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Նշանակեալ վարչապետ Նաժիպ 
Միքաթի կրնայ նոր առաջարկութեամբ 
մը հանդէս գալ, որն է 14 հոգիէ կազմուած 
«Փրկութեան Կառավարութիւն» մը, 
որ բաղկացած ըլլայ քաղաքական 
հիմնական խաղացողներէ:
Այս մասին հաղորդեց Միքաթիի մօտիկ 
աղբիւր մը:

«Փաստ» թերթը կը գրէ. «... անցած 
մի քանի օրերին Տաւուշի մարզի 
իրաւապահ ողջ համակարգը, կարելի 
է ասել, կաթուածահար վիճակում 
էր: Բանն այն է, որ իր կարճատեւ 
արձակուրդը Նիկոլ Փաշինեանն 
անցկացնում էր Դիլիջանում, ինչի 
պատճառով ուժային կառոյցները 
24-ժամեայ ռեժիմով լծուած են եղել 
նրա անվտանգութեան ապահովմանը:
Տաւուշի մարզի մեր աղբիւրները փոխանցում են, որ մարզի իրաւապահ 
համակարգի աշխատակիցները պարզապէս ժամերն են հաշուել, թէ երբ է 
Փաշինեանի արձակուրդը աւարտելու, որ վերադառնայ Երեւան, իրենք էլ 
վերադառնան իրենց հիմնական գործառոյթներին: Նման վիճակն արդէն 
«սովորական» է դառնում Փաշինեանի համար, քանզի մէկ անգամ չեն 
ԶԼՄ-ներն արձանագրել, որ նոյնիսկ մէկ օրով որեւէ մարզ մեկնելիս նրան 
անպայման ուղեկցում են համապատասխան կառոյցների հարիւրաւոր 
ծառայողներ, որոնց տեղում միանում են տուեալ մարզի բազմաթիւ 
ուժայիններ, եթէ ոչ բոլորը...»:

Արցախի անկախութեան օրուայ 
առթիւ, 2 Սեպտեմբերին, Իշխանու-
թեան վերնախաւը Արցախ չմեկնեցաւ:
«Հայաստանի նախագահի, վարչա-
պետի, Ազգային ժողովի նախագահի 
Արցախ չայցելելը միանգամից մի քանի 
վատ ազդակի մասին կը խօսի»։ Այս 
մասին ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է 
ԱԺ-ի «Պատիւ ունեմ» խմբակցութեան 
պատգամաւոր՝ Տիգրան Աբրահամեան:
Ան, մասնաւորապէս, նշած է. «Ընդ որում՝ խօսքը միայն Արցախի համար 
խորհրդանշական օրերին չի վերաբերւում, այլ առհասարակ։
Բնականաբար Սեպտեմբերի 2-ին շատերը նկատել են Արցախում կայա-
ցած խորհրդանշական միջոցառումներին Հայաստանի ղեկավարների 
բացակայութեանը, սակայն նոյն այդ պաշտօնեաները պատերազմից յետոյ 
ընդհանրապէս չեն այցելել Արցախ։
Արցախի հարցն անտարբերութեան մատնելը, առաջնային օրակարգ չմղելը 
խօսում է այս իշխանութեան յստակ դիրքորոշման մասին։
Սա վերաբերմունք է Արցախի եւ արցախցիների վերաբերեալ։
Եթէ այս հարցը դիտարկենք նաեւ ատրպեճանական ճնշումների եւ 
վերջնագրերի շրջանակներում, ապա եթէ Հայաստանի իշխանութիւնը 
նոյնիսկ այս հարցում է շարժւում Ատրպէյճանի թելադրած խաղի կանոննե-
րով, ապա արդէն պարզ է, թէ իրադարձութիւնների այս գործընթացին ինչ 
հնարաւոր զարգացումներ են յաջորդելու։

Լիբանանի մէջ  իր  մահկանացուն 
կնքած է Լիբանանի շիիթ համայնքի 
հոգեւոր առաջնորդ՝ Շէյխ Ապտըլ Ամիր 
Քապալանը։
 Ըստ «Արեւելք»ին Քապալան վերջին 
շրջանին ունեցած է առողջական 
խնդիրներ, որոնց հետեւանքով ալ օրեր 
առաջ փոխադրուած էր հիւանդանոց 
եւ այնտեղ ալ մահացաւ:
Յիշեցնենք, որ Ապտըլ Ամիր Քապալան առեւանգուած Մուսա Ալ Սատըրին 
հետ, ինչպէս նաեւ Մոհամմատ Մահտի Շամսալտինին հետ եղած է 
համահիմնադիրը Լիբանանի շիիթներու կրօնական խորհուրդին («Ալ 
մաժլաս ալ շիի ալ աալա»)։
Շէյխ Քապալանի (85 տարեկան) վերջին հրաժեշտի արարողութիւն պիտի 
կատարուի վաղը։

Աֆղանիստանի ոստիկանութեան նախկին 
աշխատակցուհի Պանու Նեկարը «Թալեպան» 
արմատական շարժման կողմէ գնդակահարուած է 
ամուսնոյն եւ երեխաներուն աչքի առջեւ. կինը ութ 
ամսական յղի էր: Այս մասին կը գրէ յղում կատարելով  
BBC-ն, որ իր տեղեկութիւնները քաղած է տեղւոյն 
ականատեսներէ
Դէպքը տեղի ունեցած է Ղոր նահանգի մէջ՝ կնոջ 
ընտանեկան տան մօտ: Աղբիւրը նկատած է, որ 
սպանութիւնը կատարուած է Աֆղանիստանի մէջ 

կանանց նկատմամբ ճնշումներու աճի մասին լուրերու ֆոնին: 
Թալեպները BBC-ին յայտնած են, որ իրենք կապ չունին Նեկարի մահուան 
հետ եւ կը հետաքննեն միջադէպը: 
Սակայն BBC-ին յայտնած է, որ շաբաթ օր թալեպները ծեծած եւ գնդա-
կահարած են Նեկարը ամուսնոյն եւ երեխաներուն աչքին առջեւ: Երեք 
զինուած մարդ ժամանած է տուն եւ խուզարկած այն, ապա կապկպած 
ընտանիքի անդամները:
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մէջ կը շարունակէին իրենց 
բանակցութիւնները կիպրա-
կան նիւթին վերաբերեալ, 6 
Սեպտեմբեր 1955-ին, ժամը 13։00-
ին, ձայնասփիւռի լուրերով կը 
յայտարարուի, թէ Աթաթիւրքի Սելա-
նիկի տան մէջ ռումբ մը պայթած է։ 
(Սելանիկի համալսարանի քաղա-
քագիտութեան բաժինի ուսանող 
Օքթայ Էնկին, որ ըստ պնդումներու 
ռմբակոծած էր Աթաթիւրքին տունը, 
աւելի վերջ դատապարտուած է ի 
բացակայութեան: Օքթայ Էնկին 22 
Փետրուար 1992-18 Սեպտեմբեր 1993 
թուականներուն միջեւ նշանակուած 
է Նեվշեհիրի կուսակալ)։
Ժողովրդավարական կուսակցու-
թեան համախոհ «Իսթանպուլ 
Էքսփրես» թերթը, որուն արտօ-
նատէրն էր Միթհատ Փերին, իսկ 
խմբագիրը՝ Կէօքշին Սիփահիօղլու, 
երկրորդ հրատարակութիւն 
մը կատարած է նոյն օրը՝ «Մեր 
Աթային տունը ռմբակոծուեցաւ» 
խորագիրով։ Թերթին տպաքանակը 
ընդհանրապէս 20 հազարի շուրջ 
էր, սակայն 6 Սեպտեմբերին 
հրատարակուած է 290 հազար 
տպաքանակով։ «Կիպրոսը թուրք 
է» միութեան անդամները թերթը 
կը վաճառէին Պոլսոյ մէջ ու զայն 
կ՚օգտագործէին խուժանի հրահրելու 
նպատակով:
Նոյն թիւին մէջ «Կիպրոսը թուրք է» 
միութեան ընդհանուր քարտուղար 
Քամիլ Էօնալ գրած էր. «Հաշիւ պիտի 
պահանջենք անոնցմէ, որոնք ձեռք 
կ’երկարեն սրբութիւններուն։ Որեւէ 
անպատեհութիւն չենք տեսներ այս 
մասին հրապարակաւ յայտարարելէ»:
«Կիպրոսը թուրք է» միութեան 
նախաձեռնութեամբ եւ երիտա-
սարդական այլ կազմակերպու-
թիւններու, արհեստի միու-
թիւններու, Ժողովրդավարական 
կուսակցութեան[2], պաշտօնական 
կամ անպաշտօն մարմիններու 
թելադրանքով ու խրախոյսով բնիկ 
հասարակութիւնը եւ այլ վայրերէ 
քաղաք բերուած զանգուածները 
6 Սեպտեմբերի երեկոյեան կ’իրա-
կանացնեն աւերումի, քանդումի 
ու թալանի գործողութիւն մը, որ 
աննախադէպ էր Թուրքիոյ հանրա-
պետական շրջանին պատմութեան 
մէջ։ Առաջին յարձակումը կը 
կատարուի ժամը 19։00-ի շուրջ, 
Շիշլիի «Հայլայֆ» ծաղարանին վրայ]: 
Այնուհետեւ ստուարացող խուժանը 
անցնելով Քումքափու, Սամաթիա, 
Ետիքուլէ, Պէյօղլու եւ այլ բազմաթիւ 
թաղերէ, ուր հաւաքաբար կը բնակէին 
փոքրամասնութիւնները, կը սկսի 
յարձակիլ ու թալանել նախ յոյներու, 
ապա հայերու, հրեաներու, նոյնիսկ 
սխալմամբ քանի մը թուրքերու 
պատկանող խանութները։ 
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6 Սեպտեմբեր - 7 Սեպտեմբեր 
1955-Ին Պոլսոյ Մէջ Պատահած 
Եւ Յոյներու Ու Առհասարակ 
Երկիրին Փոքրամասնութիւննե-
րուն Ուղղուած Աւերի Ու Թալանի 
Շարժում 

