
Լիբանանի Նախարարաց Խորհուրդը իր երէկուայ նիստին որոշեց յատուկ 
յանձնախումբ մը կազմել, որուն պարտականութիւնը պիտի ըլլայ կազմել 
յատուկ ծրագիր մը երկիրը դուրս բերելու իր տնտեսական եւ ֆինանսական 
դժուարութիւններէն: 
Այս առիթով նաեւ, նախարարները երդուեցին իրենց թեկնածութիւնը 
չներկայացնել յառաջիկայ երեսփոխանական ընտրութիւններուն, որպէս 
նախաքայլ քաղաքական բարեփոխումներու:

Հայաստան-Գերմանիա յարաբերութիւնները կը զարգանան բաւական 
բուռն կերպով։ Armenpress.am-ը կը հաղորդէ, թէ Պեռլինի մէջ ԶԼՄ-ներու 
համար եղած յայտարարութեան ժամանակ, այս մասին նշած է Գերմանիոյ 
վարչապետ Անկելա Մերքելը։
«Հայաստանի մէջ կատարուած են մեծ փոփոխութիւններ։ Փոփոխութիւններ 
կը կատարուին այսօր իրաւական համակարգի մէջ։ Մենք համոզուած ենք, 
որ ատիկա դիւրին գործ չէ, եւ Հայաստանին յաջողութիւն կը մաղթենք 
այդ գործին մէջ»,- ըսած է Անկելա Մերքել։ Ան վերյիշած է իր այցելութիւնը 
Հայաստան եւ ընդգծած, որ տպաւորուած էր «ԹՈւՄՕ» կեդրոն այցելութեամբ։ 
Այդ այցելութիւնը իր արդիւնքը տուած է, եւ Անկելա Մերքել տեղեկացուցած 
է, որ աշնան Պեռլինի մէջ եւս պիտի բացուի «ԹՈւՄՕ» կեդրոն։ Ան նշած է, 
որ բուռն համագործակցութիւնը կը շարունակուի տարբեր ոլորտներու մէջ։ 
Նկատած է, որ Հոկտեմբերին Գերմանիոյ մէջ կայացած է տնտեսական համա-
ժողով, որ նոր էջ բացած է հայ-գերմանական յարաբերութիւններուն մէջ։
Անկելա Մերքել կարեւոր համարած է Աֆղանիստանի մէջ Հայաստանի 
խաղաղապահներու առաքելութիւնը եւ շնորհակալութիւն յայտնած ատոր 
համար։ Ան նշած է, որ Հայաստանի իր գործընկերոջ հետ հանդիպումը պիտի 
շարունակուի յագեցած օրակարգով, անդրադարձ պիտի կատարուի նաեւ 
Հայաստան-Ատրպէյճան յարաբերութիւններուն։

Սուրիոյ խորհրդարանի քար-
տուղար Ռամի Սալեհ յայտնեց, 
որ կը նախատեսուի որ Սուրիոյ 
խորհրդարանը այսօր քուէարկէ 
19-րդ դարու վերջաւորութեան 
եւ 20-րդ դարու սկիզբը Օսմա-
նեան Կայսրութեան ծրագրած 
եւ իրագործած Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը ճանչցող եւ 
դատապարտող բանաձեւ մը։ 
Ան վստահեցուց, որ Օսմանեան Կայսրութեան պատմութիւնը լեցուն է 
Սուրիոյ ժողովուրդին այլազան բաղադրիչներուն ջարդերուն արհաւիրքով, 
հայեր, սուրիանիներ եւ այլք։ Խորհրդարանը իր օրակարգին վրայ պիտի 
ներառնէ Սուրիական-Հայաստանեան խորհրդարանական բարեկամու-
թեան Յանձնախումբին կողմէ ներկայացուած 20-րդ դարուն Օսմանեան 
Կայսրութեան թուրք իշխանաւորներուն կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան 
եւ Սուրիոյ ժողովուրդի այլ բաղադրիչներու ցեղասպանութեան ճանաչումն 
ու դատապարտումը հաստատող բանաձեւը։

Մինչ Պէյթ էլ Ուասաթ կը պատրաստուի հիւրընկալել հարիւրաւոր հրա-
ւիրեալներ ոգեկոչելու համար նահատակ վարչապետ Ռաֆիք Հարիրիի 
սպանութեան 15րդ տարելիցը, Լիբանանի ներկայ վարչապետ Հասսան Տիապ 
ուշագրաւ յայտարարութեամբ մը հաստատեց, որ Հարիրիի սպանութիւնը 
յարձակում մըն էր Լիբանանի երազներուն վրայ:
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Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Մամլոյ Արձակուրդ 
Նահատակ Վարչապետ Ռաֆիք Հարիրիի մահուան 15րդ տարելիցին 
առիթով «Զարթօնք» լոյս պիտի չտեսնէ Շաբաթ 15 Փետրուար 
2020ին:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս կը տեսնէ Երկուշաբթի 17 Փետրուար 2020ին:

Կառավարական Յանձնախումբ Աշխատելու 
Տնտեսական Փրկութեան Ծրագրի Վրայ

Պատմական Քայլով Մը Սուրիոյ Խորհրդարանը 
Այսօր Կը Քուէարկէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 

Ճանչցող եւ Դատապարտող Բանաձեւը

Հարիրիի Սպանութիւնը Յարձակում Մըն էր 
Լիբանանի Երազներուն Վրայ. Տիապ

Հայաստան-Գերմանիա Յարաբերութիւնները 
Բուռն Կերպով Կը Զարգանան. Մերքել

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ցեղասպանութիւն 100 + 4
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Գերմանիան Հայաստանի 
Համար Խորհրդարանական 
Կառավարման Կարեւոր ու 

Յաջող Օրինակ է. Փաշինեան

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Միհրան Գալֆայեան

Ծնած է 1891 թուականին՝ Կ. 
Պոլիս։ Ծառայած է որպէս՝ 
Օսմանեան բանակի գործա-
ւորական Բ. գումարտակի 
զինուորական բժիշկ։
Մահացած է 1915թ. փետրուար 
14-ին, ժանտախտէ՝ 24 տարե-
կան հասակին։
Հայկ Ս. Բիւրատը անոր յիշա-
տակին ձօնած է իր մի գիրքը։

2018-էն Հայաստանը անցած է 
խորհրդարանական կառավար-
ման համակարգի եւ Գերմանիան 
Հայաստանի համար շատ կարե-
ւոր եւ յաջող օրինակ է խորհրդա-
րանական կառավարման առու-
մով: Այս մասին, Armenpress.
am-ի տեղեկութիւններով, յայտա-
րարած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը՝ Պեռլինի մէջ Գերմանիոյ 
վարչապետ Անկելա Մերքելի հետ 
լրատուամիջոցներու համար համա-
տեղ յայտարարութեան ընթացքին:
«Կ՝ուզեմ ընդգծել մեր հետաքրքրու-
թիւններուն եւս մէկ կէտ Գերմանիոյ 
հետ յարաբերութիւններուն գծով: 
Գիտէք, որ 2018-էն Հայաստանը 
անցած է խորհրդարանական կառա-
վարման համակարգի եւ Գերմանիան 
մեզի համար շատ կարեւոր եւ յաջո-
ղած օրինակ է խորհրդարանական 
կառավարման առումով: Ըլլալով 
արդիւնաւէտ, ուժեղ պետութիւն, 
Գերմանիոյ մէջ յստակ կը գործեն 
հակակշիռներու եւ փոխզսպում-
ներու մեքենականութիւնները, ուր 
ժողովրդավարութիւնը շատոնց 
այլեւս կասկածի տակ չէ եւ 
անշրջելի է պատմականօրէն: Այս 
առումով՝ Գերմանիոյ հետ մեր յարա-
բերութիւնները շատ կարեւոր են 
եւ տիկին վարչապետի հետ պիտի 
խօսինք ներկայիս Հայաստանի մէջ 
ընթացող զարգացումներուն մասին, 
մեր բարեփոխումներու օրակարգին 
մասին»,- ընդգծած է վարչապետ 
Փաշինեան:

«Սուրիոյ Ժողովուրդը 100 Տարիներ Առաջ Արդէն Իսկ 
Ճանչցած Էր Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ Իր Հողին Վրայ 

Ընդունելով Ցեղասպանութեան Վերապրողները»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Մայր Աթոռում Կատարուեց Տեառնընդառաջի 
Նախատօնակը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
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Քիչ առաջ Սուրիոյ Հանրա-
պետութեան նախագահ Պաշար 
Ալ Ասատին ուղղած իր նամակին 
մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթո-
ղիկոս ջերմօրէն ողջունեց Սուրի-
ոյ Հանրապետութեան Խորհըր-
դարանին կողմէ, այս առաւօտ 
Հայոց Ցեղասպանութեան միա-
ձայնութեան ճանաչումը:
«Վստահ ենք, որ Դուք եւ Ձեր 
հանգուցեալ հայրը կարեւոր դեր 
ունեցաք ցեղասպանութեան 
դատապարտումի ու ճանաչումի 
գծով՝ Ձեր հրապարակային կեց-
ւածքներու ճամբով անցնող տարի-
ներու ընթացքին: Այս առիթով, 
կ’ուզենք նաեւ շեշտել, որ Սուրի-
ոյ ժողովուրդը իր բաղկացուցիչ 
տարրերով՝ իր պետութեամբ ու 
բոլոր կառոյցներով արդէն իսկ 
100 տարիներ առաջ ճանչցած 

Փետրուարի 14-ին Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին 
նշելու է Տեառնընդառաջի տօնը, 
որը խորհրդանշում է 40-օրեայ 
մանուկ Յիսուսի ընծայումը տաճա-
րին։ 
Բերկառատ տօնի սկիզբն ազդա-
րարուեց փետրուարի 13-ի երե-
կոյեան: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմի-
ածնի միաբանութիւնը Երեկոյեան 
ժամերգութեան մասնակցեց Ս. 
Գայիանէ վանքում: Յաւարտ 
ժամերգութեան, հանդիսապետու-
թեամբ Մայր Աթոռի երիցագոյն 
միաբան Գերաշնորհ Տ. Ոսկան 
արքեպիսկոպոս Գալփաքեանի, 
տեղի կատարուեց նախատօ-
նակ, ապա՝ տարուայ առաջին 
Անդաստանի արարողութիւնը, որի 
ընթացքում օրհնուեցին աշխարհի 
չորս կողմերը: 
Այնուհետեւ «Քրիստոս փառաց» 
տաղի երգեցողութեան ներքոյ 
Ս. Գայիանէ խորանի կանթեղից 
վառուած Քրիստոսին խորհրդան-
շող մոմով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 

