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Լուրեր Պատրիարքարանէն 

Այս սիւ նա կի մօտ ան ցեալի յօ դուած-

նե րէն մէ կը կը կրէր «Կազ զան հայ-

կա կան խնդիր է նաեւ» խո րագի րը։ 

Այդտեղ նշուած էր թէ հայ ժո ղովուրդը չի 

կրնար ան տարբեր մնալ ոեւէ ժո ղովուրդի 

են թարկուած դա ժանու թիւննե րուն հան-

դէպ։ Այժմ նոյ նը կա րելի է ըսել Իրա քի 

Էզ տի ժո ղովուրդի հա մար, որ դար ձեալ 

են թարկուած է անխնայ ցե ղաս պա նու-

թեան։ Այդ երկրէ ներս մահ ու սար սափ 

պատ ճա ռելով համ բաւ ստա ցած «Իս լամ 

պե տու թիւնը» կո չեալ ահա բեկ չա կան կազ-

մա կեր պութիւ նը ամե նավայ րագ մի ջոց-

նե րով արիւն կը հե ղէ բո լոր ոչ իս լամ ու 

ոչ սիւննի ժո ղովուրդնե րու մէջ։

Այս վայ րա գու թեան վեր ջին թի րախը 

կը հան դի սանան Շէն կալ լե րան շուրջ 

բնա կող էզ տի ները։ Առ հա սարակ ան զէն 

ժո ղովուրդը չու նի ինքնա պաշտպան ման 

մի ջոց ներ։ Այդ իսկ պատ ճա ռաւ ալ անոնք 

կը հար կադրուին դէ պի լե րան ան հա սանե-

լի կող մե րը փախ չե լու։ Ահա բեկի չները 

իրենց հա սած տղա մարդկանց կը գլխա-

տեն, իսկ կա նայք՝ կ՚առե ւան գեն, կը բռնա-

բարեն ու ապա իբ րեւ գե րի կը վա ճառեն 

շու կա ներուն մէջ։ Ահա այս պայ մաննե-

րուն տակ դէ պի լեռ փախ չողնե րը այս 

ան գամ ալ կը պայ քա րին սո վի ու ծա րաւի 

հետ։ Ան հա ւատա լի են տա րած քաշրջա-

նին Քո չօ գիւ ղի մէջ պա տահած նե րը.- 

«Գիւ ղի բո լոր տղա մար դիկ դուրս 

հա նուե ցան եւ եր կու քմ. հե ռաւո րու-

թեան վրայ սպա ննուե ցան օթո մաթ հրա-

ցան նե րու կրա կոցով։ Մենք երեքս դիակ-

նե րու տակ մնա լով ու մե ռած ձե ւաց նե լով 

կրցանք ապ րիլ։ Երբ ոճ րա գործնե րը դիակ-

նե րը թա ղելու փոս մը պատ րաստե լու 

հա մար գիւղ գա ցին, հո ղափոր մե քենայ 

բե րելու, մենք ալ խոյս տուինք դէ պի 

մօ տակայ պար տէ զը»։ Այս վկա յու թիւննե-

րը փո խան ցո ղը կ՚ըսէ թէ հոն սպա նուած-

նե րուն թի ւը կը հաս նէր 600-ի։ Պատ-

մուածը կար ծես թէ հա յոց մեծ եղեռ նէն, 

կամ ալ 1938-ի Տէր սի մի կո տորած նե րէն 

դրուագ մը ըլ լար։ Ինչ զար մա նալի է որ 

քա ղաքա կիրթ աշ խարհը ամ բողջո վին 

ան տարբեր է կա տարուած նե րուն նկատ-

մամբ։ Սա կայն յա նուն մարդկու թեան 

խիստ կա րեւոր անհրա ժեշ տութիւն մըն 

է օգ նութեան փու թալ եղեռ նա զոհ էզ տի 

ժո ղովուրդին։

Օգ նութեան ակնկա լու թիւն ու նինք 

Հա յաս տա նի Հան րա պետու թե նէն։ Նկա տի 

ու նե նալով որ այս երկրի մէջ բա ւական 

թի ւով էզ տի ներ կ՚ապ րին իրենց հա րազատ 

պայ մաննե րուն մէջ, չենք կաս կա ծիր որ 

անոնք ար դէն տրա մադիր ըլ լան իրենց 

ժո ղովուրդին հետ հա նապա զօրեայ հա ցը 

կի սելու։ Ու րեմն Հա յաս տա նի իշ խա նու-

թիւննե րու մի ջազ գա յին կար միր խա չի 

օգ նութեամբ որոշ թի ւով էզ տի ներ իր եր կի-

րը փո խադ րե լը, գո նէ այդ փո խադ րուած-

նե րուն հա մար փրկու թիւն մը պի տի ըլ լայ։ 

Այստեղ մի գու ցէ կա րելի է վե րապա հու-

թիւն ու նե նալ ժո ղովուրդի մը, յա նուն 

կեան քի փրկու թեան իր բնօր րա նէն ար մա-

տախիլ ըլ լա լուն դէմ։ Սա կայն ափ սոս 

որ էզ տի ժո ղովուրդին վեր ջին դա րու 

ճա կատա գիրը այսպէս ձե ւաւո րուած է։ 

Անոնք իրենց բնա կած Շէն կա լի լեռ նե-

րուն ալ եկուոր ներն են։ 1915-ին անոնք 

ալ հա յոց եւ ասո րինե րու նման աք սո ր-

ւե ցան իրենց բնօր րաննե րէն։ Ու րեմն 

կեան քի ապա հովու թիւն խոս տա ցող նման 

ներ գաղթի ծրա գիր մը իս կա պէս ալ փրկու-

թիւն պի տի ըլ լայ մա հուան ճի րան նե րուն 

ին կած այս դժբախտ ժո ղովուրդին հա մար։

Իսկ ամէն առ թիւ «Մէկ ազգ, մէկ մշա-

կոյթ, մէկ եկե ղեցի» յան կերգը կրկնող 

Հա յաս տա նի Հան րա պետու թեան քա ղաքա-

կան միտ քը որ քա նով պի տի կրնայ յօ ժարիլ 

ո՛չ հայ այդ գաղ թա կան նե րուն ապաս տան 

տալ։ Քէ սապի անկման օրե րուն Save Kesab 
վեր տա րու թիւնով աշ խարհը ոտ քի հա նող 

հայ սփիւռքը հա պա ինչպէս պի տի դի տէ 

նման քայ լը։ Բայց յստակ է որ հա մաշ-

խարհա յին հո գերը ան տե սող քա ղաքա-

կանու թիւնը ոչ մարդկա յին է եւ ոչ ալ 

հայ կա կան։ Այս մէ կը կը վա յելէ միայն 

սիոնա կան ռազ մա վարու թեան, որուն 

հա մար ըսենք՝ «մեզ մէ հե ռու ըլ լայ», 

որ պէսզի ար դա րանանք մեր ցե ղաս պա նու-

թեան զոհ նախ նեաց յի շատա կին առջեւ։
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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 

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։

Վա գըֆ գիւղի Ս. Աս տուածա ծին Եկե-

ղեց ւոյ Ծխա կան Խուրհուրդի ատե-

նապետ Ճէմ Չա փար, մա տաղի Կար գա-

դիր յանձնա խումբի ատե նապետ Միհ րան 

Ու լի կեան եւ Հայ Ճար միու թեան ատե-

նապետ Նա զար Պի նաթ լը, 19 Օգոս տոս 

2014, Երեք շաբթի, ժա մը 10.30-ին այ ցե-

լեցին Պատ րիար քա րան եւ Պատ րիար քա-

կան Ընդհա նուր Փո խանորդ Արամ Ար քեպս. 

Աթէ շեանին տե ղեկու թիւններ տուին եկե-

ղեց ւոյ մէջ կա տարուած աշ խա տու թեանց 

մա սին։ Ապա, յայտնե ցին բա րենո րոգ ման 

աշ խա տանքնե րու հա մար քա ղաքիս մէջ 

մա տաղօրհնու թիւն մը կա տարե լու նպա-

տակը, որ տե ղի պի տի ու նե նայ 31 Օգոս-

տոս 2014, Կի րակի, Գընա լը Կղզիի Ս. 

Գրի գոր Լու սա ւորիչ Եկե ղեց ւոյ մէջ։ 

Վա գըֆ լըի շի նարա րական 
ար շա ւը կը սկսի

Եթէ հայ կա կան սփիւռքի բո լոր գաղ-

թօ ճախ նե րը կազ մուեցան ու ծաղ կե ցան 

եկե ղեցիի շուրջ, եր բեք պա տահա կան չէ 

այս երե ւոյ թը։ Ար դա րեւ «Ակօս»ի նա խորդ 

հա մարին մէջ օրի նակ թուած էինք Տի յար-

պէ քիրի Սուրբ Կի րակոս եկե ղեցին, որու 

վե րանո րոգու թե նէն ետք յայտնուած էին 

բազ մա թիւ ծպտեալ հա յեր։ Վա գըֆ լը գիւ ղի 

Սուրբ Աս տուածա ծին եկե ղեցին ալ տա րիներ 

առաջ ի հի մանէ կա ռու ցուելով կեն սունա կու-

թիւն պար գե ւած էր իր տա րած քին։ Ար դա-

րեւ եկե ղեց ւոյ վե րաբա ցու մով սկիզբ առած 

էր այս հա մեստ գիւ ղէն ներս շի նարա րու-

թեան ար շաւ մը։ Եր կար տա րիներ ան տէ-

րու թեան մատ նուած գիւ ղին կարգ մը տու-

նե րը վե րանո րոգուեցան իբ րեւ հիւ րա նոց, 

առիթ ստեղ ծե լով կարգ մը այ ցե լու նե րու 

ժա մանա կաւոր իջե ւանու մին։ Այս շի նարա-

րական ար շա ւի շնոր հիւ բա րեկար գուեցաւ 

գիւ ղի ընդհա նուր տեսքն ալ, նոյ նիսկ գրգռե-

լով հա րեւան գիւ ղե րու նա խան ձը։

Շա հեկան է այն իրո ղու թիւնը որ ամէն 

նոր զար գա ցում տե ղի կու տայ նոր երե-

ւակա յու թիւննե րու ու ակնկա լու թիւննե րու։ Այս 

ծի րէն ներս թա ղակա նու թիւնը ձեռ նարկած 

է նոր շի նարա րու թեան մը, որու աւար տին 

եկե ղեցին պի տի ու նե նայ քա հանա յի տուն 

մը եւ քա նի մը յա ւելեալ հիւ րա սենեակ ներ։

Շի նարա րու թեան այս բե ռը թե թեւցնե լու 

մի տու մով 31 Օգոս տոս Կի րակի, յա ւարտ Ս. 