 
1955-էն սկսեալ թուրքիոյ Ժողովրդա-
վարական կուսակցութեան (1946) 
կազմած կառավարութիւնը տնտե-
սական հետզհետէ ծանրացող 
կացութեան մը դէմ յանդիման 
կը գտնուէր։ Յատկապէս բարձր 
սղաճին պատճառով կորսնցուցած 
էր ժողովուրդին վստահութիւնը։ 
Կասկածելի միջոցներով կը փորձէր 
լռեցնել ընդդիմութիւնը, ինչ որ 
պատճառ կը դառնար, որ մամուլը, 
մտաւորականները եւ ուսանողները 
երես դարձնեն Ժողովրդավարա-
կան կուսակցութենէն: Օրինակ 
Գերմանիոյ Արտաքին գործոց 
նախարարութեան մէկ զեկոյցին 
համաձայն, դէպքերէն 15 օր առաջ, 
ընդդիմութիւնը հսկողութեան տակ 
առնելու նպատակով, որոշուած էր 
7 Սեպտեմբեր 1955-ին պարէտային 
ժամ հռչակել Պոլսոյ, Անքարայի ու 
Իզմիրի մէջ: 1956-ին ընդդիմութիւնը 
ճնշելու նպատակով Մամլոյ եւ 
հաւաքներու մասին օրէնքին մէջ 
կատարուած սահմանափակումներն 
ալ մեծ մասամբ պատճառաբանուած 
են 6-7 Սեպտեմբերի դէպքերով: 
Վարչապետ Ատնան Մենտերեսի 
կառավարութեան սկզբնապէս 
փոքրամասնութիւններուն ուղղեալ 
ազատական քաղաքականութիւնը 
հետզհետէ դժուարացող տնտե-
սական պայմաններուն զուգահեռ 
կը փոխուի եւ յարաբերութիւնները 
կը լարուին:
1955-ին Կիպրացի թուրքերուն 
դէմ կատարուած ճնշումները 
Թուրքիոյ օրակարգին առաջին 
կէտն էր։ «Հիւրրիյեթ» թերթը, 
առաջին էջին վրայ կը գրէր, թէ 
Պոլսոյ յունական համայնքը 
հանգանակութիւն կը կատարէ 
եւ այդ գումարները կը փոխանցէ 
կիպրացի յոյներու ԷՆՈՍԻՍ 
զինեալ կազմակերպութեան: Արտա-
քին գործոց նախարարութեան 
իրաւասուները, երբ Լոնտոնի 

Իշխանութեան Վերնախաւի Արցախ Չմեկնիլը 
Մի Քանի Ազդակի Մասին Կը Խօսի. Տ.

Աբրահամեան

Ատրպէյճանի Հրահրած Հրդեհները Կը 
Շարունակուին

Հայաստանի Մէջ Գնաճը Կը Շարունակուի

Հայաստանի իշխանութիւնն իր դերը 
Արցախի հարցում տեսնում է միայն 
մարդասիրական հարցերում, ինչը 
եւս, կարծում եմ՝ ժամանակաւոր 

բնոյթ է կրելու։
Գործող իշխանութիւնը երկիրը 
մտցրել է պարտութիւնների շղթայ, 
որտեղ մեր երկիրը շարժւում է իր 
գլխին իջեցուած օրակարգով՝ ընդդէմ 
Հայաստանի եւ Արցախի շահերի»։

ՀՀ մարդու իրաւունքներու 
պաշտպան Արման Թաթոյեանը 
ֆէյսպուքի իր էջին գրառում ըրած է՝ 
տեղեկացնելով, որ ատրպէյճանական 
բանակի զինծառայողները հրդեհած 
են Գեղարքունիքի մարզի Ազատ 
գիւղի հարեւանութեամբ գտնուող 
տարածքները։ Այս մասին կը հաղորդէ 
«Արեւելք»:
Գրառումը եւ հրապարակուած 
տեսանիւթը կը ներկայացնենք 
ստորեւ.
«Ատրպէյճանական զինծառայողնե-
րը, ըստ ահազանգերի, Սեպտեմբերի 
4-ին նորից հրդեհներ են գցել ՀՀ 
Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գիւղի 
հարեւանութեամբ, Նորաբակ գիւղից 
դէպի Ազատ տանող ճանապարհի 
հատուածում (ատրպէյճանական 
դիրքի անմիջական հարեւանու-
թեամբ):
Ըստ այս պահի տուեալների՝ այրուել 
է մօտ 40 հա արօտավայր, որի 
խոտը սակաւութեան պատճառով 
բնակիչները հնձում են՝ որպէս 
անասնակեր։
Ըստ ահազանգերի՝ Կութ գիւղում 
հրդեհի նոր օճախներ չկան. 
ծխացող հատուածներ են, որոնք 

գիւղի ուղղութիւնից թեքուել են 
ատրպէյճանական դիրքերի կողմ 
(բայց խօսքը ՀՀ ինքնիշխան 
տարածքի եւ ՀՀ գիւղերի բնակիչնե-
րի կողմից օգտագործուող կամ 
նրանց պատկանող հողատա-
րածքների մասին է): Սոթք գիւղի 
հարեւանութեամբ եւս առաջացել է 
հրդեհի նոր օճախ:
Ատրպէյճանական զինծառայողների 
այս արարքների հետեւանքով 
Օգոստոսի 29-ից սկսած արդէն 
քանի օր է ոչնչացուում են քաղա-
քացիական բնակիչների պատկանող 
արօտավայրերն ու խոտհարքները, 
մարդիկ զրկուում են ապրուստի 
աղբիւրից, ինչն իր հերթին նպաստե-
լու է մարդկանց սոցիալական 
խնդիրների աւելացման:
Հրդեհներն իրական վտանգ են 
քաղաքացիական բնակչութեան 
կեանքի, նրանց ողջ սեփականու-
թեան համար. եղանակային 
պայմաններն էլ աւելի են նպաստում 
տարածմանը:
Նշուած ահազանգերը ստուգուել 
են ՀՀ մարդու իրաւունքների 
պաշտպանի Գեղարքունիքի մարզա-
յին ստորաբաժանման կողմից, 
հաստատուել են առարկայական 
ապացոյցներով:
Հրապարակում եմ մէկ տեսանիւթ: 
Բոլոր նիւթերը սահմանուած կարգով 
կամփոփուեն եւ վերլուծուած 
կ’ուղարկուեն միջազգային կազմա-
կերպութիւններին, ՀՀ համա-
պատասխան մարմիններին ու 
ՀԿ-ներին»:

ՀՀ վիճակագրական կոմիտէն 3 
Սեպտեմբերին, հրապարակեց այս 
տարուայ 8 ամիսներու սպառողա-
կան ապրանքներու գիներուն 
մասին պաշտօնական տուեալները, 
որոնց համաձայն՝ ապրանքներու 
գիները կը շարունակեն աճիլ։ 2021 
թուականի Յունուար-Օգոստոս 
ամիսներուն, նախորդ տարուայ 
նոյն ժամանակամիջոցին համեմատ, 
ապրանքներու գիները աճած են 6,4 
տոկոսով, իսկ սննդամթերքի գիները՝  

9,3 տոկոսով։ Սա այն պարագային, 
երբ միջին աշխատավարձը աճած 
է 5,7 տոկոսով, այսինքն՝ անցեալ 
տարուայ ցած աշխատավարձով 
մարդիկ աւելի շատ ապրանքներ 
կրնային գնել, քան այս տարուայ 
«բարձրացած» աշխատավարձով։
Իրավիճակը աւելի մտահոգիչ է 
թոշակառու եւ նպաստառու ընտա-
նիքներու պարագային, որոնց եկա-
մուտները հիմնականին չեն աւելցած։ 
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Պէյրութի իր յաճախակի այցելութիւններուն ընթացքին ան յաճախ էր 
հանդիպէր եւ խորհրդակցութիւններ կ՛ունենար կուսակցութեան 
աւագանիին հետ։ ՌԱԿի այդ օրերու ղեկավարութիւնը մեծ յարգանք եւ 
ակնածանք կ՛ընծայեր սիրելի տոքթորին։
Ընկերային գետնի վրայ չափազանց համակրելի եւ ջերմ հաղորդա-
կանութեան տէր անձնաւորութիւն մըն էր ան։ Պէյրութ իր յաճախի 
այցելութիւններուն անպայման կ՛այցելէր մեր տունը ուր կ՛ունենայինք 
մտերմիկ զրոյց։ Տակաւին յիշողութեանս մէջ թարմ է, երբ իրիկուն մը 
այցելութեան եկաւ մեզի՝ ընկերակցութեամբ ֆրանսահայ նկարիչ 
Ժանսեմին։ Հակիրճ ծանօթացումէ ետք սիրելի տոքթորը հօրմէս խնդրեց 
ընկերանալ իրեն դէպի Հալէպ ուղեւորութեան, ուր նպատակադրած էր 
նկարիչին ցուցահանդէս մը կազմակերպել։ Յաջորդ օրը առաւօտեան, 
երեքով՝ հայ շարժավարի մը հետ անոնք ճամփայ ելան։ Հայրս կը պատմեր 
թէ երբ սուրիական սահման հասած են, մաքսային եւ ապահովութեան 
պատկանող պաշտօնեաներ տեսնելով ճերմակ պաստառներ իւղաներկի 
տուփեր եւ վրձիններ՝ շփոթած ուզած են արգելք հանդիսանալ Սուրիա 
մուտքին, այդ պահուն, երբ տոքթոր Ճէպէճեան կը փորձէր 
բացատրութիւններ հայթայթել յանկարծ սպայ մը վրայ կը հասնի։ Եա՜ 
հաքիմ բացականչելով կ՛ողջունէ տոքթորը, ներողամտութիւն կը յայտնէ 
թիւրիմացութեան համար եւ կ՛աւելցնէ. «Ես Հալէպէն եմ, քաջածանօթ եմ 
քու բժշկական բարեսիրական գործունէութեանդ։ Յաջողութիւն»։
Իմ անձնական ծանօթութիւնս տոքթոր Ճէպէճեանին հետ զարգացաւ 
Պէյրութի մէջ։ Յաճախակի մեր հանդիպումներուն ան խանդավառու-
թեամբ կը խօսէր իր բազմաթիւ ազգօգուտ ծրագիրներուն շուրջ։ 
Երիտասարդութեանս սեմին՝ ան խոր եւ դրական տպաւորութիւն թողած 
է վրաս։ Չեմ գիտեր, եթէ իրազեկ ես, ան կը հետապնդէր «Ո՞վ է Նա» 
անունով նախաձեռնութիւն մը, որուն նպատակն էր հանրագիտարանի 
չափանիշով համադրել սփիւռքահայ ականաւոր անձերու անուններն ու 
անոնց գործունէութիւններուն ամփոփ նկարագրականը։ Կամաւոր 
գործակցութիւնս Միացեալ Նահանգներ հաստատուելուս պատճառով 
կասեցաւ եւ դժբախտաբար ցարդ անտեղեակ եմ այս ծրագրին վիճակուած 
ճակատագրին։
Սիրելի Հրայր,
Մօտէն կը հետեւիմ եւ ուշադրութեամբ կը կարդամ «Զարթօնք»-ի էջերուն 
մէջ հրատարակուած յօդուածներդ կը վկայեմ թէ հայու հոգիդ կ՛ընկճուի ի 
տես մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին կրած դժուարութիւններուն։ 
Կ՛ոգեկոչեմ մօտիկ անցեալին նշանակալից մէկ յօդուածդ ուր կ՛ակնարկէիր 
մեր զոյգ հայրենիքներուն վիճակուած օրհասական պայմաններուն։ 
Այսուհանդերձ ի հեճուկս Հայաստան-Արցախ ցաւալի իրադարձու-
թիւններուն եւ Լիբանանի մէջ վերջին երկու տարիներուն բեմադրուող  
մարդկային ծայրայեղ ողբերգութեան, դուն միշտ պահած  ես իրապաշտ եւ 
զուսպ լաւատեսութիւն։ Նոյնն էր նաեւ պարագան երբ գրած ես մեր 
տարբեր գաղութներուն մասին։
Թովմասեան մտածողու-
թեան դպրոցի արժանի 
ուսանողներէն մէկը կը 
հանդիսանաս արդարեւ, 
ըմբռնած եւ լիակատար 
որդեգրած ըլլալով անոր 
ազգօգուտ, հայրենասէր 
արեւելումը:
Հարազատ հօրեղբայրդ՝ 
տոքթոր Ռոպէր Ճէպէճեան 
հալէպահայ երկնակամարի 
ամենէն փայլուն աստղերէն 
մէկը եւ յօդուածիդ մէջ 
ակնարկած կրթական 
վաստակաշատ գործիչ 
Երուանդ Պապայեան կը պատկանին այն հոյլին, որոնք պատրաստեցին 
ազգանուէր եւ հայրենասէր սերունդներ՝ իբրեւ լաւագոյն կռուան՝ 
Հայապահպանման սրբազան գործին։
Գրիչդ թող մնայ դալար սիրելի Հրայր։