էր Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 
երբ իր հողին վրայ ընդունած էր 
ցեղասպանութենէն վերապրող հայ 
ժողովուրդի զաւակները:
Դուք ցեղասպանութիւնը ճանչ-
ցած եղաք, երբ ցեղասպանութե-
նէն ճողոպրած մեր զաւակներուն 
հետ Սուրիոյ ժողովուրդը կիսեց 
իր հացն ու ջուրը: Ահա թէ ինչու 
մեր ժողովուրդը Սփիւռքին մէջ 
յատուկ ուրախութեամբ կ’ողջունէ 
Սուրիական Խորհրդարանի այս 
որոշումը: Մեր բարձր գնահատան-
քը կ’ուզենք յայտնել Սուրիոյ Խոր-
հըրդարանին, Ձերդ վսեմութեան 
եւ Սուրիոյ ժողովուրդին՝ մաղթե-
լով ամբողջական խաղաղութիւն 
եւ բարգաւաճ օրեր Սուրիոյ Հան-
րապետութեան»:
Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրա-
պետը նմանօրինակ նամակ մը յղեց 

եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Մայր Աթոռի միաբանական շէնքի 
շրջափակում վառեց Տեառնըն-
դառաջի խարոյկը՝  կենսատու 
լոյսը փոխանցելով նաեւ ներկայ 
հաւատաւոր ժողովրդին:
Այս առիթով Գէորգեան հոգեւոր 
ճեմարանի սաները հանդէս եկան 
հոգեւոր եւ ազգային երգերի կատա-
րումներով:

նաեւ Սուրիոյ Խորհրդարանի 
նախագահին:

Տարիներ առաջ Տեառնընդառաջի 
տօնը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկ-
րորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
կողմից հռչակուել է որպէս նորա-
պըսակների օրհնութեան օր: Այս 
կապակցութեամբ փետրուարի 
14-ին` եկեղեցիներում մատուցուե-
լիք Ս. Պատարագի աւարտին, կը 
կատարուի նորապսակ զոյգերի 
օրհնութեան կարգ:
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայ եկեղեցւոյ հնագոյն եւ անշարժ տօներէն մէկն է Տեառնընդառաջը, 
որ կը կատարուի մեր Տիրոջ ու Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ 
Ծնունդէն քառասուն օրեր ետք՝ Փետրուար 14-ին։

Տեառնընդառաջ կը նշանակէ Տիրոջ ընդառաջ երթալ. եւ այս տօնը մեր Տիրոջ 
Յիսուս Քրիստոսի մանկութեան շրջանին ամէնէն կարեւոր եղելութիւններէն 
մէկն է, որ Աստուածայայտնութիւնը բացայայտող սուրբգրային դէպքերէն 
մին հանդիսացած է։ 
Ըստ աւանդութեան եւ հրէական օրէնքին համաձայն, երբ կինը զաւակ 
ունենար 40 օր ետք պէտք է տաճար երթար, Աստուծոյ ընծայ մատուցանէր 
եւ աղօթէր։ Հարուստները իրենց հետ կը տանէին ընտիր ոչխար, երկու 
տատրակ եւ դրամ. իսկ աղքատները միայն տատրակ եւ փոքր գումար մը։ 
Յովսէփն ու Մարիամ աղքատ դասակարգին կը պատկանէին։ Սովորութեան 
համաձայն սուրբ կոյս Մարիամը իր ծննդաբերութենէն քառասուն օրեր ետք, 
Յիսուս մանուկը իր հետ առնելով տաճար կ’երթայ։ Այդ ժամանակաշրջանին 
այդ տաճարին մէջ ծերունի մը կ’ապրէր՝ Սիմէոն անունով, որ արդար եւ 
բարեպաշտ ծերունի մըն էր։ Ան իր աղօթքներով միշտ խնդրած էր, որ 
Աստուած իրեն երկար կեանք տայ։ Մինչեւ որ իր աչքերով տեսնէ աշխարհի 
ու մարդկութեան Փրկիչը։ Նախախնամական զուգադիպութեամբ կոյսին 
տաճար եղած պահուն ինք եւս այդտեղ կը գտնուէր. հանդիպելով Մարիամին 
եւ Յիսուս մանուկին ան հրաշալիօրէն կը զգայ տիրոջ ներկայութիւնը եւ 
մանուկը գրկելով կ’ըսէ. «Այժմ, ո՛վ Տէր, համաձայն քու խոստումիդ՝ 
ձգէ՛ որ ծառադ խաղաղութեամբ մեռնի. որովհետեւ աչքերովս տեսայ 
Փրկիչը, որ ղրկեցիր բոլոր ժողովուրդներուն, որպէս լոյս՝ հեթանոսնե-
րը լուսաւորելու եւ քու ժողովուրդիդ՝ Իսրայէլի փառք ըլլալու» (Ղկ 
2.29-32): Ահաւասիկ, այս դէպքին մէջ է որ Աստուծոյ յայտնութեան գաղափաը 
անգամ մը եւս կը շեշտուի։ Աստուծոյ կամ Տիրոջ ընդառաջ երթալը այս 
տօնը աւելի եւս գրաւիչ կը դարձնէ, որ անուանուած է Տեանռընդառաջ 
կամ Տէրնտես։
Հայ եկեղեցւոյ մէջ Տեառնընդառաջի տօնը իր ծիսակատարութեամբ եւ 
կրօնական բնոյթ ունենալուն կողքին, ստոյգ է որ նաեւ ան միախառնուած 
է ազգային շատ մը աւանդութիւններով եւ հաւատալիքներով, որոնք 
պատմութեան ընթացքին մեծ ժողովրդականութիւն վայելած են։
Համայն հայութեան մօտ ընդհանրացած, մեծ ժողովրդականութիւն վայելող 
եւ մեծագոյն աւանդութիւնններէն մէկն է խարոյկահանդէսը։ Փետրուար 13-ի 
երեկոյեան՝ Տեառնընդառաջի նախատօնակէն անմիջապէս ետք, եկեղեցւոյ 
շրջակայքին մէջ փայտեր հաւաքուած եւ մէկտեղ կուտակուած կ’ըլլան, 
որոնք խարոյկահանդէսի համար պատրաստուած կ’ըլլան։ Եկեղեցական 
արարողութենէն ետք, հաւատացեալները կը հաւաքուին այդ տախտակնե-
րուն շուրջ եւ եկեղեցիէն բերուած մոմերով կը վարեն կրակը։ Աւանդութեան 
եւ սովորութեան համաձայն երիտասարդները կը սկսին ցատկել այդ կրակին 
վրայէն եւ մէկը միւսին կը քաջալերէ, որ ոչ միայն երիտասարդները՝ այլ նաեւ 
փոքրիկներն ու տարեցները եւս ցատկեն։
Հին ժամանակաշրջանին այս տօնը իր մէջ կը խտացնէր այլեւայլ հաւա-
տալիքներ. օրինակ՝
† Հայ գեղջուկները բահերով մոխիր կը վերցնէին, իրենց արտերուն 
մէջ հաւատքով ցանելու համար, որպէսզի գարնան աւելի բարիքներու 
առատութիւն ըլլար։

† Ընտանիքին երէց անդամները ափով մոխիր կը վերցնէին եւ իրենց տան 

շուրջը կը տարածէին, որպէսզի չարը հեռու 
մնայ իրենց օճախներէն։

† Համոզում էր նաեւ որ այդ օրէն սկսեալ, 
պէտք էր երկրին վիճակը փոխուէր եւ 
ջերմութիւնը աւելի զգալի դառնար։

† Նախաքրիստոնէական շրջանէն մնացած 
սովորութեան համաձայն, պէտք էր որ 
նորապսակ զոյգեր ցատկէին այդ կրակին 
վրայէն մաքրագործուելու եւ ծնունդը 
նուիրագործելու նպատակով։

† Ամուլ կիներ իրենց փէշերը պէտք էր որ 
այրէին այդ կրակով, որպէսզի յղանան։

Այդ օրը իւրաքանչիւր անձ, եկեղեցիէն 
մոմ վառելով կամ լապտեր ապահովե-լով, 
պէտք է տանէր իր տունը, որպէսզի ԼՈՅՍԸ եւ ԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ տիրէ այդ 
տան մէջ եւ բոլոր խռովութիւնները փառատին։
Այս խարոյկահանդէսը եւ նման աւանդութիւններ, հեթանոսական ժամա-
նակաշրջանէն մեզի հասած է. ինչպէս նաեւ շատ մը աւանդութիւններ՝ 
նախաքրիստոնէական ժամանակաշրջանէն, որոնք առնչուած են հայոց 
կեանքի հաւատալիքներուն։
Ո՞վ է Սիմէոն ծերունին։
Սիմէոն ծերունին կ’ապրէր Երուսաղէմի մէջ։ Ան աստուածավախ, բարեպաշտ 
եւ արդար մարդ մըն էր եւ շատ հաւանա-բար հոգեւորական եղած է, 
որովհետեւ տաճարին մէջ իրեն վերապահուած էր օրհնութիւն տալը։ 
Աւանդութեան համա-ձայն Եգիպտոսի Պտղոմէոս թագաւորը կղզիի մը մէջ 
72 թարգմանիչներ հաւաքեց, որպէսզի եբրայերէնէն յունարէնի թարգ-մանեն 
Հին Կտակարանը։ Այդ թարգ-մանիչներուն մէջ նաեւ Սիմէոն ծերունին կը 
գտնուէր։ Իրեն յանձնուեցաւ Եսայի մարգարէութեան գիրքը, որպէսզի 
թարգ-մանէ։
Առաջին աւանդութեան համաձայն, երբ կը հասնի այն տողին ուր կ’ըսէ թէ, 
«Ահա կոյ-սը պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը 
էմմանուէլ պիտի կոչուի» (Ես 7.14), մտածելով թէ մարդիկ կրնան 
չհաւատալ, կը ջնջէ այս տողերը. սակայն մտավախութիւն ունենալով որ 
իր թարգմանութիւնը պիտի տարբերի միւսներուն թարգմանութենէն, ան 
անմիջապէս դարձեալ կը գրէ այդ տողերը, սակայն քնանալէն առաջ դարձեալ 
կը ջնջէ ու այդպէս կը քնանայ։ Առաւօտեան երբ կ’արթննայ կը տեսնէ այդ 
ջնջուած տողերը մագաղաթի վրայ գրուած են ոսկի տառերով։ Սիմէոն 
ծերունին Աստուածաշունչը առնելով կը համբուրէ եւ կը սկսի զԱստուած 
փառաբանել եւ երանի կու տայ բոլոր անոնց, որոնք պիտի տեսնեն ու գրկեն 
կոյսէն ծնած մանուկը։ Աստուած լսելով իր աղօթքը, իրեն կը խոստանայ որ 
մինչեւ Տիրոջ Օծեալը չտեսնէ պիտի չմահանայ։
Երկրորդ աւանդութեան համաձայն, դարձեալ Եսայի մագարէութեան 
գիրքի թարգմանութեան ժամանակ երբ կը հասնի այն տողին ուր կ’ըսէ, 
թէ «Ահա կոյսը պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը 
էմմանուէլ պիտի կոչուի» (Ես 7.14), ան կը մտածէ թէ կոյս բառը այս տեղ 
սխալ է եւ կ’ուզէ սրբագրել, անոր տեղ գործածելով կին բառը. սակայն նոյն 
վայրկեանին տիրոջ հրեշտակը գալով իրեն կ’ըսէ թէ այս խօսքը կատարուած 
պիտի տեսնես, եւ պիտի չի մեռնիս մինչեւ կոյսէն ծնած թագաւորը գրկես 
քու ձեռքերուդ մէջ։

