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Համատարած ճնշում Սեւան Նշանեանի դէմ

«Երբ որ միսը նեխի՝ կ՚աղեն, հապա 
եթէ ա՞ղը նեխի» կը հարցնէ 

թրքական ծանօթ առածը։ Այս սիւնակի 
մէջ նախապէս ալ բազմիցս դիմած ենք 
այս ասացուածքին, յատկապէս Թուրքիոյ 
արդարադատական համակարգը օրինակ 
բերելով։ Յիրաւի՝ արդի ժամանակներու 
ընկերութիւնը շրջանցելով հզօրին, 
արքային, կղերին, դատաւորին 
արդարութիւն ճշդած շրջանները, 
հասած է իրաւաբանութեան զարգացման 
հանգրուանին։ Ուստի կ՚ակնկալէ 
որ օրէնսգիտութեան կիրարկումով 
լուծուին անարդարութիւնները։ Այդ 
իսկ պատճառաւ, արդարադատութեան 
դիցուհին, որ ակնակապով մը կանգնած 
է աշխարհատարած դատարաններու 
մուտքին, մի ձեռին արդար դատող 
կշիռը կը պահէ, իսկ միւս ձեռին օրէնքի 
հզօրութիւնը խորհրդանշող թուրը։

Բայց մարդ ի՞նչ աստիճան միամիտ 
պէտք է ըլլայ որ համոզուի այդ կշիռի 
ճշգրտութեան եւ թուրի իրաւացիութեան։

Այս բոլոր հարցականներով հանդերձ 
մենք այսօր պիտի խօսինք ոչ թէ աղին 
նեխած ըլլալուն, այլ իրաւական 
համակարգով, օրէնսդրութեամբ, 
բանակով, մամուլով, համալսարաններով, 
կուսակցութիւններով եւ հետզհետէ 
պետականութեամբ եւ հասարակութիւնով 
բովանդակ երկրի մը նեխած ըլլալու 
մասին։

Դիտելով «Կռան» անունով ծանօթ 
յանցագործութեան խմբակի բոլոր 
անդամներուն ազատ արձակումը, դիւրաւ 
կարելի է յանգիլ այն համոզումին թէ 
Թուրքիա նեխած երկիր մըն է։ Արդէն 
գիտէինք, թէ այս երկրէ ներս ոմանք 
ի ծնէ հագած են անձեռնմխելիութեան 
պատմուճանը։ Անոնք յանցագործութիւն 
ընելու մենաշնորհը կը վայելեն 1915 
թուականէն այս կողմ։ Եւ եթէ օր 
մը (թէեւ հեռու հաւանականութիւն) 
իսկապէս արդարութիւն պիտի տիրէ 
Թուրքիոյ մէջ, անոր սկիզբը պիտի 
ըլլայ Հայոց ցեղասպանութեան 
խոստովանութիւնը եւ մեղանչումը։ 

Հազիւ անկէ ետք է որ պիտի վերանայ 
մարդու եւ մարդկութեան դէմ գործուած 
յանցանքներուն անպատժելիութիւնը։ 
Նախքան այդ օրը, մեր տեսածը փիղերու 
հրմշտուք է միայն։ Փիղեր, որոնք 
իրենց ուժը պարտադրել պիտի փորձեն 
մէկզմիւսի նկատմամբ։ Բայց այս մէկը 
առտնին կռիւ մըն է եւ վերջ կը գտնէ 
կամ փիղերէն մէկուն հնազանդումով 
կամ ալ առիւծի, վագրի նման աւելի 
վտանգաւոր գազանի մը յայտնութիւնով։ 
Փիղերու հրմշտուքէն արդարութիւն 
յուսացող մենք միամիտներս վերջին 
պահուն փառք պիտի տանք, որ գոնէ 
չենք ճզմուած անոնց ոտքերուն տակ 
(անշուշտ եթէ չենք ճզմուած)։

Եթէ առակով մը սկսած էինք, եկէք 
շարունակենք առակով մը եւս, որ երկար 
փորձառութեան մը եզրակացութիւնն է։ 
«Առիւծը առիւծին չի խածներ»։

Առիւծ մը կ՚ուզէր իշխանաւոր 
դառնալ, իսկ նախապէս իշխանութիւնը 
գրաւած միւս առիւծները չէին արտօներ 
որ դուրսէն առիւծ մը գայ ու բաժնեկից 
ըլլայ իրենց իշխանութեան։ Ընտրեալը 
վճռակամ էր այս անգամ, իսկոյն գործի 
լծեց ոստիկան առիւծները, որոնք 
իշխանութեան տէր ու տիրական 
համազգեստաւոր  առիւծները 
ձերբակալեցին եւ յանձնեցին դատաւոր 
առիւծներուն։ Ցկեանս ընդդիմադիր 
առիւծ մը իսկոյն սկսաւ մռնչել «ես 
այս դատի փաստաբանն եմ» ըսելով։ 
Պատասխանը շուտ հասաւ՝ «ես ալ 
դատախազն եմ» մռնչումով։

Այսօր երբ բազմաթիւ սպանդներով 
մեղադրուած առիւծները վրիժառութեան 
սպառնալիքներ կը տեղացնեն, մենք 
հին ու աւանդական փորձառութեան 
վրայ նոր փորձութիւն մըն ալ 
կ՚աւելցնենք մերօրեայ ապրումներէն 
եւ կը հաստատենք նախկինը՝ «առիւծը 
առիւծին չի խածներ»։ 

Մենք ու Մերոնք

Գրուած «կեցցէ» 
մռնչումով

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

 pakrates@yahoo.com

Ինչպէս նախապէս ալ գրած ենք, Սեւան Նշանեանի իբրեւ թէ ապօրէն շինարարութեան 

մեղադրանքով բանտարկուելէն ետք իրերայաջորդ կը տեղան այլեւայլ մեղադրական բողոքներ։ 

Թուրքիոյ տարբեր քաղաքներէն վեցական, տասնական ստորագրութիւններով մարդիկ բողոք կը 

ներկայացնեն դատարաններուն, իսլամներու մարգարէ Մուհամմէտը անարգող Սեւան Նշանեանի 

պատժուիլը պահանջելով։ Յիշեցնենք որ Նշանեան «Ես չեմ հաւատար Մուհամմէտի մարգարէութեան, 

առհասարակ չեմ հաւատար մարգարէութեան։ Ծիծաղելի է ոեւէ մէկուն Աստուծմէ պատգամ լսած 

ըլլալու պնդումը։ Կը խորհիմ նաեւ, որ ամօթ է։ Մուհամմէտ կամ ստած է, կամ ալ երազ տեսած» ըսած 

էր։ Միւս կողմէ Նշանեանի իրաւապաշտպան Էրկին Ճինմէն կ՚ըսէ, թէ «Նշանեան արդէն դատուած է 

ու դատապարտուած այս մեղադրանքով։ Վերջնական որոշումը պիտի տայ Վճռաբեկ ատեանը։ Ուստի 

կարելի չէ նոյն յանցագործութեան համար մէկէ աւելի անգամներ պատժել։ Նամակագիրներու բուն 

նպատակը պաշտպանեալս անհանգստացնել ու ձանձրացնել ըլլալու է»։ 

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Իսթանպուլի պատ մա կան թա  ղերէն 
Գումգա  բո ւ այս օրե  րուս կ՚են  թարկո ւի 

ոս  տի   կանա  կան գոր  ծո   ղու  թեան։ 1600 ոս  տի  -
կան  ներ թա  ղին փո  ղոց  նե   րուն եւ տու  նե   րուն 
մէջ խու  զարկումներ կ՚ընեն եւ հսկո  ղու  թեան 
տակ կ՚առ  նեն բազ  մա   թիւ փախստա  կան 
գաղ  թա   կան  ներ։

Թա  ղը վեր  ջին տա  րինե  րուն տա  րագիր -
նե   րու կեդ  րո   նի վե  րածո ւած է։ Գլխա  ւորու -
թեամբ ափ  րի   կեան եր  կիրնե  րէ եկած  նե   րու, 
զա  նազան ազ  գութիւննե  րէ բազ  մա   թիւ գաղ -
թա   կան  ներ ապաս  տան ընտրած են այս 
պատ  մա   կան թա  ղը։ Թուրքիոյ յատ  կա   պէս 
արե  ւելեան քա  ղաք  նե   րէն բռնա  գաղ  թի են -
թարկո ւած  ներն ալ կ՚ամ  բողջաց  նեն խճան -
կա   րը։ Գումգա  բուի մէջ կը բնա  կին նաեւ 
բազ  մա   թիւ հա  յաս  տանցի  ներ, որոնք սպա -
ռելով իրենց մուտքի վի  զայի ժամ  կէ   տը վե -
րածո ւած են փախստա  կան դիր  քի։

Գումգա  բո ւ միաժա  մանակ դար  ձած է 

թմրե  ցու  ցիչնե  րու շու  կա   յի։ Այս կա  ցու  թիւնը 
յա  ճախ տե  ղի կու տայ կռիւ  նե   րու եւ եր -
բեմն ալ զի  նեալ բա  խումնե  րու։ Մօտ տա  սը 
տա  րիէ ի վեր թա  ղի բնա  կիչ հա  յու  հի մը 
կը պատ  մէ, թէ վեր  ջին եր  կու տա  րինե  րուն 
ալ աւե  լի աճած է թմրե  ցու  ցի   չի վա  ճառքն 
ու գոր  ծա   ծու  թիւնը։ «Տա  րինե  րէ ի վեր այս 
թա  ղը կը բնա  կիմ։ Եր  բեք այսքան չէի մտա -
հոգո ւած։ Թմրե  ցու  ցիչ նիւ  թե   րը ազատ հա -
մար  ձակ կը վա  ճառո ւին ու նաեւ կ՚օգ  տա  -
գոր  ծո ւին փո  ղոց  նե   րը։ Յա  ճախ ալ կռիւ  ներ 
կ՚ըլ  լան։ Գի  շեր  նե   րը կրա  կոց  ներ կը լսենք։ 
Նա  խորդ շա  բաթ զի  նեալ բա  խում պա  տահե -
ցաւ եր  կու խումբի մի  ջեւ, որոնց թի  ւը կը 
հաս  նէր յի  սու  նի։ Ուշ ժա  մերուն փո  ղոց ել -
լա   լէ ան  գամ կը խրտչինք»։ 

Ոս  տի   կանու  թեան կա  տարած խու -
զարկումնե  րու ըն  թացքին հա  յաս  տանցի -
ներէն ձեր  բա   կալո ւող չէ եղած, սա  կայն 
թմրե  ցու  ցի   չի վա  ճառ  քով զբա  ղող  նե   րը այժմ 
սկսած են հա  յաս  տանցի  ներուն վրայ ճնշել 
ու սպառ  նա   լիք  ներ տե  ղաց  նել, պնդե  լով որ 
հա  յերն են զի  րենք մատ  նո   ղը։