Սիրելի Հրայր, 
Ջերմ ողջոյններ հեռաւոր Ատլանտեանի հիւրընկալ այս  ափերէն։
Յուզումնախառն հետաքրքրութեամբ եւ հոգեկան խոր գոհունակութեամբ 
ըմբոշխնեցի ընթերցումը «Զարթօնք» օրաթերթի Օգոստոս 17, 2021 թիին 
մէջ հրատարակուած գրութիւնդ։
Յայտնապէս յօդուածիդ գլխաւոր առանցքը կը կազմէր Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան ստեղծման 100 ամեակը, որուն պատմական 
զարգացումներուն անդրադարձած ես հանգամանօրէն։ Յառաջիկայ 
շաբաթներուն եւ ամիսներուն վստահաբար բազմաթիւ յօդուածներ, 
ուսումնասիրութիւններ եւ գիտական աշխատութիւններ լոյս պիտի 
տեսնեն սիրելի մեր կազմակերպութեան պանծալի անցեալը շեփորող։ Այս 
առիթով հանրութեան ուշադրութեանը անգամ մը եւս պիտի կեդրոնանայ 
ՌԱԿի վսեմ եւ ազգանուէր առաքելութեան վրայ։
Յօդուածդ սակայն անկասկած կը նկատեմ ինքնատիպ, իր հաղորդական 
ջերմութեամբ՝ այն պարզ պատճառով, որ մեր աւանդական կուսակցութեան 
ժամանակակից տիտաններէն փրոֆ. Բարունակ Թովմասեան, քու անկեղծ 
խոստովանութեամբ, մէջդ կերտած է հայութեան եւ հայրենիքի նկատմամբ 
անայլայլ ամրակուռ սէր եւ հաւատք։ Արդարեւ, իբրեւ ուշիմ ուսանող 
խորապէս ըմբռնած ես մեր կազմակերպութեան հաւասարակշռեալ, 
թերեւս ոմանց գնահատումով պահպանողական դիրքորոշումը երբեմնի 
Սովետական Հայաստանի նկատմամբ։ Աւելին, չափաւորական այս 
սկզբունքը մեր ղեկավար եւ պատկառելի ընկերը յաջողած է ընդունելի 
դարձնել քեզի ոչ միայն Սովետական Հայաստանի՝ այլ նաեւ Հայկական 
կազմակերպութիւններու, որոնց կարգին Հ.Բ.Ը.Մ. եւ մեր Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ նկատմամբ։
Ինչ որ մեծապէս տպաւորիչ եւ ուշագրաւ կը նկատեմ, ՌԱԿի հիմնադրու-
թեան հարիւրամեակի նիւթին ընդհանրական գիծերէն հեզասահօրէն 
անցած ես անհատական կեանքիդ փորձառութիւններուդ։ Հմայիչ գոյնե-
րով կը բնութագրես Հալէպի եւ Պէյրութի մեր զոյգ գաղութներուն 
մշակութային եւ հասարակական աշխոյժ կեանքը։ 
Ճարտար նրբութեամբ կը հաստատես թէ մեր բոլորին ակնածանքին 
առարկայ սիրելի փրոֆեսորը ոչ միայն վերապահութեամբ մօտեցած չէ քու 
աւետարանական եկեղեցւոյ պատկանելիութեանդ եւ այդ ծիրէն ներս 
լայնածիր գործունէութեանդ, այլ խթան հանդիսացած է՝ քաջ գիտնալով որ 
աւետարանական եկեղեցին կրտսեր եղբայրն է մեր դարաւոր առաքելա-
կան եկեղեցւոյ, որ եղած է ու կը մնայ առաջին հերթին հիմնականին մէջ 
ազգային նկարագիր զգենող հաւատքի կեդրոն մը։

Չեմ գիտեր, եթէ կը յիշես բնակած 
մեր  չորս յարկանի շէնքերը, 
իրենց պատշգամներով դէմ 
դիմաց էին, Մար Մխայէլի եզրին՝ 
երկաթուղիի գիծով բաժնուած։ 
Գրութիւնդ քաղցր մեղեդիի նման 
տակաւին կ՛արձագանգէ հոգիիս 
մէջ հրահրելով հին եւ անուշ 
յիշատակներ։ Հայրդ՝ Վահէն 
երեկոյեան նստած կ՛ըլլար ծովա-
հայեաց պատշգամին վրայ։ Ինքն 
ու մայրդ՝ Աննալինը ինծի համար 

սիրելի անձեր էին։ Ընտանեկան մեր փոխայցելութիւնները մատղաշ մեր 
տարիներուն հաճոյքի եւ զուարճութեան պահեր կը ստեղծէին։
Հօրեղբայրդ՝ Տոքթ. Ռոպեր Ճէպէճեանը Հալէպահայութեան սիւներէն 
մէկն էր։ Բարեսիրական, մշակութային, կրթական եւ հասարակական իր 
ծաւալած անդուլ գործունէութիւնները հալէպահայութեան պատմութեան 
մէջ մեծ դեր ունեցած են։ Հօրս մտերիմ բարեկամն ու սերտ գործակիցն էր 
պատկառելի տոքթորը թէ Հալէպի եւ յետագային նաեւ Պէյրութի մէջ։ 
Հալէպի մէջ գործակցութեամբ տաղանդաշատ երգահան Համբարձում 
Պէրպէրեանին, Գառնիկ Գարայեանին եւ հոյլ մը այլ նուիրեալներու, անոնք 
հիմը դրին Հայկական Երիտասարդական Ընկերակցութեան։
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Սամուէլ չաւուշը եւ երկու ոստիկաններ զիս տարին քոմանտանին 
յանձնեցին: Ֆրանսացի քոմանտանը գրուած թուղթը կարդաց, ըսաւ՝ 
- Տարէք անտեղ դրէք, ոստիկան մըն ալ վրան հսկէք, թող չփախչի:- Զիս 
տարին զօրանոցի դուրսի կողմի ծայրամասի վրայ սենեակ մը դրին, դուռը 
վրաս փակեցին ու գացին: Զիս հսկող ոստիկանը ծանօթ էր, բայց 
տէօրթեոլցի չէր: Իրիրկուն եղաւ՝
- Տիգրան, ես պիտի միզեմ,- ըսի: Տիգրանը դուռը բացաւ, ըսաւ՝ 
- Գնա սա պատին տակ միզէ:- Ես դուրս ելայ, մէյ մը պատին նայեցայ՝ 
պատը շատ բարձր չէր, երկու մեթր կար, անմիջապէս նետուեցայ պատը 
բարձրացայ, միւս կողմ նետեցի ինքզինքս: Տիգրանը ետեւէս կրակեց, բայց 
ես փախայ, գացի տուները մտայ: Տուները շատ հեռու չէին զօրանոցէն: 
Տուն մը մտայ, ըսի՝ ինծի հրացան տուէք, հրացանը առի, հետը գօտի մը 
փամփուշտ, քալեցի: Այլեւս վրաս գունդ մը զինուոր գայ՝ չեմ վախնար:
Գացի տուն մտայ, տեսայ աներձագս Արթինը, ընկերս Հչերը, Եաղլեան 
Վարդիվառը եկեր են իմ մասիս կը խօսին: Եղածները պատմեցի իրենց: 
Հչերը ելաւ՝ 
- Արդէն քու գլխուդ գալիք մը կար,- ըսաւ,- ան ալ գտար: Ինչ որ է՝ աժան 
ազատեր ես:- Մինչեւ ուշ գիշեր նստանք, ամէն մարդ իր տունը գնաց, ես 
ալ հանգիստ մը քնացայ: Առտու կանուխ ելայ մեր դրացի ոստիկան 
Աբգարին ըսի՝ 
- Գնա Հայկունի էֆենտիին ըսէ թող իմ ատրճանակս ղրկէ:
Աբգարը կ’երթայ էֆենտիին կ’ըսէ «Պենոնը իր ատրճանակը կ’ուզէ»: 
Հայկունի էֆենտին՝ 
- Ա՛ռ տար ատրճանակը, սա յիսուն փամփուշտը իրեն տուր, ես իրեն իրաւ 
ասլան ըլլալը հասկցայ, բայց մէյ մըն ալ շուկայ թող չգայ կ’ըսես իրեն,- ըսեր 
է: 
Աբգարը եկաւ, ատրճանակս եւ յիսուն փամփուշտները ինծի տուաւ:
Հիմա վերադառնանաք մէր կէս թողած տեղը: Մենք ըսինք՝ քայմաքամին 
ըսածները կրնան սուտ ըլլալ, կառավարութեան ըսած- չըսածին պէտք չէ 
հաւատալ եւ զգուշ պէտք է ըլլալ, պէտք չէ ազատ- համարձակ պտտիլ ու 
առիթ տալ, բայց նորէն ալ զիս ծուղակի բերին: 
1920 Սեպտեմբեր առաջին օրը ես ու Հչերը գացինք սափրուելու վերի 
եկեղեցիի շուկան: Հչերը սափրուեցաւ, ես նստայ սափրուելու: Ոստիկան 
Վասիլը եկաւ ըսաւ՝ 
- Պենոն, քայմաքամը քեզի կ’ուզէ տեսնել, զիս ղրկեց որ սափրուիս, վերջը 
միասին երթանք քովը: Ես մտածեցի՝ «թերեւս զիս տեսնել կ’ուզէ ատոր 
համար կանչեց»: Հչերը բան չըսաւ՝ երթա՞մ թէ՞ չերթամ:
Ես ատրճանակս հանեցի Հչերին տուի, Վասիլը ըսաւ՝ «ատրճանակով 
գնա, Պենոն»:
- Ատրճանակի պէտք չկայ, կռուի չեմ երթար:
Միասին գացինք սերայ, Վասիլը ըսաւ՝ 
- Հոս կեցիր, ես ելլեմ իրեն լուր տամ, ինքը քեզ թող կանչէ:
Ես կէս ժամի չափ սպասեցի, վարը ոստիկաններու հետ կը խօսէի, 
յանկարծ տեսայ զիս պաշարեցին չորս կողմէն: Ես փախուստի տեղ չունէի, 
զիս ձերբակալեցին, նայեցայ Վասիլը վերէն վար կ’իջնէ՝ 
- Վասիլ, ի՞նչ կ’ըլլայ,- ըսի, Վասիլը՝- քայմաքամը հրաման տուաւ,- ըսաւ: 
Այդ գիշեր բանտը պառկեցայ:

Դարձեալ բանտարկութիւն Իսկենտէրուն
Յաջորդ առաւօտ երեք միլիթէրնէր եկան, ձեռքերս շղթայակապ դուրս 
բերին, իրենք՝ ձիերով-հրացաններով ես՝ ոտքով քալեցի ձիերուն առջեւէն: 
Հասանք կայարան, զիս շոգեկառք դրին, մէկը իմ հետս մնաց, միւս երկուքը 
գացին: Այդ վայրկեաններուն ծանօթ մէկը ինծի մօտեցաւ որ երեւի բան մը 
ըսէ, միլիթէրը մարդուն ապտակ մը զարկաւ, ըսաւ՝ «գնա՛ աստեղէն»: 
Խեղճ մարդը իմ պատճառով ապտակ մը կերաւ, գլուխը դարձուց գնաց:
Շոգեկառքը քալեց, հասանք Իսկենտէրուն: Մէկ ձեռքս շղթայակապ, 
շղթային միւս ծայրը միլիթէրին ձեռքը կապուած: Ինծի քաշքշելով տարաւ 
զինուորական բանտ յանձնեց: Ինծի լաւ մը քննեցին ամէն կողմս, դարձեալ 
դրին բանտ:
Բանտին մէջ տեսայ մեր տէօրթեոլցի Պաղտասար աղան: Պաղտասար 
աղան իր հօրեղբօր տղան սպանած էր: Հօրեղբօր տղան՝ Կարապետը, 
ֆրանսացիներուն հաշուոյն լրտեսութիւն կ’ընէր: Պաղտասար աղան 
հարուստ մարդ էր, ֆրանսացիներուն երկուհարիւր հնչուն ոսկի տուաւ 
բանտէն դուրս եկաւ, ես մնացի հոն: 

 04

Շար. Էջ 05

Եղեռնի Հետքերով - 13

Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը 
Չոք Մերճուման-Չորք Մարզպան

Հչեր աղան մեզ երկուքս իր տունը կանչեց, մենք գացինք իր մօտ: Հչեր 
աղան մեզի ըսաւ՝
- Քայմաքամը ձեզի իր տունը կը կանչէ, ձեզի ներում պիտի տրուի եղեր, որ 
դուք ազատ ապրիք քաղաքին մէջ, ձեզի բռնող պիտի չըլլայ:
Մենք երկուքս՝ «կ’երթանք», ըսինք: Գիշերը մեզ տարաւ, տուն հասանք, 
Հչեր աղային ըսի՝ 
- Հչերին հետ ելէք տուն, ես հոս վարը կը սպասեմ, յետոյ դուք կու գաք՝ ես 
կ’ելլեմ:- Հչեր աղան՝ 
- Լաւ,- ըսաւ: Ելան, կէս ժամ ետք դուրս եկան, ըսին՝- հայտէ քալէ երթանք:
- Հապա ես պիտի չելլե՞մ քովը:
- Ո՛չ,- ըսաւ Հչեր աղան,- դուք երկուքդ ալ ազատ էք ասկէ ետք:
Մենք տուն գացինք, հրացանները տունը դրինք: Կիրակի օր երկուքս 
միասին - վերի եկեղեցիի մօտերը սրճարաններ կային - հոն գացինք, 
զէնքերնիս մէջքերնիս դրած, նստանք, սկսանք ուտել-խմել: Ժողովուրդը 
մեզ կը դիտէր, մարդիկ՝ «բարի եկաք» կ’ըսէին, մեզի հետ կը խօսէին: Տասը 
օր անցաւ, օր մըն ալ շուկայ իջանք, սրճարան մը նստանք, օղի «բեր-տար, 
բեր-տար» ըրինք, լաւ մը խմեցինք: Զինուոր Վասիլը եկաւ մեր մօտ, ըսաւ՝ 
- Ելէք աստեղէն գացէք, ֆրանսական միլիթէրները իմացեր են որ հոս էք, 
ձեզի պիտի ձերբակալեն: Մենք ալ ըսինք զինուոր Վասիլին՝ 
- Ուրեմն ինչու՞ քայմաքամ Հչերը մեզի ազատ էք ըսաւ:
- Ատկէ լուր չունիմ, հիմա ելէ՛ք-գացէք, գլուխնիդ փորձանք մի՛ բերէք:- Մենք 
ալ ելանք գացինք:
Հիմա աս հոս ձգենք, բան մը կայ՝ պիտի պատմեմ: 
Թուրք չեթէներուն գալէն մէկ ամիս առաջ, օր մը զէնքս մէջքս շուկայ իջայ՝ 
«մինակ քիչ մը պտտիմ» ըսի: Ես ոչմէկէ վախ ունիմ, բոլոր ոստիկանները 
ինծի ծանօթ են, զիս չեն բռներ: Գացի սրճարան, սպասաւորին օղի 
պատուիրեցի օղին բերաւ սկսայ խմել: Միքանի ծանօթներ եկան, անոնց 
ալ ապսպրեցի, միասին սկսանք խմելու: Հազիւ ժամ մը անցաւ, ծանօթ 
ոստիկան մը եկաւ, ըսաւ՝
- Պենոն, շուտ կորսուիր, կու գան քեզի բռնելու:- Ես շուտով հաշիւս 
փակեցի կորսուեցայ անտեղէն: Տասնհինգ օր ետք նորէն շուկայ գացի, 
արիւնս կ’եռայ, կարծես փորձանք կը փնտռեմ: Գացի կօշկակար Գրիգորին 
խանութը, դիմացը պոռնիկ աղջիկներ կային: Աղջիկներէն մէկը զիս տեսեր 
է, միւս աղջիկներուն ըսեր է «չեթէ Պենոնը դիմացի խանութը նստած է»... 
աղջիկները պատշգամէն ինծի ձեռք կ’ընեն՝ հոս եկուր կ’ըսեն, վեր կը 
կանչեն: Կօշկակար Գրիգորը ինծի ըսաւ՝ 
- Մի՛ երթար, անոնք քեզ կը խաբեն, կը բռնեցնեն, ելի՛ր աստեղէն գնա՛, 
ուրիշ գէշ մարդու կը հանդիպիս, քեզի կը մատնէ միլիթէրներուն, գլուխդ 
փորձանք մի՛ բերեր: 
- Ճիշտ կ’ըսես,- ըսի, ելայ շուկային մէջէն ձեռքերս վեր վար ընելով քալեցի, 
շուկային մէջ միլիթէրներ կային, զիս կը տեսնէին, բայց չէին ճանչնար զիս: 
Քալեցի տուն հասայ, Հչերը տուն եկաւ քովս, իրեն պատմեցի եղածը: Հչերը 
ըսաւ՝ 
- Արդէն դուն գլուխդ փորձանք մը կ’ուզես:
- Հչեր, ի՞նչ ընեմ այսպէս է, արիւնս տաք է, տեղ մը չենք երթար, բան մը 
չենք ըներ, ես ասպէս չեմ կրնար կենալ, նորէն կ’երթամ,- ըսի: 
Միքանի օր անցաւ, ելայ այս անգամ ոստիկաններու քոմանտան Հայկունի 
էֆենտիին նստած տեղի դիմացը խենթ Մկրտիչին սրճարանը գացի 
նստայ: Հայկունի էֆենտին զիս կը ճանչնայ, դիմացէն զիս տեսեր է: Ես 
սուրճ մը խմեցի, տեսնեմ՝ ոստիկան մը ներս մտաւ, մօտս եկաւ, ըսաւ՝ 
- Հայկունի էֆենտին քեզի կ’ուզէ, քովը պիտի երթաս:
- Լաւ, գնա, ես հիմա կու գամ,- ըսի, հաշիւը տուի, գացի դուռը զարկի:
- Հրամէ, ներս մտիր,- ըսաւ: Ներս մտայ:
- Զէնքդ հանէ սեղանին վրայ դիր:- Ես ալ հանեցի զէնքս, սեղանին վրայ 
դրի: Ես գէշութիւն չէի սպասեր իրմէ, որովհետեւ զիս կը սիրէր, երբ մեր 
վրայ զինուոր եւ կամ ոստիկան գալիք ըլլար մեզի լուր կ’ընէր որ տուն 
երթանք: Յետոյ՝ մեզ կը սիրէր քանի որ թուրքերը կ’ոչնչացնէինք: Ինծի՝- 
նստիր,- ըսաւ, ես ալ նստայ, թուղթ մը հանեց դարակէն սկսաւ գրել 
ֆրանսէրենով, գրեց վերջացուց, զանգը զարկաւ ոստիկան մը եկաւ: 
Ոստիկանին ըսաւ՝- գնա՛ Սամուէլ չաւուշը կանչէ թող գայ:- Սամուէլ 
չաւուշը եկաւ, անոր ըսաւ՝- ա՛ռ աս ասլանը, տա՛ր զօրանոց, զօրանոցին 
քոմանտանին յանձնէ եւ աս թուղթը իրեն տուր:
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լեցուցին տարին կայարան: Մէկ վակոնի մէջ լեցուցին մեզ, տարին Մերսին: 
Ատանայի բոլոր հայերը Պէյրութ կ’երթային ֆրանսական նաւով: Մենք 
երեք օր մնացինք Մերսին, չորրորդ օրը մեզ ալ տարին Պէյրութ ֆրանսական 
նաւով: Դարձեալ զիս տարին զինուորական բանտ, հոն մնացի երեք օր, 
չորրորդ օրը նորէն միլիթէր մը եկաւ, ձեռքս իր ձեռքին շղթայակապեց, 
շոգեկառք նստանք: Շոգեկառքը քալեց. ուշ էր, օրը մթնցած: Միլիթէրը 
տարիքոտ մարդ էր, սկսաւ քնանալ նստած տեղը: Ես փորձեցի ձեռքիս 
շղթան հանել: Շղթան շատ թոյլ էր, եւ դիւրութեամբ կ’ելլէր ձեռքէս: Հիմա 
մէջս սատանան մտաւ՝ «փախչ՞իմ թէ՞ ոչ»: Մինչայդ հասանք Համա: Ինչ որ 
է, չփախայ: Եթէ փախչէի՝ շատ դիւրին էր, նոյնիսկ միլիթէրին ատրճանակը 
կրնայի առնել: 
Հասանք Հալէպ, իջանք վար, միլիթէրը նորէն սկսաւ զիս քաշել, մտանք 
Պապ ԸլՖարաճի շուկան, խմիչքի տեղ մը նստանք: Միլիթէրը շիշ մը խմիչք 
ուզեց, խմեց վերջացուց, ինծի հալէպի քեղքէ մը առաւ՝ «կե՛ր» ըսաւ: Առի 
կերայ: Միլիթէրը սրճարանի մարդուն հարցուց թէ Ստանպուլի խանը ու՛ր 
է, ես ալ իրեն՝ «ես գիտեմ» ըսի, ելանք գացինք Ստանպուլ խան, զիս 
այդտեղ յանձնեց:
 
