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Հա   յաս   տա       նի Հան   րա       պետու   թեան Բ. 
նա   խագահ Ռո   պէրթ Քո   չարեան նա  -

խագա   հական պաշ   տօն ստանձնե   լէ կարճ 
ժա   մանակ ետք յայ   տա       րարեց իր իշ   խա      -
նու   թեան գլխա   ւոր ռազ   մա       վարու   թիւնը՝ 
թափ տալ ցե   ղաս   պա       նու   թեան մի   ջազ   գա      -
յին ճա   նաչ   ման։

Անցնող տա   րինե   րու ըն   թացքին նա  -
խագա   հի անու   նը փո   խուե   լով հան   դերձ 
ան   փո       փոխ մնաց Հա   յաս   տա       նի ար   տա       քին 
քա   ղաքա   կանու   թեան այս առաջ   նա       հերթ 
ռազ   մա       վարու   թիւնը։ Ան   փո       փոխ մնաց 
նաեւ Հա   յաս   տան երկրի տնտե   սական 
ճգնա   ժամը։ Ար   տա       գաղ   թի հո   սանքն ալ 
նոյ   նութեամբ կը շա   րու   նա       կուի անցնող 
տա   րինե   րու ըն   թացքին։ Ափ   սո       սան   քով 
նշենք որ Կիւմրին դեռ չէ կրցած ամ  -
բողջո   վին սպիաց   նել 1988-ի մեծ երկրա  -
շար   ժին վէր   քե       րը։

Երբ Հա   յաս   տա       նէ ներս յու   սադրիչ 
չէ պատ   կե       րը, հայ   կա       կան սփիւռքն ալ 
կ՚ող   բայ իր ցա   ւերը։ Արա   բական Գա  -
րուն կո   չուած հո   սան   քը նախ դի   տեցինք 
մեզ   մէ շատ հե   ռու ար   կա       ծախնդրու   թեան 
մը տպա   ւորու   թիւնով։ Բայց երեք տա   րի 
առաջ հրդե   հը հա   սաւ մեր տու   նը։ Ան  -
վե       րադառ   նա       լի կեր   պով խոր   տա       կուե  -
ցաւ հայ   կա       կան սփիւռքի կա   րեւո   րագոյն 
կեդ   րոննե   րէն պատ   մա       կան Հա   լէպը։ Հա  -
լէպա   հայ մեր ազ   գա       կից   նե       րը բո   լորո   վին 
յան   պատրաս   տից գտնուեցան եկող մեծ 
աղէ   տի դի   մաց։ Գա   ղափա   րական կամ 
գործնա   կան ոչ մէկ նա   խապատ   րաստու  -
թիւն ու   նէին նման պա   տահա   րի մը դի  -
մաց։ «Մեզ բան մը չ՚ըլ   լար» հաս   կա      -
ցողու   թեան սնան   կա       ցու   մը ան   գամ մը 
եւս բա   ւական ծանր հա   րուա   ծած էր հայ 
ժո   ղովուրդը։ Կար   ծես Հա   լէպի անկման 
հա   մազօր ապ   տակ մը ըլ   լար այս ան   գամ 
չքնաղ Քէ   սապի կոր   ծա       նու   մը։

Այս թո   հու   բո       հի մէջ գու   մա       րուե   ցաւ 
Հա   յաս   տան-Սփիւռք Ե. հա   մագու   մա       րը, 
օրա   կար   գի գլխա   ւոր նիւթ ու   նե       նալով 
1915-ի հա   րիւ   րա       մեակի պատ   րաստու  -
թիւննե   րու խորհրդակ   ցութիւննե   րը։ Ու  -
րեմն այս կը նշա   նակէ որ Հիւ   սի       սային 
Ամե   րիկա   յէ եկած սփիւռքա   հայե   րը կրկին 
խորհրդակ   ցութիւններ պի   տի կա   տարեն, 
որ   պէսզի հա   մաձայ   նին թէ որ ծե   րակու  -
տա       կան   նե       րը պէտք է կա   շառեն, որ   պէսզի 
այս վեր   ջիններն ալ ցե   ղաս   պա       նու   թեան 
ճա   նաչ   ման հա   մար նոր օրի   նագի   ծեր շա  -
րադ   րեն։ Յե   տոյ բո   վան   դակ հա   յու   թիւնս 
շունչերս բռնած հե   տեւինք օրի   նագի  -
ծին յանձնա   խումբէ յանձնա   խումբ, ներ  -
կա       յացու   ցիչնե   րու տու   նէն ծե   րակոյտ 
եւ ան   կէ ալ նա   խագա   հի սե   ղանին գա  -
լուն։ Եւ այդ բո   լորէն ետք ան   գամ մը 
եւս հիաս   թա       փու   թիւն Թուրքիոյ սպառ  -
նո       ղական ար   տա       քին քա   ղաքա   կանու  -
թեան դի   մաց։

Ի՞նչ ընել, այս ապար   դիւնէն ձեռք 
քա   շելու հա   մար։ Որո՞ւ հա   մոզել որ երկրի 
մը ամ   բողջ ար   տա       քին քա   ղաքա   կանու  -
թիւնը եր   րորդ կող   մե       րու կա   մայա   կան 
որո   շումնե   րուն պա   տանդ դարձնե   լը ազ  -
գանպաստ չի կրնար ըլ   լալ։ Այս իրո   ղու  -
թեան հա   մոզուելու հա   մար դեռ քա   նի 
հիաս   թա       փու   թիւններ պէտք է ապ   րուին։ 
Կամ նոյ   նիսկ մեր ակնկա   լած որո   շումնե  -
րը, որոնք որ   դեգրուեցան զա   նազան 
եր   կիրնե   րու կող   մէ, ինչ նպաստ ու   նե      -
ցան մեր դա   տին, մեր անի   րաւուած ժո  -
ղովուրդին եւ մեր ար   դար պա   հան   ջա      -
տիրու   թեան։

Ու   նինք թշնա   մինե   րով շրջա   պատուած 
փոք   րիկ եր   կիր մը, եւ մենք փո   խանակ 
այդ բան   տարկուածու   թե       նէ դուրս գա   լու 
մի   ջոց   ներ որո   նելու, մեր ամ   բողջ ու   ժը 
վատ   ներ ենք կար   ծես թէ մե   կու   սա       ցու   մը 
ալ աւե   լի շեշ   տե       լու հա   մար։ Թե   րեւս Հա  -
յաս   տա       նէ ներս բո   լոր շու   կա       ները իրենց 
մի   ջեւ բա   ժանող օլի   կարխնե   րու խմբա   կին 
հա   մար ձեռնտու է այս անե   լի յա   րատե  -
ւու   թիւնը։ Թե   րեւս իշ   խա       նու   թիւննե   րը 
այնքան ալ դժգոհ չեն ար   տա       գաղ   թի 
պատ   ճա       ռած արիւ   նա       հոսու   թե       նէն։ Բայց 
ո՜վ ժո   ղովուրդ, դեռ որ   քան տո   կանք 
մեր երկրի այս անմխի   թար պատ   կե       րին։

Պահ մը մենք մեզ հարց տանք, ար  -
դեօք մեր նա   հատակ   նե       րուն հո   գինե   րը 
ցե   ղաս   պա       նու   թեան մի   ջազ   գա       յին ճա  -
նաչու   մո՞վ կը խայ   տան, թէ ոչ բո   լոր հար  -
ցե       րը լու   ծած, քա   ղաքա   կիրթ աշ   խարհին 
մաս կազ   մող, բար  գա   ւաճ Հա յաս տա նով։          

Մենք ու Մերոնք
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Եւրոպաբնակ տէրսիմցիներու նախաձեռնութեամբ Զուիցերիոյ Լոզան քաղաքի մէջ 27 Սեպտեմբեր 

Շաբաթ յետմիջօրէին կը կայանայ «Հայ Տէրսիմ» խորագրեալ միօրեայ միջոցառում։ Համերգային 

ծրագիրին կը մասնակցին անուանի տուտուկահար՝ Ճիվան Գասպարեան, Յասմիկ Յարութիւնեան 

եւ ուրիշներ։ Ասուլիսի ատենախօսներն են Ռաքէլ Տինք, Այշէ Հիւր, Սարգիս Սերովբեան, Յովսէփ 

Հայրենի եւ Էրտալ Տողան։ Միջոցառման կը մասնակցին Մազկերտի եւ Օվաճըքի քաղաքապետները, 

Տէրսիմի Հայոց Հայրենակցական միութեան ատենապետ, իրաւաբան Ստեփան-Ճէմ Հալաւուրթ, 

նոյն միութեան եւրոպայի ներկայացուցիչներէն Ռոպէր-Ռէճէփ Քայան եւ հիմնադիր ատենապետ՝ 

