախակողմեան արմատական շարժումին
իր կեանքը զոհած քանի մը հայերու
գլխաւորն է Արմենակ։ Կասկած չկայ,
որ եթէ ապրէր, շատ մեծ նպաստ պիտի
բերէր իր հաւաքականութեան։ Սիրտը,
կեանքը ուրիշներու համար զոհելու աստիճան մարդկային սիրով լեցուն որդիի մը մայրը, անունն իսկ առանց յիշելու, լոկ –Մայր- կոչած այդ բարի
տիկնոջ այցելեցի»։
Ահա այդ բարի տիկինը մահացաւ
30 Յուլիսին, Սթոքհոլմի մէջ։
Ութը զաւակներու մայր, տիգրանակերտցի հայուհի մը։ Ցեղասպանութենէ մազապուրծ փրկուած ընտանիքի
մը դուստրը։ Մայրը Նուրէ այդ արհաւիրքի օրերուն կորսնցուցած է իր ընտանիքի ամբողջ անդամները։ Ընտանիքի
մը մօտ իբրեւ աղախին ծառայելով յաջողած է կեանքը շարունակել։
Մարիամ Տիգրանակերտ կ՚ապրէր։
Ցեղասպանութենէն ետք, բացի Պոլսոյ
դպրոցներէն, երկրի բոլոր հայկական
դպրոցները փակուած էին։ Տան մէջ
բոլորն ալ քրտախօս ըլլալով որոշեց
որդիները՝ Ատնանը, Իպրահիմը, Քենանը եւ Արմենակը Պոլիս ղրկել, որպէսզի հայերէն սորվին։ Պոլսոյ Սուրբ
Խաչ Դպրեվանք վարժարանին մէջ ան
ծանօթացաւ Հրանդ Տինքին հետ։
Անյայտ կորած տիյարպէյքիրցիներէն
էր Արմենակի հայրը։ Ան վառարաններ
կը սարքէր եւ Իսթանպուլ եկած էր իր
աշխատանքին համար նախանիւթեր

ճարելու։ Անգամ մըն ալ լուր չստացուեցաւ իրմէ։
Մարիամ մայրիկ երկար տարիներ
կարի մեքենայով մը ապահովեց տան
ապրուստը։
Դուստրը՝ Սիւսլիւ, յետ մահու «Ամբողջ կեանքը պայքարելով անցաւ» կ՚ըսէ
մօրը համար ու կ՚աւելցնէ «Նուիրուած
կին մըն էր, բոլորին օգնութեան կը
փութար։ Հօրս անյայտ կորսուիլէն ետք
առանձին մեծցուց երեխաները։ Հօրս
հետ Տիյարպէքիր ամուսնացած, ապա
Սիլվան փոխադրուած, սակայն այդտեղի ճնշումներուն չդիմանալով ետ վերադարձած են։ Մեծ մայրս եւ մեծ
հայրս մնացած են Սիլվան։ Հայրս
հինգ եղբայր ունէր։ Մայրս բոլորն ալ
խնամած, ամուսնացուցած է։ Բացի հօրեղբայրներէս, մօրաքոյրս ալ իր չորս
զաւակներով մեզի հետ կ՚ապրէին։ Անոնց
հոգն ալ մօրս վրայ էր։ 15 տարեկանին սկսած էր դերձակութեան եւ մինչեւ տեսողութիւնը կորսնցնելը, անդադար աշխատեցաւ ու հոգաց ընտանիքին
ապրուստը»։
Ինչպէս բազմաթիւ գաւառահայեր,
զաւակները ղրկելէ ետք Մարիամ մայրիկ ինք ալ փոխադրուեցաւ Իսթանպուլ։
Արմենակ մերթ ընդ մերթ տուն կը հանդիպէր։ Շատ անգամ ոստիկաններու
հետապնդումէն կը խուսափէր։ Մարիամ մայրիկ Հրանդ Տինքին կը պատմէ որդւոյն ձերբակալութեան մանրամասնութիւնները։
«Առաջին անգամ 1975-ին ձերբակալուեցաւ։ Զատկի շաբաթ էր, ուզեց
որ քիչ մը աւելի չէօրէկ պատրաստեմ,ընկերներուս պիտի տանիմ- ըսած էր։
Ես չէօրէկի գնումներ ընելու համար
դուրս ելայ։ Վերադարձին տեսայ որ
տան վա րագոյրները փա կուած են։
Դրան առջեւ բեռնատար մը կար։ Ես
չհասկցայ, թէ ոստիկան է։ Երկրորդ
յարկ հասած էի, երբ հարեւանս զգուշացուց –ձեր տունը ոստիկաններ կանըսելով։ Տուն մտայ որ ոստիկանները
ամէն կողմ խուզարկած են։ Արմենակը
հարցուցին։ -Չեմ գիտեր- ըսի, -աշակերտ տղայ է, օր կ՚ըլլայ կու գայ, օր
կ՚ըլլայ չի գար-։ Ուրկէ կրնայի գիտնալ որ արդէն ձերբակալած են։ Յետոյ հարեւանս եկաւ ու իմացուց թէ
Արմենակը Իզմիրի մէջ վիրաւոր կերպով բռնուած է»։
Մարիամ մայրիկ Իզմիր կ՚երթայ։
Բանտին մէջ կ՚այցելէ տղուն։ Արմենակ մօտ երկու տարի կը մնայ Պուճայի բանտը։ Ապա 18 Հոկտեմբեր
1977-ին ընկերներուն կողմէ կը փախցուի բանտէն։ Մարիամ անգամ մըն
ալ չի տեսներ որդին։
Միւս որդիները քաղաքական պատճառներով Շուէտ փոխադրուեցան։
Դուստրը՝ Սիւսլիւ, կ՚ըսէ թէ մայրն
ալ իրենց ետեւէն գացած է այդ երկիրը։ «Վերջին անգամ չորս տարի առաջ
տեսայ մայրս։ Գործողութիւն եղած էր,
բայց ապաքինած։ Մայրս կայտառ կին
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00 տարի է անցել Առաջին Աշխարհամարտից (մեզ մօտ այն կոչւում է Համաշխարհային պատերազմ) որը տեւաց 28
Յուլիս 1914-ից 11 Նոյեմբեր 1918-ը։ Պատճա՞ռը։ Մինչեւ հիմա պարզում են։ Սակայն ինչ կայ պարզելու՝ մարդու կռուարար
ոգին է պատերազմել ուզում, յատկապէս
գերմանական եւ ռուսական ոգիները։ Պատերազմի արդիւնքում չորս կայսրութիւններ
փլուզուեցին. Ռուսական, Ավստրօ-Հունգարական, Օսմանեան եւ Գերմանական։ 10
միլիոն մարդկային զոհ տուեց պատերազմը, 19 միլիոն վիրաւորներ, որոնցից 3,5
միլիոնը մնացին հաշմանդամ։
Երկրորդ աշխարհամարտը տեւաց 1
Սեպտեմբեր 1939-ից 2 Սեպտեմբեր 1945։
Պատճառը Առաջին Աշխարհամարտն էր։
Դրա հետեւանքները.
Սառը պատերազմը ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի
(Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրա-

