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Գնդապետ Էօզ կը սպասէ 
Վճռաբեկին որոշումը 

Նա խորդ Շա բաթ առա ւօտ, «Արաս» հրա-

տարակ չութեան, Սա յաթ Նո վա երգչա-

խումբի եւ Կեդ րո նական Սա նոց միու թեան 

հա մատեղ նա խաձեռ նութեամբ, միու թեան 

սրա հին մէջ ելոյթ մը ու նե ցաւ Հայ կա զեան 

հա մալ սա րանի տե սուչ Վե րապա տուե լի 

Փօլ Հայ տոսթեան։ Ի դէմ հապ ճեպ լրա-

տուու թեան եւ ան յարմար ժա մուն, նիւ թի 

նկատ մամբ հե տաքրքիր մօտ քա ռասուն 

ունկնդիր ներ լսե ցին Հայ տոսթեանի բա ցատ-

րութիւննե րը։

Ատե նախօ սը նախ անդրա դար ձաւ յետ-

եղեռ նեան տա րինե րուն Լի բանա նի հայ 

հա մայնքի կազ մա ւոր ման եւ յատ կա պէս 

դպրո ցաշի նու թեան աշ խա տու թիւննե րուն։ 

Փաս տա ցի օրի նակ նե րով պատ մեց որ բա-

նոց նե րու հետզհե տէ դպրո ցի վե րածո ւելու 

ոդի սակա նը։ Ապա անդրա դար ձաւ հայ-

կա կան սփիւռքի միակ բարձրա գոյն վար-

ժա րանի՝ Հայ կա զեան հա մալ սա րանի հիմ-

նարկու թեան։

Հայ կա զեանը իր հար թած ճա նապար հին 

վրայ մօտ 60 տա րուայ ան ցեալ մը ու նի։ 

Հա մալ սա րանի պատ մութեան, ըն կե րային 

գի տու թիւննե րու, ման կա վար ժա կան եւ 

լե զուա կան բա ժին նե րուն շրջա նաւարտնե-

րը կա րեւոր պաշ տօններ ստանձնած են 

կազ մե լով սփիւռքա հայ մտա ւորա կան-

նե րու որոշ մէկ հա տուա ծը։ Այ սուհան-

դերձ, հայ կա կան ուսման հաս տա տու թիւն 

մը ըլ լա լով հան դերձ Հայ կա զեանի  աշա-

կեր տութեան քա ռասուն տո կոսը միայն 

հա յերէ կը բաղ կա նայ։

Նա խապէս այս սիւ նակնե րու մէջ 

խորհրդա ծու թիւններ ըրած էինք Իս թանպու-

լէ ներս հայ կա կան յա տուկ հա մալ սա րանի 

մը հիմ նարկու թեան հե ռան կա րով։ Առա-

ջար կած էինք բժշկա կան, կրթա կան եւ գրա-

կան բա ժին ներ ու նե ցող հա մալ սա րան մը 

հիմ նել։ Ան շուշտ որ այս առա ջար կը ներ-

կա յաց նե լու պա հուն կը գի տակ ցէինք թէ 

նման նա խաձեռ նութիւն մը ինչպի սի նիւ-

թա կան եւ գի տական աղ բիւր կը պա հան-

ջէ։ Սա կայն հա մոզո ւած էինք որ մօտ 600-

ամեայ կազ մա կերպչա կան աւան դութիւն 

ու նե ցող Պոլ սոյ հա յու թիւնը կրնայ ապա-

հովել այդ հսկայ ծախ սը եւ զայն գոր ծի 

լծե լու ատակ գի տական միտ քը։ Մա նաւանդ 

ալ պէտք չէ մոռ նալ թէ յա տուկ հա մալ-

սա րանի մը հիմ նարկու թիւնը շա հու թա բեր 

ներդրում է, այլ ոչ թէ պատ րաստ գու մար 

թա ղելու բա րեգոր ծութիւն։ Սա կայն մեր 

նա խորդ գրու թեան ար ձա գանգնե րը մտա-

ծել տո ւին թէ այս տար բե րակը բա ւակա-

նաչափ չէ ըն կա լուած հայ հա սարա կու-

թեան կող մէ։ Շա տեր նիւ թը ըն կա լեցին 

որ պէս մեր ազ գա յին կրթա կան հաս տա-

տու թիւննե րու բարձրա գոյն շա րու նա կու-

թիւնը։ Մինչդեռ նա խատե սուա ծը բա ռին 

բուն իմաս տով յա տուկ հա մալ սա րան մըն 

էր, որուն նման նե րը բազ մա թիւ են երկրի 

մէջ։ Հայ կա կան հա մալ սա րանի գլխա ւոր 

տար բե րակը պի տի ըլ լար հա յագի տական 

նիւ թե րու յա տուկ բա ժին նե րը։

Հայ կա կան հա մալ սա րանի մը ամե-

նախան դա վառիչ առանձնա յատ կութիւ նը 

պի տի ըլ լայ բժշկա գիտու թեան բա ժինը։ Չէ 

որ ան իր ետին պի տի ու նե նայ Սուրբ Փրկիչ 

եւ Սուրբ Յա կոբի նման եր կու հա մայ նա-

պատ կան բու ժա կան հաս տա տու թիւններ։ 

Այսքա նը իսկ հայ կա կան հա մալ սա րանը 

շատ աւե լի բարձր ու նա խան ձե լի դիր քի 

մը կը բե րէ բո լոր նման յա տուկ հա մալ-

սա րան նե րու մէջ։

Նման հե ռան կարներ կա րելի է սնու ցել 

կրթա կան բաժ նի հա մար։ Փո խանակ ներ կայ 

ան բա ւարա րու թեան, որ քան իմաս տա լից 

պի տի ըլ լայ հայ դպրո ցի մէջ դա սաւան-

դող հա յերէ նի ու սուցի չը պատ րաստել հայ-

կա կան հա մալ սա րանի մը հա յագի տական 

բաժ նի մէջ։ Սոյն բա ժինը կրնայ ու նե նալ 

զա նազան աս պա րէզ նե րու հա մար ուղղա-

կիօրէն աս պա րէզ պատ րաստող բա ժին-

ներ եւս։ Նմա նապէս ըն կե րային գի տու-

թիւննե րու բա ժինը նիւ թե րու ճիշդ ու տե ղին 

ընտրու թիւնով կրնայ այ լընտրան քա յին 

հմա յիչ տար բե րակ մը ըլ լալ իր նման նե-

րուն քով։

Այս բո լորին հա մար կր կա րօտինք մտա-

յին լայն հո րիզո նի եւ ազ գիս զար գացման 

նկատ մամբ կա մեցո ղու թեան։ 

Մենք ու Մերոնք
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Հրանդ Տինքի սպանութեան գործին մէջ պաշտօնի թերացումով մեղադրուած Տրապիզոնի նախկին Ոստիկան Զօրաց 

հրամանատար Ալի Էօզի դատը կառչած էր Վճռաբեկ ատեանի որոշումին։ Տրապիզոնի Առաջին Եղեռնադատ 

ատեանի մօտ 17 Յունիսի նիստին մասնակցեցան Տինք ընտանիքի իրաւապաշտպան Հաքան Պաքըրճըօղլու եւ Էօզի 

իրաւապաշտպան Ալի Սիւրմէն։ Ամբաստանեալ գնդապետի բացակայութեամբ կայացող նիստը յետաձգուեցաւ 

Տրապիզոնի Երկրորդ Հաշտարար ատեանի մօտ շարունակուող դատին Վճռաբեկ ատեանի մօտ քննութիւնը չաւարտելուն 

պատճառաւ։ Գնդապետ Էօզի եւ եօթը զինուորներու դէմ Տրապիզոնի Երկրորդ Հաշտարար ատեանի մօտ պաշտօնի մէջ 

թերացում եւ փաստաթուղթի վրայ խարդախութեան մեղադրանքով դատ յարուցուած էր, որու աւարտին գնդապետ Ալի 

Էօզ եւ հարիւրապետ Մէթին Եըլտըզ վեցական ամիս, իսկ մնացեալ զինուորներն ալ չորսական ամիս բանտարկութեան 

պատիժ ստացած էին։ Տինք ընտանիքի փաստաբաններուն դիմումը քննող Վճռաբեկ ատեանը օրէնքներուն ներհակ 

գտաւ Տրապիզոնի Առաջին Եղեռնադատ ատեանի մերժումը, որով վերսկսաւ գնդապետ Ալի Էօզի դատավարութիւնը։    

Սահմանադրա կան ատեանը հա  ւաքա  բար 
քննեց հա  սարա  կու  թեան մօտ «Կռան» 

անուանու  մով ծա  նօթ դա  տական գոր  ծո  -
ղու  թեան 230 ամ  բաստա  նեալ  նե   րուն, դա -
տավա  րու  թեան ըն  թացքին թուային տուեալ -
նե   րու եւ ակա  նատես  նե   րու վկա  յու  թեան 
լսումնե  րու շրջագ  ծով իրենց իրա  ւունքնե -
րուն բռնա  բար  ման մա  սին ան  հա   տական 
դի  մումնե  րը եւ վճռեց, որ բռնա  բարուած 
են ամ  բաստա  նեալ  նե   րուն իրա  ւունքնե  րը։ 

Այս որո  շու  մով ամ  բաստա  նեալ  նե   րը պէտք 
է վերստին դա  տուին։ Սահ  մա   նադ  րա   կան 
ատեանի վճի  ռը պի  տի ու  ղարկուի Քար -
թա   լի Չոր  րորդ ատեան, որ  մէ ետք կ՚ակըն-
կա  լուի թէ ազատ ար  ձա   կուին բո  լոր բան -
տարկեալ  նե   րը։

Նշենք որ դա  տական ան  ճա   րակու  թեան 
հե  տեւան  քով այժմ ազատ ար  ձա   կուե  լիք  նե  -
րը իրա  կանու  թեան մէջ են  թարկուած էին 
շատ ծանր մե  ղադ  րանքնե  րու։ Անոնք իբ  րեւ 

թէ Ուրբա  թօրեայ նա  մազին ռումբ պի  տի 
պայ  թեցնէին Ֆա  թիհ մզկի  թի մէջ։ Ռազ  մա  -
սաւառ  նակնե  րու բա  խու  մով պի  տի կոր  ծա  -
նէին թրքա  կան ինքնա  թիռ մը եւ պա  տերազմ 
պի  տի յա  ռաջաց  նէին Յու  նաստա  նի հետ։ 
Նոյնպէս ռումբ պի  տի պայ  թեցնէին Ռահ  մի 
Գօ  չի անուան թան  գա   րան-սու  զա   նաւի մէջ, 
երբ հայ  կա   կան դպրո  ցի մը աշա  կերտներ 
կը շրջէին թան  գա   րանը։ Դա  ւադ  րութեան 
պնդում մըն ալ ուղղուած էր Մես  րոպ Բ. 