Միհրան Փրկիչ Կիւլթէքին։ Կը ցուցադրուի երիտասարդ կինօռեժիսօր Ուղուր Էկէմէն Իրէսի 

նկարահանման կարճամեթրաժ «Եթէ» ֆիլմը։ Պարքովիզիոնի դրութեամբ բացատրութիւններ 

պիտի փոխանցուին նաեւ Հալւորի խոնարուած վանքի վերաշինութեան մասին։ «Արաքս-Սասուն 

Անսամպլ» պարախումբն ալ ազգագրական պարերու շարանով մը բեմ կ՚ելլէ։

Պոյաճըգիւղի Ս. Երից Մանկանց եկեղեցւոյ 

թաղական խորհուրդի, յատկապէս ալ 

ատենապետ Նազարէթ Էօզսահակեանի 

համար յաղթանակի պսակադրութիւն մըն 

էր 23 Սեպտեմբեր Երեքշաբթի, եկեղեցւոյ 

հանդիպակաց փողոցին վրայ գտնուող 

պատմական աղբիւրի հանդիսաւոր 

վերաբացումը։

Յաղթանակի պսակադրութիւն կ՚ըսենք, 

քանի որ անոր ետին կայ 14 տարուայ 

յամառ օրինական պայքար մը։

Եկեղեցւոյ հիմնադիր Միսաք Ամիրա 

Միսաքեան այդ աղբիւրը կառուցած էր 1854-

ին, իր հօր Մահտեսի Պետրոսի հոգւոյն 

ի հանգիստ։ Մինչեւ 1974 օգտագործուած 

աղբիւրը այդ թուականէն ետք անտէրութեան 

մատնուեցաւ։ Նազարէթ Էօզսահակեան 

թաղական ընտրուելէ ետք փորձեց գոնէ 

աղբիւրի պատմական յուշագրութեան 

տէր կանգնիլ եւ այս ուղղութեամբ 

բազմաթիւ դիմումներ կատարեց զանազան 

իշխանութիւններու, ամէն անգամ հանդիպելով 

պատասխանատուներու դժկամութեան 

ու մերժումին։ Սակայն ան չվհատեցաւ 

եւ օրինական գետնի վրայ յամառօրէն 

շարունակեց իր պահանջատիրութիւնը։

Վերանորոգուած աղբիւրին բացման 

հանդէսին ներկայ գտնուեցան Վաքըֆներու 

Ընդհանուր տնօրէն Ատնան Էրթէմ, Սահակ 

Եպիսկոպոս Մաշալեան, Վաքըֆներու 

Տնօրէնութեան մօտ փոքրամասնութեան 

ներկայացուցիչ Լաքի Վինկաս, Պէշիկթաշի 

քաղաքապետի խորհրդատու Նուրհան 

Փալաքօղլու եւ Պոյաճըգիւղի թաղական 

խորհուրդի ատենապետ Նազարէթ 

Էօզսահակեան։

Այս առթիւ տնօրէն Ատնան Էրթէմ 

յայտնեց, թէ ինք յաճախ չէ որ ներկայ 

կը գտնուի նման բացման հանդէսներուն։ 

«Սակայն այստեղ կատարուածը աղբիւրի 

մը բացումը չէ միայն։ Անոր ետին կայ 

մշակութային ժառանգի նկատմամբ 

գերզգայնութեան պատկեր մը։ Անոր 

ետին կայ յամառ աշխատանքի, անսպառ 

կորովի եւ համբերութեան պատմութիւն մը։ 

Պարոն Նազարէթ Էօզսահակեանի հետ 

ծանօթացած եմ 2003 թուականին երբ 

կը պաշտօնավարէի Վաքըֆներու ոչ թէ 

կեդրոնական, այլ շրջանային տնօրէնութեան 

մէջ։ Ամէն անգամ որ հանդիպէինք ինք 

անպայման աղբիւրին նիւթը կը բանար։ 

Ահա այսօր եկաւ իր ջանքերը ողջունելու 

պահը։ Ես ալ ուրախութեամբ կը գոչեմ՝ 

աղբիւրը բարով ու խերով վայելէք»։   

«Հայ Տէրսիմ»ի կորած որդիները 

Շիրինօղլու՝ 
պառակտումէ 
խուսափինք

Աղբիւր՝ որու նշանակութիւնը այլ է

Միջոց մը առաջ պոլսահայ 

համայնքիս կարկառուն դէմքերէն 

Մելքոն Գարաքէօսէ վարչական 

նոր դրութիւն մը առաջարկած 

էր։ Այդ առաջարկէն ետք 

զանազաններու կարծիքը 

շօշափեցինք։ Բազմաթիւ 

արժէքաւոր տեսութիւններու 

կողքին նշմարելի էր 

պոլսահայ հիմնարկներու 

զօրակցութեան հարթակ 

ՎԱՏԻՓ-ի նկատմամբ մեծ 

ակնկալութիւններ եւ ընդհանուր 

հիասթափութեան հոգեվիճակ 

մը։ Խորհելով որ այս բոլորը 

ստեղծած են պատասխանելու 

իրաւունք, այս անգամ մեր 

հարցումները ուղղեցինք 

Սուրբ Փրկիչ Հիաւանդանոցի 

հոգաբարձութեան եւ ՎԱՏԻՓ 

հարթակի ատենապետ Պետրոս 

Շիրինօղլուի, որ նախորդ 

շաբաթ ալ Սուրբ Երրորդութիւն 

եկեղեցւոյ թաղականութեան 

ուղղեալ յայտարարութիւններով 

ու քննադատութիւններով 

օրակարգը զբաղեցուցած 

էր։ Ստորեւ կը 

ներկայացնենք Պետրոս 

Շիրինօղլուի տեսութիւնները 

առանց յայտնելու մեր 

վերապահութիւնները։ 

Շտապօրէն կատարուելու է աթոռակից 
պատրիարքի ընտրութիւնը

Ի՞նչ կը պատահի 
Պէյքոզի մէջ  

Աշխարհականներու 
վարչութիւն

Տե  սակ  ցութիւննե  րու կա  յացած ժա -

մանակ դեռ շատ նոր էր Մես  րոպ Պատ -

րիար  քի հի  ւան  դութիւ  նը։ Ընտրու  թեան 

մթնո  լորտ մը գո  յացած էր։ Այդ պայ -

մաննե  րու տակ կարգ մը սխալ  ներ գոր -

ծուեցան։ Թեկ  նա   ծու  նե   րէն ոմանք ալ 

բա  ժին ու  նե   ցան այդ սխալ  նե   րու մէջ։ 

Իրա  կանու  թեան մէջ Մես  րոպ Պատ -

րիար  քի առող  ջութեան մա  սին բժշկա  կան 

տե  ղեկա  գիրը միայն իմ ու Պատ  րիար -

քա   րանի մօտ է։ Առանց մեկ  նա   բանու -

թեան պատ  մեմ գոր  ծընթա  ցը։ Սկիզ  բը 

աթո  ռակից պատ  րիարք ընտրե  լու հա -

մար որո  շում կա  յացաւ։ Ապա այդ որո -

շու  մը գոր  ծադրող մար  մի   նը առար  կեց։ 

Ըսուեցաւ որ կու  սա   կալու  թեան ժո  ղովին 

իրենցմէ պատ  րիար  քին առող  ջութեան 

տե  ղեկա  գիրը պա  հան  ջուած է։ Անոնք 

ալ «մենք հրաշքնե  րու հա  ւատա  ցող ժո -

ղովուրդ ենք եւ յոյս ու  նինք որ պատ -

րիար  քը պի  տի ապա  քինի, հե  տեւա  բար 

հա  մոզուած ենք որ աւե  լի նպա  տակա -

յար  մար պի  տի ըլ  լայ ընդհա  նուր փո -

խանոր  դի մը ընտրու  թիւնը»։ Պե  տու  թիւնն 

ալ այս խօս  քե   րը գնա  հատե  լով կ՚ըսէ թէ 

«մենք կը յար  գենք ձեր կրօ  նական հա -

մոզումնե  րը, ուստի կրնաք պատ  րիար  քա  -

կան ընդհա  նուր փո  խանորդ մը ընտրե  լու 

հա  մար կար  գադրու  թիւններ ընել։ Մին -

չեւ Մես  րոպ Պատ  րիար  քի ապա  քինու  մը 

այսպէս կը շա  րու  նա   կէք»։ Եթէ կարգ մը 

բա  րեկամ  ներ կը կար  ծեն թէ սա պե  տու -

թեան նա  խասի  րու  թիւնն է, կը սխալին, 

որով  հե   տեւ այս որո  շու  մը տրուած է մեր 

հա  սարա  կու  թիւնը չվի  րաւո  րելու մի  տու  մով։

Իսկ ի՞նչ եղաւ ար  դիւնքը։ Եօթը տա  րի 

անց Պատ  րիարք Սրբա  զանը կը շա -

րու  նա   կէ բու  սա   կան կեանք ապ  րիլ։ Տի -

րամայ  րը իր որդւոյն ձեռ  քե   րուն դպչե  լով 

մխի  թարու  թիւն կը գտնէ։ Հե  տեւա  բար 

այ  լեւս ժա  մանա  կը հա  սած է, որ Պատ -

րիար  քա   րանը ըն  դա   ռաջէ հա  սարա  կու -

թեան կամ  քին եւ ժամ առաջ ընտրու -

թիւն կա  տարէ։ Հա  զիւ այսպէ  սով կը 

ձեր  բա   զատուինք կաս  կա   ծելի դիր  քի մատ -

նուելէ։ Սա պա  հուս գոր  ծընթա  ցը Արամ 

Արք. Աթէ  շեանի ի վնաս կ՚ըն  թա   նայ։ 

Սուտ ու սխալ տե  ղեկու  թիւննե  րով ընտրու -

թիւննե  րու չկա  տարուելուն մէջ իմ բա  ժինս 

պնդող  նե   րու կար  գին հա  սարա  կու  թեան 

մօտ ընդհա  նուր հա  մոզու  մը Աթէ  շեանին 

ալ ընտրու  թեան ար  գելք ըլ  լա   լուն մա -

սին է։ Այս հա  մայ  նա   պատ  կերն ալ հա -

ւանա  կան ընտրու  թեան մը մի  ջոցին ձայն 

կորսնցնե  լուն պատ  ճառ պի  տի դառ  նայ։ 

Հինգ տա  րի առաջ այսպէս չէր հա  մայ -

նա   պատ  կե   րը։ Այժմ պէտք է շու  տա  -

փոյթ կեր  պով պե  տու  թեան ներ  կա   յաց  նել 

Պատ  րիարք Սրբա  զանի առող  ջութեան 

տե  ղեկա  գիրը եւ իս  կոյն դի  մել նոր պատ-

րիար քի ընտրութեան։

Խօ սած ներս ոմանց հա մար դժգո հու-

թիւն կրնան պատ ճա ռել։ Համ բարձման 

Տօ նին բա ներ մը ըսած էի, ժո ղովուրդին 

դէմ քը գու նա տեցաւ։ Բայց Պէյ քո զի խնդի-

րը կա րեւոր է։ Այդ թա ղի վար չա կան նե-

րը թող յայտնեն թէ ի՞նչ դրդումնե րով 

ջնջե ցին հի ւան դա նոցին հետ կնքուած 

հա մաձայ նութիւ նը։ Պէյ քո զի 42 հա զար 

քա ռակու սի մեթր տա րած քը 200 մի լիոն 

ԹԼ.-ի ար ժէք ու նի։ Բայց կը վախ նամ 

որ այդ ար ժէ քը ցիր ու ցան պի տի ըլ լայ 

փո խանակ ազ գին ծառայելու։ 

Ս. Փրկիչ Հի ւան դա նոցի հո գաբար-

ձութեան ատե նապե տը առ ի սո վորու թիւն 

հայ հա մայնքի ալ աշ խարհիկ նա խագահն 

է։ Պե տու թիւնն ալ այս սկզբունքը կը 

յար գէ։ Հի ւան դա նոցը մեծ զար գա ցում 

ար ձա նագ րեց մեր պաշ տօն ստանձնե-

լէն ետք։

ՎԱՏԻՓ-ը պիտանի է հասարակութեան։ Բայց պէտք է ժողովներու ընթացքին 

բարեկիրթ մնալ։ Ժողովի ընթացքին իսկ խօսուածները դուրս փոխանակող 

բարեկամներ ունինք։ Մելքոն Գարաքէօսէի առաջարկած սխէմայի մասին մենք 

վեց տարի է որ կ՚աշխատինք։ Յանձնախումբեր կազմելու կ՚աշխատինք։ Բայց 

անվստահութիւնը կը տիրապետէ ու չենք յաջողիր յառաջընթաց արձանագրելու։ 

Ուրեմն անհրաժեշտ է պառակտումներէն խուսափիլ։ Միայն համակուելով է 

որ պիտի կրնանք լուծումներ որդեգրել։

Պառակտումներէն խուսափիլ ու համակուիլ

Պետրոս Շիրինօղլու

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ



Խաչ քար անու նով, աշ խա րիս չաք հա լիւոր 

մէկ սար մե կար։ Խաչ քա րե պե տետու-

շե շատ հա զենող սար մեն էր։ Անու հա մայ 

պի զիկու թան նաս աշ խա րիս պե տետե լու տաղ 

օպօլ աավ օչ։ Ծո վեր ան ցաւ, չո լեր ան ցաւ, 

սա ռած ծո վուն մսե ցաւ, էր կեն չո լուն էփե ցաւ։ 

Ծա ռուտ աղաւ, ցա խուտ աղաւ, լա շուտ աղաւ, 

քար չուտ աղաւ։ Օր եղեւ ցա նեցին, ծիլ ու 

ծա ղիկ դար ձաւ, օր եղեւ ձիւ նին տա կե ճեր-

մակ աղ ջիկ լե ման ցաւ։ Աս ման աղաւ աման 

աղաւ, էտի սօղե մէկ օր մե Խաչ քա րին ճամ-

բան Սեւ ծո վին ափե էն կաւ։

Հա լիւոր Խաչ քա րե Սեւ ծո վին ափե ու էյեւ, 

ան դուս աշեց, աս դուս աշեց, ու մեց ու տե սաւ 

օչ ինքն ու ին քե։ «Հա լա նես տիմ, դադ րե ցայ, 

շատ ապ րե ցի հալ ւորցայ» ասաց։ Ասաց ու 

տաղ նու տաղ նի վար նէս տաւ։ Օտ քե Ծո վին 

մէջ նի վար, գե լոխե մե րալին (ամպ, մշուշ) 

մէջ նի վեր էր կանցաւ։

Սեւ ծո վե պառ կած տա ղե զար թենցաւ, 

ջու րե քիչ մե բար ձենցաւ հա նա Խաչ քա րին 

տե սաւ։ «Եէ հե լիւոր դուն վո՞վ ես։ Ուստի 

կու գաս, նոր կ՚եր թա՞ս»։ 

Ասաց Խաչ քա րե.-

«Իմ անու նես Խաչ քար ա,

հա լիւոր մէկ սար մե նիմ,

էմ մէն տաղ պե տետե ցի,

էր թուշի տաղ ալ չու նիմ», ասաց։

Սեւ ծո վե.-

«Իմ անու նես Սեւ ծով ա,

աշ խա րես տե սած չու նիմ,

դուն ասա ես իմա նամ,

ինչ ու գի տես գի տանամ», ասաց։

Սեւ ծո վե «ասա՛» ասե լու պէս, Խաչ քա րե 

ասու շի կե պաւ։ Կեպ չե լու պէս ալ աս դածնի-

յե աչո ւենուն ար տե սուք աղաւ, էրես նի վար 

վա րան ցաւ։ Քա րին դի պաւ, հո ղին դի պաւ, 

ծա ռին դի պաւ, ցա խին դի պաւ, պար խին դի պաւ, 

փո սին դի պաւ։ Մար դու մե դի պաւ դա չգի-

տիմ։ Տա ղե էղեւ ջախ ջա խան, տա ղե էղեւ 

կէօլ աղաւ։ Դար նի վար թեռ չա տելով, փոս-

նի վար ժաժ կե լելով գե նաց Սեւ ծո վե գե տաւ։ 

Մար դու մե գե տաւ դա չգի տիմ։

Խաչ քա րին ար տե սու քե աղ բուր աղաւ, 

փո ղոց աղաւ, գետ աղաւ։ Գե տափ նի կե արտ 

աղաւ, ծիլ աղաւ, ծա ղիկ աղաւ։ Գե տին բո լոր 

հայ վաննուն բոյն, մար դուն ալ տուն աղաւ։ 

Գե տին մէջն ալ թուրլի չա շիդ ձուկ աղաւ։

Աս ձու կօուս մէկ ալ Կար մի լիկն էր։ Մէ կալ 

ձու կօու սուն պէս ան ալ գե տին մէ ջե, ջու րե 

ույնե նոր ու տա նիր ան դուս կ՚եր թար, առ ջե-

ւե ին չու դե նէր ան կ՚ու տէր։ Գե տին ճամ բան 

նոր կ՚եր թայ, ան չգի տէր, գե տին հե տե ին չի 

կ՚եր թայ, ան ալ չգի տէր։ Անու նե ես դէ յի ան 

չգի տէր։ Ին չի Կար մի լիկ դե յի ան ալ չգի տեր։

Կար մի լիկե մէկ օր մե չո թին ջուր խե մող 

օչ խարներ տե սաւ։ Ինքն ու ին քե ասաց դա.-

«Քեզ իսեր ալ ին չի նին, (ար դեօք ասոնք 

ին չե՞ր են)