Վերջերս տեղի ունեցաւ «Օսքար-2020»ի մրցանակաբաշխութիւնը, բայց 
մինչեւ յաջորդ «Օսքար»ի մրցանակաբաշխութիւնը, շարժանկարա-
յին աշխարհը եւ շարժապատկերի սիրահարները պիտի քննարկեն 

այս տարուան «Օսքար»ին արժանացած ժապաւէնները, պիտի խօսին 
ոսկեայ արձանիկը խլող երջանիկներուն մասին, որոնց անունները արդէն 
շարժապատկերային արուեստի Ամերիկեան ակադեմիայի պատմութեան 
մէջ արձանագրուած են:
«Օսքար»ի մրցանակաբաշխութիւնը, երկրորդ անգամ, տեղի ունեցաւ 
առանց յայտարարագիրը վարողի, փոխարէնը ամերիկացի ռեփըր Էմինէմին 
ելոյթը հատեց բոլոր սպասուած սահմանները եւ ծածկեց ազդարարողին 

բացակայութիւնն ու ուրիշ բացեր, եթէ կային:
«Օսքար»ը միշտ կը յաւակնի ըլլալ տար-
ւան գլխաւոր հանդիսութիւնը՝ առանց 
թերութիւններու եւ բացթողումներու: 
Իսկ հանդիսավարին բացակայութիւնը 
կազմակերպիչները իբրեւ ոճ ընտրած 
էին, ռեփըրին յայտնուիլը եւս բեմին վրայ 
նախապէս չէր յայտարարուած եւ անակնկալ 
էր: Էմինէմին առասպելական երգը՝ 2003 
թուականի օսքարակիր հիթը «Ինքզինքդ 
կորսնցել» խորագրով, ողջ աշխարհը կրկին 
հիացմունքով լսեց:
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Որպէսզի Սերունդները Չմոռնան Հերոս Ասատուր Սաչեանը
ԱԶԱՏՈՒՀԻ ՍԻՄՈՆԵԱՆ

Պատանեկան յուշերուս մէջ 
անջնջելիօրէն դրոշմուած են 
ամէն տարուան Հոկտեմբեր 
15-ին Հաճնոյ հերոսամարտին 
նուիրուած հանդիսութիւններն ու 
նախաձեռնութիւնները։ Հաճըն-
ցիներուն համար առաջնահեր-
թութիւն էր նահատակներու հոգի-
ներուն համար պատրաստուելիք 
մատաղը։ Որպէս վերապրող, հայրս 
մեծ յուզումով եւ ոգեւորութեամբ կը 
նախաձեռնէր՝ իր հայրենակիցներու 
խումբով պատրաստելու ճիտապուր-
մատաղը, Շաբաթ գիշեր մինչեւ 
առաւօտեան ժամերը։ Կիրակի 
առաւօտեան պատարագ եւ հոգե-
հանգստեան արարողութիւն տեղի 
կ’ունենար իսկ կէսօրէ ետք ալ 
յուշահանդէս, Նոր Հաճնոյ Փիլի-
պոսեան սրահին մէջ։ Օրուան յայ-
տագրին մաս կը կազմէր Հաճընէն 
վերապրողներուն վերապահուած 
բաժինը որ կ’ընդգրկէր անոնց յու-
շերու ներկայացումը Հաճնոյ գոյա-
պայքարին դրուագներէն, յաճախ 
արտասանուած Հաճնոյ բարբառով։ 
Հո՛ն է որ ես առաջին անգամ լսեցի 
հօրս պատմութիւնը, թէ ան ինչպէս 
Սիսէն գացած էր թուրքերու կողմէ 
պաշարուած Հաճըն, վտանգելով 
իր կեանքը, հոնկէ վերադարձած 
էր իր հետ բերելով անհրաժեշտ 
տեղեկութիւնները՝ Հաճնոյ ռազմա-
գիտական տուեալներուն մասին։ 
Այդ քաջութեան համար Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոս Սահակ Խապայեան 
զինք անուանած էր «հերոս» առ 
ի գնահատութիւն իր կատարած 
ազգային սխրագործութեան։ 
1961 թուականին Տօնիկեան տպա-
րանէն լոյս տեսաւ հօրս «Դրուագ-
ներ Հաճնոյ Հերոսամարտէն եւ 
Հերոսին Ոդիսականը» հատորը 
որ գրի առած էր Ատանացի 
երիտասարդ մտաւորական Արամ 
Ասպետ (Պետրոսեան) որ ժամանա-
կաւորապէս հաստատուած էր 
Պէյրութ որպէս քաղաքական 
ապաստանեալ եւ կ’ապրէր ծնող-
քիս հետ նոյն երդիքին տակ։ Առ 
ի երախտագիտութիւն հօրս ցու-
ցաբերած ասպնջականութեան, ան 
պատրաստակամութիւն կը յայտնէ 
գրի առնելու հօրս յուշերը, որոնք 
հինգ մեծադիր տետրակներու մէջ 
ամփոփուած էին։ Տարիներ ետք 
սոյն ձեռագիրները տպագրութեան 
կը յանձնուին մտաւորական Միհրան 
Սէֆէրեանի խմբագրութեամբ։ Իր 
ժամանակաշրջանը բնորոշող այս 
պատմական գործը հանրութեան 
սեփականութիւնը դարձնելու երկու 
մտաւորականներու անձնուրաց 
աշխատանքը արժանի է բարձր 
գնահատանքի։ Ահա այդ հատորէն 
օգտուելով ջանացած եմ ներկայաց-

նել հօրս՝ որպէս սուրհանդակ, 
պաշարուած Հաճըն երթալու եւ 
վերադառնալու վճռակամութիւնն 
ու խիզախութիւնը, որ ապահովեց իր 
անուան կցուած «հերոս» մակդիրը։ 
Ասատուր Սաչեան 1919-20 տարի-
ներուն Սիս կը գտնուէր երբ 
Հաճըն, շրջապատուած թրքական 
թնդանօթներով, մեկուսացուած 
էր Կիլիկիոյ այլ քաղաքներէն։ Իր 
հայրենակիցներն ու ընտանեկան 
բոլոր պարագաները Հաճնոյ մէջ 
էին ու անոր սիրտը կը տոգորէր 
այդ հարազատներու անստոյգ 
ապագայով։ Հաճնոյ մասին ոչ 
մէկ տեղեկութիւն կը հասնէր Սիս 
եւ Ատանա կայք հաստատած 
հաճընցիներուն եւ հայութեան այլ 
հատուածներուն։ Հաճըն մոռա-
ցութեան տրուած էր թէ՛ ֆրան-
սական իշխանութիւններու եւ թէ՛ 
հայ կամաւորական խումբերու 
ղեկավարութեանց կողմէ։ Որպէս 
հաճընցի, Ասատուր կը տագնապէր 
իր հայրենակիցներու կացութեամբ 
եւ կ’ուզէր ամէն գնով Հաճըն երթալ 
անձամբ տեսնելու զանոնք եւ իր 
կարելին ընելու անոնց օգնութիւն 
հասցնելու համար։ Իր այս այրող 
կրակը եւ ջերմ ցանկութիւնը կը 
փոխանցուի կամաւորական սպա-
յակոյտի պետ Չանկալեանին, 
որ զինք կը կանչէ իր մօտ հար-
ցաքննութեան։ Չանկալեան Ասա-
տուրին կը ներկայացնէ այն բոլոր 
դժուարութիւնները որոնց պիտի 
ենթարկուէր ան, եթէ Հաճըն երթալու 
փորձ մը ընէր։ Անկասկած որ մահը 
հաստատ իր բաժինը պիտի ըլլար։ 
Ասատուր անյողդողդ կամքով կառ-
չած կը մնայ իր որոշումին վրայ՝ 
մեկնելու Հաճըն։ Ուստի ղեկավար 
մարմինները վստահ ըլլալով որ ճիշդ 
անձն է որ կրնար այս սրբազան 
գործը յաջողութեամբ պսակել, զայն 
կ’օժտեն նման արկածախնդիր 
ճամբորդութեան մը անհրաժեշտ 
պիտոյքներով, ինչպէս թրքական 
գիւղական ձեռք մը հագուստով, 
կարճ փող հրացան 500 փամփուշ-
տով, ռումբերով, հեռադիտակով եւ 
ուտելիքով։
Խումբ մը կամաւորներ կու գան 
զինք ճամբու դնելու Սիսէն 1 ժամ 
հեռու գիւղ մը։ Բաժանումի պահը 
տխուր էր, բայց Ասատուրն էր որ 
կը քաջալերէր իր ընկերները, թէ 
ինք անպայման պիտի վերադառնար 
ողջ առողջ եւ իրենք զիրար պիտի 
տեսնէին կրկին։ Այս ճամբորդու-
թիւնը ան կը ծրագրէ կատարել գիշե-
րով եւ ցերեկները հանգստանալով։ 
Քաջատեղեակ ըլլալով թրքական 
գիւղերու եւ քաղաքներու աշխար-
հագրական դիրքերուն, ան պիտի 
որոնէր ճամբաներ՝ ժայռերու ու 
մացառներու մէջէն, միշտ հեռու 
մնալով մարդաբնակ շրջաններէն։ 
Դժուարանցանելի անցքերուն ու 
փոսերուն մէջ գլորումը պատճառ 

կ’ըլլան որ ան երկու ժամուան ճամ-
բան 9 ժամէն կտրէ։ 
Իր ճամբուն վրայ բացի թուրք չէթէնե-
րէ (զինեալներէ) ան կ’ակնկալէր 
հանդիպիլ նաեւ թափառաշրջիկ 
ցեղերու ու անոնց կենդանիներու 
հօտերուն, որոնք խիստ վտանգաւոր 
կրնային ըլլալ։ Բարեբախտաբար, 
այս վայրերէն ալ ապահով կ’անցնի 
սակայն բնութիւնը չի գործակցիր 
իր հետ ու տեղատարափ անձրեւ 
մը կը սկսի սաստկօրէն տեղալ։ 
Հագուստները կը թրջուին, կը ծան-
րանան ու գետինը լպրծուն ըլլալով 
չի կրնար քալել։ Երկու ժամ կը 
մնայ ծառի մը ճիւղին կռթնած, այս 
անշարժութիւնը դող կը պատճառէ 
իրեն, սակայն կրակ վառելու կը 
վախնայ, կասկած չյառաջացնելու 
համար։ Այս վիճակին մէջ յանկարծ 
մարդու ոտնաձայն կը լսէ. չէթէներ 
էին անոնք, որոնք պահակութիւն 
կ’ընէին խրամներու մէջ։ Անոնցմէ 
մէկը զինք կը տեսնէ եւ լուր կու 
տայ իր ընկերներուն։ Ասատուր 
առանց վայրկեան մը կորսնցնելու 
կը կրակէ եւ 3 չէթէներ դիտապաստ 
գետին կ’իյնան իսկ մնացեալները 
կը փախչին։ Ան հարկադրուած 
կ’ըլլայ ճամբան փոխել եւ երեք 
ժամ քալելէ ետք կ’ապաստանի 
հսկայ ժայռերու կողքին ուր կը 
հանգչի ապահով զգալով ինքզինք։ 
Չէթէները ի զուր զինք կը փնտռէին 
իրարու ձայն տալով, սակայն 
ձեռնունայն կը վերադառնային 
իրենց որջերը։ Մութը կոխելէ ետք 
ան կ’երթայ գիշերել տաճկաց գերեզ-
մանատունը, քանի որ թուրքեր 
չափազանց շատ կը վախնային 
գերեզմանատուներէն, հետեւաբար 
հայ մարտիկներուն համար գերեզ-
մանատունը ամենաապահով 
վայրն էր թշնամի թուրքերէն իրենք 
զիրենք պաշտպանելու համար։ 
Գերեզմանատան մէջ քանի մը ժամ 
քնանալէ ետք, կրկին ճամբայ կ’իյնայ 
իր մարտնչող հայրենիքը՝ Հաճըն 
հասնելու մեծ բաղձանքով։ Կը հասնի 
Աղղալ Ուշաղի գիւղը եւ կը սպասէ 
որ բնակչութիւնը տուն մտնէ ու 
փողոցները ամայանան։ Լռութեան 
մատնուած գիւղին մէջէն քալած 
պահուն յանկարծ կը լսէ շուներու 
հաջոցը որ կը կասեցնէ զինք ու կարճ 
դադարէ մը ետք կրկին կը շարունակէ 
իր ճամբան։ Այս գիւղը որպէս անցք 
օգտագործելը շատ վտանգաւոր 
էր սակայն ուրիշ ելք չունէր ու այդ 
վտանգը աւելի կը գօտեպնդէր զինք՝ 
հայրենիք հասնելու իր երազի իրա-
կանացման ճամբուն վրայ։ Մինչ 
այդ իր դիմաց կ’ելլէ հովիւներով եւ 
շուներով պաշտպանուած այծերու 
երամակ մը, ուստի կը հարկադրուի 
ճամբան փոխել ու քալել դէպի ամա-
րանոցները։ Ձորերու մէջէն հոսող 
առուակներու ափին նստած կը 
հանգստանայ ու ապա կը շարունակէ 
քալել անվհատ դէպի հայրենիք, դէպի 

ծննդավայր Հաճըն։
Մինչեւ առաւօտ շատ երկար ճամբայ 
կտրած ըլլալով կը հասնի նոր լեռ-
ներու ստորոտը, ուր հովիւի մը տունը 
կ’երեւէր եւ ուրկէ այծերն ու ուլերը 
արօտավայր կը դիմէին։ Կրկին շան 
հաչոցներ կը լսէ որոնք զինք կը 
վախցնեն։ Ստիպուած ճամբան կը 
հարկադրուի փոխել ու այս անգամ 
մեծ դժուարութեամբ բարձր լեռ մը 
կը սկսի մագլցիլ։ Կ’արժէր իր կեանքի 
ապահովութիւնը ձեռք ձգելու համար 
այդ դժուարութիւնը եւս յաղթահարել, 
իր կեանքը պէտք էր հայրենիքին 
համար ան ամէն ինչ պիտի ընէր 
ողջ առողջ Հաճըն հասնելու համար։ 
Լերան վրայ ընկողմանած կրակ կը 
վառէ, կը տաքնայ ու կը կազդուրուի։ 
Հակառակ ցերեկը քնանալու 
եւ գիշերը քալելու իր ծրագրին, 
կ’որոշէ ցերեկով իջնել վար ու լեռ-
նային անտառներու ամայութենէն 
օգտուելով քալել ցերեկով որը խիստ 
վտանգաւոր էր։ Յանկարծ կը տեսնէ 
մէկը, որ դէպի իրեն կը մօտենայ ու 
շուտով կանգ կ’առնէ ծառի մը ետին 
ու հոնկէ ալ դէպի լերան գագաթը 
կը մագլցի։ Քիչ մը հանգչելէ ետք 
լեռնէ լեռ մագլցելով Եաղպասանի 
լեռը կը հասնի ուրկէ մշուշի մէջ կը 
տեսնէր Հաճնոյ լեռները։ Կը յուզուի 
ու կ’արտասուէ, մտաբերելով իր 
եղբայրներուն անօգնական եւ գուցէ 
սովահար վիճակը, անհաւասար 
կռուի մէջ յուսալքուած ու յոռետես։ 
Իր գտնուած վայրը վտանգաւոր էր 
քանի որ թուրքեր ամառնային իրենց 
արձակուրդը կ’անցընէին այստեղ՝ 
Կիտնէշէն կոչուած ամարանոցին 
մէջ։ Գիշերով հարկաւոր էր այս 
տեղերէն անցնիլ շարունակելով ճամ-
բան մինչեւ կապոյտ ջուր (Կէօք-
սու) կոչուած գետը որ Հաճընէն 
միայն չորս ժամ հեռու էր։ Գետի 
եզերքի բարձունքներուն վրայ վայրի 
կենդանիներ կային եւ վտանգաւոր 
էր այդտեղ կեցութիւնը։ Մարդաբնակ 
չըլլալուն կը համարձակի լքուած 
տուներէն մէկուն մէջ կրակ վառել 
ու տաքնալ մինչեւ առաւօտ։ 

Պատմամշակութային Արձագանգ
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Հոնկէ կ’իջնէ ու վայրի կենդանիներու 
սարսափազդու որջերուն մօտէն 
անցնելով, մէկուկէս ժամէն կը հասնի 
Կապոյտ ջուրի եզերքը։ Հայրենիքի 
անսահման սէրը ուժ կու տար ու 
քաջութիւն, շարունակելու իր խիստ 
վտանգաւոր ճանապարհորդութիւնը։
Այժմ միակ խնդիրը որ կար 
Կապոյտ գետէն անցնիլն էր։ Ան 
նախատեսած էր այս դժուարութիւնը 
եւ իր հետ բերած էր պարան մը 
եւ երկու երկարավիզ վարտիկներ։ 
Վարտիկները թրջելով, ոտքերը 
կապելով կ’ուռեցնէ եւ վրան 
տարածուելով ծփալ կը սկսի 
առանց ընկղմելու վտանգին։ Իսկ 
ռազմամթերքն ու ուտեստեղէնը կը 
տեղաւորէ իր շինած փայտէ մակոյ-
կին վրայ։ Պարանի մէկ ծայրը մէջքին 
եւ միւս ծայրը մակոյկին կապելով 
գետին վրայ կը ձգէ ինքզինքը եւ 
լողալով ապահով կ’անցնի միւս ափը։ 
Արդէն հասած էր եզերքը ուր չինարի 
ծառերը իրենց ճիւղերը տարածած 
էին ջուրին մէջ եւ անոնցմէ մէկուն 
կառչելով դուրս կու գայ ջուրէն։ Զէնքը 
կը պատրաստէ, հագուստները կը 
հագուի, պաշարը կարգի կը դնէ։ Թաց 
հագուստներով քալելը դժուար էր 
ուստի տեղ մը կը նստի ու կը չորցնէ 
զանոնք։ Գիշերով կը հասնի Աթման, 
ուր հեռադիտակէն կ’երեւային հովիւ-
ներ եւ շուներ, որոնց վախէն կը 
սպասէ մինչեւ անոնց անհետանալը։ 
Քանի մը ժամ քալելէ ետք կը 
հասնի Աթմախի ակը, որ Հաճնոյ 
հողագործներու հացահատիկի 
ցանքին վայրն էր։ Հոնկէ կ’անցնի 
Ուճիպէք ըսուած տեղը։ Յոգնած 
էր եւ սպառած ու ոսկորները կը 
ցաւէին։ Հեռադիտակէն ամայութիւն 
նշմարելով կրակ կը վառէ, կը տաք-
նայ եւ հագուստները կը չորցնէ։
Առաւօտուն կը դիտէ Հաճնոյ լեռ-
ները ու կը նշմարէ Հաճնոյ համայ-
նապատկերին միայն մէկ մասը։ 
Հեռուն խրամներ կ’երեւին քարով 
եւ ծառերու ճիւղերով ծածկուած, 
ոչ ոք կ’երեւէր խրամներուն մէջ։ 
Հաճնոյ սահմանին կանգնած պէտք 
էր դիրքորոշուիլ թէ ինչպէս կարելի 
էր Հաճըն մտնել։ Ան եկած էր տեսնե-
լու իր հայրենակիցները, խօսելու 
անոնց հետ ու վերադառնալու Սիս, 
Հաճնոյ լուրերը տանելով իր հետ։ 
Ան խօսք տուած էր ու պիտի յարգէր 
իր խոստումը։ Ողջ առողջ մինչեւ 
Հաճնոյ սահմանները հասնելէ ետք 
պէտք էր մուտք գործէր Հաճըն, 
նոյնիսկ եթէ այդ արժէր իր կեանքը։ 
Այս վճռակամութեամբ ան կ’որոշէր 
իր բռնելիք ճամբան։  Ճիշդ պիտի 
ըլլար զօրանոցի մէջտեղէն գիշերով 
անցնիլ եւ Ս. Թորոս եկեղեցւոյ 
պարտէզներուն մէջէն սողոսկիլ 
Հաճըն։ Մեծ զգուշութեամբ կը յառա-
ջանայ քայլ առ քայլ եւ միեւնոյն ատեն 

գետնէն սողալով կը հասնի թրքական 
զօրանոցին վերի մասը։ Անշշուկ 
սպրդելով զօրանոցի ետեւի մասէն 
կամաց-կամաց կրկին սողալով 
կը հասնի Թուրսարգիսեաննե-
րու գերեզմանատունը։ Վտանգը 
շրջանցած էր, կը լսէր թուրքերու եւ 
հաճընցիներու խօսակցութիւնները, 
որոնք շատ մօտ դիրքերու վրայ էին։ 
Թուրքերու դիրքերը ետին ձգած 
ըլլալով ալ վախ չկար անոնցմէ, 
սակայն եթէ զգոյշ չըլլար հայու 
գնդակի զոհ կրնար դառնալ։ 
Հաճընցիք զինք թուրք լրտես կար-
ծելով կրնային կրակել իր վրայ։ Ս. 
Թորոս եկեղեցւոյ դիմացը պատնէշի 
մը ետին պահուըտած կէս գիշե-
րին կը պոռայ թէ ինք Ասատուր 
Սաչեանն է, Սիսէն սուրհանդակ 
եկած է։ Անոնք չեն հաւատար եւ 
զինք թուրք կարծելով կը սկսին 
կրակել եւ այդ զինարձակումը 
մօտ 1 ժամ կը տեւէ։ Ասատուր իր 
ամբողջ ուժով կը պոռայ որ չկրա-
կեն ու յանկարծ իր հօրեղբօրորդին 
Նազարէթ Սաչեանը կը ճանչնայ 
իր ձայնը եւ իր զինակիցներուն 
կը պատուիրէ չկրակել։ Մեծ յու-
զումի եւ ուրախութեան բացա-
գանչութիւններով անոնք կը գիր-
կընդխառնուին եւ կ’արտայայտեն 
իրենց զարմանքը, թէ ինչպէս ան 
կրցած էր հասնիլ Հաճըն երբ բոլոր 
ճամբաները փակ էին իր առջեւ։ 
Այս ինչ հրաշք էր, որ Ասատուրը 
հասցուցած էր Հաճըն։ 
Զինեալ հաճընցիները Ասատուրը 
անմիջապէս հրամանատար Ճէպէ-
ճիի քով կը տանին, որ ճակատը 
համբուրելով կ’ըսէ «դուն հերոս 
ես»։ Սիսէն Չանկալեանի եւ Թուր-
սարգիսեանի կողմէ կաթով գրուած 
նամակները ան կը յանձնէ Ճէպէճիին 
որոնք կրակին ցոյց տրուելով կը 
կարդացուէին։ Այդ նամակներու 
բովանդակութիւնը կը պարզէր 
ֆրանսական կառավարութեան 
դիրքը Հաճնոյ հանդէպ որ խիստ 
յուսահատական էր։ Հրամանատա-
րը Ասատուրէն քաղելով բոլոր 
տեղեկութիւնները կը թելադրէր, որ 
ան Սիս վերադառնար եւ Հաճնոյ 
յուսահատական գոյամարտին 
թարգմանը ըլլար թէ՛ հայոց եւ 
թէ՛ ֆրանսացիներու մօտ։ Ան 
տեսակցութիւններ կ’ունենայ նաեւ 
Գայմագամ Չալեանի եւ Հաճ-
նոյ մեծամեծներուն հետ, որոնք 
Հաճնոյ պաշարման բոլոր մանրա-
մասնութիւնները կը փոխանցեն 
իրեն որպէսզի ինք ալ իր կարգին 
տեղեկացնէ այդ բոլորը՝ Սիսի հայ եւ 
օտար քաղաքական եւ ռազմական 
ղեկավարութեան։ Ճէպէճիի հետ 
վերջին տեսակցութիւնը տեղի 
կ’ունենայ Հաճնոյ աղաներու ներ-
կայութեան։ Ճէպէճեան բոլորի 
ներկայութեան կը յայտարարէ «ես 
շատ կռիւներու մասնակցեցայ Կով-
կասեան եւ այլ ճակատներու վրայ 

եւ ստացայ պատուոյ նշան Զօր. 
Անդրանիկէն։ Տասնեակ տարիներու 
մէջ չտեսայ սուրհանդակ մը այնքան 
«հերոս», որքան տեսայ երեք օրեր 
առաջ Ասատուր Սաչեանը։ Եթէ Տէրը 
կամենայ եւ մեր զէնքերը յաղթական 
ըլլան եւ մենք ազատուելու բախտը 
ունենանք, իմ ունեցած բոլոր նշան-
ներս պիտի նուիրեմ մեր «հերոս 
Ասատուրին»։ Ճէպէճին Գոմիսէր 
Յաբէթ Ահարոնեանին կը թելադրէ 
Ասատուրի ճամբորդութեան հետ 
կապուած անհրաժեշտ բոլոր 
ռազմական եւ այլ սարքերը, հան-
դերձանքն ու ուտեստեղէնը պատ-
րաստել ու զայն ճամբու դնել զինուոր-
ներու խումբով մը։ Կէս գիշերին 
անոնք կ’ընկերակցին Ասատուրին՝ 
Հաճընէն դուրս որոշ հեռաւորու-
թեան մը վրայ եւ հրաժեշտ կ’առնեն 
իրարմէ ծանր հոգեվիճակով։ Այս 
առաքելութիւնը եւս Ասատուր յանձն 
կ’առնէ հայրենիքի փրկութեան սուրբ 
նպատակին համար։ Ան բարոյական 
պարտաւորութեան տակ կը զգար 
ինքզինքը վերադառնալու Սիս եւ 
պատմելու ազգակիցներուն՝ հաճըն-
ցիներու օրհասական կեանքին 
մասին։ Արդեօք իր տեսածներէն ո՞ր 
մէկը պիտի պատմէր ծերունիներու 
թախանձանքը, կտրիճներու պատ-
գամները, մայրերու, կոյս քոյրերու, 
եղբայրներու աղաչանքը, Հաճնոյ 
անհեռանկար ապագան։
Հաճընէն Սիս վերադարձը միայն 3 
օրեր կը տեւէ ու արդէն մերձակայ 
այգիներու մէջէն գաղտնաբար յառա-
ջանալով կը մօտենայ հայկական 
դիրքերուն ու ձայն կու տայ «ես 
Ասատուր Սաչեանն եմ, Հաճընէն 
կու գամ»։ Ձայնը չճանչնալով եւ 
թշնամի կարծելով աւելի ուժգին 
կը սկսին կրակել։  Սակայն շատ 
չանցած, կ’անդրադառնան որ եկո-
ղը իրենց հայրենակիցն է շուտով 
կ’առաջնորդեն զինք Սամուէլ 
Չաուշի դիրքին որմէ ետք ան կը 
դիմաւորուի հաճընցի հրամանատար 
Պօղոս Թուրսարգսեանի կողմէ։ 
Անոնք կարօտով կ’ողջագուրուին, 
սակայն երբ Թուրսարգիսեան կ’ի-
մանայ Հաճնոյ անյոյս վիճակին 
մասին ան դառնօրէն կ’արտասուէ։ 
Շուտով տեսակցութիւններ կը 
կազմակերպուին որպէսզի Ասա-
տուրը հանդիպի Ազգ. Միութեան 
ատենապետ Միսաք Ազիրեանին, 
ֆրանսացի նահանգապետ Պ. 
Թայարտային որուն կը յանձնէ 
Գայմագամ Կարապետ Չալեանի 
նամակը։ Թայարտա կը գնահատէ 
Ասատուրը իր քաջագործութեան 
համար սակայն կը յայտնէ որ 
Ատանայէն նամակ ստացած է 
Սիսէն նահանջելու հրահանգով։ 
Թուրսարգիսեան կը խնդրէ արտօնել 
իրեն հայ կամաւորներով եւ իր 
ունեցած ռազմամթերքով Հաճըն 
մեկնիլ օգնութիւն հասցնելու 
համար։ Թայարտան կտրուկ կը 

մերժէ խնդրանքը՝ յուսալքութեան 
մատնելով իր շուրջը գտնուող հայ 
ռազմական եւ քաղաքական այրե-
րը։ Շուտով կ’իրականացուի Սիսը 
պարպելու ֆրանսական ծրագիրը, 
նոր բռնագաղթ մը պարտադրելով 
հայութեան։ Սիսի բնակչութիւնը դէպի 
Ատանա, Տարսօն եւ Մերսին կ’ուղղուի 
ամենադժուար պայմաններու մէջ։ 
Մինչ այդ՝ Ասատուր կը շարունակէր 
իր առաքելութիւնը Հաճնոյ օգնու-
թիւն հասցնելու կազմակերպչական 
աշխատանքներուն։ Սիսի կամա-
ւորական գունդի պետ Չանկալեան 
զինք ղրկած էր Ատանա՝ ազգային 
ղեկավար Միհրան Տամատեանին 
մօտ, յանձնելու Հաճընէն բերած իր 
նամակները եւ տալով լրացուցիչ 
տեղեկութիւններ Հաճնոյ մահամերձ 
վիճակին մասին։ Տամատեան կը 
քաջալերէ Հաճնոյ փրկութեան գոր-
ծը կազմակերպելու տեսլականը։ 
Հետզհետէ կը կազմուի կամաւորնե-
րու բանակը, կը գոյանայ անհրա-
ժեշտ գումարը եւ ի մի կը հաւաքուի 
պատկառելի ռազմամթերք։ Ատանա-
յի Աբգարեան վարժարանի սրահին 
մէջ կը համախմբուին հաճընցիներ, 
ուր Ասատուր կը զեկուցէ Հաճնոյ 
ներկայի գոյավիճակին մասին տալով 
իր ականատեսի վկայութիւնները, 
կը գօտէպնդի զանոնք Հաճնոյ 
օգնութեան փութալու անյետաձգե-
լի գործը, եւ մօտ 500-ի հասնող 
հաճընցիներու կամաւորական 
բանակը անդամագրելու ծրագիրը։ 
Կամաւորական գունդերու համար 
հրամանատար կ’առաջարկուի 
Զօրավար Անդրանիկի բանակէն 
Սարգիս Արմաղանեանը, որուն 
հանդէպ բոլորն ալ ունէին խոր 
հաւատք եւ վստահութիւն։ Արմա-
ղանեան կը մերժէ ընդունիլ նման 
առաջարկ, հիմնուած նախկին փոր-
ձառութեանց հիման վրայ որոնք 
չէին յուսադրեր զինք նուիրուելու 
նման պատասխանատուութեան մը։ 
Սակայն Միհրան Տամատեան կը 
յաջողի համոզել զինք ընդունելու 
այս ազգանուէր առաքելութիւնը։ 
Անմիջապէս ան կը լծուի գործի եւ կը 
մեկնի Ագարճա, ուր համախմբուած 
էին հաճընցի կամաւորները։ Կը 
սկսի կազմակերպել բանակի 
ստորաբաժանումները, հետազօտիչ 
խումբը, յառաջապահը, յետսապա-
հը, հեծելազօրքը, սուրհանդակ-
ները, կարմիր խաչը եւայլն։ Երբ 
Արմաղանեան կը յաջողի կազմա-
կերպել նման հզօր բանակ, կը 
դիմէ Տամատեանին, որ Հաճնոյ 
փրկութեան նուիրուած իր ռազմա-
կան գործողութիւններուն համար 
անկախ ռազմավարութիւն վարե-
լու պաշտօնական հրամանագիր 
ապահովէ ֆրանսական իշխա-
նութիւններէն։ 

Պատմամշակութային Արձագանգ
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Մինչ հարաւ-քորէական արտադրութեան «Մակաբոյծը» ժապաւէնը կը խլէր 
լաւագոյն ժապաւէնի անուանակարգին արձանիկը, շատեր վստահ էին այդ 
յաղթանակին առումով: Խաղադրոյքներուն մէջ շատ մեծ թիւ կը կազմէին 
յօգուտ «Մակաբոյծ»ին կատարուածները, հակառակ որ քիչ չէին յաւակնորդ 
ժապաւէններէն «Ժոքեր»ի եւ միւսներու օգտին դրուած խաղագումարները:
Այս տարի, տարուան դերասանուհի, տարուան բեմադրիչ եւ միւս գործիչնե-
րուն մէջ փայլուն էր տարուան դերասան ճանչցուած Եոաքին Ֆենիքսին 
կերպարը: Տարուան դերասանուհիէն աւելի մամուլը կեդրոնացաւ Ֆենիքսին 
վրայ, իբրեւ շատ տարօրինակ ճամբայ անցած դերասան մը, որ քառասունվեց 
տարեկանին, «Ժոքեր» տրամայի մէջ ստանձնած ծաղրածու արքայազն 
Ժոքերի դերին շնորհիւ դարձաւ 2020 թուականի լաւագոյն դերասան: 
Մրցանակը ստանալէն ետք Ֆենիքսը յուզիչ ելոյթ մը ունեցաւ, որուն մէջ 
պզտիկ տարիքէն իր որդեգրած գաղափարները արտայայտեց.
«Բարեւ: Լա՞ւ էք: Ես շատ շնորհակալ եմ. ես զիս երբեք դահլիճին մէջ 
նստողներէն բարձր չեմ դասեր եւ բարձր չեմ դասեր զիս այն մարդոցմէ, 
որոնց հետ կը մրցէի: Բարձր չեմ դասեր, քանի որ մենք բոլորս նոյն սէրը 
ունինք՝ սէր շարժապատկերային արուեստին հանդէպ: Այդ արուեստին 
շնորհիւ է, որ ունիմ այս երեւակայական ու չքնաղ կեանքը: Չեմ գիտեր, թէ 
առանց շարժապատկերի ի՛նչ պիտի ընէի: Ես կը կարծեմ, թէ ամենամեծ 
նուէրը, որ տրուած է ինծի կամ այս դահլիճին մէջ գտնուողներուն՝ 
ձայնազուրկներուն համար մեր ձայները բարձրացնելու հնարաւորութիւնն 
է: Ես շատ խորհած եմ այն տագնապալի հարցերուն շուրջ, զորս մենք 
այսօր բախած ենք եւ վստահ եմ, որ երբեմն ստիպուած ենք զգալ, որ որոշ 
մարդիկ որոշ մարդոցմէ տարբեր արժէքներ կը կրեն: Խօսելով սեռային 
անհաւասարութեան, ցեղապաշտութեան կամ ոչ աւանդական սեռային 
կողմնորոշում ունեցող մարդոց եւ կենդանիներու իրաւունքներուն մասին՝ 
մենք առաջնահերթութիւնը կու տանք անարդարութեան դէմ պայքարին: 
Յաճախ այնպէս կը թուի, թէ նոյն ազգը, ցեղը, սեռը իրաւունք ունին 
անպատիժ բռնութիւն բանեցնել կամ վերահսկել միւսները:
Ես գիտեմ, որ մենք բնութենէն շատ հեռացած ենք: Մենք յանցաւոր ենք 
եւ այդ յանցաւորներուն մէջ շատ են եսասէրները կամ եսասիրական 
գաղափարներու հաւատացողները: Եսասէրը կը կարծէ, թէ աշխարհը իր 
շուրջը կը դառնայ: Մենք պարզապէս խուժած ենք բնութեան մէջ եւ խլած 
ենք անոր պաշարները: Կը կարծենք, թէ իրաւունք ունինք կով խնամելու 
եւ խլելու անոր ձագը, հոգ չէ, թէ կենդանին որքան կը տանջուի: Այդ ալ չի 
բաւեր, կը խլենք անոր կաթը, որ պահուած է իր ձագին համար եւ այդ կաթը 
կը լեցնենք սուրճին մէջ:
Անհրաժեշտ են փոփոխութիւններ, բայց մարդը կը վախնայ փոփո-
խութիւններէն, կը վախնայ ինքզինքը փոխելու միտքէն, քանի որ կը կարծէ, 
թէ ատոր համար պէտք է զոհաբերէ բան մը կամ հրաժարի արդէն ունեցած 
բանէ մը: Մինչդեռ մարդկութիւնը այնքան ստեղծագործ է, այնքան հնարներ 
ունի, որ կարող է ստեղծել, զարգացնել եւ գործածել փոփոխութիւններ բերող 
այնպիսի միջոցներ, որոնք բարենպաստ կ՚ըլլան կենդանական աշխարհին 
եւ շրջակայ միջավայրին համար:
Ես ալ եսասէր էի, նոյնիսկ երբեմն՝ դաժան. ինծի հետ դժուար էր աշխատիլ: 
Այսօր շնորհակալ եմ, որ ձեզմէ շատերը, այս դահլիճին մէջ, ինծի տուած են 
երկրորդ անգամ փորձելու հնարաւորութիւն: Վստահ եմ, որ մեր լաւագոյն 
փորձառութիւնը այն է, որ մենք ոչ թէ կը քննադատենք զիրար, այլ կը 
սատարենք անցեալի սխալներուն համար: Ահա թէ երբ կը յայտնուինք 
բարձունքին: Երբ կ՚օգնենք մէկզմէկու զարգանալու, առաջ երթալու, սորվելու, 
նաեւ կ՚ուղղորդենք մաքրուելու, քաւութեան, կը բարձրանանք դէպի վեր: 
Ահա ամենէն մեծ մարդասիրութիւնը»:
Այս խօսքերը արտասանելով Եոաքին Ֆենիքս յուզուած է եւ վստահաբար՝ իր 
հանգուցեալ եղբայրը՝ տաղանդաւոր դերասան Ռիվըր Ֆենիքսը յիշած է, որ 
թմրանիւթերու չարաշահումէն մահացած է իր ձեռքերուն մէջ: Առհասարակ 
Եոաքին Ֆենիքսի կեանքը անսովոր մարդու կեանք եղած է եւ մանկութենէն 
հարթ չէ ընթացած:
Եոաքին Ռաֆայէլ Պոտոմ ծնած է 1974 թուականին՝ Փուերթօ Ռիքոյի Սան 
Խուան քաղաքին մէջ, մայրը՝ Առլինը Հունգարիայէն եւ Ռուսաստանէն 
ներգաղթած հրեայ ընտանիքէ մը սերած է, հայրը՝ ծնունդով Գալիֆորնիայէն 
էր եւ կաթողիկէ։ Առլինը ընտանիքը լքած ու փոխադրուած էր Գալիֆորնիա, 
ուր հանդիպած է ապագայ ամուսինին եւ ամուսնացած:
Եոաքին Ֆենիքսի ծնողքը «Աստուծոյ զաւակներ» աղանդին հետեւորդները 
եղած են. անոնք կը ճամբորդէին Հարաւային Ամերիկայի տարածքին եւ 
կը քարոզէին: Օր մը, սակայն, կը հիասթափին, կը ձգեն աղանդը եւ կը 
վերադառնան Միացեալ Նահանգներ: Անոնք կը փոխեն իրենց մականունը 
եւ կ՚ընտրեն «փիւնիկ» («ֆենիքս») անունով թռչունին անունը, իբրեւ 
մականուն: Այդ թռչունը կը վերածնի մոխիրէն եւ կը խորհրդանշէ նոր սկիզբ։ 
Միացեալ Նահանգներու մէջ Եոաքինի մայրը կը սկսի աշխատիլ NBC-ի 
շարժապատկերի համար դերասաններ ընտրելու բաժնին մէջ եւ այդպէսով 
իր երեխաները կը սկսին նկարահանուիլ գովազդի եւ հեռատեսիլային 

շարժանկարներու մէջ:
Ֆենիքսները հինգ երեխայ ունէին: Առաջին հեռատեսիլային դերը Եոաքինը 
խաղացած է 1982 թուականին՝ աւագ եղբօր Ռիվըր Ֆենիքսին հետ։
1995 թուականին ան կը յայտնուի «Ինչի՛ համար կ՚արժէ մահանալ» 
ժապաւէնին մէջ եւ իր խաղընկերները կ՚ըլլան Նիքոլ Քիտմընը, Մեթ Տիլընը 
եւ Քէյսի Աֆլեքը։
2008 թուականին Եոաքին կը յայտարարէ շարժանկարային արուեստէն իր 
հեռանալուն մասին, որոշելով ամբողջութեամբ նուիրուիլ երաժշտական 
ասպարէզին, սակայն այդ յայտարարութիւնը շարժանկարի մը բովան-
դակութեան մաս կը կազմէր: Ֆենիքսին համաշխարհային ճանաչում բերած 
է հռոմէական կայսր Քոմմոտոսի դերը «Կլատիաթէօր» ժապաւէնին մէջ:
Դերասանը բուսակեր է եւ 2003 թուականին մասնակցութիւն ունեցած է 
կենդանիներու հանդէպ դաժանութեան մասին պատմող «Երկրաբնակները» 
վաւերագրական ժապաւէնի ստեղծման աշխատանքներուն, որուն մէջ, 
իրմէ զատ, մասնակցութիւն ունեցած են նաեւ բազմաթիւ այլ բուսակերներ: 
Իր մասնակցած ժապաւէններէն ամենէն աւելի կը խօսի այդ ժապաւէնին 
մասին, որուն համար նաեւ մրցանակ ստացած է: Ան այսօր ալ կենդանիներու 
իրաւունքներու պաշտպանութեան միջազգային ընկերութիւններու անդամ է, 
մեծ աշխատանք կը տանի կենդանիներու հանդէպ մարդոց դաժանութիւնը 
նուազեցնելու ուղղութեամբ:
Յատկանշական է, որ Եոաքին Ֆենիքսի ծնողքին հիփի ըլլալը մեծ ազդեցու-
թիւն ունեցած է իր վրայ: Միացեալ Նահանգներու մէջ 1960-ականներուն 
յառաջացած այս ենթամշակոյթը քարոզողները նման կարգախօս ունէին՝ 
«Սէր, ոչ թէ՝ պատերազմ»: Խումբերով ապրող այդ մարդիկը՝ հիփիները կը 
կարծէին, որ մարդիկ պէտք է ազատ ըլլան, իսկ ազատութեան հասնելու 
համար պէտք է փոխել հոգիին ներքին կառուցուածքը։ Անոնք պատմութեան 
մէջ մտան ճինզ տաբատներով, երկար մազերով եւ վիեթնամական պատե-
րազմին դէմ իրենց հայեացքներով: Ֆենիքսի ծնողքը նաեւ իրենց երեխաները 
կը տանէին, որպէսզի փոքր տարիքէն վարժուին բուսակերութեան ու 
բնութեան հանդէպ սիրոյն:
Ֆենիքսը երեք տարեկանին դարձած է բուսակեր: Այդ տարիքէն ծնողքը 
հրաժարած է անոր եւ իրենց միւս զաւակներուն միսով, հաւկիթով եւ 
կենդանական ծագումով այլ մթերքով կերակրելէ: Դերասանը նաեւ բնական 
մուշտակ կամ կաշիէ մասերով հագուստ չի կրեր: 2020-ի լաւագոյն դերասանը 
իր դերասանական պայմանագրերուն մէջ ունի մասնայատուկ կէտ մը, որով 
պարտաւոր են շարժանկարի իր կերպարին համար նկատի ունենալ միայն 
արհեստական կտորով հագուստներ:
Եղբօրը՝ տաղանդաւոր դերասան Ռիվըր Ֆենիքսին մահը՝ 1993 թուականին, 
ծանր ազդած է Եոաքինի վրայ, մինչ այդ 1988 թուականին երկու եղբայր 
շարժանկարի պատ-մութեան մէջ առաջին անգամ միասին առաջադրուած են 
«Օսքար»ի: Ինչ կը վերաբերի «Ժոքեր» շարժապատկերին, ապա ծաղրածուի 
կերպարը մարմնաւորելու համար, ան ստիպուած է 24 քիլօ նիհարնալ:
Դերասանուհի Ռունի Մարայի հետ Եոաքին Ֆենիքսը ծանօթացած է 
նկարահանումներուն ընթացքին եւ երեք տարի է միասին են, բայց ոչ՝ 
ամուսնացած: Ահաւասիկ, տարուան օսքարակիր դերասան դարձած, «Ոսկէ 
կլոպուս» մրցանքի քառակի անուանակարգուած եւ դափնեկիր, Վենետիկի 
փառատօնի եւ «Կրեմմի» մրցանակի եւ բազմաթիւ այլ մրցանակներու 
դափնեկիր Եոաքին Ֆենիքսին կեանքը: «Կլատիաթէօր»ի աստղային ուղիէն 
ետք, ան կրկին գերեց միլիոնաւոր մարդոց սրտերը, բայց ափսոս, որ անոր 
մարմնաւորած ժոքերը խելագար է եւ ոճրագործ եւ չի հասկնար, թէ ինչ կ՚ընէ:

ՀԱՅԵՐԷՆ ԽՕՍՔ՝ «ՕՍՔԱՐ» ՍՏԱՑԱԾ ՄԷԿ ԺԱՊԱՒԷՆԻ ՄԷՋ
Այս տարուան «Օսքար»ի արժանացած ժապաւէններէն մէկը «Փոքրիկ 
տիկիններ»ն էր, որ արձանիկը խլեց «Լաւագոյն հանդերձանքի ձեւաւորում» 
անուանակարգին մէջ: Այս շարժանկարը կ՚ընդգրկէ կարճ դրուագ մը, ուր 
տղամարդը հայերէն լեզուով կը խօսի։
Ժապաւէնը հիմնուած է ամերիկացի գրող Լուիզա Մէյ Օլքոթի վէպին վրայ, 
բեմադրիչն է՝ Կրեթա Քերվիկ: Դրուագի մը մէջ տղամարդը կը խօսի հայերէն 
եւ հերոսուհին պարի կը հրաւիրէ.
«Ինչո՞ւ Ձեզի նման գեղեցիկ կինը չի պարեր»։
«Ներեցէ՛ք, ես միայն անգլերէն կը խօսիմ»:
Հերոսուհիին պատասխանին տղամարդը նախ հայերէնով կ՚արձագանգէ՝ 
«Եկո՛ւր, պարէ» եւ երբ աղջիկը չի հասկնար ի՛նչ կ՚ըսէ, ան կը շարունակէ 
անգլերէնով։ Շարժանկարը կը պատմէ Մարչերու ընտանիքի չորս քոյրերուն 
հասունացման մասին, որոնք կը բնակին Նոր Անգլիոյ մէջ, 1860-ական 
թուականներուն Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմին ընթացքին: 
Գլխաւոր դերակատարներն են՝ Սիրշա Ռոնան, Էմմա Ուաթսըն, Ֆլորենս 
Փիւ, Էլաիզա Սքանլեն, Լորա Տեռն, Թիմոթի Շալամէ, Մերիլ Սթրիփ։
Հայերէն խօսքը «Օսքար»ի շլացուցիչ փայլքին տակ փոքրիկ, բայց հայե-
րուս համար ժպիտ յառաջացնող դրուագ մը դարձաւ 2020-ի մրցանա-
կաբաշխութեան ժամանակ:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Տարուան Լաւագոյն Դերասանը Եոաքին Ֆենիքս
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Երբ կը հոգնես, կը գազազես աշխարհից
Դարձիր  իմ մօտ, վերադարձիր  դու նորից,
Ցաւած սիրտս միայն քեզնով է շնչել`
Չի  կամենայ նա վերստին քեզ տանջել:

ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

Մեր Մանուկները Հոգեւոր ու Բարոյական Արժէքներով Պէտք Է 
Դաստիարակուին Հայ Ընտանիքէն ու Դպրոցէն Ներս

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հինգշաբթի, 13 Փետրուար 2020-ին, Անթիլիասի 
Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ երեկոյեան ժամերգութեան 
ղօղանջները բարձրացան Տեառնընդառաջի 
նախատօնակին առիթով, որուն հանդիսապե-
տեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս։ Աւանդու-
թեան համաձայն, հոգեպարար արարողու-
թեան ընթացքին կատարուեցան հանդիսաւոր 
Անդաստան եւ մանուկներու տաճար ընծայում, 
իսկ աւարտին՝ շրջափակին մէջ հրավառութիւն։

Նախատօնակի աւարտին, Նորին Սրբութիւնը 
տուաւ իր Հայրապետական պատգամը։ Ան 
իր պատգամին մէջ շեշտեց, որ եկեղեցւոյ 
ծէսերուն եւ արարողութիւններուն ճամբով 
Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի առաքելութեան 
առնչուած դէպքերը նշելը ինքնանպատակ չեն, 
այլ Անոր առաքելութեան մասնակից դառնալու 
խորհրդանիշ են, եւ ըսաւ, որ հոս կը կայանայ 
ճշմարիտ Քրիստոնեայ ըլլալու կոչումը։ 
Խօսքը ուղղելով երիտասարդ ծնողներուն, 
Վեհափառ Հայրապետը ընդգծեց երկու հիմ-
նական միտքեր, որոնց ընդմէջէն վեր առաւ 
նախատօնակին պատգամը։ Առաջին հերթին 
Հայրապետը խօսեցաւ Մանուկին տաճար 
ընծայուելու երեւոյթին մասին։ «Յիսուս 
Մանուկ Աստուծոյ որդին էր եւ պէտք չունէր 
Աստուծոյ ընծայուելու, մկրտուելու կամ խաչուե-
լու, սակայն այս բոլորը Ան ըրաւ մարդուն 
փրկութեան համար, որպէսզի Իր օրինակով 
ցոյց տայ մարդուն ճշմարիտ ճամբան», ըսաւ 
Վեհափառ Հայրապետը։ Երկրորդ կէտին մէջ 
Նորին Սրբութիւնը անդրադարձաւ ու շեշ-
տեց ընտանիքի կարեւորութեան մասին, 
յատկապէս հայ ընտանիքին՝ Աստուծոյ օրհ-
նութեամբ եւ շնորհներով պարուրուած ըլլալուն 

անհրաժեշտութիւնը։ «Աւետարանիչը կ՚ըսէ, 
թէ երբ Մանուկ Յիսուս իր գիւղը դարձաւ, 
Ան Աստուծոյ օրհնութեամբ կը կ’աճէր։ Մեր 
ժողովուրդն ալ մանուկներու կատարած 
իր բարեմաղթութիւններուն մէջ կը նշէ 
Աստուծոյ շնորհքով աճելու Աւետարանական 
մաղթանքը. մարդկային կեանքին մէջ չկայ 
աւելի զօրեղ մաղթանք քան այս մէկը», ըսաւ 
Հայրապետը։ Ան ընդգծեց, որ հայ մանուկներն 
են հայ ազգին ապագան եւ հայ ծնողները 
ունին անոնց բարոյական, հոգեւոր եւ ազգային 
դաստիարակութիւնը եկեղեցւոյ եւ հայ դպրոցի 
ճամբով ջամբելու պարտականութիւնը։ Իր 
խօսքին աւարտին, Նորին Սրբութիւնը աղօթք 
բարձրացնելով Աստուծոյ խնդրեց Անկէ, որ Անոր 
օրհնութիւնը երկնային ցօղի նման իջեցնէ հայ 
ընտանիքներուն վրայ։
Հուսկ, լուսարարապետ Սրբազանը խորանէն 
Քրիստոսի լոյսը խորհրդանշող մոմը բերաւ 
ու յանձնեց Հայրապետին, որ զայն բաշխեց 
հաւատացեալներուն։ Ապա, տեղի ունեցաւ 
մանուկներու տաճար ընծայումը, որմէ ետք 
Հայրապետին առաջնորդութեամբ հաւատա-
ցեալները ուղղուեցան շրջափակ՝ վառելու 
համար աւանդական խարոյկը։ 
Խարոյկին առաջին կայծը տրուեցաւ Վեհափառ 
Հայրապետին օրհնաբաշխ աջով։ Այնուհետեւ 
Դպրեվանքի սաները հոգեւոր ու ազգային 
երգերով խանդավառեցին մթնոլորտը, իսկ 
հաւատացեալները, աւանդութեան համաձայն, 
դարձան խարոյկին շուրջ, ու Քրիստոսի ճշմա-
րիտ լոյսը խորհրդանշող իրենց ձեռքի լոյսերը 
տարին տուն՝ վառելու համար իրենց տան 
ճրագը։ 

ԳԱԳԻԿ ՊԱՏԱԼԵԱՆ
(1961)
«Յիշում եմ»

14 2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Հարկաւոր էր հազարաւորներու փրկութեան 
համար իր ստանձնած պատասխանատուութիւնը 
իր լրումին հասցնել առանց խափանարար, 
արտաքին միջամտութիւններու։ Ֆրանսացիք կը 
մերժեն տալ պաշտօնական որեւէ արտօնութիւն 
եւ Արմաղանեան կը հարկադրուի հրաժարիլ իր 
հրամանատարի պաշտօնէն։ Զինք փոխարինող 
հրամանատարները չունենալով իր կարողութիւնն 
ու հմայքը, պատճառ կ’ըլլան բանակի նօսրացումին 
եւ ի վերջոյ կազմալուծման։ Կը ձախողին Հաճըն 
օգնութիւն ղրկելու բոլոր կարելիութիւնները։ 
Ֆրանսական թրքամէտ քաղաքականութիւնը 
զօրավիգ հանդիսացած էր թրքական ուժերու 
կատաղի յարձակումներուն, ճզմելու համար 
հայկական ըմբոստութեան երեւոյթները Կիլիկիոյ 
տարբեր շրջաններուն մէջ։ Թէեւ անոնց թիրա-
խը գլխաւորաբար Հաճընն էր որուն խիզախ 

մարտիկները կը դիմադրէին հերոսական ինքնա-
պաշտպանութեամբ, առանց արտաքին որեւէ 
օգնութեան։ Պաշարուած Հաճըն 9 ամիսներ 
դիմադրելէ ետք Հոկտեմբեր 15, 1920ին կը նահա-
տակուէր 6000 հաշուող իր բնակչութեամբ։ Հերոս 
Ասատուր Սաչեանի կեանքը մինչեւ իր խոր ծերու-
թիւնը յատկանշուեցաւ անսփոփելի վիշտով 
մը իր նահատակ հաճընցի հայրենակիցներու 
յիշատակին որ մխաց իր հոգւոյն մէջ մինչեւ իր 
մահը։ Զարմանալի զուգադիպութեամբ մը, ան 
մահացաւ 1968 թուականի Հոկտեմբեր 15-ին 
Հաճնոյ հերոսամարտի ոգեկոչման օրը։ Օրուան 
եկեղեցական եւ ազգային իշխանութիւններու 
որոշումով ան արժանացաւ ազգային թաղման 
արարողութեան որպէս հայ ժողովուրդի հերոս 
զաւակը։
Հանգիստ իր եւ իր հերոսական ժողովուրդի 
աճիւններուն։

Որպէսզի Սերունդները Չմոռնան Հերոս Ասատուր Սաչեանը

Պատմամշակութային Արձագանգ
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«ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ» 
Հիմնադրամ
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Սփիւռքահայ արձակագիր եւ հասարակական գործիչ Հայկ 
Նագգաշեանի ընտանիքը 2017 թուականին հիմնեց  «ՀԱՅԿ 
ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ» Հիմնադրամը,  արժեւորե-
լու հայրենի թէ սփիւռքահայ գրողներու հայերէն նորատիպ  
գրական-գեղարուեստական երկերը:
 
Այս առիթով կազմուած եւ երրորդ տարին գործող վեցանդամ 
Գնահատիչ Յանձնախումբը մրցոյթի ներկայացուած նիւթերու 
ամփոփումը պիտի յայտարարէ 2020 Հոկտեմբերին` Հայ Մշակոյթի 
ամսուան փառաւոր հանդիսութեան օրերուն:
Հետաքրքրուած հեղինակներէն կը խնդրուի 2019-ին իրենց լոյս 
ընծայած գիրքերէն  3-ական օրինակ  մինչեւ 2020 թուականի 
Ապրիլ 30-ը փոստով առաքել Տիկին Սօսի Նագգաշեանին եւ 
3-ական օրինակ “Սփիւռք” Գիտաուսումնական Կենտրոն։ 
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Սիրելի ընկ. Սերխիօ Նահապետեան
Նահապետեան ընտանիքի հոգեհարազատ անդամներ
Սրտի դառն կսկիծով իմացանք մեր վաստակաշատ երէց ընկերոջ եւ 
Ձեր ազնիւ հօր ու հարազատին՝ ընկ. Նահապետ Նահապետեանին 
մահուան գոյժը:
Ընկ. Նահապետեանի ազգային կեանքն ու գործը ուղղակիօրէն 
առնչուած են մեր կուսակցութեան եւ միութեան պատմութեան կարեւոր 
հանգրուանին հետ:
Ընկ. Նահապետ Նահապետեանի տիպարը իւրայատուկ եղած է միշտ 
մեր կազմակերպութեան մէջ, որպէս օրինակելի, հեզահամբոյր, բոլորէն 
սիրելի ու յարգելի, անձնազոհ եւ կուսակցանուէր անձնաւորութիւն մը:
Մեր յիշողութեան մէջ միշտ վառ կը մնայ այն սիրալիր ընդունե-
լութիւնը, որուն անարժանաբար արժանացած ենք իր կողմէ՝ Պուէնոս 
Այրէս մեր այցելութեան առիթով, որուն ընթացքին միասնաբար 
բացումը կատարեցինք Թէքէեան Մշակութային Միութեան տեղւոյն 
«Սարտարապատ» կեդրոնին:
Սիրելի Սերխիօ,
Մենք լաւ կը գիտակցինք, որ ծնողքի մը կորուստը մեր կեանքի որ 
հանգրուանին ալ պատահի՝ անդարմանելի է եւ իր խոր հետքը կը ձգէ 
մեր վրայ, ալ ո՜ւր մնաց, որ այդ ծնողքը ըլլայ ընկեր Նահապետեանին 
տեսակէն, որուն հետ անցուած իւրաքանչիւր վայրկեանը աւելի քան 
դաստիարակիչ էր եւ լիցքաւորող:
Համբերութիւն Ձեզի բոլորիդ սիրելիներ: Թող, որ ընկ. Նահապետեանի 
բարի հոգին վերահսկէ բոլորիս գործունէութիւնը եւ դէպի բարին ու 
արդարը առաջնորդէ մեզի:
Բիւր յարգանք իր յիշատակին:

Սիրով՝
ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆ

ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի Վարչութեան 
Ատենապետ

ԳՈՅԺ

ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբի Վարչութիւնը
Սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ իր ժրաջան 

անդամուհիներէն՝
ՍԵԴԱ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ-ԶԱՅԷՏԻ

անժամանակ մահը
Յիշատակը անթառամ թող մնայ մեր սիրելի 

ընկերուհիին:
Սալեհ «Ուաթան» ին յայտնեց 
նաեւ, որ խորհրդարանը նախա-
պէս արծարծած էր Հայոց Ցեղաս-
պանութեան հարցը եւ յարգանքի 
տուրք մատուցած հայ զոհերուն, 
սակայն անհրաժեշտ էր ցեղասպա-
նութիւնը դատապարտող որոշում 
գոյացնել։ Այս իսկ պատճառով այսօր 
բանաձեւը պիտի քննարկուի եւ 
քուէարկուի խորհրդարանի նիստին 
ընթացքին։
Սուրիոյ խորհրդարանի երեսփո-
խան դոկտ. Նորա Արիսեան դիտել 
տուաւ, որ աւելի քան 30 երկիրնե-
րու խորհրդարաններ ճանչցած եւ 
դատապարտած են Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը, Սուրիոյ խորհրդա-
րանին մէջ նախապէս մէկէ 
աւելի երեսփոխաններու կողմէ 
արծարծուած է այս նիւթը, իսկ 
2015-ին, Հայոց Ցեղասպանութեան 
100-ամեակին առիթով, խորհրդա-
րանը յատուկ նիստով յարգանքի 
տուրք մատուցած է Հայոց Ցեղաս-
պանութեան զոհերուն։

ՀՀ մէջ Սուրիոյ դեսպան Մուհամմէտ 
Հաճ Իպրահիմ կարեւոր համարե-
լով ճանաչումը դիտել տուաւ, որ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը գոր-
ծողներուն ժառանգորդները այսօր 
նոյն ոճիրները կը գործեն Սուրիոյ 
ժողովուրդին նկատմամբ, ահաբե-
կիչներու ձեռամբ։ Ան յայտնեց, որ 
ճանաչումը կարեւոր է, որովհե-
տեւ արաբական երկիրներու մէջ 
ցարդ միայն Լիբանանը ճանչ-
ցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը։ 
Խորհրդարանի արաբական եւ 
արտաքին հարցերու յանձնախումբի 
նախագահ Պութրոս Մրճենէ շեշ-
տեց, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
պատմական իրողութիւն է, անոր 
յաջորդեց նաեւ Սուրիոյ հիւսիսա-
յին սահմաններուն վրայ ասորինե-
րուն եւ սուրիանիներուն սպանդը։ 
Ժամանակն է ճանչնալու եւ 
դատապարտելու այս անմարդկային 
արարքներն ու կանխելու անոնց 
կրկնութիւնը, յատկապէս որ մեծա-
թիւ երկիրներ ճանչցած են Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը։

Պատմական Քայլով Մը Սուրիոյ Խորհրդարանը Այսօր Կը 
Քուէարկէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ճանչցող եւ 

Դատապարտող Բանաձեւը

Ցեղասպանութիւն 100 + 4