1921 Ստանպուլի խան բանտ
1921 Նոյեմբեր տասնհինգին զիս բանտարկեցին խանի բանտարկեալներուն 
հետ: Հոն կային երկու հայ, քսան-քսանհինգ թուրք քիլիսցի, այնթապցի, 
մարաշցին բանտարկեալներ: Երկու հայերը մարաշցիներ էին, հետերնին 
ծանօթացայ, եղանք երեք հայ: Երկու թուրք ծեր բանտարկեալներ ալ 
կային, ամէն գիշեր պատմութիւններ կը պատմէին, մեզի խրատներ կու 
տային, մեզի կը զբաղցնէին՝ «դատավարութեան ասպէս կ’ըսէք, անպէս 
կ’ըսէք» կ’ըսէին: Ես այդ երկու ծերերէն շատ բան սորվեցայ:
Իմ հոն բերուելէս տասնհինգ օր ետք զիս դատի կանչեցին, ինծի ըսին՝ 
«դուն չեթէութիւն ըրեր եւ եւ վեցհարիւր թուրք մեռցուցեր ես ու մեռցնել 
տուեր ես ճի՞շտ է ասիկա»:
- Սուտ է ամէնը, ես մէկ հաւ իսկ չեմ մորթած կեանքիս մէջ, դուն կը 
տեսնես-կը հաւատա՞ս տասնեօթը տարեկան տղայ մը չեթէ ըլլայ եւ 
չեթէներուն մեծաւորը ըլլայ եւ վեցհարիւր մարդ սպանէ ու սպանել տայ,- 
ըսի դատաւորին:
- Հապա ինչու՞ քայմաքամը քեզի բանտարկեր է իբրեւ վեցհարիւր մարդ 
սպանած անձ:
- Քայմաքամը եկաւ իմ տունս վարձել ուզեց, լաւ տուն ունէի, ես մեծ մէկը 
չունէի, հայրս-մայրս մեռած էին գաղթի ժամանակ, իրեն ըսի՝ վաղը եկուր, 
քեզի պատասխան կու տամ, դրացիներուն հարցնեմ վերջը: Դրացիներուն 
հարցուցի՝ ըսի քայմաքամը տունս վարձու կ’ուզէ ի՞նչ կ’ըսէք: Անոնք ալ 
պատասխանեցին չըլլայ որ տաս, այդ մարդը շատ վատ է, հայերը չի սիրեր, 
մեզի ալ վատութիւն կ’ընէ: Ես ի՞նչ գիտնամ որ քայմաքամը լա՞ւ է թէ՞ վատ, 
ըսին՝ վարձքը շատ սուղ ուզէ, չ’առներ, կ’երթայ:
Յաջորդ օր քայմաքամը եկաւ` «ի՞նչ կ’ըսես տունը վարձու պիտի տա՞ս» 
ըսաւ, ես ալ, ըսի՝
- Այո, պիտի տամ:
- Ո՞րքան կ’ուզես,- հարցուց:
- Տարեկան վաթսուն ոսկի կ’ուզեմ կանխիկ,- ըսի:
- Ուրեմն դուն տունը վարձու պիտի չտաս, ինծի,- ըսաւ:
- Ի՞նչու պիտի չտամ,- ըսի,- տունիս վարձքը այսքան է:- Ձգեց գնաց, մէկ 
ամիս ետք ոստիկան մը եկաւ տունս, ինծի ըսաւ՝ 
- Քայմաքամը քեզ կ’ուզէ, քալէ հետս:
- Երկու վայրկեան սպասէ, հագուստս հագնիմ երթանք,- ըսի: Գացինք, 
սերայ հասանք ժանտարմը ըսաւ՝ 
- Հոս կեցիր, ելլեմ լուր տամ:- Գնաց, քառորդ ժամ յետոյ եկաւ, զիս 
ձերբակալեց, բանտ դրաւ։ - Ես ինչ որ խօսիմ՝ դատաւորը գրի կ’առնէր: - 
...Իմ չեթէութիւն չընելս կրնաք այս մարդոց հարցնել: Ես քսանվեց անուն 
տուի, որոնցմէ ոչ մէկը կար։ Դատաւորը ինծի հարցուց՝
- Ուրիշ ըսելիք ունի՞ս:
- Ո՛չ, պարոն դատաւոր,- ըսի:
- Ամուսնացա՞ծ ես, հարցուց:
- Այո, մէկ տարուայ ամուսնացած եմ,- ըսի:
- Պզտիկ ունի՞ս:
- Ո՛չ, պզտիկ չունեցայ, բայց ինծմէ պզտիկ երկու եղբայր եւ մէկ քոյր ունիմ, 
հայր-մայր չունիմ:- Դատաւորը միլիթէրին կանչեց՝
- Ա՛ռ տար բանտ: 
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Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը...

Տասնհինգ օր ետք զիս տարին հարցաքննութեան.
- Անունդ ի՞նչ է:
- Պենոն Վասիլեան:
- Հօրդ անունը:
- Լեւոն Վասիլեան:
- Ու՞ր ծնած ես:
- Տէօրթ Եոլ:
Հարցաքննութիւնը միայն այսքան էր: Երկու օր ետք միլիթէր մը եկաւ, 
դարձեալ մէկ ձեռքս շղթայակապ - միւս ծայրը իր ձեռքին -քաշեց տարաւ 
շոգեկառք ելանք: Ես մտմտացի՝ «կ’երեւի ետ Տէօրթ Եոլ կը տանի զիս»: 
Հասանք Տէօրթ Եոլի կայարանը, շոգեկառքը կանգ առաւ, մենք մնացինք 
մէջը: Շոգեկառքը քալեց դէպի Ատանա:
Երբ շոգեկառքը քալեց, մտքովս ոտանաւոր մը ըսի ես ինծի՝
Սեւինի Սեւինի կելտիմ Տէօրթ Եոլա
Հուպայպ էնէմէտիմ Տէօրթ Եոլ Եոլլունա
Կաղլու կուրշուն տէյսին կոնաքլարնա
Պենի Նազլը Եարըմտան այրտըն կերի

Ուրախ-ուրախ հասայ Տէօրթ Եոլ
Չկրցայ ցատկել իջնել Տէօրթ Եոլ
Կապար թող դպչի քու շէներուն
Զիս նազելի եարէս նորէն բաժնեցիր 

Հասանք Թոփուք կալա, իջանք եւ ուրիշ շոգեկառք նստանք: Վակոններուն 
մէջ զինուորներ տեսայ՝ դիրք բռնած էին թուրք չեթէներուն դէմ յարձակումի 
ապահովութեան համար: Ապահով հասանք Ատանա:

Ատանայի Բանտը
Իջանք վար, միլիթէրը զիս տարաւ-յանձնեց Ատանայի զինուորական 
բանտ: Մէկ ամիս մնալէ ետք զիս տարին դատավարութեան, ոչ մէկ 
հարցուփորձ ըրին դատարանին մէջ: Մէկ ալ տեսայ Տէօրթ Եոլի քայմաքամը 
եւ ոստիկան քոմիսէրը: Քայմաքամը գրպանէն մեծ թերթի նման թուղթ մը 
հանեց, սկսաւ կարդալ: Վեցհարիւր թուրքի անուն կարդաց, ըսաւ՝ «այս 
ամէնքը Պենոն Վասիլեանը սպանած է, կամ իր հրամանով սպանուեր են»: 
Քոմիսէրն ալ՝ «այո, ճիշտ է» ըսաւ, ստորագրեց:
Ինծի հարիւրմէկ տարի բանտարկութիւն տուին, վերադարձուցին 
բանտախուցս: Յաջորդ օր թարգմանիչ մը եկաւ ըսաւ՝
- Վասիլեան Պենոն, դուն իրաւունք ունիս դատավարութիւնը վերաքննել 
վերաքննիչ ատեանի մօտ: Ես ալ ըսի թարգմանին, թէ ես չեմ գիտեր ինչ 
պէտք է ընեմ:
- Ես կը պատրաստեմ թուղթերը, կը յանձնեմ դատական ատեանին:- 
Այդպէս ինքը յանձներ էր, բայց ես չէի գիտեր թէ այդ թարգմանը իմ օգտի՞ն 
թէ՞ գէշութիւն կ’ընէր:
Բանտին մէջ ինծմէ զատ ուրիշ հայ բանտարկեալ չկար, բայց բազմաթիւ 
ֆրանսական զինուորներ եւ քառասուն թուրք չեթէներ կային, բոլորն ալ 
տասէն հարիւրմէկ տարի վճիռի դատապարտուածներ էին: Հինգ հոգի 
մահուան դատապարտուած էր, քսան հոգի դեռ կը սպասէին վճիռի:
1921 Հոկտեմբերի վերջին, բանտը թրքական թերթ մը բերին: Թերթին 
առաջին էջին վրայ Մուսթաֆա Քեմալին նկարը կար: Թուրք 
բանտարկեալներ սկսան Քեմալին նկարը համբուրել:
Օսման անուն թուրք չեթէ մը ինծի ըսաւ՝ 
- Ծօ կեաւուրի տղայ, եկուր դուն ալ համբուրէ Մուսթաֆա Քեմալին նկարը, 
քեզի ալ ներում կու տայ փաշան: Ես ալ առի թերթը, հակառակ կողմէն 
համբուրեցի,- Ուլան կեաւուր, ի՞նչ կ’ընես,- ըսին:
- Ես կեաւուր չեմ, դուք էք կեաւուր, այսպիսի մարդուն ոչ թէ երեսը կը 
համբուրեն այլ ետեւը նոյնիսկ կը համբուրեն,- ըսի: 
- Վուալլահի կեաւուրը մեզմէ աւելի խելացի է,- պոռացին ամէնքը ամէն 
կողմէն, զիս աւելի սկսան սիրել, ու ըսին,- լա՛ւ ըրեր է վեց հարիւր թուրք 
սպաներ է...։
...Թուրք բանակը Ատանա մտաւ, Ատանայի բանտը որքան թուրք 
բանտարկեալներ կային վճիռ արձակուած՝ անունները կարդացին, դուռերը 
բացին ազատ արձակեցին: Անոնք որոնք դեռ դատուած չէին յաջորդ օր 
դատեցին, անոնք ալ ազատ արձակուեցան: Ես մնացի բանտը: Յաջորդ օր 
թարգմանիչը եկաւ, իրեն հարցուցի թէ ինչու՛ զիս ազատ չձգեցին: 
Թարգմանիչը ըսաւ՝
- Քու դատի վերաքննութիւնը ընդունուեցաւ, հիմա դուն սուրիացի կը 
համարուիս, քանի որ տէօրթեոլցի ես, որովհետեւ ամէն տէօրթեոլցիները 
Սուրիա գացին, դուն ալ սուրիացի կը համարուիս: Քու երկրորդ դատդ 
Հալէպի մէջ պիտի ըլլայ:
Հինգ օր ետք չորս կառքեր բերին բանտարկեալներուն համար, մեզ 
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Յովհաննէս, Սահակ եւ Գրիգոր որդիներէն 
ամենէն յայտնին   եղաւ մեծագոյն աղօթա-
սացն ու Վատիկանէն հռչակուած Տիե-
զերական Վարդապետը Սուրբ Գրիգոր 
Նարեկացին՝ յայտնի իր «Մատեան 
Ողբերգութեան» նշանաւոր աղօթագիրքով։
Խոսրով Եպիսկոպոս երկու մեկնութիւններ 
գրած է  950-ական թուականներուն՝ Հայ 
Եկեղեցւոյ Պատարագի Մեկնութիւնը եւ 
ներկայ հատորս՝ Մեկնութիւն Ժամակարգու-
թեան, վերլուծելով ամենայետին մանրա-
մասնութեամբ մեր ներկայ Ժամագիրքի 
ժամերգութիւնները տող առ տող անշուշտ 
բոլորն ալ գրաբար լեզուով։ Սոյն հնատիպ 
հրատարակութիւնը աշխարհով մէկ բացառիկ 
կը մնայ այն հանգամանքով որ եթէ նոյնիսկ Երեւանի Մատենադարանին 
մէջ ի պահ կը գտնուի օրինակ մը, եւ ուրիշ մըն ալ թերեւս Երուսաղէմի 
Պատրիարքութեան Կիւլպէնկեան Մատենադարանին մէջ, մեր այս 
օրինակը ինքնին կը   մնայ բացառիկ։

Վստահ եմ հեռու չէ այն օրը՝ երբ Սկովտիոյ այդ օրէնքը պիտի կիրարկուի 
նաեւ ուրիշ երկիրներու մէջ ալ։ Այն ատեն՝ Աստուած մեզի հետ ըլլայ եւ 
համբերութիւն շնորհէ բոլորիս, ամէն։

Տուներու Նոր Տեսակի Շինանիւթ . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու 
գայ Նայճէրեայէն։ Ափրիկեան 
ցամաքամասին մէջ գտնուող 
այս երկրի բնակչութիւնն է 
201 միլիոն, մայրաքաղաքն է 
Ապուճա, իսկ երկրի պաշտօ-
նական լեզուն՝ Անգլերէնն է։
Հիմա առաջ որ գանք մեր 
նիւթին, ես կ՛ուզեմ յետադարձ 
ակնարկով մը երթալ Միջին 
Արեւելքի երկիրները՝ ուրկէ շատերս գաղթած ենք ամերիկա, եւ մտաբերել 
այդ տեղի տուներուն շինանիւթերը։ Մեր բնակած տուները հոն՝ քարաշէն 
էին, իսկ գիւղերուն մէջ կարելի էր տեսնել հողաշէն կամ աղիւսէ շինուած 
բնակարաններ։
Եկանք ամերիկա եւ տեսանք որ հոս՝ տուները շինուած են փայտէ։ Թէեւ 
սկիզբը յուսախաբ եղանք, սակայն ընտելացանք այս նոր կացութեան հետ 
եւ ընդունեցինք զայս որպէս նոր երկրի նոր շինանիւթ . . .

Վերադառնալով մեր նիւթին, 
Նայճերիոյ մէջ նոր տեսակի 
շինանիւթ մը սկսած են գործածել 
որ թէ աժան է եւ թէ ալ տոկուն, ըստ 
տեղական վիճակագրութեանց։ Իսկ 
ի՞նչ է այդ նոր տեսակի շինանիւթը։ 
Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։
Ուրեմն ջուրի պարպուած փլասթիքէ 
(plastic) շիշերը փոխանակ թափելու, 
հողով կը լեցնեն (տես նկարը) եւ 
աղիւսի նման՝ քով-քովի կը շարեն։ 

Հաւանաբար շաղախ ալ կը գործածեն՝ որպէսզի պատը չփլի, ամբողջանալէ 
ետք։
Սա՝ կը պնդեն տեղացիները, քսան անգամ աւելի զօրաւոր է քան աղիւսը եւ 
կը տոկայ նոյնիսկ ամէնազօրաւոր երկրաշարժներու դէմ։ Կցուած երկրորդ 
նկարը ցոյց կու տայ աւարտած երկյարկանի տուն մը։ 
Իսկ հետաքրքրական է գիտնալ որ մէկ ննջասենեակ, մէկ նստասենեակ, մէկ 
խոհանոց եւ մէկ բաղնիքէ բաղկացած տունի մը համար՝ անոնք կը գործածեն 
միայն 7,800 շիշ։ Բաւական աժանի կը նստի, չէ՞!
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Օտար Բարքեր

«ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹԵԱՆ»
Անձեւացեաց Խոսրով Եպիսկոպոսի (902-964)

Կ. Պոլիս 1840
Մեծ Հօրս Կտակը

«ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹԵԱՆ»
Անձեւացեաց Խոսրով Եպիսկոպոսի (902-964)

Սկովտիոյ Նոր Օրէնքը . . .
Սկովտիա Միացեալ Թագաւորութեան չորս երկիրներէն մէկն է՝ Անգլիոյ, 
Հիւսիսային Իռլանտայի եւ Ուէյլզի կողքին։ Սկովտիա կը գտնուի Անգլիոյ 
հիւսիսը եւ անոր մայրաքաղաքն է Էտինպուրկ, իսկ բնակչութեան թիւը` 
մօտաւորապէս 5.5 միլիոն։
Այսքանը շատ բարի, սակայն ինչո՞ւ Սկովտիան դարձաւ մեր այսօրուան 
նիւթը։ Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ, բայց պատրաստ գտնուեցէք այն 
սահմռկեցուցիչ լուրին՝ որ հիմնովին պիտի ցնցէ ձեզ . . .

Արդարեւ՝ Օգոստոս 12, 2021-ին, 
կառավարութիւնը օրէնքի անցուցած 
է նոր տրամադրութիւն մը՝ ըստ 
որուն չորս տարեկան դպրոցական 
երեխաներ (տես նկարը) կրնան 
իրենց անունը փոխել եւ ո՞ր սեռին 
պատկանիլը ճշդել, առանց իրենց 
ծնողներու արտօնութեան։
Այդ տարիքի երեխաները կրնան 
նոյնիսկ դպրոցի պատկան իշխա-

նութեանց ուշադրութեան յանձնել որ իրենք կը նախընտրեն տղոց կամ 
աղջկանց արտաքնոցները գործածել։ Իսկ դպրոցի ղեկավարութիւնը պէտք է 
տեղի տայ, անոնց նախընտրանքին ու վերջ։ Իսկ այս բոլոր փոփոխութիւնները 
կը կատարուին՝ առանց ծնողներու գիտակցութեան։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ այս լուրը սփռուեցաւ հեռատեսիլի մը կայանէն՝ 
վերոյիշեալ տրամադրութեան օրէնքի անցնելէն միայն երկու օրեր ետք։ 
Կրնա՞ք երեւակայել որ աշխարհի բոլոր ծնողները վերահասու դարձան այս 
տխուր իրականութեան եւ հաւանաբար ահի ու սարսափի օրեր կ՛անցնեն 
իրենց ընտանիքներուն մէջ, վախնալով որ իրենց ալ կը հասնի այն օրը՝ երբ 
պէտք է այդ օրէնքին ենթարկուին։
Ահաւասիկ այդ օրէնքին գործադրութեան հետեւանքներէն մի քանի 
պատկերներ։
- Չորս տարեկան մանչդ դպրոցէն տուն կու գայ օր մը եւ քեզի կ՛ըսէ թէ վաղը 
կ՛ուզէ հագուստ, որպէս դպրոցական տարազ։
- Չորս տարեկան աղջիկդ տուն կու գայ դպրոցէն եւ քեզի կ՛ըսէ թէ Մարալի 
փոխարէն, զինք Սարգիս պիտի կոչես յետ այսու։