պետութիւնների Միութիւն) միջեւ տեւաց
5 Մարտ 1946- 26 Դեկտեմբեր 1991 եւ
աւարտուեց ԽՍՀՄ-ի փլուզումով, որի արդիւնքում յետխորհրդային տարածքում 10
ազգամիջեան պատերազմներ տեղի ունեցան։ Թւում էր, թէ Ռուսաստանը Ել-

Սարէն Ձորէն

Ճուր մը պեր,
թէ Ջուր մը բեր
ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ
sseropyan@agos.com.tr

Կ

ոմիտաս Վարդապետ որքա՜ն տանջուեր էր գտնելու
համար թէ ո՞վ մտցուցեր էր Հայ երաժշտութեան
մէջ օտար-արաբա-թրքական ելեւէջները, եւ ի վերջոյ
գտեր էր «պանիրին գողը», պոլսեցի տիրացուները…
Մենք դեռ կը յիշենք մեր տիրացու բարեկամներուն
«ալաթուրքա» Ս. Պատարագները, Սուլթանի Եկահ,
Սուզինաք կամ Հիճազ մաքամներով։
Կոմիտաս կ՚երեւի թէ ալ աւելի տանջուեր էր այդ
օտարամուտ ելեւէջները մաքրագործելու եւ եղանակները իրենց աւանդական ձեւին վերածելու համար…։
Սուրբիկ եայաս
Այս մուտքը ինծի յիշեցուց հօրենական մեծ-մայրիկիս՝ «Սուրբիկ եայա»յիս հարսին՝ մօրս հետ ամէնօրեայ խօսակցութիւնը, աւելի ճիշդը՝ «Պոլսոյ Հայեվար»ով արձակած հրահանգները։
— «Նուարդ, տուռը պաց», դուռը բաց ըսելու տեղ,
կամ ալ «Նուարդ ճուր մը պեր ինծի, փոխանակ ըսելու ջուր մը բեր ինծի…»
Անգրագէտ էր Սուրբիկ եայաս եւ անտառաճանաչ։
Իր մանկութեան տարիներուն, այսինքն ԺԹ. դարուն

ցինի խոստովանութեամբ աշխարհին ինթեգրուելու ուղի է որդեգրել եւ մարդու
իրաւունքների եւ ազատութիւնների հարցում հետեւելու է Արեւմուտքին։ Սակայն
վերջին իրադարձութիւնները ցոյց տուեցին,
որ Ռուսաստանը կրկին թոթալիթարիզմի