Պա տարա գի, յա տուկ սի րոյ սե ղան պի տի 

սար քուի քա ղաքիս Գընա լը կղզւոյ Կազ-

դուրման Կա յանի պար տէ զին մէջ։ Յար գե-

լով Մու սա լե րան յա տուկ աւան դութիւ նը, 

Պա տարա գին նա խոր դող Շա բաթ երե-

կոյ, յա տուկ խրախ ճանք պի տի սար քուի 

Գը նալըի Ս. Գրի գոր Լու սա ւորիչ եկե ղեց-

ւոյ դա րաւան դին վրայ, ուր պի տի վա ռի 

նաեւ հա րիսա յի խա րոյ կը։

Բո լոր այս ման րա մաս նութիւննե րը 

փո խան ցե լու հա մար խմբագ րա տունս այ ցե-

լեցին Վա գըֆ լը գիւ ղի թա ղական խոր-

հուրդի ատե նապետ Ճէմ Չա փար, Մա տաղի 

յանձնա խումբի նա խագահ Միհ րան Ու լի-

կեան եւ Հայ Ճար միու թեան ատե նապետ 

Նա զար Պի նաթ լը։

Ճէմ Չա փար յայտնեց թէ հա րիսան եւ 

այլ աղան դե ղէնը պատ րաստե լու հա մար 

Իս թանպուլ պի տի ժա մանեն նաեւ եկե-

ղեց ւոյ տիկ նանց կազ մը, իրենց հետ ու նե-

նալով նաեւ «Շիշ մա նինց» Պետ րո սը, որ 

ան զուգա կան կեր պարն է գիւ ղի աւան դա-

կան բո լոր ապ րումնե րուն։

Նշենք որ նման բնոյ թով նա խորդ սի րոյ 

սե ղանը մա տու ցուած էր Մես րոպ Բ. Սրբա-

զան Պատ րիար քի աթո ռակա լու թեան շրջա-

նին, վա յելե լով անոր խան դա վառ հո վանին։

ԻՒՄԻԹ ՔՈՒՐԹ - ԱԼԷՎ ԷՐ

Թուրքիոյ մէջ վեր  ջերս թափ ստա  ցած 

է հա  յոց ցե  ղաս  պա   նու  թեան շուրջ կա -

տարուած բա  նավէ  ճերը։ Վար  չա   պետի ցա -

ւակ  ցա   կան պատ  գա   մը կամ նա  խագա  հական 

ընտրու  թիւննե  րու նա  խօրեակին հե  ռուս  տա  -

կայա  նէ մը ար  տա   սանած «Կը նե  րէք ալ 

աւե  լի վատ բա  ներով, հայ ըլ  լա   լով մե  ղադ -

րե   ցին» ար  տա   յայ  տութե  նէն ետք նիւ  թը երկրի 

օրա  կար  գի մտաւ ու յայտնի է որ մին  չեւ 

2015 ալ օրա  կար  գի վրայ պի  տի մնայ։

Կ՚ար  ժէ նիւ  թը դի  տել քիչ մը ան  ցեալէն, 

1919-ի Մար  տէն։ Նախ դի  տենք պատ  մա  -

կան են  թա   հողը։ 30 Հոկ  տեմբեր 1918-ին 

ստո  րագ  րուած է Մոնտրո  սի  զի  նադա  դարը։ 

Պա  տերազ  մէն պար  տութիւ  նով դուրս եկող 

Օս  մա   նեան կայսրու  թիւնը 1918 Դեկ  տեմբե -

րէն սկսեալ կ՚ար  տօ   նէ որ տե  ղահա  նուած 

հա  յերը վե  րադառ  նան իրենց բնա  կավայ -

րե   րը։ Հա  յոց այդ շրջա  նի պատ  րիար  քը՝ 

Զա  ւէն Եղիայեան, Առա  քել Չա  քըրեանի 

գլխա  ւորու  թեամբ յանձնա  խումբ մը կը կազ -

մէ որուն պաշ  տօ   նը պի  տի ըլ  լայ տա  րագ -

րութեան ըն  թացքին որբ եւ ամու  րի մնա  ցած 

հայ երա  խանե  րուն եւ կի  ներուն իրենց ըն -

տա   նիք  նե   րուն յանձնուիլը։ Յանձնա  խումբը 

պի  տի զբա  ղի նաեւ աք  սո   րուած կամ կո -

տորուած հա  յերու պատ  կա   նող ինչքե  րուն 

կամ կա  լուած  նե   րուն իրենց բուն տէ  րերուն 

վե  րադար  ձուելու գոր  ծով։

Չա  քըրեանի գլխա  ւորած յանձնա  խումբը 

կը հա  մագոր  ծակցի Օս  մա   նեան Ներ  քին Գոր -

ծոց Նա  խարա  րու  թեան, Դաշ  նակցա  յին պե -

տու  թիւննե  րու, յատ  կա   պէս ալ անգլիացի -

ներու կո  միսա  րու  թեան կազ  մին մէջ գոր  ծող 

հա  յոց եւ յու  նաց բա  ժան  մունքին հետ։ Չա -

քըրեան այս աշ  խա   տու  թեան տե  ղեկա  գիրը 

4 Ապ  րիլ 1919-ին կը յանձնէ Պատ  րիար -

քա   րան։ Որ  քան որ գի  տենք այս տե  ղեկա -

գիրը մին  չեւ օրս չէ հրա  տարա  կուած, նոյ -

նիսկ չէ յայտնա  բերուած։

Այստեղ կ՚ու  զենք այդ տե  ղեկագ  րին 

նիւթ դար  ձած դէպ  քե   րը պատ  մող եւ ցարդ 

չհրա  տարա  կուած փաս  տա   թուղթի մը մա -

սին խօ  սիլ։ Փա  րիզի «Նու  պա   րեան» գրա -

դարա  նէ ներս կա  տարած մեր ու  սումնա -

սիրու  թիւննե  րու ըն  թացքին հան  դի   պեցանք 8 

Մարտ 1919 թուակիր փաս  տա   թուղթին, որ 

գրի առ  նուած էր հա  յազ  գի կա  րեւո  րագոյն 

կին գրող  նե   րէն Զա  պէլ Եսա  յեանի կող  մէ 

եւ ներ  կա   յացուած էր Փա  րիզի Հա  յոց Ազ -

գա   յին պա  տուի  րակու  թեան նա  խագահ Պօ -

ղոս Նու  պար Փա  շային։

1909-ի Ատա  նայի կո  տորած  նե   րուն ալ մօ -

տէն ծա  նօթ Զա  պէլ Եսա  յեան այդ սպանդնե -

րը հար  ցաքննե  լու մի  տու  մով իթ  թի   հատա  կան 

կա  ռավա  րու  թեան կող  մէ հիմ  նուած յանձնա -

խումբի մէջ պաշ  տօն ստանձնած էր։ Եսա -

յեանի այդ տե  ղեկա  գիրը տա  րագ  րութեան եւ 

կո  տորած  նե   րու են  թարկուած հայ որ  բե   րու, 

պար  մա   նու  հի   ներու եւ կա  նանց ուղղեալ սոս -

կա   լի բռնու  թիւննե  րը կը բա  ցատ  րէր եւ վե -

րապ  րողնե  րուն օժան  դա   կելու հա  մար առա -

ջարկներ կը ներ  կա   յաց  նէր։

Պօ  ղոս Նու  պար Փա  շա այս գրու  թեան 

շա  րադ  րութե  նէն կարճ ժա  մանակ առաջ 

Հա  յաս  տա   նէն Փա  րիզ եկած Եսա  յեանի 

այս ցնցիչ ու էական գրու  թիւնը հայ ազ -

գա   յին պա  տուի  րակու  թեան անու  նով ներ  կա  -

յացուց Փա  րիզի խա  ղաղու  թեան հա  մագու -

մա   րին, ընդգծե  լով թէ «ամե  նաիրա  ւացի 

ակա  նատես  նե   րու վկա  յու  թեամբ, տեղ  ւոյն 

վրայ» ար  ձա   նագ  րուած է։

Զե  կոյ  ցին բո  վան  դա   կու  թիւնը

Եսա  յեան իր զե  կոյ  ցին մէջ կը նշէ թէ 

թուրքե  րը պա  տերազ  մի սկիզ  բէն կա  նոնա  ւոր 

կեր  պով ոչնչա  ցու  ցած են իրենց տի  րապե -

տու  թեան տակ գտնուող ոչ իս  լամ ազ  գե   րը։ 

Տա  րագ  րուած  նե   րը կամ իրենց բնա  կավայ -

րե   րուն մէջ, կամ ալ աք  սո   րի ճա  նապար -

հին կո  տորած են։

Երի  տասարդ կա  նայք եւ աղ  ջիկնե  րը, 

նաեւ երկսեռ երա  խանե  րը բռնիու  թեամբ 

փախ  ցուած եւ բաժ  նուած են իս  լամնե  րուն։ 

Յստակ չըլ  լա   լով հան  դերձ կ՚ըսէ թէ այդ 

խեղ  ճե   րու թի  ւը մե  ծամաս  նութիւ  նը հայ, աւե -

լի քան 200.000 էր ու կը դա  սաւո  րէ երա -

խանե  րու եւ կի  ներու առե  ւանգման տար -

բեր ձե  ւերը եւ պայ  մաննե  րը։

1-Բազ  մա   թիւ կի  ներ ու երա  խաներ իրենց 

ծնած գիւ  ղե   րէն ու քա  ղաք  նե   րէն փախ -

ցուեցան։ Ահա  բեկուած ժո  ղովուրդը հաս  տատ 

գի  տէր թէ դէ  պի մահ կը ճամ  բորդէ։ Այդ 

մի  ջոցին հա  րեւան իս  լամնե  րը մօ  տենա  լով 

առա  ջար  կե   ցին երի  տասարդ կի  ները, աղ -

ջիկնե  րը եւ երա  խանե  րը պահ դնել։ Տի  րող 

խու  ճա   պի ըն  թացքին ան  տէր երա  խանե -

րը իս  կոյն փախ  ցուեցան։ Պար  մա   նու  հի  -

ները բռնի տա  րուե  ցան։ Ար  դա   րեւ Էրզրու  մի 

թուրք սպա  ները քա  ղաքի անուանի ըն  տա  -

նիք  նե   րու դուստրե  րը փախ  ցուցին։ Գեր  մա  -

նացի սպայ մը Էրզրու  մի ամե  նագե  ղանի 

աղ  ջի   կը հա  մարուած Գալ  ֆաեանը առանց 

անոր աղա  ղակ  նե   րը նկա  տի առ  նե   լու ճամ -

բա   ները քաշ տա  լով տա  րաւ։ Երզնկա  յի 

անուանի թուրքե  րը կամ ան  ձամբ կամ ալ 

միջ  նորդնե  րու օգ  նութեամբ աք  սո   րի քա -

րաւան  նե   րը մտան եւ հա  րուստ ըն  տա   նիք -

նե   րու ժա  ռան  գորդ աղ  ջիկնե  րը բռնու  թեամբ 

տա  րին։ Տրա  պիզո  նի քա  ղաքա  ցիի տա -

րազով կամ զի  նուո  րական հա  մազ  գեստով 

սպա  ները քա  ղաքի ամե  նաերե  ւելի ան  ձանց 

աղ  ջիկնե  րը տան մը մէջ հա  ւաքե  լով իթ -

թի   հատա  կան  նե   րու ներ  կա   յացու  ցին։ Փոքր 

Ասիոյ բո  լոր կա  րեւոր քա  ղաք  նե   րէն ներս 

նոյն բա  ները կա  տարուեցան։

2-Բնակ  չութիւ  նը իր բնա  կավայ  րէն հե -

ռանա  լէ ետք թուրք կա  ռավա  րու  թեան նա -

խապէս ճշդած վայ  րե   րուն մէջ նոյն չար 

նպա  տակ  նե   րը գոր  ծադրուեցան, տղա  մար -

դիկ անխնայ սպան  նուեցան, երա  խաներն 

ու երիտասարդ կի  ներն ալ առե  ւան  գուեցան։ 

Այս դէպ  քե   րը սո  վորա  կան դար  ձած էին 

յատ  կա   պէս Կա  մախ-Հա  լէպ, Գո  նիա-Թար -

սուս ճա  նապարհնե  րուն եւ ամ  բողջ Եփ  րատ 

գե  տի հու  նին։

3-Երբ խեղ  ճե   րու քա  րաւա  նը հա  ւաք  ման 

կա  յան մը կը հաս  նէր, քիւրտ, չէր  քէզ, չէ  չէն 

եւ պալ  քաննե  րէ գաղ  թած իս  լամ խումբեր 

կը յար  ձա   կէին անոնց վրայ։ Կը կո  ղոպ -

տէին մին  չեւ իսկ հա  գուստնե  րը։ Ամօ  թահար 

կա  նայք իրենց մեր  կութիւ  նը կը ծե  փէին 

ցե  խով։ Ոճ  րա   գործնե  րը այդ խեղ  ճե   րը կը 

պար  տադրէին եր  գե   լու եւ պա  րելու։ Մեր -

ժողներ վայ  րա   գու  թեամբ կը սպան  նուէին։

Եսա  յեան իր զե  կոյ  ցին մէջ դեռ ման -

րա   մաս  նութիւններ կը փո  խան  ցէ աք  սո   րի 

քա  րաւան  նե   րուն ըն  կե   րակ  ցող զի  նուոր  նե  -

րուն ան  բա   րոյու  թիւննե  րու մա  սին։

Ցե  ղաս  պա   նու  թեան դա  րադար  ձին խիստ 

կա  րեւոր փաս  տա   թուղթ մըն է այս, որուն 

ամ  բողջա  կան պատ  ճէ   նի հրա  պարա  կու  մը 

հա  ւանա  բար շատ լուրջ ար  ձա   գանգնե  րու 

պի  տի ար  ժա   նանայ։

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։ 

Մուսա լերան մատաղը ի Գընալը
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Միհրան Ուլիկեան, Ճէմ Չափար եւ Նազար Պինաթլը