գե տիս մէջ ինչ բան ու նին,

ջու րես խե մող դամ նո ղուն (ջուրս խմեն, 

պի տի լմնցնեն)

նէն անցնող ճո րոտո ղուն»։ (անցնո ղե պի տի 

ցե խոտեն)

Օչ խարնի յե գե տին էն դի նիյուս նէն անցնու-

շի կե պան։ Գե տին մէջ քէլ տա ղե փոս քար մե 

կար։ Առ ջե ւե էր թող օչ խա րե առաջ փոս քա րին 

վաանի յուս դուստե րաւ։ Ան դի ալ էն դինյուս 

նէն ան ցաւ։ Առ ջենդու նին անու նե Ճեր մակ էր։ 

Եր կինքու ցե Մե րալ էր։ Հո վիւին պէս խելք, 

կա ւալին պէս լի զու ու նէր։ Մէ կալ օչ խարնի յե, 

ան որ ճամ բա ցան էր թայ, ան դուս կ՚եր թա նի։ 

Որ գե տան ջուր խե մա ան տի ջուր խե մենի 

կու։ Օչ խարնի յե Ճեր մա կին հե տեթիեան փոս 

քա րին վաանի յուս դուստեր չե լով էն դի նու շի 

կե պան։ Օչ խարնուն կ՚եսե նէն ան ցաւ յե տեւ, 

յե տեւանց եկող նուն մէ կին էր կու ոտ քե գետ նի-

վար նի յեն կաւ։ Անու հե տեդիեան եկող նիեան 

ալ անու պէս եր կու ոտ քե գե տին մէ ջե դե յին 

աման ան ցան էն դի նիյուս։

Մա լին էմ մէ նու հե տեդին մէկ օչ խար մե 

կար։ Անու նե Խա տու լիկ էր։ Մէ կալո ցե լե մանի 

չէր։ Ջու րե խե մուց յե տեւ, քա րին վաանի նե 

դուստեր չող օչ խարնուն նէն աշեց, դար ձաւ 

գետ նի վար աշեց։ Յե տեւ ալ գե տին խո րե չել-

լող տաղ նի նե ժաժ կե լելով ժաժ կե լելով նէն 

անցնու շի կե պաւ։

Կար մի լիկե օչ խարնուն սէր կ՚ենէր։ Վաանի-

յուս եկող օչ խա րին ու տե սաւ վա խեց, տաղ-

նի վեր դուստե րաւ, գե լոխ նի վեր պո լոքեց։

«Գա լեց ոչ վաասի վար,

փոս քա րե տես նու չես դա,

աչե րօղե տի ին ծի,

դուն քու ճամ բան չգի տես դա»։

Խա տու լի կե տեղ նու տա ղե կունկե ցաւ։ 

Ջու րին երես կե եր կու աչո ւի տե սաւ։ Աչո ւեցե 

մէջ նի յուս վար աշեց։ Ասաց դա՝

«Փոս քա րե քե զի չպի տի,

փա խի ոտ քի նեց տակ նան

խա քի ճամ բայ ինչ պի տի

կ՚եր թամ ես իմ ճամ բա ցան»

Կար մի լիկե Խա տու լի կին աս դածնի-

յե մե տորե լե, Խա տու լի կե գե տին մէջ նի նե 

ժաժ կե լելով ժաժ կե լելով նէն ան ցաւ գե տանց։ 

Խա տու լի կին աս դածնի յե Կար մի լիկին սեր տին 

խոչ աղաւ։ Քա նի օխ դա գե տին մէ ջե աս դուս 

ան դուս լո ղար կու։ Մէկ օր մեն ալ էլ լի «ես 

նո՞ր կ՚եր թամ» աս դած չու նէր։ «Իսա գե տիս 

ի՞նչ բան ու նիմ» աս դած չու նէր։ Ոչ էր թուշի 

տաղ ու նէր, ոչ ալ գա լու շի ճամ բայ ու նէր։ 

Ոչ սեր տին մէ ջե տարտ ու նէր։ Ոչ ալ գել-

խուն մէ ջե հար ցում ու նէր։ Մե տորեց, մե տորեց 

մե տորեց։ Եր կու օր ու գի շեր մե Խա տու լի կին 

աս դածնի յե գել խուն մէ ջե աս դուս դար ձուց, 

ան դուս դար ձուց, «Ի՞նչ էնիմ ու ինչ չե նիմ» 

ասաց. «Քար մե գետ նուն տա կե մետ նում» 

ասաց։ «Ես ին ծի կի վար դե նիմ ծո վե գետ-

նում» ասաց։ Խել քե կոր սուծ, ետ գե տաւ։ 

Հետն ալ ույնե ճամ բան գե տաւ։

«Գե տես ուստի ու քու քա

ես ալ ան տի էկա ծիմ

ին ծի գեն տուշի հա մա

ալի ին ծի դար ձա ծիմ» ասաց։

Կար մի լիկե ույնե ճամ բան գե տածու նէր։ 

Գետ նի վեր լո ղու շի կե պաւ։ «Գել խուս ինչ ու 

գայ, գա թող, ես աս ճամ բաս գա լողում։ Ինչ 

ու էլ լի էլ լի թող, գե տիս գե լոխե գետ նո ղում» 

ասաց ինքն ու ին քե։ Էմ մե տէնի էր թուշ կ՚ու-

զէր գե տին գե լոխ նի վեր։ Անու հա մա ան դուս 

ան դուս փութ էնէ լու մա նի մա նի լո ղար կու։ 

Լո ղաց, լո ղաց, ջախ ջա խանի մե տա կե էյեւ։

«Քեզ ասա նե ինչ պէս անցնո ղում» տէ յի 

մե տորե լով ջախ ջա խան նի վեր աշեց հա նա 

մեծ էլա մէթ ին չի մե տե սաւ։ Ջախ ջա խանին 

գել խի նե, հե տեդու օտ քե նուն վաան կունկած, 

թա թեյի բաց աղած մէկ արջ մե նէր։ Ար ջին 

անու նե Հո ղիկ էր։ Հո ղիկե ջախ ջա խան նի վեր 

դուսթեր չող ձու կի յե բեռ նուշ ու ու տուշի հա մա 

ան տաղ կունկած էր։ Կէօլ նի վար աշեց հա մա 

Կար մի լիկին տե սաւ։ Ինքն ու ին քե. «Հի մի 

ին չի դուսթե րի չի, ինչ պէս ալ քաղ ցենցայ։ 

Գար թա թուս էն կիր ու սոյ մե ու տե ասու» 

ասաց։ Կար մի լիկե ար ջուն տե սաւ հա մա 

կունկե ցաւ։ Վա խած էր. «Իսա ալ ուստի 

էլաւ, հի մի ես ասի ւե ինչպէ՞ս վեր անցնո-

ղում» ասաց։ Հո ղիկե.

«Այե Կար մի լիկ այե,

ինչ կունկե ցար սուտ տա ղե,

ես քե զի էն կե րում կու,

դուն վա խեցէր սուտ տա ղե», ասաց։

Կար մի լիկե, «քեզ շի տակ դա կ՚ասա» ասաց 

ինքն ու ին քե։ Դե մե էր թուշ կ՚ու զէր, դեմ ալ 

վա խեր կու։ Քիչ մե պետ աաւ յե տեւ, «ճամ-

բաս շատ էր կե նա։ Ալ ինչ պե տենիմ։ Ին չու 

էլ լի էլի թող եր թո ղում», ասաց։ Քա լելու առաջ 

մէմ ալ ջախ ջա խան նի վեր աշեց, հա նա ար ջին 

թա թին փեթ փե թող ձու կե տե սաւ։ Տես նե լու 

պէս ալ, ար ջե ձու կե գա փե ձգես։ Կար մի լիկե.

«Շատ եր կա նա իմ ճամ բաս

էտի սողե էր թո ղում

ին ծի խա բել չի կարես

պետ էնե լով ախ թո ղում» ասաց։

Կար մի լիկե տաղն ու տա ղե կունկե ցաւ։ 

Ար ջուն էր թուշե պետ աաւ։ Ար ջե գե նաց 

յե տեւ ջախ ջա խան նի վեր դուստե րաւ։ Ալի ճամ-

բան էն կաւ։ Ճամ բան էմ մէ տէնի դամ նի տէ յի 

ար ջուն աւ տար ու դէզ դուստեր չիր հա նա 

հի մի Հո ղիկին քար դին էլ լո ղէր։

Ջախ ջա խանե վեր ան ցաւ, քիչմ ալ լո ղաց 

յե տեւ, Կար մի լիկե պի ծիկ կէօլ մե էկեւ։ Կէօլին 

մէկ սեմ թին ծա ռիյե շա րուած էր։ Արա գակե 

ծա ռօուն մէջ նի նե գե տին մէջ նի վար ճա ռակ-

տած էր։ Մէ կալ սեմ թին ալ էրանտ փոս մե 

կար։ Փո սին սեմ թին գե տին ափին քա րեր 

կար։ Քա րին մէ կին վաան ալ օձ մե կար։ 

Օձե էր կու մեթ րա ցան էր կան սեւ օձ մեն էր։ 

Անունն ալ Սե ւուկ էր։ Սե ւու կե քա րին վաան 

ույնե փաթ թե ւած, գե լոխե վե կալած, կէօլե 

սէյր կ՚ենէր։ Քա րին մօտ նան նէն անցնող 

ձու կօուն ու տուշի հա մա պետ կ՚ենէր։ Սե ւու-

կե աչ վին էն դի նիուս դար ձուց հա նա կէօլին 

էն դու ափ նի նե լո ղող Կար մի լիկին տե սաւ։ 

Շատ հազ աղա ծու ներ։ Էտի սողե կեշ տա-

նող էր։ «Շատ հե րու ցան կ՚եր թայ աս։ Ինչ 

պէ՞ս էնիմ։ Քիչ մե մօտ կինցե նիմ ու բռնիմ» 

ասաց ինքն ու ին քե։ Յե տեւ ալ Կար մի լիկին 

վաանի յուս կան չեց.

«Կար մի ձուկ այե մօ տես,

գե տես էրանտ դուն էրանտ։

ալ նոր, ին չի էր թո ղես,

ապ րիք մեք էրանտ էրանտ»։

Կար մի լիկե կունկե ցաւ, նէն աշեց։ Սե ւու կին 

կա շին բար բա լի պէս պես պա ղէր կու։ Կար-

մի լիկե շատ հազ աաւ Սե ւու կին։ Մե նենակ 

ճամ բա էր թուշան նա ղած էր։ Լո ղու շան ալ 

դադ րած էր։ «Քեզ աս էրանտ կէօլիս քիչ մե 

կի նամ ու աս օձիս հե տե էն կե րու թին էնի՞մ 

դա», ասաց մէջ նան։ Ին չի ճամ բայ էլ լուշե 

մո լիյած էր։ Կա մաց կա մաց Սե ւու կին մօտ-

նի յուս լո ղու շի կե պաւ։ Սե ւու կե շատ քաղ ցած 

էր, ալ աւե լի պէտ էնէր չկար ցաւ, կէօլի վար 

սա հեցաւ։ Մեծ բի յանե բաց աաւ։ Կա միլի-

կին վաանի յուս դուստե րաւ։ Կար մի լիկե էմ մէ-

տէնի գե տին մէջ նի վար մե տաւ։ Հե տեւ ալ 

ջու րան էր կու մեթր բար ձենցաւ, օձան երեք 

մեթ րե հե ռունցաւ, ալի ջու րե մե տաւ։ Սե ւու կե 

հա լիւոր օձ մեն էր։ Ժեմ նել չկար ցաւ Կար-

մի լիկին, Կար մի լիկե հե ռու ցան ասաց դա.