վերջին քառորդին պոլսահայ աղջիկներուն համար անգամ դպրոցը երազ մը ըլլալու էր, քանի որ ան մանկապարտէզ ղրկուած կարճ ժամանակամիջոցին, միայն
ու միայն անունը հեգելը կրցած էր սորվիլ, զորս անգիր կ՚արտասանէր «սէ-վօ-յիւն-րէ սուր, բեն-ինի-կեն
բիկ. Սուրբիկ»։

Շաքէ հօրաքոյրս
Իրիկուան, երբ խաղը ձգել ու փողոցէն տուն վերադառնալը դժուար կու գար, մամաս դիմացի տունը բնակող հօրաքրոջս նշան կ՚ընէր, որ «տղան տուն
ղրկէ»։ Եւ Շաքէ հօրաքոյրս թերասէն խիստ կը ձայնէր.
— «Սէրչօ, շու՛տ տուն. անմիջապէս, դուռն ալ ներսէն գոցէ չմոռնաս։»
Միթէ կարելի՞ էր չհնազանդիլ Շաքէ հօրաքրոջ
հրամանին։ Անկէ թաղին մեծ տղաքն անգամ կը քաշուէին, մանաւանդ իր հայերէնի խիստ ու սուր ոճէն։
Հօրաքոյրս մօրը պէս չէր խօսեր հայերէնը. «դուռը գոցէ, կ՚ըսէր ան, ջուր մը խմէ, կամ պատուհանը բաց…»
Անշուշտ որ Շաքէ հօրաքրոջս խօսած հայերէնը ճի՛շդ
ըլլալու էր եւ ո՛չ թէ Սուրբիկ եայայինս, «տուռը պաց»՝
դուռը բաց ի տեղ, «կոցէ»՝ գոցէի տեղ, «ճուր»՝ փոխանակ ջուրի։ Սուրբիկ եայային պէս անուս չէր Շաքէ
հօրաքոյրս, հայրը Պալաթի Խորէնեանին ուսումը տկար
գտնելով Խասգեղ՝ Ներսէսեան ղրկած էր իր ուշիմ աղջիկը, ուրկէ շրջանաւարտ եղած ատեն իրեն ձօնած
էին Եզնիկ Կողբացիի գրաբար «Եղծ Աղանդոց» գիրքը, զոր մինչեւ այսօր կը մնայ իմ մօտս։
***
Երկար, շատ երկար ժամանակ ետք, երբոր հանդիպեցանք մեր հայաստանցի հայրենակիցներուն հետ,
նկատեցինք որ անոնք ո՛չ թէ Շաքէ հօրաքրոջս պէս
կը հնչէին «բ եւ պ, գ եւ ք, դ եւ տ, ճ եւ ջ» բաղաձայնները, այլ՝ Սուրբիկ եայայիս պէս։

մէջ է ընկղմւում, մեկուսանալով աշխարհից
եւ հակադրուելով նրան։
Թւում է թէ deja vu է, այսինքն նախկինում ապրած վիճակ, երբ խանութներում
ոչինչ չկար, իսկ երբ մի արտասահմանեան
ապրանք էր յայտնւում, ապա 3 յարկանի
հերթեր էին գոյանում։ Ռուս-Ուքրաինական
բախումների արդիւնքում Ռուսաստանին
յայտարարուեց պատերազմ։ Նոր տիպի
պատերազմ՝ առեւտրական։ Արեւմուտքի
պատժամիջոցների շնորհիւ Ռուսաստանը,
իր դրամական համակարգը կաթուածահար
է լինելու, ոչինչ չարտադրող երկիրը, որը
նոյնիսկ կաթ չի կարող իրեն ապահովել,
վերադառնալու է իր խորհրդային անցեալը,
սակայն տարբերութիւնը նրանում է, որ
այն ժամանակ երկաթէ վարագոյրը թոյլ
չէր տալիս տեսնել, թէ ինչից էր զրկուած
սովետական քաղաքացին։
Երբ սովետական խմբերը ՔԳԲ-ի աշխատակիցների հսկողութեան ներքոյ զբօսաշրջութեան էին մեկնում արտասահման,
ապա սովետական զբօսաշրջիկը պատրաստ
էր ողջ հանրախանութի ապրանքները գնել,
սկսած զուգարանի թղթից։ Մի ճանաչուած
դերասանուհի, տեսնելով ամերիկեան մթերային խանութում մսեղէնի տեսակները,
հարցրեց, արդեօք դրանք իսկակա՞ն են։
Չհաւատաց նաեւ վարչապետ Կոսիգինը
(Նախարարների խորհուրդի նախագահ),
որը մտնելով արտասահմանում մի հանրախանութ, կարծեց, թէ այն ամէնն ինչ նա
տեսնում է, բեմականացուած է յատուկ իր
համար։ «Ինչո՞ւ ԱՄՆ-ին կարելի է անել,
ինչ նա ուզում է, իսկ Ռուսաստանին չի
կարել»,- սա է Փութինի գլխաւոր մտահոգութիւնը։ Մի՞թէ Քրեմլը իրօք չի հասկանում, թէ ինչով է Ռուսաստանը տարբերւում ԱՄՆ-ից։
- Մենք կա րող ենք փո խարի նել
արեւմտեան ապրանքները մեր ապրանքներով,-ասում են միամիտները։
- Մեղրը ուզում էք փոխարինել կղկղանքո՞վ,- պատասխանում են իրատեսները։
- Մենք ուրիշ երկրներից կը ներկրենք,
օրինակ, գինիները, Չիլիից, Արժանթինից։
- Հա՞, յիշում էք ինչ եղաւ Սալվատոր
Ալիենտէի հետ, որին փոխարինեց Փինոչէի
իշխանութիւնը։ Բաւ է, որ դուք գտնէք այլընտրանք, ԱՄՆ-ը կ՚օգտագործի իր լծակները, որ իրենց էլ պատժի։ ԱՄՆ-ը հզօր
է, նա ամենակարող է եւ ամէն ինչ ունի, իսկ Ռուսաստանը միայն զէնք ունի,
երկրորդ տեղն է զբաղեցնում զէնքի արտադրութեամբ։
Եւ ահա բաժանելով իր զէնքը երկու
կողմերին՝ Հայաստանին եւ Ատրպէյճանին, նա զգուշացրեց, որ չօգտագործեն
այն, բայց Ատրպէյճանը փորձարկեց իր
զէնքը եւ այնպիսի պատասխան ստացաւ,
որ վախից ետ քաշուեց, առաջին գիծ բերելով զրահատեխնիկան (tank)։ Տասնեակ
մայրեր ի զուր կորցրեցին իրենց որդիներին։ Այս անգամ Փութինը երկու կողմերի նախագահներին կանչեց Սոչի, որ հաշտութիւն քարոզի եւ ի հարկ է ցոյց տայ,
թէ ով է այս տարածաշրջանի տիրակալը։
Ինչ խօսեցի՞ն։ Կարեւոր չէ։ Աշխարհը
տեսաւ, թէ ով ինչով եկաւ այդ հանդիպմանը։ Ալիեւը քիթը կախած իր պարտութիւնից միայն փնփնթաց, որ պէտք է վերադարձնել Ղարաբաղը Ատրպէյճանին։