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Պալեաններու գործերու ճոխ 
ցուցադրութիւն մը

Զապէլ Եսայեան

Զապէլ Եսայեանէ 
նորայայտ զեկոյց մը
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ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ԷՐՀԱՆ ԱՐԸՔ

Ատրպէյճանի երեւոյթը եւ իրողութիւնը

Երկրի մը նեխած հմայքը
ԱՐԶՈՒ ԿԷՅՊՈՒԼԼԱՅԵՒԱ 

arzu.geybulla@gmail.com

Ատրպէյ ճա նի Եւ րո խոր հուրդի յանձնա -

խումբը 14 Մա  յիս 2014-ին փո  խարի -

նեց Նա  խարա  րաց Խոր  հուրդի աթո  ռը։ Այս 

երե  ւոյ  թը մա  սամբ յոյս ներշնչած էր երկրէ 

ներս կամ դուրս մամ  լոյ ազա  տու  թեան, մար -

դու իրա  ւունքնե  րու նկատ  մամբ դիւ  րազգած 

շրջա  նակ  նե   րուն։ Յոյ  սը կը ծա  գէր այն հա -

մոզու  մէն թէ, նա  խագա  հու  թեան շրջա  նին 

Ատրպէյ  ճա   նի կա  ռավա  րու  թիւնը կ՚ընդհա  տէ 

երկրէ ներս գոր  ծադրած ճնշումնե  րը, յար -

գե   լով խոր  հուրդի սկզբունքնե  րը։ Սա  կայն 

շու  տով յայտնի դար  ձաւ որ այդ յոյ  սը սնա -

մէջ է։ Շա  րու  նա   կուե  ցաւ մար  դորսու  թիւնը 

եւ ըստ երե  ւոյ  թի դեռ պի  տի շա  րու  նա   կուի։ 

Յան  ցա   գործնե  րը ազա  տու  թիւն պի  տի վա -

յելեն, միւս կող  մէ երկրի հան  րա   ծանօթ դէմ -

քեր, երի  տասարդներ, լրագ  րողներ, մար  դու 

իրա  ւունքնե  րու պաշտպան  ներ եւ դեռ շա -

տեր բան  տե   րու մէջ ծանր մե  ղադ  րանքնե -

րու պի  տի են  թարկուին։ Իրա  կանու  թեան 

մէջ Ատրպէյ  ճան կը ձե  ւաց  նէ թէ «Արե -

ւել  քի Եւ  րո   պական հմայքն է, հա  կառակ 

որ ամ  բողջո  վին յե  տադի  մական, արե  ւել -

քի բռնա  կալ վար  չութին  նե   րէն տար  բե   րու -

թիւն չու  նե   ցող, նե  խած «խայ  տա   ռակու  թիւն» 

մըն է միայն։

Ան  վերջա  նալի մար  դորսու  թիւն

Եկուր տես որ Ատրպէյ  ճա   նէ ներս բազ -

մա   թիւ թմրա  մոլ  ներ, հայ  րե   նադաւ  ներ եւ դեռ 

բա  զում խա  մաճիկ  ներ կը վխտան եղեր ու 

մենք լուր չու  նինք եղեր։ Երկրին մէջ ճիշ  դը 

ըսել, սու  տե   րը երե  ւան հա  նել, իրաւ յան -

ցա   գործնե  րուն, մաք  սա   նենգնե  րուն ինքնու -

թիւննե  րը փաս  տե   լը յան  ցանք, նոյ  նիսկ՝ 

խա  մաճի  կու  թիւն է եղեր։

Յանձնա  խումբին նա  խագա  հական աթոռ 

բազ  մի   լը դեռ առա  ջին եռամ  սեան չէր լրա -

ցու  ցած, որ բան  տարկուած  նե   րու թի  ւը հա  սած 

էր 14-ի։ Տա  կաւին չենք խօ  սիր նա  խագա  հու -

թեան նա  խոր  դող շրջա  նին բան  տարկուած -

նե   րուն մա  սին։ Պե  տու  թիւնը ընդմիշտ կ՚ու -

րա   նայ հետզհե  տէ եր  կա   րող քա  ղաքա  կան 

բան  տարկեալ  նե   րու անուանա  ցան  կը։ Այդ 

ալ սուտ, այդ ալ զրպար  տութիւն է եղեր։

Բայց բան  տարկուած անուննե  րուն նա -

յելով կը պար  զուի, թէ բա  ներ մը սխալ 

կ՚ըն  թա   նան, կող  մե   րէն մին կը ստէ։ Օրի -

նակի հա  մար Րաուֆ Միր  քա   տիրով Պա -

քուի մէջ աշ  խա   տակ  ցած «Այ  նա» (Հա  յելի) 

