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Մինչեւ Ո՞ւր Կրնայ Հասնիլ 
Անպատասխանատու եւ Ինքնակեդրոն 

Պահուածքը

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Կուսակցական հանգամանք կեղծող խմբակ մը, որուն գլուխը անցած 
է ինքզինք ատենապետ հռչակած մարդուկ մը, որոշ շրջանէ մը ի վեր 
այցելութիւններ կը փորձէ տալ աջ ու ահեակ, իր միտքի խեղճութեամբ  
ու գաղափարական սնանկութեամբ աւելի եւս վարկաբեկելով ու ծիծաղի 
առարկայ դարձնելով ոչինչ ներկայացնող իր գոյավիճակը:
Որոշած էինք կատարուած իւրաքանչիւր խեղկատակութեան չհա-
կադարձել, նախ յարգելով մեր կուսակցութիւնը, նաեւ կարեւորութիւն 
չտալու համար առանց այս ալ ինքնահաստատման խնդիր ունեցող, 
երեւակայածին վիճակի հաւատացող, ինչպէս նաեւ ընկերահոգեբանական 
բարդոյթներ ունեցող մարդկանց:
Վերջերս սակայն դէմ յանդիման գտնուեցանք անհանդուրժելի պարագայի 
մը, որուն մասին լուռ մնալը անարդար պիտի ըլլայ ու վատ տպաւորութիւն 
պիտի ստեղծէ ո՛չ միայն ՌԱԿ-ի կամ Լիբանանի Հայ համայնքին մասին, 
այլ նաեւ անարդար պիտի ըլլայ Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնի եւ Հայրենի 
պետութեան նկատմամբ:
Արդարեւ, վերոնշեալ ինքնահռչակ «ատենապետ»ը հարցազրոյց մը տուած է 
հայաստանեան 1in.am կայքին (որ ի դէպ առաջին անգամը չէ, որ դիտմամբ, 
թէ անգիտակցաբար բեմ կու տայ նշեալ անշնորհքին): Հարցազրոյցին մէջ, 
որ հրապարակուած է կայքին աշխատակից՝ Յասմիկ Մարտիրոսեանին 
հեղինակութեամբ, այսպէս կոչուած ատենապետը լիբանանահայութեան 
անունով կը կշտամբէ Հայրենի իշխանութիւնները անոնց անհամեստաբար 
մուննաթ ընելով, որ լիբանանահայութիւնը միշտ աջակցած է հայրենիքին: 
Մուննաթէն բացի, ան իր զրոյցին մէջ դիտումնաւոր, պատուէրով, թէ 
անգրագիտութեան եւ տեղեկութեան պակասի պատճառով արձա-
կած է անարդար սլաքներ Ամենայն Հայոց Հայրապետին, Հայրենի 
իշխանութիւններուն ու «Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամին դէմ, 
թէ անոնք ինչո՞ւ նեղի մատնուած Լիբանանի Հայ համայնքին ֆինանսապէս 
օգնելը տակաւին չեն ծրագրած: Փոխարէնը ան փառաբանած է Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին այս ուղղութեամբ կատարած նախաձեռնութեան համար: 
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային Վարչու-
թեանս համար զարմանալի չէ, որ ինչպէ՞ս այսօրինակ ապակառուցողական 
եւ ապաշնորհ մարդիկ եւ լրատուական միջոցներ իրար կը գտնեն: Սակայն 
շատ կարեւոր է մեզի համար, Աստուծոյ ու  մեր ժողովուրդին առջեւ եւ 
պատմութեան համար հաստատել, որ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Լիբանանի ներկայ արհաւիրքի օրերուն քանի մը անգամ ֆինանսական 
օգնութիւն փութացուցած է լիբանանահայ ընտանիքներու եւ կառոյցներու, 
թէ՛ Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարանին ըրած իր փոխանցումով եւ թէ՛ 
Ս. Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումին ճամբով: «Հայաստան» 
Համահայկական Հիմնադրամը, ոչ թէ ըստ հարցազրոյցը տուող ապաշնորհ 
էակին, «որոշ տեղեկութիւններով, արդէն իսկ քայլեր կը նախաձեռնէ այս 
ուղղութեամբ», այլ դարձեալ քանի մը անգամ ֆինանսական միջոցներով 
մատակարարած է լիբանանահայ հաստատութիւններուն ու ժողովուրդին: 
Ինչ կը վերաբերի Հայրենի պետութեան, մենք եւ լիբանահայութիւնը իր 
բաղկացուցիչ բոլոր տարրերով ինչպէս նաեւ Լիբանանի պետութիւնը 
կրնան վկայել, որ Հայրենի պետութիւնը Լիբանանի մէջ ՀՀ արտակարգ 
եւ լիազօր դեսպան՝ Պրն. Վահագն Աթաբէկեանին ջանքերով եւ միջոցաւ 
շուրջ մէկ միլիոն տոլարի օգնութիւն (որուն խորհրդանշականօրէն 
մասնակցած էր նաեւ Արցախի ժողովուրդը) տրամադրած է ո՛չ միայն 
Լիբանանի հայ համայնքին, այլ երախտագիտական ազնիւ քայլով  մը՝ 
Լիբանանի տառապեալ ժողովուրդին եւս: Շար. Էջ 02

Պէնզինը 200 Հազար Լիբանանեան Ոսկիի Շեմի՞ն

Արցախէն Դատապարտում՝ Գորիս-Կապան 
Ճանապարհին Վրայ Երէկ Տեղի Ունեցած 

Միջադէպին

Լիբանանի մէջ վառելանիւթի նոր 
սակեր սահմանուած են։Այս մասին 
շաբաթավերջին հաղորդեց «Էլ. Պի. 
Սի. Այ.» կայանը։
Աղբիւրը մասնաւորաբար հաղորդեց, 
որ պէնզինի նոր սակը տնօրինուած է, 
որպէս տոլարի  գին նկատի առնելով 
12, 000  լիբանանեան ոսկի եւ այդպի-
սով  մէկ թիթեղ պէնզինը  վաճառուած 
է 175,000 լիբանանեան ոսկիի։
Կայանի լրագրողը, որ այս մասին ալ 

կարճ հաղորդագրութիւն մը պատրաստած էր, կը հաստատէ, որ այս 
սակագինը ոչ մէկ կերպ պիտի լուծէ երկրին տարածքով մէկ առկայ  
վառելանիւթի սուր տագնապը։
Նշենք, որ ըստ «Արեւելք»ին, աւելի կանուխ լիբանանեան մէկէ աւելի 
աղբիւրներ տեղեկութիւն տարածած էին, որ պէնզինի սակը կրնայ հասնիլ 
մինչեւ 300,000 լիբանանեան ոսկիի։

Գորիս-Կապան ճանապարհին 
վրայ  երէկ «Լեռնային Արցախ» 
ֆութպոլի մանկապատա-
նեկան խումբին հետ տեղի 
ունեցած միջադէպին 
անդրադառնալով Արցախի 
ԿԳՄՍ նախարար՝ Լուսինէ 
Ղարախանեան ըստ 
«Արեւելք»ին իր ֆէյսպուքի 
էջին վրայ գրած է,- 
«Այսօր հանդիպեցի «Լեռնա-
յին Արցախ» ֆութպոլի մանկա-
պատանեկան խումբին հետ։ «Լեռնային Արցախ» մանկապատանեկան 
խումբին տեղափոխող փոխադրակառքի հետ կատարուածը ահաբեկչութեան 
դասական օրինակ է։ Սա Պեսլանի սարսափը վերապրելու եւ զգալու առիթ 
դարձաւ։ Իսկ Արցախի տարբերանշանը քերելը կարծրացող հայատեացութեան 
եւս մի ապացոյց է։ Սփորթը քաղաքականացման ենթակայ չէ, ահաբեկման՝ 
առաւել եւս։
Մեր մարզիկները չեն տրուել թուրք ահաբեկչի սադրանքին։ Նրանք կը 
շարունակեն սփորթով նուաճել բարու, յաղթանակի, ուժի, ինքնայաղթա-
հարման սահմանները։ Ի դէպ, խումբը 2020_2021 թուականների ՀՀ պատա-
նիների ֆութպոլի առաջնութեան ախոյեան է, իսկ Գերմանիոյ Լայփցիկ 
քաղաքի 16 երկրների ֆութպոլի պատանիների մրցոյթում այս տարի նուաճել 
են երկրորդ տեղը։         
Ո՛չ ահաբեկչութեանը»,- գրած  է նախարարը:
Յիշեցնենք, որ Կապան-Գորիս ճանապարհին ատրպէյճանցիները կանգնե-
ցուցած են հայկական փոխադրակառքը, հանած վրան փակցուած Արցախի 
դրօշը եւ գոռգոռոցներով իջեցուցած երեխաները:
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Ամերիկեան Բարքեր
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Աւետիս Ալիքսանեան

Աւետիս Ալեքսեան (10 Մայիս 
1910, Կ.Պոլիս – 20 Սեպտեմբեր 
1984, Կ.Պոլիս):
Մաս կը կազմէ Պոլսոյ 1925-1950 
թուականներուն գրական-հրա-
պարակագրային կեանքին մէջ 
հասունցած գրողներու դասուն,- 
անո՛նց՝ որոնք Հայու իրենց 
ապրումներով ու երազներով, 
գրի եւ գրականութեան ազնիւ 
կիրքով, բայց մանաւանդ 
ընկերային եւ գաղափարական 
հակումներով չէին կրնար 
լայն թոքերով շնչել թրքական 
միջավայրի մէջ՝ որովհետեւ ամէն 
օր կը զգային թէ կասկածոտ 
աչք մը կը սեւեռի իրենց վրայ, 
լրտեսող շուքեր կը դեգերին 
իրենց շուրջ, ոստիկանութեան 
քաղաքականութեան մասնաւոր 
հետաքրքրութիւն մը կը հալածէ 
զիրենք...
Անոնք որ ապրած են այդ օրերու 
Պոլիսը, ասկէ աւելին լսելու 
պէտք չունին, ըմբռնելու համար 
թէ գիրքի, թերթի, հանրային եւ 
ազգային ապրումներու տրա-
մադիր մարդը ի՛նչ երկութեամբ 
մը կրնայ անցնիլ խմբագրական 
սեղաններու առջեւ կամ յանձնուիլ 
մտքի լարումներու։
Աւետիս Ալիքսանեան մէկն 

Մայր Աթոռում Տեղի Ունեցած «Միջազգային 
Կրօնական Ազատութիւն Եւ Խաղաղութիւն» 