Էվէրէկէն Գահիրէ
Երբ մեծ հայրս Յակոբ Արզումանեան, Էվէրէկի քաղաքապետութեան 
մնայուն պաշտօնեայ, 1925 թուականին Երուսաղէմ իր ուխտի այցելութենէն 
ետք Գահիրէ իր զաւակներուն մօտ կը հասնէր, հետը բերած էր իր 
հնատիպ գիրքերէն մի քանին որոնցմէ մին հօրս վկայութեամբ «Մեկնութիւն 
Ժամակարգութեան» գիրքն էր զոր ձեռքերովս կաշեկազմ ամրացուցեր էի 
տարիներ առաջ։ Մեծ Հայրս զոյգ  մը ձեռագիր մատեաններ Աւետարան մը 
եւ Գանձարան մը որպէս իր ուխտի նուէրը յանձներ էր Եղիշէ Դուրեան 
Պատրիարքին որմէ օրհնութեան գիր մը ստացեր էր որ այժմ իմ մօտ կը 
մնայ։

Հատորը
Խոսրով Եպիսկոպոս Անձեւացի ապրեցաւ 10-րդ դարուն նախ որպէս 
աշխարհական, ամուսնացած երեք որդիներով, եւ ապա կնոջ մահէն ետք 
կրօնաւոր դարձած եւ եպիսկոպոսացած Անանիա Ա Մոկացի Կաթողիկո-
սէն որպէս Վասպուրական նահանգի Անձեւացեաց Եպիսկոպոս։ 
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ԺԱՆՍԵՄ
(1920 – 2013)

«Արլեկինի հագուստով պարուհին»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Փնտռում ես դու ինչ-որ յանցանք,
Հեգնում ես ինձ ու չես ներում
Բայց կայ ինչ- որ մի կարեկցանք
Քո հեգնական ժպիտներում:

Հեգնում ես ինձ ու նախատում,
Բորբոքում ես կռիւ ու վէճ,
Բայց կայ ինչ-օր մի քաղցրութիւն
Քո դառնագին խօսքերի մէջ:

Մերթ փարւում ես ինձ հովի պէս,
Մերթ հողմի պէս ինձ չարչարում,
Ա՜խ, երբ այդպէս շոյել գիտես,
Էլ ինչո՞ւ ես ցաւ պատճառում:

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

«ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱԿԱՐԳՈՒԹԵԱՆ»
Անձեւացեաց Խոսրով Եպիսկոպոսի (902-964)

Սոյն Մեկնութիւնը տպուած է «Հրամանաւ 
ամենապատիւ եւ վեհափառ պատրիարքին  Կ. 
Պոլսոյ Տեառն Յակովբոսի աստուածաբան 
արքեպիսկոպոսի» 1840 թուին Կ Պոլիս։ Ճանիկ 
Մահտեսի Սիմոնեան կարեւոր յառաջաբան մը 
գրած է գրաբար որմէ կը հասկնանք թէ գիրքը 
տպագրուած է «Ի յոյժ հնագոյն օրինակէ ինչ, եւ 
բազում տեղիքն ի մթութենէ ի լոյս ածեալ 
պայծառացան»։ Մեծագոյն արժէքը սոյն հրա-
տարակութեան հնագոյն ձեռագիր «Ժամա-
գիրք»է մը տպուած ըլլալն է, մեզի շատ անծանօթ 
մանրամասնութիւններով, որով ընթերցողը թէ՛ 
ժամապաշտութեանց հնագոյն բնագիրն ու թէ՛ 
անոնց մեկնութիւնը միանգամայն կը տեսնէ։ Կը 
սկսի Գիշերային Ժամերգութեամբ ու կ՛աւարտի 
հսկումի Խաղաղական եւ Հանգստեան 
Ժամերգութիւններով։
Խոսրով Անձեւացիի «Յառաջաբանութիւն»ը կը 
սկսի յատկանշական սա խօսքերով «Ընդ 
Աստուծոյ եւ վասն Աստուծոյ խօսելով՝ ամենայն 
արթնութեամբ եւ զգուշութեամբ»։  (Աստուծոյ 
հետ եւ Աստուծոյ մասին խօսելով՝ մտքի 
արթնութեամբ եւ զգուշութեամբ)։ Հետեւելով իր 
առաջադրած հոգեկան ու մտաւոր պատրաստու-
թեան եւ պայմաններուն, հեղինակը կը մէջբերէ 
գլխաւոր քարոզին առաջին տողերը եւ կը 
մեկնաբանէ զանոնք միշտ նկատի ունենալով 
«ընդ Աստուծոյ եւ վասն Աստուծոյ» 
յարակցութիւնը։ Մեզի շատ ծանօթ Հետեւեալ 
օրինակը կը մէջբերեմ սարկաւագին քարոզէն՝

Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ 
զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն 

Աստուած ի մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս 
տկարութեան մերում։

Այստեղ Խոսրով Անձեւացի Աստուծոյ շնորհքն ու 
մարդոց սփոփանքը յարակից կը դարձնէ տալով 
այն բարի պատգամը թէ Աստուած ողորմու-
թեամբ մեզ ընտրեց, մինչ մենք որպէս խոտանք 
հեռացած էինք Աստուծոյ տալիք ողորմութենէն։ 
Իր ողորմութեամբ մեզ ընտրեց, իմանալով 
արարածներուս տկարութիւնը։ Այլ օրինակ մը 
մեզի շատ ծանօթ օրհներգէն՝

«Փառք ի բարձունս Աստուծոյ» ։
Այստեղ Եպիսկոպոսը բարձունքն ու երկիրը 
դիմաւորելով պարտաւոր կը դարձնէ հաւա-
տացեալը երբեմն բաժնուելու իր ոտներուն տակ 
եղող հողէն բարձրանալու, եւ այդ ալ 

օրհներգութեամբ եւ սաղմոսիւք, քանի որ այդ 
հոգեւոր երգին երկու բաժինները, մանաւանդ 
երկրորդ մասը՝ «Եւ յամենայն Ժամ»  ողողուած 
են սաղմոսներով։ Կ՛ըսէ հեղինակը «Երբ Փառք  ի 
բարձունս Աստուծոյ» կ՛ըսենք, չմտածենք 
պարզօրէն երկրի եւ երկնքի միջեւ գոյութիւն 
ունեցող անջրպետի մասին, այլ գիտակցինք թէ 
որքան հեռու ըլլայ երկինքը մեզմէ այնքան   կը 
մօտենանք անոր երբ արժանի դառնանք 
օրհնաբանելով զԱստուած։
Աստուծոյ բարձունքներու մասին է խօսքը, կ՛ըսէ, 
որ սուտանուն աստուածներն ու Ճշմարիտ 
Աստուածը անջրպետներով կը բաժնեն իրարմէ, 
միակ այն ուժով զոր կը ճանչնանք որպէս «փառք 
ու պատիւ» առաքել միակ Աստծոյն։ Այդ հոգեւոր 
երգին մէջ Որդին եւ Սուրբ Հոգին Աստուած կը 
միջնորդեն, «Զի Տէրն բարձանց ի հայրական 
ծոցոյ խոնարհեցաւ եւ էջ ի մեր բնութիւնս 
միանալով»։ 

Մեկնութեանց Ընթացքը 
Նախնագոյն մեկնութիւններ են նաեւ 
Խաղաղական եւ Հանգստեան ժամերուն 
կարգերը, ուր տակաւին չէին հասած Խոսրով 
Եպիսկոպոսի Որդիին Ս. Գրիգոր Նարեկացիի եւ 
Սուրբ Ներսէս Շնորհալիի (12-րդ դար) հրաշալի 
մասնակցութիւնները։ Կարդալ այդ երկու 
Ժամերգութեանց բնագիրն ու մեկնաբանութիւնը 
առանց երկու մեծագոյն Սուրբերուն, Գրիգորին 
ու Շնորհալիին որոնք գերազանցօրէն պայծա-
ռացուցին իրենց հետագայի աղօթքներովն ու 
երգերովը։ Մեծ Սուրբերուն աւելցուցած բաժնին 
մէջ այնքան աչքառու են Նարեկացիի «Ընկալ 
քաղցրութեամբ» գեղահիւս աղօթքն ու 
Շնորհալիի «Նայեաց Սիրով» երգն ու «Հաւատով 
խոստովանիմ» քսանչորսժամեայ հրաշալի 
աղօթքը։

Ձեռագիր Յիշատակարանը
Գիրքին ամենավերջին էջը կ՛ընդգրկէ ձեռագիր 
գրաբար յիշատակարան մը տաս տողնոց, 
հակիրճ եւ սակայն դժուարընթեռնելի։ Գրողը Տ. 
Յ. անուան տառերով յայտնի կը մնայ։ Հայրս 
Եղիա Արզումանեան իր ձեռագիրով այդ երկու 
տառերուն կից գրած է «ձեռագիրն է Տէր 
Յարութիւն Քահանայ Նէվրուզեան Էվէրէկի»։ 
Յայտնի է անշուշտ որ մեծ հայրս զայն առած 
պիտի ըլլայ Տէր Յարութիւն քահանայէն։ 
Հնատիպ սոյն Մեկնութիւնը մեծ հօրս կտակը 
եղաւ մեր ընտանիքին։
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Այս պայմաններով աղքատութեան մակարդակը, 
պակսելու փոխարէն հետզհետէ կ'աճի։ 

Հայաստանի Մէջ Գնաճը Կը Շարունակուի
Ի դէպ, վերջին ամիսներու ընթացքին 
գիներու բարձրացումը արձանագրուած է 
դրամի արժեւորման զուգահեռ, այսինքն՝ 
ապրանքներու գիները իջնելու փոխարէն աւելի 
բարձրացած են, ինչ որ եւս մէկ անգամ կը 
փաստէ, որ ՀՀ կեդրոնական դրամատունը 
չի կրնար կառավարել գնաճը, իսկ մրցակցու-
թեան յանձնաժողովի  հրապարակած գիներու 
իջեցման մասին տուեալները իրականութենէն 
հեռու են։ 
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Տիար Հրանդ Արսլանեան (ԱՄՆ)
Տոքթ. եւ Տիկ. Արմէն եւ Արազ Արսլանեան եւ 
դուստրերը Ռոզ եւ Լիլի (ԱՄՆ)
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Մարալ Պալէօզեան եւ 
զաւակները տոքթ. փաթիլ (ԱՄՆ)
եւ Դոկտոր Բիւզանդ (Գերմանիա)
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Սալբի Լուսարարեան եւ 
զաւակները Անի Արփի, Գէորգ Ժագ եւ Հրանդ Հայկ 
Հանգուցեալ Յակոբ Արսլանեանի ընտանիք (ԱՄՆ) 
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն եւ Մարի Արսլանեան եւ 

ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Բիւզանդ եւ Շաքէ Արսլանեան եւ ընտանիք
Հանգուցեալ Էլիզ Տոնոյեանի ընտանիք (ԱՄՆ)
Հանգուցեալ Ովսաննա Տօնոյեանի ընտանիք (ԱՄՆ)
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Ազատ Թորոսեան եւ ընտանիք (ԱՄՆ)
Տէր եւ Տիկ. Մելիք եւ Ազնիւ Թորոսեան եւ ընտանիք (Գանատա)
Տէր եւ Տիկ. Ներսէս եւ Սեդա Թորոսեան եւ ընտանիք
Տիկ. Մարալ Տարաքեան եւ ընտանիք (ԱՄՆ)
եւ համայն Թորոսեան, Արսլանեան, Լուսարարեան, Աբրահամեան, 
Պալէօզեան, Տուրսունեան, Թորանեան, Կարապետեան, Գասպարեան, 
Գրալի, Գրական, Թնճուկեան, Պալեան, Բեհլուլեան, Թանկուքեան, 
Թերզիպաշեան, Պիպէճեան, Պապահէքեան, Վայէճեան, Հասրճեան, 
Գարամանուկեան, Շահպազեան, Պալապանեան եւ Արապանլեան 
ընտանիքներ կը գուժեն իրենց տիկնոջ, մօր, մեծ մօր, քրոջ, մօրաքրոջ, 
հօրաքրոջ եւ հարազատին

ՌՈԶԻՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ-ին
(Ծնեալ 1937)

մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ 4 Սեպտեմբեր, 2021-ին, Պոստոնի մէջ, ԱՄՆ։
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին Հ.Բ.Ը.Մ Տէմիրճեան Կեդրոն,  
Չորեքշաբթի 8 Սեպտեմբերին առաւօտեան ժամը 10:00-էն մինչեւ 
երեկոյեան ժամը 8:00:

***
Այս տխուր առիթով ԶԱՐԹՕՆՔ իր խորազգաց ցաւակցութիւնները 
կը յայտնէ հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան 
պարագաներուն եւ յատկապէս իր դստեր՝ Մարալ Արսլանեան 
Պալէօզեանին եւ ընտանիքին:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Պոլսոյ յոյն համայնքին տունե-
րուն, գործատեղիներուն ու 
աղօթատեղիներուն ուղղեալ այս 
յարձակումներուն ընթացքին 
ոստիկանութիւնը կը բռնէ 
կրաւորական դիրք մը։ Քաղաքին 
մէջ յատուկ ինքնաշարժներով եւ 
բեռնակարքերով, ինչպէս նաեւ 
հանրաշարժներով եւ նաւերով 
կը փոխադրուին 20-30 հոգինոց 
կազմակերպեալ խումբերը, 
որոնք նախապէս գիտէին յոյն 
քաղաքացիներուն հասցէները։ 
Մինչեւ 7 Սեպտեմբերի առտուն 
կը շարունակուին յարձակումները, 
որոնց իբրեւ արդիւնք, աւերի 
կ’ենթարկուին աւելի քան 5000 
շէնք, ներառեալ եկեղեցիներն ու 
սինակոկները, միլիոնաւոր տոլար 
արժողութեամբ ապրանք փողոց կը 
նետուի ու կը թալանուի[4]:
Պոլսոյ մէջ ամէնուր թալանը 
կը կատարուի նոյն ձեւով։ 
Յարձակողները նախ քարկոծելով 
կը քանդեն փեղկերը, երկաթեայ 
ձողերը կը բանան յատուկ սարքերու 
օգնութեամբ, ապա ներսը գտնուող 
ապրանքը եւ մեքենաները դուրս 
կը հանեն ու ջարդուփշուր կ’ընեն։
Եկեղեցիներն ու գերեզմանա-
տուները այս բոլորէն կը ստանան 
իրենց բաժինը։ Եկեղեցիներու 
սրբապատկերները, խաչերը եւ այլ 
սպասներ կ’աւերուին։ Կը հրկիզուին 
Պոլսոյ 73 յունական եկեղեցիները։
Ըստ թրքական մամուլին՝ 11, կարգ մը 
յունական աղբիւրներու համաձայն 
ալ 15 հոգի սպաննուած էր։ Ըստ 
պաշտօնական տուեալներու 30, իսկ 
ըստ անպաշտօն տուեալներու՝ 300 
անձ վիրաւորուած էր։ Ըստ Կիւվենի, 
բռնաբարութեան ենթարկուած 
կանանց թիւը, որ պաշտօնական 
տուեալներով 60 էր, կ’ենթադրուի, 
որ շուրջ 400 էր, սակայն այդ կիները 
չեն ուզած խօսիլ այդ մասին՝ վախի 
կամ ամօթի զգացումէն դրդուած:
Յարձակումի ենթարկուած են 4,214 
բնակարան, 1,004 գործատեղի, 
73 եկեղեցի, սինակոկ մը, երկու 
վանք, 26 դպրոց, գործարաններ, 
պանդոկներ եւ գինետուներ, թիւով՝ 
5317:
Կը կարծուի, թէ նիւթական վնասը 
այդ օրուան արժէքով կազմած է 150 

միլիոն-1 միլիառ թրքական լիրա: 
Ժողովրդավարական կուսակցու-
թեան կառավարութիւնը շուրջ 60 
միլիոն լիրա հատուցում վճարած է 
անոնց, որոնք հաստատած են իրենց 
կրած վնասը:
Շրջանի մամուլին համաձայն, «բուն 
յանցագործները յոյներն են, որոնք 
գրգռած են թուրքերը»։ Յարձակումի 
ենթարկուած գործատեղիներէն 
միայն 59 առ հարիւրը կը պատկանէր 
յոյներուն, իսկ մնացեալ վայրերը՝ 
17 առ հարիւրը հայերուն, 12 առ 
հարիւրը հրեաներուն, նոյնիսկ 
դաւանափոխերուն եւ իսլամացած 
սպիտակ-ռուսերուն։ Այս պարա-
գան իսկ կու գայ հաստատելու, 
թէ կատարուածը կիպրական 
իրադարձութիւններուն հետեւանքով 
յոյներուն ուղղեալ փոքր վրէժ մը չէր 
միայն։
6-7 Սեպտեմբերի դէպքերուն
հետեւանքով յոյն համայնքին հետ
միասին նիւթական մեծ կորուստներ
կը կրեն նաեւ հայերը։ Յարձակման
կ’ենթարկուին 1004 տուն,
որոնցմէ 150-ը` հայկական, 4214
խանութ-արհեստանոց, որոնցմէ
900-ը` հայկական։ Ուշագրաւ է,
որ Պոլսոյ մէջ պատահած իրա-
դարձութիւններուն տագնապը
հասած էր նաեւ գաւառահայութեան։
Այդ տարիներուն Ամասիայի
Կիւմիւշհաճըգիւղին մէջ բնակող
հայ մը կը յիշէ, որ Պոլսոյ դէպքերէն
ահաբեկուած մայրը փակ կը պահէր
տան դուռը, քանի որ փողոցներուն
մէջ շարունակ հակայունական ու
հակահայկական կոչեր կը հնչէին:
Արձակագիր Զաւէն Պիպեռեանի
գլուխ-գործոցը՝ «Մրջիւններու վերջա-
լոյսը» վէպը, 1970-ականներուն
հրատարակուած իբրեւ թերթօն, կը
նկարագրէ պոլսահայութիւնը իրեն
ենթարկող մթնոլորտին մասին՝
Ունեւորութեան տուրքին ու 6-7
Սեպտեմբերի դէպքերուն մասին։
Պոլսահայ արձակագիր ու հրա-
պարակախօս Ռոպէր Հատտե-
ճեան գրելով այս օրերուն
մասին, կ՚ըսէ. «6-7 Սեպտեմբերի
պատկերը մղձաւանջ մըն է
ինծի համար։ Անիկա թուական
մըն է, որ անտեսանելի կերպով
արձանագրուած է կեանքիս
օրացոյցին մէջ։ Երբեմն ես ինծի
կ’ըսեմ. երանի, թէ օրացոյցը 5
Սեպտեմբերէն ուղղակի ցատկէ
դէպի 8 Սեպտեմբեր, եւ մղձաւանջը
չկարենայ արթննալ այս անգամ։
Բայց ի զուր։ Օրացոյցին վրայ այս
երկու թուականները ամէն տարի
պիտի յայտնուին անգամ մը»:

ԶԱՐԹՕՆՔ կը նպատակադրէ 
յատուկ յաւելուած մը նուիրել  Հայ 
Դատի անխոնջ մարտիկ՝ թերթիս 
աշխատակից եւ բարեկամ, Մեթր 
Գասպար Տէրտէրեանին:
Հետեւաբար խմբագրութիւնս կոչ 
կ՛ուղղէ հանգուցեալին գրչի եւ 
միտքի ընկերներուն, անմեռ յիշա-
տակը յարգողներուն, ինչպէս 
նաեւ իր վաստակն ու պայքարը 
գնահատողներուն ընդհանրապէս, այս երեւոյթ հանդիսացող Մեծ 
Հայուն, մտաւորականին, գրողին, խմբագրին, հրապարակագրին, 
գաղափարի զինուորին եւ իրաւաբանին նուիրուած գրութիւններ, 
յուշեր, վկայութիւններ, լուսանկարներ եւ այլ առնչուած նիւթեր ղրկեն 
խմբագրութեանս մինչեւ 20 Սեպտեմբեր 2021-ը , օգտագործելով 
ել-նամակի հետեւեալ հասցէն. zartonkadl@gmail.com
Կանխայայտ շնորհակալութիւն սոյն կոչին ընդառաջողներուն, իրենց 
ազնիւ գործակցութեան համար: Խմբ.

ԶԱՐԹՕՆՔ-ի Յատուկ Յաւելուած Նուիրուած Մեթր 
Գասպար Տէրտէրեանին

Խմբագրական Ազդ