թեր  թի Ան  գա   րայի թղթակ  ցի պաշ  տօ   նը կը 

կա  տարէր չորս տա  րիէ ի վեր։ Յա  ջող ու 

փոր  ձա   ռու լրագ  րո   ղի բնա  կու  թեան ար  տօ  -

նագի  րը եւ մամ  լոյ ծա  ռայու  թեան փաս  տա  -

թուղթը մէկ օրէն միւ  սը ջնջուեցաւ ու ինք 

ալ երկրէն ար  տա   հանուեցաւ։ Իսկ երբ Պա -

քու մուտք կը գոր  ծէր՝ ձեր  բա   կալուեցաւ ու 

բան  տարկուեցաւ։ Կը մե  ղադ  րուի 2008-2009 

թուական  նե   րու մի  ջեւ Հա  յաս  տա   նին գաղտնի 

տե  ղեկու  թիւններ փո  խան  ձե   լու յան  ցանքով, 

այ  սինքն հայ  րե   նադա  ւու  թեամբ։ Հա  ւանա -

կան է որ Միր  քա   տիրով դա  տապար  տուի 

ցկեանս բան  տարկու  թեան։

Բա  ցի Միր  քա   տիրո  վէ, մի այլ լրագ  րող՝ 

Փար  վիզ Հա  շիմ  լի ալ 15 Մա  յիսին դա -

տապար  տուեցաւ 8 տա  րի բան  տարկու  թեան։ 

13 Մա  յիսին հա  սարա  կական գոր  ծիչ Էմիլ 

Մամ  մա   տով ալ երեք ամիս բան  տարկու -

թեան դա  տապար  տուեցաւ բռնագ  րաւման մե -

ղադ  րանքով։ Կրկին նշենք, որ Ատրպէյ  ճան 

14 Մա  յիս 2014-ին ստանձնեց Նա  խարա -

րաց Խոր  հուրդը։ Եւ սա  կայն 26 Մա  յիսին 

Ընտրու  թիւննե  րու հե  տեւե  լու եւ Ժո  ղովրդա -

վարու  թեան Ու  սումնա  սիրու  թիւննե  րու կեդ  րո   նի 

եր  կու ծա  նօթ դէմ  քե   րէն Անար Մամ  մատլը 

5 տա  րի 6 ամիս, Պա  շըր Սու  լէյման  լը ալ 

3 տա  րի 6 ամիս բան  տարկու  թեան դա -

տապար  տուեցան։ Մամ  մատլը եւ Սու  լէյման -

լը տա  սը տա  րիէ ի վեր ընտրու  թիւննե  րու 

թա  փան  ցի   կու  թեան մա  սին ան  հա   մար տե -

ղեկա  գիր  ներ ու նա  խագի  ծեր պատ  րաստած, 

եւ  րո   պական բազ  մա   թիւ կազ  մա   կեր  պութիւննե -

րու յար  գանքին ար  ժա   նացած են։ Բայց դա -

տարա  նը զի  րենք մե  ղադ  րած է հար  կա   յին 

գայ  թակղու  թեան եւ ապօ  րինի գոր  ծունէու -

թեան ամ  բաստա  նու  թեամբ։

Ցան  կը կ՚եր  կա   րի նաեւ «պլո  կեր  նե   րով»։ 

Մամ  մատլը եւ Սու  լէյման  լը   յէ ետք, 27 Մա -

յիսին Ապ  տուլ Ատի  լով անուն երի  տասարդն 

ալ 5 տա  րի բան  տարկու  թեան դա  տապար -

տուեցաւ թմրե  ցու  ցիչ նիւթ պա  հելու մե -

ղադ  րանքով։ Շա  բաթ մը անց պլո  կեր մը 

եւս՝ Օմար Մամ  մա   տով Ատի  լով նման մե -

ղադ  րանքով 5 տա  րի ազա  տազրկման դա -

տապար  տուեցաւ։

Բո  լորին մեծ զար  մանք պատ  ճա   ռեց Կեն -

ճէ քա  ղաքի մէջ երի  տասարդնե  րու ուղղեալ 

աշ  խա   տու  թիւններ ծա  ւալող Հա  սան Հիւ -

սէյնլիի դա  շոյ  նով յար  ձակման մե  ղադ  րանքով 

ձեր  բա   կալու  թիւնը։ Ներ  կա   յիս ան ալ ար -

ժա   նացած է 6 տա  րուայ ազա  տազրկման, 

իսկ դա  շու  նա   հարուած ան  ձը մէջ  տե   ղուան -

քը չկայ։

Երկրի հա  սարա  կական կազ  մա   կեր -

պութիւններն ալ իրենց վի  ճակած բա  ժինը 

քա  ղեցին այս հո  սան  քէն։ 30 Յու  լի   սին Լէյ  լա 

եւ Արիֆ Եու  նուս Միր  քա   տիրով ամոլն ալ 

հայ  րե   նադա  ւու  թեան, հար  կա   յին գայ  թակղու -

թեան, ապօ  րինի գոր  ծունէու  թեան նման մե -

ղադ  րանքնե  րով բան  տարկուեցան։ Լէյ  լա 

Եու  նուս ոմանց հա  մար ծա  նօթ է որ  պէս 

մար  դու իրա  ւունքնե  րու պաշտպան, ոմանց 

հա  մար՝ Խա  ղաղու  թեան եւ Ժո  ղովրդա -

վարու  թեան Ինստի  տու  տի նա  խագահ։ Ան 

Հա  յաս  տա   նի եւ Ատրպէյ  ճա   նի մի  ջեւ ժո -

ղովրդա  կան դի  ւանա  գիտու  թիւն հաս  տա  -

տող  նե   րու առա  ջատար  նե   րէն է։ Անոնցմէ 

ետք մար  դու իրա  ւունքնե  րու եւ ժո  ղովրդա -

վարու  թեան ջա  տաքով Րա  սուլ Ճա  ֆարով 

եւ իրա  ւապաշտպան Ին  թի   քամ Ալի  յեւ ալ 

նման մե  ղադ  րանքնե  րով բան  տարկուեցան։

Կ՚ար  ժէ պահ մը ետ կե  նալ այս ցան -

կէն ու հարց տալ, թէ ար  դեօք դուրսը 

ով մնաց։ Օրի  նակի հա  մար, երկրէն ներս 

կամ  քին ու  զա   ծը կա  տարող  նե   րը, մաք  սա  -

նեն  գութեամբ եւ զեղ  ծա   րարու  թեամբ զբա -

ղող նա  խարար  նե   րը ու անոնց ըն  տա   նեկան 

պա  րագա  ները, կա  շառա  կերու  թեան ու աւա -

զակու  թեան մաս  նա   գէտ  նե   րը եւ դեռ ինչ 

ինչ հե  րոս  ներ։ Որո՞ւ հոգն է հա  ւասա  րու -

թիւնը, ժո  ղովրդա  վարու  թիւնը կամ մար  դու 

իրա  ւունքնե  րը։ Եւ  րո   խոր  հո՞ւրդն է անոնց 

պաշտպա  նը։ Այդպէս չի թուիր։

Ատրպէյ  ճան ինքզինք կը ներ  կա   յաց  նէ 

իբ  րեւ Եւ  րո   պայի ար  ժա   նիք  նե   րու հա  ւատա -

րիմ, ար  դիակա  նաց  ման յու  շարձան, մար -

դու իրա  ւունքնե  րու եւ մամ  լոյ ազա  տու  թեան 

պաշտպան եր  կիր։ Բայց իրո  ղու  թիւնը բո -

լորո  վին տար բեր է։ 

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

pakrates@yahoo.com

Տիգրանա կեր տի 45 հա յերու դէ պի 

Հա յաս տան երկշա բաթա նի շրջա-

գայու թեան մա սին նա խորդ թի ւին 

լոյս տե սած յու շագրու թեան մէջ նշած 

էինք, թէ տի յար պէ քիր ցի ներ «Սէ րոք» 