Խորագրով Համաժողովի Ընդունած 
Յայտարարութիւնը

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Միջազգային կրօնական ազատութեան եւ խաղաղութեան վերաբերեալ 
համաժողովը, որը գումարուել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում 2021 
թուականի սեպտեմբերի 9-10-ը, յատուկ ուշադրութիւն է դարձրել կրօնի 
ազատութեան խթանմանը եւ հոգեւոր, մշակութային եւ պատմական 
ժառանգութեան պահպանմանը:
Հանդիպելով Սուրբ Էջմիածնում, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հովանաւորութեամբ 
եւ Արցախի/լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան ներկայացուցիչների ներկայութեամբ, մենք` համաշխարհային 
քրիստոնէական համայնքի համաժողովի մասնակիցներս, խորապէս 
յուզուած եւ ոգեշնչուած ենք հայ ժողովրդի պատմութեամբ, ով առաջինն 
է ընդունել քրիստոնէական հաւատքը որպէս պետական կրօն, վերապրել 
է Օսմանեան կայսրութեան կողմից 20-րդ դարի սկզբին իրականացուած 
ցեղասպանութեան ոճրագործութիւնը եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
2020 թուականի պատերազմի սարսափներն եւ պատմութեան այլ 
արհաւիրքներ:
Հայ ժողովրդի շարունակական տոկունութիւնն ու հաւատարմութիւնն 
իր հաւատքին եւ մշակոյթին արժանի է քրիստոնէական աշխարհի 
հիացմունքին: Շար. Էջ 07

Վեհափառ Հայրապետը Ընդունեց 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նախագահը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Շաբաթ, 18 Սեպտեմբեր 2021-ին, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը, Պիքֆայայի Սուրբ 
Աստուածածին Վանքին մէջ, 
ընդունեց այցելութիւնը Հայկա-
կան Բարեգործական Ընդհանուր 
Միութեան նախագահ Պերճ 
Սեդրակեանի, ընկերակցութեամբ 
Միութեան Լիբանանի Շրջանա-
կային Յանձնաժողովի ատենապետ Ժերար Թիւֆէնքճեանի։
Աւելի քան երկու ժամ տեւած հանդիպումը առիթ մը հանդիսացաւ 
լայն քննարկումի ենթարկելու Լիբանանի ու Հայաստանի առնչուած 
շարք մը այժմէական խնդիրներ։ Այս ծիրէն ներս յատուկ անդրադարձ 
կատարուեցաւ Լիբանանի հայութեան դիմագրաւած դժուարու-
թիւններուն, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեանց դիմաց կանգնող 
մարտահրաւէրներուն, ինչպէս նաեւ Սփիւռքը վերակազմակերպելու 
հրամայականին։

Մինչեւ Ո՞ւր Կրնայ Հասնիլ 
Անպատասխանատու եւ Ինքնակեդրոն 

Պահուածքը

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սոյն յայտարարութիւնը նաեւ ազնիւ մաղթանք մըն է լրատուական 
միջոցներուն, որ ի սէր իրենց իսկ վարկին, Լիբանանի Հայ համայնքին 
մասին տեղեկութիւններ տուող իրենց հիւրերը աւելի բծախնդրութեամբ 
ընտրեն, չշրջանցելով նաեւ Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը, որուն 
տեղեկութիւնները բնականաբար աւելի հաւաստի են, առարկայական  
ու անաչառ:
Կը մնայ յիշեցնել լրատուական միջոցներունն ու հայկական հաստա-
տութիւններուն, զգոյշ ըլլալ վերոյիշեալ խմբակէն, որուն անպա-
տասխանատու եւ ինքնակեդրոն պահուածքը հատած է ամէն չափ 
ու սահման, այս պատճառով ալ իրենց դէմ մեր կողմէ արդէն իսկ 
յարուցուած է իրաւական համապատասախան միջոցառումներ:

Ի դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ԱՐՄԷՆ ՎԱՅԷՃԵԱՆ/Ատենադպիր      ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ/Ատենապետ
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է եղած անոնցմէ՛, որոնք 
աւելի քան քսանհինգ տարի...
խեղդակապով մը ապրած 
են՝ գրաշարական սեղաններ 
մինչեւ շաբաթաթերթերու 
խմբագրութիւնը եւ հրապա-
րակագրային-գրական իրենց 
աշխատանքը մտաւոր ու 
հոգեկան բաւարարութեան մը,- 
ապաւէնի՛ մը վերածելու համար։ 
Գրական նախափորձերը 
ընելէ ետք 1926-1927 տարինե-
րուն, պոլսահայ մամուլի մէջ, 
յաջորդաբար ձեռնարկած է 
շաբաթաթերթերու, կիսամսեայ 
եւ պարբերական հանդէսներու 
հրատարակութեան,- «Կիթառ» 
(1928), «Ամսուն գիրքը» (1930), 
«Պատկեր» ամսագիր (1930), 
ապա համանուն շաբաթաթերթը 
(1932-1940), «Նոր Օր» եւ «Այսօր» 
(1947-1948): Միայն նիւթական 
անձկութիւնը չէ եղած պատճառը 
անուններու այս յաջորդականու-
թեան եւ բազմազանութեան,- 
Պոլսոյ մէջ թերթերու կեանքը 
կախում ունի մանաւանդ խափա-
նումի եւ արգելքի մշտակայ 
վտանգէն, հետեւանք՝ ոստի-
կանութեան քաղաքական ճիւղե-
րու կասկածանքին կամ դիւրին 
վերագրումներու...
Կը թուի որ 1950-ական թուա-
կաններուն Ալիքսանեանի համար 
անկարելի դարձած է շնչել գոյու-
թիւն ունեցող մթնոլորտին մէջ ու 
հարկադրաբար անցած է Փարիզ: 
Աւելի ուշ վերադարձած է Պոլիս, 
ուր ալ մահացած է:
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամերիկեան Բարքեր

Պսակաձեւ Ժահրի 
Համաճարակին Ստեղծած 

Շփոթը . . .

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Գրեթէ երկու տարիէ ի 
վեր Պսակաձեւ Ժահրը՝ 
իր բազմաթիւ տարբե-

րակներով, Թեմոքլեան սուրի 
մը նման բազմած է մեր գլխուն 
վրայ, խանգարելով  մեր առօրեայ 
կեանքի սովորական ընթացքը։ 
Վերոյիշեալ Ժահրի հետեւանքով՝ 
ժամանակ մը մեր եկեղեցիները 
փակ էին հաւատացեալ ժողո-
վուրդին առջեւ։ Մշակութային 
թէ ընկերային ձեռնարկները 
բոլորովին դադրած էին մեզի 
համար։ Դպրոցներու ուսուցիչները առցանց կը սփռէին իրենց դասա-
ւանդութիւնները, ծնողները մատնելով անել կացութեան։ 
Նոյնիսկ պետական թէ առեւտրական պաշտօնատուները փակ էին, իսկ 
անոնց պաշտօնեաները իրենց տուներէն կ՛աշխատէին, որպէսզի ժողո-
վուրդին անհրաժեշտ պէտքերը մասամբ մը հոգացուէին։
Պետութիւնը՝ առաջքը առնելու համար վերոյիշեալ Համաճարակի տարածման, 
քաջալերեց եւ նիւթապէս օգնեց դեղորայքի ընկերութիւնները՝ որպէսզի 
անոնք պատուաստ պատրաստեն, սրսկելու համար համայն բնակչութիւնը։
Փառք Աստուծոյ՝ պատուաստը պատրաստուեցաւ, վաւերացուեցաւ առողջա-
պահական պատկան մարմիններուն կողմէ եւ մատչելի դարձաւ ժողովուրդին։ 
Սակայն եկուր տես որ մարդիկ կան որոնք չեն ուզեր սրսկուիլ, Ինչո՞ւ, չեմ 
հասկնար . . .
Ոմանք կ՛առարկեն թէ պատուաստին մէջը թոյն կայ։ Ուրիշներ կ՛առարկեն՝ 
առանց գիտական օրէն փաստելու, թէ պատուաստին մէջ ծղան (chip) մը 
տեղաւորուած է, որ պետութեան պիտի հայթայթէ քու բոլոր շարժումներդ, 
մտածումներդ եւ անձնական հաշիւներդ։ 
Ես այդ տարակուսեալ մարդոց պիտի ներկայացնեմ կարգ մը վիճակագրական 
տուեալներ, որպէսզի իրենք անդրադառնան թէ յիշեալ երեւոյթը իրական է 
եւ կը սպառնայ բնաջնջել պատուաստ չառնողները։
• Միացեալ Նահանգներու մէջ՝ պսակաձեւ Ժահրէն ցարդ մահացողներուն 
թիւը անցած է 658 հազարը, իսկ այդ Ժահրէն՝ աշխարհի մահացողներուն 
թիւը անցած է 4.5 միլիոնը։
• Այդ Ժահրը Հայաստանի մէջ խլած է 4,968 զոհեր, Լիբանանի մէջ՝ 8,157 
զոհեր, իսկ Սուրիոյ մէջ՝ 2,060 զոհեր։
• Այդ Ժահրը Գանատայի մէջ խլած է աւելի քան 27 հազար զոհեր, իսկ 
Ֆրանսայի մէջ՝ աւելի քան 11,500 զոհեր։
• Միացեալ Նահանգներու մէջ՝ գոնէ մէկ անգամ պատուաստ ստացողներուն 
թիւը, բնակչութեան 73 տոկոսն է միայն։ Իսկ 19 Հանրապետական Կառա-
վարիչներ դէմ են պատուաստին եւ չեն յանձնարարէր որ իրենց բնակչութիւնը 
մասնակցի պատուաստի մատակարարման։
Դժբախտաբար մեր գաղութին մէջ ալ կան տարակուսողներ եւ պատուաստ 
չստանալով՝ մահացողներ։ Անոնցմէ կարելի է յիշել վաթսունամեայ սիրուած 
քահանայ մը, յիսունամեայ վաստակաշատ ուսուցիչ մը, քառասնամեայ 
փորձառու արհեստավարժ մը եւ տակաւին շատ, շատ ուրիշներ . . . Սակայն 
Ինչո՞ւ, չհաւատալով՝ կեանքդ վրայ տաս եւ զաւակներդ որբ ձգես!
Միւս կողմէ՝ արդար ըլլալու համար պէտք է յիշել որ եղած են դէպքեր, 
ուր պատուաստ ստացողներն ալ վարակուած են այդ Ժահրէն։ Սակայն 
բարեբախտաբար մահացու չեն եղած այդ դէպքերը եւ մի քանի օր մնալէ 
ետք հիւանդանոցին մէջ՝ վերադարձած են իրենց տուները, ապաքինման 
շրջան մը բոլորելու իրենց սիրելիներով շրջապատուած։
Ես համեստաբար պիտի յանձնարարէի որ տակաւին պատուաստ չստա-
ցողներ թող չվարանին եւ անմիջապէս փութան հիւանդանոց մը եւ 
կամ որեւէ դարմանատուն մը ու պատուաստուին, նպաստելով իրենց 
ընտանիքի եւ միջավայրի առողջապահութեան եւ վերջ։ Շնորհակալութիւն 
ձեր ուշադրութեան համար։

ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Փայլուն Կօշիկներ ...