«Կէօլէս էրանտ դուն գե շես

ինչ բան ու նես իմ հե տես

մե նենակ ալ դա մե նամ

իմ ճամ բաս էր թո ղում ես»

Հա պա՛ «Շու նե քաք ու տա հա նա, ին չի 

կի յաւ ասող չես»։ Մո մուն աս դած խօս քե 

միտ քե էն կած էր Կար մի լիկին։ «Օձան ձու կի 

էն կեր կ՚ել լի՞ դա», ասաց ինքն ի ին քե։ Ալի 

ճամ բայ էլաւ։ Լո ղաց լո ղաց ջախ ջա խան ներ 

ան ցաւ, պի ծիկ մեծ կէօլեր ան ցաւ, կունկե-

ցաւ օչ։ Վաանի նե լուսնի քան ու աագա կե 

քա նի տա նում ան ցաւ մո լիեցաւ։ Սա րին գել-

խուն մօտ կինցա ծեր։ Գե լոխե ջու րան հա նեց 

հա նա, փո սե, քա րե, ար տե, ծա ռե ին չու 

տե սաւ ճեր մակ ձու նով խե փուած էր։ Մար-

մի նե ան կուջ դիեց, ինչ պէս ալ շատ դադ-

րած էր։ Մեծ քա րիմե տա կե մե տաւ, կունկե-

ցաւ. «Դա գի տիմ մօտ կինցայ։ Հո սա քիչ մե 

շունչ առ նում» ասաց։

Քա րին տա կե շատ մե տողում էր։ Ին ջաք 

մե տողու մին սոր վե ցաւ զադն ին չիք տե սաւ օչ։ 

Ան տե սաւ օչ ամա օնու տես նող մէկ ձուկ մե 

կար։ Ձու կին անու նե Պախ վոր էր։ Պախ վո-

րե քա րին տակ նիուս մետ նե լու պէս Կար մի-

լիկին տե սած ու նէր։ Տես նե լու պէս ալ կար-

մի հե լուննուն ու լուսնի քայի պէս ճա րակ տաց 

աչ վա նուն աշիղ էն կած էր։ Ինքն ու ին քե. 

«Ի՞նչ էնիմ, ինչ պէ՞ս էնիմ, աշիղ էն կա, ինչ 

պէ՞ս ասիմ» ասե լե Կար մի լիկե Պախ վո րին 

տե սաւ։ Տես նե լու պէս ալ վա խեց, փախ չուշ 

ու զեց։ Ճամ բու գել խուն էկող նի յե մետ քին էր։ 

Անու հա մա ալ ու մեց ավ տում չու նէր։ Պախ-

վո րե հե տեդիեան ձեն տե ւեց։

«Կար մի լիկ էրանտ աղ ջիկ

քե զի աս բած դա խեր կեց

ինչքան հի մի դուն ու ես

մե նենակ աքի հեր քեց»

Կար մի լիկե ետ աշեց Պախ վո րին աչո-

ւենուն մէջ ույնե տե սաւ։ Ինքն ալ Պախ վո-

րին աշիղ էն կաւ։ «Քեզ հի մի ինչ էնիմ, ինչ 

չե նիմ» ասաց։ Դեմ է ճամ բան դամ նուշ կու 

զէր դեմ ալ Պախ վո րին օպօլ էնել չի կարէր։ 

Մե տորեց մե տորեց բա նիս մէջ նան էլ լալ չկար-

ցաւ. «Ին չու էլ լի էլ լի թող» ասաց։ Պախ վո րին 

հե տե կէօլին խա ղաց, թրջա տեց, դուսդե րաւ, 

վեր դե րաւ։ Օրե գի շեր գի շերե օր դար ձաւ։ 

Էմ մէն բան շատ սո յէր ու ալի ալ Կար մի լիկին 

սեր տին խոչ մե կար։ Մէկ օր մե, տաղն ու 

տա ղե կունկած, կա պուա ծի պէս Պախ վո րին 

աչ վե ցե մէջ նի յուս փութ կ՚ենէր։

«Աս ճամ բաս դա էլ լե օչ

Պախ վո րիս ալ տես նող չէ

ես ին ծի կի գետ նե լու

լուս աշ խա րիս խեն տող չէ» ասաց ինքն 

ու ին քե։

Ալի ճամ բան միտ քե էն կած էր։ Մէկ աչո-

ւին Պախ վո րին վաան, մէկ աչո ւին ճամ բուն 

էր։ «Ին չի՞ էլա ես ճամ բան»։ Ի՞նչ բան ու նիմ 

իսա սա րիս գել խուն։ Վո վի՞մ եմ։ Հար ցումներ, 

հար ցումներ, հար ցումներ։ Գել խուն մէ ջե հար-

ցումնի յե տա նում կանցնէ նի։ Ես ասիմ Սեւ 

ծո վին մէ ջի ջու րին չաք, դուն ասա Խաչ խա րին 

գել խուն ձու նին չաք, ես անիմ մէկ աչու ցան 

մէ կալ աչո ւեցե չաք, դուն ասա սեր տան գել-

խուն էր թող ճամ բին չաք, մե տորեց, մե տորեց, 

մե տորեց։ Հե տեւ ալ դար ձաւ Պախ վո րին։ 

«Սէրտս մէջ եր կու կի յակ

մէ կե ճամ բաս մէ կե դուն

ես ին ծի կի գետ նե լու

աշ խա րիս չու նիմ ես տուն» ասաց։ 

Պախ վո րե, Կար մի լիկին «էր թալ մի» ասել 

չկար ցաւ։ Հե տեդիեան գետ նի վար աշե լե Կար-

մի լիկին գել խուն հար ցումնուն մէ կե, Պախ-

վո րին գել խուն մէջն ալ տա նում անցնու շի 

կե պած էր. «Վո վի՞մ ես»։

Խաչ քա րին աչ վե ցե փո պու շի շատ քիչ ճամ-

բայ մե նացած էր։ Կար մի լիկե լո ղած լո ղած, 

գե տին մէ ջի էմ մէ նու մեծ ջախ ջա խանին տա կե 

էյաւ։ Գե տին կե պած տա ղե աս ջախ ջա խանիս 

վե թինէր։ Կար մի լիկե. «ասի վեր նէն անցնիմ 

հե տեւ ճամ բաս թամ նո ղում» ասաց ինքն ու 

ին քե։ Շատ ճամ բայ էկած, շատ դադ րած էր, 

ամա էնի սողե գե տին տա ղե փո տածէր։ Ջախ-

ջախննի վեր դուսդե րաւ ետ էն կաւ։ Մէմ ալ 

դուս դե րաւ ալի ետ էն կաւ։ Ինչ ու դա թեդ 

ու նի ժո ղուեց, ալի դուս դե րաւ ալի ետ էն կաւ։ 

Ջախ ջա խանե էմ մէն ետ էն կուշին ալ աւե լի 

մեծ կ՚երեւ նար աչո ւեցե։ Գի տես դա էմ մէն 

դուս թրչու շին ջախ ջա խանե մե ծենար ին քե 

պի ծիկ նար կու։ Էտի սողէ վազ ան ցաւ։

«Ես պի ծիլիկ ձուկ մե նիմ

աս ցի ինչ պէս դուս թեր չիմ

յե տեւ ին կեր մ՚ալ չու նիմ

ալ աւե լի ինչ էնիմ» ասաց ինքն ու ին քե։

Կար մի լիկե գե լոխե կախցքեց, ջախ ջա-

խանան ետ դա ձաւ։ Ույնե գե տին ափե դի յեց։ 

Ալի առա ջին պէս գե տե ույնե նոր տա նիր 

ան դուս էր թող էր։ Ին չու ար չե թե քա, ան 

ու տող էր, ապ րող էր թո ղէր։ Ինքն ու ին քե։ 

«ախ դե ւեցայ ինչ էնիմ, ափ նաս ին չիք ալ գալ 

չի» ասե լե Պախ վո րին ձե նե իմաց։

«Մէկ հար ցում մե հար ցուցեր

սեր տիս կի յակ գո լեցեր

դար նա մի ճամ բա ցած ետ

ես էկո ղում քե զի հետ»

Պախ վո րին եռանդ ձե նե իմաց հա նա 

Կար մի լիկին մէ ջե ալի ազա տու թի նին կի յակե 

այ րուշի կե պաւ։ Էր կուսե հետ րա ջախ ջա խանին 

տա կե էկին։ Ջախ ջա խանե հի մի առա ջի պէս 

մեծ էրեւ նալ չէր աչո ւենուն։ Եուուր աչո ւեցե 

մէջ նի յուս աշե ցին։ Յե տեւ ջախ ջա խան նի վեր 

աշե ցին։ Մէջ վունուն ին չու դա քէդ կօ ժո ղուե-

ցին ու դուսդե րան։ Խաչ քա րին աչ քին էլան։ 

Խաչ քա րին աչո ւեցան անու տե սած ին չու 

կօ տե սան։ Անու գի տացած ին չու կօ ան 

գի տացին։ Ին չաք մե ռան Խաչ քա րին աչո-

ւեցե մէ ջե խեն դա լով ծի ծաղե լով ապ րե ցին։ 

Հի մի ալ Կար մի լիկն ու Պախ վո րին Խաչ քա-

րին աչու ցան գետ նի վար օպօլ աղած տա ղաքե 

ույնցէ գետ նուշի համա ճամբայ ման կուգան։
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Լաւ հա յերէն գիտ ցող ըն թերցո ղի 
մը հա մար, եթէ թրքե րէն ալ գի տէ, 
այնքան ալ դժուար չէ հասկնալ 
Մա հիր Էօզ քա նի համ շէ ներէն պատ-
մած հե քեաթ նե րը։ Մա նաւանդ ստո րեւ 
հրա տարա կուած «Կար մի լիկ» անուն 
հե քեաթը, որ մա սամբ ալ եր կա րու-
թեան պատ ճա ռաւ ու ղիղ 6 ամի ս է 
կը սպասցնէինք մեր հա մակար գի չին 
մէջ, որո շեցինք այս թի ւով հրա տարա-
կել, քա նի որ Մա հիրի, այ լա նուամբ 
«Մհեր»ի անդրա նիկ գիր քը Արաս 
հրա տարակ չա տան կող մէ տպուած 

էր ու մա նաւանդ ան այս օրե րուս 
կ՚ամուսնա նար Թուղջէի հետ։
Ինչպէս նա խապէս մեր հրա տարա կած 
համ շէ ներէն հե քեաթ նե րու (հէ քիանե-
րու, հի քայէ ներու) մէջ, այս եր կա-
րապա տում աւան դազրոյ ցի առ թիւ 
ալ կու տանք փոք րիկ բա ցատ րա-
կան բա ռարան մը, ուր ըն թերցո-
ղը մեր 3-րդ էջին մէջ պի տի գտնէ 
համ շէ ներէ նի մէջ դժուար հասկնա-
լի բա ռերուն (ան շուշտ որ ոչ բո լորին) 
բա ցատ րութիւննե րը, իսկ մէկ մասն 
ալ պէտք է «խել քով գտնել» քա նի 

որ հա յերէն (կամ ալ հին հա յերէն) 
բա ռեր են անոնք, որոշ տա ռերը 
փո խուած, օրի նակ «ա» եւ «է» ձայ-
նա ւոր նե րը, կամ ալ թրքե րէն «ı» 
կամ հա յերէն «ը» տա ռին տեղ Արա-
սի հրա տարա կած գրքին մէջ եղածին 
պէս, առանց արեւմտա հայ ուղղագ-
րա կան կա նոն նե րը հա շուի առ նե-
լու գործածուած է «ե» տա ռը օրի նակ՝ 
«լեռ նուքե=լեռ նե րը» (լե ռը կամ լեռ նը 
հա յերէն, «ք» տա ռը յոգ նա կիի մաս-
նիկ, վեր ջա ւորու թեան «ե»ն ալ «ը» 
որո շիչ յօդ…)  դիւ րին է, չէ՞… 

Խաչքար սարի, Սեւծովի 
եւ Կարմիլիկ ձուկի մասին

Կարմիլիկ
ՄԱՀԻՐ ԷՕԶՔԱՆ 

Մա հիր Էօզ քա ն
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Ա
շ խարհում գրե թէ ամէն օր է մի նոր 

կլո  պալ իրա  դար  ձութիւն է կա  տար  ւում, 

որը կա  րող է ազ  դե   ցու  թիւն ու  նե   նալ բո  լոր 

մեծ եւ փոքր երկրնե  րի վրայ։ Աշ  խարհը 

կրկին 100 տա  րի անց վե  րադառ  նում է ել -

ման կէ  տին։ Աշ  խարհաս  փիւռ հա  յերը հա -

մագու  մա   րուե  լով 5-րդ ան  գամ 19-20 Սեպ -

տեմբե  րին, կրկին ինչպէս եւ 100 տա  րի 

առաջ, չեն ու  զում դի  տել իրենց խնդիր  նե   րը 

կլո  պալ փո  փոխու  թիւննե  րի հա  մաթեքստում. 