եւ Բար  թո   ղիմէոս Պատ  րիարքնե  րուն մա -
հափորձ կազ  մա   կեր  պե   լու։ Նոյ  նիսկ հրա -
պարա  կուած էին այդ մա  հափոր  ձին մաս -
նակցե  լիք անձնա  կազ  մի անուննե  րը եւ իրենց 
դե  րակա  տարու  թիւնը։

«Կռան»ի ամ  բաստա  նեալ  նե   րու իրա -
ւապաշտպան Ճէ  լալ Իւլկէ  նի հա  մաձայն 
այս որո  շու  մով նախ ազատ պի  տի ար -
ձա   կուին բո  լոր ամ  բաստա  նեալ  նե   րը, ապա 
կրկին դատ պի  տի յարուցուի իրենց դէմ։        

Ազա տական, ըն   կերվա   րական, յա   ռաջ   դի      -
մական, հա   կակայ   սե       րապաշ   տա       կան… 

եւ դեռ բա   զում գա   ղափա   րական մտայ  -
նութեանց տէր բա   րի ու ազ   նիւ ան   ձինք, 
առանց հար   ցին խոր   քը թա   փան   ցե       լու կամ 
ման   րակրկիտ պրպտե   լու, նե   ցուկ կը կանգնին 
ամէն տե   սակ ընդդի   մադ   րութեան, որ պայ  -
քար կը հռչա   կէ որե   ւէ երկրի մը որե   ւէ իշ  -
խա       նու   թեան, կար   ծես թէ ամէն օրի   նաւոր 
բա   նակ յե   տադի   մական է եւ ամէն ընդդի  -
մադիր ուժ ալ յա   ռաջա   դէմ…

Բա   րի մտայ   նութիւ   նով, մար   դա       սիրա   կան 
սկզբունքնե   րէ մեկ   նող վե   րոյի   շեալ «յա   ռաջ   դի      -
մական» տե   սակէ   տի պաշտպան   նե       րը դառ  -
նա       պէս խա   փուե   ցան վեր   ջին տա   րինե   րուն, 
Հիւ   սի       սային Ափ   րի       կէի եւ Մի   ջին Արե   ւել   քի 
իս   լա       մական եր   կիրնե   րու մէջ կայ   սե       րապաշտ, 
դրա   մատի   րական եւ գա   ղու   թա       տիրա   կան 
պե   տու   թեանց վե   րին խա   ւերուն, բռնա   տէր  -
նե       րու դէմ բե   մադ   րած ժո   ղովրդա   կան յե  -
ղաշրջումնե   րու առ   թիւ։

Սխալ չէր, որ յի   շեալ բռնա   տէրե   րը 
այնքան ալ ան   մեղ չէին, բայց ժո   ղովրդա  -
կան կո   չուած շար   ժումը ստեղ   ծողնե   րը մի   թէ 
շա՞տ «մա   քուր» էին, կամ ալ որո՞ւ օգ   տին 
կռուեցան, մե   ռան, մեռ   ցուեցան, մեռ   ցուցին։ 
Սու   րիոյ հար   ցը այս ուղղու   թեամբ լաւ օրի  -
նակ մը եղաւ, ուր տե   սանք թէ ժո   ղովրդա  -
կան յե   ղափո   խական ու ընդդի   մադիր ու   ժե       րը 
որո՞նց հաշ   ւոյն սպանդներ կը կազ   մա      -
կեր   պէին ան   մեղ ժո   ղովուրդին։ Ո՞վ պի   տի 
հարցնէ սպան   նուող   նե       րուն հա   շիւը ընդդի  -
մադիր կո   չեալ աղան   դա       ւոր «խա   մաճիկ   նե      -
րէն» կամ անոնց «խաղցնող   նե       րէն»։    

***
Ըստ Սու   րիայէ ստա   ցուած վեր   ջին տե  -

ղեկա   տուու   թեանց, երկրի պե   տական բա  -
նակի զօ   րամիու   թիւններ յար   ձակման ան   ցած 
են հա   յաթա   փուած Քէ   սապի ուղղու   թեամբ 
ու հա   սած մին   չեւ քա   ղաքի կեդ   րո       նը։

Սու   րիական առ   ցանց կայ   քէ       ջերու հա   ղոր  -
դած լու   րե       րուն հա   մաձայն, բա   նակը երկրի 
պե   տական դրօ   շը բարձրա   ցու   ցած է Քէ  -
սապի քա   ղաքա   պետա   րանի շէն   քին վրայ։ 

Նոյն աղ   բիւրնե   րուն հա   մեմատ, Թուրքիա 
փա   կած է իր սահ   մա       նադու   ռը փախ   չող 
զի   նեալ   նե       րու առ   ջեւ, անցնիլ ար   տօ       նելով 
միայն վի   րաւոր   նե       րուն։

Լա   թաքիայէն ալ կը հա   ղոր   դուի, որ 
ար   դէն իսկ սու   րիական բա   նակի հսկո   ղու  -
թեան տակ են Քէ   սապի շրջա   կայ գիւ   ղե       րու 
մեծ մա   սը, նաեւ քա   ղաքի բար   ձունքնե   րը։

***
Քէ   սապը Մար   տի 21-էն ի վեր ան   ցած 

էր հա   կակա   ռավա   րական զի   նեալ ու   ժե       րու 
հսկո   ղու   թեան տակ։ Անոնք Քէ   սապի վրայ 
յար   ձա       կած էին թրքա   կան սահ   մա       նէն։ Քէ  -
սապի հայ բնակ   չութեան մեծ մա   սը տե  -
ղափո   խուած էր Սու   րիոյ ծո   վափ   նեայ Լա  -
թաքիա քա   ղաք, ինչպէս նաեւ Լի   բանան՝ 

Պէյ   րութ եւ Այնճար։ Իսկ գիւ   ղե       րը մնա   ցած 
եր   կու տաս   նեակ տա   րեց հա   յեր քա   ղաքի 
գրա   ւու   մէն յե   տոյ տա   րուած էին Թուրքիոյ 
Եայ   լա       տաղ գա   ւառա   կը, ուրկէ ալ՝ երկրի 
վեր   ջին ու միակ հա   յաբ   նակ գիւ   ղը՝ Վա   գըֆ   լը։

Մինչ մար   տե       րը Քէ   սապի շուրջ շա  -
րու   նա       կուին կա   ռավա   րական ու   ժե       րու եւ  
ապստամբնե   րու մի   ջեւ, Սու   րիոյ հա   յաշատ 
Հա   լէպ քա   ղաքի Նոր   գիւղ թա   ղամա   սը եւս 
քան   դուելով աւե   րակի է վե   րածուած եւ հա  -
զարա   ւոր մար   դիկ տե   ղահա   նուած են ստի  -
պողա   բար։

Սու   րիական հա   կամար   տութեան վեր  -
ջին երեք տա   րինե   րուն զո   հուած են շուրջ 
150 հա   զար հո   գի, մօտ 5 մի   լիոն մարդ ալ 
դար   ձած է փախստա   կան։

***
Յու   նի       սի 16-ի երե   կոյեան, Հա   լէպի Սէ  -

պիլ թա   ղամաս ին   կած ակա   նի մը պայ   թումի 
հե   տեւան   քով զո   հուե   ցաւ Սե   դա Պաս   մա       ճեան 
անուն հա   յու   հին։ Իսկ Յու   նի       սի 17-ին Նոր  -
գիւղ թա   ղամա   սին մէջ կրկին հրթի   ռակոծ  -
ման հե   տեւան   քով զո   հուե   ցաւ ազ   գութեամբ 
հայ, թեր   թի ցրուիչ Վրէժ Ճա   պաղ   ջուրեան։ 
Կան նաեւ վի   րաւոր   ներ։

Հա   մաձայն ՄԱԿ-ի տուեալ   նե       րու, հա  -
կամար   տութեան սկսած 2011 թուի Մար  -
տէն ի վեր Սու   րիոյ մէջ զո   հուած է աւե  -
լի քան 150 հա   զար մարդ, փախստա   կան 
են 2,8 մի   լիոն սու   րիացի   ներ, իսկ 6,5 մի  -
լիոն սու   րիացի կը հա   մարուի ներ  քին տե -
ղահա նուած։

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Հան  րա   պետա  կան Թուրքիոյ պատ   -

մութեան ամե    նատ    խուր էջե    րը կը 

պատ    կա               նին 12 Սեպ    տեմբեր 1980-ի զի   -

նուո    րական յե    ղափո    խու    թեան շրջա    նին։ 

Այդ օր Թուրք բա    նակը, գլխա    ւորու    թեամբ 

Սպա    յակոյ    տի նա    խագահ զօ    րավար Քէ   -

նան Էվ    րէ               նի, վերջ տուաւ գոր    ծող կա   -

ռավա    րու    թեան։ Լու    ծուեցաւ խորհրդա    րանը, 

բան    տարկուեցան երկրի կա    րեւո    րագոյն 

քա    ղաքա    կան գոր    ծիչնե    րը։ Հինգ զօ    րավար   -

նե               րէ բաղ    կա               ցած խմբա    կը իս    կոյն դի    մեց 

բազ    մա               թիւ ար    գելքնե    րու, որոնց ճնշու    մը 

մին    չեւ օրս կը շա    րու    նա               կէ բա    նիլ երկրին 

վրայ։ Շու    տով ետ առ    նուեցան բա    նուոր 

դա    սակար    գի մինչ այդ ապա    հոված բո    լոր 

ձեռքբե    րումնե    րը։ Ար    գի               լուե    ցան արհմիու   -

թիւննե    րը։ Ծանր լու    ծի մը տակ դրուեցան 

հա    մալ    սա               րան    նե               րը։ Նոյն լու    ծը բա    նեցաւ 

նաեւ մա    մու    լին վրայ։ Ծանր բան    տարկու   -

թիւններ կրե    ցին ընդդի    մադիր    նե               րը։ Տան   -

ջանքնե    րու, ծե    ծի տակ սպա    նուե    ցան բազ   -

մա               թիւ մտա    ւորա    կան    ներ։

Հինգ զօ    րավար    նե               րու մե    նատի    րական 

իշ    խա               նու    թիւնը վերջ գտաւ երեք տա    րի 

ետք կա    տարուած ընտրու    թիւննե    րով։ Սա   -

կայն ձե    ւակա    նօրէն իշ    խա               նու    թե               նէն հե   -

ռացող    նե               րը նա    խապէս կեան    քի կո    չուած 

զա    նազան օրէնքնե    րով ան    ձեռնմխե    լիու   -

թեան թանձր պա    տեան մը ապա    հովե    ցին 

իրենց սե    փական մաշ    կը փրկե    լու հա    մար։

Վար    չա               պետ Էր    տո               ղանի կա    ռավա    րու   -

թեան ամե    նաու    շագրաւ գոր    ծո               ղու    թիւննե   -

րէն մէկն ալ այդ թանձր պա    տեանի վե   -

րացումն էր, որու շնոր    հիւ կա    րելի եղաւ 

դատ յա    րու    ցել յան    ցա               գործ խմբա    կի չա   -

րագոր    ծութեան արարքնե    րուն դէմ։

Այդ դա    ժանու    թե               նէն ծան    րա               պէս տու   -

ժածնե    րը մէկ    տե               ղուե    լով «78-ական    նե               րու 

հիմ    նարկ» հար    թա               կի վրայ, առա    ջին պա   -

հէն իսկ կը հե    տեւէին այս խիստ շա   -

հեկան դա    տավա    րու    թեան։ Անոնցմէ 103 

ամեայ Պէր    ֆօ Քըր    պա               յըր կամ ալ հա   -

սարա    կու    թեան ծա    նօթ անու    նով Պէր    ֆօ 

մայ    րիկ պատ    գա               րակի վրայ եկած էր 

դա    տարան, զօ    րավար Էվ    րէ               նի դա    տուի    լը 

տես    նե               լու հա    մար։ Ան աւե    լի քան երե   -

սուն տա    րիներ յա    մառ պայ    քար տա    րած 

էր իր ան    յայտ կո    րած որդւոյն՝ Ճէ    միլ 

Քըր    պա               յըրի գո    նէ մա    սունքնե    րը գտնե    լու 

հա    մար։ Պէր    ֆօ մայ    րիկ մա    հացաւ 105 

տա    րեկան հա    սակին եւ չար    ժա               նացաւ 

12 Սեպ    տեմբե    րի զօ    րավար    նե               րէն Քէ   -

նան Էվ    րէ               նի եւ Թահ    սին Շա    հին    քա               յայի 

ցկեանս բան    տարկու    թեան վճի    ռը լսե    լու։ 

Սա    կայն 18 Յու    նիս Չո    րեք    շաբթի օր, Ան   -

գա               րայի 10-րդ Եղեռ    նա               դատ ատեանը 

«Պե    տական կա    ռոյցնե    րու դէմ բռնի յան   -

ցա               գոր    ծութեան» մե    ղադ    րանքով երբ վճիռ 

կ՚ար    ձա               կէր, երկրի մէջ շա    տեր իս    կոյն կը 

մտա    բերէին Պէր    ֆօ մայ    րի               կը։

Նշենք որ դա    տական այս վճի    ռի նիստն 

ալ կա    յացաւ նա    խորդնե    րու նման ամ   -

բաստա    նեալ    նե               րու բա    ցակա    յու    թեամբ։ Զօ   -

րավար    ներ Քէ    նան Էվ    րէն եւ Թահ    սին Շա   -

հին    քա               յա դա    տարա    նի եւ հի    ւան    դա               նոցի 