Կոկոն դասարանին մէջ մեր պզտիկ 
սեղաններուն վրայ արեւը նոր սկսած էր գալ: 
Մենք օրիորդ Ազատուհիին կը սպասէինք, որ 

կէս վայրկեանի համար հեռացած էր մեր քովէն , 
բայց շուտով պիտի վերադառնար: 
Քիչ վերջ անուշ հոտերով ան ներս մտաւ, եւ մինչեւ 
ծնօտը հասնող երեք խաւաքարտէ տուփեր գրկած, 
դասարանի մուտքին դիմաց իր սեղանին վրայ 
զետեղեց: 
Օրիորդ Ազատուհին վայելուչ կը հագուէր եւ շատ անուշ հոտեր կը գործածէր: 
Ես կը սիրէի քալելու իր օրօրուն ձեւը, հագուստին շարժող փէշը, փայլուն 
կօշիկները եւ երբեմն ինքզինքիս հարց կու տայի թէ ինչո՞ւ մայրս ալ անոր 
պէս չէր հագուեր... 
Պզտիկ էինք, բայց խաւաքարտէ տուփերը տեսնելով, ամէնուս մտքին մէջ 
վայրկեանին նոյն հարցումը ծագեցաւ:
- ի՞նչ կար այդ տուփերուն մէջ... 
- Օրիորդը ինչո՞ւ դասարանէն հեռացած,ու վերադարձին հետը բերած էր 
այդ տուփերը: 
Բոլորս հետաքրքրուած էինք, բայց չէինք համարձակեր հարցումներ ընել 
մեր ուսուցչուհիին: 
Օրիորդը առաւօտները ամէն բանէ առաջ, մեր եղունգներու եւ ականջներու 
մաքրութիւնը քննութենէ կ'անցնէր: 
- Բայց այդ սեղանին վրայի երեք տուփե՞րը ... 
Ես ուրիշներու պէս, կարծելով որ տուփերուն մէջ խաղալիքներ կան եւ 
մենք եղունգներու քննութեան փոխարէն, օրը անոնց հետ խաղալով պիտի 
սկսէինք, ուրախացայ: 
Բայց օրիորդ Ազատուհին, տուփերուն առջեւ ձեռքը քունքերուն տարաւ ու 
յանկարծ կարեւոր բան մը յիշածի պէս, 
- Ձեռքերը սեղաններուն վրայ արա՛գ ,- հրամայեց 
Անմիջապէս հնազանդեցանք եւ բոլորս մեր տասը մատիկները երկու վար 
դարձած ափերով, սեղաններուն վրայ դրինք: 
Քննութիւնը սկսաւ ծայրի սեղանէն: 
Լայն երեսով օրիորդ Ազատուհին քննեց Սեդրակին ականջները, եղունգները, 
յետոյ անցաւ Սաթենիկին, յետոյ անոր քովինին, եւ երթալով մօտեցաւ ինծի: 
Յանկարծ յիշեցի որ հակառակ նախորդ երկու օրերու իր պատուէրին 
եղունգներս դեռ երկար էին... 
Մտահոգուեցայ: Գիտէի որ օրիորդը պիտի բարկանար: 
Իսկ ես չէի ուզեր որ ան բարկանար: 
- Բայց ի՞նչ ընէի... 
Յուսահատօրէն փորձեցի ճար մը խորհիլ, բայց ուշ էր: 
Օրիորդը ծռեցաւ, քննեց ականջներս, յետոյ եղունգներս, եւ մտածածիս պէս 
բարկացաւ: Չեմ յիշեր ի՛նչ ըսաւ բայց սրտիս մէջ կաթիլ մը արցունք տաք 
բանի մը վրայ ինկաւ ու
- Թ՛շշշշ.....ըրաւ 
Ես կը սիրէի օրիորդ Ազատուհին եւ իր եղունգներուն կարմիր գինիի գոյնը: 
Կը սիրէի մանաւանդ գործածած անուշ բոյրը, եւ կ'ուզէի որ անոր չափ ալ 
անուշ խօսէր հետս: Նեղուեցայ, թուքս դժուար կլլեցի, բայց խոստացայ 
յաջորդ օրը անպայման եղունգներս կտրած դպրոց վերադառնալ: 
Տարին խոշոր քայլերով, կը պատրաստուէր Կոկոնէն Ծաղիկ դասարան 
ցատկել: Մենք տարեվերջի հանդէսին պատրաստութիւններ պէտք էինք 
տեսնել ... 
Օրիորդը բացաւ տուփերէն մէկը, ու եզերքները ծականշուած, զանգակներու 
ձեւով կտրուած ճերմակ խաւաքարտեր հանեց մէջէն:
Յետոյ անոնցմէ երկուքական, կարմիր դերձանի, ասեղի, եւ գունաւոր 
մատիտներու հետ բաժնեց ամէնուս, եւ բացատրեց թէ ճերմակ խաւաքարտէ 
զանգակները պէտք է իրար միացուէին, եւ եզերքի ծականշուած մասերէն 
ասեղով եւ կարմիր դերձանով կարուէին: 
Անկէ վերջ երկու խաւաքարտերը առնելով, ցոյց տուաւ բացատրածը: 
Մեզմէ շատեր անմիջապէս գործի անցան: Ուրիշներ դեռ չսկսած`կասկածի 
մէջ բռնուած կեցան: 
Օրիորդ Ազատուհին կարգով անցաւ սեղաններէն, եւ օգնեց պէտք 
ունեցողներուն: Չորս շաբաթ վերջ, զանգակները իրարու միացուած եւ 
կարուած վիճակի մէջ պատրաստ էին: 
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պէս խօսեցաւ, ֆրանսերէն կը խօսէր ես բան չէի հասկնար: Խօսքը 
վերջացուց, մեզի՝ «դուրս ելէք» ըսին, իրենք ալ ուրիշ սենեակ մը անցան: 
Փաստաբանս քովս եկաւ՝ tu bien, Vasilian ըսաւ: Կէս ժամ ետք մեզ դարձեալ 
ներս կանչեցին նստանք, սկսան թուղթերը կարդալ, վերջացուցին, 
թարգմանը մօտս եկաւ՝ «Վասիլեան, դուն ազատ ես այլեւս» ըսաւ: Զիս ետ 
տարին պառկածս տեղը՝ «ինչ որ ունիս ա՛ռ» ըսին: Ես արդէն բան չունէի, 
ծեր թուրքին հետ համբուրուեցայ, մնացածներուն հետ ալ ձեռնուեցայ, 
դուռը բացին, ոռիս մէկ հատ զարկին՝ «ալէ ֆութէ» ըսին, զիս դուրս դրին:

1922ին Հալէպի մէջ ազատ արձակեցին զիս բանտէն
Ես ելայ դուրս, Հալէպի ամէն կողմը գիտեմ, բայց ոչ մէկ ղրուշ ունիմ: 
Գիտէի որ Հալէպի մէջ սափրիչ Արիս Մաճարեանը կար, բայց ու՛ր ըլլալը 
չէի գիտեր: Սկսայ սափրիչի խանութներ փնտռել, պտտեցայ չգտայ, նորէն 
դարձայ, մէկ-երկու մարդիկ տեսայ իրարու հետ կը խօսէին՝ մտիկ ըրի ի՞նչ 
լեզու կը խօսին, չկրցայ գիտնալ: Վերջապէս տէօրթեոլցի Փելթէքեան 
Գէորգը տեսայ, վազեցի քովը հասայ՝ «բարեւ պարոն Գէորգ», ըսի, դարձաւ 
Գէորգը ինծի նայեցաւ, «վայ Պենոն, դու՞ն ես,- ըսաւ ու փաթթուեցաւ 
ինծի,- եկուր սա սրճարանը նստինք խօսինք»:
Սրճարանը տէօրթեոլցի Պալեան Միհրանին է եղեր: Մտանք սրճարան, 
սուրճ ապսպրեց: Խմած ատենս շատ ծանօթներ տեսայ: Գէորգը ինծի 
«պատմէ՛ նայիմ ի՞նչպէս ելար բանտէն, հարիւրմէկ տարին վերջացա՞ւ» 
ըսելու չմնաց՝ լսողը եկաւ ինծի փաթթուեցաւ՝ «Պենոնն է» ըսելով: 
Տէօրթեոլցիները երկու սեղաններ իրարու միացուցին, շուրջս նստան, 
«Պենոն, պատմէ՛ նայինք ինչպէ՞ս բանտէն ազատեցար»: Ես սկսայ 
պատմել սկիզբէն մինչեւ վերջ: Մինչ այդ օղիի լեցուն շիշերը կու գային 
պարապները կ’երթային: Այս միջոցին տէօրթեոլցի սափրիչ Արիսը լսեր է 
որ Պենոնը եկեր է, սրճարան եկաւ զիս գրկեց, փաթթուեցանք նստանք: 
Արիսը նորէն օղի ապսպրեց, սեղանը դարձեալ նորեգեցին, բերէք-տարէք 
եղաւ, մինչեւ ուշ ատեն խմեցինք-կերանք-խօսեցանք:
Սափրիչ Արիսը զիս իր տունը տարաւ, հոն իրեն նորէն պատմեցի սկիզբէն 
մինչեւ վերջ: Արիսը ըսաւ՝ 
- Ապրիս Պենոն, դուն փաստաբանի նման խօսեր ու ազատեր ես: Պենոն, 
քեռայրդ Մեսրոպը չորս մեճիտիէ ղրկած էր քեզի համար, քու Ստամպուլխան 
եղած ժամանակդ: Տասը օր առաջ տեղդ գիտնայի՝ պիտի գայի, լաւ որ դուն 
եկար հիմա:- Չորս մեճիտիէն տուաւ ինծի: Կէս գիշեր եղաւ, անկողին 
փռեցին: Արիսին ըսի՝ 
- Բան մը պիտի ըսեմ, կ’ամչնամ:
- Ի՞նչ է, ըսէ՛ նայիմ, մի, ամչնար:
- Վրաս ոչխարներ կան անկողինին մէջ արածելու կ’ելլեն:
- Դուն պառկիր Պենոն, հոգիդ ողջ ըլլայ: Վաղը անոնք մսավաճառին 
կ’ուղարկենք,- ըսաւ:
Յաջորդ առաւօտ ելանք սուրճ-թէյ խմեցինք, գացինք սրճարանը, հոն ալ 
սուրճ մը խմեցինք, Արիսը ըսաւ՝ 
- Պենոն, դուն հոս նստիր, ես իմ գործիս երթամ,- դարձաւ Միհրանին 
ըսաւ,- Միհրան, նայիր Պենոնը ինչ որ խմէ իրմէ հաշիւ մի՛ առներ, ես կու 
տամ,- ըսաւ, Միհրանն ալ՝ 
- Ամօթ ըրիր Արիս, Պենոնէն ո՞վ դրամ կ’առնէ,- ըսաւ:
- Պարոն Արիս,- ըսի,- ես քիչմը ետք ճամփայ պիտի ելլեմ ընտանիքիս 
երթամ, հոս կենալով ժամանակ անցընողը չեմ:
Ողջագուրուեցանք, համբուրուեցանք ինքը՝ գործին գնաց, ես գացի 
լէարդի խորոված մը կերայ, կուշտուկուռ ելայ ճամփայ, քալելով հասայ 
Քեֆէր Անթուանին խանը, որ Հալէպէն ինն ժամ հեռաւորութիւն ունէր: Այդ 
գիշեր խանը պառկեցայ:
Առաւօտ կանուխ ելայ ճամփաս շարունակելու, տեսայ որ կառապան մը 
երկու ձիերը կը կապէ, կառքին մօտեցայ, կառքին մէջ տունի առարկաներ 
բերձուած էին: Կառապանին հարցուցի դէպի ո՛րկողմ կ’երթայ: «Իսկենտէ-
րուն կ’երթանք» ըսաւ: Այդ միջոցին խանէն երկու երիտասարդ տիկիններ 
դուրս եկան, հարցուցին կառապանին որ պատրա՞ստ է քալելու, «այո, 
տիկիններ, հրամեցէք ելէք» ըսաւ կառապանը:
Ես ալ ուզեցի իրենց հետ երթալ, հարցուցի մարդուն՝ կարելի՞ է ես ալ ձեզի հետ 
գամ: Կառապանը ըսաւ՝ տիկիններուն պէտք է հարցնես: Մինչայդ տիկինները 
կը լսէին, ինծի հարցուցին ու՛ր պիտի երթամ, ըսի Հալէպէն հոս քալելով եկայ, 
ոտքերս ուռած են, աչքս չի կտրեր քալելու այլեւս, եթէ ինծի ալ ձեր հետ տանիք 
շատ շնորհակալ կ’ըլլամ, ես ալ Իսկենտէրուն պիտի երթամ: 
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Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը 
Չոք Մերճուման-Չորք Մարզպան