հա  մագու  մա   րի սկզբին Ղա  րաբաղ-Ատրպէյ -

ճան սահ  մա   նում զի  նուոր ըն  կաւ, իսկ հա -

մագու  մա   րի աւար  տին Տէր Զօ  րի եկե  ղեցին 

ռմբա  կոծուեց։ 

Հա  մագու  մա   րի սկզբին Եւ  րո   պայում տե  ղի 

ու  նե   ցաւ Սկով  տիոյ Մեծն Բրի  տանիոյ կազ -

մից առանձնա  նալու հան  րա   քուէն, իսկ հա -

մագու  մա   րի աւար  տին ՌԴ-ում տե  ղի ու -

նե   ցաւ խա  ղաղու  թեան երթ, որի ատեն 

մտա  ւորա  կան  նե   րը վան  կարկում էին «Ո՛չ 

պա  տերազ  մին՝ Ուքրա  յինա  յում»։ Այս իրա -

դար  ձութիւննե  րը ցոյց են տա  լիս, թէ որ  քան 

մենք հե  ռու ենք Եւ  րո   պայից (իր ժո  ղովրդա -

վարու  թիւնով) եւ իրա  կան ան  կա   խու  թիւնից։ 

Սկով  տիան առանձնա  նալու հա  մար ըն  դա  -

մէնը իր ձայ  նը պի  տի տար, այլ ոչ արիւ -

նը, ինչպէս Ղա  րաբա  ղը։ Իսկ Ուքրա  յինա -

յի կամ Վրաս  տա   նի ցան  կութիւ  նը՝ սլա  քը 

թե  քել Ռու  սաստա  նից դէ  պի Եւ  րո   պա, Ռու -

սաստա  նի կող  մից ար  ժա   նացաւ դա  ժան հա -

րուա  ծի. Վրաս  տա   նում 2008-ին Blitzkrieg-ի 
տես  քով, այ  սինքն կարճ պա  տերազ  մով, 

իսկ Ուքրա  յինա  յում չյայ  տա   րարուած պա -

տերազ  մով, որի ար  դիւնքում Ուքրա  յինա -

յի արե  ւելեան հա  տուած  նե   րից բնա  կիչ  նե  -

րը փախ  չում են Ռու  սաստան, այնտե  ղից 

էլ փախստա  կան  նե   րին ու  ղարկում են Սի -

պիր, այսպէս են փրկում ռու  սա   կան իշ  խա  -

նու  թիւննե  րը Ուքրա  յինա  յի բնակ  չութեանը 

եւ  րո   պական վա  րակից։ 

21-ի Սեպ  տեմբե  րին նշե  ցինք մեր Ան -

կա   խու  թեան տօ  նը։ Ան  կախ Հա  յաս  տա   նը 

դեռ շատ հե  ռու է նաեւ իրա  կան ան  կա   խու -

թիւնից, կա  խուած լի  նելով Ռու  սաստա  նի, 

աւե  լի ճիշդ Քրեմ  լի կա  մայա  կանու  թիւնից 

ար  տա   քին քա  ղաքա  կանու  թեան մէջ, իսկ 

ներ  սում՝ մէկ մար  դու, այ  սինքն նա  խագա  հի 

կամ  քից։ Խիստ քա  ղաքա  կանա  ցուած հա -

սարա  կու  թիւն ու  նենք, իսկ սա նշա  նակում 

է որ այ  սօր քա  ղաքա  կանու  թիւնը թա  փան -

ցում է բո  լոր ոլորտնե  րը եւ չի թող  նում 

տնտե  սու  թեանը զար  գա   նալ։ ՀՀ-ը մի եր -

կիր է, որ  տե   ղից մար  դիկ փախ  չում են, իսկ 

եթէ ներ  գաղթում են, ապա միայն մա  հուան 

սպառ  նա   լիքի ներ  քոյ. խօս  քը ան  շուշտ սու -

րիահա  յերի մա  սին է, որոնք ու  նեն Սու -

րիահա  յերու Փրկու  թեան Միու  թիւն, որը 

լա  տինա  տառ գրւում է Souriahayerou Per-
goutyan Miyoutyoun։ 

Եւ ի՞նչ տպա  ւորու  թիւն ստա  ցան Միու -

թեան ան  դամնե  րը 5-րդ հա  մագու  մա   րից։ 

Ահա հրա  շալի մի եզ  րա   կացու  թիւն, արուած 

սու  րիահայ մտա  ւորա  կան Հրայր Ագու  լեանի 

կող  մից, որն այժմ ապ  րում է Երե  ւանում.

«Երէկ աւար  տե   ցաւ Հա  յաս  տան-Սփիւռք 

5-րդ հա  մագու  մա   րը։ Մօ  տաւո  րապէս 6 ժամ 

հա  րիւ  րի հաս  նող մար  դիկ զբա  ղեցան սու -

րիահա  յերու թե  մանե  րը ծե  ծելով։ Հնչե  ցին 

զա  նազան միտ  քեր եւ կար  ծիքներ։ Եղան 

անա  խորժ խօս  քեր եւ ար  ձա   նագ  րուեցան ան -

քա   ղաքա  վար պա  րագա  ներ։ Արուեցան ան -

հա   տական գո  վաբա  նու  թիւններ եւ անձնա  կան 

հին հա  շիւ  ներ լու  ծե   լու առիթ  ներ։ Ինքնա -

գովա  բանու  թիւնը միշտ ներ  կայ էր։ Հա  մես -

տութիւ  նը միշտ բա  ցակայ էր նոյ  նիսկ այն 

մար  դոց քով, որոնք խո  նարհ ըլ  լա   լու ուխտ 

ըրած էին։ Ներ  կա   ներուն մեծ մա  սը գի  տէին 

զի  րար, հե  տեւա  բար ըսած  նե   րուն մեծ մա  սը 

կրկնու  թեան նման բա  ներ էին…»

Հա  յոց աշ  խարհը կրկին վտան  գի տակ 

է եւ այդ ֆո  նին ոչ մի լուրջ ար  դիւնք չենք 

կա  րող ար  ձա   նագ  րել։ Ուստի հա  մագու  մա   րը 

կա  րելի է բնու  թագրել մի ասուած  քով. լեց  նել 

դա  տարկ տե  ղից պա  րապ տեղ կամ ջուր 

ծե  ծել։ Հա  ւաք  ւում ենք, որ  պէսզի ասենք-

խօ  սենք, շփուենք մի  մեանց հետ գորշ զե -

կոյցնե  րի ֆո  նին։ 

Առ  ջե   ւում ցե  ղաս  պա   նու  թեան 100-ամեակն 

է, որը պի  տի անցնի մի  ջոցա  ռումնե  րի մա -

կար  դա   կին, այ  սինքն մենք ինքներս մեզ 

պի  տի պատ  մենք, թէ ինչ են մեզ հետ արել 

եւ ու  րա   ցել, սա  կայն այդ ո՞րտեղ էք տե  սել, 

որ ոճ  րա   գոր  ծը ին  քը իր մեղ  քը խոս  տո   վանի, 

ին  քը իր դէմ դատ բա  ցի եւ դա  տապար  տուի։ 

23 տա  րուայ պե  տու  թիւնը դե  ռահաս դպրո -

ցակա  նի պէս մի  ջոցա  ռումնե  րի շարք պի  տի 

պատ  րաստի, նման կերպ դա  տապար  տե  -

լով դա  րի ոճ  րա   գոր  ծութիւն իրա  կանաց  նող 

պե  տու  թեան իրա  ւայա  ջոր  դին։

Առայժմ հա  սարա  կու  թեան սպա  սումնե -

րը աւե  լին են, քան Հան  րա   պետա  կան կու -

սակցու  թեան ռե  ժիմը կա  րող է բա  ւարա  րել։ 

Ռե  ժիմի սպա  սաւոր  ներն էլ ան  կա   րող են 

երկրի առաջ ծան  րա   ցած մար  տահրա  ւէր  նե  -

րին դի  մակա  յել։ Հա  յաս  տա   նի  ղե  կավար  նե  -

րի մտա  հոգու  թեան կեդ  րո   նում է պա  րիս  պը, 

որը պի  տի ժո  ղովրդի աչ  քից ծած  կի իրենց 

առանձնատ  նե   րը։ Այ  սօր նրանք ոչինչ կա  րող 

են առա  ջար  կել բա  ցի պար  գեւնե  րից, նաեւ 

յետ  մա   հու, եթէ պար  գե   ւատրւում է հայ  րե  -

նիքի հա  մար կեան  քը զո  հաբե  րած զի  նուո -

րը։ Սփիւռքը պայ  քա   րում է ցե  ղաս  պա   նու -

թեան ճա  նաչ  ման հա  մար, սա  կայն մի բան 

է հա  մայնքի պայ  քա   րը, միւ  սը՝ երկրի, բայց 

դրա հա  մար պէտք հզօր եր  կիր դառ  նալ։ 

Իսկ մինչ եր  կի   րը կա  յանայ, հզօր քայ  լի է 

պատ  րաստւում Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կա -

թողի  կոսը, որը յայ  տա   րարեց 5-րդ հա -

մագու  մա   րին, թէ դի  մելու է Թուրքիոյ Սահ -

մա   նադ  րա   կան Դա  տարան, պա  հան  ջե   լով 

պատ  մա   կան կեդ  րոն Սի  սի Կա  թողի  կոսա -

րանի վե  րադար  ձը իր իրա  ւատի  րոջ՝ հայ 

եկե ղեց ւոյ եւ հայ ժո ղովուրդին։

Հ
այ եր գա րուես տի մէջ ու րոյն դէմք մը 

եղած է թե նոր Աւագ Պետ րո սեանը։ 

Հա կառակ իր բազ մա հարիւր եր գե րէ բաղ-

կա ցող եր գա ցան կին, ան ընդմիշտ յի շուե ցաւ 

Տիգ րա նեանի «Անուշ» օփե րայի մէջ մարմնա-

ւորած Սա րոյի դե րով։ Ձայ նի բա ցառիկ 

քնքշու թեան կող քին, դե րասա նական շնոր հը 

պատ ճառ եղաւ որ հայ երաժշտա սէրը տաս-

նա մեակ ներ շա րու նակ, երբ Սա րօ ըսուի, 

պատ կե րաց նէ Աւագ Պետ րո սեանի կեր պա-

րը։ Ինք ալ կը հաս տա տէ այս տպա ւորու-

թիւնը ըսե լով՝ «Բարձր սա րերը ինձ տա րաւ 

բարձր սա րեր»։

23 Սեպ տեմբեր Երեք շաբթի երե կոյ 

Էսաեան Սա նուց միու թեան մէջ ատե նապե-

տու հի եւ հա մեր գի խօս նակ Մա րիամ Տրա-

մէրեանն ալ Պետ րո սեանի կեն սագրու թիւնը 

ներ կա յաց նե լու պա հուն կը յայտնէր, թէ 

անոր երաժշտա կան աշ խարհէ ներս մուտքը 

կա յացած է Սա րոյի դե րով։

Ներ կա ներու հա մար բա րեբախ տութիւն 

մըն էր այս հա մեր գը, քա նի որ կա յացաւ 

մե ծարեալ եր գի չի որդւոյն՝ Արա Պետ րո սեանի 

եւ եր գիչ Սար գիս Բաժ բէուկ Մե լիքեանի 

քա ղաքս կա տարած այ ցե լու թեան առի-

թէն օգ տուելով։ Յա ճախ չէ որ նման յան-

կարծա կի կազ մա կեր պութիւննե րը պսա կուին 

այս աս տի ճանի բարձրո րակ գե ղարուես-

տա կան ար դիւնքով։

Մա րիամ Տրա մէրեանի բո վան դա կալից 

ծա նօթու թիւննե րէ ետք, պաս տա ռի վրայ ցու-

ցադրուեցաւ Աւագ Պետ րո սեանի երաժշտա-

կան կեն սագրու թեան եւ վաս տա կին ձօ նուած 

խնա մեալ վա ւերագ րա կան մը։ Այդ ֆիլ-

մի ըն թացքին Աւագ Պետ րո սեանի մա սին 

կ՚ար տա յայ տուէին Սօս Սար գի սեան, Խո րէն 

Աբ րա համեան, Գո հար Գաս պա րեան, Յով-

հաննէս Չէ քիճեան, Վար դուհի Վար դե-

րեսեան եւ այլ հայ մշա կոյ թի հսկա ներ։

Վա ւերագ րա կանի ցու ցադրու թե նէն ետք 

բեմ բարձրա ցան Աւագ Պետ րո սեանի որ դին 

դաշ նա կահար եւ խմբա վար Արա Պետ րո-

սեան ու երի տասարդ եր գիչ Սար գիս Բաժ-

բէուկ Մե լիքեան։ Պաս պա րիթոն եր գի չը 

որ պէս առա ջին կա տարում ընտրած էր 

նա խորդ դա րաս կիզբի ազ գա յին դա սական 

եր գա ցան կէն նմոյշ մը՝ Ռա փայէլ Պատ կա-

նեանի հան րա ծանօթ «Արաք սի Ար տա սու քը» 