ՊԱՐՈՅՐ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

baruyr@agos.com.tr

Թուրքիոյ Փոք րա մաս  նու թեան 
հիմ   նարկնե   րը դուրս եկան 

իրենց գո   յու   թեան սպառ   նա       ցող սահ  -
մա       նափա   կումնե   րէն եւ բա   րեկար  -
գուած օրէնքնե   րու մի   ջոցով աւե  -
լի հա   ւատով կը լցուին ապա   գայի 
նկատ   մամբ։ Այս ծի   րէն ներս հայ  -
կա       կան հիմ   նադրամ   ներն ալ դրա  -
կան զար   գա       ցումնե   րու նա   խաշե   մին 
են։ Նկա   տի ու   նե       նալով Սուրբ Փրկիչ 
Հի   ւան   դա       նոցի առաջ   նա       կարգ դիր  -
քը, այս զար   գա       ցումնե   րու հե   ռան  -
կա       րով տե   սակ   ցե       ցանք հո   գաբար  -
ձութեան ատե   նապետ Պետ   րոս 
Շի   րինօղ   լուի եւ կազ   մի ան   դամնե  -
րէն Գրի   գոր Տէօշէ   մէճեանի հետ։

Մեր խօ   սակից   նե       րը յայտնե   ցին, 
թէ փոք   րա       մաս   նութեանց հիմ   նարկնե  -
րուն կտակ ըն   դունե   լու ար   գելքին 
վե   րանա   լէն ետք 72 կա   լուած   ներ 
նուիրուած են հի   ւան   դա       նոցին։ Իսկ 
բա   րեփոխ   ման կա   նոնագ   րութիւ   նով 
ալ կա   րելի եղած է 25 կա   լուած  -
նե       րու սե   փակա   նու   թեան վե   րատի  -
րանալ։ Անոնց մէջ ամե   նակա   րեւո  -
րը կը հան   դի       սանայ հի   ւան   դա       նոցի 
հան   դի       պակաց 42 հա   զար քա   ռակու  -
սի մ. տա   րած   քի վե   րայանձնու   մը։ 
Զէյ   թինպուրնուի քա   ղաքա   պետու  -
թիւնը թէեւ դատ բա   ցած է այս 
վե   րադար   ձումին դէմ, բայց մեր 
վա   րիչ   նե       րը վստահ են թէ ապար  -
դիւն կը մնայ այդ դա   տը։ Միւս 

կող   մէ Սիր   քէ       ճիի Սէ   լամէթ խա  -
նի, Իս   թիքլալ պո   ղոտա   յի ԻԿՍ 
շէն   քի դա   տերն ալ աւար   տին մօ  -
տեցած են։

Ատե   նապետ Շի   րինօղ   լու յայտ-
նեց, որ հի   ւան   դա       նոցին դի   մացի 
տա   րած   քին հա   մար քա   նի մը այ  -
լընտրան   քա       յին նա   խագի   ծերու վրայ 
կ՚աշ   խա       տին.- «Եթէ նա   խագի   ծը 
յստա   կանայ, պի   տի տե   ղեկաց   նենք 
մեր ժո   ղովուրդը»։ Այս հանգրուանին 
Տէօշէ   մէճեան ալ խոր   հուրդ տուաւ, 
որ «Հա   մայնքա   յին վա   րիչ   նե       րը պէտք 
է իւ   րացնեն հա   շիւ տա   լու սո   վորու  -
թիւնը, քա   նի որ իրենց պաշ   տօ       նը 
ժա   մանա   կաւոր է եւ կա   րեւո   րը հա  -
սարա   կապատ   կան հարստու   թեան 
հա   սարա   կու   թեան ի նպաստ շա  -
հար   կումն է»։ Ապա Շի   րինօղ   լու 
շա   րու   նակեց իր խօս   քը եւ ըսաւ, 
որ հի   ւան   դա       նոցի գթու   թեան յար  -
կը ամ   բողջո   վին լե   ցուն է ու թէեւ 
սկզբնա   կան բնոյ   թով, սկսած են 
հոն բնա   կող   նե       րու հա   մար ալ նոր 
լու   ծումներ որո   նելու։

13 տա   րուայ ատե   նապե   տու   թեան 
ծա   ռայու   թե       նէ ետք, Շի   րինօղ   լու խոր  -
հուրդ տուաւ իրենց յա   ջոր   դող վար  -
չա       կան   նե       րու պատ   րաստու   թեան մա  -
սին։ «Թա   ղին մէջ դպրոց չու   նե       ցող 
մօ   տաւո   րապէս 15 հիմ   նարկներ ու  -
նինք։ Պէտք է անոնցմէ ներս երի  -
տասարդներ պաշ   տօն ստանձնեն, 
որ   պէսզի ըն   տե       լանան եւ փոր   ձա      -
ռու   թիւն կու   տա       կեն հաս   տա       տու  -
թիւննե   րու վար   չա       կան պաշ   տօ       նի 

մէջ»։ Գրի   գոր Տէօշէ   մէճիեան ալ 
այս նիւ   թին մօ   տեցաւ «հաս   տա      -
տու   թիւն» բա   ցատ   րութեան բա  -
ւակա   նաչափ չգի   տակ   ցուելուն հար  -
ցով։ «Հաս   տա       տու   թիւնը մե   զի կը 
պար   տադրէ թա   փան   ցի       կու   թիւն եւ 
հա   շուե   տուու   թիւն։ Մենք՝ ազ   գա      -
յին հաս   տա       տու   թեանց վա   րիչ   ներս, 
կա   մաւոր   ներ ենք, բայց իրա   ւունք 
չու   նինք մեր պաշ   տօն ստանձնած 
հաս   տա       տու   թիւննե   րը կա   մայա   կան 
ղե   կավա   րելու։ Այս մէ   կը մեծ անի  -
րաւու   թիւն կ՚ըլ   լայ»։

Հի   ւան   դա       նոցը ար   ձա       նագ  -
րութեան տո   մար մը պատ   րաստած է 
զա   նազան թա   ղային խոր   հուրդնե   րու 
մի   ջոցաւ իրեն դի   մած կա   րիքա   ւոր  -
նե       րուն հա   մար։ Տո   մարի մէջ ար   ձա      -
նագ   րուելու պա   հուն կը պա   հան   ջուի 
իրենց նիւ   թա       կան վի   ճակը ներ   կա      -
յաց   նող փաս   տա       թուղթեր։ «Այս տո  -
մարին մէջ գրան   ցուած 800 կա  -
րիքա   ւոր   ներ ու   նինք, որոնցմէ 587, 
2013 թուակա   նին բժշկա   կան ձրի 
օգ   նութիւն ստա   ցան հի   ւան   դա       նոցէն։ 
Հայ հա   մայնքի հո   գեւո   րական   նե       րը, 
գոր   ծող եւ թո   շակա   ռու ու   սուցիչ   նե      -
րը ու անոնց ամու   սին կամ զա  -
ւակ   նե       րը եւս կ՚օգ   տուին հի   ւան   դա      -
նոցէն։ Միւս կող   մէ, հի   ւան   դա       նոցը 
Զի   պէչ հաս   տա       տու   թեան 550 հա  -
զար, քա   ղաքիս հայ նա   խակրթա  -
րան   նե       րուն 684,5 հա   զար եւ 27 
աշա   կերտնե   րու ալ 67,5 հա   զար 
ԹԼ. ար   ժո       ղու  թեամբ օգ  նութիւն եւ 
կրթա  թոշակ կը տրա մադ րէ»։           