իրենց սե    նեակ    նե               րու մի    ջեւ հաս    տա               տուած 

տե    սալ    սո               ղական կա    պի մի    ջոցաւ իրա    զեկ 

եղան վճի    ռէն, որով ետ կ՚առ    նուին զօ   -

րավար    նե               րու բո    լոր զի    նուո    րական աս   -

տի               ճան    նե               րը եւ անոնք կը դա    սուին հա   -

սարակ քա    ղաքա    ցի։

Շատ հա    ւանա    կան է որ դա    տապար   -

տուած    նե               րը յա    ռաջա    ցած տա    րիքի եւ վա   -

տառող    ջութեան պատ    ճա               ռաբա    նու    թիւնով 

զերծ մնան ցկեանս բան    տարկու    թեան 

վճի    ռէն։ Սա    կայն դա    տարա    նի որո    շու    մը 

իր խորհրդան    շա               կան իմաս    տով իսկ կա   -

րեւոր է մե    ղադ    րեալ    նե               րու բա    րոյա    կան 

ար   ժեզրկու  մի բեր մամբ։ 

Բանտերու մէջ ազատ արձակուելու խնդութիւն

Սուրիոյ ողբերգութիւնը 
եւ աւերուած Քէսապը

12 Սեպտեմբերի 
յեղափոխութիւնը 
դատապարտուած
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Սուրբ Յակոբի եւ «Շանսիթի»ի մասին 