եր գը, Ափ րի կեանի յօ րինու մով։ Ար դէն այս 

առա ջին կա տարու մով յայտնի դար ձաւ թէ 

երաժշտա կան վա յել քի մը դռնէն մտած ենք 

ու ամէն քայ լա փոխին պի տի յա ռաջա նանք 

դէ պի եր գա րուես տի բար ձունքնե րը։ Ար դէն 

բարձրա ցած էին ակնկա լու թիւննե րը, երբ 

Մե լիքեան կրկին գո հացուց ունկնդի րը, այս 

ան գամ Կո միտաս Վար դա պետի «Հա յաս-

տան» ազ գայնա շունչ եր գով։ Այդ պա հուն 

ալ աւե լի յստա կացաւ, որ մեր դի մաց ոչ 

միայն կուռ եւ լաւ մար զուած ձայ նով եր գիչ 

մը կայ, այլ կա տարած եր գի յու զա կանու-

թեան ամ բողջ էու թիւնով թա փան ցած հայ 

եր գիչ մը։ Վրայ հա սաւ «Այ վարդ, լսիր 

աղա չան քիս, թոյլ տուր թփից քեզ պո կեմ…» 

հրա շալի սի րեր գը, որ նոյնպէս նա խորդ 

դա րաս կիզբի հայ ռո մանսնե րու յատ կանշա-

կան օրի նակ նե րէն կը հա մարուի։ Սար-

գիս Բաժ բէուկ Մե լիքեան ապա եր գեց 

արեւմտեան օփե րանե րէ ընտրած կտոր-

ներ, որոնց վրայ աւել ցուց Տիգ րան Չու -

հա ճեանի «Լէպ լէ պիճի Հոր հոր» օփե րէդէն եւ 

Ար մեն Տիգ րա նեանի «Դա ւիթ Բէկ» օփե րայէն 

հա տուած ներ։ Որ պէսզի հա մեր գը աւար տի 

հայ աւան դա կանու թեան մէջ, տա ղան դա-

ւոր երի տասարդ եր գի չը ներ կա յացուց Արամ 

Խա չատու րեանի «Խնջոյ քի Երգ»ը։

Հա մեր գը աւար տած էր, բայց սրա-

հը հա զիւ կէ սով լեց նող հան դի սատե սը 

կը դժուարա նար դահ լի ճէն դուրս գա լու։ 

Էսա եան Սա նուց միու թեան ատե նապե-

տու հի Մա րիամ Տրա մէրեան իս կոյն նկա-

տեց հան դի սատե սի տրա մադ րութիւ նը եւ 

բարձրա խօսը ուղղեց Թուրքիոյ Հայ Կա թողի-

կէ հա մայնքի նո րան շա նակ վի ճակա ւոր 

Ար հիապա տիւ Տէր Լե ւոն Արք. Զէ քիեանի, 

որ ար տա սանէ իր սրտի խօս քը։

Հուսկ բան քի իմաս տը կը կա յանայ 

այն պա հուն, երբ խօսք ուղղո ղը ձայ նը կը 

դառ նայ ամ բողջ դահ լի ճին։ Ճիշդ այդպէս 

պա տահե ցաւ նաեւ Երեք շաբթի երե կոյ եւ 

Զէ քիեան Գե րապայ ծառ փո խան ցեց ներ-

կա ներուն ընդհա նուր տրա մադ րութիւ նը եւ 

զգա ցու մը։ 
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Կե  նէ միլ  լէ   թին աչ  քը Թո  քաթ  լեանին 

վրան է, ին  չու քիմ Փէ  րայի պո -

ղոտա  յին վրայ ձեռք չնե  տուած ֆի -

յախա  լը շէնք ըլ  լա   լով մէկ ան մնաց։

Մնա  ցած  նե   րուն ամէնն ալ սը  րա 

սը  րա ատ «ռանթ քա  փու  սու» ըսուած 

պա  նին վե  րածուեցան։ Շատն ալ տա  հա 

ֆի  յախա  լը պի  տի ընեմ տէ  յիմ չիր -

քինցու  ցին եա ան ալ ու  րիշ։ Ասոր հա -

մար ալ  տե  սակ տե  սակ ըսի-ըսաւ  ներ 

կը տառ  նան կոր ամա տա  հա որո  շ-

ւած պան մը չկայ։ Ին  ծի հար  ցունե -

լու ըլ  լաք նէ ան խա  խուտ իտա  րէն 

հոն է իքէն տա  հա ըլ  լա   լիք ալ չու  նի։

Խա  խուտ կ՚ըսեմ կոր ին  չու քիմ 

իրենք իրենց մէջ ներ  սէն-ներ  սէն 

կ՚եփին կոր կի  տես քիմ. ամէն կլո  խէ 

ու  րիշ ծան կ՚ել  լայ կոր։ Զըրթ փըրթ 

խըռ  կիւր ընել  նին, իրար ու  տելնին 

ալ ճա  պան։

«Ճան  ճին մա  սալը» տար  ձաւ իրաւ 

քիմ։ Ով  կի  տէ ինչ  խելք չհաս  նե   լիք 

շա  հեր կ՚ակնկա  լեն կոր քիմ աս խը -

տար կռիւ կ՚ել  լայ կոր։ Մե՛ղք ու  նի 

մե՜ղք… Պա  րէմ շէն  քին ամէն կող  մը 

գոր  ծա   ծէին տէ խը  յախ շա  հեր ու  նե  -

նային նէ մէջս չպի  տի այ  րեր։ Աս խը -

տար տա  րին է կիւ  զէ   լիմ շէն  քը չիւ -

րիւթմիւշ ըրին, նէ չա  թըն շէնք շնորհք 

նո  րոգե  ցին, նէ էլեկտրա  կանու  թիւնը 

զօ  րացու  ցին։ Քօ  րիտոր  նե   րը պա  տանա -

սըզ, մութ,  պէտ  քա   րան  նե   րը հին  ցած 

ու անխնամ ու ատան  կը   նա կը գոր -

ծա   ծուի կոր իշ  տէ։

Հալ  պուքիմ վախ  տին ինչ լիւքս 

տեղ էր… Իբր թէ ժո  ղովուրդին մալն 

է, մար  դու օգուտ չու  նի։ Մնաց քիմ 

իրենց ալ մենծ օգուտ մը չու  նի։ Կիտ -

ցա   ծէս պէ  րի սե  նեակ  նե   րուն շա  տը պա -

րապ է, մէկ մա  սը էշ-տօս  տի աժան 

աժան վար  ձուած է։ Քի  րաճի  ներն ալ 

աժան պռնել  նուն հա  մար «ալան մէմ -

նուն, սա  թան մէմ  նուն» վի  ճակ մը 

կը ստեղ  ծուի կոր։ Ատ կը  տըմ կը  տըմ 

առ  նուած փա  րաներն ալ միանա  լով, 

որուն ճէ  պը կ՚եր  թայ կոր ո՞վ կի  տէ. 

մեղ  քը վի  զեր  նուն։

Անոր հա  մար ալ պե  րելիք շա  հը 

պա  ցէ ի պաց օր  թան ըլ  լա   լը չեն ու  զեր 

կոր հէլ  պէթ։ Զա  թը մե  րին հա  մայնքին 

իտա  րէճի  ներուն մեն  ծա   մաս  նութիւ -

նը, փա  րայի փու  լի հա  շիւ  նե   րուն օր -

թան ըլ  լա   լը փէք չեն ու  զեր, եկա  մուտ 

մը ու  նին նէ, ինչ խը  տար ըլ  լա   լը կը 

պա  հեն։ Կիտ  ցուի նէ պէլ  քիմ պէտ -

քութիւն ու  նե   ցող  նե   րուն հետ բաժ  նել 

կը ստի  պուին տէ  յիմ, չիւնքիւմ ազ -

գա   յին կա  լուած  նե   րէն էկած հիչ մէկ 

եկա  մուտ անձնա  կան չի կրնար ըլ -

լալ։ Հոս կէ  նէ ստի  պուած «բա  ցառու -

թիւննե  րը յար  գե   լի են» պի  տի ըսեմ, 

ին  չու քիմ ասանկ պան մը գրե  լուդ 

պէս, հիչ առ  նուելու պէտ  քութիւն 

չու  նե   ցող  նե   րը կ՚առ  նուին, էսաս քար 

նե  տած  ներս ալ ան  տե   ղացի պի  լէմ չեն 

ըլ  լար։ «Հասկցո  ղին» ըսեմ 

տէ էւել չերկնցու  նեմ եւ 

«իշալ  լախ սօ  նը բա  րի ըլ -

լայ» ըսե  լով լմնցու նեմ։

Թոքաթլեան

Համշէներէնէ-
Հայերէն փոքրիկ 
բառարան

«Աւագ»ի հոգին խայտաց կրտսերով

ածուքե- ածու (բանջարանոց)

աման աման- այսպէս, այնպէս

աշիղ- աշուղ, սիրահար

աչւեցետ լուսե- աչքերուդ լոյսը

ասման աղաւ, աման աղաւ- ասանկ 
եղաւ, անանկ եղաւ 

ասուշ- ըսել 

բարձենալու- առանց բարձրանալու 

բերկ- բահ, տեսակ մը բրիչ 

բոպենի- կը հասնին

գաղ մե- գիւղ մը

գում- գոմ

դատուշ-աշխատիլ 

էմմէտէնի- անմիջապէս

էտիսողե- ի վերջոյ 

էրանտ- գեղեցիկ

թեւե կացին բեռնող է- ձեռքը կացին 
բռնող է

ժաժկելել- երերալով, օրօրուիլով 

ինչակ թերթերած- մինչեւ որ թռաւ

լազութ- եգիպտացորեն

լաշի- ծառի տեսակ մը 

լաշուտ- լաշի անտառ, պուրակ

լեմանուշի կեպաւ- նմանիլ սկսաւ

լերթիյե- կռնակը, շալակը

խեխենճացին- պոռչտացին, (խրխնջել)

խիյար ու լիլիկ- վարունկ ու լոլիկ

խոչ- փայտի կտոր (չօմաք)

ծեւաղե թուխ- ծուաղը սեւ (գարա եմիշ)

կանչեցին- երգեցին

կասենի- կ՚ըսէին

կեպաւ- սկսաւ 

կեպչենի կու- կը կպչին՝ կը սկսին

կիյաւ օչ- չկերաւ

կոր- գիւղական իրերօգնութիւն (imece)

հալիւոր- ծերունի, ալեւոր 

հերքել- հերիքել, բաւել, բաւարարել

ճոր- ցեխ, ճորոխ- ցեխոտ (գէտ) 

ճինճուղք- թռչնազգի

մաղուլե եուխ- մորմենի

մաղլուտ- փուշ, մորմենիին փուշը

մանի մանի- արագ արագ

մետորուշ- մտորել

նիյազ- երազ

շիրտե- ցանցը, ուռկանը

ումեց ու տեսաւ օչ- ոչ մէկը տեսաւ 

ույնէ նոր ու տանիր- ուր որ տանէր 

չիմանող- չլսող 

չոթ- եզերք 

պոլոքեցին- պոռացին

ջախջախան- ջրվէժ 

սատիր- նորատունկ բոյս 

սատրուշ- սատիր տնկել

սոյ դատին կու- լաւ կ՚աշխատին

տաղայ- տղայ 

տաղե էղեւ- տեղը եկաւ 

տանան- տունէն

ցախուտ- ցախոտ, անտառուտ

քաղեցի սա մանես- աս բանը լուծեցի

քաղձենալու- չանօթեցած

քարղանիյե- ագռաւները

օղնուքան- բլուր, լերան լանչ

օպօլ աաւ օչ- չթողուց 

Հայաստանը երէկ եւ այսօր

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ԱԼԻՏԱ ԷՕԶՍԻՄՈՆԵԱՆ
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ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Ըն  դու նո ւած հա   մոզում է թէ բնու    թիւնը 

ուղղա    կիօրէն կ՚ազ    դէ մարդկանց բնա   -

ւորու    թեան։ Սէգ, անա    ռիկ լեռ    նե               րու բնա   -

կիչ    նե               րուն եւ ծո    վափ    նեայ շրջան    նե               րը ապ   -

րողնե    րուն վա    րուե    լակեր    պը յստա    կօրէն կը 

տար    բե               րին իրար    մէ։ Նոյ    նը կա    րելի է են   -

թադրել անա    պատա    յին պայ    մաննե    րու տակ 

ապ    րողնե    րու եւ յոր    դա               ռատ անձրեւ    նե               րու 

եր    կիրնե    րու բնա    կիչ    նե               րուն մի    ջեւ։

Թուրքիան իր ըն    դարձակ տա    րած    քով 

կը բո    վան    դա               կէ թէ լեռ    նա               յին ժո    ղովուրդներ 