Մնաց որ մենք՝ պոլսահայերս, կամ մեր Շաքէ հօրաքոյրները, բաղաձայններուն արժէքները երբ կը փոխէին, կը կորսնցնէին վերի շարքին մէջ տեղ ունենալիք «փ, կ, թ, չ» տառերը, երեք բաղաձայնի տեղ
բաւականանալով երկուքով…»
Այսօր մենք ձայնային արժէքները մոռցած ենք վերոյիշեալ նմանաձայն բաղաձայններուն «բ-պ-փ, գ-կ-ք,
դ-թ-տ, ճ-չ-ջ», մինչդեռ Հայաստանի մէջ, իմ Սուրբիկ
եայայիս պէս դեռ կը հնչեն ջուրը՝ ճուր, դուռը՝ տուռ…
բայց ո՞վ փոխեց Մեսրոպեան հնչիւնաբանութիւնը, որ
մօր ու աղջկան առոգանութիւնը դանակով կտրուած
պանիրի պէս անջատուեցան իրարմէ. ընդամէնը 50-60,
ըլլայ ըլլայ 70 տարի առաջ իրականացաւ այդ անիմաստ փոփոխութիւնը, կ՚երեւի ֆրանսական (օտարամուտ) մշակոյթի ազդեցութեամբ, եւ հօրաքոյրիս
նորամուտ մշակոյթի հետեւորդ պոլսեցի ուսուցչուհի-ուսուցիչները նախընտրեցին «ճուրին՝ չուր, տուռին՝ թուռ,
պաց եւ կոցէին ալ փաց եւ քոցէ» ըսելը։
Երանի թէ մեր նախորդ սերունդը պնդէր Սուրբիկ
եայայիս առոգանութեան վրայ ու շարունակէր «Ճուր
մը» ըսել «Ջուր մը»ի փոխարէն…
***
Այդքան ալ պարզ չըլլալու էր հարցը սակայն,
ապա թէ ոչ 1940-ական տարիներուն հայ գրոց-բրոց
դասակարգը լուծում մը կրնար գտնել։ Բայց արդեօք
կրնա՞ր…։ Չմոռնալ պէտք է, որ այդ նոյն տարիներուն պոլսահայ կամ սփիւռքահայ մտաւորականները,
որ այսօր աշխարհքը իրար կ՚անցընեն իրենց անողոք
քննադատութիւններով, չէին կրցած մինչեւ իսկ շշուկ
մը հանել Հայաստանի մէջ պետականօրէն ընդունուած
աբեղեանական ուղղագրութիւն կոչուած «խայտառակութիւնը» ընդունուած ժամանակ։
Բայց այս նիւթը շօշափենք յառաջիկայ կամ այլ
«Սարէն-ձորէն»ի մը մէջ։