Իսթանպուլահայ կա թողի կէ հա  մայնքի 

գլխա  ւոր հիմ  նարկը հան  դի   սացող Սուրբ 

Յա  կոբ հի  ւան  դա   նոցի հո  գաբար  ձութիւ  նը յա -

տուկ գրքոյ  կով մը ծա  նօթու  թիւններ տուաւ 

հի  ւան  դա   նոցի եւ յա  րակից կա  լուած  նե   րու 

շի  նու  թեան մա  սին։ 

Քա  ղաքի կեդ  րո   նական կա  րեւո  րագոյն 

հա  տուա  ծի մը վրայ գտնուող Ս. Յա  կոբ 

հի  ւան  դա   նոցը յա  րակից եկամ  տա   բեր կա -

լուած  նե   րով ու  նի բա  ւական ըն  դարձակ հո -

ղատա  րածք մը, որ միշտ ու  շադրու  թեան 

ար  ժա   նացած է շի  նարա  րական մեծ ըն -

կե   րու  թիւննե  րու։ Նա  խապէս ալ զա  նազան 

անուանի ըն  կե   րու  թիւններ առա  ջարկներ 

ներ  կա   յացու  ցած էին այդ տա  րած  քը շա -

հագոր  ծե   լու հա  մար։ Բա  րեբախ  տա   բար հո -

գաբար  ձութիւ  նը չէր դի  մած փո  խան շի  նու -

թեան կա  լուա  ծի կէս բաժ  նէն հրա  ժարե  լու 

ուղղու  թեան։ Իսկ այժմ, հո  գաբար  ձութիւ -

նը նա  խընտրուած է «կա  ռու  ցէ-շա  հագոր -

ծէ-փո  խան  ցէ» դրու  թիւնը։ 

Ան  շուշտ այս հանգրուանին շատ կա -

րեւոր են շա  հագործման պայ  մաններն ու 

ժամ  կէ   տը, որոնց մա  սին տե  ղեկու  թիւն մը 

չենք գտներ ծա  նօթագ  րութեան էջե  րուն 

մէջ։ Ժամ  կէ   տի կա  րեւո  րու  թիւնը ալ աւե -

լի ու  շագրաւ կը դառ  նայ, երբ ծա  նօթագ -

րութիւ  նը կը նշէ թէ ներ  կայ շէն  քը մօ  տաւո -

րապէս 55 տա  րուան շի  նու  թիւն է եւ չի 

հա  մապա  տաս  խա   ներ այժմ պա  հան  ջուած 

շի  նարա  րական չա -

փանիշ  նե   րուն։ 

Ծ ա   ն օ թ ա գ  -

րութիւ  նը կը սկսի 

Սուրբ Յա  կոբ հի -

ւան  դա   նոցի հիմ -

նարկու  թեան մա  սին 

հա  մառօտ տե  ղեկու -

թիւննե  րով։ Յա  ջոր -

դող էջե  րու վրայ կը 

կար  դանք հի  ւան -

դա   նոցի նոր շէն  քին 

ըն  ձե   ռած բա  րեփո -

խումնե  րը։ Ար  դա  -

րեւ յետ շի  նու  թեան 

պի  տի կրկնա  պատ  կուի սե  նեակ  նե   րու թի  ւը 

ու պի  տի հաս  նի յի  սու  նի։ Սե  նեակ  նե   րը 

բա  ցի քա  նակէն, պի  տի ըլ  լան աւե  լի ըն -

դարձակ, բաղ  դատմամբ՝ հին սե  նեակ  նե  -

րուն։ Նշենք որ Սուրբ 

Յա  կոբն ալ զերծ չէ 

մնա  ցած առեւտրա  կան 

հի  ւան  դա   նոցի ըմբռնու -

մէն եւ նո  րակա  ռոյց հի -

ւան  դա   սենեակ  նե   րէն 12 

հա  տը կը ներ  կա   յաց  նէ 

հիւ  րա   նոցա  յին «VIP» 
պի  տակով։ Ոչ միայն 

հի  ւան  դա   սենեակ  նե  -

րը, այլ բազ  մա   բու  ժա  -

րանի տա  րողու  թիւնը, 

տար  րա   լու  ծա   րանը, շո -

ղան  կարման բա  ժին -

նե   րը եւս պի  տի ըն -

դարձա  կուին ապա  գայ 

շէն  քին մէջ։ Հի  ւան  դա  -

նոցը նա  խապէս ախ -

տա   ճանաչ  ման այս 

բա  ժան  մունքնե  րը տրա -

մադ  րած էր որոշ ըն -

կե   րու  թիւննե  րու, որոնք 

միայն անհրա  ժեշտ ու 

շտապ քննու  թիւններ կը 

կա  տարէին տեղ  ւոյն վրայ, մնա  ցեալը փո -

խան  ցե   լով իրենց կեդ  րոննե  րը։ Յայտնի չէ 

թէ վե  րաբա  ցուած հի  ւան  դա   նոցի մէջ ի՞նչ 

պի  տի ըլ  լայ այս դրու  թիւնը։

Հո  գաբար  ձութեան հրա  տարա  կած ծա -

նօթագ  րութեան մէջ բա  ցատ  րութիւններ 

կը տրուին նաեւ նա  խապէս հի  ւան  դա  -

նոցի շէն  քին մէջ գտնուող, աւե  լի ետք ալ 

Ետի  քու  յուլար փո  ղոցի յա  րող սե  նեակ  նե  -

րը փո  խադ  րուած ծե  րանո  ցին մա  սին։ Հա -

մալի  րի շի  նու  թե   նէն ետք ծե  րանո  ցը աւե  լի 

յար  մա   րաւէտ սե  նեակ  նե   րով ու սար  քե   րով 

պի  տի գոր  ծէ հի  ւան  դա   նոցի հա  րեւա  նու -

թեամբ ան  ջատ շէն  քի մը մէջ։

Իսկ շի  նարա  րու  թիւնը ստանձնող «Վի -

զիոն Եու  րոբ» ըն  կե   րու  թիւնը բա  ցի Ճումհու -

րի   յէթ պո  ղոտա  յի յա  րող «Փօինթ» հիւ  րա  -

նոցէն, հին  գաստղա  նի եր  կու հիւ  րա   նոց  ներ 

ալ պի  տի կա  ռու  ցէ քովնտի Ետի  քու  յուլար 

փո  ղոցին վրայ։ Բա  ցի այս բո  լորէն, հան -

դի   պակած Էլ  մա   տաղ փո  ղոցի երկյար  կա   նի 

տու  ներն ալ պի  տի օգ  տա   գոր  ծուին իբ  րեւ 

«ափարթ» պան  դոկ, իսկ մուտքի յար  կե  -

րը՝ որ  պէս ճա  շարան։ Կը նա  խատե  սուի 

թէ, «Շան  սի   թի» անուանեալ հա  մալի  րէն 

օգ  տուին յատ  կա   պէս Թա  լիմ  հա   նէ թա  ղի 

հիւ  րա   նոց  նե   րը իջե  ւանող օտա  րազ  գի եւ 

տե ղացի զբօ սաշրջիկ նե րը։ 

ԷԼԻՖ ԱԹԱԼԱՅ 

elifatalayposta@gmail.com

«Իսթանպուլին լոյ սե րը մեր մէջ ամէն 

օր քիչ մը եւս պզտիկ  ցուցին», նա -

խադա  սու  թիւնը կը վե  րաբե  րի Ահ  մէտ Համ -

տի Թան  փը   նարի։ Ան ապա կը շա  րու  նա   կէ 

«Ի՞նչ փոյթ, Իս  թանպու  լին թա  ղերը, ամ -

բողջ հայ  րե   նիքին պէս, դեռ հոն կը մնան»։

Թոփ  գա   բուի թա  ղը ճիշդ ալ Թան  փը  -

նարի բա  ցատ  րած պզտիկ  ցող եւ խա  ւարող 

լոյս մըն է Իս  թանպու  լի հա  մար։ Այդ լոյ -

սը ամէն օր քիչ մը աւե  լի կը խամ  րի, 

կը թօշ  նի, բայց իր մէջ կը պա  հէ ահա -

գին ապ  րումնե  րով լե  ցուն ան  ցեալ մը։ 

Պարսպադռնէն որ մտնենք իս  կոյն ձա -

խին կը հան  դի   պինք Հայ Առա  քելա  կան 

Սուրբ Նի  կողա  յոս եկե  ղեցիին։ Քիչ ան  դին 

Սի  նանի կա  ռու  ցած Գա  րա Ահ  մէտ Փա -

շայի մզկիթն է։ Ետե  ւի փո  ղոցը Յու  նաց 

Այիոս Նի  քոլա  յոս եկե  ղեցին, անոր կող -

քին ալ Ֆաթ  մա Սուլթան մզկի  թը կայ։ 

Իսկ ձա  խի զա  ռիվա  րը կ՚իջ  նէ գնչու  նե   րու 

թաղ՝ Սու  լուքու  լէ։

1453-ին Կոս  տանդնու  պոլսոյ գրա  ւու -

մէն ետք թա  ղը թա  փուր կը մնայ։ Ապա 

Սուլթան Մեհ  մէտ Բ. եկուոր հա  յեր ու յոյ -

ներ կը տե  ղադ  րէ այդ թա  ղը։ ԺԶ. դա  րուն 

մզկիթ  նե   րու եւ դպրա  նոց  նե   րու կա  ռու  ցումով 

թա  ղը մահ  մէ   տական  նե   րու հա  մար ալ հրա -

պու  րիչ կը դառ  նայ։ Նշենք որ Սու  լուքու  լէի 

գնչու  նե   րուն ալ բնա  կու  թիւնը կը թուար -

կուի Մեհ  մէտ Բ.-ի շրջա  նին։

Ի. դա  րու 20-ական տա  րինե  րուն Իս -

թանպու  լէն դէ  պի Անա  տոլու, Քէ  մալա  կան 

ապստամ  բութեան գաղտնա  բար զէնք ու 

զի  նամ  թերք փո  խադ  րե   լու գոր  ծին մէջ ալ 

Ճամ  պազ Մեհ  մէ   տէն, Ղա  լաթիոյ նա  ւամա -

տոյ  ցի Բան  տի   կեանին հաս  նող բազ  մա   թիւ 

յու  շե   րու կի  զակէտն է Թոփ  գա   բուն։ Պոլ -

սոյ այս պատ  մա   կան թաղն ալ իրեն վի -

ճակած բա  ժինը կը ստա  նայ 1950-ական -

նե   րու ըն  կե   րային վե  րիվայ  րումնե  րէն։ 6-7 

Սեպ  տեմբե  րի դէպ  քե   րէն ետք թա  ղի յոյն 

բնա  կիչ  նե   րը կը լքեն իրենց տու  ներն ու 

խա  նութնե  րը եւ կը հե  ռանան Թոփ  գա   բուէն։

Թոփ  գա   բուի մար  զա   կումբին մէջ կը 

զրու  ցեմ տա  րիքը 90-ի հա  սած թա  ղեցիի 

մը հետ։ «Յա  նի Պա  պայի տղոց՝ Սի  մոն եւ 

Տօ  տոյի պիւ  ֆէն ալ թա  լանուած էր։ Ամէն 

ինչ թո  ղու  ցին ու Աթէնք փո  խադ  րուեցան։ 

Ահ  մէտ Փա  շա մզկի  թին մէջ մուխթա  րի, 

այ  սինքն թա  ղապե  տի սե  նեակը կա  ր։ Շատ 

եր  կար տա  րիներ Օգ  սէնն էր մեր մուխթա -

րը։ Աւե  լի ետք հա  յերն ալ փո  խադ  րուեցան 

դէ  պի Քուրթու  լուշի կամ Շիշ  լիի նման թա -

ղեր եւ մեր թա  ղը կորսնցուց իր նախ  կին 

հմայ  քը»։

Թոփ  գա   բու հա  սարա  կական ապ  րումնե  րու 

առու  մով ալ բա  ւական հա  րուստ պատ  մութիւն 

ու  նի։ Թէեւ այ  սօր բազ  մա   թիւ հիմ  նադրամ -

նե   րու կամ միու  թիւննե  րու գոր  ծունէու  թեան 

դաշ  տը սահ  մա   նուած է կրօ  նով եւ աղանդնե -

րով, որը կ՚ապա  ցու  ցէ նաեւ թա  ղի ժա -

մանա  կի հո  լովոյ  թով ապ  րած կեր  պա   րանա -

փոխու  թիւնը։ Այս առու  մով ալ Թոփ  գա   բուի 

Աղ  քա   տախ  նամ մար  մի   նը ան  ցեալը վե  րապ -

րող շա  հեկան օրի  նակ մըն է։

1908-ին ձիւ  նոտ երե  կոյ մը թա  ղի հրա -

պարա  կը գտնուող Օն  նիկ Մար  տի   րոսեանի 

դե  ղարա  նին մէջ դե  ղագոր  ծը եւ դե  ղարա  նի 

ներքնա  սենեակը հի  ւանդներ քննող Տոքթ. 

Կա  լիպ Հաք  քը Պէյ կը նկա  տեն փո  ղոցը 

ամառ  նա   յին զգեստնե  րով շրջող աղ  քատ 

մը։ «Պէտք է պայ  քա   րիլ այս թշուառու -

թեան դէմ» նա  խադա  սու  թիւնով սկսող զրոյ -

ցը կ՚աւար  տի դե  ղագործ եւ բժիշկ եր  կու 

բա  րեկամ  նե   րու իրենց քսա  կէն հա  նելով 

ծխա  խոտի մը տու  փին մէջ դրուած գու  մա  -

րով կազ  մուելիք միու  թեան։ Դա  ժան ժա -

մանակ  ներ են եւ իշ  խա   նու  թիւնը կաս  կա  -

ծով կը նա  յի ամէն տե  սակ միու  թե   նական 

նա  խաձեռ  նութեան։ Անոնք ալ կը դի  մեն 

ար  դէն հիմ  նուած Օս  մա   նեանց Աղ  քա   տախ -

նամ Բա  րեսի  րական միու  թեան, որ  պէս այս 

ար  տօ   նուած միու  թեան Թոփ  գա   բուի մաս -

նա   ճիւ  ղը։ Հիմ  նա   դիր  ներն են բժիշկ Կա -

լիպ Հաք  քը Պէյ, դե  ղագործ Օն  նիկ Էֆէն -

տի, Նա  ֆիզ Պէյ, Պո  տոս Էֆէն  տի, Հաք  քը 

Էֆէն  տի եւ Ճէ  միլ Էֆէն  տի։

Առա  ջին միամեայ աշ  խա   տու  թիւնով 497 

հայ եւ յոյն, 489 մահ  մէ   տական հի  ւանդներ 

կը բու  ժուին եւ 120 աղ  քատ ըն  տա   նիք -

ներ նպաստ կը ստա  նան։ Հիմ  նարկու  թե  -

նէն սկսեալ այլ բա  րեգոր  ծա   կան հաս  տա  -

տու  թիւննե  րու հետ գոր  ծակցող միու  թիւնը 

Պալ  քա   նեան Պա  տերազ  մին եւ Ա. Աշ -

խարհա  մար  տի տա  րինե  րուն Կար  միր Մա -

հիկի հետ օգ  նութիւններ կը կա  տարէ Պալ -

քա   նեան գաղ  թա   կան  նե   րուն։

106-ամեայ բա  րեսի  րական այս հաս -

տա   տու  թիւնը Տոքթ. Կա  լիպ Պէ  յի նուիրած 

շէն  քի մէջ դեռ կը շա  րու  նա   կէ իր առա  քելու -

թեան։ Իսկ ես կը հարցնեմ դե  ղագործ Օն -

նիկ Էֆէն  տիի դե  ղարա  նը։ Խօ  սակիցս դի -

մացի մայ  թի հիւ  րա   նոցը ցոյց տա  լով կ՚ըսէ 

թէ նա  խապէս հոս եղած է։ Այ  սօր միու -

թեան ան  դա   մագ  րուելով նպաստ կը ստա -

նան 296 իս  լամ եւ 4 հայ հայ  րե   նակից։

Դե  ղագործ Օն  նիկ Էֆէն  տիի եւ բժիշկ 

Կա  լիպ Պէ  յի քիչ ծա  նօթ ժա  ռան  գութիւ  նը 

մեզ մտա  ծել կու տայ թէ մարդկանց մէկզ 

միւ  սի բժիշ  կը եղած ժա  մանակ  նե   րէն, «Ո՞վ 

պի  տի բու  ժէ մեզ» հար  ցումին ան  պա   տաս -

խան մնա  ցած օրե  րուն ինչպէ՞ս եկանք։
Ափ  սո՜ս որ դե  ղագործ Օն  նիկ Մար -

տի   րոսեանի մա  սին մեր ձեռքբե  րած տե -
ղեկու  թիւննե  րը խիստ սահ  մա   նափակ են։ 
Թոփ  գա   բուի աղ  քա   տախ  նա   մի գրքոյ  կէն 
եւ Ար  սէն Եար  մա   նի «Օս  մա   նեան Առող -
ջութեան Ծա  ռայու  թեան Մէջ Հա  յերը» 
անուն ու  սումնա  սիրու  թե   նէն կը քա  ղենք 
կեն  սագրա  կան հա  մառօտ տե  ղեկու  թիւններ։ 
Մար  տի   րոսեանի ծննդա  վայրն է Վան, իսկ 
ծննդեան թուակա  նը ան  յայտ։ Թոփ  գա   բուի 
մէջ հիմ  նած է Մար  տի   րոսեան դե  ղարա -
նը։ Ստա  ցած է ատամ  նա   բու  ժա   կան վկա -
յական ալ։ 1928-ին դե  ղատու  նը փա  կելէ 
ետք յա  ճախած է բժշկա  կան վար  ժա   րան, 
բայց չէ աւար  տած։ Հիմ  նա   դիրի պաշ  տօն 
ստանձնած է Թոփ  գա   բուի Լե  ւոն Վար -
դուհեան դպրո  ցը եւ 1939-ին Իս թանպու-
լի մէջ մա հացած։                                                                           
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Պատ  մութեան ամե  նադա  ժան ող  բերգու -