Միլիթէրը զիս տարաւ բանտ: Ծեր թուրք բանտարկեալը ինծի հարցուց թէ 
ի՛նչ եղաւ: Իրեն պատմեցի ինչ որ խօսեցայ: Ծերը՝ «ապրիս,- ըսաւ,- հէ՛չ մի՛ 
վախնար, քեզի ազատ կը ձգեն»:
Գալով միւս հայ բանտարկեալներուն, զանոնք դատեցին իւրաքանչիւրին 
տաս տարի բանտարկութիւն տուին, հինգ օր ետք այդտեղէն տարին: 
Քսան օր ետք եկան ինծի բաւական ուտելիք տուին մեզ Քիլիս տարին, 
թուրք պետութեան յանձնեցին: Այնտեղ ինծի ըսին՝ մի՛ վախնար, ինչ ալ 
ըլլայ քու դատդ, քեզ ազատ կը ձգեն: Միքանի օր ետք զիս կանչեցին: 
Բանտապետը ֆրանսացի քափիթան մըն էր եւ շատ լաւ թրքերէն կը 
խօսէր - մեզի պէս - ինծի հարցուց՝ 
- Պենոն Վասիլեան, դուն սուրիակա՞ն բանտ կ’ուզես մնալ թէ՞ թրքական:
- Ես թրքական բանտը կ’ուզեմ մնալ,- ըսի: Երբ ինծի այսպէս լսեց, 
բարձրաձայն վրաս պոռաց,- դուն հայ ես եւ թուրք վեցհարիւր հոգի 
սպանած ես, եւ թրքական բա՞նտ կ’ուզես երթալ, թուրքերը քեզի կը 
սպանեն:
- Աւելի լաւ, թող սպանեն ազատիմ, քան թէ բանտի մէջ ամէն օր մեռնիմ,- 
ըսի: Այս քափիթէնը երեսիս ապշած նայեցաւ, գրեց որ Թուրքիա կ’ուզեմ 
բանտարկուիլ, ինծի ալ ըսաւ՝
- Գնա՛ քեզի թող մեռցնեն:
Գացի այս եղածը թուրք ծեր բանտարկեալին պատմեցի, ծերը ըսաւ՝ 
- Վեցհարիւր չէ, մէկ միլիոն ալ մեռցուցած ըլլաս՝ քեզի ազատ պիտի ձգեն: 
Ասիկա Մուսթաֆա Քեմալին հրամանն է:
1922 Ապրիլ տասին դատարան տարին, զիս սպայ փաստաբանի մը 
յանձնեցին: Դատարանին մէջ հինգ հոգի էին. հազարապետ մը, երկու 
քափիթան, սպայ մը եւ շէֆ մը, որ գրի կ’առնէր խօսակցութիւնները: 
Քազարապետը ինծի հարցումներ ըրաւ՝ անուն-մականուն, հօրս անունը, 
ուր ծնած եմ, ամուսնացա՞ծ եմ թէ՞ ոչ...: Ես լրիւ պատասխանները տուի, 
շէֆը կ’արձանագրէր: Յետոյ հարցուց՝ 
- Դուն չեթէութիւն ըրե՞ր ես:
- Ես զէնք անգամ չեմ բռնած:
- Ի՞նչպէս հապա դուն չեթէներուն մեծն ես եղեր, վեցհարիւր թուրք 
սպաներ ես, սպանել տուեր ես:
- Ես կեանքիս մէջ հաւ նոյնիսկ չեմ մորթած,- պատասխանեցի,- դուք կը 
հաւատա՞ք տասնեօթը տարեկան տղայ մը չեթէներուն մեծաւորը ըլլայ եւ 
վեցհարիւր մարդ սպանէ: 
- Բայց քայմաքամը ինչու՞ քեզի բանտարկեց:
- Քայմաքամը րում էր, Տէօրթ Եոլի մէջ տուն չունէր, վարձքով տուն կը 
նստէր, մեր տունը մեծ, լաւ տուն էր, եկաւ մեր տունը վարձու ուզեց, ես ալ 
ըսի, ես մեծ մէկը չունիմ՝ դրացիներուն հարցնեմ վերջը, եթէ ուզես վաղը 
եկուր քեզի պատասխան կու տամ, «լաւ» ըսաւ գնաց: Դրացիներուն 
հարցուցի, անոնք ալ ինծի ըսին թէ այդ մարդուն տուն չտաս: «Ի՞նչու» 
հարցուցի: Ըսին՝ «այդ մարդը լաւ մարդ չէ, մեզի աստեղ նեղութիւն կու 
տայ»: Ես մնացի շուարած, «հիմա ի՞նչ պատասխան պիտի տամ» ըսի: 
Իրենք ալ ինծի ըսին թէ վարձքը սուղ ուզեմ՝ կը հրաժարի, կ’անցնի կ’երթայ:
Յաջորդ օր քայմաքամը եկաւ՝ «ի՞նչ կ’ըսես, տունը վարձու պիտի տա՞ս», 
ես ալ՝ «այո, պիտի տամ», ըսի: «Քանի՞ կ’ուզես»: «Տարեկան վաթսուն ոսկի 
կ’ուզեմ կանխիկ»: Իմ տունիս տարեկան վարձքը քսանչորս ոսկի էր, ես 
վաթսուն ուզեցի որ չառնէ: Քայմաքամը բարկացաւ՝ «ուրեմն դուն իմ վրաս 
կը խնդաս,- ըսաւ,- տունը դու՞ն շինեցիր թէ՞ ոչ դրամով գնեցիր»: Ես ալ 
ըսի՝ «ոչ ես շինեցի, ոչ ալ դրամով գնեցի, թուրքերը մեզի տեղահան ըրին 
դէպի Արապստան, իմ մեծհայրս հինգ տղայ ունէր, մէծ հօրս եղբայրն ալ 
հինգ տղայ ունէր, մենք՝ Վասիլեան գերդաստանը վաթսուներեք հոգի էր, 
մեծհայրս մեծ տուն մը ունէր, մեծհօրս եղբայրը շատ մեծ տուն մը ունէր, 
ամուսնացած տղաքը մէկական տուներ ունէին թիթեղաշէն: 1918ին ես ու 
երեք պզտիկները ետ վերադարձանք մեր Վասիլեան գերդաստանէն 
յիսունինը հոգի Տէր Զօրի անպատներու մէջ մեռեր էին, մէկը ետ չէր 
վերադարձած: Մենք երբ վերադարձանք տեսայ որ միայն երկու տուն 
մնացեր է, թիթեղաշէն տուները ամէնքը քանդեր են թուրքերը, այդ երկու 
տուներուն մենք տէր դարձանք չորս պզտիկներով» ըսի:
Ես խօսքս վերջացուցի՝ ինծի «նստիր» ըսին: 
Հինգ զինուորականները սկսան իրարու հետ փսփսալ, բաւական խօսեցան, 
խօսքը տուին իմ սպայ փաստաբանին: Փաստաբանս կէս ժամ ճար տալու 
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խնդալ՝ մինչեւ Իսկենտէրուն հասնինք: Ինծի շատ հաւնեցան, «մենք հինգ-
վեց տարիներ շատ երիտասարդներ տեսանք, բայց քեզի պէսին 
չհանդիպեցանք, մաշալլահ քեզի, հալալ ըլլայ քու երիտասարդութիւնդ, 
նորէն կը հանդիպինք» ըսին:

Իսկենտէրուն
Հասանք Իսկենտէրուն, ըսի՝ «ես այստեղ իջնեմ, դուք ալ ձեր տեղը գացէք»: 
Կառքը կեցաւ, ասոնք զիս համբուրեցին բաժնուեցանք: Կառքէն իջայ, 
անմիջապէս տեսայ մեր դրացի Գէորգ Կարատանեանը, մօտեցայ 
բարեւեցի, դարձաւ ինծի նայեցաւ, տեսաւ՝ «Պենո՞ն,- ըսաւ, փաթթուեցաւ,- 
անցած ըլլայ»: Համբուրուեցանք: Հարցուցի՝ մերինները ու՛ր են գիտե՞ս: 
- Այո, եկուր քեզի տանիմ, աչքի լոյսը ես տամ իրենց,- ըսաւ: Միասին 
գացինք վրանաբնակ տեղը:- Հոս կեցիր, երթամ աչքը լոյս տամ,- ըսաւ, 
մտաւ վրանները, մէկ ալ տեսնեմ՝ Զարուհին դուրս եկաւ, ինծի փաթթուեցաւ, 
լսողը՝ եկաւ, բոլորին հետ համբուրուեցանք-խօսեցանք, իրիկուն եղաւ 
ամէն մարդ գնաց իր տունը: Զարուհիին քոյրը մեզի առանձին անկողին 
փռեց մէջտեղէն ալ վարագոյր մը քաշեց, մտանք անկողին, մէկ բարձի վրայ 
պառկեցանք, ութը ամսուան կարօտէն ետք նորէն իրարու միացանք: Այդ 
գիշեր մինչեւ առաւօտ գրեթէ չպառկեցանք իրարու հետ կամաց-կամաց 
փսփսալով խօսեցանք, ութը ամսուան կարօտի ու սիրոյ այս միացումը այդ 
գիշեր ա՛լ աւելի լաւ անցաւ, կարծես տակառ մը ոսկի գտած ըլլալու չափ 
մեծ ուրախութիւն մըն էր մարդուս համար:
Առաւօտ կանուխ ելանք թէյերնիս խմեցինք, քոյրերս-քեռայրներս լսեր են 
գալս՝ առտու կանուխէն եկան, գրկախառն համբուրուեցանք: Մեր 
ուրախութիւնը սահման չունէր, սկսան հարցնել՝ ինչպէս ազատ 
արձակուեցար: Ես ալ ամէնը - ինչպէս որ եղաւ - մէկառմէկ պատմեցի 
իրենց: Վերջը Իսկենտէրուն միքանի ընկերներ ունէի անոնք եկան, անոնց 
ալ պատմեցի, ամէնը ինծի ըսին՝ «դուն փաստաբան եղեր ես բանտին 
մէջ»: Ես ալ իրենց ըսի՝ «բանտը մարդու համար դպրոց է, կարդալ եւ գրել, 
փաստաբանութիւն կը սորվեցնէ նաեւ՝ բանաստեղծ կ’ընէ» ըսի:
- Այո, գրածներդ կարդացինք, դուն աշըք Մանուկին ալ անցեր ես,- ըսին 
քոյրերս: Ամբողջ օրը եկող-գացողներուն պատմեցի պատմութինս: Իրիկուն 
եղաւ, ամէն մարդ իր տունը գնաց: Ուշ ատեն էր, Եաղլեան Վարդիվառը 
եկաւ, ըսաւ՝ 
- Պենոն, եկուր քեզի Հչերին տանիմ, քեզի կ’ուզէ: Զիս տարաւ Պեպէկեան 
Պեպէկին վրանը: Նստանք, Հչերը իր պահուըտած տեղէն յանկարծ ելաւ 
ինծի փաթթուեցաւ, ես ալ իրեն: Համբուրեցանք: Նստանք կազի լամբի 
լոյսը ցածցուցինք, փոքր լոյսով ցած ձայնով խօսեցանք իրարու հետ որ մեզ 
մէկը չլսէ: Ամէն ինչ իրեն պատմելէ ետք, Հչերը ինք ալ սկսաւ խօսիլ իր 
մասին.-
- Պենոն, երբ քեզի ծուղակի ձգեցին ես առանձին քաշուեցայ լեռ ու մինակ 
կը պտտէի, օր մըն ալ զէյթունցի Տիգրանը, Թոփուզ Օղլուն եկաւ ինծի 
միացաւ, մենք սկսանք մէր առաջուան գործին՝ ճամփաները ելլել, զարնել-
կտրել... դարձեալ սկսան մեզ հետապնդել, բայց ապարդիւն, ժանտարմանե-
րը մեզ շատ փնտռեցին չկրցան գտնել: Հայկունի էֆենտիին փոխարէն մեր 
էօզերլիցի Թոմիքեանը ժանտարմաներու քոմանտան նշանակուած էր, 
մեր ետեւէն շատ եկաւ, մեր փէշը չձգեց բայց չկրցաւ բռնել: Օր մը մեր մօտ 
եկող ընկերներէն մէկը որ մեզի հաց-կերակուր կը բերէր, եկաւ մեզի ըսաւ 
որ Թոմիքեանը քսան ոսկի կու տայ Հչերին գլուխը բերողին: Ես որ այս 
լսեցի՝ մեր քով եկողներուն վրայ վստահութիւնս կորսնցուցի, այլեւս ոչ 
մէկուն կարեւորութիւն չէի տար, միքանի օրեր վերջ լսեցի քոմանտան 
Թոմիքեանը ամէն Կիրակի վերի եկեղեցի կ’երթայ եղեր: Տիգրանին ըսի՝ 
«եկուր սա Թոմիքեանին դասը տանք, կ’երթանք գիշերով Մանուկ 
Մանուկեանին տունը կը պահուըտինք, երբ առտու եկեղեցի գայ՝ առջեւը 
կ’ելլենք իրեն դասը կու տանք: Ի՞նչ կ’ըսես»: «Շատ լաւ կ’ըլլայ», ըսաւ 
Թոփալ Օղլու Տիգրանը: Շաբաթ օր գացինք Մանուկեանին տունը, հոն 
գիշերեցինք առտու ժամը տասն էր, տեսանք երկու հոգի հետը կու գան. 
Կարասարգիսեան Տիգրանը եւ քաղաքապետ Հչեր աղան իրարու հետ 
զրուցելով հասան մեր եղած տեղը: Մենք անմիջապէս փողոց ելանք, ըսինք 
«մի՛ շարժիք», Թոմիքեանը բռնեցի, աղաներուն ըսինք «դուք մէկ կողմ 
կեցէք», աղաները վախցան, մէկ կողմ քաշուեցան, Թոմիքեանին մէջքէն 
ատրճանակը առի պարտէզին մէջ նետեցի, քիթը բերանը մէկ ըրինք, իրեն 
ըսի՝ «դուն քսան ոսկի խոստացեր ես իմ գլուխս քեզի բերողին, հիմա ես 
քու գլուխդ պիտի կտրեմ լեռ տանիմ»: Բայց մեռցնել չէի ուզեր: 

 05

Սկիզբը Էջ 04

Շար.  յաջորդ  շաբաթ

«Ժամանակ»/Պոլիս

Եղեռնի Հետքերով - 14

Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը...

Երկու տիկինները ինծի՝ 
- Եկուր նստիր մեր մօտ, մեզի ընկեր կ’ըլլաս,- ըսին, զիս քովերնին առին: 
Կառքը ճամփայ ելաւ: Տիկինները՝- դուն ո՞վ ես, անունդ ի՞նչ է,- հարցուցին: 
- Անունս Պենոն է,- ըսի:
- Հա՞յ ես,- ըսին:
- Այո:
- Մենք ալ հայ ենք:
- Լեզունիդ Այնթէպի լեզուի կը նմանի:
- Այո այնթէպցի ենք:
- Դու՞ն որտեղացի ես:
- Ես տէօրթեոլցի եմ:
- Տէօրթեոլցի մանկաբարձ հաճը Մայրամ մը կար, անոր կը ճանչնա՞ս:
- Հաճը Մայրամը իմ մօրաքոյրս է: Դուք ուրկէ՞ զինք կը ճանչնաք:
- Հալէպէն: Ասկէ հինգ տարի առաջ հայկական եկեղեցիին մէջ ծանօթա-
ցանք իրեն:
- Ես ալ հոն էի այդ ժամանակ, բայց շատ չմնացի, փախայ ետ Տէօրթ Եոլ 
գացի, ատկէ մէկ տարի ետք մօրաքոյրս ալ եկաւ Տէօրթ Եոլ երեք 
պզտիկներով, բայց հիմա չեմ գիտեր մօրաքոյրս ու՛ր է:
- Ինչու՞ դուն ուր էիր որ չես գիտեր:
- Անցեալ տարի Մայիսին դեռ Տէօրթ Եոլէն չելած բանտարկուեցայ, 
ֆրանսացիները զիս Ատանա տարին 101 տարի բանտարկութիւն տուին: 
Ես վերաքննութիւն ուզեցի, ընդունեցին եկրորդ դատս Հալէպի մէջ ըրին, 
զիս Ատանայէն բերին թէ՝ դուն սուրիացի եղար, դատս Հալէպի մէջ ըրին 
զիս ազատ արձակեցին: Այսօր երրորդ օրս է բանտէն ելլելուս:
- Ի՞նչու ի՞նչ ըրիր որ 101 տարի տուին:
Իրենց պատմեցի պատմութիւնը: ...Ինն ժամ տեւեց, իրիկուան հասանք 
Ճին Տերեսի կոչուած տեղը, հոն չհասած, կէսօրին Աֆրին հասանք, հոն 
խորոտիկ կերանք, ժամ մը հանգիստ ըրինք, ձիերը կերան, Ճին Տերեսի 
եկանք, կառքը խանը դրին, սենեակ մը վարձեցին, հոն պառկեցանք: Օդը 
շատ պաղ էր, ինծի վերմակ մը տուին, վերմակը շատ ծանր էր, վերմակին 
մէջ ձեռքերուս կոշտ բաներ կը դպնային: Վերմակին մէջ վեց հատ հաստ 
ոսկեշղթայ-վզնոց եւ ոսկեդրամներ կան եղեր, վերմակին մէջ պահեր են որ 
ճամփան չկողոպտուին, ինծի ալ սխալմամբ տուեր են: Առտու եղաւ, ելայ 
վերմակը ծալեցի, տարի իրենց տուի ըսի՝ վերմակը ծանր էր, ինծի լաւ 
տաքցուց շնորհակալ եմ, վերմակին մէջ ինչ որ կայ գիտցայ իմ տեղս ուրիշ 
մէկը ըլլար կ’առնէր-կը փախչէր, բայց ես այդ բանը ընողը չեմ: Երկու 
տիկինները իրար երես նայեցան մէկէն վրաս նետուեցան, ինծի 
համբուրեցին, «դուն հալալ կաթ խմեր ես» ըսին: 
Ճամփայ ելանք, կէսօրին հասանք Քրըք Խան, հոն մնացինք, իրիկուան 
խորտիկ ապսպրեցին կերանք, նորէն սենեակ մը վարձեցին, անկողին մը 
փռեցին, ինծի ալ կողմնակի մասնաւոր որ միասին պառկիմ: Պառկեցանք, 
մէջտեղնին առին զիս մինչեւ առաւօտ չպառկեցուցին, ըսին՝ «Պենոն, դուն 
մէկ տարի բանտը ամէն ինչէ զրկուած էիր, մենք ալ քու ըրած լաւութեանդ 
փոխարէն քեզի այս լաւութիւնը կ’ընենք»:
Ուրեմն, այս երկու աղաւնիները որոնք ես հարուստ խանումներ կը 
կարծէի՝ դուրս ինկած աղջիկներ, պոռնիկներ են եղեր: Առտու եղաւ, նորէն 
ճամփայ ելանք, հասանք Թոփ Պուղազը: Զառիվերին ձիերը կառքը 
դժուարով կը քաշէին: Կառապանը ըսաւ՝ «խանումներ եթէ ուզէք, իջէք քիչ 
մը քալեցէք կամաց-կամաց, որովհետեւ ձիերը յոգնած են»: Մենք կառքէն 
իջանք սկսանք քալել: Ճամփուն եզերքը ծաղիկներ կային, ծաղիկներ 
հաւաքելով-զրուցելով քալեցինք, երկու-երեք ժամէն զառիվերը աւարտե-
ցինք, տափարակ ճամփայ հասանք, կառապանը մէկ ժամ հանգիստ 
տուաւ ձիերուն, մենք ալ գացինք ծառերուն մէջ հանգիստ ընելու: Զիս 
նորէն հրաւիրեցին, ըսի՝ «շատ շնորհակալ եմ ձեզմէ, ինծի սպասող կայ, 
այս գիշեր անքուն պիտի մնամ»: Ըսին ինչու ամուսնացա՞ծ ես՝ «այո» ըսի:
- Գիտնայինք քեզի այդքան չէինք յոգնեցներ Պենոն,- ըսին:
- Չէ, ինչ կայ որ ես կը քալեմ, դեռ տասնինը տարեկան եմ, այսպէս տասը 
ճամփորդութիւն կրնամ քալել:
- Ուրեմն եկուր մեզի հետ միասին քիչ մըն ալ ծաղիկ հաւաքենք,-ըսին: 
Նորէն երկուքին միջեւ մտայ սկսանք ծաղիկներ հաւաքել, կառապանը 
եկաւ մեզ կանչեց, նստանք կառքը: Ձիերը հանգիստ կը քաշէին: Հասանք 
Պելէն, տիկինները կառապանին ըսին՝ «քիչ մը սպասէ, կերակուր ուտենք»: 
Մտանք, խորտիկ ապսպրեցին, մէկ շիշ անուշ գինի առին, կերանք-
խմեցինք ճամփայ ելանք: Ասոնց գլուխները լաւ մը քէֆ եղան, սկսան երգել-
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Հայը, Հայրենիքի եւ Ազգի Գոյապահպանման Հարցերուն Դէմ Յանդիման 