այ սինքն՝ առաջ նորդ կը կո չէին Սուրբ 

Կի րակոս եկե ղեց ւոյ թա ղական Կաֆ-

ֆուր Թիւրքա յը։ Բայց թե րացած էինք 

նշե լու որ Կաֆ ֆուր ալ իր կար գին 

ու նէր «առաջ նորդ» մը՝ յան ձին անուանի 

դաշ նա կահար Ռաֆ ֆի Պետ րո սեանի։ 

Նախ կին պոլ սա հայ, այժմ գա նատաբը - 

նակ Պետ րո սեան այս նա խագ ծի դեռ 

ծրագրման օրե րէն, նոյ նիսկ նա խածը-

րագրման փու լին ու նե ցաւ իր նուիրա-

կան ներդրու մը։ 

Ներդրում՝ որ կը պա հան ջէ թէ նիւ-

թա կան եւ թէ բա րոյա կան զո հողու թիւն։

Հա յաս տա նի Հան րա պետու-

թեան շրջա նակ նե րու հետ, յատ կա-

պէս Սփիւռքի նա խարա րու թեան հետ 

բո լոր բա նակ ցութիւննե րը կա տարուեցան 

իր մի ջոցաւ։ Կա րելի է պատ կե րաց-

նել, թէ նման բազ մանդամ ու եզա-

կի բազ մաբնոյթ իւ րա յատ կութիւ ներ 

ու նե ցող խումբի մը եր կա րատեւ այս 

շրջա գայու թեան կազ մա կեր պութիւ նը, 

ինչպի սի դժուարու թիւննե րու յաղ թա-

հարու մը կը պա հան ջէ։ 

Դժուարու թիւննե րը եր կու բնոյ թի 

են։ Կան գոր ծեր, որոնք կը բխին 

պե տական-պաշ տօ նական թղթա բանու-

թե նէն, իսկ կան գոր ծեր ալ, զո րս են թա-

կան ինք իբր փոր ձանք կը փաթ թէ 

իր գլխուն, յա նուն բա րի ար դիւնքի։ 

Կ՚երա զես այդ բա րի ար դիւնքը ու կը 

յղա նաս միտ քեր, որոնց իրա կանա ցու-

մը ահա գին աշ խա տանք կը պա հան ջէ։ 

Թող թոյլ տրուի մե զի, որ ըսենք թէ 

Ռաֆ ֆի Պետ րո սեան ար ժա նի կեր պով 

դուրս եկաւ որ դեգրած այդ կա մաւոր լու-

ծէն, գնա հատան քին ար ժա նանա լով իր 

առաջ նորդած խումբի բո լոր ան դամնե-

րուն։ Գոր ծի չի հա մար այսքա նը ար դէն 

բաւ է, որ ան թօ թափէ ստանձնած 

պա տաս խա նատու բե ռին ծան րութիւ-

նը ու վա յելէ դեռ առա ջին պա հէն 

ակնկա լած հո գեկան գո հացու մը, որ 

խթան պի տի հան դի սանայ նո րանոր 

ու դժուարին առա քելու թիւններ յանձն 

առ նե լու տրա մադ րութեան։

Երբ դեռ շա տեր կը տա տամ սէին 

մե րօրեայ այս խիստ կա րեւոր յայտնու-

թեան՝ եր բեմնի ծպտեալ հա յերու հետ 

շփման եղա նակ նե րուն մա սին, գոր-

ծի չը պայ ծառ ու ան կաշկանդ մտքի 

հրա մայա կանով ար դէն իսկ լծուած 

էր գոր ծի։ 

Ոս տի երբ Տի յար պէ քիրի հա յու-

թիւնը երախ տա գիտու թեան գի տակ-

ցութեամբ շնոր հա կալու թիւն կը յայտնէ 

Ռաֆ ֆի Պետ րո սեանին, մենք ալ մեծ 

խան դա վառու թեամբ կը ձայ նակցինք 

իրենց, այս ան գամ Հայ ժո ղովուրդի 

անու նով։ Քան զի իր ծա ռայու թիւնը 

ազ գանպաստ է, հա մամարդկա յին ու 

Աս տուածա հաճոյ։

Գործդ յա ջողութեամբ պսակուեցաւ։ 

Վարձքդ կատար ըլլայ սիրելի գործիչ։

Եր  գե   րով, քայ  լերգնե  րով, բա  նաս -

տեղծու  թիւննե  րով, գիր  քե   րով կը յի  շ-

ւին, կ՚ան  մա   հանան յե  ղափո  խական  նե  -

րու անուննե  րը։ Կ՚ար  ձա   գան  գեն տար  բեր 

լեռ  նե   րու վրայ, տար  բեր ժո  ղովուրդնե  րու 

լե  զու  նե   րուն մէջ։ Կան նաեւ յե  ղափո -

խական  նե   րու մայ  րե   րը։ Երբ որ  դի   ները աշ -

խարհի հո  գը շալ  կած կը տա  նին, անոնք 

ալ կը կքին իրենց որդւոյն հո  գերուն 

տակ։ Օրըս  տօ   րէ կ՚աւել  նան ետ  դարձը 

սպա  սուող որ  դի   ներու թի  ւը։ Օրըս  տօ   րէ 

կ՚աւել  նան սե  ղանին դրուած պնակ  նե  -

րը։ Յե  ղափո  խակա  նի մայ  րը հետզհե  տէ 

կը դառ  նայ յե  ղափո  խական  նե   րու մայր։

Թուրքիայէ ներս հա  մայ  նա   վար պայ -

քա   րի յա  ռաջա  տար անուննե  րէն մէկն է 

Ար  մե   նակ Պա  քըր։ Անձնա  թուղթին մէջ 

Օր  հան է իր անու  նը։ Երբ Իս  թանպուլ 

գա  լով կը մտնէ ստո  րերկրեայ պայ  քա  -

րի շար  քե   րուն մէջ, հա  րազատ ըն  տա  -

նիքը կամ Հայ հա  սարա  կու  թիւնը խնա -

յելու մի  տու  մով Ար  մե   նակ կը դառ  նայ 

Օր  հան, Հրան  դը՝ Ֆը  րաթ։ Իսկ Ար  մե  -

նակ իր քա  ղաքա  կան կեան  քին մէջ 

«Ալի Աղա»։

Սա  կաւա  խօս է Ար  մե   նակ։ Մա  րիամ 

Պա  քըր մայրն է Ար  մե   նակին։ Երբ Ար -

մե   նակ որ  պէս Ալի Աղա, հա  սարա -

կապատ  կան էր, Մա  րիամ մայ  րիկն 

ալ դար  ձաւ հա  սարա  կու  թեան մայ  րը։

Ար  մե   նակ Պա  քըրի ամե  նամօտ ըն -

կե   րը՝ Հրանդ Տինք 1998-ին Մայ  րե   րու 

օրուան առ  թիւ կ՚այ  ցե   լէր Մա  րիամ մայ -

րի   կին ու հե  տեւեալը կը գրէր՝ «Թուրքիոյ 

ձա  խակող  մեան ար  մա   տական շար  ժումին 

իր կեան  քը զո  հած քա  նի մը հա  յերու 

գլխա  ւորն է Ար  մե   նակ։ Կաս  կած չկայ, 

որ եթէ ապ  րէր, շատ մեծ նպաստ պի  տի 

բե  րէր իր հա  ւաքա  կանու  թեան։ Սիր  տը, 

կեան  քը ու  րիշնե  րու հա  մար զո  հելու աս -

տի   ճան մարդկա  յին սի  րով լե  ցուն որ -

դիի մը մայ  րը, անունն իսկ առանց յի -

շելու, լոկ –Մայր- կո  չած այդ բա  րի 

տիկ  նոջ այ  ցե   լեցի»։

Ահա այդ բա  րի տի  կինը մա  հացաւ 

30 Յու  լի   սին, Սթոք  հոլմի մէջ։

Ու  թը զա  ւակ  նե   րու մայր, տիգ  րա  -

նակերտցի հա  յու  հի մը։ Ցե  ղաս  պա   նու -

թե   նէ մա  զապուրծ փրկուած ըն  տա   նիքի 

մը դուստրը։ Մայ  րը Նու  րէ այդ ար  հա  -

ւիր  քի օրե  րուն կորսնցու  ցած է իր ըն  տա  -

նիքի ամ  բողջ ան  դամնե  րը։ Ըն  տա   նիքի 

մը մօտ իբ  րեւ աղա  խին ծա  ռայե  լով յա -

ջողած է կեան  քը շա  րու  նա   կել։ 

Մա  րիամ Տիգ  րա   նակերտ կ՚ապ  րէր։ 

Ցե  ղաս  պա   նու  թե   նէն ետք, բա  ցի Պոլ  սոյ 

դպրոց  նե   րէն, երկրի բո  լոր հայ  կա   կան 

դպրոց  նե   րը փա  կուած էին։ Տան մէջ 

բո  լորն ալ քրտա  խօս ըլ  լա   լով որո  շեց 

որ  դի   ները՝ Ատ  նա   նը, Իպ  րա   հիմը, Քե -

նանը եւ Ար  մե   նակը Պո  լիս ղրկել, որ -

պէսզի հա  յերէն սոր  վին։ Պոլ  սոյ Սուրբ 

Խաչ Դպրե  վանք վար  ժա   րանին մէջ ան 

ծա  նօթա  ցաւ Հրանդ Տին  քին հետ։ 

Ան  յայտ կո  րած տի  յար  պէյքիր  ցի   ներէն 

էր Ար  մե   նակի հայ  րը։ Ան վա  ռարան  ներ 

կը սար  քէր եւ Իս  թանպուլ եկած էր իր 

աշ  խա   տան  քին հա  մար նա  խանիւ  թեր 

ճա  րելու։ Ան  գամ մըն ալ լուր չստա -

ցուե  ցաւ իր  մէ։ 

Մա  րիամ մայ  րիկ եր  կար տա  րիներ 

կա  րի մե  քենա  յով մը ապա  հովեց տան 

ապ  րուստը։ 

Դուստրը՝ Սիւսլիւ, յետ մա  հու «Ամ -

բողջ կեան  քը պայ  քա   րելով ան  ցաւ» կ՚ըսէ 

մօ  րը հա  մար ու կ՚աւելցնէ «Նուիրուած 

կին մըն էր, բո  լորին օգ  նութեան կը 

փու  թար։ Հօրս ան  յայտ կոր  սուիլէն ետք 

առան  ձին մեծ  ցուց երե  խանե  րը։ Հօրս 

հետ Տի  յար  պէ   քիր ամուսնա  ցած, ապա 

Սիլ  վան փո  խադ  րուած, սա  կայն այդտե -

ղի ճնշումնե  րուն չդի  մանա  լով ետ վե -

րադար  ձած են։ Մեծ մայրս եւ մեծ 

հայրս մնա  ցած են Սիլ  վան։ Հայրս 

հինգ եղ  բայր ու  նէր։ Մայրս բո  լորն ալ 

խնա  մած, ամուսնա  ցու  ցած է։ Բա  ցի հօ -

րեղ  բայրնե  րէս, մօ  րաքոյրս ալ իր չորս 

զա  ւակ  նե   րով մե  զի հետ կ՚ապ  րէին։ Անոնց 

հոգն ալ մօրս վրայ էր։ 15 տա  րեկա -

նին սկսած էր դեր  ձա   կու  թեան եւ մին -

չեւ տե  սողու  թիւնը կորսնցնե  լը, ան  դա  -

դար աշ  խա   տեցաւ ու հո  գաց ըն  տա   նիքին 

ապ  րուստը»։

Ինչպէս բազ  մա   թիւ գա  ւառա  հայեր, 

զա  ւակ  նե   րը ղրկե  լէ ետք Մա  րիամ մայ -

րիկ ինք ալ փո  խադ  րուեցաւ Իս  թանպուլ։ 

Ար  մե   նակ մերթ ընդ մերթ տուն կը հան -

դի   պէր։ Շատ ան  գամ ոս  տի   կան  նե   րու 

հե  տապնդու  մէն կը խու  սա   փէր։ Մա -

րիամ մայ  րիկ Հրանդ Տին  քին կը պատ -

մէ որդւոյն ձեր  բա   կալու  թեան ման  րա  -

մաս  նութիւննե  րը։ 

«Առա  ջին ան  գամ 1975-ին ձեր  բա  -

կալուեցաւ։ Զատ  կի շա  բաթ էր, ու  զեց 

որ քիչ մը աւե  լի չէօրէկ պատ  րաստեմ,- 

ըն  կերնե  րուս պի  տի տա  նիմ- ըսած էր։ 

Ես չէօրէ  կի գնումներ ընե  լու հա  մար 

դուրս ելայ։ Վե  րադար  ձին տե  սայ որ 

տան վա  րագոյրնե  րը փա  կուած են։ 

Դրան առ  ջեւ բեռ  նա   տար մը կար։ Ես 

չհասկցայ, թէ ոս  տի   կան է։ Երկրորդ 

յարկ հա  սած էի, երբ հա  րեւանս զգու -

շա   ցուց –ձեր տու  նը ոս  տի   կան  ներ կան- 

ըսե  լով։ Տուն մտայ որ ոս  տի   կան  նե   րը 

ամէն կողմ խու  զարկած են։ Ար  մե   նակը 

հար  ցուցին։ -Չեմ գի  տեր- ըսի, -աշա -

կերտ տղայ է, օր կ՚ըլ  լայ կու գայ, օր 

կ՚ըլ  լայ չի գար-։ Ուրկէ կրնա  յի գիտ -

նալ որ ար  դէն ձեր  բա   կալած են։ Յե -

տոյ հա  րեւանս եկաւ ու իմա  ցուց թէ 

Ար  մե   նակը Իզ  մի   րի մէջ վի  րաւոր կեր -

պով բռնուած է»։ 

Մա  րիամ մայ  րիկ Իզ  միր կ՚եր  թայ։ 

Բան  տին մէջ կ՚այ  ցե   լէ տղուն։ Ար  մե  -

նակ մօտ եր  կու տա  րի կը մնայ Պու -

ճա   յի բան  տը։ Ապա 18 Հոկ  տեմբեր 

1977-ին ըն  կերնե  րուն կող  մէ կը փախ -

ցուի բան  տէն։ Մա  րիամ ան  գամ մըն 

ալ չի տես  ներ որ  դին։  

Միւս որ  դի   ները քա  ղաքա  կան պատ -

ճառնե  րով Շուէտ փո  խադ  րուեցան։ 

Դուստրը՝ Սիւսլիւ, կ՚ըսէ թէ մայրն 

ալ իրենց ետե  ւէն գա  ցած է այդ եր  կի  -

րը։ «Վեր  ջին ան  գամ չորս տա  րի առաջ 

տե  սայ մայրս։ Գոր  ծո   ղու  թիւն եղած էր, 

բայց ապա  քինած։ Մայրս կայ  տառ կին 

Վարձքդ կատար Գործիչ

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։

ԱՐՄԵՆԱԿԸ 
ՈՐԲԱՑԱՒ 

Մա  րիամ Պա  քըր

Լէյ  լա Եու  նուս

Արիֆ Եու  նուս

Ռաֆ ֆի Պետ րո սեան

Ար  մե   նակ Պա  քըր
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100 տարի է անցել Առա ջին Աշ  խարհա -

մար  տից (մեզ մօտ այն կոչ  ւում է Հա -

մաշ  խարհա  յին պա  տերազմ) որը տե  ւաց 28 

Յու  լիս 1914-ից 11 Նո  յեմ  բեր 1918-ը։ Պատ -

ճա՞ռը։ Մին  չեւ հի  մա պար  զում են։ Սա -

կայն ինչ կայ պար  զե   լու՝ մար  դու կռուարար 

ոգին է պա  տերազ  մել ու  զում, յատ  կա   պէս 

գեր  մա   նական եւ ռու  սա   կան ոգի  ները։ Պա -

տերազ  մի ար  դիւնքում չորս կայսրու  թիւններ 

փլու  զուեցին. Ռու  սա   կան, Ավստրօ-Հունգա -

րական, Օս  մա   նեան եւ Գեր  մա   նական։ 10 

մի  լիոն մարդկա  յին զոհ տուեց պա  տերազ -

մը, 19 մի  լիոն վի  րաւոր  ներ, որոն  ցից 3,5 

մի  լիոնը մնա  ցին հաշ  մանդամ։ 

Երկրորդ աշ  խարհա  մար  տը տե  ւաց 1 

Սեպ  տեմբեր 1939-ից 2 Սեպ  տեմբեր 1945։ 

Պատ  ճա   ռը Առա  ջին Աշ  խարհա  մարտն էր։ 

Դրա հե  տեւանքնե  րը.

Սա  ռը պա  տերազ  մը ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի 

(Խորհրդա  յին Սո  ցիալիս  տա   կան Հան  րա  -

պետու  թիւննե  րի Միու  թիւն) մի  ջեւ տե  ւաց 

5 Մարտ 1946- 26 Դեկ  տեմբեր 1991 եւ 

աւար  տուեց ԽՍՀՄ-ի փլու  զումով, որի ար -

դիւնքում յետ  խորհրդա  յին տա  րած  քում 10 

ազ  գա   միջեան պա  տերազմներ տե  ղի ու -

նե   ցան։ Թւում էր, թէ Ռու  սաստա  նը Ել -

ցի   նի խոս  տո   վանու  թեամբ աշ  խարհին ին -

թեգրուելու ու  ղի է որ  դեգրել եւ մար  դու 

իրա  ւունքնե  րի եւ ազա  տու  թիւննե  րի հար -

ցում հե  տեւե  լու է Արեւ  մուտքին։ Սա  կայն 

վեր  ջին իրա  դար  ձութիւննե  րը ցոյց տուեցին, 

որ Ռու  սաստա  նը կրկին թո  թալի  թարիզ  մի 

մէջ է ընկղմւում, մե  կու  սա   նալով աշ  խարհից 

եւ հա  կադ  րուելով նրան։ 

Թւում է թէ deja vu է, այ  սինքն նախ -
կի   նում ապ  րած վի  ճակ, երբ խա  նութնե  րում 

ոչինչ չկար, իսկ երբ մի ար  տա   սահ  մա   նեան 

ապ  րանք էր յայտնւում, ապա 3 յար  կա   նի 

հեր  թեր էին գո  յանում։ Ռուս-Ուքրաինա  կան 

բա  խումնե  րի ար  դիւնքում Ռու  սաստա  նին 

յայ  տա   րարուեց պա  տերազմ։ Նոր տի  պի 

պա  տերազմ՝ առեւտրա  կան։ Արեւ  մուտքի 

պատ  ժա   միջոց  նե   րի շնոր  հիւ Ռու  սաստա  նը, 

իր դրա  մական հա  մակար  գը կա  թուա  ծահար 

է լի  նելու, ոչինչ չար  տադրող եր  կի   րը, որը 

նոյ  նիսկ կաթ չի կա  րող իրեն ապա  հովել, 

վե  րադառ  նա   լու է իր խորհրդա  յին ան  ցեալը, 

սա  կայն տար  բե   րու  թիւնը նրա  նում է, որ 

այն ժա  մանակ եր  կա   թէ վա  րագոյ  րը թոյլ 

չէր տա  լիս տես  նել, թէ ին  չից էր զրկուած 

սո  վետա  կան քա  ղաքա  ցին։ 

Երբ սո  վետա  կան խմբե  րը ՔԳԲ-ի աշ -

խա   տակից  նե   րի հսկո  ղու  թեան ներ  քոյ զբօ -

սաշրջու  թեան էին մեկ  նում ար  տա   սահ  ման, 

ապա սո  վետա  կան զբօ  սաշրջի  կը պատ  րաստ 

էր ողջ հան  րա   խանու  թի ապ  րանքնե  րը գնել, 

սկսած զու  գա   րանի թղթից։ Մի ճա  նաչուած 

դե  րասա  նու  հի, տես  նե   լով ամե  րիկեան մթե -

րային խա  նու  թում մսե  ղէնի տե  սակ  նե   րը, 

հարցրեց, ար  դեօք դրանք իս  կա   կա՞ն են։ 

Չհա  ւատաց նաեւ վար  չա   պետ Կո  սիգի  նը 

(Նա  խարար  նե   րի խոր  հուրդի նա  խագահ), 

որը մտնե  լով ար  տասահմա  նում մի հան  րա  -

խանութ, կար  ծեց, թէ այն ամէնն ինչ նա 

տես  նում է, բե  մակա  նացուած է յա  տուկ իր 

հա  մար։ «Ին  չո՞ւ ԱՄՆ-ին կա  րելի է անել, 

ինչ նա ու  զում է, իսկ Ռու  սաստա  նին չի 

կա  րել»,- սա է Փու  թի   նի գլխա  ւոր մտա -

հոգու  թիւնը։ Մի՞թէ Քրեմ  լը իրօք չի հաս -

կա   նում, թէ ին  չով է Ռու  սաստա  նը տար -

բերւում ԱՄՆ-ից։

- Մենք կա  րող ենք փո  խարի  նել 

արեւմտեան ապ  րանքնե  րը մեր ապ  րանքնե -

րով,-ասում են միամիտ  նե   րը։

- Մեղ  րը ու  զում էք փո  խարի  նել կղկղան -

քո՞վ,- պա  տաս  խա   նում են իրա  տես  նե   րը։

- Մենք ու  րիշ երկրնե  րից կը ներկրենք, 

օրի  նակ, գի  նինե  րը, Չի  լիից, Ար  ժանթի  նից։

- Հա՞, յի  շում էք ինչ եղաւ Սալ  վա   տոր 

Ալիեն  տէի հետ, որին փո  խարի  նեց Փի  նոչէի 

իշ  խա   նու  թիւնը։ Բաւ է, որ դուք գտնէք այ  լ-

ընտրանք, ԱՄՆ-ը կ՚օգ  տա   գոր  ծի իր լծակ -

նե   րը, որ իրենց էլ պատ  ժի։ ԱՄՆ-ը հզօր 

է, նա ամե  նակա  րող է եւ ամէն ինչ ու -

նի, իսկ Ռու  սաստա  նը միայն զէնք ու  նի, 

երկրորդ տեղն է զբա  ղեց  նում զէն  քի ար -

տադրու  թեամբ։ 

Եւ ահա բա  ժանե  լով իր զէն  քը եր  կու 

կող  մե   րին՝ Հա  յաս  տա   նին եւ Ատրպէյ  ճա  -

նին, նա զգու  շացրեց, որ չօգ  տա   գոր  ծեն 

այն, բայց Ատրպէյ  ճա   նը փոր  ձարկեց իր 

զէն  քը եւ այնպի  սի պա  տաս  խան ստա  ցաւ, 

որ վա  խից ետ քա  շուեց, առա  ջին գիծ բե -

րելով զրա  հատեխ  նի   կան (tank)։ Տաս  նեակ 
մայ  րեր ի զուր կորցրե  ցին իրենց որ  դի  -