թիւննե  րէն մէ  կը հան  դի   սացող Հայ  կա  -

կան ցե  ղաս  պա   նու  թե   նէն ետք Թուրքիոյ հայ 

բնակ  չութիւ  նը հա  մարեա ոչնչա  ցաւ։ Ան  ցեալին 

Մար  տի   րոս Շի  րինեան անու  նով հա  յազ  գի քա -

ղաքա  պետ ան  գամ ու  նե   ցած Օր  տու քա  ղաքի 

մէջ ալ շատ քիչ թի  ւով հա  յեր մնա  ցած են։ 

Անոնցմէ մէկն ալ 90-ամեայ Յա  րու  թիւն Ար -

թունն է։ Ան Օր  տույի մէջ աւե  լի շատ ծա -

նօթ է «Պա  քըր  ճը Յա  րութ Ուստա» անու  նով։

Ինչպէս իր կո  չումն ալ կը վկա  յէ Յա -

րու  թիւն Ար  թուն պղնձա  գործ է եւ այդ ար -

հեստը ժա  ռան  գած է իր հօր  մէն։ Ան փա -

րած է իր ծննդա  վայր քա  ղաքին եւ ուխտած 

է կեան  քը հոն աւար  տել։ Իր պատ  մածնե  րէն 

կը տե  ղեկա  նանք թէ ցե  ղաս  պա   նու  թեան ժա -

մանակ Օր  տուցի հա  յերը կ՚աք  սո   րուին դէ  պի 

Սե  բաս  տիա, որոնց մէջ է նաեւ իր ըն  տա  -

նիքը։ Այդ ըն  տա   նիքէն 17 հո  գիներ ար  դէն 

կը սպան  նուին։ Իսկ հայ  րը Մկրտիչ Ար  թուն 

իր 20 ըն  կերնե  րով կը յա  ջողի Ռու  սաստան 

փախ  չիլ։ Հոն չորս տա  րի մնա  լէ ետք կը վե -

րադառ  նայ Օր  տու։ Ռու  սաստա  նի մէջ սոր -

ված է պղնձա  գոր  ծութիւ  նը եւ վե  րադար  ձին 

ալ փոք  րիկ աշ  խա   տանոց մը բա  նալով կը 

շա  րու  նա   կէ այդ աշ  խա   տան  քին։ Յա  րու  թիւն 

կ՚ըլ  լայ իր հօր ան  մի   ջական օգ  նա   կանը։ Այ -

սօր Օր  տու քա  ղաքի մէջ, երբ պղնձա  գոր -

ծութեան մա  սին խօ  սուի ամէն ոք զինք կը 

յի  շէ։ Դեռ կը գոր  ծէ պղնձի աշ  խա   տանո  ցը, 

բայց 90-ամեայ Յա  րութ վար  պետ միայն 

ժա  ման  ցի հա  մար կը շա  րու  նա   կէ իր աշ -

խա   տու  թիւնը։ Ան կը յու  սայ թէ իր գոր  ծե  -

րը օր մը պի  տի ցու  ցադրուին Օր տուի թան-

գա րանին մէջ։

Օրտուցի հայ կաղնին

Հասարակական 
միասնութենէն՝ 
հասարակական 
տարանջատում

Պէռնար Սարըպայ



Երկրէ ներս տի  րող ան  հանդուրժո  ղակա -

նու  թեան մի  ջավայ  րը շատ ան  գամ ալ 

իր ու  ժը կ՚առ  նէ Թուրք Պատ  ժա   կան Օրէն -

քի անար  դար յօ  դուած  նե   րէն։ Վեր  ջին տա -

րինե  րուն տրա  մաբա  նու  թե   նէ զուրկ ոս  տի  -

կանա  կան մե  ղադ  րանքնե  րով բազ  մա   թիւ 

անար  դար վճիռ  նե   րու ակա  նատես եղած 

երկրի մէջ անար  դա   րու  թեան օրի  նակ մըն 

ալ կը պար  զուի Մուշ քա  ղաքէն։

Մշե  ցի բա  րեկամ  նե   րու ահա  զան  գով 

տե  ղեակ կը դառ  նանք թէ 30-ամեայ Ճէ -

լալ Շէ  քէր վեց տա  րի, երեք ամիս բան -

տարկու  թեան դա  տապար  տուած է ՏԹՓ 

կու  սակցու  թեան երի  տասար  դա   կան կազ  մի 

ան  դա   մակ  ցե   լուն պատ  ճա   ռաւ։ ՏԹՓ որ -

քան ալ օրի  նաւոր կու  սակցու  թիւն մը ըլ -

լայ, դա  տախազ  ներ չեն վա  րանիր այդ 

կու  սակցու  թեան ան  դա   մակ  ցութիւ  նը յան -

ցանք հա  մարե  լէ։ Սա  կայն Ճէ  լալ Շէ  քէրի 

դրու  թիւնը ալ աւե  լի ծան  րացնո  ղը անոր 

առող  ջա   կան վի  ճակն է։ Շէ  քէր 12 տա  րիէ 

ի վեր կը տա  ռապի երի  կամ  նե   րու ան  զօ  -

րու  թե   նէ։ Ան այժմ շա  բաթը չորս ան  գամ 

կ՚են  թարկուի տի  յալի  զի, որ ամէն ան  գամ 

կը տե  ւէ վեց ժամ։ Հի  ւան  դութիւ  նը ազ  դած 

է նաեւ սրտի անօթ  նե   րուն վրայ։ Յայտնի 

է որ բան  տարկու  թեան պա  րագա  յին կա -

րելի պի  տի չըլ  լայ ներ  կայ դար  մա   նու  մը շա -

րու  նա   կել։ Այս մա  սին Վճռա  բեկ ատեան 

դի  մում կա  տարուելով հան  դերձ վա  ւերա -

ցուած է դա  տարա  նի որո  շու  մը եւ դա -

տական թղթած  րա   րը 4 Յու  նիս 2014-ին 

ետ ղրկուած է Վա  նի դա  տախա  զու  թեան։

Մենք կ՚ար  ձա   գան  գենք մե  զի հա  սած 

ահա  զան  գին, գի  տակ  ցե   լով թէ սա ոչ առա -

ջին եւ ոչ ալ վեր  ջին մարդկա  յին իրա  ւունքի 

բռնա  բար  ման օրի  նակն է, նոյն ինքն Ար  դա  -

րադա  տու  թեան անար  դա   րու  թեան բե  րու  մով։        

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

 dzovinarl@rambler.ru

«ԵԱՀԽ» Մինսկի խումբ նշա  նակում է 

«Եր  կիր Ան  դամնե  րի Հա  մանա  խագահ -

նե   րի Խումբ», որը կո  չուած է Ար  ցա   խեան 

հա  կամար  տութեան խնդի  րը լու  ծել խա  ղաղ 

ճա  նապար  հով։ Խմբի մէջ են Ֆրան  սիան, 

Ռու  սաստա  նը եւ ԱՄՆ-ը։

Յու  նի   սի 4-ին Երե  ւանում ԵԱՀԿ-ի գոր -

ծող նա  խագահ, Շվեյ  ցա   րիայի նա  խագահ եւ 

արտգործնա  խարար Դի  դիէ Բուրկհալ  տե   րը 

նշեց, թէ «Լեռ  նա   յին Ղա  րաբա  ղի խնդրի 

կար  գա   ւոր  ման հա  մար սթա  թուս քուոն տար -

բե   րակ չէ, եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Հա -

յաս  տա   նի եւ Ատրպէյ  ճա   նի հետ պէտք է 

փոր  ձի քայլ առ քայլ շար  ժուել դէ  պի խա -

ղաղու  թիւն»։ Այդ յայ  տա   րարու  թիւնից մէկ 

օր անց ատրպէյ  ճա   նական դի  պու  կա   հար -

նե   րի կրա  կոց  նե   րից զո  հուե  ցին եր  կու հայ 
ժամ  կէ   տային զին  ծա   ռայող  ներ։ Նա  խիջե -
ւանի սահ  մա   նում առա  ջին ան  գամն էր, որ 
լսուեցին մա  հաբեր կրա  կոց  ներ, ին  չը ստի -
պեց մեր հա  յեացքնե  րը ուղղել դէ  պի Արաքս 
գե  տի ափը, որ  տեղ հատ  ւում է իրա  նական 
եւ հայ-ատրպէյ  ճա   նական սահ  մա   նը։ Կե -
ներալ-Մա  յոր Ար  կա   դի Տէր-Թա  դէոսեանը, 
ար  ցա   խեան պա  տերազ  մի առաս  պե   լական 
հե  րոսը, շա  րու  նակ զգու  շացնում էր, որ հայ -
կա   կան կող  մը միշտ պի  տի հա  կահա  րուած -
նե   րով պա  տաս  խա   նի դի  պու  կա   հար  նե   րին, եւ 
ահա Յու  նի   սի 11-ին հայ  կա   կան զի  նու  ժը 
խու  ճա   պի մատ  նեց Նա  խիջե  ւանի ինքնա -
վար հան  րա   պետու  թեան Ջու  ղա   յի շրջա  նը 
իր առաջ  խա   ղացու  մով։

Երբ ես ան  ձամբ դի  մեցի Կո  ման  դո  -
սին, այդպէս են կո  չում Ար  կա   դի Տէր-Թա -
դէոսեանին, նա հա  նեց դա  րակից մի գիրք, 
որի հե  ղինակ  ներն են քա  ղաքա  գէտ Լե  ւոն 
Մե  լիք-Շահ  նա   զարեանն ու իրա  ւագէտ Աշոտ 
Խա  չատ  րեանը եւ պար  զեց ինձ, ասե  լով, 
որ հե  ղինակ  նե   րը առա  ջար  կում ծա  նօթա -
նալ այս գրքի հետ բո  լոր լրագ  րողնե  րին։ 
Գրուած է ռու  սե   րէնով, կոչ  ւում է «Ատրպէյ -
ճա   նի էթ  նօ   քաղա  քակա  նու  թիւնը»։ Իրօք որ, 
ինչ ենք հաս  կա   նում մենք Ատրպէյ  ճան 
ասե  լով, ի՛նչ էթ  նիկ կազմ ու  նի այդ եր  կի  -
րը եւ ո՛վ է պատ  րաստ կեան  քը զո  հաբե -

րել Ար  ցա   խեան հո  ղի հա  մար, քան  զի պա -

տերազմնե  րում յաղ  թում են ո՛չ զէն  քը, ո՛չ 

ժո  ղովրդի թի  կունքին կանգնած գեր  տէ   րու -

թիւննե  րը, այլ՝ ոգին եւ տուեալ հո  ղի հա -

մար զո  հուե  լու պատ  րաստա  կամու  թիւնը։ 

Այ  սինք դա անում են այդ հո  ղից ծնուած -

ներն ու սնուած  նե   րը։

Գիր  քը լոյս է սփռում երկրի ստեղծման, 

անուանա  կոչ  ման եւ բնակ  չութեան կազ  մի 

վրայ։ Սկսենք անու  նից. «Ատրպէյ  ճան»։ 

Հա  րաւա  յին Կով  կա   սի Կաս  պից ծո  վի 

արեւմտեան ափա  մերձ շրջա  նում 1918-

ին հիմ  նած Ատրպէյ  ճա   նական Ժո  ղովրդա -

վարա  կան Հան  րա   պետու  թեանը տուեցին 

Ատրպէյ  ճան անուանու  մը, որն ար  դէն 2,5 

հա  զարա  մեակ է կրում էին Իրա  նի հիւ  սի  -

սային շրջան  նե   րը, ուստի այդ անուանու  մը 

գե  տին էր նա  խապատ  րաստում հե  տագա -

յում եր  կու Ատրպէյ  ճաննե  րի միաց  մա   նը 

մի անուան տակ։ Ի հար  կէ այդ ծրա  գիրը 

միակող  մա   նի է եւ Իրա  նը միքտ էլ չու  նի 

իր Ատրպէյ  ճա   նը միաց  նել ինքնա  կոչ կազ -

մա   ւոր  մա   նը։

Նո  րաս  տեղծ հան  րա   պետու  թեան տա  րած -

քում բնա  կուող ոչ մի ազ  գութիւն ատրպէյ -

ճանցի չէր։ Եկուոր թիւրք ցե  ղերին, որոնց 

մինչ այդ ասում էին կով  կա   սեան թա  թար -

ներ, սկսե  ցին այդ անուամբ կո  չել միայն 

1936-ից։ Իսկ բնիկ  նե   րը դար  ձան ազ  գա   յին 

փոք  րա   մաս  նութիւններ։ Հե  տաքրքիր է, որ 

ներ  կա   յիս 8 մի  լիոնա  նոց Ատրպէյ  ճա   նում 4 

մի  լիոն 692 հա  զար մարդ հա  մար  ւում են 

«ազ  գա   յին փոք  րա   մաս  նութիւն»։ Անձնագ -

րե   րում ար  դէն չի նշւում ազ  գա   յին պատ -

կա   նելիու  թիւնը, բո  լորին անխտիր ատրպէյ -

ճանցի  ներ են հա  մարում, բա  ցատ  րե   լով, 

թէ դա ար  ւում է խտրա  կանու  թիւնից խու -

սա   փելու հա  մար։ Մինչդեռ մար  դու ամե -

նազօ  րաւոր գի  տակ  ցումը դա ինքնու  թեան 

գի  տակ  ցումն է, եւ թա  լիշին կամ լեզ  գի  -

նին անուանել ատրպէյ  ճանցի դա նոյնն 

է, ինչ հա  յին եւ լա  տիշին Սո  վետա  կան 

շրջա  նին ասել ռուս, ինչպէս եւ ասում էին 

Սո  վետա  կան Միու  թիւնից դուրս։ Գրքում 

ման  րակրկիտ անդրա  դարձ է կա  տար  ւում 

Ատրպէյ  ճա   նում բնա  կուող բնիկ եւ ե  կուոր 

ժո  ղովուրդնե  րի մա  սին։

Նշենք դրանք.

Իրա  նալե  զու թա  լիշ  ներ, քրդեր, թա  թեր, 

կով  կա   սալե  զու լեզ  գիններ, ավար  ներ, ցա -

խուրներ, ու  տի   ներ, Շախ  դա   գի խմբի ժո -

ղովուրդներ, թուրք մսխե  թիներ…։ Ին  չու են 

հե  ղինակ  նե   րը տե  ղեկաց  նում մեզ այդ ամէ -

նի մա  սին։ Որով  հե   տեւ, օրի  նակ, զի  նակո -

չիկ  նե   րի մէջ մեծ թիւ են կազ  մում թա  լիշ -

ներն ու լեզ  գիննե  րը, որոնց ներ  կա   յաց  նող 

պատ  գա   մաւոր  նե   րը իրա  ւացիօրէն մտա  հոգ -

ւում են. «Ին  չու մեր տղա  ները պի  տի զո -

հուեն ատրպէյ  ճա   նական շա  հերի հա  մար 

Ղա  րաբա  ղի հայ  կա   կան հո  ղերում»։ Առան -

ձին ու  շադրու  թեան է ար  ժա   նի տե  ղեկա -

տուու  թիւնը քրդե  րի մա  սին, որոնց թի  ւը 

120-130 հա  զար է կազ  մում։ 1997-ին հրա -

պարա  կուեց գաղտնի  քը Ալիեւ  նե   րի կլա  նի 

(տոհմ) մա  սին, որն էր՝ նրանց քրդա  կան 

ծա  գու  մը։ Քրդե  րը ան  հե   տացան Ատրպէյ -

ճա   նի վի  ճակագ  րութիւ  նից եւ յայտնուեցին 

բարձր պաշ  տօննե  րում, սկսած Հայ  տար 

Ալիեւի եղ  բօր՝ Հա  սան Ալիեւից։

Այս օրե  րին ես գտնւում եմ Վրաս  տա   նի 

մայ  րա   քաղաք Թիֆ  լի   սում... Քա  ղաքի կեդ -

րո   նում խնա  մուած մի պար  տէ   զում տե  ղադ -

րած է Հայ  տար Ալիեւի կի  սանդրին, ին  չը 

վկա  յում է Վրաս  տա   նի եւ Ատրպէյ  ճա   նի 

շա  հերի հա  մընկման մա  սին։

Սա  կայն բազ  մազգ Թիֆ  լի   սում մի հայ 

երգչու  հի ծա  նօթաց  րեց ինձ իր ամուսնու 

հետ, որը Ատրպէյ  ճա   նում փոք  րա   մաս  նութիւն 

կազ  մող ժո  ղովրդի ներ  կա   յացու  ցիչ էր՝ յու -

դա   յական կրօն դա  ւանող լեռ  նա   յին հրեայ 

կամ թաթ։ Յա  կոբ Եան  գե   լը պատ  մեց իր 

հօր մա  սին, որն ապ  րում էր Վար  դա   շէնում, 

այժմ այն կոչ  ւում է Օղուզ, եւ 1918-ին, 

երբ կով  կա   սեան թա  թար  նե   րի կող  մից 30 

հա  զար հայ կո  տորուեց, նա փրկում էր իր 

նկու  ղում հա  յերին։ Եան  գե   լը խօ  սում էր հա -

յերէն  ատրպէյ  ճա   նական առո  գանու  թեամբ։

«Հա  յերէ  նը որ  տե   ղից գի  տէք»,- հարցրե -

ցի ես

«Հավ  լա   բարում եմ մե  ծացել»։ 

Թիֆ  լի   սի հայ  կա   կան թա  ղամա  սերից է 

Հավ  լա   բարը։ Հե  տաքրքիր մարդ էր Եան -

գե   լը. իր հրեայ զա  ւակ  նե   րին ու  ղարկել էր 

Իս  րաէլ եւ սիր  տը նուիրա  բերել իր հայ 

կնոջ ու որդուն...
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Ամէն ատեն ըսած եմ, էս ասանկ 