Մարդ-անհատը էապէս ընտանիք է, ցեղախումբ, ազգ: Մինչ 
մարդկութիւնը ինք դեռ չէ գտած իր շուրջ այլ Մարդկութիւններ իր վրայ 

հակելու եւ իրեն բացատրելու, թէ ուր կ’երթայ:
Փիէր Թէյար տէ Շարտէն (1881 – 1955)

Իմաստասէր, գիտնական, հնէաբան եւ կրօնական 

Հայ բնորոշումով հաւաքականու-
թիւնները տեսական կերպով նոյն 
կը համարուին, բայց պատմութեան 

պարտադրած զարտուղութիւնները եղած 
են բազմազան, զարգացնելով տարբե-
րութիւններ, գունաթափելով  մէկութիւն 
ըլլալու նախադրեալներու հիմնաւորումները, 
պարտադրելով արժեզրկում եւ այլացում:
Առանց հայրենիքի, հայրենիքէ զրկուած եւ 
հայրենիքէ հեռու ազգ ըլլալու եւ մնալու խարխափում-ողբերգութիւն ապրած 
է եւ կ’ապրի նոյն ազգի անդամներու ճնշող մեծամասնութիւնը, որ սփիւռքն 
է. կէս հայ, ծագումով հայ, զգացումով հայ, համայնք:
Կը կարծենք նոյն ըլլալ: Այս շաբաթավերջի զգացում է: Բայց նո՞յն ենք, 
ինչպէ՞ս նոյն ենք եւ տարբեր: Առարկայականութեամբ եթէ փորձուինք 
պատասխանել հարցումին, աւելի յստակութեամբ կ’ընթանանք մէկութիւն 
կարենալ ստեղծելու ճամբուն վրայ:
Փորձենք ցուցակագրել հաւաքականութիւնները եւ անհատները իրարմէ 
հեռացուցած կացութիւնները եւ ընտրանքները: Այսպէս, Արեւելահայ 
եւ Արեւմտահայ, Հայաստանահայ, հայրենահանուածներու եւ արտա-
գաղթածներու սփիւռքներ: Անուանումներ. ռուսահայ, վիրահայ, ուքրայնահայ, 
իւզպէքահայ, պարսկահայ, պոլսահայ, թրքահայ, լիբանանահայ, սուրիահայ, 
ֆրանսահայ, յունահայ, իտալահայ, հնդկահայ, ամերիկահայ, արժանթինա-
հայ, եւ ուրիշներ, հիմա այս անուանումները աճած են. գերմանահայ, 
պելգիահայ, նետերլէնտահայ, աւստրալահայ, նիուզէլէնտատահայ, 
շուէտահայ, ի հարկէ միշտ զոյգ բաժանումներով. հայրենահանուածներու 
ժառանգներու եւ Հայաստանէն արտագաղթածներու:
Այս թուումը ամբողջական չէ եւ պիտի չըլլայ, քանի որ կը շարունակուի 
տարտղնումը, հիւլէացումը, որուն համար ամբոխային տրամաբանութիւնը 
կ’ըսէ՝ ուր հաց հոն կաց: Հիմա աւելի գիտականացած է տարտղնումի 
տնտեսական արդարացման բացատրութիւնը, կ’ըսենք՝ լաւ ապրելու իրաւունք:
Նորութիւն ըսած չենք ըլլար, ընելով այն հաստատումը, որ տեւաբար 
տարածուող եւ աճող սփիւռք(ներ)ի հայերու համրանքը առնուազն երեք 
անգամ աւելի է հայրենաբնակ հայ ժողովուրդէն:
Այս բոլոր հայերը պարտադրուած են պատշաճիլ իրենց միջավայրին, լաւ 
ապրելու իրաւունքը կենսագործելու համար: Այսինքն, պատշաճելով, անոնք 
իրենց հայու ինքնութենէն նուազ կամ առաւել զիջումներ կ’ընեն, պիտի 
ընեն, որոնք կ’անդրադառնան հայու տեսակի գոյապահպանման: Գինիին 
ջուր խառնելու պէս, օր մը հասնելու համար հոն, ուր ջուրին մէջ գինիին 
հետքը այնքան կը նուազի, որ անհետացած կ’ըլլայ, ո՛չ գինիի համ ո՛չ ալ 
գոյն մնացած կ’ըլլան:
Այդ զիջումները սովորական են, եւ ժամանակի գիծին վրայ անխուսափելիօրէն 
հետզհետէ աւելի ծաւալ կը ստանան: Կը յառաջանան հասարակաց 
ինքնութեան կոճղին յարաբերաբար օտարումներ (aliénations). սկսելով 
լեզուէն, պատմութեան ծանօթութենէն, արմատներու գիտակցութենէն, նոյն 
հաւաքականութեան պատկանելիութեան պահանջած յանձնառութիւններէն, 
հասնելու համար բարքերու, աշխարհայեցողութեան եւ աշխարհընկալման 
հիմնական փոփոխութիւններու: Այս հարթող պատշաճեցումը նախ 
կ’առաջնորդէ երկուութեան, որ ապա կը յանգի հոն, ուր նոր ինքնութիւն մը 
կը զարգանայ նախ զուգահեռաբար հայ ազգայինի, բայց այդ նորը ժամանակի 
ընթացքին ընկերաքաղաքական եւ մշակութային ճնշումի բերումով՝ կ’ըլլայ 
տիրապետող:
Եթէ զգացական ճառէ հեռանանք, պիտի ընդունինք այն ցաւցնող իրա-
կանութիւնը, որ հայը հայրենիքէն դուրս դատապարտուած է անհայրենիք 
ըլլալու վիճակին, քանի որ ծագման, արմատներու հայրենիքին հանդէպ 
քաղաքացիական օրինաւոր պարտաւորութիւններ չունի. հարկ չի վճարեր, 
բանակին չի ծառայեր, չի մասնակցիր անոր որոշումներու կայացման: 
Բախտաւոր պարագային կայ զգացական կապ, բայց չկայ կանոնակարգուած 
պարտաւորութիւններու համակարգ:
Այս դրութիւնը ունեցած է եւ ունի զոյգ հետեւանքներ. Հայաստան 
անոնց կողքէն անցած է, գոհանալով փշրանքներով, իսկ սփիւռք(ներ)ը 

պարտք, պարտաւորութիւն եւ իրաւունք երրեակի զօդող ուժէն զրկուած 
ըլլալով, կը դատապարտուի մաշումի եւ տարտղնումի: Հայաստանի եւ 
սփիւռքի ղեկավարութիւնները այս խնդիրը որպէս ազգային հիմնախնդիր 
երբեք օրակարգ չեն ըրած, մասնակիով եւ օրը օրինով գոհացած են, 
սահմանափակուելով զգացական հայրենասիրութեամբ եւ զգացական 
բարեսիրութեամբ, ազգային մէկութեան գաղափարի լուսանցքին վրայ մնալով:
Իրաւունքի եւ պարտքի ըմբռնումով մասնակցութիւն չէ եղած եւ այսօր ալ չկայ:
Եզրակացութիւնը այն է, եթէ պղպջակներով չբաւարարուինք, որ ստեղծուած է 
դուք հոն մենք հոսի վիճակ մը, որպէս միամիտի վարկած ընդունելով սփիւռքի 
մշտնջենականութիւնը, Հայաստանը դատապարտելով մնալու վատուժ:
Հայրենիքի հզօրացման համար անհրաժեշտ են հայրենատէր համրանք, 
աշխատուժ, մտաւոր եւ յանձնառու:
Միշտ մնացինք զգացական ճառի ոլորտի մէջ, ըսինք եւ կրկնեցինք, որ 
Հայաստանը համայն հայոց հայրենիք է:
Համայնքը կ’ենթադրէ պարտաւորութիւն եւ իրաւունք: Ո՞ւր սահմանուեցան 
եւ կեանքի իրականութիւն դարձան պարտաւորութիւնը եւ իրաւունքը: Այս 
զոյգը ո՛չ զբօսաշրջութիւն է ո՛չ ալ ընդունելութիւն, կամ՝ շքանշան: Ո՞վ կրնայ 
ըսել, թէ ի՞նչ են իրողապէս հայկական սփիւռքի պարտաւորութիւնները, 
անհատներու եւ հաւաքականութիւններու, ի՞նչ են նաեւ անոնց իրաւունքները, 
որպէս հաւաքականութիւն եւ որպէս անհատներ:
Եթէ այս հիմնահարցին մասին մտածուած ըլլար, ազգային գաղափարականի 
հետեւելով որոշումներ կայացուած ըլլային, մշակուած կ’ըլլային օրէնքներ, 
եթէ Հայաստան ինքզինք չբանտարկէր այն միտքին մէջ, որ Հայաստանի 
հարցերը կ’որոշուին Հրազդանի ափին, Հայաստան իրողապէս կ’ըլլար 
համայն հայութեան հայրենիք, օրէնքներով ամրագրուած, մեր երկրի եւ 
ժողովուրդի կացութիւնը եւ ճակատագիրը տարբեր կ’ըլլար: Մէկութիւն 
նուաճած կ’ըլլայինք: Կ’ըլլայինք հզօր:
Մեր հայրենիքի եւ ժողովուրդին դիմագրաւած ներկայի դժուարութիւնները 
յաղթահարելու համար, նպատակ պէտք է ըլլայ, մասնատումները յաղթա-
հարող  իրաւ մէկութեան ստեղծումը:
Կը զարմանամ, որ հայ մտաւորականութիւնը, Հայաստան եւ սփիւռքներ, 
մէկութեան հզօրութիւն ստեղծելու տեսութիւններով հրապարակ չէ եկած 
անցեալին, այսօր ալ չի խօսիր այդ մասին: Աւելի քան երբեք, անցեալի 
անորոշ սահմաններով եւ սահմանումներով համայնքը պիտի վերածե՞նք 
մէկութեան եւ նոյնի, կենսագործելով հայրենատիրութիւնը, միշտ իրաւունքի 
եւ պարտաւորութեան սահմանումներով:
Սովորութեան ուժը այնքան զօրաւոր է, որ այս մասին խօսիլ կրնայ դիմաւորուիլ 
որպէս հերետիկոսութիւն, կամ մակերեսային գործնապաշտութեամբ ըսուիլ՝ 
որ հիմա ժամանակը չէ նման հարցերու, անոնց ժամանակը կու գայ: Ինչո՞ւ 
չմտածել, որ այդ հարցերուն մասին եթէ հիմա չմտածուի, լուծումներ չգտնուին, 
համապատասխան օրէնքներով կազմակերպութիւն չյառաջանայ, վաղը ուշ 
կ’ըլլայ, ընկերային-քաղաքական-մշակութական ազդակներու ճնշման տակ 
կը ստեղծուին վերադարձ-վերականգնում իրականացնելու բացասական 
կացութիւններ:
Անհատին որպէս հայու, ազգի եւ անոր հայրենիքի գոյապահպանական էական 
խնդիրը, անմիջական դժուարութիւնները առանց անտեսելու, օրակարգ 
պէտք է ըլլայ,- ըլլար,- հայ ազգային քաղաքական միտքին համար, ինչ որ 
զանազան բնոյթի դիրքպաշտութիւններէ եւ փառասիրութիւններէ տարբեր 
հարթութեան վրայ կը գտնուի:
Հակառակ ներկայի բարդ կացութեան եւ բազմաթիւ պատճառներով 
հոգեբարոյական ընկճուածութիւններու, յուսալքումներու, անզօրութեան 
զգացումներու, ՈՉ-ՁԵՒԱԿԱՆ-ՅՈՒԶԱԿԱՆ ԻՐԱՒ ՄԷԿՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 
ՀԱՐԱԶԱՏ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՕՐԱԿԱՐԳ ՊԷՏՔ Է ԴԱՐՁՆԷ ՆԵՐՍԸ ԵՒ 
ԴՈՒՐՍԸ ԵՒ ԻՆՔԶԻՆՔԻՆ ՊԷՏՔ Է ՊԱՐՏԱԴՐԷ ԷՍԹԷՊԼԻՇՄԸՆԹԱՅԻՆ ԹԵՐ 
ԵՒ ԴԷՄ ԴԱՍԱԿԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ:
Ինչպէ՞ս ստեղծել ճշմարիտ ՄԷԿՈՒԹԻՒՆ, ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ, ՊԱՐՏՔԻ ԵՒ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՆՍԵԹԵՒԵԹ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՄՈՎ:
Նախ խօսիլ իրարու հետ, խօսիլ մեր ժողովուրդին: Այս «խօսիլ»ը երկնառաք 
շնորհ մը չէ: Աւելի քան երբեք ան մտաւորականութեան առաքելութիւնն է, 
որու ճամբուն վրայ, եթէ հարկ է, կուռքերու եւ կեղծ-ճշմարտութիւններու 
պատրանքներ վերացնել:
Ընդունուած սովորութիւնները գերանցելով, վերասակարգային եւ 
վերհատուածական  բարձրամակարդակ իրաւութեամբ բանալ ՄԷԿՈՒԹԵԱՆ 
ստեղծման էական օրակարգը, հատուածականէ եւ մասնակիէ անդին նայելով, 
միշտ նոյն ուղղութեամբ սեւեռելով հայեացքները,  պատասխանատուութեամբ 
կանգնելով ՀԱՅՈՒ, ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԵՒ ԱԶԳԻ ԳՈՅԱՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒՆ 
ԴԷՄ ՅԱՆԴԻՄԱՆ:
Առանց հրէի եւ հեթանոսի տարբերութիւններու՝ պէտք է վիճարկել:
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Յետոյ մէջտեղի մասին վրայ գծուած տերեւները 
եւ պտուղները կանանչ ու կարմիր ներկեցինք, 
եւ օր մը երբ գործերը վերջացան, օրիորդ 
Ազատուհին հաւաքեց զանգակները, անոնց վրայ 
մեր անունները գրեց, ու տուփերու մէջ հետը 
դասարանէն դուրս տարաւ: 
Հասաւ տարեվերջի հանդէսին օրը: Ես շատոնց 
մոռցած էի ձեռային աշխատանքի դասին 
պատրաստած մեր զանգակները: 
Բոժոժներով եւ նուագի ուրիշ գործիքներով երգեր 
երգեցինք, եւ քանի մը կարճ ոտանաւորներ 
արտասանեցինք: 
Անկէ վերջ ճիշտ չեմ յիշեր ի՛նչ ըրինք, բայց հանդէսի 
վերջաւորութեան օրիորդ Ազատուհին եւ տիկին 
Նուրիկեանը, տոպրակներու մէջ խաղալիքներ եւ 
մեր կարած զանգակները բաժնեցին: 
Տունը երբ մայրս տոպրակը բացաւ, տեսայ որ 
խաւաքարտէ զանգակին վարի մասին վրայ, օրեր 
եւ թուականներ ցոյց տուող տրցակ մը հաստ 

թուղթեր փակցուած էին: 
Վայրկենական հասկցայ որ ձեռային աշխատանքի 
պահերուն մենք կաղանդի նուէրներ պատրաստած 
էինք մեր տուներուն համար: 
Մայրս շատ ուրախացաւ: Փաթթուեցաւ ինծի, 
համբուրեց եւ օրացոյցը պատէն կախեց: Անոր 
առաջին էջը նոր տարուայ Յունուար երկուքի 
առաւօտեան վերցուց վրայէն, եւ անկէ վերջ 
թուականներու թուղթէ տրցակը ամէն օր 
պակսեցաւ եւ բարակցաւ...: 
Մայրս չէր սիրեր խօսիլ իր զգացումներուն մասին: 
Բայց օրացոյցին վերջին թուղթերը չփրցուց, եւ 
ինձմէ յիշատակ ստացած զանգակը, վերջին 
դեղնած թուղթերով քանի մը տարի պատէն 
կախուած պահեց: 
Ես դեռ պզտիկ էի, եւ ուրիշ նուէր չէի կրնար 
տալ, բայց եթէ կրնայի, պիտի ուզէի օրացոյցին 
տեղ անուշահոտ շատ սրուակներ, ու օրիորդ 
Ազատուհիին կօշիկներուն չափ փայլուն կաշիէ 
կօշիկներ տուած ըլլալ մօրս....

Քամփինաս, Պրազիլ

Փայլուն Կօշիկներ ...
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Սկիզբը Էջ 02 խոր ինքնութիւններն են: Հենց այս պատճառով, 
հակամարտութեան իրավիճակներում դրանք 
յաճախ դիտաւորեալ թիրախաւորւում են 
որոշակի համայնքին առաւելագոյն հաւաքական 
վնասուածքներ հասցնելու համար: 
Ցանկացած յարձակում ցանկացած կրօնական 
համայնքի վրայ, լինի դա այդ համայնքի 
անդամների կամ այդ համայնքի հետ առնչուող 
վայրերի վրայ, յարձակում է ընդհանրապէս 
կրօնական ազատութեան վրայ, եւ, հետեւաբար, 
յարձակում բոլոր կրօնական համայնքների 
վրայ: Եւ քանի որ կրօնական շինութիւններն 
ու վայրերը կրօնական ինքնութեան կրողներ 
են, պաշտամունքի վայրը վնասելը իրական 
բռնութիւն է հաւատացեալների անձնական 
եւ հաւաքական կրօնական ինքնութեան 
դէմ, որ վիրաւորում է նրանց ինքնութիւնն ու 
յիշողութիւնները:
Միւս կողմից, հոգալով սուրբ եւ պաշտամունքի 
վայրերի ֆիզիկական ամբողջականու-
թեան մասին, մենք պաշտպանում ենք այն 
մարդկանց արժանապատուութիւնը, ում 
համար հոգեհարազատ են այդ սրբավայրերը: 
Եւ երբ մենք համագործակցում ենք տարբեր 
ազգերի, կառավարութիւնների եւ հաւատքի 
համայնքների հետ` պաշտպանելու կրօնա-
կան ժառանգութիւնը, մենք ազդարարում 
ենք բժշկման եւ միասնութեան բարեփոխման 
ուղերձը:
Հետեւաբար, մենք միանում ենք սուրբ վայրերի 
Համընդհանուր կանոնակարգի հաստատմանը 
եւ, մասնաւորապէս, հետեւեալ դրոյթներին.
• Սուրբ վայրերը պէտք է պահպանուեն 
ներկայ եւ գալիք սերունդների համար` արժա-
նապատուութեամբ, ամբողջականութեամբ 
եւ յարգանքով իրենց անուան եւ դաւանանքի 
ինքնութեան նկատմամբ: 