Եւ նա ասեց դա Փութինին, որը հենց նոր
վերցրեց Ուքրաինայից Ղրիմը։ Իսկ Սերժ
Սարգսեանի դէմքին դաջուել էր հայ զինուորի հերոսութիւնը, յաղթանակը, անկոտրուն ոգին, անպարտելիութիւնը։ Դժուար
թէ թուրքական, իսրայէլական, ռուսական
զինամթերքով ապահովուած ատրպէյճանական բանակը յաղթի մեր զինուորին,
որը հրաշալի կերպով կը տիրանայ հակառակորդի զէնքին։ Եւ ոչ մի քանակ չի
փոխարինի ռազմական ոգին։
Հետաքրքիր իրականութեան մէջ ենք
յայտնուել մենք, հայաստանցիներս։ Ժողովուրդը գտնուելով իր անփոյթ կառավարութեան հետ պատերազմի մէջ, դէմ լինելով
ղեկավարութեան կողմից առաջ քաշուող
յանցաւոր նախաձեռնութիւններին, իր ողջ
ներուժը, իսկ դա երիտասարդների կուտակուած ներուժն է, ուղղել է իր սահմանների պաշտպանութեանը։ Ստացւում է, որ
զինուորը ոչ միայն Ղարաբաղ-Ատրպէյճան
եւ Հայաստան-Ատրպէյճան, այլ նաեւ հասարակութեան առաջադիմութեան առաջին գծում է։ Գուցէ մեր ղեկավարներն էլ
հետեւեն Հայ զինուորի օրինակին, այլ ոչ
պատիժ կրող Ռուսաստանին։

Տանտիկնութիւնը
դիւրացաւ

Վ

ախտին կղզի ամարանոց էրթալը տանտիկիններուն համար
էփաղէկ էզիյէթլի կ՚ըլլար։ Մէյ մը
քիմ ամէն տարի կէօչ տանել պերելու
խնդիր մը կար։ Քաղաքի տունը կոցելու համար, խալիները պիտի վերցուէին, փէրտէները պիտի փոխուէին,
կարասիներուն թէք թէք վրաները
մասնաւոր էօրթիւներով պիտի ծածկուէին։ Էտեւէն ալ եաթախ-եօրղանէն պռնէ, ամէն պանով թաշընմիշ
պիտի ըլլային։ Բացի շատ զէնկիններէն, ամէն տուն, ամէն պանէն մէկ
հատ կ՚ունենար. տիւտիւքլիւ թէնճէրէն եւ պուզտօլապը պիլէմ տէնկին մէջ կ՚երթար։
Էրթալէն վերջն ալ ամառուան ապրելակերպի էզիյէթները կը պաշլայէր։ Տունը տեղը մաքուր կոկիկ պահելու համար ծառքերնին միշտ վրան
պէտք էր ըլլար։ Անանկ զըրթ փըրթ
մաքրութեան կնիկ պռնելու վարժութիւն ալ չիկար, ամէն կին տունին
կործը ինքը կ՚ընէր։ Չօլոխ չօճոխին
վրան կլոխը մէկ կողմէն, մաքրութիւնը առուտուրը, էփել թափելը միւս
կողմէն։ Իւստէլիք ալ ամարանոցի
միսաֆիրներուն սօնը չէր գար։ Շաբթու վերջերը կնիկները մութֆախէն
տուրս էլլալու ֆըրսանթ չէին կտնար։
Հիմա անա՞նկ է մի եա, մէյ մը քիմ
քիրայով պիլէմ նստողները ամէն պանէն զոյգ զոյգ ունին, Մայիս էկաւ մի,
մէկ էրկու չէք-չէքլի վալիզով կ՚ելլան կ՚երթան եւ փէք շատ յոգնածի
պէս կիշերը մութլախա տուրսը կը
ճաշեն։ Հալպուքիմ հին տանտիկինները մէկ օր առաջէն. խաշած հաւ,
չոր քէօֆտէ, պէօրէք, տերեւի տօլմա, խաշած հաւկիթի պէս փրաթիք
պաներ պատրաստած կ՚ըլլային քիմ
առաջին օրուան տեղաւորուելու թէլաշէյին արան մէյ մըն ալ ճաշ չխորհին։ Հաթթա մէկ էրկու հատ մնացած
սոխ, փաթաթէս, տօմաթէս վարունգի
պէս պաներ կայ նէ զիյան չըլլայ տէյիմ անոնք ալ կը տանէին։
Հիմա ամէն պան փոխուեցաւ։ Անցած շաբաթ քօնսէր մը կար. չորս հարիւր հոգի կացեր է, տուրսէն էկած մէկերը թէքնէյի մը մէջ ճաշ տուեր են.
էրկու հարիւր հոգի կայ էղեր, Շիշլիին եւ Թաքսիմին ճաշին ալ երեք
հարիւր հոգի կացեր է էղեր։ Իմացայ նէ ատան պարպուեցաւ կարծեցի,
պիւթիւն ռէստօրանները կենէ պերնէ
պերան լեցուն էր։ Ըսել է քիմ շաբթու վերջերը կնիկները մութֆախներուն կղպանք կը կախեն կոր եւ
ինքզինքնին փողոց կը նետեն կոր։
Առտուն տեղ մը նախաճաշ, կէս օրին
ծովին քէնարը սա ֆաստ ֆուտ ըսւած պաները, իրիկուան տուն կ՚երթան տուշ կ՚ընեն, շիք շիք կը հաքուին, շիտակ ռէստօրան…
Ա՜խ ախ. էս աս ժամանա կին ապ րե լու եմ
էղեր։
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Ս. Աստուածածնի Վերափոխումը՝
ի Մուսալեռ, Թաւրիզ եւ Պոյաճըգիւղ
Նախորդ Կիրակի Հայ եկեղեցւոյ հինգ տաղաւարներէն՝
Ս. Աստուածածնի Վերափոխման Տօնն ու աւանդական
Խաղողօրհնէքը հանդիսաւորապէս տօնուեցաւ ինչպէս
համայն աշխարհի, նոյնպէս ալ քաղաքիս գրեթէ բոլոր
Հայոց եկեղեցիներու մէջ։ Այս առթիւ սակայն, սոյն