Թրքա հայ հիմ   նադրամ   նե       րու հա   մագոր  -

ծակցու   թեան հար   թա       կը ՎԱ   ՏԻՓ 23 

Յու   նիս Եր   կուշաբ   թի օր իր հեր   թա       կան 

նիս   տը գու   մա       րեց Ս. Փրկիչ Հի   ւան   դա       նոցի 

Պի   լէք սրա   հին մէջ։ Ամա   ռուայ ընդմի  -

ջու   մի նա   խոր   դող այս վեր   ջին նիս   տին 

ներ   կայ եղան հայ   րե       նակ   ցա       կան միու  -

թիւննե   րու ատե   նապետ   նե       րը կամ հիմ   նա      -

դիր   նե       րը։ Հար   թա       կի ատե   նապետ՝ Պետ   րոս 

Շի   րինօղ   լու, ող   ջունեց հայ   րե       նակ   ցա       կան 

միու   թիւննե   րու ներ   կա       յու   թիւնը ՎԱ   ՏԻՓ-ի 

յար   կին տակ, խոս   տո       վանե   լով, որ ինք 

վա   րանած էր այդ միու   թիւննե   րուն բե   րելիք 

նպաս   տին մա   սին։ Յայտնի դար   ձաւ որ 

Պա   քըր   գիւղի Ծ. Սուրբ Աս   տո ւածած   նի 

եկե   ղեց   ւոյ թա   ղական խոր   հուրդի ատե  -

նապետ՝ Մե   սուտ Էօզ   տէ       միր, դեռ տա  -

րուած է այդ նոյն վա   րանու   մով, քա   նի 

որ ան խոր   հուրդ տո ւաւ հայ   րե       նակ   ցա       կան 

միու   թիւննե   րուն մէկ   տե       ղուիլ մէկ եր   դի       քի 

տակ։ Մինչդեռ այս միու   թիւննե   րը իրենց 

հա   մատեղ ձեռ   նարկնե   րով ապա   ցու   ցած 

էին, թէ իրենք մէկ   տե       ղելու մեծ նե   րուժ 

ու   նին։ Սուրբ Խաչ Դպրե   վան   քի ատե  -

նապետ Թո   րոս Ալ   ճան ալ խօսք առաւ ու 

ըսաւ, որ հայ   րե       նակ   ցա       կան միու   թիւննե   րը 

բնա   կանաց   ման եւ առողջ հա   սարա   կու  -

թեան պար   տադրանքն են եւ անոնց գո  -

յու   թիւնը միայն հարստու   թիւն կը պատ  -

ճա       ռէ հա   սարա   կու   թեան։

Հայ   րե       նակ   ցա       կան միու   թիւննե   րու ներ  -

կա       յացու   ցիչնե   րու հրա   ժեշ   տէն ետք կա  -

յացաւ ժո   ղովի երկրորդ բա   ժինը, ուր սուր 

բա   նավէ   ճեր ծա   գեցան Օր   թա       գիւ   ղի թա  -

ղակա   նու   թեան ատե   նապետ Իս   քէնտէր 

Շա   հին   կէօզի ելոյ   թով։ Ան առար   կեց ՎԱ  -

ՏԻՓ-ի ընդհա   նուր քար   տուղար Յա   րու   թիւն 

Շան   լըի ընտրու   թեան կա   նոնագ   րի մա   սին 

«Ակօս»ին տո ւած բա   ցատ   րութիւննե   րուն։ 

Շա   հին   կէօզ քննա   դատեց նաեւ, թէ Պատ  -

րիար   քա       րանէն ներս շա   րու   նա       կուող կա  -

նոնագ   րի պատ   րաստու   թեան աշ   խա       տու  -

թիւննե   րը սահ   մա       նուած են միայն քա   նի 

մը հիմ   նարկի մաս   նակցու   թիւնով։ Շա  -

հին   կէօզ նշեց նաեւ, որ իրենք իբ   րեւ 

թա   ղակա   նու   թիւն որո   շած են նախ   քան 

օժան   դա       կու   թիւն կա   տարել, ան   պայման 

քննել օգ   նութիւն պա   հան   ջող հաս   տա      -

տու   թեան ելմտա   կան ցու   ցա       կը։ Կեդ   րո      -

նական վար   ժա       րանի ատե   նապետ՝ Յա  -

րու   թիւն Էպէօղ   լու, ընդվզում յայտնեց այս 

ոճին, ըսե   լով թէ նման մեր   ձե       ցու   մը զի  -

րենք կաս   կա       ծելի դիր   քի կը մատ   նէ։ Այս 

բա   նավէ   ճերէն ետք, Գալ   ֆա       յեանի անու  -

նով Յա   րու   թիւն Շէ   շէդեան, Պէզ   ճեանի 

ատե   նապետ՝ Հրանդ Մոս   կո       ֆեան, Սա  -

հակեանի ատե   նապետ՝ Եսա   յի Տէ   միր եւ 

Դպրե   վան   քի ատե   նապետ՝ Թո   րոս Ալ  -

ճան, պատ   րաստա   կամու   թիւն յայտնե   ցին 

ՎԱ   ՏԻՓ-ի տնտե   սական յանձնա   խումբի 

կազ   մութե   նէն ետք առա   ջին ան   գամ իրենց 

հիմ   նարկի հա   շիւ   նե       րը քննու   թեան ներ   կա      -

յաց   նե       լու։ Այս առա   ջար   կով փա   րատե   ցաւ 

լա   րուա   ծու   թիւնը եւ աւե   լի շի   նիչ մթնո  -

լոր   տի մը մէջ նիւ   թը շա   րու   նա       կուե   ցաւ 

յանձնա   խումբի կազ   մութեան շրջա   նակով։ 

Ապա ելոյթ ու   նե       ցաւ Գնա   լը Կղզիի 

ատե   նապետ՝ Լե   ւոն Շա   տեան ու անդրա  -

դար   ձաւ Սու   րիայէն գաղ   թած հայ ըն   տա      -

նիք   նե       րու պատսպար   ման խնդրին։ Թո  -

րոս Ալ   ճան իբ   րեւ ժա   մանա   կաւոր լու   ծում 

առա   ջար   կեց Դպրե   վան   քի ննջա   րան   նե       րէն 

օգ   տո ւելու վար   կա       ծը։

Վեր   ջին ըլ   լա       լով Սուրբ Յա   կոբ Հի   ւան  -

դա       նոցի հո   գաբար   ձութեան ատե   նապետ՝ 

Պէր   նար Սա   րըպայ, ՎԱ   ՏԻՓ-ի ան   դամնե  -

րուն տե   ղեկու   թիւններ փո   խան   ցեց Գե  -

րապայ   ծառ Լե   ւոն Արք. Զէ   քիեանի նշա -

նակու  մին ու այդ նշա նակու մով գո յացած 

զար գա ցումնե րու մա սին։ 

Մտահոգութիւն 
Գումգաբուի մէջ

Ս.Փրկիչէն դէպի ապագայ

ՎԱՏԻՓ-ի ամառնամուտի ժողովը

Ոստիկանական այս վերջին գործողութիւնը սկիզբ առաւ նախորդ 15 Յունիս Կիրակի 
ուշ գիշերին հայաստանցի Համբարձում Յարութիւնեանի սպանութիւնով։ 36-ամեայ 
Յարութիւնեան իր երեք զաւակներով բնակութիւն հաստատած էր Գումգաբու։ 
Իրարու հետ դրամական անհամաձայնութիւն ունեցող երկու հայաստանցիներու 
բանակցութեան ինք ալ մասնակցած էր որպէս հաշտեցնող։ Սակայն տարակարծութեան 
լուծում չգտնուելով, կռիւ ծագած էր կողմերու միջեւ եւ Համբարձում Յարութիւնեան 
դաշունահարուելով մահացած էր։ 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ԱՆԸԼ ՉԻԶՄԷՃԻՕՂԼՈՒ
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Հանգիստ՝ 
Ակոռիի հին 
բնակիչներուն
ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Ակոռիին մեծ կարա սին

Բո լոր տիքն են բազ մեր,

Աւագ իշ խանք, մեծ պա րոնայք,

Ժո ղովք են հոն կազ մեր,

Այո՜, այո՜, ժո ղովք են հոն կազ մեր։

Լոյ սե րու մէջ պառ կի, Պոլ  սա   հայ վար -

ժա   րան  նե   րու 1940-50 ական թո  ւական -

նե   րուն միակ ու (իր ձայ  նով ու հա  սակով) 

ան  մո   ռանա  լի երաժշտու  թեան ու  սուցչու  հի 

Գո  հարիկ Տի  րատու  րեանին սոր  վե   ցու  ցած. 

«Հո  վիւը սա  րում տխրեց», «Ամ  պի տա -

կից ջուր է գա  լիս», «Պը  ճին  կօ» ու նման 

«անվնաս» հա  մարո  ւող եր  գե   րէն էր «Ակո -

ռիին» եր  գը։

Անվնաս, քա  նի որ մեծ կա  րասի մը բո -

լոր  տի   քը բազ  մած գի  նի խմող  նե   րուն կազ -

մած ժո  ղովի մը մա  սին էր եր  գը, եւ քա -

ղաքա  կան որե  ւէ վտանգ չէր պա  րու  նա   կեր 

այն տա  րինե  րուն, քա  նի որ Օրիոր  դը եր  բեք 

չէր փա  փաքեր, մին  չեւ իսկ՝ մտա  ծեր ըն  կե  -

րային, քա  ղաքա  կան, ազ  գա   սիրա  կան, այլ 

խօս  քով «վտան  գա   ւոր» եր  գեր սոր  վեցնե  լու 

մա  սին…։ Բա  ւական ուշ մենք հասկցանք 

այդ «Կա  տակ երգ»ին բուն իմաս  տը, որ 

ինչպէս միշտ, հա  յոց ջո  ջերուն, աւագ  նե  -

րուն, մե  ծերուն ազ  գա   յին հար  ցեր լու  ծե   լու 

հա  մար գու  մա   րած ժո  ղով  նե   րը կը ծաղ -

րո   ւի եղեր, «մէկն այս կ՚ըսէ, միւսն այն 

կ՚ըսէ, կը ծա  գի լոյսն առ  տուն», բայց ոչ 

մէ  կը չի կրնար գտնել ճա  րը՝ «հի  ւանդ 

մեր աշ  խարհին»։

Ի՛նչ նմա  նու  թիւն մեր այ  սօ   րուան ազ -

գա   յին ժո  ղով  նե   րուն հետ… Պակ  սո   ղը գի -

նիի մեծ կա  րասն է միայն։

***

Եր  գը սոր  ված էինք, բայց ո՞ւր էր այդ 

Ակո  ռին։ Հա  ւանա  բար Օրիորդն ալ չէր 

գի  տեր, որ Ակո  ռին կը բազ  մէր Մեծ Մա -

սիսի հիւ  սիս-արե  ւելեան ստո  րոտի մեծ 

վի  հի եզ  րին, ծո  վէն 2000 մեթր բարձրու -

թեան վրայ։

Այդ վայ  րին մէջ ապ  րած էր Սուրբ Յա -

կոբ Մծբնայ Հայ  րա   պետը եւ իր անու -

նով ալ վանք մը կա  ռու  ցած էր սքան -

չե   լի աղ  բիւրի մը մօտ։ Ըստ տե  ղական 

աւան  դութեան, Նոյ Նա  հապե  տի այդտեղ 

տնկած ու  ռե   նիէն կու գար Արկ-ու  ռի -Ակո  ռի 

անո  ւանու  մը, որ առա  ջին ան  գամ յի  շատա -

կած է Ղա  զար Փար  պե   ցի պատ  մա   գիրը՝ 

480-ական տա  րինե  րուն տե  ղի ու  նե   ցած 

հայ-պարսկա  կան պա  տերազ  մի՝ «Ակո -

ռիի Ճա  կատա  մար  տի» կա  պակ  ցութեամբ։ 

Մի  ջին դա  րերուն Ակո  ռին դար  ձեր է 

մեծ աւան, Խոր Վի  րապի Եպիս  կո   պոսա -

կան կեդ  րոն, իսկ 1840 թո  ւի Յու  լի   սի 2-ին 

Մեծ Մա  սիսի շրջա  նին տե  ղի ու  նե   ցած 

երկրա  շար  ժով գիւ  ղը թա  ղուեր է ժայ  ռա  -

բեկոր  նե   րու հաստ շեր  տի տակ ու փճա -

ցեր։ Ակո  ռիի շատ մօտ, Արա  րատի հիւ -

սիս-արե  ւելեան ստո  րոտին կը գտնո  ւի Ս. 

Յա  կոբի վե  րոյի  շեալ վան  քը։ Իսկ կոր  ծա  -

նած Ակո  ռիէն ոչ շատ հե  ռու հիմ  նո   ւած 

նոր Ակո  ռի գիւ  ղը, ԺԹ.-րդ դա  րու վեր  ջա  -

ւորու  թեան ու  նէր մօ  տաւո  րապէս 50 տուն 

բնակ  չութիւն, եկե  ղեցի եւ ռու  սա   կան ամ -

րո   ցաձեւ պա  հակա  տուն։ 

***

Թուրքիոյ հան  րա   ծանօթ լու  սանկա -

րիչ  նե   րէն Սէ  պաթի Գա  րագուրդ վեր  ջերս 

կա  տարած արե  ւելեան շրջապ  տոյտի ըն -

թացքին ան  ցեր է Արա  րատ լե  րան «միւս 

կող  մը», այլ խօս  քով հիւ  սիս-արե  ւելեան 

շրջա  նը, ու «Արա  լըք» կո  չուած աւա  նէն 

բարձրա  նալով Մեծ Մա  սիսի վի  հին մէ -

ջէն հա  սեր է տե  ղացի  ներէն «Ահու  րա» 

նոր անու  նով «Ենի տօ  ղան» անո  ւանո  ւած 

գիւ  ղը։ Ու  շադրու  թիւնը գրա  ւեր է գիւ  ղին 

հին հայ  կա   կան գե  րեզ  մա   նատու  նը իր գե -

ղաքան  դակ դամ  բա   րան  նե   րով, ուր այ  ցե  -

լեր են գիւ  ղին իմա  մին հետ։ Նկա  րի մէջ 

ալ տես  նո   ւած փա  ռաւոր խաչ  քա   րի մօտ 

գա  լով, Սէ  պաթի խնդրեր է Հօ  ճա Էֆէն -

տիէն, որ «Ֆա  թիհա» մը կար  դայ հոն 

ննջող հան  գու  ցեալին հա  մար, բայց իմա -

մը մեր  ժեր է կեավու  ռի մը հոգ  ւոյն հա -

մար աղօ  թել։

Իսկ եթէ մե  զի հարցնե  լու ըլ  լար, պի  տի 

նշէինք, որ Ակո  ռի գիւ  ղի գե  րեզ  մա   նոցի մէջ 

հո  ղին յանձնո  ւած հա  յերը առանց աղօթ  քի 

ալ եր  ջա   նիկ կը հա  մարո  ւէին, մէկ կող -

մը Մեծն Արա  րատը, միւս կող  մը Երե -

ւանը, իսկ աւե  լի հե  ռուն՝ Արա  գածը ու  նե  -

նալով մշտնջե  նական, ամե  նէն կա  րեւորն 

ալ, տեղ  ւոյն ան  յարմա  րու  թեան ու այ  ցե  -

լելու դժո  ւարու  թեան պատ  ճառնե  րով ար -

դիական բո  րենի  ներու, այլ խօս  քով գան -

ձա   խոյ  զե   րու քան  դումնե  րէն հե  ռու մնա  լով 

հան  գիստ ու ան  դորր կը քնա  նան հայ -

րե   նի հո  ղին տակ։ Անոնք ո՛չ տե  ղահա -

նու  թիւն տե  սան, ոչ ալ աք  սոր. ո՛չ 1895 

եւ ոչ ալ 1915. ո՛չ նե  րողու  թիւն կը սպա -

սեն ոեւէ մէ  կէն, ոչ ալ աղօթք… Միայն 

թէ ոմանք չխան  գա   րեն իրենց ան  դորրը։ 

Շնոր  հա   կալու  թիւն մեր ըն  կեր Սէ  պաթի 

Գա  րագուրդին, վարձքն ի կա  տար։

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Քրտա կան պա  տերազ  մի մե  ծագոյն 

աւեր  նե   րէն մէկն ալ բռնի տե  ղահա -

նու  թիւնն է։ 1990-ական թո  ւական  նե   րուն 

քրտաբ  նակ քա  ղաք  նե   րու մէջ բազ  մա   թիւ 

գիւ  ղեր հրկի  զուե  ցան բնա  կիչ  ներն ալ, մօտ 

երեք մի  լիոն ժո  ղովուրդ բռնի տե  ղահա -

նու  թեան են  թարկո  ւեցան։ 

Քրտա  կան խնդրի լուծման մա  սին 

խորհրդա  ծու  թիւննե  րուն կա  րեւոր նիւ  թե   րէն 

մէկն ալ տա  րագ  րո   ւած  նե   րու վե  րադարձն 

է։ Այս մա  սին կա  ռավա  րու  թիւնը յստակ 

եւ մնա  յուն լու  ծումներ չէ կրցած ար -

տադրել։ Իսկ հա  սարա  կական կազ  մա   կեր -

պութիւններն ու քրտա  կան քա  ղաքա  կան 

միտ  քը դեռ կը փոր  ձեն մի  ջոց  ներ որո  նել։

«Էօզեէղին» հիմ  նադրա  մը 2008- 2013 

թո  ւական  նե   րու մի  ջեւ դէ  պի գիւղ վե -

րադարձնե  րու մա  սին կա  րեւոր նա  խաձեռ -

նութիւն մը ու  նե   ցաւ։ Անոնք զար  գացման 

յա  րատե  ւու  թիւնը ապա  հովող նա  խագիծ մը 

մշա  կեցին իրենց գե  տին ու  նե   նալով Դատ -

վա   նի Գա  ւառ տա  րած  քը, որ կը բաղ  կա  -

նայ 1500 բնակ  չութիւն ու  նե   ցող վեց գիւ -

ղե   րէ եւ հինգ աւան  նե   րէ։ «Դաշ  տա   յին 

Զար  գացման Նա  խաձեռ  նութիւն» հար  թա  -

կի հրա  ւէրով այ  ցե   լեցինք Սիւ  լիւ, Իւնսիւզ, 

Աւէ  թաղ եւ Շա  մընիս գիւ  ղե   րը, որոնք նա -

խապէս դա  տար  կո   ւած եւ հրկի  զուած վայ -

րեր են։ 2000-ական տա  րինե  րուն սկսած 

է վե  րադար  ձի գոր  ծընթա  ցը։ Գիւ  ղա   ցինե  րը 

բա  ւական դժո  ւարա  ցան, այդ վայ  րը գրա -

ւած երկրա  պահ  նե   րը վա  նելու խնդրին մէջ։ 

Հիմ  նադրա  մի նա  խաձեռ  նութեամբ քօօփէ -

րատիվ մը հիմ  նո   ւեցաւ Գա  ւառի մէջ, որուն 

66 ան  դամնե  րէն 8-ը կի  ներ են։ Հիմ  նադրա -

մի զօ  րակ  ցութիւ  նով այս միու  թիւնը գիւ  ղա  -

ցինե  րուն 3-5 հա  զար ԹԼ.-ի շուրջ վարկ 

ապա  հովե  լով խրա  խու  սած է ար  տադրու -

թիւնը։ Ըն  կուզե  նիներ եւ խնձո  րենի  ներ 

տնկո  ւած, փե  թակ  ներ գնո  ւած, մեղ  րի ար -

տադրու  թեան սկսո  ւած, կաթնտու անա -

սուններ գնո  ւած եւ կա  թի հա  ւաք  ման կեդ -

րոն մը կազ  մո   ւած է։ Կա  ռու  ցո   ւած է նաեւ 

ջեր  մոց մը, ուր միայն կա  նայք կ՚աշ  խա   տին։ 

Ճար  տար ռազ  մա   վարու  թեան մը շնոր  հիւ 

ար  տադրո  ւած մեղ  րը կը մա  տակա  րարո  ւի 

Թուրքիոյ մե  ծագոյն հիւ  րա   նոց  նե   րուն։ Մեղ -

րի ար  տադրու  թիւնը հա  սած է 4,5 թո  նի։ 

Գա  ւառի կա  թի ար  տադրու  թիւնն ալ նա -

խան  ձե   լի դիր  քի մէջ է։ Ար  տադրու  թեան 

աճը 50 տո  կոսով բարձրա  ցու  ցած է իւ  րա  -

քան  չիւր տան եկա  մու  տը։ Այս զար  գա   ցու -

մէն ետք հիմ  նադրա  մը հե  ռացած է շրջա -

նէն, գո  հանա  լով միայն խորհրդակ  ցա   կան 

ծա  ռայու  թիւնով։ Հիմ  նադրա  մի հե  ռացու  մէն 

ետք ալ ար  տադրու  թիւնը նոյն թա  փով կը 

շա  րու  նա   կուի։ Քօօփէ  րատի  վը կա  թի փո -

խադ  րութեան հա  մար իր կա  րելիու  թիւննե -

րով ինքնա  շարժ մը գնած է։ Միւս կող  մէ 

Պե  տու  թիւնը հո  ղամ  շակման հա  մար սար -

քեր տրա  մադ  րած է իրենց։

Սա  կայն տնտե  սական զար  գա   ցու -

մին յա  րատե  ւու  թիւնը ապա  հովե  լու հա -

մար անհրա  ժեշտ է ջու  րը։ Շատ մօ  տիկ 

դիր  քով հո  սող գե  տերէն ջուր մա  տակա -

րարե  լու հա  մար բազ  միցս մշա  կուած են 

նա  խագի  ծեր, որոնք միշտ կը բա  խին պե -

տական թղթա  բանու  թեան։ Սիւ  լի   ւի գիւ  ղա  -

պետ՝ Իգ  րամ Քը  լըչաս  լան, ափ  սո   սան  քով 

կը յայտնէ, թէ իրենց մշա  կած նա  խագի -

ծը ան  տե   սուած է գա  ւառա  պետի կող  մէ 

եւ ջու  րի ցան  ցը ուղղո  ւած է երկրա  պահ -

նե   րու գիւ  ղե   րուն։ «Ջու  րը դի  տումնա  ւոր կը 

զրկեն մեզ  մէ։ Կ՚ըսեն թէ խա  ղաղու  թիւն 

եկաւ, բայց ջու  րը դեռ չէ եկած»։

Գիւ  ղա   ցինե  րէն Նա  հիյէ Էշ  պուլ չորս 

երա  խանե  րու մայր է։ Քսան տա  րեկան 

էր, երբ ստի  պուե  ցաւ Իս  թանպուլ Պաղ -

ճը   լար գաղ  թել։ «Եթէ չհե  ռանաք գիւ  ղը 

պի  տի այ  րենք» ըսեր եւ իրենց բաժ  նո  -

ւած օրո  ւայ գի  շերն ալ ար  դէն այ  րեր են։ 

Մօտ քսան տա  րի թէքսթի  լի աշ  խա   տանո  ցի 

մը մէջ աշխատելէ ետք գիւղ վե  րադար -

ձած է։ «Մենք միշտ կը ցան  կա   յինք ետ 

վե  րադառ  նալ։ 2002-էն ետք երեք տա  րի 

ամառ  նե   րը միայն եկանք։ 2009-ին ամ -

բողջո  վին փո  խադ  րո   ւեցանք։ Բնաւ դրամ 

չու  նէինք։ Երեք զա  ւակ  ներս հա  մալ  սա   րան 

կ՚ու  սա   նէին։ Անաս  նա   պահու  թիւն ընել ու -

զե   ցինք, բայց ոչ ոք վարկ տո  ւաւ։ Յե  տոյ 

այդ առի  թը գո  յացաւ եւ ես առա  ջին մե -

ղու բու  ծա   նողը եղայ։ Բնաւ չէի հասկնար 

այդ գոր  ծէն։ Հետզհե  տէ ըն  տե   լացայ։ Հի  մա 

դրամ ալ կը շա  հիմ։ Եթէ դիւ  րութիւններ 

ըլ  լայ, ինձ նման շա  տեր ալ վե  րադառ -

նալ պի  տի ու  զեն»։ 

2

Վայելելով Հայր Լեւոնի մտերմութիւնը

Հռո մի Ս. Պա պի վեր ջին ձեռ նադրու թիւնը, մեծ ու րա խու-

թիւն պատ ճա ռեց քա ղաքիս ոչ միայն կա թողի կէ, այլ 

բո վան դակ հա յու թեան։ Հայր Լե ւոն Վար դա պետ Զէ քիեանի 

պա պական իշ խա նու թեան կող մէ «Ամի տայի Առաջ նորդ 

Գե րապայ ծառ Լե ւոն Ար քե պիս կո պոս Զէ քիեան» կո չու մով 

ներ կա յացո ւելէն ետք, հայ ժո ղովուրդի ար ժա նաւոր զա ւակը 

այ ցե լեց իր ծննդա վայր քա ղաքը եւ իս կոյն ձեռ նարկեց 

փափ կա վարա կան այ ցե լու թեանց։ Իս թանպու լի պատ րիար-

քա կան աթոռ նե րով, կու սա կալու թիւնով, Վա տիկա նի հիւ-

պա տոսա րանով եւ քա ղաքա պետու թիւնով սկսող այ ցե լու-

թիւննե րու շար քը շա րու նա կուե ցաւ քա ղաքիս հայ մա մու լի, 

այդ շրջագ ծով ալ «Ակօս»ին կա տարուած այցելութիւնով։

Ողջունելով պաշտօնակիցը

Հայ մա մու լի աշ խա տակի ցը կար ծես թէ բնա տուր տրա-

մադ րութիւ նով շատ ան գամ ստանձնած է ազ գա յին գոր-

ծի չի դե րակա տարու թիւնը։ Մերթ սպա ռիչ, մերթ ալ խրա-

խու սիչ այս իրո ղու թիւնը Փա րիզի «Նոր Յա ռաջ» թեր թի 

գլխա ւոր խմբա գիր Ժի րայր Չո լաքեանի այ ցե լու թիւնով մե զի 

հա մար վե րածո ւեցաւ ու րա խու թեան։ Ար դա րեւ, Չո լաքեան 

քա ղաքս կ՚այ ցե լէ շարք մը գի տական եւ ու սումնա կան 

մի ջոցա ռումնե րու մաս նակցե լու եւ որոշ մտա ւորա կանու-

թեան հետ հան դի պելու ծրա գիրով։ Մեր պաշ տօ նակ ցին 

այ ցե լու թիւնը առիթ եղաւ որ պէսզի մենք խորհրդակ ցինք 

սփիւռքա հայու թիւնը յու զող զա նազան նիւ թե րու, յատ կա-

պէս ալ արեւմտա հայե րէնի նա հան ջին մասին։

Յաջողութիւն Իկոր Մարտիրոսեանին

Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ դի ւանա գիտա կան 

կա պերու բա ցակա յու թեան պայ մաննե րուն մէջ, 

երկրէ ներս Հա յաս տա նի պաշ տօ նական ներ կա յու թիւնը 

կը կա յանայ Սեւ ծո վեան Տնտե սական Հա մագոր ծակցու-

թեան Կազ մա կեր պութեան շրջագ ծով մնա յուն ներ կա-

յացու ցի չի հան գա ման քով։

Մի քայէլ Վար դա նեանի գլխա ւորած ՍԾՏՀԿ. ներ կա-

յացուցչու թեան իբր խորհրդա տու պաշ տօ նակո չուած է ՀՀ 

Արտգործ նա խարա րու թեան անձնա կազ մէն Իկոր Մար-

տի րոսեան, որ պի տի փո խանա կէ Վազ գէն Խուպլա րեանի 

վա րած պաշ տօ նը։ Յար գե լի խորհրդա տուն Մի քայէլ Վար-

դա նեանի ըն կե րակ ցութեամբ այ ցե լեց խմբագ րա տունս եւ 

ծա նօթա ցաւ թեր թիս անձնա կազմին հետ։ 

Բարի գալուստ Սրբազան Աղբարիկ

Սուրբ Խաչ Դպրե վան քի աւագ եւ կրտսեր սա ներ 

ըլ լա լու հան գա ման քը պար տադրած էր որ «Ակօս»ի 

հիմ նա դիր Հրանդ Տինք եւ Գեր մա նիոյ Հա յոց Առաջ-

նորդ Գա րեգին Արք. Պէք ճեան դուրս գան իրենց տիտ-

ղոսնե րէն եւ վե րածո ւին հա մադպրո ցական եղ բայրնե րու, 

այս օրի նակին մէջ ալ՝ Սրբա զան աղ բա րիկի։ Պէք ճեան 

Սրբա զան ինչպէս միշտ, այս ան գամ ալ եղ բայրա կան 

սի րով մտաւ «Ակօս»ի խմբագ րա տու նը, ուր դի մաւո րուե-

ցաւ աւագ աղ բա րիկի մը վա յել յար գանքով։ «Ակօս»ի 

հիւ րընկալ եր դի քը այս շա բաթ ալ ու րա խացու ցած էր 

մեզ, յա գեց նե լով սի րելի ներու կարօտը։ 

«Ակօս»ի հիւրընկալ երդիքին տակ Խաղաղութիւնը եկաւ, 
բայց ջուրը՝ ո՛չ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՍԷՊԱԹԻ ԳԱՐԱՔՈՒՐԹ
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1. Երեւանը 29 տա րով Հռո  մից աւե   լի 

հին է,  այս տա   րի լրա   նալու է Երե   ւանի 

2796 տա   րին, սա   կայն այ   սօր քա   ղաքում 

չէք գտնի գրե   թէ մի շէնք, որը վկա   յի նրա 

գո   նէ 100 տա   րուայ գո   յու   թեան մա   սին. բո  -

լոր հին շէն   քե       րի քա   րերը հա   մարա   կալում 

են եւ տա   նում ան   յայտ ուղղու   թեամբ, հան  -

րութեանը հան   դարտեց   նե       լով, թէ իբր «Հին 

Երե   ւան» թա   ղամաս պի   տի կա   ռու   ցեն, բայց 

եթէ սո   վետա   կան ժա   մանա   կուայ սե   րունդը 

ստրկա   կան հո   գեբա   նու   թիւն ու   նի եւ չի 

ընդվզում պե   տու   թեան կող   մից իրա   կանա  -

ցուող ինքնա   վան   տա       լիզ   մին, ապա այ   սօ       րուայ 

երի   տասար   դութիւ   նը իրեն ստրուկ չի զգում 

իր երկրում եւ տէր է կանգնում Երե   ւանի 

պատ   մա-մշա   կու   թա       յին ար   ժէք ու   նե       ցող շէն  -

քե       րին։ Հեր   թը հա   սել է քա   ղաքի կեդ   րո       նում 

գտնո ւող Աֆ   րի       կեան   նե       րի շէն   քին։ Քա   րերը 

հա   մարա   կալո ւած են։ Ո՞ւր են դրանք տա  -

նելու... ի՞նչպէս կա   րող է երկրի կա   ռավա  -

րու   թիւնը այսքան ապազ   գա       յին լի   նել։ Աւե   լի 

ճիշդ կը լի   նի ապազ   գա       յին որո   շումներ կա-

   յաց   նող կա   ռավա   րու   թեան ան   դամնե   րին հա  -

մարա   կալել եւ ու   ղարկել ան   յայտ ուղղու  -

թեամբ այս քա   րերի փո   խարէն...։

2. Օրերս ներ   կայ գտնը ւեցի Պա   պաճա  -

նեանի անո ւան երաժշտա   կան 

քո   լէժի (նախ   կի       նում՝ ու   սումնա  -

րանի) եր   գե       ցողու   թեան աւար   տա      -

կան քննու   թեանը։ Աս   տո ւա՛ծ իմ, 

ի՛նչ ձայ   ներ, ինչպի   սի վա   յելք, մի 

շրջա   նաւարտ հենց հի   մա կա   րող է 

եր   գել հա   մաշ   խարհա   յին բե   մերում, 

սա   կայն... մենք չու   նենք արո ւես  -

տի բիզ   նե       սով զբա   ղուող մաս   նա      -

գէտ   ներ, իմփրե   սարիոներ, օփե  -

րային ժան   րի գոր   ծա       կալ   ներ, եւ 

այս շրջա   նաւարտնե   րից շա   տերը 

չեն կա   րող նոյ   նիսկ երաժշտա  -

նոց ըն   դունո ւել եւ շա   րու   նա       կել 

ու   սումը նիւ   թա       կան խնդիր   նե       րի 

պատ   ճառնե   րով։ Ուստի տիպ  -

լոմնե   րը պար   զա       պէս օժի   տի մէջ 

կը դնեն, լա   ւագոյն դէպ   քում ռես  -

տո       րանում կ՚եր   գեն։ «Ես ար   դէն 

ինձ աշ   խա       տանք եմ գտել, մար  -

քե       թոլոգ եմ լի   նելու սու   փերմար  -

քե       թում», ասաց ամե   նագոր   ծի       մաց   նե       րից մէ  -

կը։ Հա   զա՛ր ափ   սոս, եթէ այս ձայ   նե       րը մի 

քիչ էլ մշա   կուէին եւ օփե   րան խա   ղացանկ 

ու   նե       նար, ապա սո   վետա   կան աւան   դոյթնե  -

րով կա   րելի էր վե   րականգնել օփե   րային 

արո ւես   տի նախ   կին կար   գա       վիճա   կը։ Բայց...

3. Ես աւե   լի սար   սա       փելի բան իմա  -

ցայ. երաժշտա   կան դպրոց   նե       րում, որ   տեղ 

ու   սումը վճա   րովի է սո   վետա   կան շրջա   նի 

հա   մեմատ, ծնող   նե       րը յա   տուկ վճար են տա  -

լիս, որ   պէսզի զա   ւակը ազա   տուի... սոլ   ֆէ       ժի, 

երգչախմբա   յին եւ երաժշտա   կան գրա   կանու  -

թեան դա   սերից, եւ անցնի միայն մաս   նա      -

գիտու   թիւն, այ   սինքն միայն նո ւագա   րանի 

վրայ նո ւագել սո   վորի՝ դաշ   նա       մուր, ջու   թակ 

եւ այլն, ուստի այ   սօր հրա   ժեշտ ենք տա  -

լիս դա   սական կրթու   թեանը։

4. «Նոյ   նիսկ եթէ դու ոչինչ չես անում, 

դա պի   տի լաւ անես», ասում էր ապ   րե       լու 

տա   ղանդ ու   նե       ցող Երե   ւանի եր   բեմնի գլխա  -

ւոր նկա   րիչ Պոդ   պո       մոգո   վը։ Ի՞նչ է նշա  -

նակում ոչինչ չա   նել. ըստ իս հենց այդ 

պա   հերին է ու   ղե       ղում ար   տա       կարգ մտքեր 

ծա   գում։ Ոմանց հա   մար «ոչինչ չա   նելը» 

դա ըն   թերցումն է, ոմանց հա   մար դա տի  -

ւանի վրայ պառ   կել եւ մտա   ծելն է, իսկ ինձ 

հա   մար, օրի   նակ, դա կի   նօդի   տումն է, սա  -

կայն ու   ղեղս մի տա   րօրի   նակ յատ   կութիւն 

ու   նի, եթէ կի   նօն վատն է, ապա ու   ղեղս 

հրա   ժար   ւում է գոր   ծե       լուց եւ արթնա   նում է 

միայն լաւ կի   նոյի դէպ   քում։

5. Վատ կի   նօն եւ սե   րիալ   նե       րը կե   րակ  -

րում են դե   րասան   նե       րին, բայց ոչ հան   դի      -

սատե   սին։

6. Ըն   կե       րու   հուս տուն հիւր է գա   լիս եւ 

տես   նում է երա   խային հե   ռատե   սիլի առ   ջեւ 

նստած անի   մացիոն ֆիլմ դի   տելիս։ «Լա  -

ւու   թիւն եմ անում», բա   ցատ   րում է երա  -

խան, քան   զի մայ   րը կար   գադրել էր չա  -

րու   թիւն չա   նել, բա   րի լի   նել եւ հան   գիստ 

նստել հե   ռատե   սիլի առ   ջեւ։ (Հա   յաս   տա       նում 

չա   րաճ   ճի երա   խային ասում են չար, չա  -

րու   թիւն անող)

7. Ըն   կե       րու   հիս իր աղջկան դաս   տիարա  -

կելիս պա   հան   ջում էր, որ նա միայն հա  -

յերէն բա   ռեր օգ   տա       գոր   ծի, ուստի բո   լոր 

օտար բա   ռերին, նոյ   նիսկ եթէ բա   ռերը ռու  -

սե       րէնով էին, ասում էր «սա թրքե   րէն բառ 

է, հա   յերէ՛ն խօ   սի»։ Վեր   ջա       պէս փոք   րիկ 

աղ   ջի       կը զար   մա       ցաւ. «Մայ   րի՛կ, ես ո՞րտե  -

ղից թրքե   րէն գի տեմ»։ 
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Ամէնքս ալ կի տենք կոր քիմ հայ 

վար ժա րան նե րու մէջ լուրջ 

կեր պով ու սուցի չի պա կասու թիւն 

կայ։ Ան ցածնե րը էր կան էր կան 

գրուած էր աս նիւ թը, էփա ղէկ 

ալ ման րա մասն գա ղափար ներ 

յայտնուած էր. ին չեր պէտք է ընել 

ըսե լով։ Կէն ճե րը ու սուցչու թեան 

աս պա րէզը նա խընտրեն տէ յիմ 

պուրսեր պի տի տրուի էղեր, լի սէի 

շրջա նէն որ ճիւ ղին յատ կութիւն 

ու նին նէ, ան ճիւ ղին ու սուցի-

չը ըլ լան տէ յիմ հա վէս լենտիր միշ 

պէտք է ընել էղեր եւլն եւլն...։ Մէյ 

մըն ալ աս աս պա րէզը ընտրե լիք 

կէն ճե րուն արան մրցակ ցութիւն 

պէտք է ըլ լայ էղեր։ Ծե զի պան մը 

ըսեմ. էկեր քիմ ու սուցչու թիւնը 

շա հաբեր աս պա րէզ մը չտար ձունէք 

նէ, հիչ մէ կը պօ շու նա չմրցիր։ 

Ան խը տար բա ցատ րութիւն կայ, 

փա րայի խօսք չի կայ։

Վախ տին ամէն կէնճ աղ ջիկ 

ու սուցչու հի ըլ լալ կ՚ու զէր, ին չո՞ւ. 

չիւնքիւմ ծնող նե րը աղ ջիկնին հայ 

մի ջավայ րի մը մէջ, ապա հով եր դի-

քի մը տակն է տէ յիմ հան գիստ 

կը զգա յին։ Աղ ջիկներն ալ պօլ 

ար ձա կուրդլու կործ մը ու նե նալէն 

եւ ամա ռը նստե լով ամ սա թոշակ 

առ նե լէն գոհ կ՚ըլ լա յին։ Հի մա 

անանկ չէ քիմ, կէն ճե րը տա հա 

փա րալը կոր ծե րը կը նա խընտրեն 

կոր։ Էս ինքզինքս կիտ ցա ծէս պէ րի 

ու սուցչու թիւնը նուիրեալ աս պա-

րէզ է եւ քիչ փա րա կը շա հուի։ Ամա 

ժա մանա կը փո խուե ցաւ ար թըխ, 

քա նի քիմ քիչ պի տի շա հին, ին չո՞ւ 

պի տի նուիրուին։

Աս ըսած ներս դա սարա նի 

ու սուցչու թեան հա մար է։ Մաս-

նա գէտ ու սուցիչ ներն ալ ան ճախ 

ու րիշ փա րալը կործ մը ու նե նան 

նէ, ու սուցչու թիւնն ալ քո վընտրի 

էքսթը րա շահ մը ըլ լա լով կ՚ըն-

դունին կոր։ Ու սուցչու թե նէն էկած 

փա րայով տուն ապ րեցնել կա րելի 

չէ քիմ։ Ետ քը նստայ մտմտա ցի, 

փէք աղէկ ի՞նչ էղաւ տէ մէ կէն 

ասանկ ու սուցիչ նե րը պակ սե-

ցան, դպրոց նե րը՞ շատ ցան եանի 

եա։ Վե րը ըսուած պատ ճառնե-

րէն ալ հանգստեան կո չուող նե-

րուն տե ղը նո րերը չհա սան։ Է 

թա քավի թի տա րիքն ալ ստի պողա-

կան ըրին։ Մենք ալ տա րիքի սահ-

ման պե րող երկրին օրէնքնե րէն 

նա սիփ նիս առինք։ Հալ պուքիմ 

վեր ջին տա րինե րուն վաթ սունը 

ան ցե րը հին ատե նուան նե րուն պէս 

էխ տի յար չեն քիմ, տիփ տի րի էն։ 

Թէ գի տու թիւնով թէ տա րինե րու 

փոր ձա ռու թիւնով, էն քի չը տա սը 

տա րի մը տա հա օգ տա կար կրնա-

յին ըլ լալ։ Ամա ի՞նչ ընենք «էմիր 

պիւ յիւք եէր տէն, կ՚ըսեն եա թամ 

ան է իշ տէ։ Ինչ ըսեմ. իշ շալլախ 

կտնուած նոր ճա րերը 

ար դիւնաբեր կ՚ըլլան։ 

Ուսուցիչի 
պակասութիւն

Ցեղասպանութեան յուշեր ու 
վկայութիւններ Տիյարպէքիրէն
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Իսմաիլ Պէշիքճիի անուան հիմ  նադրա -

մի նա  խաձեռ  նութեամբ 24 Յու  նուար 

Երեք  շաբթի երե  կոյ ասու  լիս մը կա  յացաւ 

հիմ  նարկի բա  նախօ  սու  թիւննե  րու սրա  հին 

մէջ։ Հա  յոց ցե  ղաս  պա   նու  թեան քիւրտե  րու 

մաս  նակցու  թիւնը նիւթ առ  նող մի  ջոցա  ռու  մի 

ատե  նախօս  ներն էին «Անա  տոլու Քիւլթիւր»ի 

վա  րիչ Օս  ման Քա  ւալա, փաս  տա   բան Էր -

տալ Տո  ղան եւ պատ  մա   բան Նա  մըք Տինչ։ 

Բա  նախօ  սու  թեան հե  տեւե  ցան աւե  լի քան 

80 հո  գի։

Առա  ջին ելոյ  թը ու  նե   ցաւ փաս  տա   բան 

Էր  տալ Տո  ղան, որ յատ  կա   պէս ծան  րա   ցաւ 

1915-ի դէպ  քե   րուն իրա  ւական իմաս  տին։ 

Ան  գամ մը եւս յի  շեց  նե   լով Ռա  փայէլ Լէմ -

քի   նի բնու  թագրած «ցե  ղաս  պա   նու  թիւն» բա -

ցատ  րութեան ներշնչումն ու սահ  մա   նու  մը, 

դի  տել տուաւ թէ նա  խորդ դա  րաս  կիզբին 

հայ ժո  ղովուրդի ապ  րածնե  րը ամ  բողջո -

վին կը պատ  շա   ճին այդ սահ  մաննե  րուն։ 

Տո  ղան ձայ  նակցե  ցաւ Հրանդ Տին  քի այն 

հաս  տա   տու  մին, ըստ որու եթէ նոյ  նիսկ ո՛չ 

մէ  կը տու  ժէ, եթէ նոյ  նիսկ ապա  հովուի ամե -

նահան  գիստ ճամ  բորդու  թեան պայ  մաննե  րը, 

ժո  ղովուրդը իր բնօր  րա   նէն ու  րիշ վայր մը 

փո  խադ  րելն ան  գամ ինքնին ցե  ղաս  պա   նու -

թիւն է։ Փաս  տա   բան Տո  ղան անդրա  դար  ձաւ 

նաեւ բա  ցի մարդկա  յին զան  գուածա  յին կո -

տորա  ծէ, սպա  նուած եւ տա  րագ  րուած հա -

յերու ան  շարժ եւ շար  ժուն գոյ  քի յափշտակ -

ման, թա  լան  ման, առե  ւանգման մի  ջոցաւ 

հա  մամարդկա  յին օրէնքնե  րու ոտ  նա   կոխ -

ման։ Որ  քան ալ բազ  միցս քննար  կուած 

նիւթ ըլ  լայ, Էր  տալ Տո  ղան յա  ջողե  ցաւ նոր 

միտ  քեր ու մեկ  նա   բանու  թիւններ առա  ջար -

կել եւ այսպէ  սով ալ հա  ճելի եւ ու  սուցո -

ղական դարձնել իր ելոյ  թը։

Հա  սարա  կական գոր  ծիչ Օս  ման Քա  ւալա 

իր զե  կոյ  ցը կը ներ  կա   յաց  նէր «Հա  սարա -

կու  թիւնը եւ ցե  ղաս  պա   նու  թիւն» խո  րագ -

րով։ Ինք՝ որ  պէս հա  սարա  կական գոր -

ծիչ, դիւ  րաւ կը տի  րապե  տէր նիւ  թի այս 

երե  սակին, քա  նի որ կը շփուէր թէ Հա -

յաս  տա   նի եւ թէ Թուրքիոյ ոչ պե  տական 

կազ  մա   կեր  պութիւննե  րուն հետ, ընդմիշտ 

մօ  տէն տես  նե   լով անոնց ծա  ւալած գործն 

ու ձեռքբե  րումնե  րը։ Սա  կայն այս ուղղու -

թեամբ ամե  նաշա  հեկան վկա  յու  թիւննե  րը 

մնա  ցին վեր  ջին զե  կոյ  ցին։

Պատ  մա   բան Նա  մըք Տինչ ալ ծա  նօթա -

ցուց Իս  մաիլ Պէ  շիք  ճի հիմ  նադրա  մի նա -

խաձեռ  նութեամբ կա  տարուած բա  նաւոր 

պատ  մութեան աշ  խա   տու  թիւնը։ 2013-ի 

Հոկ  տեմբե  րին սկսած այդ աշ  խա   տու  թեան 

շրջագ  ծով տե  սակ  ցութիւններ կա  տարուած 

են Տի  յար  պէ   քիրի եւ շրջա  կայ քա  ղաք  նե   -

րու մէջ բնա  կող 60 ան  ձե   րու հետ։ Տինչ 

յայտնեց, թէ իրենց զրու  ցա   կից  նե   րը եղած 

են ցե  ղաս  պա   նու  թեան երկրորդ, եր  րորդ եւ 

չոր  րորդ սե  րունդի վկա  ներ։ «Ցե  ղաս  պա   նու -

թեան յի  շողու  թիւնը զար  մա   նալիօրէն թարմ է 

տեղ  ւոյն քիւրտե  րուն մօտ։ Մեր զրոյցնե  րու 

ըն  թացքին նկա  տեցինք, որ անոնք 1915-

ի դէպ  քե   րը բնու  թագրե  լու հա  մար կը դի -

մէին քրմանչ եւ զա  զաքի հա  րուստ բա -

ռամ  թերքի մը։ Այդ տար  բե   րակ  նե   րը կա  րելի 

է թարգմա  նել սպանդ, կո  տորած, ջարդ, 

եղեռն, կա  րաւան եւ այլ անուննե  րով։ Դար -

ձեալ զար  մանք, ափ  սո   սանք եւ նող  կանք 

պատ  ճա   ռելու աս  տի   ճան վառ ման  րա   մաս -

նութիւննե  րով կը փո  խան  ցուէր սպանդնե  րու 

գոր  ծադրման եղա  նակ  նե   րը։ Նկա  տի ու  նե  -

նալով որ այ  րեր ար  դէն նա  խապէս սպա -

նուած էին, Տի  յար  պէ   քիրի քիւրտ ոճ  րա  -

գործնե  րու զո  հերը կ՚ըլ  լա   յին ան  պաշտպան 

կա  նայք ու երա  խաներ։ Դար  ձեալ այս աշ -

խա   տան  քով տե  ղեակ դար  ձանք որ բազ  մա  -

թիւ տե  ղանուններ մին  չեւ իսկ կը յի  շուին 

այդ վայ  րա   գու  թեանց տպա  ւորու  թիւնով»։

Նա  մըք Տինչ այս աշ  խա   տու  թեան ըն -

թացքին ու  նե   ցած տպա  ւորու  թիւննե  րով 

ընդհան  րա   ցումներ ալ ըրաւ տա  րած  քաշրջա -

նի մէջ այս դէպ  քե   րու ըն  կալման մա  սին։ 

«Ի տար  բե   րու  թիւն ցե  ղաս  պա   նու  թիւն կա -

տարուած թրքաբ  նակ քա  ղաք  նե   րու, այստեղ 

ոչ ոք կը խօ  սէր փո  խադարձ բա  խումնե -

րու մա  սին։ Հա  յերը չէին մե  ղադ  րեր թշնա -

մու հետ գոր  ծակցե  լով, այլ մե  ղաւո  րը կը 

փնտռէին Իթ  թի   հատա  կան  նե   րուն ազ  գայնա -

մոլու  թեան եւ անոնց գոր  ծակցող քիւրտ իշ -

խա   նաւոր  նե   րու ագա  հու  թեան մէջ։ Բո  լորն 

ալ հա  մոզուած էին որ հա  յերը ամ  բողջո  վին 

ան  մեղ են։ Սա  կայն իրենք ալ կ՚անդրա -

դառ  նա   յին, որ այս ըն  կալման եղա  նակը 

աւե  լի ուշ շրջա  նի մը կը պատ  կա   նի, քա  նի 

որ 1950-ական թուական  նե   րուն դեռ կա  յին 

քիւրտ ոճ  րա   գործներ, որոնք մզկի  թի բա  կը, 

շու  քին նստած հպար  տութեամբ կը պատ -

մէին, թէ քա  նի հայ սպան  նած են եւ կամ 

ինչպէս սպան  նած են…»։

Պատ  մա   բանին խումբ մը գոր  ծընկեր  նե  -

րու հետ կա  տարած այս աշ  խա   տու  թեան 

հրա  տարա  կու  թիւնով Իս  մաիլ Պէ  շիք  ճի հիմ -

նադրամն ալ իր հա  մեստ մաս  նակցու  թիւնը 

կը բե  րէ Հա  յոց ցե  ղաս  պա   նու  թեան դա -

րադար  ձի ոգե  կոչումներու շարքին։   

Մայրի՛կ, ես ո՞րտեղից գիտեմ թրքերէն

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ԳԱՏԻՐ ՔԱԶԱՆ

Նա  մըք Տինչ, Էր  տալ Տո  ղան եւ Օս  ման Քա  ւալա
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Ար տա շէսի մա հէն յե    տոյ կը թա    -

գաւո     րէ որ     դին՝ Ար     տա                               ւազդ Ա., 

որ պէտք չէ շփո     թել նոյն Երուան    -

դեան տոհ     մէն Տիգ     րան Բ.-ի որ     դի 

Ար     տա                               ւազդ Բ.-ի (ՆՔ. 55-34) 

հետ։ Որոշ է այս երկրորդ 

Ար     տա                               ւազ     դի գե     ղարուես    -

տա                               կան ըն     դունա     կու    -

թիւնը, որով ան կը 

կրէ «Հա     յոց առա     ջին 

տրա     մաթուրկ-թա     գաւո    -

րը» տիտ     ղո                               սը, եւ որ 

գլխա     տուած էր Ան     տո                              -

նիոսի հրա     մանաւ, 

Եգիպ     տո                               սի թա     գու    -

հի Կղեոպատ     րա                              -

յի առ     ջեւ խո     նար     հիլ 

չըն     դունե     լու պատ    -

ճա                               ռաւ։

Բայց Ար     տա                               ւազդ 

Բ.-ի ար     կա                               ծախնդրու    -

թիւննե     րը թո     ղունք մի այլ 

գրու     թեան ու վե     րադառ     նանք Ար    -

տա                               ւազդ Ա.-ին, որ իր հօր մա     հէն յե    -

տոյ ժա     ռան     գած էր Հա     յոց թա     գաւո     րու     թիւնը։

Ար     տա                               ւազդ

Հա     յոց գա     հին բազ     մե                               լէ յե     տոյ այս Ար    -

տա                               ւազ     դը, բա     ցի Տի     րանէն իր բո     լոր եղ    -

բայրնե     րուն կ՚ար     տաքսէ Այ     րա                               րատէն, որ    -

պէսզի Երաս     խի եւ Արա     ծանիի աւա     զան     նե                               րու 

մի     ջեւ մնա     ցած նա     հան     գին մէջ ոչ մի ար    -

քա                               յազն բնա     կի։ Ան միայն իր Տի     րան եղ    -

բայրը մօ     տը կը պա     հէ իբ     րեւ իրեն փո    -

խանորդ, որով     հե                               տեւ ինք զա     ւակ չու     նէր։

Ար     տա                               ւազդ Ա.-ի մա     սին յօ     րինուած ժո    -

ղովրդա     կան աւան     դազրոյ     ցը գողթնցի եր    -

գիչնե     րու մի     ջոցաւ Ե. դա     րուն կը հաս     նի 

Մով     սէս Խո     րենա     ցիի։ Ըստ պատ     մա                               հօր, 

Ար     տա                               ւազ     դի հօր՝ Ար     տա                               շէս Ա.-ի մա     հուան 

առ     թիւ, հե     թանո     սական սո     վորու     թեամբ կա    -

տարուեր են մեծ զո     հաբե     րումներ։ Գա     հաժա    -

ռանգ Ար     տա                               ւազդ ալ սրտնե     ղու     թեամբ կը 

գան     գա                               տի իր հօ     րը, որ «Երբ դուն գա     ցիր 

ու ամ     բողջ եր     կի                               րը հետդ տա     րիր, ես այս 

աւե     րակ     նե                               րուն վրայ որո՞ւ թա     գաւո     րեմ»։ Այս 

վի     պական հա     տուա     ծի հին հա     յերէն բնա    -

գիրը սա     պէս է.-

Մինչ դու գնա     ցեր

Եւ զեր     կիրս ամե     նայն ընդ քեզ տա     րար,

Ես աւե     րակացս ո՞ւմ թա     գաւո     րեմ։

Այս խօս     քե                               րուն վրայ ննջե     ցեալը իր որ    -

դիին անի     ծեր է.-

Եթէ դու յորս հեծ     ցիս

յԱ     զատն ի վեր ի Մա     սիս,

Զքեզ կալ     ցին քաջք,

Տար     ցին յԱ     զատն ի վեր ի Մա     սիս,

Անդ կայ     ցես եւ լոյս մի՛ տես     ցես։

Այ     սինքն, «Եթէ դու (ձի) հեծ     նես, որ     սի 

եր     թաս Ազատն ի վեր, դէ     պի Մա     սիս, քաջ    -

քեր քեզ բռնեն, տա     նին Ազատն ի վեր, 

դէ     պի Մա     սիս, հոն մնաս, լոյս չտես     նես»։

***

Ծա     նօթ է որ Արա     րատ լե     ռը հին ժա    -

մանակ կը կո     չուէր նաեւ Ազատն Մա    -

սիս, հա     ւանա     բար իր մե     ծու     թեան եւ 

բարձրու     թեան պատ     ճա                               ռաւ, 

իսկ քաջ     քե                               րը, այ     սինքն՝ 

«քաջք», առաս     պե                               լական 

ոգի     ներ էին, եր     բեմն ալ 

բա     րի բնա     ւորու     թեամբ, 

եւ ինչպէս գի     տենք, ժո    -

ղովրդա     կան հա     ւատա     լիքով՝ 

մօր անէծ     քը չի բռներ որ    -

դիին, մինչդեռ հօր անէծ     քը 

ան     պայման կ՚իրա    -

գոր     ծուի։

Ու     րեմն շու     տով 

կը կա     տարուի Ար    -

տա                               շէսի անէծ     քը, եւ 

ան     գամ մը Մա     սիսի 

փէ     շերուն որ     սի գա    -

ցած ժա     մանակ, քաջ     քե                              -

րը կը բռնեն Ար     տա                               ւազ     դին, 

կը շղթա     յեն ու կը բան     տարկեն 

Մա     սիսի քա     րան     ձաւնե     րէն մէ     կուն 

մէջ։ Եր     կու շուն շա     րու     նակ կը կրծեն 

Ար     տա                               ւազ     դի շղթա     ները, որ     պէսզի իրեն 

ազա     տեն կա     պանքնե     րէն եւ ան դուրս ել     լէ 

ու վերջ տայ աշ     խարհին։

Սա     կայն դար     բիննե     րու կռա     նահա     րու    -

թեան ձայ     նէն կ՚ամ     րա                               նան անոր շղթա    -

ները։ Այդ պատ     ճա                               ռաւ, կը գրէ պատ     մա                              -

հայ     րը, դար     բիննե     րը սո     վորու     թիւն ու     նին 

Կի     րակի օրե     րը կռա     նով քա     նի մը ան     գամ 

սա     լին կը զար     նեն, որ ամ     րա                               նան շու     նե                               րու 

կրծած շղթա     ները։

Իսկ Եզ     նիկ Կող     բա                               ցի կը գրէ, որ դի    -

ցապաշտ հա     յերը կը հա     ւատա     յին, թէ Ար     տա                              -

ւազ     դին բան     տարկած են չար դե     ւերը։ Ըստ 

Կող     բա                               ցիի, ինչպէս հրեանե     րը ակնկա     լած 

են իրենց Դա     ւիթ թա     գաւո     րի գա     լուստը, որ 

պի     տի վե     րաշի     նէր Երու     սա                               ղէմ մայ     րա                               քաղա    -

քը, հա     ւաքէ աշ     խարհաս     փիւռ հրեանե     րուն 

ու թա     գաւո     րէ անոնց, այնպէս ալ հա     յերը 

կը հա     ւատա     յին ու կը սպա     սէին, որ Ար    -

տա                               ւազ     դը պի     տի գար ու տի     րէր Աշ     խարհին։

Ու     շագրաւ է զրոյ     ցին մէջ Ար     տա                               ւազ     դի 

նմա     նու     թիւնը հայ     կա                               կան աւան     դա                               պատու     մի 

հե     րոս Փոքր Մհե     րի հետ, որ եւս անէծ     քով 

փա     կուած է Վա     նայ ժայ     ռին մէջ, ինչպէս 

Միհր-Միթ     րա աս     տուածու     թեան հետ, որ 

ըստ հին հա     յերու հա     ւատա     լիքի, պի     տի 

ել     լէ աշ     խարհի գո     յու     թեան սպառ     նա                               լիքի 

պա     հուն, որ     պէսզի կռուի չա     րերու հետ ու 

յաղ     թա                               նակէ։

***

Ըստ հին աւան     դութեան մըն ալ, երբ 

Ար     տա                               ւազ     դը ծներ է, Աժ     դա                               հակի սե     րունդէն 

վի     շապա     զուն կի     ներ կա     խար     դեր եւ գող     ցեր 

են Ար     տա                               ւազ     դին օրօ     րոցէն եւ անոր տեղ 

դեւ մըն են դրեր…։ 

Տի     րան եւ Երախ     նա                               ւու 

Ար     տա                               ւազ     դէն յե     տոյ կը թա     գաւո    -

րէ անոր եղ     բայրը՝ որ     սորդու     թեան 

ու զբօ     սան     քի մո     լի սի     րահար Տի    -

րան, որ ու     նէր եր     կու թե     թեւա    -

շարժ ու խիստ արա     գավազ 

ձիեր, որոնք այնպէս կը 

սու     րա                               յին, որ տես     նողնե     րը 

կը կար     ծէին թէ օդին մէջ 

կը թռչէին։ 

Օրին մէ     կը, Բզնու     ն-

եաց Դա     տաքէ իշ     խա                               նը 

Տի     րանէն կը խնդրէ, 

որ ար     տօ                               նէ իրեն 

հեծ     նել այնքան 

փա     ռաբա     ն-

ւած ձիերը, 

բայց հեծ     նե                              -

լէ ետքն ալ 

կը պար     ծե                              -

նայ, թէ ինք 

թա     գաւո     րէն ալ հա     րուստ է։ 

Ան     ձե                               ւացի     ներու ցե     ղէն կար Երախ     նա                              -

ւու անուն քաջ պա     տանի մը, որ ամուսնա    -

ցեր էր Ար     տա                               ւազ     դի Յու     նաստա     նէն բե     րած 

վեր     ջին կնոջ հետ։ Եւ քա     նի որ Ար     տա                              -

ւազ     դը ժա     ռան     գորդ չու     նէր, ուստի Տի     րան 

Ար     տա                               ւազ     դի ամ     բողջ տու     նը եւ ու     նե                               ցուած    -

քը կը յանձնէ Երա     խնա                               ւուին։ Այս վեր     ջի                               նը 

ոչ միայն քաջ էր, այ     լեւ հա     մեստ, պար    -

կեշտ, ըն     տիր ու օրի     նաւոր տղա     մարդ։ Տի    -

րան թա     գաւո     րը իրեն այնքան կը սի     րէ, որ 

մին     չեւ իսկ ար     քա                               յական երկրոր     դութեան 

գա     հը, որ նա     խապէս Ար     տա                               ւազդն էր ժա    -

ռան     գած, կը յանձնէ Երախ     նա                               ւուի, իրեն 

վստա     հելով նաեւ արե     ւելեան կող     մի զօր    -

քե                               րու հրա     մանա     տարու     թիւնը։ 

Տի     րանը Երախ     նա                               ւուի մօտ կը թո     ղու իր 

հա     ւատա     րիմ     նե                               րէն՝ Վաս     պուրա     կանի նա    -

խարար     նե                               րու հետ խնա     միացած Դրվասպ 

անուն պար     սիկ մը, իսկ ին     քը ար     քունի     քը կը 

տե     ղափո     խէ ու կը հաս     տա                               տուի Եկե     ղեաց 

գա     ւառի Չրմէս աւա     նը։ Տի     րան տա     րի մը 

թա     գաւո     րելէ յե     տոյ կը մա     հանայ դժբախտ 

պա     տահա     րով մը՝ ձմրան ճամ     բորդած մի    -

ջոցին կը մնայ ձիւ     նա                               հիւ     սի տակ եւ կը 

խեղ     դուի։ 
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Յա     ջոր     դով՝ Տրդատ Բագ     րա                               տու     նի եւ 

Վարդգէս Մա     նուկ

Պատ մա գէտ աչք մը դիւ  րութեամբ կը 

նկա  տէ. միեւ  նոյն ներ  կով են ներ  կուած 

Եգիպ  տո   սի փա  րաւոն Տու  տանխա  մու  նի թաղ -

ման դի  մակի թար  թիչնե  րը, Կղեոպատ  րա   յի 

յօն  քերն ու Մա  րիամ Աս  տուածած  նի տա -

րազը, երբ վեր  ջի   նը Վե  րած  նունդի վար  պետ 

նկա  րիչի մը գործն է, ինչպէս՝ Տի  տիանի 

եւ Վեր  մէէրի։ Առա  ւելա  բար, բազ  միցս նոյն 

գոյ  նի մա  սին կը խօ  սի Գիլ  գա   մեշի դիւ -

ցազնա  վէպը (Ք.Ա. 17-18րդ դար)։ Իսկ 

Սու  մե   րական Ուր քա  ղաքի ար  քա   յական 

դամ  բաննե  րուն մէջ յայտնա  բերուած առար -

կա   ներուն վրայ պատ  կե   րուած դէմ  քե   րը ու -

նին նոյն գոյ  նի մօ  րուքներ եւ այլ ման  րա  -

մաս  նութիւններ։ Ստու  գա   բանու  թեան ծա  նօթ 

է, թէ այդ գոյ  նը եւ ներ  կը լա  զուարթն էր, 

հին աշ  խարհի ամե  նաըն  տիր ու նա  խասի -

րուա  ծը, որուն գոր  ծա   ծու  թիւնը բա  ցառուած 

կ՚ըլ  լար ար  քունի  քին հա  մար։

Տես  նե   լու հա  մար թէ ինչպէ՛ս եւ ո՛ւր 

ծնունդ առաւ «լա  զուարթ»ը՝ ստու  գա   բանու -

թիւնը մեզ կը հրա  ւիրէ մեծ սե  ղանի մը 

վրայ բա  նալ 7-րդ դա  րու գիտ  նա   կան եւ 

աշ  խարհա  գիր Անա  նիա Շի  րակա  ցիի «Աշ -

խարհա  ցոյց» քար  տէ   զը։

«Աշ  խարհա  ցոյց»ը եզա  կի է. անոր մէջն 

է, որ առա  ջին ան  գամ յի  շուած է Բա  դախ -

շան երկրա  մասի «Եմա  ւոն» (կամ՝ Իմէոն) 

լե  ռը, որ կը գտնուէր հին Պարսկաս  տա  -

նի հիւ  սիս-արե  ւելեան ծայ  րա   մասը, ներ  կա  -

յիս՝ Աֆ  ղա   նիս  տան։ Այս լե  ռը յայտնի էր 

թանձր կա  պոյտ գոյն ու  նե   ցող կի  սա-թան -

կա   գին քա  րի մէկ տե  սակով, տե  ղացի  ներուն 

կո  չու  մով՝ «լա  զուարտ»։ Որ  պէս զար  դա  -

քար «լա  զուարտ»ը առա  տօրէն կ՚ար  տա   ծ-

ւէր դէ  պի արե  ւելք ու արեւ  մուտք, մին  չեւ 

Մի  ջերկրա  կան։ Նո  րագոյն ժա  մանակ  նե  -

րու մէջ, գի  տենք, թէ Մար  կօ Փո  լօն 1271 

թուակա  նին, Չնաս  տա   նի ճամ  բուն վրայ այ -

ցե   լած է Բա  դախ  շա   նի Սար-է Սանգ հան -

քե   րը, ուրկէ մար  դիկ 6000 տա  րիէ կը շա -

րու  նա   կեն լա  զուարտ պե  ղել։

Թէ՛ քա  րը եւ թէ՝ անոր անու  նը հնա -

գոյն շրջան  նե   րուն հա  սած էին Հնդկաս  տան։ 

Արաբ  նե   րու մի  ջոցով ան ճամ  բորդած է հիւ -

սի   սային Ափ  րի   կէ, ապա՝ Մի  ջերկրա  կանի 

այլ ափե  րը։ Հիւ  սիս-արեւմտեան Ափ  րի   կէէն, 

ան ան  ցած է Սպա  նիա ու Եւ  րո   պայի այլ 

եր  կիրնե  րը։ Այս եր  կար ճամ  բորդու  թիւննե  րու 

ըն  թացքին բա  ռը կրած է ձայ  նա   յին որոշ 

փո  փոխու  թիւններ. Հնդկաս  տա   նի մէջ՝ լա -

ճաւար  տա, եւ րա  ճաւար  տա, արա  բերէն՝ լաճ -

վարտ եւ լա  զուարտ, թրքե  րէն՝ լա  ճիվերթ, 

քրտե  րէն՝ լաճ  վերտ, լա  տինե  րէն՝ լա  զու  լում, 

եւ լա  զուր։ Լա  տին  նե   րը այդ պա  տուա  կան 

քա  րը կը կո  չէին Լա  պիս Լա  զու  րի։՛ (լա  պիս՝ 

քար)։ Լա  տինա  ծին լե  զու  նե   րու մէջ բա  ռը 

կը կորսնցնէ սկիզ  բի «լ»ն, ու կը ստա  նայ՝ 

ազ  զուրրօ, ազու  րիու, ազուլ եւ վեր  ջա   պէս՝ 

Ֆրան  սե   րէն ազուր ձե  ւը։ Այս վեր  ջի   նը ամե -

նէն հռչա  կաւորն է, որով  հե   տեւ՝ այդ բա  ռով 

կը կո  չուի երկրի հա  րաւ-արե  ւելեան ափե -

րը՝ «Քոթ տ՛Ազուր»ը։

Դա  սական շրջա  նին լա  զուարտ քա  րը 

ստա  ցաւ նոր գոր  ծա   ծու  թիւն. Հռով  մէացի  ները 

գտան զայն աղա  լու եղա  նակը։ Փո  շիացած 

լա  զուար  տը կը խառ  նուէր իւ  ղով ու կը դառ -

նար թան  կա   գին կա  պոյտ ներկ (ultrama-
rine)։ Մին  չեւ 19-րդ դար -ար  հեստա  կան 

լա  զուար  տի գիւ  տը- այդ ներ  կը կը գոր  -

ծա   ծուէր որ  մանկար  նե   րու, կեր  պասնե  րու եւ 

Վե  րած  նունդի իւ  ղա   ներկ նկար  նե   րու մէջ։

Լուվր թան  գա   րանի Մի  ջագետ  քի քա -

ղաքակրթու  թիւննե  րու սրահն է, «Salle 1b»։ 
Հոն ցու  ցադրու  թեան դրուած է թա  գաւոր Եբիհ 

Բ.ի ար  ձա   նը, որ Մա  րի քա  ղաքի (Արե  ւելեան 

Սու  րիա) պե  ղումնե  րէն յայտնա  բերուած է։ 

Պատ  մա   գէտ աչք մը դիւ  րութեամբ կը նկա -

տէ. անոր բի  բերը՝ դրուագուած թանձր կա -

պոյտ ու  լունքներ են։ Ստու  գա   բանու  թիւնը 

կը մօ  տենայ ցու  ցա   պիտա  կին, ուր պատ  մա  -

կան տուեալ  նե   րու վեր  ջա   ւու  թեան տրուած 

է կա  րեւոր մէկ այլ տե  ղեկու  թիւն. «Ebih-II, 
vers 2400 av. J.-C.,  Mari, temple d’Ishtar, H: 
52,50cm; L: 20,60cm; Pr: 30 cm, lapis-lazuli»։ 
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Արտաւազդ Ա., 
Տիրան եւ միւսները