օրե  րը չեմ սի  րեր տէ  յիմ, կե  նէ 

պի  տի ըսեմ։ Անի  մաստ կը կտնամ կոր, 

անոր հա  մար ալ ջի  ղերուս կը տպի 

կոր, ծառքս չէ։ Պիւ  թիւն տա  րին հօրդ 

մօրդ սիր  տը հատ  ցուր, սայ  ղը   սըզու -

թիւն ըրէ, էտե  ւէն ալ, տա  րին մէկ ան -

գամ եր  կինք հա  նէ։ Մէկ օրուան պէ -

յու  թիւնը ին  չի՞ կը ծա  ռայէ։ Զա  թը 

աս վեր  ջէն էլած ույտուրմա օրն ալ 

հիչ իմաստ չու  նի եա ան ալ ու  րիշ…։ 

Քա  նի քիմ Մայ  րե   րու օր կայ, պա  րէմ 

Հայ  րե   րու օր մըն ալ յար  մարցնենք 

ըսին։ Մնաց քիմ աս տե  սակ բիւ  թիւն 

օրե  րուն հա  շիւը խեղճ հայ  րե   րուն կը 

կտրուի։ Չօ  ճոխը պզտիկ է նէ. Մայ  րե  -

րու օրուան հա  մար առ  նուած նուէրին 

փա  րան ալ պա  պան կու տայ, Հայ -

րե   րու օրուան հա  մար առ  նուածինն 

ալ... Օրեր առա  ջուը  նէ թէ  լէվիզ  յօննե -

րը ռէք  լամներ կ՚ընեն, խա  նութնե  րը 

գրգռիչ պա  ներ գրուած եաֆ  տա   ներ 

կը կա  խեն։ Ամէնն ալ փա  րայի թու -

զախ, մար, հար չու  նե   ցող  նե   րուն ալ 

պա  րապի նիս  պէթ։

Կե  նէ գե  րեզ  մա   նատու  նե   րը լե  ցուե -

ցան հէլ  պէթ։ Պա  զինե  րը, լման տա -

րին ստի  պողա  կան յու  ղարկա  ւորու -

թիւն մը չըլ  լայ նէ գե  րեզ  մա   նատան 

տուռնէն պի  լէմ չեն անցնիր, մայ  րե  -

րու կամ հայ  րե   րու օր էկաւ մի մե  ռած 

մա  րեր  նին, հա  րեր  նին կը յի  շեն։ Մենք 

ան խը  տարն ալ չենք տես  նար կոր եա 

ինչ է նէ, պօշ տե  ղը սի  թէմ չը  նեմ հի -

մա։ Ասանկ օրե  րուն գե  րեզ  մա   նատու -

նե   րը կը շէն  նան, ծա  նօթ  նե   րը իրար 

կը հան  տը   պին, օր  թա   լըխը մենծ մօր, 

մենծ հօր շի  րիմ  նե   րը այ  ցե   լող չօ  ճոխ -

նե   րուն ծա  ներով կը ձնծայ։

Մոռ  ցուած մե  ռեալ  ներն ալ աս շէ -

նու  թիւնով պուտ մը մխի  թարուին։ 

Շի  տակը կէշ պան է մոռ  ցուիլը, հո -

գինե  րը կը վի  րաւո  րուին։

Այո, հի  մա ոմանք պի  տի ըսեն քիմ. 

մենք սըխ սըխ գե  րեզ  ման չեր  թանք 

նէ ալ մե  ռեալ  ներնիս չենք մոռ  նար, 

անոնց յի  շատա  կը միշտ սիր  տերնուս 

մէջն է։ Հէլ  պէթ քիմ անանկ ըլ  լա   լու 

է ամա վեր  ջա   պէս, հոն  տե   ղը հո  ղին 

յանձնուած մար  մին մը կայ։ Եր  բեմն 

պատ  ճառ մը չե  ղած ալ կա  ցէք, այ -

ցե   լեցէք։ Հա  ւատա  ցէք, ամէն ան  գամ 

քիմ հոն  տե   ղը պառ  կո   ղին հո  գին շէն -

նայ, ծե  րին ալ մէ  ջը ֆէ  րահու  թիւն մը 

կու գայ։ Մի մոռ  նաք քիմ ամէն ապ -

րող էակ օր մը հոն պի  տի պառ  կի, աշ -

խարհքի օրե  րը ան  ցո   ղական 

էն եւ կեանք ըսուած պա  նը 

հո  վի պէս կ՚անցնի…։ 

Հայրերու օր մը 
տահա անցաւ

Իսկապէս աչազուրկ է արդարութիւնը

Ատրպէյճանի էթնօքաղաքականութիւնը

Էրօլ Եաքարի հայրենակարօտ երգերը
Եթէ արար աշ  խարհ պա  տեհ առիթ  նե  -

րով պի  տի մտա  բերէ Հայր Աբ  րա   համի 

առա  տու  թիւնը, ըստ երե  ւոյ  թի Տի  յար  պէ   քիր -

ցի   ներ յետ այ  սու պի  տի խօ  սին Սուրբ Կի -

րակո  սի առա  տու  թեան մա  սին։ Ար  դա   րեւ 

քա  ղաքի պատ  մա   կան եկե  ղեց  ւոյ նո  րոգու -

թե   նէն եւ վե  րաբա  ցու  մէն ետք, ար  տա   կար -

գօ   րէն զգա  լի աշ  խուժու  թիւն մը կ՚ար  տա  -

յայ  տէ այս շրջա  նի հայ  կա   կան դի  մագի  ծը։ 

Պահ մը զանց առ  նենք տա  րիներ առաջ 

դա  ժան պայ  մաննե  րու բեր  մամբ իրենց հա -

րազատ քա  ղաք  նե   րը ան  վե   րադարձ լքե  լով 

հե  ռացող  նե   րու կա  րօտը, շատ աւե  լի վաղ 

թուական  նե   րուն, դար  ձեալ դա  ժան պայ -

մաննե  րու տակ իրենց ազ  գա   յին ու կրօ -

նական ինքնու  թե   նէն հրա  ժարող  ներն ալ 

բռնած են դէ  պի իրենց ար  մատնե  րը վե -

րադար  ձի ճամ  բան։ Եւ կաս  կած չի կայ որ 

այս բո  լորին մէջ գլխա  ւոր դե  րակա  տարը կը 

դառ  նայ իր սրբա  տաշ կա  մար  նե   րով ու հիւ -

րընկալ բա  կով Սուրբ Կի  րակոս եկե  ղեցին։

Այս խոր  հուրդնե  րով տա  րուե  ցանք, երբ 

լսե  ցինք ինք ալ նախ  կին տիգ  րա   նակերտցի 

մը եղող Էրօլ Եաքա  րի թո  ղար  կած խտա -

սալի  կը՝ «Ճան Տիգ  րա   նակերտ», որ կ՚ընդգրկէ 

17 հա  յերէն եր  գեր, եւ խտա  սալի  կին անու -

նը տուած «Ճան Տիգ  րա   նակերտ» եր  գին 

թրքե  րէն տար  բե   րակը։

Էրօլ Եաքար այս ձայ  նագրու  թեան մէջ 

ունկնդրին կը ներ  կա   յանայ նախ եր  գի   չի, 

ապա եր  գա   հանի եւ բա  նաս  տեղծի յատ -

կութիւննե  րով։ Ար  դա   րեւ Ճան Տիգ  րա   նակերտ, 

Մեր Հար  սա   նիք, Աղէտ, Հե  ռացայ Իմ Հո -

ղերէն, Պի  տի Մեռ  նիմ Լուր Չու  նիս, Տիգ -

րա   նակերտ Աղուոր Ես, Կ՚անցնին Օրեր, 

Հրան  դի Յի  շատա  կին, Վե  րադար  ձիր Սի -

րելիս, Ստա  խօս անուն եր  գե   րու խօս -

քե   րը եւ երաժշտու  թիւնը կը պատ  կա   նին 

Էրօլ Եաքա  րի։ Սա  կայն ան իւ  րա   ցու -

ցած ըլ  լա   լով իր քա  ղաքի կա  տարո -

ղական ոճը, Տիգ  րա   նակեր  տի յա  տուկ 

հա  րազա  տու  թեամբ կը կա  տարէ նաեւ 

Սար  մէ   նի խօս  քե   րով՝ Սի  րոյ Երգ, ժո -

ղովրդա  կան հան  րա   ծանօթ Տլէ Եաման, 

Սա  րի Կյա  լին, Սե  ղանն է Առատ եր -

գե   րը եւ Գու  սան Զա  քարեանի խօս -

քե   րով ու Ժաք Գո  ճեանի երաժշտու -

թեամբ Ճէյ  րա   նի Պէս եր  գե   րը։

Էրօլ Եաքար այս ձայ  նագրու  թիւնով 

որ  պէս նոր յայտնու  թիւն մը, մուտք կը 

գոր  ծէ իս  թանպու  լա   հայ երաժշտա  կան 

կեան  քէ ներս, իսկ մենք հե տաքրքրու-

թեամբ պի տի սպա սենք իր յա ջորդ 

ելոյթնե րուն։ 
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Այս դէպ քէն յե -

տոյ Սմբատ 

խո     հեմու     թիւն կը 

հա     մարէ հրա     ժարիլ 

հա     յոց զօր     քի հրա    -

մանա     տարու     թե                              -

նէն, որու վրայ 

աչք ու     նէր Ար    -

տա                               ւազդ, ու 

կ՚եր     թայ Ասո    -

ր ե ս      տ ա                                ն ի 

կող     մե                               րը՝ իր 

յա     ռաջա     ցած 

տա     ր ի ք ի ն 

ամուսնա    -

ցած կնոջ 

ծնած եր     կի                              -

րը կը հաս    -

տա                               տուի։ 

Այդ եր    -

կի                               րը կը 

կ ո      չ ո ւ է ր 

Տմո     րիք, որ 

յե     տագա     յին 

անուանուեցաւ 

Կորդրիք, Կոր    -

դուաց աշ     խարհ, 

այ     սինքն Վա    -

նայ Լի     ճէն դէ     պի 

հա     րաւ, հիւ     սի                              -

սարե     ւելեան Մի    -

ջագետ     քի Կոր     ճէք 

աշ     խարհը։

Ար     տա                               շէսի որ     դի                               ները

Սմբա     տի բաժ     նուիլէն յե     տոյ հա     յոց զօր    -

քե                               րու ընդհա     նուր հրա     մանա     տարու     թիւնը Ար    -

տա                               շէս կը յաձ     նէ Ար     տա                               ւազ     դի։ Եւ երբ եղ    -

բայրնե     րը իրենց կա     նանց գրգռու     թեամբ կը 

սկսին նա     խան     ձիլ Ար     տա                               ւազ     դին, Ար     տա                               շէս 

եղ     բայրնե     րու մի     ջեւ գժտու     թիւնը վե     րաց     նե                               լու 

նպա     տակաւ, ամէն մէ     կուն մէկ-մէկ պաշ    -

տօն կը շնոր     հէ։ Այդպէս, Վրոյ     րին կը նշա    -

նակէ հա     զարա     պետ, այլ խօս     քով, ար     քունի 

տնտե     սական գոր     ծե                               րու կա     ռավա     րիչ։ Իսկ 

Մա     ժանին կը նշա     նակէ Դա     րանա     ղի-Անիի 

Արա     մազ     դի տա     ճարի քրմա     պետ։

Ծա     նօթ է որ այս Անին ո՛չ թէ Ախու    -

րեանի ափի Անին է, այլ Երզնկա     յի Կա    -

մախ գա     ւառա     կի հին Անի ամ     րոցն ու 

հո     գեւոր կեդ     րո                               նը, ուր կը գտնուէին 

Արա     մազ     դի ու Անա     հիտի մե     հեան     նե                              -

րը։ Ար     տա                               շէսեան     նե                               րու եւ Ար     շա                               կու    -

նեաց թա     գաւո     րու     թեանց շրջան    -

նե                               րուն այդ ամ     րո                               ցի մէջ կը 

պա     հուէին ար     քունի գան    -

ձե                               րուն մէկ մա     սը։ Նոյն 

տեղն էին նաեւ հա     յոց 

Ար     շա                               կու     նի թա     գաւոր    -

նե                               րու դամ     բա                               րան     նե                               րը։ 

Զօր     քե                               րու ընդհա    -

նուր հրա     մանա     տարու    -

թիւնը Ար     տա                               շէս կը 

բաժ     նէ չորս մա     սի։ 

Արե     ւելեան կող     մի 

զօր     քի հրա     մանա    -

տարու     թիւնը կը 

թո     ղու Ար     տա                               ւազ    -

դին, արեւմտեան 

կող     մի զօր     քը կը 

յանձնէ Տի     րանին, 

հա     րաւա     յինը կը 

վստա     հի դար     ձեալ 

իր դա     յեակ ու բա    -

րերար Սմբա     տին, 

իսկ հիւ     սի                               սային զօր    -

քի հրա     մանա     տարու    -

թիւնը կու տայ վեր     ջին 

որդւոյն՝ Զա     րեհին։ 

Այս Զա     րեհը որ     սի 

սի     րահար մըն էր եւ որ    -

սորդու     թեան մէջ ալ չա    -

փազանց խի     զախ, բայց 

ռազ     մա                               կան գոր     ծե                               րու 

մէջ թոյլ էր ու դան    -

դաղկոտ։ Զա     րեհի այս 

յատ     կութեան քա     ջածա    -

նօթ վրաց թա     գաւոր Քար     ծամ, այս առի     թէն 

օգ     տուելով իր ժո     ղովուրդին մէջ ապստամ    -

բութիւն կը սկսցնէր եւ Զա     րեհին գե     րեվա    -

րելով կը բան     տարկէր Կով     կա                               սի մէջ։ Բայց 

Ար     տա                               ւազդն ու Տի     րանը, Սմբա     տի հետ հա    -

մագոր     ծակցե     լով պա     տերազ     մե                               ցան Քար     ծա                              -

մի դէմ եւ իրենց եղ     բայրը բան     տէն ազա    -

տելով վե     րադար     ձուցին հայ     րե                               նիք։

Սմբատ կը փրկէ Ար     տա                               շէսի 
զա     ւակ     նե                               րուն

Հռո     մէական կայսրու     թեան մէջ երբ խառ    -

նա                               կու     թիւններ կը սկսին, Ար     տա                               շէս առի     թէն 

օգ     տուելով կ՚ապստամ     բի հռո     մէական տէ     րու    -

թեան դէմ ու կը հրա     ժարի հարկ վճա     րելէ։

Դո     մես     տիանոս կայսրը զայ     րա                               նալով զօրք 

կ՚ու     ղարկէ Ար     տա                               շէսի վրայ։ Հռո     մէական 

զօր     քե                               րը յա     ռաջա     նալով կը հաս     նին Կե    -

սարիոյ մօ     տակայ     քը եւ Տի     րանն ու հա     յոց 

արեւմտեան զօր     քը առ     ջեւն առած կը քշեն 

մին     չեւ Բա     սենի մեծ դաշ     տը։ Ար     տա                               ւազդ 

կ՚անցնի հա     յոց արե     ւելեան եւ հիւ     սի                               սային 

զօր     քե                               րու գլու     խը, կը հա     ւաքէ իր բո     լոր եղ    -

բայրներն ու Բա     սենի մէջ կ՚ել     լէ հռո     մէացի    -

ներու դէմ։ Ճա     կատա     մար     տին հա     յոց զօր     քե                               րը 

շատ նե     ղը կ՚իյ     նան։ Այդ ժա     մանակ հա     րաւա    -

յին զօր     քե                               րով եղ     բայրնե     րուն օգ     նութեան կը 

հաս     նի Սմբա     տը եւ մար     տի մէջ մտնե     լով 

ծանր վտան     գէն դուրս կը բե     րէ Ար     տա                               շէսի 

զա     ւակ     նե                               րուն։ Ապա հա     կառակ իր պատ    -

կա                               ռելի տա     րիքին, Սմբատ երի     տասար     դի 

առոյ     գութեամբ կը կազ     մա                               կեր     պէ ճա     կատը, 

հե     րոսա     բար կը կռուի, կա     տարեալ յաղ    -

թութիւն կը տա     նի եւ Հռո     մէացի     ներուն հե    -

տապնդե     լով կը հա     լածէ մին     չեւ Կե     սարիոյ 

սահ     մաննե     րը։

Մա     ժան

Եր     կար չի տե     ւեր սա     կայն Սմբա     տի 

տա     րած յաղ     թա                               նակի բե     րած հանգստու    -

թիւնը, այլ խօս     քով ան     կա                               խու     թիւնը։ Հռո    -

մի կայսրու     թեան գա     հին կը բազ     մի Տրա    -

յեանո     սը, որ նախ կը խա     ղաղեց     նէ իր երկրի 

Արեւ     մուտքը, ապա կ՚անցնի Արե     ւելք, դար    -

ձեալ իրեն կ՚են     թարկէ եգիպ     տա                               ցինե     րուն ու 

պա     ղես     տինցի     ներուն եւ կը յար     ձա                               կի պար    -

սիկնե     րուն վրայ։

Ար     տա                               շէս կը կռա     հէ իրադ     րութիւ     նը, իս     կոյն 

մե     ծամեծ ըն     ծա                               ներով կ՚եր     թայ Տրա     յեանո    -

սի դի     մաց, նե     րում կը խնդրէ իր ըրած     նե                              -

րուն հա     մար, նա     խորդ տա     րինե     րուն չվճա    -

րած հար     կերն ալ կը դնէ առաջ     քը եւ 

ներ     ման ար     ժա                               նանա     լով կը վե     րադառ     նայ 

Հա     յոց աշ     խարհ։

Իսկ Տրա     յեանոս, պար     սիկնե     րուն հնա    -

զան     դեցնե     լէ վերջ երբ Ասո     րիքի վրա     յով ետ 

կը վե     րադառ     նայ, անոր ըն     դա                               ռաջ կու գայ 

Ար     տա                               շէսի որ     դի քրմա     պետ Մա     ժան, որ 

ամ     բաստա     նելով իր եղ     բայրնե     րուն, կայսրին 

սա     պէս կը խօ     սի.-

-Ո՜վ թա     գաւոր։ Գիտ     նաս որ եթէ Ար    -

տա                               ւազ     դին ու Տի     րանին երկրէն չվտա     րես եւ 

հա     յոց զօր     քե                               րը Զա     րեհին չյանձնես, Հա     յոց 

աշ     խարհի հար     կե                               րը եր     բեք դիւ     րութեամբ չես 

ստա     նար։ Այս Մա     ժանը, որ քէ     նով լցուած 

էր իրեն սնու     ցա                               նող Սմբա     տին դէմ, կ՚ու     զէր 

վրէժ լու     ծել ան     կէ, միւս կող     մէ Տի     րանին հե    -

ռաց     նե                               լով՝ դառ     նալ թէ արեւմտեան զօր     քի 

հրա     մանա     տար եւ թէ միաժա     մանակ մնալ 

քրմա     պետ։ 

Տրա     յեանոս, սա     կայն զանց կ՚առ     նէ այս 

ամ     բաստա     նու     թիւնը եւ Մա     ժան ետ կը դառ    -

նայ ձեռ     նունայն։

Ար     տա                               ւազդն ու Տի     րանը սա     կայն, իմա    -

նալով Մա     ժանի չար խոր     հուրդն ու ըրա     ծը, 

որ     սի ժա     մանակ ծու     ղակ կը սար     քեն, կը 

սպան     նեն Մա     ժանին, եւ իբ     րեւ քրմա     պետ 

կը տա     նին ու թա     ղեն Բա     գաւան։

Ար     տա                               շէսի բա     րենո     րոգումնե     րը

Ար     տա                               շէսի թա     գաւո     րու     թեան ժա     մանակ 

Հա     յոց աշ     խարհի մէջ մեծ գոր     ծեր կը կա    -

տարուին։ Ամե     նակա     րեւո     րը, ան կը շէնցնէ 

ու բազ     մա                               մարդ կը դարձնէ Հա     յոց աշ    -

խարհը, տար     բեր երկիրնե     րէ շատ տար     բեր 

ազ     գութիւններ կը բե     րէ ու կը վե     րաբ     նա                               կեց    -

նէ Հա     յաս     տա                               նի լեռ     նա                               յին վայ     րե                               րը, դաշ    -

տերն ու հո     վիտ     նե                               րը։ Անոր օրով Հա     յաս    -

տա                               նի մէջ անմշակ հող գրե     թէ չի մնար։ 

Ար     տա                               շէս սահ     մա                               նաբա     ժան     ման կ՚են     թարկէ 

գիւ     ղե                               րու եւ ագա     րակ     նե                               րու հո     ղատա     րածքնե    -

րը։ Այդ սահ     մաննե     րը որո     շելու հա     մար ալ 

տա     շել կու տայ քա     ռակու     սի քա     րեր, մէջ     տե                              -

ղը պնա     կաձեւ փո     սեր կը փո     րէ, կը թա     ղէ 

հո     ղի մէջ, քա     րէ փո     սերուն վրայ ամ     րացնե    -

լով կը կանգնեց     նէ քա     րէ քա     ռակու     սի կո    -

թող     ներ։ Մեր օրե     րուն Ար     տա                               շէսի այդ սահ    -

մա                               նաքա     րերէն Հա     յաս     տա                               նի մէջ շատ կը 

յայ     տանբե     րուին։ Անոնց վրայ արա     մէէրէն 

ար     ձա                               նագ     րութիւններ փո     րագ     րուած են Ար     տա                              -

շէս Երուան     դունի թա     գաւո     րի անուան սահ    -

մաններ դնե     լու մա     սին յի     շատա     կու     թիւննե    -

րով։ Այս ուղղու     թեամբ կա     րելի է Ար     տա                               շէս 

Ա. թա     գաւո     րը ըն     դունիլ մեր աշ     խարհագ    -

րութեան մէջ հո     ղային բա     րենո     րոգումներ 

կա     տարող առա     ջին իշ     խա                               նաւո     րը։

Բա     ցի հո     ղային բա     րենո     րոգու     մէն, որով 

պի     տի զար     գա                               նար երկրա     գոր     ծութիւ     նը, Ար    -

տա                               շէս Հա     յոց աշ     խարհի լի     ճերուն եւ գե    -

տերուն վրայ նա     ւագ     նա                               ցու     թիւններ իրա    -

կանա     ցու     ցած, ձկնոր     սութիւ     նը զար     գա                               ցու     ցած 

եւ ամե     նակա     րեւո     րը կար     գա                               ւորած է հա     յոց 

բուն տո     մարը, այ     սինքն տա     րին տար     բեր 

շրջան     նե                               րու, ամիս     նե                               րու, շա     բաթ     նե                               րու, օրե    -

րու բա     ժանե     լու գի     տու     թիւնը։

Ար     տա                               շէս Աշ     խարհա     կալի մա     հը 
եւ թա     ղու     մը

Հռո     մի Ատ     րիանոս Կայսրի հրա     մանաւ, 

իրեն հետ հան     դի                               պելու հա     մար Ար     տա                               շէս 

երբ Պարսկաս     տան կ՚եր     թար, ճա     նապար    -

հին, Ուրմիոյ լի     ճի (Կա     պու     տան ծով) հիւ    -

սիս արե     ւել     քին Մա     րանդ կո     չուած տե     ղը կը 

հի     ւան     դա                               նայ։ Ան, Աբե     ղեան տոհ     մի Նա    -
հապետ Աբե     ղոյին կ՚ու     ղարկէ Եկե     ղեաց գա    -
ւառ, Երի     զա աւա     նի Անա     հիտի մե     հեանը՝ 
կուռքե     րէն բու     ժում եւ եր     կար կեանք խնդրե    -
լու եւ սա     կայն, մին     չեւ Աբե     ղոյի վե     րադար    -
ձը՝ Ար     տա                               շէս կը վախ     ճա                               նի։

Մա     հէն առաջ, Ար     տա                               շէս կ՚երե     ւի թէ կա    -
րօտով կ՚երա     զէր տես     նել հայ     րե                               նի ծխա     նի 
ծու     խը եւ Նա     ւասար     դի՝ առա     ւօտեան տօ    -
նախմբու     թիւնը, ար     քա                               յական ծի     սական որ     սի 
ըն     թացքին եղ     նիկնե     րու վազքն ու եղ     ջե                               րու    -
նե                               րու ար     շա                               ւը։ Այս պա     տու     մը վե     րածուած է 
վի     պեր     գի մը, որ պահ     պա                               նուեր է ԺԱ. դա    -
րու նշա     նաւոր գրող եւ քա     ղաքա     կան գոր     ծիչ 
Գրի     գոր Մա     գիստրո     սի նա     մակ     նե                               րուն մէջ։

Ստո     րեւ վի     պեր     քի բնա     գիրը՝ Ար     տա                               շէսի 
մե     ռած ժա     մանակ ըսած ձե     ւով.-

Ո՜ տայր ինձ զծուխ ծխա     նի
Եւ զա     ռաւօտն Նա     ւասար     դի,
Զվա     զելն եղանց եւ զվա     գելն եղ     ջե                               րուաց, 
Մեք փող հա     րուաք եւ թմբկի հար    -

կա                               նէաք,
Որ     պէս օրէնն է թա     գաւո     րաց։

Ար     տա                               շէսի մա     հուան ու թաղ     ման ժա    -
մանակ բա     զում մար     դիկ, իր սի     րելի կի     ները, 
հար     ճե                               րը, ծա     ռանե     րը ինքնա     կամ մահ կ՚ըն    -
դունին, չեն ու     զեր ապ     րիլ առանց իրենց 
սի     րելի թա     գաւո     րի։ Ար     տա                               շէսին դիակը կը 
դնեն ոս     կե                               ղէն դա     գաղի մէջ, կը հագցնեն 
ոս     կեայ պատ     մուճան, գլխուն՝ ոս     կեայ թագ, 
զէն     քե                               րը եւ ան     կո                               ղինը ոս     կիով կը զար     դա                               րեն։

Յու     ղարկա     ւորու     թեան ժա     մանակ գա     հը 
կը շրջա     պատեն որ     դի                               ներն ու ազ     գա                               կան     նե                              -
րու բազ     մութիւ     նը, անոնց կը հե     տեւէր զի    -
նուո     րական պաշ     տօ                               նէու     թիւնը, նա     հապետ    -
նե                               րը, բո     լորը զի     նուած, պղնձեայ փո     ղերով 
եւ սե     ւազ     գեստ ձայ     նարկու կոյ     սե                               րով ու ող    -
բա                               սաց կա     նան     ցմով։ Ամե     նէն վերջ կու գար 
ռա     միկ     նե                               րու հոծ բազ     մութիւ     նը։

Այսպի     սի շու     քով ու հան     դի                               սաւո     րու     թեամբ 
հայ ազ    գը կը թա    ղէր իր սի    րելի թա    գաւո    րին։

Շար. 23
Յա   ջոր   դով՝ Ար   տա       ւազդ Ա. եւ միւսնե րը

Հա յոց ցե ղաս  պա   նու  թեան դա  րադար  ձին 

ձօ  նուած մի  ջոցա  ռումնե  րը բազ  մաբնոյթ 

ու բազ  մե   րանգ ծրա  գիր  նե   րով սկսած են ի 

յայտ գալ։ Հա  սարա  կու  թիւնը ամէն օր տե -

ղեակ կը դառ  նայ գի  տական, գե  ղարո  ւես -

տա   կան կամ գրա  կան գետ  նի վրայ նոր 

նա  խագ  ծի մը մշակ  ման մա  սին։ Ան  շուշտ 

որ այս զար  գա   ցումնե  րու դի  մաց Թուրքիոյ 

պե  տու  թեան կա  ռավա  րու  թիւնն ալ իր լծակ -

նե   րը շարժման կ՚անցնէ, հա  կակշռե  լու հա -

մար այս հզօր հո  սան  քը։ Ար  դա   րեւ կարգ 

մը հա  մալ  սա   րան  ներ, Թուրք Պատ  մութեան 

Կա  ճառը, որոշ նա  խարա  րու  թիւններ ար  դէն 

իսկ գոր  ծի լծո  ւած են պե  տու  թեան այս նիւ -

թին շուրջ պաշ  տօ   նական կե  ցուած  քը ցոյց 

տա  լու, կամ այլ խօս  քով ճշմար  տութիւ  նը 

մեր  ժե   լու եւ ու  րա   նալու ռազ  մա   վարու  թիւնը։ 

Միւս կողմէ Թուրքիոյ կա  րեւո  րագոյն 

հրա  տարա  կիչ  նե   րէն մէ  կը նա  մակ  ներ ուղղած 

է իր գրող  նե   րուն, անդրա  դառ  նա   լով ցե -

ղաս  պա   նու  թեան դա  րադար  ձին։ Նա  մակին 

մէջ կը նշո  ւի թէ, հրա  տարակ  չա   տու  նը հե -

ռու կը մնայ նիւ  թի քա  ղաքա  կան եւ իրա -

ւական վէ  ճերէն եւ կը պա  հան  ջէ, որ իրեն 

գոր  ծակցող վի  պագիր  ներ, բա  նաս  տեղծներ, 

ար  ձա   կագիր  ներ լոկ մարդկա  յին առու  մով 

իրենց ներդրու  մը բե  րեն դա  րադար  ձին հրա -

տարա  կելի հա  ւաքա  ծոյին։ Նա  մակին մէջ 

նշո  ւած է թէ, այս ծրագ  րին իր զօ  րակ  ցութիւ -

նը բե  րած է Ֆրան  սա   կան հրա  տարակ  չա  -

տուն մըն ալ, խոս  տա   նալով թրքե  րէն հրա -

տարա  կու  թեան հրա  պարա  կուած օր լոյս 

ըն  ծա   յել ֆրան  սե   րէն թարգմա  նու  թիւնը։

Իսկ լրա  տուու  թիւն մըն ալ հա  սաւ 

Հա  յաս  տա   նէն։ Եր  կու արո  ւես  տա   գէտ  ներ՝ 

Հրանդ Տինք Հիմ  նադրա  մի Հա  յաս  տան-

Թուրքիա ճա  նապար  հորդու  թեան նա  խագի  ծէն 

օգ  տո   ւելով եկած են քա  ղաքս, իրենց ձեռ -

նարկած իւ  րա   յատուկ ծրա  գիրը իրա  կանաց -

նե   լու հա  մար։ «Սե  ւի Երանգնե  րը» կո  չեալ 

այս ծրա  գիրը կը մշա  կէ նկարապատումի 

նա  խագիծ մը։ 

Անոնք իրենց ծրա  գիրը կը հիմ  նա   ւորեն 

ցե  ղաս  պա   նու  թեան մա  սին խօ  սելուն մօտ 70 

տա  րի ար  գի   լուած  ըլ  լա   լուն վրայ։ Խորհրդա -

յին Միու  թեան ար  տա   քին քա  ղաքա  կանու -

թիւնը եւ Թուրքիոյ Պե  տու  թեան սպառ  նա  -

կան դի  մադ  րութիւ  նը միաս  նա   բար ար  գելք 

եղան այս նիւ  թին ազատ քննարկման։ Այդ 

դի  մադ  րութիւ  նը յա  ջողե  ցաւ ճնշում բա  նեց -

նել Անգլիոյ խորհրդա  րանէն մին  չեւ Հո -

լիվու  տի Ֆիլմ ար  տադրող  ներ եր  կա   րող 

հա  մաշ  խարհա  յին տա  րած  քի մը վրայ։ Մի -

ջազ  գա   յին հան  րա   գիտա  րան  ներ իսկ հար -

կադրո  ւեցան իրենց հա  տոր  նե   րէն վերցնե -

լու պատ  մա   կան Հա  յաս  տա   նի քար  տէսնե  րը։ 

Այս իսկ պատ  ճա   ռաւ ալ Մկրտիչ Մատ -

թէոսեան եւ Լե  ւոն Կիւլխա  սեան  իրենց 

ծրա  գիրը կը հիմ  նա   ւորեն բա  նաւոր պատ -

մութեան պա  տումնե  րու վրայ։ «1915 

թո  ւակա  նի ցե  ղաս  պա   նու  թեան սուբյեկ  տը 

եղել է մար  դը եւ ճա  նաչ  ման դէպ  քում առա -

ջին հեր  թին պէտք է վեր հա  նուին մար  դու, 

ըն  տա   նիք  նե   րու, մարդկու  թեան կրած տա -

ռապանքն ու վնաս  նե   րը»։

Նա  խագի  ծի հե  ղինակ  նե   րը իրենց ծրա -

գիրը կը կա  ռու  ցեն երեք բա  ղադ  րիչնե  րու 

վրայ։ Ա- Վկա  յու  թիւննե  րու ար  ձա   նագ  րում, 

Բ- Սցէ  նար  նե   րու մշա  կում, Գ- Կրա  ֆիքա -

կան պատ  մութիւննե  րու ստեղ  ծում։ Ինչպէս 

այս կա  ռոյցն ալ կը վկա  յէ, ծրա  գիրը կը 

կա  րօտի տար  բեր մաս  նա   գիտու  թիւննե  րու։ 

Առա  ջին հանգրո  ւանը ու  սումնա  սիրա  կան, 

հե  տազօ  տական աշ  խա   տանք կը պա  հան -

ջէ, որո  նելու հա  մար բա  նաւոր պատ  մութիւն 

փո  խան  ցե   լի են  թա   կանե  րը։ Ապա տե  սաձայ -

նագրո  ւած այդ նիւ  թե   րը կը տրա  մադ  րո   ւին 

գրող  նե   րու, որոնք այդ պատ  մութիւննե  րէն 

պի  տի ստեղ  ծեն սցէ  նար  ներ։ Հա  մատեղ 

քննար  կումնե  րու ըն  թացքին ի մի կը բե  րուին 

առան  ձին սիւ  ժէ   ներ, որոնցմով կը ստեղ  ծը   ւի 

կրա  ֆիքա  կան պատ  մութեան ընդհա  նուր գի -

ծը՝ իր տրա  մաբա  նական ճիւ  ղա   ւորումնե  րով։ 

Այսպէ  սով ձեւ առած միաս  նա   կան սցէ  նարը 

կը տրամադ  րո   ւի հայ, թուրք, ամե  րիկա  ցի, 

դա  նիացի եւ ֆրան  սիացի նկա  րիչ  նե   րուն, 

որոնք կ՚իրա  կանաց  նեն սցէ  նարի առան -

ձին հա  տուած  նե   րու կրա  ֆիքա  կան պատ -

կե   րաւո  րու  մը։ Այս աշ  խա   տու  թիւնով կը գո -

յանայ «Սե  ւի Երանգնե  րը» նկարապատում 

գիր  քը որ կը նե  րառ  նէ նաեւ նկա  րիչ  նե  -

րու կրա  ֆիքա  կան աշ  խա   տանքնե  րէն լու -

սանկար  ներ եւ նա  խագի  ծի իրա  կանաց  ման 

ըն  թացքի մա  սին ֆիլմ մը։ 

«Սեւի Երանգները»

Սմբատ կը շարունակէ ծառայել 
Արտաշէս Ա.ին եւ զաւակներուն

Ար   տա       շէս

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Մկրտիչ Մատ  թէոսեան եւ Լե  ւոն Կիւլխա  սեան