հանդիսութիւններէն մեզի յատկանշական թուած մէկ քանին
փափաքեցանք բաժնել այս սիւնակներուն մէջ։
Պարտինք նշել որ վերջին տարիներուն ընդունելութիւն
գտած է Աստուածածնի Վերափոխման հետ միացնել եւ
այդ օրը որպէս համազգային Կանանց կամ Մայրերու օր

տօնելու գաղափարը, փոխան միջազգային նմանակներուն։
Այդ նոյն տեսակէտը նկատելի էր այս տարի եւս Գընալըի
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հանդիսութեան ընթացքին
ու շեշտուեցաւ նաեւ Պատարագիչ Հ. Թաթուլ Ծ. Վրդ.
Անուշեանի քարոզին մէջ։

Աստուածածինը
իբրեւ
Հայ Կանանց
եւ Մայրերու տօն
Պ

արսկաստան, Ատրպատականի Առաջնորդարանէն կը տեղեկանանք, որ
թեմի հայութեան համար Ս. Աստուածածնի
Վերափոխման Տօնը առիթ հանդիսացած
է Հայ մայրերու եւ ընդհանրապէս Հայ
կանանց անզուգական դերակատարութեան անդրադառնալու, Ս. Պատարագով նուիրականանալով ու աւանդական
խաղողօրհնէքով ազգային մեր եկեղեցւոյ դիմագիծը անգամ մը եւս շեշտելով։
Թաւրիզի Մարալան շրջանի ազգապատկան զբօսայգիի Ս. Աստուածածին
պատմական մատուռին մէջ, Կիրակի 17
Օգոստոս 2014-ին պատարագեց Ատրպատականի Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր Ս. Եպս. Չիֆթճեան, որ իր պատգամին մէջ վեր առաւ հայ կնոջ ու մօր
դերակատարութիւնը մեր ազգային կեանքէն ներս, ընտանեկան-դաստիարակչական առումով։ Ան ցոյց տուաւ թէ քրիստոնէական կրօնը մեծ դեր ունեցած է
կնոջ վերարժեւորման մէջ, այր մարդուն
հաւասար տեղ, փրկութեան առիթ շնորհելով անոր։
Պատարագէն ետք, եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ որթատունկի տակ, Տիկնանց
Միութեան կողմէ յարդարուած եւ ողկոյզներով լեցուն սեղանին դիմաց կատարուեցաւ խաղողօրհնէքի աւանդական
արարողութիւնը, իբրեւ օրհնութիւն տարուան բերքին, զոր մեր հեթանոս նախահայրերը կ՚ընծայէին չաստուածներուն։
Սուրբ Լուսաւորչի կողմէ քրիստոնէացուած
ու հայկականութեան մէջ վերականգնուած
սոյն աւանդութիւնը, զոր դարերով շարունակուած է մեր եկեղեցւոյ մէջ, դարձեալ

հոգեկան ցնծութեան առիթ հանդիսացաւ
հաւատացեալ ժողովուրդի զաւակներուն
համար, որոնք իրենց բաժինը վերցուցին
օրհնուած խաղողէն եւ այս տարի առաջին անգամ համտեսեցին պտուղներուն
ազնուագոյնը, այն՝ որ Քրիստոսի կողմէ ընտրուեցաւ, ճմլուելով գինի դառնալու եւ խորհրդանշելու Փրկչական իր
սուրբ արիւնը։
Եկեղեցական արարողութիւններէն ետք,
Տիկնանց Միութիւնը բացօթեայ ճաշկերոյթով՝ յատուկ վրանի ներքեւ պատուեց
Առաջնորդ Սրբազանն ու Ազգային Իշ-

Պոյաճըգիւղ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Պ

ոյաճըգիւղի Ս.Երից Մանկանց եկեղեցւոյ վարչութիւնն ալ հետեւելով
Վագըֆգիւղի օրինակին այս տարի Աստուածածնայ տօնին հարիսայով
հիւրասիրեց ներկայ ժողովուրդը։

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ

ՀՈՎԵՐ Կ՚ԱՆՑՆԻՆ
ԿԱՄ՝ ԶԵՓԻՒՌԻ ԵՒ ԻՐ
ԸՆԿԵՐՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ
Կ

րետէ կղզին քիչ քիչ կը փոքրանայ,
երբ առագաստանաւը կ՚ընթանայ դէպի
արեւելք, դէպի Աղեքսանդրէտտա քաղաքը։
Երբ առաւօտեան զով հովը նաւավարի ճակտին կը զարնէ, հին հին յուշեր
կ՚արթննան անոր մտքին մէջ։
- Պարոն ստուգաբանութիւն, ամբողջ
կեանք մը այս ջուրերուն վրայ անցուցեր
էք։ Լաւ պէտք է ճանչնաս ծովը, ալիքները, ինչպէս մշակը կը ճանչնայ հողը։ Բայց
ամենէն կարեւորը՝ պիտի ճանչնաս հովերը,
նօտոսն ու վորէասը։ Առագաստ է, հա՛,
հովը թէ՛ մեր ընկերն է, եւ թէ՝ թշնամին։
Եգէականի երկու մայր հովերէն «նօտոս»ը –ռամկօրէն՝ լօտօս, լատիներէն՝
notus, թրքերէն՝ lodos- հարաւայինն է։
Ունի յունական ծագում (νοτος) եւ բուն
կը նշանակէ «հարաւ, խոնաւ»։ Ան ամէն
տարի ծնունդ կ՚առնէ Ափրիկէի անապատ-

խանութեան հոգեւորական եւ աշխարհական անդամները։
Յայտնենք, թէ Ուրմիայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ մէջ եւս տեղի ունեցաւ
Ս. Պատարագ եւ Խաղողօրհնէք, ծխատէր Արժ. Տ. Ներսէս Քհնյ. Պասիլեանի
կողմէ, որ հաւատացեալներուն հաղորդեց
օրուան խորհուրդը։
Նոյն օր երեկոյեան, Տէր Ներսէս Խաղողօրհնէքի արարողութիւն կատարեց նաեւ
Կիարտապատի Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ,
գիւղի ժողովուրդին եւս հաղորդելով օրւան խորհուրդը։

ներէն՝ հետը բերելով հանքանիւթերու փոշիներ, տաք օդ եւ խոնաւութիւն։ Հոկտեմբերէն մինչեւ Դեկտեմբեր նօտոսը կ՚ալեկոծէ
Եգէականը, Մարմարան, Դարդանելի եւ
Վոսփորի նեղուցները ու պատճառ կ՚ըլլայ, որ ջուրերը բարձրանան, անոնց հիւսիս-հարաւ բնական ընթացքը շրջուի ու
Միջերկրականի ջուրերը դէպի Սեւ Ծով
հոսին։ Ըստ Աճառեանին, բառը «նաւտաւս» եւ «նաւտոս» ձեւերով տեղ գտած
է միջնադարեան հայ գրականութեան մէջ։
Երկրորդ հովը, «վորէաս»ը (յուն.՝ βορεας,
թրք.՝ poyraz) հիւսիսային քամի է եւ բուն
կը նշանակէ «հիւսիս»։ Անիկա է, որ կը
բերէ ձմեռնային ցուրտ օդ։
- Պարոն ստուգաբանութիւն, մենք սիրած ենք բնական ամէն երեւոյթի շուրջ
պատմութիւններ հիւսել։ Դիցաբանութեան
մէջ գրուած է, որ կային հովերու չորս
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աստուածներ. հիւսիսայինը՝ Վորէաս, հարաւայինը՝ Նոտոս, արեւմտեանը՝ Զեֆիւռոս եւ արեւելեանը՝ Եւրոս։ Տեսէ՛ք, մեր
կողմնացոյցերուն վրայ նոյնիսկ փորագրած
ենք անոնց նկարները։ Հին պատկերացումով, անոնք թեւաւոր մարդիկ էին։ Ամենէն
կործանիչը, բայց, մօրուսաւոր Վորէասն էր,
ձմրան խորհրդանշանը։ Ծովու վրայ, թէ ցամաքի՝ մենք հովերուն հետ լաւ պէտք է որ
վարուինք։ Սպարտացիները, օրինակ, անոնց
համար ձիեր կը զոհէին։ Իսկ երբ պարսիկները հսկայական նաւատորմով մը եկան
սպառնալու Աթէնքը, ժողովուրդը աղօթեց եւ
Վորէասը այնքա՛ն զօրաւոր փչեց, որ թշնամիի 400 նաւ ընկղմեցաւ։ Իմ սիրելին, սակայն, Զեփիւռն է, մեղմաշունչ քամի։ Երբ
սկսի փչել, գիտենք, թէ գարունը կու գայ։
Ստուգաբանութիւնը կը վկայէ, թէ այդ
վերջինը, հովերուն ամենէն բարին, լեզուներու մէջ ալ ամենէն տարածուածն
է։ Ծագած ըլլալ կը կարծուի հաւանաբար յունարէն «զոֆոս» (ζοφος) «մթութիւն, խաւար, արեւմուտք» բառէն։ Հնդեւրոպական լեզուներու մէջ՝ zephyrus, zephyr,
zephire, zephirosi։
Նաւավարը կ՚ակնարկէ.
- Պարոն ստուգաբանութիւն, այս հո-
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ԼՈՐԱ ՊԱՅԹԱՐ ՉԱՓԱՐԵԱՆ
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ուրբ Մարիամ Աստուածածնի վերափոխման տօնը մեծ ոգեւորութեամբ նշւեցաւ նաեւ Վագըֆլը գիւղի մէջ։ Այս օրերուն Պոլիսէն, Հայաստանէն եւ սփիւռքէն
ժամանած հիւրերով հարստացած Վագըֆլը գիւղի համար, խաղողօրհնէքը սիրելի
աւանդութիւն մըն է ու
կը կոչուի նաեւ «Հիրիսիի
Զատիկ» կամ «Լերան
Մատաղը» անուններով։
Նշենք որ այս աւանդութիւնը սկիզբ կ՚առնէ
1915 թուի 16 Օգոստոս
Շա բաթ օր Մու սա լեռ ապաստանելով դիմադրական հերոսամարտ
տանող ժողովուրդին հացահատիկի վերջին մնացորդով եփած հարիսայով։ Արդարեւ Մուսա
լե րան եր բեմնի եօթը
գիւ ղե րը՝ Խը տըր պէկ,
Քե պու սի յէ, Պի թիաս,
Հաճը Հապիբլի, Եզուր,
Եողունօլուք եւ Վագըֆլըն
խորհրդանշելով պատ-

րաստուեցան եօթը կաթսաներ, որոնց վերակեցուն էր Շիշմանենց Պետրոսը։
Նախքան խրախճանքը, մատաղներուն
միսերն ու կորկոտը հաւասար բաժանւեցաւ կաթսաներուն, որոնց կրակը բռնկըւեցաւ կէս գիշերին։ Այդ ժամուն վերջացաւ
զուռնայի եւ թմբուկի զրնգոցը, բազմութիւնը
հետզհետէ նուազեցաւ ու սկսաւ Պետրոսի
ու զինք շրջապատող գիւղի երիտասարդներու մինչեւ առաւօտ
տեւող հերթապահութիւնը։
Պատարագի
աւարտին քահանան
օրհնեց խաղողի ողկոյզնե րը եւ հա րիսայի կաթսաները,
որոնց պարունակութիւնը բաշխուեցաւ բոլոր ներկաներուն, գիւղի բոլոր տուներուն
եւ հարեւան գիւղերէն
եկողներուն։
Հրաժեշտի պահուն
տարբեր լեզուներով
նոյն մաղթանքն է որ
կը կրկնուէր՝ «Աստւած գալ տարուան ալ
արժանի ընէ…»։

Այսօր ձուկ չ՚առնուիր ախպար, նայէ՛ ափրիկեան
լօտօսը տաք-տաք կը փչէ։ Ձուկերուն արդէն
յիշողութիւնը տկար է, լօտօսին տաքէն
բոլորովին կ՚ապուշնան։

վերը չկան Հայաստանի մէջ։
- Անշո՛ւշտ, թէ կան։ «Նօտոս»ն ու «զեփիւռ»ը 6րդ դարուն սկսան անցնիլ մեր
լեռնաշխարհէն, երբ Դաւիթ Անյաղթ փիլիսոփան Արիստոտելի գործերու թարգմանութեան ժամանակ, առաջին անգամ գործածեց
զանոնք եւ Արարատեան մեր բարբառին
տուաւ նորաշունչ հով մը։
Նաւը երբ ապահով կը հասնի Աղեք-

սանդրէտտայի նաւամատոյցը, ստուգաբանութիւնը կը մտաբերէ դէպի Պոլիս
կատարած իր ծովային հին ճամբորդութիւնները, երբ այդ երկու անառակները,
նօտոսն ու վորէասը, կ՚ահաբեկէին փոքրիկ
նաւերը եւ անոնց ճամբորդները։ Միայն
չի յիշեր, թէ արդեօք ծնրադիր պառաւներու աղօթքներու շնորհի՞ւ է, որ ազատած
էին ծովամոյն ըլլալէ։