ներին։ Այս ան  գամ Փու  թի   նը եր  կու կող  մե  -

րի նա  խագահ  նե   րին կան  չեց Սո  չի, որ հաշ -

տութիւն քա  րոզի եւ ի հարկ է ցոյց տայ, 

թէ ով է այս տա  րածաշրջա  նի տի  րակա  լը։ 

Ինչ խօ  սեցի՞ն։ Կա  րեւոր չէ։ Աշ  խարհը 

տե  սաւ, թէ ով ին  չով եկաւ այդ հան  դիպմա -

նը։ Ալիեւը քի  թը կա  խած իր պար  տութիւ -

նից միայն փնփնթաց, որ պէտք է վե -

րադարձնել Ղա  րաբա  ղը Ատրպէյ  ճա   նին։ 

Եւ նա ասեց դա Փու  թի   նին, որը հենց նոր 

վերցրեց Ուքրաինա  յից Ղրի  մը։ Իսկ Սերժ 

Սարգսեանի դէմ  քին դա  ջուել էր հայ զի -

նուո  րի հե  րոսու  թիւնը, յաղ  թա   նակը, ան -

կոտրուն ոգին, ան  պարտե  լիու  թիւնը։ Դժուար 

թէ թուրքա  կան, իս  րա   յէլա  կան, ռու  սա   կան 

զի  նամ  թերքով ապա  հովուած ատրպէյ  ճա  -

նական բա  նակը յաղ  թի մեր զի  նուո  րին, 

որը հրա  շալի կեր  պով կը տի  րանայ հա -

կառա  կոր  դի զէն  քին։ Եւ ոչ մի քա  նակ չի 

փո  խարի  նի ռազ  մա   կան ոգին։ 

Հե  տաքրքիր իրա  կանու  թեան մէջ ենք 

յայտնուել մենք, հա  յաս  տանցի  ներս։ Ժո -

ղովուրդը գտնուելով իր ան  փոյթ կա  ռավա -
րու  թեան հետ պա  տերազ  մի մէջ, դէմ լի  նելով 
ղե  կավա  րու  թեան կող  մից առաջ քա  շուող 
յան  ցա   ւոր նա  խաձեռ  նութիւննե  րին, իր ողջ 
նե  րու  ժը, իսկ դա երի  տասարդնե  րի կու  տա  -
կուած նե  րուժն է, ուղղել է իր սահ  մաննե -
րի պաշտպա  նու  թեանը։ Ստաց  ւում է, որ 
զի  նուո  րը ոչ միայն Ղա  րաբաղ-Ատրպէյ  ճան 
եւ Հա  յաս  տան-Ատրպէյ  ճան, այլ նաեւ հա -
սարա  կու  թեան առա  ջադի  մու  թեան առա -
ջին գծում է։ Գու  ցէ մեր ղե  կավար  ներն էլ 
հե  տեւեն Հայ զի  նուո  րի օրի  նակին, այլ ոչ 

պա  տիժ կրող Ռու  սաստա  նին։
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Վախ   տին կղզի ամա   րանոց էր  -

թա       լը տան   տի       կին   նե       րուն հա   մար 

էփա   ղէկ էզի   յէթ   լի կ՚ըլ   լար։ Մէյ մը 

քիմ ամէն տա   րի կէօչ տա   նել պե   րելու 

խնդիր մը կար։ Քա   ղաքի տու   նը կո  -

ցելու հա   մար, խա   լինե   րը պի   տի վեր  -

ցո ւէին, փէր   տէ       ները պի   տի փո   խուէին, 

կա   րասի   ներուն թէք թէք վրա   ները 

մաս   նա       ւոր էօր   թիւնե   րով պի   տի ծած  -

կո ւէին։ Էտե   ւէն ալ եաթախ-եօր   ղա      -

նէն պռնէ, ամէն պա   նով թա   շըն   միշ 

պի   տի ըլ   լա       յին։ Բա   ցի շատ զէն   կիննե  -

րէն, ամէն տուն, ամէն պա   նէն մէկ 

հատ կ՚ու   նե       նար. տիւ   տիւքլիւ թէն  -

ճէ       րէն եւ պուզտօ   լապը պի   լէմ տէն  -

կին մէջ կ՚եր   թար։

Էր   թա       լէն վերջն ալ ամա   ռուան ապ  -

րե       լակեր   պի էզի   յէթ   նե       րը կը պաշ   լա      -

յէր։ Տու   նը տե   ղը մա   քուր կո   կիկ պա  -

հելու հա   մար ծառ   քերնին միշտ վրան 

պէտք էր ըլ   լար։ Անանկ զըրթ փըրթ 

մաք   րութեան կնիկ պռնե   լու վար  -

ժութիւն ալ չի   կար, ամէն կին տու   նին 

կոր   ծը ին   քը կ՚ընէր։ Չօ   լոխ չօ   ճոխին 

վրան կլո   խը մէկ կող   մէն, մաք   րութիւ  -

նը առու   տուրը, էփել թա   փելը միւս 

կող   մէն։ Իւստէ   լիք ալ ամա   րանո   ցի 

մի   սաֆիր   նե       րուն սօ   նը չէր գար։ Շաբ  -

թու վեր   ջե       րը կնիկ   նե       րը մութֆա   խէն 

տուրս էլ   լա       լու ֆըր   սանթ չէին կտնար։ 

Հի   մա անա՞նկ է մի եա, մէյ մը քիմ 

քի   րայով պի   լէմ նստող   նե       րը ամէն պա  -

նէն զոյգ զոյգ ու   նին, Մա   յիս էկաւ մի, 

մէկ էր   կու չէք-չէք   լի վա   լիզով կ՚ել  -

լան կ՚եր   թան եւ փէք շատ յոգ   նա       ծի 

պէս կի   շերը մութլա   խա տուրսը կը 

ճա   շեն։ Հալ   պուքիմ հին տան   տի       կին  -

նե       րը մէկ օր առա   ջէն. խա   շած հաւ, 

չոր քէօֆ   տէ, պէօրէք, տե   րեւի տօլ  -

մա, խա   շած հաւ   կի       թի պէս փրա   թիք 

պա   ներ պատ   րաստած կ՚ըլ   լա       յին քիմ 

առա   ջին օրո ւան տե   ղաւո   րուե   լու թէ  -

լաշէ   յին արան մէյ մըն ալ ճաշ չխոր  -

հին։ Հաթ   թա մէկ էր   կու հատ մնա   ցած 

սոխ, փա   թաթէս, տօ   մաթէս վա   րունգի 

պէս պա   ներ կայ նէ զի   յան չըլ   լայ տէ  -

յիմ անոնք ալ կը տա   նէին։ 

Հի   մա ամէն պան փո   խուե   ցաւ։ Ան  -

ցած շա   բաթ քօն   սէր մը կար. չորս հա  -

րիւր հո   գի կա   ցեր է, տուրսէն էկած մէ  -

կերը թէք   նէ       յի մը մէջ ճաշ տո ւեր են. 

էր   կու հա   րիւր հո   գի կայ էղեր, Շիշ  -

լիին եւ Թաք   սի       մին ճա   շին ալ երեք 

հա   րիւր հո   գի կա   ցեր է էղեր։ Իմա  -

ցայ նէ ատան պար   պո ւեցաւ կար   ծե       ցի, 

պիւ   թիւն ռէս   տօ       րան   նե       րը կե   նէ պեր   նէ 

պե   րան լե   ցուն էր։ Ըսել է քիմ շաբ  -

թու վեր   ջե       րը կնիկ   նե       րը մութֆախ  -

նե       րուն կղպանք կը կա   խեն կոր եւ 

ինքզինքնին փո   ղոց կը նե   տեն կոր։ 

Առ   տուն տեղ մը նա   խաճաշ, կէս օրին 

ծո   վին քէ   նարը սա ֆաստ ֆուտ ըս-

 ւած պա   ները, իրի   կուան տուն կ՚եր  -

թան տուշ կ՚ընեն, շիք շիք կը հա  -

քուին, շի   տակ ռէս   տօ       րան…

Ա՜խ ախ. էս աս ժա  -

մանա   կին ապ   րե       լու եմ 

էղեր։ 

Տանտիկնութիւնը 
դիւրացաւ

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎ ԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Կո միտաս Վար դա պետ որ քա՜ն տան  ջուեր էր գտնե  լու 

հա  մար թէ ո՞վ մտցու  ցեր էր Հայ երաժշտու  թեան 

մէջ օտար-արա  բա-թրքա  կան ելե  ւէջ  նե   րը, եւ ի վեր  ջոյ 

գտեր էր «պա  նիրին գո  ղը», պոլ  սե   ցի տի  րացու  նե   րը…

Մենք դեռ կը յի  շենք մեր տի  րացու բա  րեկամ  նե   րուն 

«ալա  թուրքա» Ս. Պա  տարագ  նե   րը, Սուլթա  նի Եկահ, 

Սու  զի   նաք կամ Հի  ճազ մա  քամ  նե   րով։

Կո  միտաս կ՚երե  ւի թէ ալ աւե  լի տան  ջուեր էր այդ 

օտա  րամուտ ելե  ւէջ  նե   րը մաք  րա   գոր  ծե   լու եւ եղա  նակ -

նե   րը իրենց աւան  դա   կան ձե  ւին վե  րածե  լու հա  մար…։

Սուրբիկ եայաս 

Այս մուտքը ին  ծի յի  շեցուց հօ  րենա  կան մեծ-մայ -

րի   կիս՝ «Սուրբիկ եայա»յիս հար  սին՝ մօրս հետ ամէ -

նօրեայ խօ  սակ  ցութիւ  նը, աւե  լի ճիշ  դը՝ «Պոլ  սոյ Հա -

յեվար»ով ար  ձա   կած հրա  հանգնե  րը։

— «Նուարդ, տու  ռը պաց», դու  ռը բաց ըսե  լու տեղ, 

կամ ալ «Նուարդ ճուր մը պեր ին  ծի, փո  խանակ ըսե -

լու ջուր մը բեր ին  ծի…»

Անգրա  գէտ էր Սուրբիկ եայաս եւ ան  տա   ռաճա  նաչ։ 

Իր ման  կութեան տա  րինե  րուն, այ  սինքն ԺԹ. դա  րուն 

վեր  ջին քա  ռոր  դին պոլ  սա   հայ աղ  ջիկնե  րուն հա  մար ան -

գամ դպրո  ցը երազ մը ըլ  լա   լու էր, քա  նի որ ան ման -

կա   պար  տէզ ղրկուած կարճ ժա  մանա  կամի  ջոցին, միայն 

ու միայն անու  նը հե  գելը կրցած էր սոր  վիլ, զորս ան -

գիր կ՚ար  տա   սանէր «սէ-վօ-յիւն-րէ սուր, բեն-ինի-կեն 

բիկ. Սուրբիկ»։

Շա  քէ հօ  րաքոյրս

Իրի  կուան, երբ խա  ղը ձգել ու փո  ղոցէն տուն վե -

րադառ  նա   լը դժուար կու գար, մա  մաս դի  մացի տու -

նը բնա  կող հօ  րաք  րոջս նշան կ՚ընէր, որ «տղան տուն 

ղրկէ»։ Եւ Շա  քէ հօ  րաքոյրս թե  րասէն խիստ կը ձայ  նէր.