եւ թէ դաշ    տի, տա    փաս    տա               նի ու ծո    վեզեր    քի 

մար    դիկ։ Իրաւ ալ երկրին երեք կող    մե               րը 

շրջա    պատո  ւած են ծո    վերով։ Ինչ զար    մա              -

նալի է որ այդ ծո    վերու շուրջ բնա    կող    ներն 

ալ, թէ ազ    գագրա    կան եւ թէ քա    ղաքա    կան 

առու    մով խիստ տար    բե               րու    թիւններ կը ներ   -

կա               յաց    նեն։ Այս բո    լորը ան    կասկած ըն   -

կե               րաբան    նե               րու հա    մար ու    սումնա    սիր    ման 

բա    ցառիկ առիթ    ներ կ՚ըն    ձե               ռեն։ Սեւ ծո    վու 

յատ    կա               պէս արե    ւելեան հա    տուա    ծի բնա    կիչ   -

նե               րը իրենց տոհ    մա               յին ծա    գու    մով թուրք չըլ   -

լա               լով հան    դերձ հոն կը տի    րապե    տէ թուրք 

ազ    գայնա    կանու    թիւնը։ Անոնք ընդհան    րա              -

պէս սե    րած են լազ, պոն    տա               ցի, հայ կամ 

վրա    ցի ժո    ղովուրդնե    րէ, որոնք ան    ցեալին 

ճնշումնե    րու բեր    մամբ կրօ    նափոխ եղած 

ու ըն    դունած են իս    լա               մու    թիւն։ Սեւ ծո    վու 

այդ հա    տուա    ծին մէջ սո    վորա    կան երե    ւոյթ 

է հան    դի               պիլ ծայ    րա               հեղ ար    մա               տական մո   -

լեռանդ իս    լամնե    րու։ Երե    ւոյթ մը՝ որուն 

այդ աս    տի               ճան չենք հան    դի               պիր նոյն ծո    վու 

Արեւմտեան շրջան    նե               րուն, կամ ալ Մար   -

մա               րա, Եգէական, Մի    ջերկրա    կան ծո    վերու 

ափե    րու բնա    կիչ    նե               րու մօտ։ 

Երկրին յա    տուկ մի այլ կա    րեւոր յատ   -

կութիւնն ալ նա    խորդ դա    րաս    կիզբին գոր   -

ծադրո  ւած բնակ    չութեան ճար    տա               րագի    տու   -

թիւնն է։ Ար    դա               րեւ երիտ    թուրքե    րու շար    ժումը 

տես    նե               լով Պալ    քա               նեան եր    կիրնե    րէ կամ Կով   -

կասնե    րէ դէ    պի Անա    թոլիա եւ Մեծ Հայք 

ուղղո  ւած զան    գո   ւածա    յին գաղ    թե               րը, ցե    ղաս   -

պա               նու    թեան են    թարկեց հայ, պոն    տա               ցի եւ 

ասո    րի ժո    ղովուրդնե    րը, փո    խանակ    ման եղա   -

նակով ալ վտա    րեց երկրի յոյն ժո    ղովուրդը։ 

Ապաս    տան տո  ւաւ եկո  ւոր    նե               րուն, ամ    բողջո   -

վին տակն ու վրայ ընե    լով բազ    մա               թիւ քա   -

ղաք    նե               րու բնակ    չութիւ    նը։ Օրի    նակի հա    մար 

այ    սօր Տրա    պիզո    նի մէջ հա    րիւր տա    րուայ 

բնա    կու    թիւն ու    նե               ցող ըն    տա               նիքի մը հան   -

դի               պիլ հա    մարեա ան    կա               րելի է։ Նոյ    նը կա   -

րելի է ըսել Զմիւռնիոյ հա    մար ալ, ան   -

շուշտ բա    ցառու    թիւն հա    մարե    լով քա    ղաքի 

սա    կաւա    թիւ քրիս    տո               նեայ եւ հրեայ բնա    կիչ   -

նե               րը։ Ղար    սէն Ատ    րիանա    պոլիս կամ Պրու   -

սա, զա    նազան քա    ղաք    ներ 

ու    նին այս նոյն յատ    կութիւ   -

նը։ Եւ պէտք է խոս    տո               վանիլ 

որ երիտ    թուրքե    րու այդ ռազ   -

մա               վարու    թիւնը յա    ջողած է, 

քա    նի որ սոյն քա    ղաք    նե               րու մէջ կը տի    րէ 

թրքա    կան թունդ ազ    գայնա    կանու    թիւն եւ 

իս    լա               մական մո    լեռան    դութիւն։ Այս վեր    ջի               նը 

վի    ճելի է սա    կայն երկրի արեւմտեան հա   -

տուա    ծը ծո    վեզե    րեայ բնա    կիչ    նե               րուն հա    մար։

Կար    ճա               տեւ ար    ձա               կուրդի առի    թով այ   -

ցե               լեցինք Զմիւռնիոյ Սէ    ֆէրի    հիսար գիւ    ղա              -

քաղա    քի ծո    վափը։ Զբօ    սաշրջա    կան գիւղ 

մըն էր մեր իջե    ւանա    ծը, որ ու    նէր 150 ան   -

ջատ հիւ    րա               սենեակ    ներ, 350 զբօ    սաշրջիկի 

տա    րողու    թեամբ։ Գիւ    ղը հիմ    նո   ւած էր աւե    լի 

քան 20 տա    րի առաջ եւ նախ ծա    ռայած էր 

միայն ֆրան    սա               ցի, ապա միայն անգլիացի 

զբօ    սաշրջիկ    նե               րու։ Իսկ այս տա    րի հո    ղատա   -

րած    քի սե    փակա    նատէ    րը ինք ստանձնած էր 

այդ տա    րած    քը շա    հագոր    ծե               լու աշ    խա               տան    քը։ 

«Մենք ալ մեր կար    գին նա    խասի    րու   -

թիւններ ու    նինք եկող այ    ցե               լու    նե               րու դա   -

սաւոր    ման մէջ։ Ան    շուշտ նա    խորդնե    րուն 

նման խիստ սահ    մա               նափա    կումներ խնդրոյ 

առար    կայ չեն։ Բայց ան    շուշտ նպա    տակ մը 

կը հե    տապնդէր «Ակօս»ին ծա    նու    ցում տա   -

լու մեր որո    շու    մը։ Այդ թեր    թի ըն    թերցող    նե               րը 

կամ հա    յեր պէտք է ըլ    լա               յին, կամ ալ հա   -

յոց մօտ մար    դիկ։ Եւ չէինք սխա    լած։ Այդ 

ծա    նու    ցումի մի    ջոցով եկող հիւ    րե               րը ճիշդ 

ալ մեր ցան    կա               ցած տի    պարը կը ներ    կա              -

յաց    նեն։ Այս առ    թիւ անդրա    դար    ձանք նաեւ 

թէ Զմիւռնիոյ մէջ որ    քան շատ են «Ակօս»ի 

հե    տեւող    նե               րը»։ Ըն    կե               րու    թեան պաշ    տօ               նեան 

այսպէս կը ծա    նօթաց    նէ իրենց հաս    տա               տու   -

թիւնը եւ այդ հաս    տա               տու    թեան մեր թեր    թի 

նկատ    մամբ ցու    ցա               բերած ու    շադրու    թիւնը։

Սա    կայն այս բո    լորի մէջ մենք մէկ կողմ 

ընենք այդ զբօ    սաշրջա    կան վայ    րի պար   -

գե               ւած ու    րախ եւ հա    րուստ ապ    րումնե    րը, 

Եգէակա    նի ջինջ ու պայ    ծառ ջու    րին մէջ լո   -

ղալու հա    ճոյ    քը եւ վե    րադառ    նանք Եգէակա   -

նի յա    տուկ ապ    րումնե    րու։

Մեր իջե    ւանած զբօ    սաշրջա    կան գիւ    ղը 

իր մէջ կը պա    րու    նա               կէր բո    լոր յար    մա               րու   -

թիւննե    րը։ Այ    սինքն ար    դէն կար    ճա               տեւ ար   -

ձա               կուրդի ըն    թացքին գիւ    ղի դար    պա               սէն դուրս 

գա    լու կա    րիք չու    նէինք։ Բայց միւս կող   -

մէ մեր բնազդն ալ մեզ կը գրգռէր շրջա   -

պատին հետ աւե    լի մօ    տէն շփո  ւելու հա   -

մար։ Այդպէս Կի    րակի օր նա    խաճա    շէն ետք 

ու    ղո   ւեցանք դէ    պի մօ   -

տակայ «Սղա    ճըք» 

գիւ    ղը։ Հին յու    նա               կան 

այս գիւ    ղը կա    րելի է 

եր    կու դի    մագի    ծով 

բնու    թագրել։ Առա   -

ջին եւ աւե    լի աչ    քա              -

ռու եղո    ղը բազ    մա               թիւ 

առա    գաս    տա               նաւե    րու 

ապաս    տան նա    ւահան   -

գիստը եւ զայն բո   -

լորող ար    դիաշունչ շի   -

նու    թիւններն են։ Իսկ 

երկրոր    դը պա    րիս    պի 

մը դռնէն մտնո  ւած հին քա    ղաքն է։ Հոն 

մի    յար    կա               նի կամ երկյար    կա               նի տու    նե               րը 

սպի    տակով ներ    կո   ւած են, իսկ դռնե    րը, լու   -

սա               մուտնե    րու շրջա    նակ    նե               րը կամ փեղ    կերն 

ալ՝ կա    պոյ    տով։ Սպի    տակ ու կա    պոյ    տի այս 

բա    ղադ    րութիւ    նը իս    կոյն մտա    ծել կու տայ 

յու    նա               կան մթնո    լոր    տի մա    սին։ 

Այս բո    լորին վրայ կ՚աւել    նայ խիստ 

ճա    շակա    ւոր փոք    րիկ սրճա    րան    նե               րու, ծա   -

ղարան    նե               րու, զբօ    սաշրջա    կան իրեր վա   -

ճառող տա    ղաւար    նե               րու առ    թած հա    ճոյա   -

կանու    թիւնը։ Մանա    ւանդ ալ մենք հան    դի               պած 

ենք միայն Կի    րակի օր    ե               րը կա    յացող գիւ    ղի 

տօ    նավա    ճառին։ Հոս եւս իւ    րա               յատուկ երե   -

ւոյթ մը կայ, քա    նի որ սե    ղան    նե               րուն վրայ 

վա    ճառո  ւածը ոչ թէ գոր    ծա               րանա    յին ար   -

տադրու    թիւններ են, այլ գիւ    ղա               ցի կա    նանց 

ձե    ռագործ ու    լունքա    շարե    րը եւ տե    ղական 

խո    հանո    ցի ար    տադրու    թիւննե    րը։ Սա    կայն 

ոչ ան, ոչ աս. կայ ու չկայ զմիւռնիացի 

կա    նանց ար    դէն ծա    նօթ գե    ղեց    կութիւ    նը։ 

Ան    շուշտ այս տեղ սխալ գոր    ծա               ծու    թիւն 

պէտք է հա    մարել «կա    նանց» սահ    մա               նու   -

մը։ Հա    ւանա    բար մեր առ    նա               կան աչ    քի յա   -

տուկ սխա    լու    թիւն է։ Ապա թէ ոչ զգոյշ 

հա    յեաց    քով կա    րելի է դա    սել որ այս քա   -

ղաքի տղա    մար    դիկ ալ նոյնքան գե    ղեցիկ 

ու վա    յելուչ են։ «Իսկ ի՞նչ է այս գե    ղեց   -

կութեան գաղտնի    քը» կը խորհրդակ    ցինք 

կնոջս հետ ու ան վրայ կը բե    րէ «խառ   -

նածնու    թիւնը ան    տա               րակոյս»։

Երա    նի թէ խառ    նածննդեան հե    տեւանքնե   -

րը միշտ գե    ղեց    կութիւ    նով դրսե    ւորո  ւին։ Ար   -

տա               քին գե    ղեց    կութեան զու    գա               հեռ ըն    թա               նայ 

