
Լոր Մարշան, Կիյոմ Փերիէ եւ Թոմաս Ազուէլոս
Գծագրիչ եւ երանգաւորող՝ Թոմաս Ազուէլոս



Առաջին ընդհանուր պատերազմի նախօրէին շուրջ երկու միլիոն երկու հարիւր 
հայ կ՚ապրէր Օսմանեան կայսրութեան սահմաններուն մէջ: Այս ժողովուրդին 
կարեւոր մէկ մասը կը բնակէր Ստանպուլի եւ Անատոլուի վեց նահանգներուն 
մէջ: 19-րդ դարու վերջաւորութենէն եւ Սուլթան Համիտի գահակալութենէն յետոյ 
հայերը ջարդերու եւ հալածանքներու թիրախ դարձած էին: Անոնք կը հիմնեն 
կուսակցութիւններ եւ կը կազմակերպեն ընդդիմութիւն մը: 1908-ի սահմանադրական 
յեղափոխութիւնը հայերու մօտ ստեղծեց վարչական բարեփոխութեան յոյս մը:

Բայց 1914-ին վրայ հասաւ Համաշխարհային պատերազմը եւ երիտթուրքերու 
իթթիհատական կառավարութեան որդեգրած ազգայնամոլութիւնը ա՛լ աւելի 
սաստկացուց փոքրամասնութեանց դէմ ստեղծուած սպառնալիքը: Կայսրութիւնը 
դարձաւ Եւրոպայի «հիւանդ մարդը»:

24 ապրիլ 1915-ին հարիւրաւոր հայ մտաւորականներ (քաղաքական գործիչ, բժիշկ, 
իրաւաբան, լրագրող, արուեստագէտ) Օսմանեան կայսրութեան մայրաքաղաքին մէջ 
ձերբակալուեցան եւ Հայտարփաշայի կայարանէն աքսորուեցան դէպի Անատոլու:

Հետեւեալ ամիսներու ընթացքին ներքին գործոց նախարար Թալաթ փաշա 
կուսակալներուն աքսորի հրամաններ կ՚արձակէ: Հայեր ճամբաներու վրայ կը 
նետուին, կը ջարդուին եւ կը ստիպուին քալել դէպի Սուրիոյ անապատները, որոնք 
վերածուած էին բացօթեայ գերեզմանոցներու: Իրենց ողջ ունեցուածքին ձեռք կը 
դրուի:

1915-1917-ի միջեւ հայկական պատմական օրրանը գրեթէ բոլորովին կը դատարկուի 
իր հարազատ բնակչութենէն. կէսէն աւելին կը բնաջնջուի, իսկ վերապրողներուն 
մեծամասնութիւնն ալ կ՚աքսորուի:



20 ապրիլ 2014, կիրակի

Air France
ընկերութեան

Մարսէյլ-
Ստանպուլ 

թռիչքը վայրէջք 
կատարած է։
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ԱՅՈ

ՅԱՋՈՐԴԸ

Պրիժիթ Պալեան եւ Վարուժան Արթին 
առաջին անգամ է որ Թուրքիա 

ոտք կը դնեն:
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ՇԱՏ 
ԼԱՒ

ՅԱՋՈՐԴԸ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՊԱՐՈՆ ՖԻՇԷՐ 

ՀԱՃԻ ՆԵՐԿԱՅԱՆԱԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹԵԱՆՑ 

ՔՐԱՍԵՂԱՆ

ԿԸ ԿՐԿՆԵՄ
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Քանի մը

օր առաջ 

Մարսէյլի 

Սեն Անթուան 

թաղը

Հօօ բարեւ 

Քանի ատեն է

մէջտեղ չկաս։ 

Ի՞նչ կայ, չկայ։

Բայց չե՞ս 

վախնար։ 

Կիրակի օրը 

Պրիժիթին հետ 

Թուրքիա կը 

մեկնինք։

Խենթ 
բաներ 
մ՚ը՛սեր։

Դեռ մինչեւ 

անցեալ 

տարի... 

բնաւ երթալ 

չէի ուզեր, բայց 

հիմա իսկապէս 

մեր հողերը 

տեսնել կ՚ուզեմ: 
Հիսունչորս 

տարեկան եմ:

Էհ, իրաւունք 

ունիս։
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Ես կ՚ուզէի հօրս հետ 

միասին երթալ, բայց 

այլեւս ի 

վիճակի չէ:

Ինչ որ է, 
ուշադիր պէտք 
է ըլլաս Վարու, 
շատ ուշադիր:

Մօրեղբայրս ըսաւ 

արդէն, թէ հոդ 

պոռալով կանչելով 

կը կրակեն...

Անոնք 
վայրենի են, 
լաւ գիտես, 

չէ՞:

Այսօր երթալու համար շատ 

լաւ պատճառ մը ունիմ. 
ցուցահանդէս մը պիտի 

սարքեմ:

Հըըմ։

«Ո՞ւր են 

հայերը»
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