— «Սէր  չօ, շու՛տ տուն. ան  մի   ջապէս, դուռն ալ ներ -

սէն գո  ցէ չմոռ  նաս։»

Մի  թէ կա  րելի՞ էր չհնա  զան  դիլ Շա  քէ հօ  րաք  րոջ 

հրա  մանին։ Ան  կէ թա  ղին մեծ տղաքն ան  գամ կը քա -

շուէին, մա  նաւանդ իր հա  յերէ  նի խիստ ու սուր ոճէն։

Հօ  րաքոյրս մօ  րը պէս չէր խօ  սեր հա  յերէ  նը. «դու -

ռը գո  ցէ, կ՚ըսէր ան, ջուր մը խմէ, կամ պա  տու  հա  -

նը բաց…»

Ան  շուշտ որ Շա  քէ հօ  րաք  րոջս խօ  սած հա  յերէ  նը ճի՛շդ 

ըլ  լա   լու էր եւ ո՛չ թէ Սուրբիկ եայա  յինս, «տու  ռը պաց»՝ 

դու  ռը բաց ի տեղ, «կո  ցէ»՝ գո  ցէի տեղ, «ճուր»՝ փո -

խանակ ջու  րի։ Սուրբիկ եայա  յին պէս անուս չէր Շա  քէ 

հօ  րաքոյրս, հայ  րը Պա  լաթի Խո  րէնեանին ու  սումը տկար 

գտնե  լով Խաս  գեղ՝ Ներ  սէ   սեան ղրկած էր իր ու  շիմ աղ -

ջի   կը, ուրկէ շրջա  նաւարտ եղած ատեն իրեն ձօ  նած 

էին Եզ  նիկ Կող  բա   ցիի գրա  բար «Եղծ Աղան  դոց» գիր -

քը, զոր մին  չեւ այ  սօր կը մնայ իմ մօտս։

*** 

Եր  կար, շատ եր  կար ժա  մանակ ետք, եր  բոր հան -

դի   պեցանք մեր հա  յաս  տանցի հայ  րե   նակից  նե   րուն հետ, 

նկա  տեցինք որ անոնք ո՛չ թէ Շա  քէ հօ  րաք  րոջս պէս 

կը հնչէին «բ եւ պ, գ եւ ք, դ եւ տ, ճ եւ ջ» բա -

ղաձայննե  րը, այլ՝ Սուրբիկ եայա  յիս պէս։

Մնաց որ մենք՝ պոլ  սա   հայերս, կամ մեր Շա  քէ հօ -

րաքոյրնե  րը, բա  ղաձայննե  րուն ար  ժէքնե  րը երբ կը փո -

խէին, կը կորսնցնէին վե  րի շար  քին մէջ տեղ ու  նե  -

նալիք «փ, կ, թ, չ» տա  ռերը, երեք բա  ղաձայ  նի տեղ 

բա  ւակա  նանա  լով եր  կուքով…»

Այ  սօր մենք ձայ  նա   յին ար  ժէքնե  րը մոռ  ցած ենք վե -

րոյի  շեալ նմա  նաձայն բա  ղաձայննե  րուն «բ-պ-փ, գ-կ-ք, 

դ-թ-տ, ճ-չ-ջ», մինչդեռ Հա  յաս  տա   նի մէջ, իմ Սուրբիկ 

եայա  յիս պէս դեռ կը հնչեն ջու  րը՝ ճուր, դու  ռը՝ տուռ… 

բայց ո՞վ փո  խեց Մես  րո   պեան հնչիւ  նա   բանու  թիւնը, որ 

մօր ու աղջկան առո  գանու  թիւնը դա  նակով կտրուած 

պա  նիրի պէս ան  ջա   տուե  ցան իրար  մէ. ըն  դա   մէնը 50-60, 

ըլ  լայ ըլ  լայ 70 տա  րի առաջ իրա  կանա  ցաւ այդ անի -

մաստ փո  փոխու  թիւնը, կ՚երե  ւի ֆրան  սա   կան (օտա -

րամուտ) մշա  կոյ  թի ազ  դե   ցու  թեամբ, եւ հօ  րաքոյ  րիս 

նո  րամուտ մշա  կոյ  թի հե  տեւորդ պոլ  սե   ցի ու  սուցչու  հի-ու -

սուցիչ  նե   րը նա  խընտրե  ցին «ճու  րին՝ չուր, տու  ռին՝ թուռ, 

պաց եւ կո  ցէին ալ փաց եւ քո  ցէ» ըսե  լը։

Երա  նի թէ մեր նա  խորդ սե  րունդը պնդէր Սուրբիկ 

եայա  յիս առո  գանու  թեան վրայ ու շա  րու  նա   կէր «Ճուր 

մը» ըսել «Ջուր մը»ի փո  խարէն…

***

Այդքան ալ պարզ չըլ  լա   լու էր հար  ցը սա  կայն, 

ապա թէ ոչ 1940-ական տա  րինե  րուն հայ գրոց-բրոց 

դա  սակար  գը լու  ծում մը կրնար գտնել։ Բայց ար  դեօք 

կրնա՞ր…։ Չմոռ  նալ պէտք է, որ այդ նոյն տա  րինե -

րուն պոլ  սա   հայ կամ սփիւռքա  հայ մտա  ւորա  կան  նե   րը, 

որ այ  սօր աշ  խարհքը իրար կ՚անցընեն իրենց անո  ղոք 

քննա  դատու  թիւննե  րով, չէին կրցած մին  չեւ իսկ շշուկ 

մը հա  նել Հա  յաս  տա   նի մէջ պե  տակա  նօրէն ըն  դունուած 

աբե  ղեանա  կան ուղղագ  րութիւն կո  չուած «խայ  տա   ռակու -

թիւնը» ըն  դունուած ժա  մանակ։ 

Բայց այս նիւ  թը շօ  շափենք յա  ռաջի  կայ կամ այլ 

«Սա  րէն-ձո  րէն»ի մը մէջ։ 

Ճուր մը պեր, 
թէ Ջուր մը բեր

Մեր ողջ ներուժը՝ 
սահմանների 
պաշտպանութեան

Սարէն Ձորէն
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Պարսկաս  տան, Ատրպա  տակա  նի Առաջ -