մտքի, մտայ    նութեան գե    ղեց    կութիւ    նը։ Այն 

ժա    մանակ շատ աւե    լի իրա    ւացի պի    տի ըլ   -

լայ Եգէակա    նը իր զոյգ ափե    րով խա    ղաղու   -

թեան ծով մը կո    չել։ Կո    չում՝ որու ար    ժա               նի 

են ծո    վու եր    կու ափե   րու ժո   ղովուրդնե  րը։ 

Պոլ սոյ Պա լատ թա ղամա սի մէջ Բրա բիոն 

գրա գիտու հիին հետ եղած հան դի պու-

մէն ճիշդ կէս դար եւ եր կու ժամ հե ռու է 

Պէ շիկ թա շը իր Պա րոնեանով։ Այդ հե ռաւո-

րու թիւնը ոտ քով կտրե լու հա մար պէտք եղած 

ժա մանա կը -եր կու ժամ- ստու գա բանու թիւնը 

կը հա շուէ Պա րոնեան մեծն եր գի ծաբա նի 

արա գու թիւնը չա փանիշ առ նե լով, տրուած 

ըլ լա լով որ վեր ջինս ամէն օր Պապ-ը Ալիի 

տպա րան նե րէն մին չեւ Պէ շիկ թաշ կը քա լէ։

1884 թուականն է։ Պա րոնեան ար դէն 

հրա տարա կած է իր ամե նամեծ քննա-

դատա կան գոր ծե րը։ Ու նոր հրա տարա-

կու թեան մը եր կունքին մէջ՝ մտազ բաղ 

կը քա լէ կայ սե րական պա լատի բարձր 

պա տերուն եր կայնքով։

Ստու գա բանու թիւնը լսած է, թէ եր գի-

ծաբա նը, որ պէս սո վորու թիւն, հսկա յական 

պա լատը իր պու րակնե րուն միաց նող 

կա մուրջին տակ ամէն օր շունչ մը կ՚առ-

նէ։ Եր կու քայլ աւե լի արագ՝ ու դժուար 

չ՚ըլ լար անոր հաս նիլ։

- Պա րո՛ն Պա րոնեան։

- Դո՞ւք։

- Կը նե րէք, ան քա ղաքա վար գտնուեցայ 

ինքզինքս չներ կա յաց նե լով։ Ես ձեր ըն թերցող-

նե րէն եմ։ Հա ւատա րիմ ըն թերցող նոյ նիսկ 

կրնամ հա մարուիլ։

- Շատ ան գամ մար դիկ ին ծի չեն հե տեւիր, 

գրած ներս նկա տի ու նիմ։ «Խի կար»ը պի տի 

հա նեմ հի մա։ Եր գի ծաթերթ։ Կ՚ու զեմ մեր 

ազ գա յին նե րուն յո ռի բար քե րուն, բա րոյա կան 

եւ ըն տա նեկան ան կումնե րուն կեդ րո նանալ։ 

Պի տի հա կազ դեն։ Գի տեմ։ Գրչիս հա մար 

«խայ թող» է կ՚ըսեն։ Օձն ալ կը խայ թէ, 

բայց անոր թոյ նէն հա կաթոյն ալ կը շի նեն։ 

Քննա դատու թեան պի տի վար ժուին։ Անոր 

հա մար «Խի կար» պի տի կո չուի նոր թերթս, 

«Ժո ղովուրդին իմաս տութիւ նը մարմնաց նող 

անձ»։ Տե սէ՛ք, մեր ժո ղովուրդը ու նի թե րու-

թիւններ, բայց աւե լի մեծ է անոր իմաս-

տութիւ նը եւ հին։ Ես այ լեւս երի տասարդ 

չեմ, առող ջութիւնս ալ յայտնի է։ Պի տի 

գրեմ, որ քան որ դի մանամ։

Եր կու պա րոն նե րը կը վերսկսին քա լել։

- Կը նե րէք, դո՞ւք ին չով կը զբա ղէիք։

- Ստու գա բանու թիւն. բա ռերու պատ-

մութիւննե րը կը հե տաքրքրեն զիս։

- Ու րեմն, թեր թիս անունն ալ։

- Ի հար կէ։ Գի տեմ, նաեւ, թէ ու նիք 

«Խի կարի Գու շա կու թիւնք» անու նով ան տիպ 

գրքոյկ մը։

- Զար մա նալի է. հա զար տա րիներ առաջ 

ալ մար դիկ ու նե ցեր են այս բո լոր թե րու-

թիւննե րը։ Եւ Խի կարը այն մեծ իմաս-

տունն էր, որ հայ րա կան խրատ ներ կու 

տար բո լորին։

- Պա րո՛ն Պա րոնեան, ան ամ բողջ Մեր-

ձա ւոր Արե ւել քի իմաս տունն էր։ Անոր առակ-

նե րը հին ժո ղովուրդնե րու սրտէն բղխած ու 

անոր բա ռերով մարմնա ւորուած են։ Ճիշդ 

չենք գի տեր թէ երբ, բայց կ՚ըն դունինք, որ 

եր կու հա զար հինգ հա րիւր տա րի առաջ 

ապ րած էր Ասո րես տա նի մէջ, թա գաւոր 

Սե նեքե րիմի օրե րուն եւ եղած էր անոր 

ատե նադ պի րը։ Խի կարի պատ մութիւննե-

րը զրոյցներ են իր որ դեգրած, չա րահո գի 

քե ռոր դի Նա թանի հետ։ Բնա գիրը պահ-

պա նուած է ասո րերէն, արա բերէն, եթով-

պե րէն եւ հա յերէն խնբագ րումնե րու մէջ։ 

Հայ կա կան բնա գիրը Ե. դա րէն է, ամե նահի-

նը՝ բո լոր խմբագ րումնե րուն։ Խի կարը, այլ 

լե զու նե րու մէջ Ahikar, Hiqar, Achiacharus, 
միջ նա դարեան Հա յաս տա նի մէջ վա յելեց 

մեծ ժո ղովրդա կանու թիւն, դար ձաւ ազ գա-

յին  իմաս տուն։ Անոր հա յերէն զրոյցնե րը 

առա ջին ան գամ հրա տարա կուե ցան 1708 

թուակա նին, մին չեւ այ սօր՝ տաս նէ աւե-

լի ան գամներ։ 

- Պա րոն Ստու գա բանու թիւն, Խի կարը 

օր մը կը հանգստա նար ծա ռի մը շու քին 

տակ։ Գիւ ղա պետը, որ այնտե ղէն կ՚անցնէր, 

Խի կարին կը հարցնէ, թէ ին չո՛ւ յար գանքի 

հա մար ոտ քի չէ ելած։ «Ես ոչի՛նչ եմ, 

կը պա տաս խա նէ Խի կարը, դո՞ւն ով ես»։ 

Գիւ ղա պետը վի րաւո րուած. «Ես գիւ ղա-

պետ եմ, եթէ աւե լի բարձրա նամ կ՚ըլ-

լամ քա ղաքա պետ, ապա՝ նա հան գա պետ, 

իշ խան, թա գաւոր…»։ «Իսկ այդ բո լորէն 

յե տո՞յ»։ «Յե տոյ, ոչինչ»։ Խի կարը հպար-

տա նալով կ՚ըսէ. «Ես այդ ոչինչն եմ»։ 

Պա րոն Ստու գա բանու թիւն, ամի րանե րու, 

աղա ներու, առաջ նորդնե րու, թա ղական նե-

րու, մե ծահա րուստնե րու քով Պա րոնեանը 

ոչինչ մըն է ու հպարտ է։ Անոր հա մար 

է, որ նոր թերթս պի տի կո չուի «Խիկար»։ 

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
ndaduryan@agbumhs.org135

Եգէականը արժանի է խաղաղութեան 

Ինչո՞ւ Հայաստանի մէջ, երբ մէկու մը որպիսութիւնը 
հարցնենք, կը պատասխանէ «ոչինչ»։ 

Որովհետեւ մենք բոլորս 
ալ «Խիկար» ենք…

ԽԻԿԱՐ

ՄԱՐԳԱՐ ՉԱԼԸՔԵԱՆ

Ֆերի գիւ ղի Սուրբ Վար  դա   նանց եկե  ղեց -

ւոյ հա  մանուն երգչա  խումբը կը պատ -

րաստուի ար  տա   սահ  մա   նեան եր  կու հիւ  րա  -

համերգնե  րու։ Երգչա  խումբի վա  րիչ  նե   րու 

փո  խան  ցած տե  ղեկու  թիւննե  րու հա  մաձայն 

անոնք նախ պի  տի այ  ցե   լեն Յու  նաստա  նի 

Քո  մոթի  նի քա  ղաքը, ուր քա  ղաքա  պետա -

րանի հա  մեր  գասրա  հին մէջ պի  տի կա -

յանայ իրենց հա  մեր  գը։ Խմբա  վար Ատ -

րուշան Հա  լաճեան այս հա  մեր  գին հա  մար 

պատ  րաստած է խնա  մեալ յայ  տա   գիր մը։ 

Վար  դա   նանց Քո  մոթի  նիի մէջ պի  տի 

եր  գէ կո  միտա  սի «Հայ  րա   պետա  կան Մաղ -

թանք» օրհներ  գը, քա  նի որ դահ  լի   ճին մէջ 

ներ  կայ պի  տի ըլ  լան Մե  ծի Տանն Կի -

լիկիոյ Արամ Ա. Կա  թողի  կոսը։ Երգչա -

խումբը պի  տի կա  տարէ նաեւ Կո  միտա  սի 

«Գու  թա   ներգ»ը եւ «Տէր Կե  ցոյ Դու զՀայս» 

շա  րակա  նը, Կա  րօ Զա  քարեանի «Կը Կոն -

դաս Եար», Բար  սեղ Կա  նաչեանի «Նա  րօ 

Ճան», «Վար  դե   րի Հետ» եւ «Տա  լիլօ» եր -

գե   րը, Արա Պար  թե   ւեանէն «Գո  վեայ Երու -

սա   ղէմ զՏէր»ը եւ «Արա  զը», Էտ  կար Յով -

հաննէ  սեանի «Երե  ւան Էրե  բու  նի», Գաբ  րիել 

Երա  նեանի հան  րա   ծանօթ «Կի  լիկիա» եր -

գը՝ Զա  րէ Արք. Ազ  նա   ւու  րեանի մշա  կու  մով։ 

Վար  դա   նանց այս հա  մեր  գին հա  մար 

պատ  րաստած է Վէր  տիի «Մաք  պէթ» եւ  

«Լա Թրա  ւիաթա» օփե  րանե  րէն հա  տուած  ներ, 

Հեն  տը   լի «Մե  սիա» օրա  թորիա  յէն «Ալէ  լուիա» 

ու վեր  ջա   պէս Գարլ Օր  ֆի հան  րա   ծանօթ 

Գար  մի   նա Պու  րա   նայէն «Օ Ֆօր  թունա» 

գոր  ծե   րը։ Վար  դա   նանց երգչա  խումբ այս 

հա  մեր  գին հա  մար պատ  րաստած է նաեւ 

ժա  մանա  կակից յոյն երաժշտու  թեան կա -

րեւո  րագոյն եր  գա   հան  նե   րէն Մա  նօլ Հա -

ճըտա  քիսի եր  կու յօ  րինումնե  րը։

Քո  մոթի  նիի ծխա  կան խոր  հուրդի նա -

խաձեռ  նութեամբ կա  յացող այս հա  մեր  գէն 

ետք Վար  դա   նաց դպրաց դաս երգչա -

խումբը կը մաս  նակցի տեղ  ւոյն Սուրբ Գրի -

գոր Լու  սա   ւորիչ եկե  ղեց  ւոյ հիմ  նարկու  թեան 

180 ամեակի առ  թիւ մա  տու  ցուած Ս. Պա -

տարա  գին։ Նշենք որ Քո  մոթի  նի քա  ղաքի 

հա  յու  թիւնը մօտ 750 հո  գի կը հա  շուէ, որուն 

մօտ 700-ը վեր  ջին տա  րինե  րուն Հա  յաս -

տա   նէն տե  ղափո  խուած են։

Սոյն ուխտագ  նա   ցու  թե   նէն յե  տոյ խումբը 

2 Հոկ  տեմբե  րին կը մեկ  նի Լի  բանա  նի մայ -

րա   քաղաք Պէյ  րութ։ Հա  մազ  գա   յինի հրա -

ւէրով կա  յացած այս այ  ցե   լու  թեան ըն  թացքին 

ալ կը կրկնուի Քո  մոթի  նիի ծրա  գիրը, այս 

ան  գամ Սէն Ժո զէֆ հա մալ սա րանի Փի յէռ 

Ապու Խա թէր դահ լի ճին մէջ։ Իսկ Կի րակ նօ-

րեայ Պա տարա գը կը մա տու ցուի Կա թողի-

կոսա նիստ Մայր եկե ղեց ւոյ մէջ։

Վար դա նանց Երգչա խումբը 6 Հոկ տեմբե-

րին կը վե րադառ նայ քա ղաքս։    

Վարդանանց 
կը պանծացնէ 
հայ երգը

Արթօ Նալճը, Նուպար Կիւզէլտէվլէթեան եւ խմբավար Ատրուշան Հալաճեան      