Մայր Աթոռում Տեղի Ունեցած «Միջազգային Կրօնական 
Ազատութիւն Եւ Խաղաղութիւն» Խորագրով Համաժողովի 

Ընդունած Յայտարարութիւնը

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Մենք վերահաստատում ենք կրօնի կամ 
համոզմունքների ազատութեան իրաւունքի 
սկզբունքները, որոնք ամրագրուած են 
Մարդու իրաւունքների համընդհանուր 
հռչակագրում եւ մարդու իրաւունքների 
միջազգային եւ տարածաշրջանային յետագայ 
պայմանագրերում: Մենք հաւատում ենք, որ 
այս իրաւունքը պատկանում է բոլորին` անկախ 
հաւատքից կամ ազգութիւնից, պատմութիւնից 
կամ քաղաքական հանգամանքներից: 
Այս իրաւունքը պատկանում է նաեւ հայ 
ռազմագերիներին, ովքեր դեռ անօրինական 
կերպով գտնւում են գերութեան մէջ, որոնց 
ազատ արձակման եւ հայրենադարձութեան 
համար մենք միջնորդում ենք եւ աղօթք 
առաքում: 
Մենք միջնորդում եւ աղօթում ենք նաեւ 
Արցախի/Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի 
համար, որի ազատ եւ խաղաղ բնակութեան 
իրաւունքը մարդկային սրբազան կեանքի մասն 
են կազմում:
Մենք շեշտում ենք սուրբ եւ պաշտամունքի 
վայրերի, ինչպէս նաեւ կրօնական ժառանգու-
թեան պահպանութեան խիստ կարեւորութիւնը 
կրօնական ազատութեան արդիւնաւէտ 
իրացման եւ ազգերի ու համայնքների միջեւ 
խաղաղ յարաբերութիւնների խթանման եւ 
պահպանման համար: Կրօնական ազատու-
թիւնների իրականացման երաշխաւորման 
համար էական նշանակութիւն ունի պաշտա-
մունքի վայրերի պաշտպանութիւնը եւ դրանց 
ազատ հասանելիութիւնը:
Աւելին, սուրբ եւ պաշտամունքի վայրերը, 
ինչպէս նաեւ կրօնական ժառանգութիւնները 
մարդկանց եւ հաւատքի համայնքների ամենա- Շար. Էջ 08
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Մայր Աթոռում Տեղի Ունեցած...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Դրանք պէտք է պահպանուեն եւ՛ որպէս կրօնական նշանակութեան 
վայրեր, եւ՛ որպէս իրենց համայնքների եւ մարդկութեան պատմական, 
մշակութային եւ բնապահպանական ժառանգութիւն: Նրանք չպէտք է 
պղծուեն կամ վնասուեն, ոչ էլ կրօնական համայնքները հարկադրաբար 
զրկուեն իրենց սուրբ վայրերից: 
• ...բոլոր կողմերը պէտք է նպաստեն սուրբ վայրերի պահպանմանը, 
ընդունեն ուրիշների սուրբ վայրերի նշանակութիւնը որպէս պաշտամունքի 
վայրեր եւ ինքնութեան վայրեր, յարգեն այլոց կրօնական զգացմունքները 
այդ վայրերի նկատմամբ եւ շեշտեն դրանց հոգեւոր արժէքը, այլ ոչ թէ 
որեւէ ռազմավարական, տարածքային կամ ռազմական նշանակութիւնը: 
Չի կարելի մերժել մարդկային խմբի կապուածութիւնը սուրբ վայրին:
Մենք նաեւ ընդունում եւ հաստատում ենք ՄԱԿ-ի Գործողութիւնների 
ծրագրի համապատասխան դրոյթները կրօնական վայրերի պաշտպա-
նութեան համար. ՄԱԿ-ի Գործողութիւնների ծրագիրը կրօնական 
առաջնորդների եւ դերակատարների համար` կանխելու բռնութեան 
հրահրումը, որը կարող է յանգեցնել վայրագ յանցագործութիւնների. 
Համաշխարհային ժառանգութեան համագումարի եւ Համաշխարհային 
ժառանգութեան համագումարի շրջանակներում կրօնական ունեցուածքի 
պաշտպանութեան մասին յայտարարութիւնը:
Ինչ վերաբերում է 2020 թուականին հակամարտութիւնից յետոյ Արցա-
խում/Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, որն իրականացուել 
է Ադրբեջանի կողմից եւ աջակցւում է նրա դաշնակիցների կողմից, 
մենք խորապէս տագնապած ենք ներկայումս նրա վերահսկողութեան 
ներքոյ գտնուող տարածքներում հայկական կրօնական եւ մշակու-
թային ժառանգութեան ոչնչացման, վնասի եւ պղծման բազմաթիւ 
հաղորդագրութիւններից: 
Մեր մտահոգութիւնը սաստկանում է, երբ մենք հիմնաւորուած կերպով 
տեղեկանում ենք Ջուղայում, Նախիջեւանում եւ Ադրբեջանի այլ վայրե-
րում համաշխարհային ժառանգութեան նշանակութիւն ունեցող 
հայկական պատմական վայրերի համակարգուած բնաջնջման մասին:
Այսպիսով, մենք.
- Կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարութեանը` անյապաղ եւ անարգել 
կերպով թոյլատրել միջազգային փորձագէտներին եւ դիտորդական 
առաքելութիւն իրականացնողներին մուտք գործելու Արցախի/լեռնային 
Ղարաբաղի այն տարածքները, որոնք վերջերս յայտնուել են Ադրբեջանի 
վերահսկողութեան տակ, ինչպէս նաեւ Նախիջեւանի եւ Ադրբեջանի այլ 
վայրեր անկախ գնահատում իրականացնելու համար:
- ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ին կոչ ենք անում այս ոլորտներին գնահատման 
առաքելութիւնը դարձնել հրատապ գերակայութիւն:
- Խրախուսում ենք երկխօսութեան եւ համագործակցութեան նախա-
ձեռնողական եւ կանոնաւոր ներգրաւումը, թէ խօսքի եւ թէ ներգործուն 
համերաշխութեան փորձերը, երբ թիրախում են կրօնական վայրերը եւ 
այլ կրօնների ու հաւատքների հաւատացեալները:
- Միջազգային հանրութեան բոլոր անդամների համերաշխութեան 
եւ միջամտութեան կոչ ենք ուղում` հայ ժողովրդին եւ համայնքներին 
երաշխաւորելու այն նոյն իրաւունքները, որոնք միջազգային իրաւունքի 
եւ բարոյական պատասխանատուութեան ուժով վերապահուած են 
բոլորին, ներառեալ կեանքի իրաւունքները, կրօնի կամ համոզմունքների 
ազատութիւնը, ինչպէս նաեւ մշակութային արտայայտումն ու ինքնորոշումը:
- Մեր եւ համաշխարհային էկումենիկ ընկերակցութեան սերտ 
քրիստոնէական աջակցութիւնն ենք արտայայտում Հայ եկեղեցուն: Մենք 
կանգնած ենք Հայ Եկեղեցու, նրա ժողովրդի, նրա սպասաւորութեան եւ 
քրիստոնէական վկայութեան կողքին:
- Խոստանում ենք շարունակել համատեղ աշխատանքը Սուրբ 
Էջմիածնում միասին այս օրերի ընթացքում բարձրացուած խնդիրների 
եւ մտահոգութիւնների լուծմանն ուղղուած գործողութիւնների աւելի 
մանրամասն ծրագրի մշակման եւ իրականացման ուղղութեամբ:
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 «Եղածը Փոքր Միջադէպ Է». Ալէն Սիմոնեան

Ատրպէյճանեան Սպառնալիք Հայաստանին. 
France 24

Արցախի երեխաները տեղափոխող փոխադրա-
կառքը կանգնեցնելը, ՀՀ Ազգային Ժողովի 
նախագահ Ալէն Սիմոնեան կը համարէ մանր 
գործողութիւններով մարդոց յոյզերու վրայ 
ազդել:
Այսպիսի համոզմունք յայտնած է ՀՀ ԱԺ 
նախագահ Ալէն Սիմոնեանը, մեկնաբանելով  
Գորիս–Կապան ճանապարհին արցախցի 
երեխաները տեղափոխող փոխադրակառքին 
հետ կապուած`արպէյճանցիներու կատարած գործողութիւնները։
«Կարծում եմ`որեւիցէ մէկին չի յաջողուի հեռացնել Արցախի դրօշը, Արցախի 
զինանշանը: Ապարդիւն մանր գործողութիւններ են, որոնք աւելի շատ 
միտուած են մարդկանց յոյզերի վրայ ազդելուն, բայց չի ստացուելու», նշեց 
Ալէն Սիմոնեան:

«France24» հեռատեսիլային ալիքը լուսաբանութիւն պատրաստած է հայ-
ատրպէյճանական լարուածութեան եւ սահմանին տիրող իրավիճակին 
մասին:
«Ատրպէյճանական սպառնալիքը՝ Հայաստանի սահմաններուն» խորագրով 
լուսաբանութեամբ նշուած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի համար պատերազմին 
Ատրպէյճանի դէմ հայկական ուժերու պարտութենէն տասը ամիս անց, 
Հայաստանը կը տեսնէ, որ իր սահմանամերձ շրջանները Պաքուի կողմէ 
սպառնալիքի տակ յայտնուած են:
«Ըստ Երեւանի, հարիւրաւոր ատրպէյճանցի զինուորներ 2021 թուականի 
Մայիսի կէսերուն մուտք գործած են Հայաստանի տարածք, մասնաւորապէս՝ 
Սիւնիք եւ Գեղարքունիք սահմանամերձ մարզեր:
Իրավիճակը մտահոգութիւն եւ նոյնիսկ խուճապ կ'առաջացնէ Հայաստանի 
մէջ, յատկապէս սահմանամերձ գիւղերու մէջ, ուր միջադէպերը յաճախակի 
են», նշուած է լուսաբանութեամբ:
Նաեւ ծրագրի հեղինակները պատմած են սահմանամերձ Շուռնուխի, 
Ներքին Խնձորեսկի մասին, որոնց բնակիչներուն կեանքը կտրուկ փոխուած 
է ատրպէյճանական զօրքի յառաջխաղացման եւ անոնց յենակէտերու 
առկայութեան պայմաններով:


