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Երեւանի չուերթը շաբաթը մէկ օր

«Ակօս»ի նա խորդ թի  ւով անդրա -

դար  ձած էինք Թուրքիոյ Հա  յոց 

Պատ  րիար  քութեան բարձրաս  տի   ճան հո -

գեւո  րական  նե   րէն Տէր Սա  հակ Ս. Եպսկ. 

Մա  շալեանի լուրջ ազ  դա   րարու  թիւննե  րուն։ 

Սրբա  զանը Ենի  գիւ  ղի մա  տաղօրհնու -

թեան իր ելոյ  թին մէջ խստօ  րէն քննա -

դատած էր յատ  կա   պէս հա  մայնքա  յին 

հաս  տա   տու  թիւննե  րու վար  չութեանց 

ընտրու  թեան եղա  նակը։ Ծա  նօթ է բո -

լորին, թրքա  հայոց եկե  ղեցի  ները եւ եթէ 

կան, եկե  ղեց  ւոց յա  րակից դպրոց  նե   րը կը 

մա  տակա  րարուին «թա  ղական խոր  հուրդնե -

րու» կող  մէ։ Ինչպէս անունն ալ կը յու -

շէ, թա  ղական խոր  հուրդնե  րը բնա  կան 

տրա  մաբա  նու  թեամբ կը գո  յանան թա -

ղեցի  ներէ եւ նոյնպէս կ՚ընտրուին թա -

ղեցի  ներու ձայ  նե   րով։ 

Սա  կայն կ՚ար  ժէ նշել թէ այս դրու -

թիւնը ձե  ւաւո  րող կա  նոնագ  րութիւ  նը 

պատ  րաստուած է աւե  լի քան 150 տա -

րիներ առաջ, երբ ամէն եկե  ղեցի ինքնին 

կը ներ  կա   յաց  ներ գիւղ մը կամ մեծ քա -

ղաքի կա  րեւոր մէկ թա  ղամա  սը։ Անցնող 

ժա  մանա  կի ըն  թացքին այդ թա  ղերէն շա -

տեր կորսնցու  ցին իրենց հայ բնակ  չութիւ -

նը։ Ներ  կա   յիս ալ այդ թա  ղերու շա  տերէն 

ներս ար  դար ընտրու  թիւն մը կա  տարե -

լու բա  ւարար բնա  կիչ չէ մնա  ցած։ Ով որ 

թա  ղեցի է, կամ ալ ձե  ւով մը այդ թա  ղէն 

ընտրուելու առի  թը գտած, իր ձեռ  քը կը 

պա  հէ բո  լոր լծակ  նե   րը եւ հա  մարեա յա -

ւիտեանս կը տնօ  րինէ եկե  ղեց  ւոյ կա  լուած -

նե   րուն եկա  մու  տը։ 

Այս տա  րօրի  նակ ու ան  պա   տեհ ըն -

թացքը մա  սամբ բա  րելա  ւելու յոյ  սը ծա -

գեցաւ, երբ մեր թա  ղական խոր  հուրդնե -

րու վե  րին իշ  խա   նու  թիւնը հան  դի   սացող 

«Վա  քըֆ  նե   րու Ընդհա  նուր Տնօ  րէնու -

թիւն»ը յայ  տա   րարեց թէ թա  ղակա  նու -

թիւննե  րը կրնան իրենց ընտրու  թիւնը 

ընդլայ  նել քա  ղաքի տա  րած  քին։ Շատ 

քիչ թի  ւով թա  ղակա  նու  թիւն դի  մեց այդ 

ճամ  բուն։ Մա  նաւանդ եկամ  տա   բեր կա -

լուած  ներ ու  նե   ցող  նե   րը դիրք բռնե  ցին 

այս նոր կար  գադրու  թեան դէմ։ Ենի  գիւ -

ղի նախ  կին թա  ղական  նե   րէն Յա  կոբ Պալ -

թաեան եւ Պիւ  յիւքտէ  րէի թա  ղակա  նու -

թեան ատե  նապետ Մու  րատ Սիւ  մէ դատ 

բա  ցին Վա  քըֆ  նե   րու Տնօ  րէնու  թեան դէմ։ 

Սա  հակ Սրբա  զան Մա  շալեան ահա 

այս դիր  քը իւ  րա   ցնողն  ե   րուն հա  մար կը 

գոր  ծա   ծէր «ամե  նաս  տո   րին» անար  գա   կան 

ածա  կանը։ Ան այ  լա   սերու  մով կը մե  ղադ -

րէր նաեւ Իս  թանպու  լա   հայ հա  սարա  կու -

թիւնը, պար  զա   պէս ազ  գա   յին ըն  կե   րային 

խնդիր  նե   րու նկատ  մամբ ան  տարբեր մնա -

լուն պատ  ճա   ռաւ։ 

Կ՚ար  ժէ խոս  տո   վանիլ թէ Սրբա  զանի այս 

ար  դար ելոյ  թը զար  մանք յա  ռաջա  ցու  ցած 

է մեր մօտ։ Չէինք գի  տեր թէ Մա  շալեան 

սրբա  զան ալ մեզ հետ նոյն հո  գերը կը բաժ -

նէ։ Չէինք գի  տեր, քա  նի որ ինք յա  ճախ չէ 

որ նման ելոյթներ կ՚ու  նե   նայ։ Թո  ղունք 

յա  ճախը, նոյ  նիսկ ան  նա   խադէպ կա  րելի է 

հա  մարել այս նա  խադա  սու  թիւննե  րու ար -

տա   սանու  մը մեր հո  գեւո  րական  նե   րու բեր -

նէն։ Ու  րեմն կ՚ար  ժէ հարցնել, թէ ին  չո՞ւ 

չէք լսեր նման բնոյ  թի ահա  զանգնե  րը։ 

Ին  չո՞ւ ներ  կայ չէք ըլ  լար այս նիւ  թե   րու 

ար  ծարծուած ժո  ղով  նե   րուն։ Դեռ քա  նի մը 

օր առաջ հայ  րե   նակ  ցա   կան միու  թիւննե  րը 

հա  ւաքա  բար խորհրդակ  ցա   կան ժո  ղով մը 

գու  մա   րեցին այս նիւ  թե   րու շուրջ։ Ոչ հո -

գեւո  րական մը տե  սանք հոն, ոչ բա  րերար 

մը եւ բա  ցի մէկ եր  կու բա  ցառու  թե   նէ, ոչ 

ալ հա  մայնքա  յին հիմ  նարկնե  րու վար -

չութիւննե  րէն ան  ձեր։ Բայց նախ  կին Պօ -

ղոսեան-Վառ  վա   ռեան դպրո  ցի սրա  հը ամ -

բողջո  վին լե  ցուն էր։ Ու  րեմն ժո  ղովուրդը 

ձեր կար  ծա   ծին չափ ան  տարբեր չէ իր 

նիւ  թե   րուն։ Չըլ  լայ որ «ժո  ղովուրդ» բա -

ցատ  րութեամբ դուք տար  բեր զան  գուած 

մը ըն  կա   լէք, մենք տար  բեր։ Հետզհե  տէ 

պի  տի խոր  հինք, որ մեր քա  ղաքէն ներս 

եր  կու տար  բեր ժո  ղովուրդ կայ, որոնցմէ 

մէ  կը «Լոյս» հան  դէ   սի տարեդարձի սե -

ղան  նե   րուն շուրջ պի  տի բո  լորուի, միւ  սը 

«Խորհրդակ  ցութեան հար  թակ»ի կազ մա-

կեր պած ժո ղով նե րուն։

Մենք ու Մերոնք
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Հա յաս տա նի հան րա պետու թեան խորհրդան շաննե րէն մէկն ալ «Հայ կա կան Ավիաու ղի ներ» մակ նի շը կրող 

ինքնա թիռ ներն էին։ Յատ կա պէս սփիւռքա հայեր դժուար բա ցատ րե լի զգա ցումնե րու կ՚են թարկուէին, երբ 

կը լսուէին մայ րե նիով կա տարուած ազ դա րարու թիւննե րը։ Սա կայն ինչպէս ամէն ինչ, ազ գա յին օդա յին 

գի ծերն ալ շու տով զոհ գա ցին սե փակա նաց ման աղէ տին, որ ու րիշ բան չէր, եթէ ոչ Սո վետա կան Միու-

թե նէն ժա ռան գուած հարստու թեան օլի կարխնե րու հա մակար գին փո խան ցումը։ Հայ կա կան Ավիաու ղի ներ 

ըն կե րու թիւնը սնան կա ցաւ ու իր տե ղը թո ղուց Ար մա վիա ըն կե րու թեան։ Այս վեր ջինն ալ ան տե սեց երկրի 

պա հանջնե րը եւ որոշ գու մարներ կոր զե լէ ետք դար ձեալ մեծ պարտքեր թո ղելով հե ռացաւ դաշ տէն։ Այժմ կը 

գոր ծէ Էյր Ար մե նիա ըն կե րու թիւնը, որու օրով կրճա տուե ցան Երե ւան-Իս թանպուլ թռիչքնե րը։ Ըն կե րու թեան 

պա տաս խա նատու նե րը զայս կը վե րագ րեն ու ղե ւոր նե րու նուազաց ման։ Բայց ու ղե ւոր նե րը ին չո՞ւ նուազած 

են, այս մա սին ո՛չ մի մեկ նա բանու թիւն։ Թե րեւս պա տաս խա նը կու տան Իս թանպուլ-Թիֆ լիս ինքնա թիռի 

տոմս ծա խող նե րը, կամ ալ Թիֆ լիս-Երե ւան ճամ բորդող թաքսիի վարորդները։   

Երբեմն հազիւ ճա կա  տագ  րով կա  րելի կ՚ըլ -

լայ բա  ցատ  րել այն զու  գա   դիպու  թիւննե -

րը, որոնք բախ  տո   րոշ հե  տեւանքներ կ՚ու -

նե   նան մեր կեան  քին մէջ։ Մի գու  ցէ այդ 

տե  սակի պա  տահա  կան երե  ւոյթ մը ըլ  լայ 

պար  տադրա  բար վա  քըֆ  ցի   ներու հիւ  րը դար -

ձած քէ  սապա  հայե  րու այ  ցե   լու  թեան լման 

քա  ռասուն օր տե  ւելը, ակա  մայ յի  շեց  նե   լով 

Մու  սա Լե  րան քա  ռասուն օրե  րը։ Ար  դա   րեւ 

այդ դա  ժան օրե  րու ան  ցուդարձնե  րը ման -

րա   մաս  նօ   րէն պատ  մե   լու մի  տու  մով կազ  մա  -

կեր  պուած ժո  ղովն ալ կո  չուե  ցաւ «Վա  քըֆ -

գիւղի քա  ռասուն օրե  րը»։ 

8 Յու  նիս Շա  բաթ, Փան  կալթիի «Նոս -

թալժի» գրա  խանու  թի վեր  նա   յար  կի ցու  ցասրա -

հին մէջ հրա  տարա  կիչ Օս  ման Քէօքէ  րի նա -

խաձեռ  նութեամբ կա  յացաւ այդ քա  ռասուն 

օրե  րու վկա  յու  թիւննե  րուն ձօ  նուած ժո  ղով 

մը, ուր Քէօքէր հա  մառօտ կեր  պով ներ -

կա   յացուց քէ  սապա  հայու  թեան պատ  մա   կան 

ան  ցեալը ու եկաւ վեր  ջին ան  ցուդար  ձե   րուն, 

երբ հիւ  րա   բար Վա  քըֆ  լը գտնուող 18 քէ -

սապա  հայեր գիւ  ղի վար  չա   կան  նե   րուն ալ 

ըն  կե   րակ  ցութեամբ կը մեկ  նէին Լի  բանան։ 

Ապա ցու  ցադրուեցաւ ճիշդ ալ այդ օրե -

րուն «Սի  վիլ Նէթ» ըն  կե   րու  թեան թղթա  կից 

Յա  րութ Էգ  մա   նեանի կող  մէ պատ  րաստուած 

տե  սանիւ  թը ուր ան ցոյց կու տար քէ  սապ -

ցի   ներէն իւ  րա   քան  չիւրի անձնա  կան պատ -

մութիւ  նը։ Հե  տեւող  նե   րը բնա  կանա  բար կը 

մատ  նուէին խոր յու  զումնե  րու, քա  նի կը լսէին 

դժբախտ ժո  ղովուրդի ինչպէս խա  բուե  լուն 

ման  րա   մաս  նութիւննե  րը։ Ապա բարձրա  խօսը 

յանձնուեցաւ Մի  սաք Հեր  կե   լեանին, որ իբ -

րեւ գիւ  ղի բնա  կիչ մօ  տէն հե  տաքրքրուած 
էր եկող  նե   րու հո  գերով։ 

Հեր  կե   լեանի պա  տումնե  րը ան  գամ մը 
եւս խոր յու  զում յա  ռաջա  ցու  ցին ունկնդիր -
նե   րու մօտ։ Վկա  յու  թիւններ փո  խան  ցեց 
նաեւ թեր  թիս նախ  կին աշ  խա   տակից  նե  -
րէն Արիս Նալ  ճը, որ նոյնպէս այ  ցե   լած էր 
Վա  քըֆ  լը եւ մօ  տէն հե  տաքրքրուած պա -
տերազ  մէն տու  ժած այդ մարդկանց հո -
գերով։ Վեր  ջա   ւորու  թեան, դար  ձեալ Սի -
վիլի  թասի անձնա  կազ  մէն լրագ  րող Ալին 
Օզի  նեան բա  ցատ  րութիւններ փո  խան  ցեց 
այս դէպ  քի հա  յաս  տա   նէ ներս ըն  կալման 
մա  սին։ Որոշ չա  փով բո  լորին ծա  նօթ այս 
տխուր եղե  լու  թեան ուղղա  կի ակա  նատես  նե  -
րու փո  խանցմամբ լսուիլը ալ աւե  լի յստակ 
դար  ձուց ապ  րուած ող բերգութիւնը։ 

Թուրքիոյ Հայ Կա թողի կէ հա մայնքի 

նո րան շա նակ առաջ նորդ Լե ւոն Ար քե-

պիս կո պոս Զէ քիեան 10 Յու նիս Երեք շաբթի 

երե կոյեան ժա մանեց քա ղաքս եւ Հրա շափառ 

շա րակա նով մուտք գոր ծեց Սա գըզա ղաճի 

Աթո ռանիստ Սուրբ Աս տուածա ծին Եկե-

ղեցի։ Այս տպա ւորիչ պա հէն ան բա ժան 

չմնա լու խոր հուրդով եկե ղեցի փու թա ցած 

էին բազ մա թիւ հա յեր, որոնք մուտքին ջերմ 

ծա փահա րու թիւննե րով ող ջունե ցին Առաջ-

նորդ Սրբա զանի գա լուստը։

Շա րական նե րու եր գե ցողու թե նէն ետք 

Զէ քիեան Սրբա զան ար տա յայ տուեցաւ ներ կայ 

ժո ղովուրդին։ Ան երախ տի քով յի շեց նախ 

իր ծնող նե րը, որոնք այս կա մար նե րուն տակ 

հե տեւած էին իր առա ջին հա ղոր դութեան, 

ապա անդրա նիկ պա տարա գին։ Գե րապայ-

ծա ռը ապա երախ տա պար տութիւն յայտնեց 

Հայ Կա թողի կէ հա մայնքի վի ճակա ւոր 

Ար հիապա տիւ Տէր Յով հաննէս Չո լաքեանին, 

որու թե լադ րանքնե րով եւ քա ջալե րան քով 

ստանձնած էր այս պաշ տօ նը։ Շնոր հա կալու-

թիւննե րու բա ժին մը յատ կա ցուած էր նախ 

Հռո մի Պա պին, ապա Պա պական պատ-

գա մաւոր կար տի նալ նե րուն, որոնք արագ 

ու բծախնդիր աշ խա տու թիւնով ձե ւակեր-

պած էին այս ձեռ նադրու թեան հա մար 

անհրա ժեշտ թղթա բանու թիւննե րը։ Սրբա-

զան Հայ րը շնոր հա կալու թիւն յայտնեց նաեւ 

Թուրքիոյ Հան րա պետու թեան Վա տիկա-

նի ներ կա յացու ցիչ դես պա նին եւ Մի լանո-

յի հիւ պա տոսին, որոնք եւս իրենց կար-

գին դիւ րա ցու ցած էին քա ղաքա ցիու թեան 

վե րատի րանա լու հա մար անհրա ժեշտ կար-

գադրու թիւննե րը։ 

Սրբա զանը շնոր հա կալու թեան վեր ջին 

նա խադա սու թիւննե րը պա հած էր ներ կայ 

ժո ղովուրդին, որոնցմէ պի տի խնդրէր իրենց 

աղօթքնե րով զօ րավիգ կանգնիլ իրեն այս 

խիստ կա րեւոր առա քելու թեան մէջ։ «Այս 

թե մը կա րեւոր է ոչ միայն իր ժո ղովուրդի 

թուային քա նակով, այլ եւ աւե լի շատ 

պատ մա կան նշա նակու թիւնով» ըսաւ Հայր 

Լե ւոն Զէ քիեան։ Ան նշեց որ իր ծա ռայու-

թեան շրջա նին Առաջ նորդա րանի դու ռը 

միշտ բաց պի տի ըլ լայ ժո ղովուրդին դի մաց, 

որ պէսզի ինք կա րենայ պատ շաճ կեր պով 

հա ղոր դուիլ ժո ղովուրդին հետ ու թա փան-

ցել անոր բո լոր խնդիր նե րուն։

Հայր Լե ւոն Զէ քիեանի այս պաշ տօ-

նին նշա նակուելով բո վան դակ իս թանպու-

լա հայու թիւնը, ան կախ իրենց կրօ նական 

դա ւանան քէն, յոյ սով տո գորուած է թէ նոր 

աւիւն պի տի տի րէ իս թանպու լա հայ հո գեւոր 

կեան քէն ներս։ Մենք ալ մեր կար գին կ՚ող-

ջունենք նո րան շա նակ Սրբա զանը եւ իր 

նոր առա քելու թեան մէջ յա ջողու թիւն կը 

հայ ցենք իրեն։     

ՆԷՎԶԱԹ ՕՆԱՐԱՆ

nevzatonaran@gmail.com

Հետազօտու թիւնե րուս ժա  մանակ զա -
նազան տե  ղեր հան  դի   պած եմ կրօ -

նափոխ եղած հա  յերու։ Անոնցմէ ոմանք 
սրտա  բացօ  րէն պատ  մած են իրենց նախ -
նի   ներուն կրօ  նափոխ ըլ  լա   լու պատ  կերնե -
րը։ Տէր  սիմցի բա  րեկամ մըն ալ փո  խան -
ցած էր, որ իրենց շրջա  կայ  քէն տա  րեց մէ  կը 
կտա  կած է որ, երբ մեռ  նի այս ինչ լե  րան 
գա  գաթը թա  ղեն զինք եւ գլխուն վե  րեւ ալ 
խաչ մը դնեն։

Վար  չա   պետա  րանի են  թա   կայ «Հան -
րա   պետա  կան Ար  խիւ»ի մէջ նիւ  թեր որո -
նելու ժա  մանակ յայտնա  բերե  ցի Օր  տու քա -
ղաքի կրօ  նափոխ եղած հա  յերը ցոյց տուող 
պաշ  տօ   նական փաս  տա   թուղթեր։ Առա  ջին 
ցան  կին մէջ 98 եւ երկրոր  դին մէջ ալ 114 
հա  յեր նշա  նակուած էին։ Յայտնի չէր թէ 

սոյն ցան  կե   րը որո՞ւ կող  մէ եւ ի՞նչ նպա -
տակով կազ  մուած են։ Սա  կայն զար  տուղի 
փաս  տա   թուղթ մըն ալ կը վկա  յէ թէ, նման 
գրա  ռումներ կա  տարուած են նաեւ Տի  յար -
պէ   քիրի մէջ։ «Նա  խարա  րաց Խոր  հուրդի 22 
Սե  պետեմ  բեր 1936 թուակիր եւ 2/5350 հա -
մար որո  շու  մով, Հայ ազ  գին պատ  կա   նող, 
կրօ  նափոխ ըլ  լա   լով Տի  յար  պէ   քիր քա  ղաքի 
մէջ գրան  ցուած դեր  ձակ Նա  զիֆ, պի  տի 
աք  սո   րուի Չո  րում»։

Իթ  թի   հատա  կան  նե   րու հի  ման վրայ Քե -
մալա  կան  նե   րու կող  մէ կա  ռու  ցուած Հան  րա  -
պետու  թիւնը 1920-ական  նե   րուն երկրորդ 
կէ  սէն սկսեալ թափ տուած է վար  չա   կան, 
տնտե  սական եւ գա  ղափա  րա-մշա  կու  թա  -
յին գետ  նի վրայ վե  րակազ  մութեան։ Հան -
րա   պետու  թեան հռչա  կու  մէն ան  մի   ջապէս 
առաջ 15 Ապ  րիլ 1923-ին վե  րահաս  տա  -
տուե  ցաւ հա  յերէն եւ յոյ  նե   րէն թա  լանուած 
կա  լուած  նե   րու թուրքե  րու փոխան  ցումը դա -

սաւո  րող 26 Սեպ  տեմբեր 1915 
թուակիր օրէն  քը։

Թուրքիոյ մօ  տաւոր ան  ցեալի 
պատ  մութիւ  նը բազ  մա   թիւ երե -
ւոյթնե  րով կը վկա  յէ թէ այս 
տե  սակի գրան  ցումնե  րը սահ -
մա   նուած չեն Օր  տույով կամ 
Տի  յար  պէ   քիրով։ Այդ տե  ղեկու -
թիւննե  րը շատ ան  գամ հա  ւաքուեցան մար -
դահամա  րի դրու  թե   նէն։ Կա  տարուեցան որոշ 
մար  դահամար  ներ, որոնց ար  դիւնքնե  րը եր -
բեք չեն հրա  պարա  կուած։ Յի  շենք Թուրք 
Պատ  մութեան Կա  ճառի նա  խորդ նա  խագահ 
Փրոֆ. Եու  սուֆ Հա  լաճօղ  լուի 2007-ին ար -
տա   սանած «Կրօ  նափոխ հա  յերու ցան  կը 
ձեռքս է, բայց չեմ հրա  պարա  կեր» նա -
խադա  սու  թիւնը։

Թուրքիոյ մէջ նա  խորդ դա  րաս  կիզբի 
տուեալ  նե   րով փոք  րա   մաս  նութիւննե  րը կը 
կազ  մէին երկրի բնակ  չութեան 20 տո  կոսը։ 

Այ  սօր այդ հա  մեմա  տու  թիւնը նուազած է 
հա  զարէն մէ  կի։ Իբ  րեւ թէ հան  դուրժո  ղակա -
նու  թեամբ պար  ծող Թուրքիան եթէ մա  կերե -
սային ակ  նարկ մը սե  ւեռէ հա  րեւան իս  լամ 
եր  կիրնե  րուն, պի  տի տես  նէ թէ անոնցմէ ոչ 
մէ  կուն մէջ ոչ իս  լամ բնակ  չութեան նման 
նուազա  ցում մը ապ  րուած է։

Բնակ  չութեան բնա  կան աճով կա  րելի 
է են  թադրել, որ այ  սօր երկրի մէջ ոչ-իս -
լամնե  րու հա  մեմա  տու  թիւնը պէտք է ըլ  լար 
նուազա  գոյն 2,1 մի  լիոն։ Ու  րեմն ար  դար 
է հարցնել թէ ո՞ւր է մնա ցեալ 2 մի լիոնը։   

«Վաքըֆլըգիւղի 40 օրերը» 
ականատեսի վկայութեամբ

Բարիգալուստ Արհիապատիւ Տէր

ԼԵՒՈՆ ԷՐԱՐՍԼԱՆ
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Ել նամակիս հետ կ՚ու  ղարկեմ նաեւ 

Ատա  նայի Յոյն Ուղղա  փառաց Եկե -

ղեց  ւոյ վե  րանո  րոգուած վի  ճակի նկա  րը։ 

Իրա  կանու  թեան մէջ խնդրոյ առար  կայ 

նո  րոգու  թիւնը կա  տարուած լուրջ սխա -

լի մը սրբագ  րութիւնն է միայն։ Ար  դա  -

րեւ Գա  րաման  ցի յոյ  նե   րուն պատ  կա   նող 

Սուրբ Նի  կողա  յոսը (Այա Նի  քօլա  յոս) 

կա  ռու  ցուած է 1845-ի Ատա  նայի Պատ -

րիարք Մե  թոտիոսի օրով եւ շի  նարարն 

ալ մի ոմն Քա  միլ ուսթա է։ Այս բո -

լորին կը տե  ղեկա  նանք եկե  ղեց  ւոյ ճակ -

տին տե  ղադ  րուած յու  նա   տառ թրքե  րէն 

յու  շա   քարէն։ Ինչպէս ծա  նօթ է Գա  րաման -

ցի յոյ  նե   րը թրքա  խօս էին եւ թրքե  րէնը 

կը գրէին յու  նա   կան տա  ռերով։ 

Եկե  ղեցին հան  րա   պետու  թեան շրջա -

նին շա  հագոր  ծուած է որ  պէս Ազ  գագրա -

կան թան  գա   րան։ Սա  կայն այս թան -

գա   րանին մէջ կը ցու  ցադրուէին քո  չուոր 

եէօրիւքնե  րու յա  տուկ վրան, օրօ  րոց, խնո -

ցի եւ գիւ  ղատնտե  սու  թեան բնա  գաւա -

ռի իրեր։ Թան  գա   րանը ընդլայ  նե   լու մի -

տու  մով փլցուած էր եկե  ղեց  ւոյ խո  րանը։ 

Այժմու նո  րոգու  թիւնով ահա այդ խո  րանն 

է որ կը վե  րակա  ռու  ցուի եւ եկե  ղեցին կը 

ստա  նայ իր ան  ցեալի տես  քը։ 

Որ  պէս Ազ  գագրա  կան թան  գա   րան 

գոր  ծա   ծուած տա  րինե  րուն շէն  քի պար  տէ  -

զին մէջ կը գտնուէր նաեւ Սուրբ Ստե -

փան  նոս Հա  յոց եկե  ղեց  ւոյ յու  շա   քան -

դակ-յի  շատա  կարա  նը, որ աւե  լի ետք, 

թան  գա   րանին այ  սօր գտնուած վայ  րը 

փո  խադ  րուած ժա  մանակ, անե  րեւու  թա  -

ցաւ։ Այժմ կրնանք յու  սալ թէ ներ  կա  -

յիս շի  նու  թիւնը շա  րու  նա   կուող նոր թա -

նագա  րանի պե  ղումնե  րու մի  ջոցին այդ 

յու  շա   քարն ալ վե  րագտնուի։ Այս բո -

լորին մէջ տա  րօրի  նակ թուացողն ալ 

այն է որ, բո  լոր այս քան  դումնե  րը կա -

տարուած են, իբ  րեւ թէ ժո  ղովրդա  վարա -

կան ներ  կա   յացող  նե   րու օրօք։ Իսկ հի  մա, 

կրօ  նամէտ վար  չութեան օրով, եկե  ղեց  ւոյ 

խո  րանը կը վե րակառուցուի։ 

Ատանա 

Աստուած իմ, ինչերո՛ւ կարող ես

Եկեղեցւոյ վերանորոգուած վիճակը 

Լե ւոն Ար քե պիս կո պոս Զէ քիեան

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

«Դարասկիզբի տուեալներով փոքրամասնութիւնները կը կազմէին երկրի բնակչութեան 

20 տոկոսը։ Այսօր այդ համեմատութիւնը նուազած է հազարէն մէկի»

Հանրապետական 
արխիւի լոյսին տակ
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Նկար չուհի Թիւրքան Թայ պա րա 

այսպէս անուանած է իր գոր ծե-

րու վեր ջին ցու ցա հան դէ սը, որուն բա ցու-

մը պի տի կա տարուի 20 Յու նիս 2014-ին 

Թեշ վի քիյէ, «Նիշ Արդ Կա լերի» սրա-

հին մէջ։

Թայ պա րա ծնած է 1971-ին, Տէր սի-

մի մէջ։ Ամ բողջ էու թեամբ կա պուած է 

իր ծննդա վայ րի մշա կոյ թին։ Խո րապէս 

ազ դուած է հա րազատ երկրի պատ-

մութե նէն։ Այդ ազ դե ցու թիւնը կը ցո լանայ 

իր դի ման կարնե րուն, յատ կա պէս բազ-

մա տանջ կա նանց կեր պարնե րուն։ 

Այդ կա նանց մէջ յա տուկ զգա ցական 

հա յեացք մը ուղղուած է հա րազատ մօր՝ 

որ բա ցի դի ման կա րէ, կը տես նենք նաեւ 

լա ւաշ թխե լու պա հուն։

Ցու ցա հան դէ սի անուան ներշնչու-

մը կու գայ իր զա ւակ նե րէն, քա նի որ 

զա նոնք անուանած է «Գետ» (Նէ հիր) եւ 

Հող (Թոփ րաք)։ 

Հիմնարկին նոր կեդրոնատեղի 

Գետ, Հող, Տէրսիմ

Նկա տի ու նե նալով ծա  ւա լող գոր    ծունէու   -

թիւննե    րուն, ար    խի               ւին, գրա    դարա    նին ու 

աշ    խա               տատե    ղիին հա    մար աւե    լի ըն    դարձակ 

վայ    րի մը պա    հանջքը, Հրանդ Տինք Հիմ   -

նադրա    մը հար    կադրո ւած է փնտռել աւե    լի 

մեծ աշ    խա               տավայր մը։ Ուստի նա    խորդ 

ամիս    նե               րուն հա    մաձայ    նութիւն ապա    հով-

ւած է Անա    րատ Յղու    թիւն Նա    խակրթա   -

րանի Հիմ    նարկին հետ ու վար    ձո ւած 2004 

թո ւակա    նէն ի վեր թա    փուր մնա    ցած նոյ   -

նա               նուն դպրո    ցին շէն    քը։ Հար    պի               յէ կան   -

գա               ռին մօ    տակայ 800 քա    ռակու    սի մեթր 

տա    րածք ու    նե               ցող շէն    քը, հան    րա               յին փո   -

խադ    րա               միջոց    նե               րով հաս    նե               լու յար    մա               րու   -

թիւնով ալ բա    ւական ձեռնտու դիրք ու    նի։ 

Այսպէս 9 Յու    նիս Եր    կուշաբ    թի երե    կոյ 

Ճէ    զայիր սրա    հի մէջ Հրանդ Տինք Հիմ   -

նարկը կազ    մա               կեր    պեց լու    սա               բանա    կան ժո   -

ղով մը։ Մօտ 80 հրա    ւիրեալ    նե               րուն հիմ   -

նադրա    մի կա    տարած ծրա    գիր    նե               րուն մա    սին 

բո    վան    դա               կալից տե    ղեկու    թիւններ փո    խան   -

ցեց Հիմ    նարկի ընդհա    նուր հա    մակար    գող 

Զէյ    նէպ Թաշ    քըն։ Ներ    կա               ները խիստ ու   -

շադրու    թեամբ հե    տեւե    ցան Թաշ    քը               նի փո   -

խան    ցած տե    ղեկու    թիւննե    րուն եւ խոս    տա              -

ցան օժան    դա               կել այս հսկայ աշ    խա               տան    քը 

իր աւար    տին հասցնե    լու հա    մար։ 

Այս նոր շէն    քի մէջ բա    ցի ըն    դարձակ 

գրա    սենեակ    նե               րէ, տեղ պի    տի տրո ւի նաեւ 

գրա    դարա    նի, ար    խի               ւի, բազ    մանպա    տակ 

դահ    լի               ճի եւ ցու    ցասրա    հի յա    տուկ տա   -

րածքնե    րու։ Այսպի    սով աւե    լի մատ    չե               լի կեր   -

պով կա    րելի պի    տի ըլ    լայ իրա    կանաց    նել 

փոք    րա               մաս    նութիւննե    րու իրա    ւունքնե    րու, 

պատ    մութեան, մշա    կոյ    թի եւ արո ւես    տի, 

Թուրքիա-Հա    յաս    տան յա    րաբե    րու    թիւննե    րու 

զար    գացման ուղղեալ հիմ    նադրա    մի ծրա   -

գիր    նե               րը։ Նկա    տի ու    նե               նալով վար    ժա               րանի 

շէն    քին ան    ցեալի առա    քելու    թիւնը, պի    տի 

կազ    մա               կեր    պո ւին ու    սուցո    ղական աշ    խա              -

տու    թիւներ ու կա    տարո ւին մշա    կու    թա               յին-

գե    ղարո ւես    տա               կան մի    ջոցա    ռումներ։ Կը 

նպա    տակադ    րո ւի աւե    լի ըն    դարձա    կել ար   -

դէն հիմ    նարկէն ներս հի    մերը դրո ւած ար   -

խի               ւաւոր    ման աշ    խա               տու    թիւննե    րը եւ կազ   -

մո ւելիք նոր գրա    դարա    նի մի    ջոցաւ աւե    լի 

բարձր մա    կար    դա               կով ծա    ռայել Հայ մշա   -

կոյթն ու պատ    մութիւ    նը ու    սումնա    սիրող    նե              -

րուն։ Ան    տա               րակոյս այս բո    լորը կը նպաս   -

տեն երկրի ժո    ղովրդա    վարաց    ման, ան    ցեալի 

հետ առե    րեսո ւելու եւ աւե    լի պայ    ծառ ապա   -

գայ մը կեր    տե               լու գոր    ծին։

Նկա    տի ու    նե               նալով շէն    քին հնու    թիւնը 

եւ եր    կար տա    րիներ ան    գործա    ծելի մնա   -

լով յա    ռաջա    ցած աւեր    նե               րը, հարկ եղաւ 

պատ    րաստել հիմ    նա               կան յա    տուկ նո    րոգու   -

թեան ծրա    գիր մը։ Քա    նի որ թէ Հրանդ 

Տին    քի եւ թէ իր անու    նով հիմ    նո ւած հիմ   -

նարկին հիմ    նա               կան նպա    տակն է բաժ    նեկցե   -

լու, գիր    կընդխառ    նո ւելու մտայ    նութիւնն ու 

կամ    քը ցո    լաց    նող ժիր, ար    դի եւ նոր ճար   -

տա               րագի    տական դրու    թիւննե    րով օժ    տո ւած 

տա    րած    քի մը տի    րանա    լը։ Նշենք որ գրա   -

սենեակ    նե               րուն մէկ մա    սը պի    տի տրա    մադ   -

րո ւի նաեւ «Ակօս» շա    բաթա    թեր    թին։

Հիմ    նարկի վա    րիչ    նե               րը կը հա    ւատան, որ 

ժո    ղովրդա    կան ներդրու    մով, ու դեռ տաս   -

նեակ    նե               րու, հա    րիւ    րա               ւոր    նե               րու զօ    րակ    ցութեամբ 

պի    տի յաղ    թա               հարեն այս գոր    ծընթա    ցը։ Ու   -

րեմն կոչ կ՚ուղղեն, այս շի    նու    թեան «աղիւ   -

սով մը» մաս    նակցե    լու։ Զօ    րակ    ցողնե    րուն 

անուննե    րը (ըստ իրենց հա    ճու    թեան) պի    տի 

նշա    նակո ւի Էր    տաղ Աք    սէ               լին ձե    ւաւո    րած 

«քան    դակ պատ»ին վրայ։ Նշենք, որ Էր   -

տաղ Աք    սէլ Հրանդ Տին    քի անո ւան մրցա   -

նակին ալ ձե    ւաւո    րողն է։

Վե    րաշի    նու    թեան եւ վե    րայար    դարման 

ծրագ    րի հա    մար իրենց մաս    նա               գիտա    կան 

ներդրու    մը բե    րած են ճար    տա               րագէտ    ներ 

Նա    զար Պի    նաթ    լը եւ Հիւսնիւ Մալ    գօչ, ճար   -

տա               րապետ    ներ Հայ    տար Գա    րապէյ, Լո    ռի 

Զա    քար, Հայ    րի               յէ Սէօզէն, Էմ    րէ Սավ    կա, 

Մէհ    մէտ Էր    քէօք եւ Էյ    լէմ Էֆէ։

Առա    ջին աղիւսնե    րու զօ    րակ    ցող 
անուննե    րը 

Տէ    նիզ Ճի    հադ Աք    սէլ, Էր    տաղ Աք    սէլ, Ճէն   -

կիզ Աք    թար, Այ    շէ Կիւլ Ալ    թը               նայ, Ալաէտ   -

տին Աս    նա, Մու    րատճան Զին    ճիրճի Աս    նա, 

Սի    պէլ Աս    նա, Թա    դէոս Պէ    պէք, Իպ    րա               հիմ 

Պէ    թիլ, Մէհ    մէտ Պէ    թիլ, Այ    ֆէր Պար    թու 

Ճան    տան, Ճիւ    նէյթ Ճէ    պէնօ    յան, Թու    պա 

Չան    տար, Տինք Ըն    տա               նիքը, Ֆա    րուք Էճ   -

զա               ճըպա    շը, Ֆիւ    սուն Էճ    զա               ճըպա    շը, Ատ   -

հէմ Էլ    տէմ, Մէհ    մէտ Էր    պուտաք, Մե   -

լիհ Ֆէ    րէլի, Այ    շէ Կէօզէն, Ահ    մէտ Ին    սէլ, 

Այ    շէ Քա    տըօղ    լու, Ֆո ւաթ Քէյ    ման, Ալի 

Նէ    սին, Հեր    րի Բար    սե               ղեան/Հրանդ Տին   -

քի Ըն    կերնե    րը, Ալ    փէր Էօք    թէմ, Հեր    մի               նէ 

Սա    յան, Այ    շէ Սօ    սեալ, Պէ    թիւլ Թան    պայ, 

Կէօր    կիւն Թա    նէր, Թօ    սուն Թէր    զիօղ    լու, 

Հի    տայէթ Շէֆ    քաթլի Թուքսալ, Թա    րըք 

Թիւ    թէն, Ճէ    մալ Ու    շաք, Սէր    րա Եըլ    մազ, 

Նա    տիա Զին  ճիրճի։  

Թէնիսի հնագոյն վար պետնե րէն, նուիրեալ 

ու սուցիչ ու մար զիչ Սար գիս Հար-

բութլու 92 տա րեկա նին ան ձայն-անշշուկ 

մա հացաւ բա ւական եր կար ժա մանա կէ ի 

վեր ապաս տան գտած Ս. Փրկիչ Ազ գա-

յին Հի ւան դա նոցին մէջ։

Կե սարիոյ Տէ րէվէնք գիւ ղին մէջ ծնած 

հա յերու գրե թէ վեր ջիննե րէն էր Հար բութլու, 

որ նախ քան հի ւան դա նալը իր աղջկան 

հետ կը շա րու նա կէր Գը նալը կղզւոյ թէ նիսի 

քոր թին սկսնեակ նե րուն հա մար թէ նիսի 

դա սեր տալ, վար ժութիւններ ընել ման-

կանց հետ, այս մար զը երի տասարդնե-

րուն սիրցնե լու հա մար։

Վեց լե զու նե րու տի րապե տող Սար-

գիս Հար բութլուն 17 տա րեկա նին ար դէն 

նե տուած էր թէ նիսի ու սուցչու թեան աս պա-

րէզ։ Աշա կերտնե րուն եւ միասին դաշտ 

ելած մէջ համ բա ւաւոր նե րէն կա րելի է յի շել 

Միւ նիր Նու րէտտին Սէլ ճուք, Զէ քի Ռը զա 

Սփո րէլ, Չէ թին Ալ թան, Մէ լիհ Ճէվ տէթ 

Ան տայ, Եաշար Քէ մալ, Սա պահատ տին 

Էյիւ պօղլու, Սաիթ Ֆաիք Ապա սըեանըք 

ու նման անուններ։

Հարբութլուի յու շե րէն մին ալ կը պատ-

կա նէր Իս մէթ Ինէօնի ւի որդւոյն՝ Էր տալ 

Ինէօնի ւի, որու հետ Ֆէ նէր պահչէի թէ նիսի 

մրցա հան դէ սի մը ըն թացքին դէմ-դի մաց 

եկած էին։ Շա րու նա կու թիւնը լսենք իր մէ.- 

«Աք սո րուե լու վա խէն կը ջա նայի պար-

տուիլ։ Էր տալ Ինէօնիւ զայս հասկնա լով 

շեշ տեց, որ իրեն կողմնակ ցութիւն չը նեմ… 

Ես ալ մրցու մէն յաղ թա կան դուրս եկայ»։

Ան տիպ կը մնան Հար բութլուի «Տէ րէվէնք՝ 

իմ գիւղս» եւ «Եւա ինչպէս խեն դա ցաւ» 

անուն եր կու գիր քե րը։

Հար բութլուի եւ թէ նիսի մո ռացու թեան 

մատ նուած հայ «ռա քէթ ներ»ու  մա սին տես՝ 

«Ակօս»ի 10 Օգոստոս 2012 թիւ, էջ՝ 12։ 

Հրանդ Տինք հիմնադրամն ու «Ակօս» շաբաթաթերթը յառաջիկայ աշնան պիտի անցնին իրենց նոր աշխատավայրը

Մոռցուած արժէք մը 
եւս կ՚անհետանայ 

2

Ափ սոս որ այս տա րի չկրցայ 

մաս նակցիլ Թուրքիոյ 

Հրա տարա կիչ նե րու Միու-

թեան մրցա նակա տու չութեան 

աւան դա կան մէկ տե ղու մին։ Այս 

տա րի մրցա նակա բաշ խումին 

հետ տե ղի ու նե ցաւ նաեւ խօս-

քի, մա մու լի եւ հրա տարա-

կելու ազա տու թեան հա մար 

80-ական թուական նե րէն ցայ-

սօր մեծ վաս տակ ու նե ցող Ֆիք-

րէթ Իլ քի զի, Նա տիրէ Մա թէրի, 

Թուրկայ Օլ ճայթո յի եւ Շա նար Եուրտա թափա նի մաս նակցու-

թեամբ ասու լիս մը, որով նոր սե րունդի մօտ ալ պատ կե-

րացում մը գո յացաւ թուրքիացի հրա տարա կիչ նե րուն դի մագ-

րա ւած ար գելքնե րուն եւ մղուած պայ քա րին մա սին։

1990-ին Էօզա լի կա ռավա րու թիւնը ար տա կարգ որո շու մով 

մը տպա րան նե րը պա տաս խա նատու կար գեց իրենց տպած 

գիր քե րէն։ Արիասիրտ հրա տարա կիչ ներ այս ար գելքը շրջան-

ցե ցին լու սա պատ ճէ նի դրու թեամբ։

1991-ին նոյն վար  չութիւ  նը ըն դունեց Ահա  բեկ  չութեան 

Դէմ Պայ  քա   րի Օրէնք մը, որ շատ աւե  լի ծանր սպառ  նա  -

լիք մը դար ձաւ։ 

1994-ին ակա նատես եղանք հրա տարա կիչ նե րու իրե րայա-

ջորդ բան տարկու թեան։ ՄԱԿ-ի մօտ խորհրդա տուի հանգա-

մանք վա յելող Հրա տարա կիչ նե րու Մի ջազ գա յին Միու թիւնը 

(IPA) խստօ րէն քննա դատեց այս բան տարկու թիւննե րը։ Վեր-

ջա պէս հրա տարա կելու ազա տու թիւնը կ՚երաշ խա ւորէր նաեւ 

խօս քի, մա մու լի, տե ղեկա նալու ազա տու թիւննե րը, որոնք հիմ-

նա քարերն են ժո ղովրդա վարու թեան։  

1995-ին Թուրքիոյ Հրա տարա կիչ նե րու Միու թիւնը հիմ նեց 

«Գա ղափա րի Ազա տու թեան Մրցա նակ»ը, նկա տի ու նե նալով 

բան տարկեալ հրա տարա կիչ նե րը։ 

1998-ին IPA նկա տի ու նե նալով թէ՛ Մար դու Իրա ւունքնե-

րու Հա մաշ խարհա յին Յայ տա-

րարու թիւնը եւ թէ Ֆրանքֆուրթի 

Գիր քի Փա ռատօ նը, միայն մէկ 

ան գա մուան հա մար հաս տա-

տեց «Հրա տարա կելու Ազա տու-

թեան Մրցա նակ» մը, որ Հնդիկ 

հրա տարա կիչ նե րու միու թեան 

առա ջար կով պի տի տրուէր  

թուրքիացի հրա տարա կիչի 

մը։ Այդ մրցա նակին ար ժա-

նի գնա հատուող թուրքիացի 

հրա տարա կիչը ան ցա գիր չէր 

կրցած ստա նալ եւ չէր կրցած մրցա նակա տու չութեան հան-

դէ սին ներ կայ ըլ լա լու հա մար Ֆրանքֆուրթ մեկ նիլ։ 

Թուրքիացի հրա տարա կիչ նե րը, փո խանակ պե տու թեան 

թի կունքը վա յելե լու, միշտ պայ քա րեցան անոր ճնշումնե րուն 

դի մաց։ Սա կայն այս պայ մաննե րու մէջ իսկ վեր ջին տաս նա-

մեակ նե րուն յա ջողե ցան հե տեւիլ հա մաշ խարհա յին քա ղաքա-

կան, տնտե սական, մշա կու թա յին հրա տարա կու թիւննե րուն, 

միան գա մայն ապա հովե լով նաեւ բարձր որակ։ 

IPA , 2007-ին թուրքիացի լրագ րող եւ հրա տարա կիչ Հրանդ 
Տինք եւ իր հետ նոյն ճա կատա գիրը կի սող ռուս Ան նա 

Պո լիթովսքա յան միաս նա բար պար գե ւատ րեց յա տուկ մրցա-

նակով։ Իսկ IPA-ի մի այլ մրցա նակը 2010-ին, Իս թանպու լի 
«ԹԻՒ ՅԱՓ» գիր քի փա ռատօ նին կը յանձնուէր հրա տարա կիչ 

Իր ֆան Սան ճը յի, որ մրցա նակա տու չութեան պա հուն կ՚ըսէր.- 

«Զա ւեշտ մըն է, դեռ այս առա ւօտ կը դա տուէի հրա տարա-

կած մէկ գոր ծիս հա մար իսկ հի մա ալ կը պար գե ւատ րուիմ»։

Վստահ եմ որ մեր երկրին ար ժա նապա տուու թիւնը բարձր 

պա հող նե րը քա ջարի, պա տուա ւոր լրագ րողնե րը, գրող նե րը, 

բա նաս տեղծնե րը, արուես տա գէտ նե րը եւ անոնց նոյնքան արի 

հրա տարա կիչ ներն են։ 

Ող ջոյն ձեր բո լորին։

(Թարգմա նուած՝ որոշ յա պաւումնե րով)

Վասն 
հրատարակելու 
ազատութեան

ՐԱԿԸՊ ԶԱՐԱՔՕԼՈՒ

szarakolu@yahoo.com

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՆԱՐ ԹԷՐԶԻԵԱՆ

Սար գիս Հար բութլու



ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

 dzovinarl@rambler.ru

Երբ Ազ նա ւու  րը հա  սաւ փառ  քի, նրա 

ամե  նամեծ մտա  հոգու  թիւնն էր՝ որ -

քան թե  յավ  ճար պէտք է տալ, որ  պէսզի 

քեզ ո՛չ ժլատ հա  մարեն, ո՛չ էլ չտես նո -

րելու  կի տեղ դնեն։ Իսկ երբ Շար  լի հօ  րը 

դի  մում էին «Պա  րոն Ազ  նա   ւուր», նա պա -

տաս  խա   նում էր. «Ազ  նա   ւու  րը տղաս է, ես 

Ազ  նա   ւու  րեան եմ»։ Եւ նա ի տար  բե   րու -

թիւն Շար  լի, ուղղա  կի ար  քա   յական թե -

յավ  ճարներ էր շռայ  լում, որ  պէսզի չնուաս -

տացնի որ  դու փառ  քը։

Շարլ Ազ  նա   ւուր ընդմիշտ

Ըստ Time եւ CNN-ի հար  ցումնե  րի 

Ազ  նա   ւու  րը ճա  նաչուել է 20-րդ դա  րի լա -

ւագոյն եր  գիչ, սա նշա  նակում է, որ բազ -

մա   թիւ միւս եր  գիչնե  րի շար  քում կայ մէ  կը, 

որը ամե  նաճշգրիտ ձե  ւով է թա  փան  ցում 

մարդկանց սրտե  րը եւ ար  տա   յայ  տում նրանց 

ապ  րումնե  րը։ Իր 90-ը նա դի  մաւո  րեց հա -

մերգնե  րով, եր  գով, իսկ դա ար  դէն յաղ  թա  -

նակ  նե   րի յաղ  թա   նակն է։ Ազ  նա   ւու  րը նուիրա -

բերեց ինքն իրեն 21-րդ դա  րին, թէեւ նրա 

հա  մար ժա  մանակ ար  դէն գո  յու  թիւն չու  նի. 

ասում են, Ազ  նա   ւու  րին կը դա  դարեն լսել 

այն ժա  մանակ, երբ մար  դը զրկուի զգաց -

մունքնե  րից, ուստի նա յա  ւեր  ժութեան եր -

գիչ է։ Նման եր  կա   րակե  ցու  թիւնը առա -

ջին հեր  թին լա  ւատե  սու  թեան ար  գա   սիք 

է եւ... ար  ժէ հե  տաքրքրուել, թէ որ  տեղ է 

թաք  նուած Ազ  նա   ւու  րի գաղտնի  քը, որը ես 

կ՚անուանէի լա  ւատե  սու  թեան եր  կա   րակե -

ցու  թեան գաղտնիք։

Ծնող  նե   րը

Ազ  նա   ւու  րեան  նե   րը գաղ  թա   կան ըն  տա  -

նիք էին։ Մայ  րը՝ Քնար Պաղ  տա   սարեանը 

ծնուել էր Իզ  մի   րում։ Հայ  րը՝ Մի  շա Մա -

միկո  նի Ազ  նա   ւու  րեանը թիֆ  լի   սեցի էր, գի -

տէր ռու  սե   րէն, վրա  ցերէն։ Քոյ  րը՝ Աիտան 

ծնուել էր Սա  լոնի  կում։ Երբ անձնագ  րերն 

էին լրաց  նում, հայ  րը մի պահ մո  ռանում 

է իր կնոջ ազ  գա   նու  նը եւ մտքին եկած 

առա  ջին ազ  գա   նունն է ասում, որն էր Փա -

փազեան. «Ծնող  նե   րիս, եղ  բայրնե  րիս, քոյ -

րե   րիս կորցրի ջար  դի ճա  նապար  հին, երբ 

15 տա  րեկան էի։ Միակ բա  նը, որ ինձ 

մնում էր, ազ  գա   նունս էր։ Քո ան  փութու -

թեան պատ  ճա   ռով երկրորդ ան  գամ հա -

րազատ  նե   րիս ջնջե  ցիր իմ կեան  քից», լա -

ցում էր մայ  րը։ «Մայրս մեր տան լացն 

էր, հայրս ծի  ծաղը»։ 

Թիֆ  լի   սեցի հայ  րը միշտ թա  մադա էր 

լի  նում սե  ղան  նե   րին եւ կա  րող էր բա  ժակը 

ձեռ  քին 10-15 րո  պէանոց բա  ժակա  ճառեր 

ասել։ Նա բա  ցեց «Կով  կաս» (Le Caucase) 
ռես  տո   րանը, բայց սնան  կա   ցաւ, քա  նի որ 

յա  ճախորդնե  րը ապա  ռիկ էին օգտւում ռես -

տո   րանից, ու  տում-խմում, ստո  րագ  րում ու 

ան  հե   տանում։ Սա  կայն կորցնե  լով ռես  տո  -

րանը, որ  տե   ղից մնա  ցին միայն խո  հանո -

ցային դա  նակ  նե   րը, ծնող  նե   րը չեն կորցնում 

լա  ւատե  սու  թիւնը եւ չեն ընկճւում։ Այստեղ 

է թաք  նուած գաղտնի  քը. կորցնել Ազ  նա  -

ւորեան  նե   րի հա  մար նշա  նակում էր ըն  դա  -

մէնը նո  րից սկսել, նո  րից փոր  ձել...

Ազ  նա   ւու  րը եւ Փիաֆը

Խօ  սելով Ազ  նա   ւու  րի կա  յաց  ման մա  սին, 

պար  տա   դիր յի  շատա  կում են Էտիթ Փիաֆի 

(Edith Piaf) դե  րը նրա կեան  քում։ Ամէն մի 
ար  տիստ հե  տաքրքիր է իր երկրորդ տա -

ղան  դով. դե  րասա  նը եր  գով, եր  գի   չը՝ պա -

րով։ Փիաֆի եւ Ազ  նա   ւու  րի հան  դի   պու  մը կա -

յացաւ 1946-ին (Փիաֆը 30 տա  րեկան էր, 

Ազ  նա   ւու  րը՝ 21) ինչ-որ ռա  տիօհա  ղորդման 

ատեն։ Յե  տոյ Փիաֆը Ազ  նա   ւու  րին ու Փիեռ 

Ռո  շին, որի հետ միշտ հան  դէս էր գա  լիս 

Շար  լը, տա  նում է իր տուն, եւ հենց պա  րի 

մէջ է քննու  թիւն բռնում Ազ  նա   ւու  րը Փիաֆի 

առ  ջեւ։ Փիաֆը հարցնում է, ար  դեօք վալս 

պա  րել գի  տի՞ Շար  լը, այն էլ փո  ղոցա  յին 

վալս, եւ Ազ  նա   ւու  րը մատ  նե   րը տա  նում է 

բե  րանը եւ սու  լում է. դա նշա  նակում էր, որ 

ոչ թէ տղա  մար  դը պի  տի մօ  տենայ կնո  ջը, 

այլ կի  նը տղա  մար  դուն, այդպէս էր պա -

հան  ջում փո  ղոցա  յին կար  գը։ 

Եւ Շար  լը պտտեց  րեց Էտի  թին վալ  սում, 

յե  տոյ թան  կո   յում, յե  տոյ... եր  կար տա  րիներ 

եղաւ նրա մտե  րիմ  նե   րի շրջա  պատում, մին  չեւ 

որ թե  ւեր առաւ ու ձեր  բա   զատուեց Փիաֆի 

«բռնա  կալու  թիւնից», քան  զի ինչպէս Փիաֆը 

ինքն էր սո  վորեց  րել, կա  րիերան միայ  նա  -

կով են անում, տղա  մար  դա   վարի։ Եթէ ան -

պայման պէտք է նշել մէ  կին, ով օգ  նել, 

քա  ջալե  րել եւ նոյ  նիսկ հա  մոզել է Ազ  նա  -

ւու  րին տուն առ  նել, երբ նա պարտքե  րի 

մէջ խրուած էր, իսկ հան  դի   սատե  սը նրան 

խոր  հուրդ էր տա  լիս հրա  ժարուել եր  գե   լուց, 

դա երաժշտա  կան հրա  տարա  կիչ Ռաուլ 

Պրե  թոնն էր, որը հա  ւատում էր Ազ  նա   ւու -

րին, ինչպէս ոչ ոք։

Ազ  նա   ւու  րը Ազ  նա   ւու  րի մա  սին

70-նե  րին լոյս տե  սաւ «Ազ  նա   ւու  րը Ազ -

նա   ւու  րի մա  սին» գիր  քը, որ գրուած է մի 

մար  դու կող  մից, որն անե  րեւա  կայե  լի յա -

ջողու  թեան է հաս  նում, ուստի գրքում նկա -

րագ  րած անե  րեւա  կայե  լի ան  յա   ջողու  թիւննե  րը 

դիտ  ւում են յա  ջողած մար  դու լոյ  սի ներ -

քոյ։ Գիր  քը ներ  կա   յաց  նում է իրե  նից պար -

զա   պէս յա  ջողու  թեան հաս  նե   լու ձեռ  նարկ։ 

Կար  դա   ցէ՛ք եւ եր  բեք մի՛ յու  սա   հատուէք, սո -

վորէ՛ք չյու  սա   հատուելու արուես  տին։ Ահա 

մի քա  նի կա  նոն  ներ.

1. «Որոնք են իմ պա  կասու  թիւննե  րը։ 

Ձայնս, հա  սակս, շար  ժումներս եւ կրթու  թեան 

ու կուլտու  րա   յի պա  կասը, ճշմար  տա   խօսու -

թիւնս, ան  հա   տակա  նու  թեանս պա  կասը»։

2. «Ձայնս փո  խելն անհնար է։ Բժիշկնե -

րը, որոնց դի  մում եմ, միաբե  րան հա  մոզում 

են, որ եր  գե   լուց ձեռ քա  շեմ։ Բայց ես պի  տի 

եր  գեմ, թէ  կուզ կո  կորդս պատ  ռուի»։

3. «Հա  սակս ինչ որ է, այն է՝ մի մեթր 

64, նոյնպէս անհնար է ուղղել...»

4. «Կրթու  թեանս պա  կասը՝ մեծ դժուարու -

թեամբ ձեռք եմ բե  րել եօթա  մեայ կրթու  թեան 

վկա  յակա  նը. ոչինչ մե  նակ չեմ սո  վորում։ 

Սո  վորում եմ միայն ու  րիշնե  րին լսե  լով»։

5. «Թու  լա   կազմ, երկչոտ, վա  խուո  րած 

երա  խայից, ինչպի  սին ծնուել եմ, պէտք է 

դառ  նամ ու  ժեղ մարդ, միեւ  նոյն ժա  մանակ 

պահ  պա   նելով բա  րոյա  կան նոր  մա   ները, որ 

ծնող  ներս են նե  րար  կել՝ լի  նել զգա  յուն եւ 

ար  տա   սուե  լու ըն  դունակ»։

6. «Պէտք է հրա  ժարուեմ ներ  կա   յից ու 

նա  յեմ դէ  պի ապա  գան, առանց ժխտե  լու 

ան  ցեալը։ Իմ հիմ  քը ողջ ֆրան  սիական 

երգն է, ար  մատներս՝ հա  մաշ  խարհա  յին 

ֆոլքլորն ու արե  ւելեան պոէզիան, յատ -

կա   պէս հայ  կա   կանը»։

Ինքնա  ճանաչ  ման կա  նոն  նե   րով նա աշ -

խա   տեց ու աշ  խա   տեց իր վրայ, եւ փո  խեց 

ոչ թէ ինքն իրեն, այլ հան  դի   սատե  սին։

Որն էր Ազ  նա   ւու  րի ու  ժը

Ազ  նա   ւու  րին սկսե  ցին լսել մին  չեւ որ նա 

դար  ձաւ օդի պէս անհրա  ժեշտ մարդկու -

թեան հա  մար։ Երբ սի  րահար  ւում են... Երբ 

ապ  րում են առանց սի  րահա  րուա  ծու  թեան... 

նրա եր  գը լսում են, լսել են եւ կը շա -

րու  նա   կեն լսել, սա  կայն ֆրան  սիացի  ները 

ամե  նաեր  ջա   նիկ  ներն են, քան  զի Ազ  նա   ւու -

րի հա  մար, որը եր  գում է ֆրան  սե   րէն, շատ 

կա  րեւոր է, որ  պէսզի եր  գի բա  ռերը հաս -

կա   նան, իսկ միւս կող  մից, երբ չես հաս -

կա   նում բա  ռերը, քեզ գե  րում է բա  ռերի 

հնչիւ  նա   յին պա  տեանը եւ լսո  ղը դառ  նում 

է հա  մահե  ղինակ, ներդնե  լով այդ հնչիւննե -

րի մէջ իր սե  փական ապ  րումնե  րը, որոնք 

բա  ռերով հնա  րաւոր չի ար  տա   յայ  տել, այլ 

միայն եր  գով, այն էլ Ազ  նա   ւու  րի կա  տար -

մամբ։ Ին  չո՞ւ։

«Ես բախտ չեմ ու  նե   ցել. իմ ու  ժը ան -

շուք ար  տա   քինս է եղել, իւ  րա   յատուկ ձայնս, 

սո  վորա  կան դէմքս, որի մէջ ու  զածդ մար -

դը կա  րող է գտնել իրեն։ Ասում են, որ ես 

նման եմ հա  զարա  ւոր այլ մարդկանց։ Դա 

ինձ չի վի  րաւո  րում, ընդհա  կառա  կը, ու  րա  -

խաց  նում է…»։ 
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Կողերը արթըխ շէնք շնորհք 

փրոֆէսիոնէլ էղան, կողութիւնն 

ալ ուր է նէ կոր ծի աս պա րէզ մը տար-

ձաւ։ Պատ րիար քա րանը պի լէմ աս 

փոր ձանքէն նա սիպը առեր է, իմա ցաք 

հէլ պէթ։ Ըլ լա լիք պան չէ, մար դուն 

մէ կը աք սէ սուար լը թէաթ րօ խա ղացեր 

է։ Վեր ջերս անանկ պա ներ կ՚իմա-

նամ կոր քիմ հա ւատալս չի գար կոր։ 

Նէ ապա հովու թիւն փա րա կ՚ընէ կոր, 

նէ ալ թէք նօ լօժիին նոր իճատ նե րը։ 

Մա քեաժ ընել, ծպտուիլն ալ սոր վե ցան։ 

Կո ղոպ տուած տու նի մը քա մէռա յին 

ար ձա նագ րուած նե րը կը դի տեն կոր. 

ներս մտնո ղը կնիկ է, տուրս էլ լո ղը 

մօ րու քա ւոր էխ տի յար մը։ Հալ պուքիմ 

ին քը կէնճ մարդ մըն է…։ Ըսել է քիմ 

փլան ներ կ՚ընեն, սէ նարիոներ կը պատ-

րաստեն կոր։ Առաջ, ատ կող աւա զակ-

նե րը վրա նին կլոխ նին փէ րու շան կաս-

կա ծելի թի փեր կ՚ըլ լա յին, հի մա անանկ 

չէ քիմ։ Շնոր քով հա գուած փող կապլը 

թի փեր, սան քիմ կոր ծի մարդ էն։ Էկեր 

քիմ քա նի մը հո գի էն նէ, մէ ջեր նին 

մութլա խա կնիկ մըն ալ կ՚ըլ լայ կոր։

Ծե զի մէկ եր կու կո ղու թեան 

դէպք պատ մեմ տէ շուարիք մնաք։ 

Ան ցածնե րը Էթի լերի կող մը տուն 

մը մենծ ճա շի ըն դունե լու թեան մը 

ատեն, տու ռը կը զար նուի, ծառ քը 

խո շոր ծաղ կե փունջով մարդ մը կու 

գայ կոր, տան տի րոջ անու նին ծա ղիկ 

ղրկուած կի պիսի նէ։ Պախ շի շի մախ-

շի շի նա յելն իքէն, մար դը գրպա նէն 

թա պան ճա մը կը հա նէ եւ տուրսէն 

երկրորդ մարդ մը ներս կ՚առ նէ, ան ալ 

թա պան ճա լը։ Սե ղանին շուրջ նստող-

նե րուն վրան ինչ խը տար գո հարե ղէն 

կայ նէ կը ժո ղուեն, ետ քէն կնիկ նե-

րուն փէ շերը, էրիկ մարդոց տա բատ նե-

րը վար առ նել կու տան քիմ էտեւ նէն 

չկա րենան վա զել։ Օթո յին բա նալին 

ալ առ նե լով փըռ…  Հէլ պէթ հի մա ատ 

բա նալի ները հե ռուէն քու մանտա-

լը էն, կո ճակին կը կո խես, պիփ-պիփ 

կ՚ընէ, իշ տէ աս խը տար։ Հէմ  ահա գին 

գո հարե ղէն, հէմ ալ օթօ մը կը տա նին։

Ու րիշ պան մը տա հա իմա ցայ քիմ. 

խնտաս մի՞ լաս մի…  Աս ալ Շիշ-

լիի կող մը պա տահեր է։ Կո ղը էտե ւի 

պալ քո նէն ներս մտեր, ննջա սենեակը 

կտած նե րը աղուոր մը ճէ պերը լե ցու-

ցեր, թամ սա լօն մտած ատե նը տան տէ-

րերը էրիկ-կնիկ վրայ չհաս նի՞ն։ Եանի 

եա քիմ մար դը փա խելու ֆըր սանթ 

չգտնար կոր։ Ի՞նչ ընէ նէ կը հաւ նիք. 

Բա նալիին ծա նը լսե լուն պէս, ըռա-

հաթ մը քա նափէ յին վրան կը բազ մի, 

ներս մտնող կնի կին «Մա տէմ էրիկդ 

ալ պի տի գար, ին ծի ի՞նչ տէ յիմ էկուր 

ըսիր, ա՛ս կոր ծը հոս լմնցաւ» կ՚ըսէ, 

էրիկ-կնիկ իրար կ՚իյ նան, 

կողն ալ կը թռի կ՚եր թայ։ 

Եա՜, ասո՞ր ինչ կ՚ըսէք։

Կողութիւնը 
ասպարէզ էղաւ

Ազնաւուր՝ յաւերժութեան երգիչը

Էր ժամանակ, հոս մարդիկ կային 
հարիւրներով, 

Զանոնք սեւ հողը, զիս ալ այս 
դիւձազնավէպը պատեց։

Քէպանէն հեռաւորութիւնն է տասնմէկ 
քիլօմէթր, 

Էլազըղ որ երթաս վրան երեսուն պիտի 

բարդուի։

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Ար դեօք ինչպէս մեկ  նա   բանել այն իրո  -

ղու   թիւնը, թէ խիստ նուազ է բնօր   րա      -

նի ձօ   նուած գրա   կանու   թիւնը թրքե   րէնի մէջ՝ 

բաղ   դատմամբ հա   յերէ   նի։ Իրաւ ալ հա   յերէն 

լե   զուով գրուած այդ հսկայ հարստու   թեան 

փո   խարէն շատ ճղճիմ տեղ կը գրա   ւեն 

թրքե   րէնի մէջ նոյն բնոյ   թով լոյս տե   սած 

գիր   քե       րը։ Մեր սե   ղանին վրայ է այդ սա  -

կաւա   թիւ   նե       րէն օրի   նակ մը, որ ձօ   նուած 

է Խար   բերդ գա   ւառի Քէ   պանի մօ   տակայ 

«Պրի   վան» (կամ Պիր   վան) կո   չեալ գիւ   ղին։ 

Միտ   րան Եօքու   շի այս ու   սումնա   սիրու   թիւնը 

ու   շագրաւ աշ   խա       տու   թիւն մըն է, ձօ   նուած 

պատ   մա       կան բնա   կավայ   րի մը ան   ցեալին, 

ներ   կա       յին, բնակ   չութեան, տնտե   սու   թեան եւ 

աւան   դութիւննե   րուն։ 

Ար   դա       րեւ գիր   քը կը վկա   յէ այդ աւա   նի 

ժո   ղովուրդը, իրենց իւ   րա       յատ   կութիւննե   րով։ 

Պատ   մա       կան բա   ժինը յատ   կա       պէս ու   շագրաւ 

է, երբ հե   ղինա   կը կը հարցնէ շատ պարզ, 

բայց պա   տաս   խա       նով շատ խո   րունկ հե  -

տեւանքներ ու   նե       ցող հար   ցումը՝ թէ այս տե  -

ղերը ո՛վ կ՚ապ   րէր մեզ   մէ առաջ։ Ահա   ւասիկ 

պարզ հար   ցում մը, որուն պա   տաս   խա       նը 

յա   ճախ ալ այդքան հա   ճելի չի թուիր մե  -

րօրեայ բնա   կիչ   նե       րուն, քա   նի որ այս բնոյ  -

թի ամէն ան   մեղ հար   ցում ինքնա   բերա   բար 

տե   ղի պի   տի տայ երկրոր   դա       կան   նե       րուն եւ 

մար   դիկ պի   տի հարցնեն՝ «ի՞նչ եղաւ այդ 

մեզ   մէ առա   ջուան   նե       րուն»։ 

Երբ կը խօ   սինք երկրի մը մա   սին, որուն 

բո   վան   դակ պատ   մութիւ   նը հիմ   նուած է ժխտու  -

մի եւ ու   րացման վրայ, բնա   կանա   բար այս 

տե   սակի հար   ցումներն ալ պի   տի ու   նե       նան 

իրենց ան   բաղձա   լի հե   տեւանքնե   րը։ Բայց 

ըստ երե   ւոյ   թի գի   տաշ   խա       տողը չէ խու   սա       փած 

այդ վտան   գէն ու արիաբար հար   ցուցած է՝ 

«Ո՞վ կար այստեղ, նախ   քան՝ մենք»։ Վե  -

րադառ   նանք այս գրու   թեան սկիզ   բը նշուած 

հար   ցումին, թէ ին   չո՛ւ հա   մար թրքե   րէնի մէջ 

այսքան ճղճիմ տեղ կը կազ   մէ հայ   րե       նի 

երկրի ձօ   նուած գրա   ռումնե   րը։ Եւս հար   ցում 

մը, եթէ այս աշ   խա       տու   թիւնը չներ   կա       յանար 

իբ   րեւ աւար   տա       ճառ, ար   դեօք պի   տի կրնար 

հե   տաքրքրու   թիւն առ   թել ոեւէ հրա   տարակ   չի 

մօտ։ Սա   կայն կ՚ար   ժէ պահ մը մէկ   դի ընել 

նմա   նատիպ հար   ցումնե   րը եւ ալ աւե   լի թա  -

փան   ցել գիր   քի պա   րու   նա       կու   թեան։ Կը տես  -

նենք, որ Պրի   վան արեւմտեան Հա   յաս   տա      -

նի տա   րած   քին մաս կազ   մող գա   ւառ մըն է 

եւ իր պատ   մութիւ   նը նոր ու ներ   կա       յով կը 

ներ   կա       յաց   նէ այդ հո   ղերու դժբախտ ճա -

կատա գիրը։       

Ձօն հայրենի գիւղ՝ Պրիվանին

Էտտի Քոնսթանթին, Էտիթ Փիաֆ եւ Շարլ Ազնաւուր
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Ար տա   շէսի ու Սա    թենի    կի անդրա      նիկ որ     -

դին, գա      հաժա      ռանգ Ար      տա                                                               ւազդ քա      նի 

մեծ      ցաւ, դար      ձաւ այնքան քաջ, ինքնավստահ 

եւ հպարտ։ Ան կաս      կա                                                               ծելով որ մայ      րը՝ Սա     -

թենիկ կը տեն      չար Մու      րա                                                               ցեան Ար      գա                                                               մի 

(Ար      գա                                                               ւան) սէ      րը ու կը փա      փաքէր սի      րային 

կա      պեր հաս      տա                                                               տել վի      շապա      զուն Ար      գա                                                               ւանի 

հետ եւ իր տեն      չը իրա      կանաց      նե                                                               լու հա      մար 

ալ իբր թէ կը դի      մէր հմա      յական մի      ջոց      նե                                                              -

րու։ Ար      տա                                                               ւազդ այդ մտայ      նութեամբ իր հօ     -

րը՝ Ար      տա                                                               շէսին սկսաւ գրգռել Ար      գա                                                               ւանին 

դէմ, ըսե      լով որ ան կ՚ու      զէ խլել հա      յոց թա     -

գաւո      րու      թիւնը եւ իշ      խել բո      լորին վրայ։ Ար      -

տա                                                               շէս հա      ւատա      լով իր որ      դիին, ար      քա                                                               յական 

երկրոր      դութեան գա      հը ետ առաւ Ար      գա                                                               ւանէն 

ու յանձնեց Ար      տա                                                               ւազ      դին։

Ինչպէս գի      տենք, այս Ար      գա                                                               ւանը մա     -

րերու Աժ      դա                                                               հակ թա      գաւո      րի սե      րունդէն էր, 

որոնց Տիգ      րա                                                               նը Անու      շի հետ բե      րած ու 

վե      րաբ      նա                                                               կեցու      ցած էր Մա      սիս լե      րան փէ     -

շերուն։ Հին թո      ւելեաց եր      գե                                                               րուն մէջ Աժ      -

դա                                                               հակը կ՚ըմբռնո      ւէր իբ      րեւ վի      շապ, իր 

կի      նը Անուշ՝ իբ      րեւ վի      շապ      նե                                                               րու մայր, իսկ 

իրենց սե      րունդը՝ վի      շապա      զուններ, այ      սինքն 

վի      շապ      նե                                                               րու զա      ւակ      ներ։ Մար անու      նը, որ 

հին մե      դացի      ներու ազ      գին անունն էր եւ 

պարսկե      րէն կը նշա      նակէ օձ, ան      կէ կու 

գար իրենց երկրի անո      ւանու      մը՝ Մա      րաս     -

տան եւ քա      նի որ մա      րաց թա      գաւոր Աժ      դա                                                              -

հակի անու      նը կը նշա      նակէր՝ վի      շապ, ուստի 

ժո      ղովուրդի գի      տակ      ցութեան մէջ Մար ցե     -

ղանու      նը ըմբռնո      ւեր էր իբ      րեւ օձ կամ օձեր, 

որոնց թա      գաւորն էր վի      շապը՝ Աժ      դա                                                               հակը։

Մա      նաւանդ որ հայ      կա                                                               կան հա      ւատա      լիք     -

նե                                                               րով Մա      սիսի վրայ վի      շապ-օձեր կը բնա     -

կին, իսկ Աժ      դա                                                               հակի սե      րունդ մա      րերը վե     -

րաբ      նա                                                               կուեր էին Մա      սիսի փէ      շերուն, ոս      տի 

եւ մա      րերն ու Մա      սիսի օձե      րը ժո      ղովուրդի 

մտա      ծողու      թեան մէջ խառ      նո                                                               ւեր են իրա     -

րու եւ նոյ      նա                                                               ցեր, որոնց սե      րունդէն էր ըստ 

աւան      դա                                                               կան վի      պեր      գե                                                               րու Ար      գամ կամ Ար      -

գա                                                               ւան Մու      րա                                                               ցեան։

Ան      գամ մըն ալ, Ար      գա                                                               ւան Ար      տա                                                               շէսի 

պատ      ւոյն խնջոյք մը կը կազ      մա                                                               կեր      պէ իր 

պա      լատին մէջ եւ Ար      տա                                                               շէսը իր զա      ւակ     -

նե                                                               րով ճա      շի կը հրա      ւիրէ։ Ճա      շի ժա      մանակ 

կը յայտնո      ւի, որ Ար      գա                                                               ւան դա      ւադ      րութիւն է 

պատ      րաստած Ար      տա                                                               շէսի դէմ։ Ար      տա                                                               շէսի 

զա      ւակ      նե                                                               րը մեծ իրա      րան      ցում կը բարձրաց     -

նեն, Ար      գա                                                               ւանին վրայ կը յար      ձակին։ Ար      -

տա                                                               շէս խիստ յու      զո                                                               ւած կը վե      րադառ      նայ 

Ար      տա                                                               շատ եւ իս      կոյն իր որ      դի Մա      ժանը 

մեծ զօ      րագունդով կը ղրկէ Ար      գա                                                               ւանի վրայ, 

հրա      մայե      լով Մու      րա                                                               ցեան տոհ      մի բո      լոր ան     -

դամնե      րը (վի      շապա      զուննե      րը) սպան      նել, Ար      -

գա                                                               ւանի ապա      րան      քը (վի      շապ      նե                                                               րու տա      ճարը) 

այ      րել, եւ չքնա      ղագեղ հար      ճին Ման      դո                                                               ւին 

ալ բե      րել իրեն հար      ճութեան։ 

Մա      ժան կը կա      տարէ իր հօր կամ      քը։ Սա     -

կայն եր      կու տա      րի վերջ Ար      գա                                                               ւան դար      ձեալ 

կը հնա      զան      դի Ար      տա                                                               շէսին, որ ամէն ինչ կը 

վե      րադարձնէ Ար      գա                                                               ւանին, բա      ցի՝ հար      ճէն։

Իսկ Ար      տա                                                               ւազդ, որ Ար      գա                                                               ւանէն առած 

էր ար      քա                                                               յական երկրոր      դութեան պա      տիւը, 

Ար      տա                                                               շատի մէջ իրեն ապա      րանք կա      ռու      ցե                                                              -

լու յար      մար տեղ չգտնե      լով կ՚անցնի Արաքս 

գե      տի արե      ւելեան ափ եւ Շու      րուրի դաշտ 

կո      չուած վայ      րին մէջ կը կա      ռու      ցէ Մար     -

տա                                                               կերտ քա      ղաքը։ Ար      տա                                                               ւազդ մինչ այդ 

Ար      գա                                                               ւանէն կը խլէ նաեւ Նա      խիջե      ւանը եւ 

Արաք      սի հիւ      սի                                                               սային բո      լոր գիւ      ղե                                                               րը, իրենց 

բեր      դե                                                               րով ու ապա      րանքնե      րով։

Սմբա      տի ար      շա                                                               ւանքնե      րը 
դէ      պի Արե      ւելք

Սմբատ Բագ      րա                                                               տու      նի գե      ղեցիկ տղա     -
մարդ էր, քաջ եւ վա      յել      չա                                                               կազմ, թէ      պէտ քիչ 
մը ծե      րացած ու ալե      հեր, բայց աշ      խոյժ էր, 
եռան      դուն եւ արա      գաշարժ։ Սմբա      տի աչ      -
քե                                                               րուն մէջ արեան փոք      րիկ նշան      ներ կա     -
յին, որոնք կը շո      ղային ոս      կիի ու մարգրի     -
տի մէջ ագու      ցո                                                               ւած կար      միր թան      կարժէք 
քա      րի նման։ Խո      րենա      ցիի բնագ      րին մէջ այդ 
քա      րը կը կո      չուի տրա      կոն      դի                                                               կոն, որ բա      ռացի 
կը նշա      նակէ փոք      րիկ վի      շապ։

Սմբատ միաժա      մանակ զգու      շա                                                               ւոր էր 
ու հա      ւասա      րակշռո      ւած եւ պա      տերազմնե     -
րուն իր խել      քի ու շրջա      հայե      ցու      թեան շնոր     -
հիւ միշտ յաղ      թող դուրս կու գար։

Եւ այդ օրե      րուն, Ար      տա                                                               շէսին լուր կը 
հաս      նի, որ ալան      նե                                                               րու թա      գաւո      րի՝ Սա      թենի      կի 
հօր մա      հէն յե      տոյ, բռնա      կալ մարդ մը խլեր է 
իշ      խա                                                               նու      թիւնը եւ բռնու      թեամբ կը թա      գաւո      րէ 
ալա      նաց աշ      խարհի վրայ ու կը հա      լածէ Սա     -
թենի      կի եղ      բօ                                                               րը։ Ար      տա                                                               շէս իս      կոյն կը կար     -
գադրէ Սմբա      տին մեծ զօր      քով եր      թալ ալա     -
նաց աշ      խարհ, Սա      թենի      կի եղ      բօր օգ      նե                                                               լու։

Սմբատ կ՚եր      թայ ալա      նաց աշ      խարհ, կը 
յաղ      թէ եւ երկրի սահ      մաննե      րէն դուրս կը քշէ 
ինքնա      կոչ բռնա      կալին. Սա      թենի      կի եղ      բօ                                                               րը կը 
կար      գէ իր ազ      գին թա      գաւոր։ Ապա կ՚ար      շա                                                               ւէ 
ալան      նե                                                               րու թշնա      մինե      րու եր      կի                                                               րը, կ՚աւե      րէ, 
բնա      կիչ      նե                                                               րը կը գե      րեվա      րէ ու կը բե      րէ Ար      -

տա                                                               շատ։ Ար      տա                                                               շէս կը հրա      մայէ Սմբա      տի 
բե      րած գե      րինե      րը բնա      կեց      նել Մա      սիսի հա     -
րաւ-արե      ւելեան կող      մը՝ Շա      ւար      շա                                                               ւան գա      ւառ, 
միաժա      մանակ այդ գա      ւառին վրայ թող      լով 
վե      րաբ      նա                                                               կեցո      ւած գե      րինե      րու բնիկ հայ      րե                                                              -
նիքի անու      նը՝ Ար      տազ, որ կը հա      մապա     -
տաս      խա                                                               նէ այժմու Մա      կուի շրջա      նին, որ հի     -
նէն կը կո      չուէր Շա      ւար      շա                                                               ւան կամ Ար      տազ։

Պար      սիկնե      րու Ար      շակ թա      գաւո      րի մա      հէն 
յե      տոյ Ար      տա                                                               շէս պար      սից աշ      խարհի վրայ կը 
թա      գաւո      րեց      նէ անոր որ      դին՝ Ար      տա                                                               շէսը։ Բայց 
անոր չեն կա      մենար հպա      տակիլ Պա      տիժա      հար 
կո      չուած գա      ւառի եւ Կաս      պից ծո      վու եզեր      քի 
բնա      կիչ      նե                                                               րը։ Այս առի      թով հա      յոց Ար      տա                                                               շէս 
թա      գաւո      րի դէմ ապստամ      բութիւն կը սկսցնէ 
նաեւ կաս      պից եր      կի                                                               րը։ Ար      տա                                                               շէսը կրկին 
ապստամբնե      րուն դէմ կ՚ու      ղարկէ Սմբա      տին՝ 
հա      յոց բո      լոր զօր      քե                                                               րով, ինքն ալ շա      բաթ մը 
կ՚եր      թայ անոնց ու      ղեկցե      լով։ Սմբա      տը բո      լոր 
ապստամբնե      րուն կը հնա      զան      դեցնէ, կ՚աւե      րէ 
կաս      պից եր      կի                                                               րը, կը գե      րեվա      րէ բնակ      չութեան 
մեծ մա      սը իրենց թա      գաւոր Զար      դա                                                               մանո      սի 
հետ ու կը բե      րէ Հա      յաս      տան։

Ար      տա                                                               շէս, գնա      հատե      լով իր դա      յեակ 
Սմբա      տի ծա      ռայու      թիւննե      րը, անոր կը նո      ւիրէ 
Գողթն գա      ւառի ար      քունի հո      ղերը, ինչպէս 
նաեւ պա      տերազ      մին ձեռք բե      րած ամ      բողջ 
աւա      րը։ Այս առի      թով սա      կայն Ար      տա                                                               ւազդ 
սաս      տիկ կը նա      խան      ձի Սմբա      տին, մին      չեւ 
իսկ կը կա      մենայ անոր սպան      նել, բայց իր 
այդ դի      տաւո      րու      թիւնը կը բա      ցայայ      տո                                                               ւի, եւ 

մեծ ցաւ կը պատ      ճա                                                               ռէ Ար      տա                                                               շէսին։
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Յա      ջոր      դով՝ Սմբատ շա      րու      նա                                                               կէ ծա      ռայել 

Ար      տա                                                               շէսին եւ զա  ւակներուն

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

 pakrates@yahoo.com

Որ քան ալ օժ  տո   ւած ըլ  լայ կրօն  քի մը 

պա  հան  ջած բազ  մաբնոյթ յատ  կութիւննե -

րով ալէ  վիու  թիւնը լոկ հա  ւատ  քի երե  ւոյթ մը 

ըլ  լա   լէ աւե  լի, կը յի  շեց  նէ բո  վան  դակ մշա -

կոյ  թի մը յա  տուկ դի  մագի  ծը, որ ո՛չ մէկ 

բա  նով կը զի  ջի իր բնօր  րա   նի մէջ տա -

րածու  թիւն գտնող միւս բո  լոր կրօ  նական 

հո  սանքնե  րէն։ Ար  դէն իսկ խո  րապէս ազ  դը- 

   ւած է անոնցմէ եւ իր մէջ կը պա  րու  նա   կէ 

քրիս  տո   նէական ու իս  լա   մական բազ  մա   թիւ 

երե  ւոյթներ եւ սա  կայն ի տար  բե   րու  թիւն 

այդ բո  լորէն յատ  կա   պէս ծի  սական առու -

մով ալէ  վիու  թիւնը ան  հա   մեմա  տելիօրէն աւե -

լի ժո  ղովրդա  կան է, քան մնա  ցեալ բո  լոր 

աւան  դա   կան կրօն  նե   րը։ Այդ իսկ պատ  ճա  -

ռով ալ ղը  զըլ  պա   շու  թիւնը հա  ւատք մը ըլ -

լա   լու կող  քին յա  տուկ մշա  կոյթ է, կեն  ցաղ 

եւ ի՞նչու չէ, նաեւ քա  ղաքա  կան հա  կում։ 

Իր ծա  գած աշ  խարհագ  րա   կան հա  տուա -

ծի նա  խորդ բո  լոր մշա  կոյթնե  րը իւ  րա  -

ցու  ցած ղը  զըլ  պա   շու  թիւնը բնա  կանա  բար 

պի  տի հա  լածո  ւէր դար  ձեալ իր կար  գին 

քա  ղաքա  կան կամք պար  տադրող իս  լամ 

կրօն  քէն։ Մին  չեւ օրս շա  րու  նա   կուող այդ 

ծանր հա  լածան  քէն դուրս եկած է ար -

տա   կար  գօ   րէն գերզգա  յուն երգ ու պար, 

որոնք ան  բա   ժանե  լի մաս  նիկներն են ղը -

զըլա  պաշա  կան ծէ  սին։ 

Ազ  գագրա  կան երաժշտու  թեան ոլոր -

տէ ներս ընդմիշտ ռահ  վի   րայ հան  դի  -

սացող «Քա  լան Միւ  զիք» ըն  կե   րու  թիւնը 

իր վեր  ջին խտա  սալի  կով լոյս կ՚ըն  ծա   յէ 

այս ուղղու  թեամբ ցարդ հրա  տարա  կուած 

ամե  նածա  ւալուն հա  ւաքա  ծոն։

Ահ  մէտ Աս  լան, Ճէն  կիզ Էօզ  քան, Էր -

տալ Էր  զինճան, Քար  տէշ Թիւրքիւ  լէր, 

Մու  սա Էրօղ  լու, Շէվ  վալ Սամ, Թոլ  կա 

Սաղ եւ դեռ բա  զում ար  հեստա  գէտ  ներ 

այս հա  ւաքա  ծոյի հա  մար մեկ  նա   բանե  ցին 

35 ալէ  վիական-պէք  թա   շիական տա  ղեր։

«Ալէ  վինե  րուն Մնա  ցածը» խո  րագ  րեալ 

այս կո  թողա  յին գոր  ծին հա  մակար  գո   ղը 

եղաւ Ճան Քա  լայ  ճըօղ  լու։

Ան  վա   րան կա  րելի է ըսել, որ Հա  սան 

Սալ  թը   քի «Քա  լան» ըն  կե   րու  թիւնը այս հրա -

տարա  կու  թիւնով ան  գամ մը եւս կ՚ար  դա  -

րաց  նէ իր եզա  կիու  թիւնը ժո  ղովրդա  կան եւ 

ազ  գագրա  կան երաժշտա  կան ոլորտէ ներս։ 

Ղըզըլպաշներու կրօնաբարոյական աւանդը

Լու  սանկա  րիչ ըն  կե   րը ցոյց կու տայ իր 

նոր թո  ւայ  նա   ցու  ցած մէկ գոր    ծը. քա   -

նատա    հայ գեր    դաստա    նի մը խմբան    կա               րը։ 

Թար    մա               ցած ու փայ    լուն թուղթի վրայ վե   -

րատ    պո               ւած -բա    ռացի իմաս    տով վե    րակեն   -

դա               նու    թիւն գտած- այդ լու    սանկա    րին մէջ 

կան գեր    դաստա    նի բո    լոր ան    դամնե    րը, որոնց 

նա    խահայ    րե               րը Պիթ    լի               սէն գաղ    թած են։ Հոն 

կայ չորս սե    րունդ, որոնց նո    րածին    ներն 

եւ ամե    նէն տա    րեց    նե               րը առ    ջե               ւը նստած 

են։ Մի    ջին տա    րիքի մայ    րերն ու հայ    րե              -

րը գրա    ւած են լու    սանկա    րին կեդ    րո               նական 

մա    սը, իսկ ամուսնու    թեան տա    րիքին հա   -

սած երի    տասարդներն ու երի    տասար    դուհի   -

ները –որոնք, միեւ    նոյն ժա    մանակ ամե    նէն 

բարձրա    հասակ    ներն են- աջ ու ձախ ծայ   -

րերն են եւ ետեւ    նե               րը։

- Մեր գոր    ծին կա    րեւոր մէկ մա    սը այ   -

լեւս, կ՚ըսէ լու    սանկա    րիչ բա    րեկա    մը -որ 

Պոլ    սէն եկած հաս    տա               տուած է Գա    նատա- 

հին նկար    ներ վե    րանո    րոգել ու թո    ւայ    նացնել 

է։ Հոս շատ հին հայ ըն    տա               նիք    ներ կան։ 

Բո    լորն ալ կ՚ու    զեն իրենց ըն    տա               նեկան լու   -

սանկար    նե               րը խտա    սալիկ    նե               րու վրայ ար   -

ձա               նագ    րել տալ ու իրենց գեր    դաստա    նին 

պատ    մութիւ    նը սե    րունդէ սե    րունդ աւան    դել։

Մինչ լու    սանկա    րիչը կը շա    րու    նա               կէ այդ 

ստեղ    ծա               գոր    ծութեան բա    րեմաս    նութիւննե    րու 

մա    սին խօ    սիլ, ստու    գա               բանու    թիւնը պար    զա              -

պէս կը նկա    տէ, թէ «գեր    դաստան» բա    ռը 

դա    րերու ըն    թացքին որ    քա՛ն նօս    րա               ցած է 

ու զրկո    ւած կը տես    նո               ւի իր եր    բեմնի պա   -

րու    նա               կու    թե               նէն։

Նախ յի    շենք, թէ «գեր    դաստան» բա    ռով 

այ    սօր կը հասկնանք ազ    գա               տոհմ, ըն    տա              -

նիքի մը ողջ ան    դամնե    րուն ամ    բողջու    թիւնը։ 

Մինչդեռ ստու    գա               բանու    թիւնը կը յի    շէ, թէ 

բա    ռը շատ աւե    լի ըն    դարձակ էր։ Տես    նե              -

լու հա    մար «բուն գեր    դաստա    նը» պէտք է 

որ ճամ    բորդենք հա    յոց լե    զուի վաղնջա    կան 

ժա    մանակ    նե               րը։

«Գեր    դաստան»ը բնիկ հայ բառ է։ Անոր 

ար    մատն է հնդ-եւ    րո               պական «նա    խալե    զու»ի 

«գերդ» բա    յը, որ կը նշա    նակէ «շուրջը ցան   -

կա               պատ քա    շել»։ Ուստի, մեր նա    խահայ    րե               րը 

«գեր    դաստան» բա    ռով կը հասկնա    յին ամէն 

ինչ, որ տոհ    մա               պետի սե    փակա    նու    թեան տակ 

է. հո    ղամաս, անա    սուններ, ագա    րակ, կի    ներ, 

զա    ւակ    ներ, գե    րիներ, ծա    ռաներ, տան այլ 

բնա    կիչ    նե               րը, տու    նը, պար    տէ               զը, մրգաս    տա              -

նը, ելն.։ Նոյն ար    մա               տէն ծա    գած սերնդա   -

կից բա    ռերով, ըստ Հ. Աճա    ռեանի, ալ    պա              -

նացի    ները կը հասկնա    յին «ցան    կա               պատ», 

փիւ    ռի               կեցի    ները, ինչպէս նաեւ ռու    սե               րը՝ «քա   -

ղաք», յոյ    նե               րը՝ «խումբ, դէզ», լիթ    վա               նացի   -

ները՝ «փա    րախ», հին սլաւ    նե               րը՝ «պար   -

տէզ, աւան», եւ չե    խերը՝ «դղեակ, ամ    րոց»։

Երբ կը հաս    նինք Ե. դար, հայ մա   -

տենագ    րութեան մէջ կը տես    նենք, թէ բա    ռը 

սկսած է կորսնցնել իր նախ    կին ըն    դարձա   -

կու    թիւնը. ան միայն կը բնո    րոշէ «ծա    ռայ, 

աղա    խին» կամ «կա    լուածք, հո    ղեր»։ Իսկ 

նոր յար    մա               րու    թիւն է «ըն    տա               նիք» իմաս    տը։ 

Իսկ դար    ձեալ Աճա    ռեանի վկա    յու    թեամբ, 

Կով    կա               սի մէջ եր    բեմն կը գոր    ծա               ծեն «գեր   -

դաստուն» բա    ռը, անոր տա    լով «տուն» ար   -

մա               տէն եկած ըլ    լա               լու յօ    րինո    ւած կար    ծի               քը։

Իր աշ    խա               տանո    ցին մէջ լու    սանկա    րիչ ըն   -

կե               րը ու    րախ է, որ բա    ռը այժմ ու    նի սահ   -

մա               նափակ գոր    ծա               ծու    թիւն: «Այ    լա               պէս, կը 
կա    տակէ ան, պի    տի ստի    պուէինք մէկ քա   -

ռակու    սիի մէջ դնել մար    դուն ու    նե               ցած-չու   -

նե               ցածը»։

Երբ ան    ցեալը գի    տենք, ապա    գան գու   -

շա               կելու հա    մար –գո    նէ բա    ռերու խորհրդա   -

ւոր աշ    խարհին մէջ- պէտք չու    նինք մար   -

գա               րէ ըլ    լա               լու։ Ստու    գա               բանու    թիւնը յստակ 

կը կան    խա               տեսէ. «գեր    դաստան»ը, յար    մա              -

րելով մարդկա    յին ըն    կե               րու    թեան զար    գացման 

ըն    թացքին, պի    տի շա    րու    նա               կէ փոք    րա               նալ։ 

Երբ «կո    րիզա    յին» ըն    տա               նիք    նե               րու դա    րուն 

մէջ կ՚ապ    րինք, զար    մա               նալի պի    տի չըլ    լայ 

տես    նել, թէ մօտ ապա    գային «գեր    դաստան» 

պի    տի կո    չուին երեք-չորս հո    գինոց խմբան   -

կարներ, առա    ւել դիւ    րացնե    լով լու    սանկա   -

րիչ    նե               րուն գոր    ծը։  
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Հա     յերը եսա     պաշտ են, ամէն ոք 
իր գեր     դաստա     նին մա     սին կը մտա    -
ծէ. Մենք ֆի     տայ     ներս միայն Հա     յաս    -

տա                               նի մա     սին կը մտա   ծենք։ 

Արտաշէսին եւ Արտաւազդին 
կռիւը մարացի Արգաւանի դէմ

Սմբատ կ՚եր      թայ ալա      նաց աշ      խարհ, կը յաղ      թէ եւ երկրի սահ      մաննե      րէն դուրս կը քշէ ինքնա      կոչ բռնա      կալին