նորդա  րանէն կը տե  ղեկա  նանք, որ 

թե  մի հա  յու  թեան հա  մար Ս. Աս  տո   ւածած  նի 

Վե  րափոխ  ման Տօ  նը առիթ հան  դի   սացած 

է Հայ մայ  րե   րու եւ ընդհան  րա   պէս Հայ 

կա  նանց ան  զուգա  կան դե  րակա  տարու -

թեան անդրա  դառ  նա   լու, Ս. Պա  տարա -

գով նո  ւիրա  կանա  նալով ու աւան  դա   կան 

խա  ղողօրհնէ  քով ազ  գա   յին մեր եկե  ղեց -

ւոյ դի  մագի  ծը ան  գամ մը եւս շեշ  տե   լով։ 

Թաւ  րի   զի Մա  րալան շրջա  նի ազ  գա  -

պատ  կան զբօ  սայ  գիի Ս. Աս  տո   ւածա  ծին 

պատ  մա   կան մա  տու  ռին մէջ, Կի  րակի 17 

Օգոս  տոս 2014-ին պա  տարա  գեց Ատրպա -

տակա  նի Հա  յոց Թե  մի Առաջ  նորդ՝ Տ. Գրի -

գոր Ս. Եպս. Չիֆթճեան, որ իր պատ -

գա   մին մէջ վեր առաւ հայ կնոջ ու մօր 

դե  րակա  տարու  թիւնը մեր ազ  գա   յին կեան -

քէն ներս, ըն  տա   նեկան-դաս  տիարակ  չա  -

կան առու  մով։ Ան ցոյց տո  ւաւ թէ քրիս -

տո   նէական կրօ  նը մեծ դեր ու  նե   ցած է 

կնոջ վե  րար  ժե   ւոր  ման մէջ, այր մար  դուն 

հա  ւասար տեղ, փրկու  թեան առիթ շնոր -

հե   լով անոր։

Պա  տարա  գէն ետք, եկե  ղեց  ւոյ շրջա -

փակին մէջ որ  թա   տունկի տակ, Տիկ  նանց 

Միու  թեան կող  մէ յար  դա   րուած եւ ող -

կոյզնե  րով լե  ցուն սե  ղանին դի  մաց կա -

տարո  ւեցաւ խա  ղողօրհնէ  քի աւան  դա   կան 

արա  րողու  թիւնը, իբ  րեւ օրհնու  թիւն տա -

րուան բեր  քին, զոր մեր հե  թանոս նա -

խահայ  րե   րը կ՚ըն  ծա   յէին չաս  տո   ւած  նե   րուն։ 

Սուրբ Լու  սա   ւոր  չի կող  մէ քրիս  տո   նէացո  ւած 

ու հայ  կա   կանու  թեան մէջ վե  րականգնո  ւած 

սոյն աւան  դութիւ  նը, զոր դա  րերով շա  րու -

նա   կուած է մեր եկե  ղեց  ւոյ մէջ, դար  ձեալ 

հո  գեկան ցնծու  թեան առիթ հան  դի   սացաւ 

հա  ւատա  ցեալ ժո  ղովուրդի զա  ւակ  նե   րուն 

հա  մար, որոնք իրենց բա  ժինը վեր  ցուցին 

օրհնո  ւած խա  ղողէն եւ այս տա  րի առա -

ջին ան  գամ համ  տե   սեցին պտուղնե  րուն 

ազ  նո   ւագոյ  նը, այն՝ որ Քրիս  տո   սի կող -

մէ ընտրո  ւեցաւ, ճմլո  ւելով գի  նի դառ -

նա   լու եւ խորհրդան  շե   լու Փրկչա  կան իր 

սուրբ արիւ  նը։

Եկե  ղեցա  կան արա  րողու  թիւննե  րէն ետք, 

Տիկ  նանց Միու  թիւնը բա  ցօթեայ ճաշ  կե  -

րոյ  թով՝ յա  տուկ վրա  նի ներ  քեւ պա  տուեց 

Առաջ  նորդ Սրբա  զանն ու Ազ  գա   յին Իշ -

խա   նու  թեան հո  գեւո  րական եւ աշ  խարհա -

կան ան  դամնե  րը։

Յայտնենք, թէ Ուրմիայի Ս. Ստե -

փանոս եկե  ղեց  ւոյ մէջ եւս տե  ղի ու  նե   ցաւ 

Ս. Պա  տարագ եւ Խա  ղողօրհնէք, ծխա -

տէր Արժ. Տ. Ներ  սէս Քհնյ. Պա  սիլեանի 

կող  մէ, որ հա  ւատա  ցեալ  նե   րուն հա  ղոր  դեց 

օրո  ւան խոր  հուրդը։

Նոյն օր երե  կոյեան, Տէր Ներ  սէս Խա -

ղողօրհնէ  քի արա  րողու  թիւն կա  տարեց նաեւ 

Կիար  տա   պատի Ս. Գէորգ եկե  ղեց  ւոյ մէջ, 

գիւ  ղի ժո  ղովուրդին եւս հա  ղոր  դե   լով օր- 

ւան խոր  հուրդը։ 

ԼՈՐԱ ՊԱՅԹԱՐ ՉԱՓԱՐԵԱՆ

lorabaytar@gmail.com

Սուրբ Մա  րիամ Աս   տո       ւածած   նի վե   րափոխ  -

ման տօ   նը մեծ ոգե   ւորու   թեամբ նշ-

   ւեցաւ նաեւ Վա   գըֆ   լը գիւ   ղի մէջ։ Այս օրե  -

րուն Պո   լիսէն, Հա   յաս   տա       նէն եւ սփիւռքէն 

ժա   մանած հիւ   րե       րով հարստա   ցած Վա   գըֆ  -

լը գիւ   ղի հա   մար, խա   ղողօրհնէ   քը սի   րելի 

աւան   դութիւն մըն է ու 

կը կո   չուի նաեւ «Հի   րիսիի 

Զա   տիկ» կամ «Լե   րան 

Մա   տաղը» անուննե   րով։ 

Նշենք որ այս աւան  -

դութիւ   նը սկիզբ կ՚առ   նէ 

1915 թո   ւի 16 Օգոս   տոս 

Շա   բաթ օր Մու   սա      -

լեռ ապաս   տա       նելով դի  -

մադ   րա       կան հե   րոսա   մարտ 

տա   նող ժո   ղովուրդին հա  -

ցահա   տիկի վեր   ջին մնա  -

ցոր   դով եփած հա   րիսա  -

յով։ Ար   դա       րեւ Մու   սա 

լե   րան եր   բեմնի եօթը 

գիւ   ղե       րը՝ Խը   տըր   պէկ, 

Քե   պու   սի       յէ, Պի   թիաս, 

Հա   ճը Հա   պիբ   լի, Եզուր, 

Եողու   նօ       լուք եւ Վա   գըֆ   լըն 

խորհրդան   շե       լով պատ  -

րաստո   ւեցան եօթը կաթ   սա       ներ, որոնց վե  -

րակե   ցուն էր Շիշ   մա       նենց Պետ   րո       սը։ 

Նախ   քան խրախ   ճանքը, մա   տաղ   նե       րուն 

մի   սերն ու կոր   կո       տը հա   ւասար բա   ժան-

   ւեցաւ կաթ   սա       ներուն, որոնց կրա   կը բռնկը  -

ւեցաւ կէս գի   շերին։ Այդ ժա   մուն վեր   ջա       ցաւ 

զուռնա   յի եւ թմբու   կի զրնգո   ցը, բազ   մութիւ   նը 

հետզհե   տէ նո   ւազե   ցաւ ու սկսաւ Պետ   րո       սի 

ու զինք շրջա   պատող գիւ   ղի երի   տասարդնե  -

րու մին   չեւ առա   ւօտ 

տե   ւող հեր   թա       պահու  -

թիւնը։ 

Պ ա    տ ա ր ա    գ ի 

աւար   տին քա   հանան 

օրհնեց խա   ղողի ող  -

կոյզնե   րը եւ հա  -

րիսա   յի կաթ   սա       ները, 

որոնց պա   րու   նա       կու  -

թիւնը բաշ   խո       ւեցաւ բո  -

լոր ներ   կա       ներուն, գիւ  -

ղի բո   լոր տու   նե       րուն 

եւ հա   րեւան գիւ   ղե       րէն 

եկող   նե       րուն։

Հրա   ժեշ   տի պա   հուն 

տար   բեր լե   զու   նե       րով 

նոյն մաղ   թանքն է որ 

կը կրկնո   ւէր՝ «Աս   տ      -

ւած գալ տա րուան ալ 

ար ժա նի ընէ…»։ 

Կրե տէ կղզին քիչ քիչ կը փոք    րա               նայ, 

երբ առա    գաս    տա               նաւը կ՚ըն    թա               նայ դէ    պի 

արե    ւելք, դէ    պի Աղեք    սանդրէտ    տա քա    ղաքը։

Երբ առա    ւօտեան զով հո    վը նա    ւավա   -

րի ճակ    տին կը զար    նէ, հին հին յու    շեր 

կ՚արթննան անոր մտքին մէջ։

- Պա    րոն ստու    գա               բանու    թիւն, ամ    բողջ 

կեանք մը այս ջու    րե               րուն վրայ ան    ցուցեր 

էք։ Լաւ պէտք է ճանչնաս ծո    վը, ալիք    նե              -

րը, ինչպէս մշա    կը կը ճանչնայ հո    ղը։ Բայց 

ամե    նէն կա    րեւո    րը՝ պի    տի ճանչնաս հո    վերը, 

նօ    տոսն ու վո    րէասը։ Առա    գաստ է, հա՛, 

հո    վը թէ՛ մեր ըն    կերն է, եւ թէ՝ թշնա    մին։

Եգէակա    նի եր    կու մայր հո    վերէն «նօ   -

տոս»ը –ռամ    կօ               րէն՝ լօ    տօս, լա    տինե    րէն՝ 

notus, թրքե    րէն՝ lodos- հա    րաւա    յինն է։ 
Ու    նի յու    նա               կան ծա    գում (νοτος) եւ բուն 
կը նշա    նակէ «հա    րաւ, խո    նաւ»։ Ան ամէն 

տա    րի ծնունդ կ՚առ    նէ Ափ    րի               կէի անա    պատ   -

նե               րէն՝ հե    տը բե    րելով հան    քա               նիւ    թե               րու փո   -

շիներ, տաք օդ եւ խո    նաւու    թիւն։ Հոկ    տեմբե   -

րէն մին    չեւ Դեկ    տեմբեր նօ    տոսը կ՚ալե    կոծէ 

Եգէակա    նը, Մար    մա               րան, Դար    դա               նելի եւ 

Վոս    փո               րի նե    ղուցնե    րը ու պատ    ճառ կ՚ըլ   -

լայ, որ ջու    րե               րը բարձրա    նան, անոնց հիւ   -

սիս-հա    րաւ բնա    կան ըն    թացքը շրջո ւի ու 

Մի    ջերկրա    կանի ջու    րե               րը դէ    պի Սեւ Ծով 

հո    սին։ Ըստ Աճա    ռեանին, բա    ռը «նաւ   -

տաւս» եւ «նաւ    տոս»  ձե    ւերով տեղ գտած 

է միջ    նա               դարեան հայ գրա    կանու    թեան մէջ։ 

Երկրորդ հո    վը, «վո    րէաս»ը (յուն.՝ βορεας, 
թրք.՝ poyraz) հիւ    սի               սային քա    մի է եւ բուն 
կը նշա    նակէ «հիւ    սիս»։ Անի    կա է, որ կը 

բե    րէ ձմեռ    նա               յին ցուրտ օդ։

- Պա    րոն ստու    գա               բանու    թիւն, մենք սի   -

րած ենք բնա    կան ամէն երե    ւոյ    թի շուրջ 

պատ    մութիւններ հիւ    սել։ Դի    ցաբա    նու    թեան 

մէջ գրո ւած է, որ կա    յին հո    վերու չորս 

աս    տուած    ներ. հիւ    սի               սայի    նը՝ Վո    րէաս, հա   -

րաւա    յինը՝ Նո    տոս, արեւմտեանը՝ Զե    ֆիւ   -

ռոս եւ արե    ւելեանը՝ Եւ    րոս։ Տե    սէ՛ք, մեր 

կողմնա    ցոյ    ցե               րուն վրայ նոյ    նիսկ փո    րագ    րած 

ենք անոնց նկար    նե               րը։ Հին պատ    կե               րացու   -

մով, անոնք թե    ւաւոր մար    դիկ էին։ Ամե    նէն 

կոր    ծա               նիչը, բայց, մօ    րու    սա               ւոր Վո    րէասն էր, 

ձմրան խորհրդան    շա               նը։ Ծո    վու վրայ, թէ ցա   -

մաքի՝ մենք հո    վերուն հետ լաւ պէտք է որ 

վա    րուինք։ Սպար    տա               ցինե    րը, օրի    նակ, անոնց 

հա    մար ձիեր կը զո    հէին։ Իսկ երբ պար   -

սիկնե    րը հսկա    յական նա    ւատոր    մով մը եկան 

սպառ    նա               լու Աթէն    քը, ժո    ղովուրդը աղօ    թեց եւ 

Վո    րէասը այնքա՛ն զօ    րաւոր փչեց, որ թշնա   -

միի 400 նաւ ընկղմե    ցաւ։ Իմ սի    րելին, սա   -

կայն, Զե    փիւռն է, մեղ    մա               շունչ քա    մի։ Երբ 

սկսի փչել, գի    տենք, թէ գա    րու    նը կու գայ։

Ստու    գա               բանու    թիւնը կը վկա    յէ, թէ այդ 

վեր    ջի               նը, հո    վերուն ամե    նէն բա    րին, լե   -

զու    նե               րու մէջ ալ ամե    նէն տա    րածո ւածն 

է։ Ծա    գած ըլ    լալ կը կար    ծո ւի հա    ւանա   -

բար յու    նա               րէն «զո    ֆոս» (ζοφος) «մթու   -
թիւն, խա    ւար, արեւ    մուտք» բա    ռէն։ Հնդեւ   -

րո               պական լե    զու    նե               րու մէջ՝ zephyrus, zephyr, 
zephire, zephirosi։

Նա    ւավա    րը կ՚ակ    նարկէ.

- Պա    րոն ստու    գա               բանու    թիւն, այս հո   -

վերը չկան Հա    յաս    տա               նի մէջ։

- Ան    շո՛ւշտ, թէ կան։ «Նօ    տոս»ն ու «զե   -

փիւռ»ը 6րդ դա    րուն սկսան անցնիլ մեր 

լեռ    նաշխար    հէն, երբ Դա    ւիթ Ան    յաղթ փի   -

լիսո    փան Արիս    տո               տելի գոր    ծե               րու թարգմա    նու   -

թեան ժա    մանակ, առա    ջին ան    գամ գոր    ծա               ծեց 

զա    նոնք եւ Արա    րատեան մեր բար    բա               ռին 

տո ւաւ նո    րաշունչ հով մը։

Նա    ւը երբ ապա    հով կը հաս    նի Աղեք   -

սանդրէտ    տա               յի նա    ւամա    տոյ    ցը, ստու    գա              -

բանու    թիւնը կը մտա    բերէ դէ    պի Պո    լիս 

կա    տարած իր ծո    վային հին ճամ    բորդու   -

թիւննե    րը, երբ այդ եր    կու անա    ռակ    նե               րը, 

նօ    տոսն ու վո    րէասը, կ՚ահա    բեկէին փոք    րիկ 

նա    ւերը եւ անոնց ճամ    բորդնե    րը։ Միայն 

չի յի    շեր, թէ ար    դեօք ծնրա    դիր պա    ռաւ    նե              -

րու աղօթքնե    րու շնոր    հի՞ւ է, որ ազա   տած 

էին ծո  վամոյն ըլ  լա   լէ։ 
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Ս. Աստուածածնի Վերափոխումը՝ 
ի Մուսալեռ, Թաւրիզ եւ Պոյաճըգիւղ 

Պոյաճըգիւղի Ս.Երից Մանկանց եկեղեցւոյ վարչութիւնն ալ հետեւելով 

Վագըֆգիւղի օրինակին այս տարի Աստուածածնայ տօնին հարիսայով 

հիւրասիրեց ներկայ ժողովուրդը։

Աստուածածինը 
իբրեւ 
Հայ Կանանց
եւ Մայրերու տօն 

Մուսա Լերան մատաղը՝ 
«Հիրիսիի Զատիկ»

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

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։  

Պոյաճըգիւղ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ


