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Ժընեւի մէջ դիւանագիտական պայքար

Միայն քանի մը ամիս առաջ էր 

Թուրք Պատմութեան Կաճառի նորօք 

հրաժարեալ նախագահ՝ Փրոֆ. Մէթին 

Հիւլակու, հարցումի մը պատասխանելով 

ըսած էր, թէ 1915 թուականը յատուկ 

նշանակութիւն մը չունի իրեն համար եւ 

եթէ յառաջիկայ տարի այդ թուականին 

դարադարձն է, իրեն համար այս մէկը 

կը նշանակէ Սարըքամըշի անկռիւ 

պարտութեան հարիւրամեակը։ Իրաւ 

ալ վերջին տարիներուն Թուրքիոյ 

մերժողական տեսակէտը որդեգրած կեղծ 

պատմաբանները եւ անոնց համակիր 

քրոնիկագիրները ամէն առիթով կը 

փորձեն համաշխարհային ռազմական 

պատմութեան արձանագրած ամենատխմար 

պարտութիւնը հերոսամարտի մը վերածել։ 

Այդ թուին բազմաթիւ պատանի զինուորներ 

զոհ գացած էին ընդհանուր հրամանատար 

Էնվէր Փաշայի կիրքերուն։ Անոնք առանց 

փամփուշտ մը իսկ վառելու, սառած էին 

դաժան ձիւնամրրիկի տակ։ Ստախօսները 

կը շրջանցեն այս իրողութիւնը եւ կը 

փորձեն այդ խեղճ զինուորներու մահէն 

հերոսապատում մը ստեղծել։

Այժմ Փրոֆ. Հիւլակու հրաժարած 

է իր պաշտօնէն եւ այլեւս ստիպուած 

չէ նման սնամէջ ելոյթներով իր վարկը 

ստորնացնելու։ Գոնէ հանգիստ սրտով 

կրնայ օգտուիլ լռելու իրաւունքէն։ Իր 

նախորդը՝ Փրոֆ. Եուսուֆ Հալաճօղլու 

այդ իրաւունքն ալ չէր ունեցած, քանի որ 

ազգայնական կուսակցութեան շարքերէն 

պատգամաւոր ընտրուած էր։

Բայց մենք թողունք զիրենք իրենց 

հակասութիւններուն մէջ եւ մտածենք 

մեր օրակարգին մասին։ Արդարեւ, 

թէ՛ անհատական գետնի վրայ եւ 

թէ հաստատութիւններու ջանքերով 

զարմանալի աշխուժութիւն մը կը 

տիրէ 2015 թուականը, այսինքն Հայոց 

ցեղասպանութեան դարադարձը արժանի 

կերպով յիշատակելու առումով։

Կան ծայր աստիճան համեստ 

աշխատութիւններ, որոնք ընդհանրապէս 

անհատական բնոյթ ունին եւ հետեւաբար 

ալ անհատական կարողութիւններով 

եւ կարելիութիւններով սահմանուած 

են։ Օրինակի համար երիտասարդ 

նկարահաններ իրենց նեղ պայմաններով, 

տեսախցիկ մը շալկած, կը փորձեն 

պատմական վկայութիւններ անմահացնել, 

նկարահանելով զանազան կեանքեր, 

զանազան ապրումներ։

Սակայն անոնց կողքին կան 

առաջնակարգ  ար հ ե ստավար ժ 

նկարահաններ, որոնք ասպարէզի 

աստիճանները բարձրացած են բազմաթիւ 

մրցանակներ նուաճելով։ Իրենց 

անունը դրոշմած են համաշխարհային 

տաղանդներու շարքին եւ հիմա անոնք 

ալ նմանաբնոյթ պատրաստութիւններու 

մէջ են։ Կը պատրաստուին Հայոց 

ց ե ղ ա ս պ ա ն ո ւ թ ե ա ն  ձ օ ն ո ւ ա ծ 

ֆիլմերով մասնակցիլ միջազգային 

կինօփառատօններու։

Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց 

նախարարութիւնը իր բոլոր ուշադրութիւնը 

սեւեռած է 2015-ի ընթացքին դուրսէն 

գալիք հոսանքի մը դէմ։ Ներկայ 

դրութեամբ միայն արտասանուած խօսքով, 

սպառնական բնոյթի խոստումներով 

հասկնալի կրնայ ըլլալ նախարարութեան 

մտահոգութիւնը։ Միայն խոստումով 

կ՚ըսենք, քանի որ այնքան ալ վերահասու 

չենք, թէ Ցեղասպանութեան թանգարանի 

վերանորոգումէն, նոր բաժիններու 

յաւելումէն զատ դեռ ի՞նչ նախագիծեր 

կան, որոնք պիտի ցնցեն զանազան 

երկիրներու հասարակութիւնները։ Բայց 

ըստ երեւոյթի շատ աւելի ցնցիչ հոսանքը 

պիտի գայ երկրի ներսէն։ Թուրքիոյ 

հասարակութիւնը աննախադէպ քանակով 

պիտի մասնակցի 2015 թուականի Ապրիլի 

24-ին Ծիծեռնակաբերդի մէջ կայանալիք 

ոգեկոչման սգահանդէսին։

Իսկ սոյն միջոցառումներուն Հայ 

ժողովուրդը ի՞նչ ծրագիրներ կը մշակէ, 

այս ալ մեր հոգը թող ըլլայ, որուն մասին 

հաւաքաբար միտք ածենք։              

Մենք ու Մերոնք

Կոչ՝ համազգային 
միտք ածելու
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Վարչապետ Էրտողանի հրապարակած ցաւակցական պատգամով, երբ Թուրքիա կ՚ուզէ նոր 

ուղղութիւն մը որդեգրել հայկական հարցի շուրջ, միջազգային գետնի վրայ կը շարունակէ իր բուռն 

պայքարը հայկական կողմի այս ուղղութեամբ ձեռնարկած բոլոր քայլերուն հանդէպ։ Պայքարի վերջին 

դաշտն է Զուիցերիոյ Ժընեւ քաղաքը, ուր քաղաքային խորհուրդը դեռ 2008-ին վաւերացուցած էր 

գեղարուեստական ծրագիր մը, ցեղասպանութիւններու զոհերուն յիշատակը յաւերժացնելու համար։ Մելիք 

Օհանեանի «Յիշողութեան փողոցի լապտերները» անուն գեղարուեստական գործը պիտի տեղադրուէր 

ՄԱԿ-ի կեդրոնական շէնքի մօտ՝ Արիանա զբօսայգին։ Սակայն Թուրքիոյ դեսպանատունը յարատեւ 

ճնշումներ բանեցնելով յաջողեցաւ գործընթացը խոչնդոտել։ Նախագիծի գործակատարներէն Ժընեւի 

համալսարանի կազմէն Սթէֆան Քրիստէնսէն յայտնեց, որ վերջին պահուն ստացած են նամակ մը, ուր կը 

պահանջուի նախատեսուած վայրը փոխել։ «Նախագծի համար որոշուած տեղը փոխելէ ետք կը ստանաք 

թոյլտուութիւն» կ՚ըսուի պաշտօնական նամակին մէջ։       

ԼՈՐԱ ՊԱՅԹԱՐ ՉԱՓԱՐ 

lorabaytar@gmail.com

Չորրորդ տարին բոլորելու մօտե ցող 

Սու  րիոյ քա  ղաքա  կան պա  տերազ  մը այս 

տա  րուայ 21 Մար  տին զար  կած էր նաեւ 

Քէ  սապը։ Իսկ Պե  տական զօր  քին 15 Յու  նի  -

սին քա  ղաքը ետ առ  նե   լէն վերջ նա  խապէս 

Լա  թաքիա ապաս  տա   նած քէ  սապա  հայու -

թիւնը սկսաւ ետ դառ  նալ դէ  պի իր պա -

պենա  կան օր  րա   նը։ Վե  րադար  ձողնե  րուն 

մէջ էին նաեւ Մու  սա Լե  րան Վա  քըֆ  լը  -

գիւ  ղը ապաս  տա   նած խումբին վեր  ջին վեց 

ան  դամնե  րը։ Անոնք ալ 4 Յու  լիս Ուրբաթ 

օր, Եայ  լա   տաղի սահ  մա   նադուռէն հա  սան 

իրենց քա  ղաքը։ 

Այս խումբէն 18 քէ  սապա  հայեր 15 

Մա  յիսին Պէյ  րութ գա  ցած եւ անոնցմէ 

ոմանք տե  ղաւո  րուած էին իրենց հա -

րազատ  նե   րուն մօտ, ոմանք ալ Պէյ  րութի 

ծե  րանոց  նե   րը։ Ծե  րանոց տե  ղաւո  րուած  նե  -

րէն Զա  ւէն հօ  բարը (Զա  ւէն Յով  սէ   փեան) 

չկրցաւ դի  մադ  րել այս վեր  ջին վե  րիվայ -

րումնե  րուն եւ կար  ծես «Քէ  սապէն ու  րիշ 

տեղ չեմ կրնար ապ  րիլ» խոս  տումը յար -

գած ըլ  լար, հե  ռացաւ այս աշ  խարհէն։ 

Լու  տէր Թրթը  րեան 24 Ապ  րի   լին Քէ  սապի 

մէջ մա  հացած էր։ Լա  թաքիայէն ալ մա -

հուան գոյ  ժը ստա  ցանք 94-ամեայ Գա -

րուն Տէր   Սա   հակեանի։

Միայն վեց քէ  սապա  հայեր փաս  տա  -

թուղթե  րուն պատ  րաստ չըլ  լա   լուն բեր  մամբ 

Վա  քըֆ  լը մնա  ցած էին։ Մէ  կու  կէս ամ  սուայ 

սպա  սու  մէ ետք վեր  ջա   պէս անոնք ալ տուն 

դար  ձի ու  րա   խու  թիւնը կ՚ապ  րին։ Վա  քըֆ -

լը   գիւ  ղէն Եայ  լա   տաղի սահ  մա   նադուռ ճա -

նապար  հը 40 վայրկեան կը տե  ւէ։ Կ՚ըն -

կե   րակ  ցիմ իրենց այս ճամ  բորդու  թեան, 

մին  չեւ վեր  ջին պա  հը լսե  լու հա  մար անոնց 

տպա  ւորու  թիւններն ու զգա  ցումնե  րը։ Եսա -

յի Այնթապ  լեանը 300 ոչ  խա   րով հօտ մը 

ու  նէր Քէ  սապ։ Այ  սօր տուն մը իսկ չու -

նի։ «Եր  կու ոչ  խարնե  րով սկսած էի կեան -

քի, ոչի՜նչ, դար  ձեալ կը սկսիմ։ Գիտ  նամ 

որ դար  ձեալ պի  տի փլցնեն, կրկին պի  տի 

կա  ռու  ցեմ տունս։ Մենք մեր կամ  քով չէ որ 

լքե  ցինք մեր տու  նե   րը։ Միտ  քովս ան  գամ 

չէր անցներ այս պա  տահած  նե   րը։ Սե  ւամօ -

րուքնե  րը եկան, ոչ  խարներս թա  լանե  ցին, 

մեզ ալ գե  րավա  րեցին»։

Մով  սէս հօ  բարն ալ նոյն վճռա  կամու -

թեամբ կը յայտնէ իր զգա  ցումնե  րը։ «Ես 

հա  ւատք ու  նե   ցող մարդ եմ։ Աս  տուծոյ կը 

վստա  հիմ։ Աս  տուած ճամ  բայ մը կը բա -

նայ մեզ հա  մար։ Եր  կու ժամ վերջ Քէ -

սապ պի  տի հաս  նինք։ Այդ յար  ձակման 

օրե  րուն շատ կը վախ  նա   յի որ պի  տի վի -

րաւո  րուիմ, հաշ  մանդամ պի  տի մնամ։ Ետ 

վե  րադառ  նա   լով հա  ւանա  բար մեր տու  նը 

պի  տի չգտնենք իր տե  ղը։ Բայց ի՛նչ փոյթ, 

դար  ձեալ կը կա  ռու  ցեմ»։

Ով  սաննա մա  միկը ան  կո   ղնոյ կը ծա -

ռայէ։ Զին  քը կը տե  ղադ  րենք շտա  պօգ -

նութեան ինքնա  շար  ժը, մենք ալ Սա  ման -

տա   ղի գա  ւառա  պետու  թեան տրա  մադ  րած 

մի  նիպիւ  սով կ՚ուղղուինք դէ  պի սահ  ման։ 

Այնթապ  լեան  նե   րու դուստրը՝ Անի Վա  քըֆի 

փո  ղածա  ղիկէն շիւղ մը առած է իր հետ, 

Քէ  սապ տան պար  տէ   զը պի  տի տնկէ։ Այդ 

ծա  ղիկով պի  տի յի  շէ այստե  ղի օրե  րը եւ 

մեր բա  րեկա  մու  թիւնը։

Դուք մի տա  րուիք սահ  մա   նադուռ բա -

ռէն։ Իրա  կանու  թեան մէջ սահ  մա   նաքար 

մըն է այդ, որ մեր վա  րոր  դը չէ նկա  տած 

ու շա  րու  նա   կած է եր  թը։ Հա  զիւ սու  րիացի 

զի  նուոր  նե   րու ազ  դա   րարու  թեամբ կ՚անդրա -

դառ  նանք, որ ան  ցեր ենք սահ  մա   նը։ Հա -

սած է հրա  ժեշ  տի պա  հը։ Կը գիր  կընդխառ -

նուինք մեր ազ  գա   կից  նե   րուն հետ եւ զի  րենք 

կը յանձնենք իրենց հա  րազատ  նե   րուն, որոնք 

նոյնպէս եկած են դի  մաւո  րելու։ Սա պա -

հուն կրկին տե  սու  թեան յոյ  սը պա  տած է 

մեզ։ Մին  չեւ կրկին տե  սու  թիւն, բայց խա -

ղաղ ու եր ջանիկ օրերու մէջ։               

ՄԱՐԱԼ ՏԻՆՔ

maraldink@agos.com.tr

ԱՐԷՆ ՏԱՏԸՐ 

arendadir@gmail.com

Երեւոյթները մի առ մի կ՚ապացուցեն 

թէ վար չա պետ Էր տո ղանի ցա ւակ-

ցա կան նա մակը կամ կա ռավա րու թեան 

փոք րա մաս նութիւննե րու իրա ւունքնե րուն 

շուրջ թե լադ րած բա րեփո խումնե րը ինքնին 

մեծ նշա նակու թիւն մը չու նին երկրէ ներս 

ար մա տացած հա կահայ, հա կափոք րա-

մաս նութիւն կարծրա տիպե րուն վե րաց ման 

առու մով։ Այս հա մոզու մը ար դա րաց նող 

վեր ջին երե ւոյ թը եկաւ Իս թանպու լի 13-րդ 

Հիմ նա կան Իրա ւական դա տարա նի որո-

շու մով։ Դա տարա նը անսպա սելի վճի ռով 

մը մեր ժեց Թուրքիոյ Հա յոց Պատ րիար-

քա րանին, իր նախ կին սե փակա նու թեան՝ 

Սա նասա րեան խա նին վե րադար ձուելու 

մա սին կա տարած դի մու մը։ 

Պատ րիար քա րանի փաս տա բան Ալի 

Էլ պէ յօղ լու «Ակօս»ին տուած բա ցատ րութեան 

մէջ նշեց, թէ զար մանքով դի մաւո րած են 

այս վճի ռը։ Փաս տա բանը կը հա ւատայ, թէ 

ինք դա տը յա րու ցե լու ժա մանակ զի նուած 

էր շատ իրա ւացի փաս տա թուղթե րով։ «Մեր 

ներ կա յացու ցած փաս տա թուղթե րը յստա-

կօրէն կը պար զէին, թէ այս կա լուա ծը Պատ-

րիար քա րանին կը պատ կա նի։ Վա քըֆ նե րու 

Ընդհա նուր տնօ րէնու թիւնը իր պաշտպա-

նու թեան մէջ կ՚ըսէր, թէ Սա նասա րեանը 

լու ծեալ հիմ նարկ պէտք է հա մարուի, քա նի 

որ բա րեգոր ծա կան նպա տակ մը չու նի 

այ լեւս։ Անըն դունե լի էր -բա րեգոր ծա կան 

նպա տակ մը չու նի այ լեւս- հաս տա տու մը։ 

Չհասկցանք, ի՞նչ է, հայ չմնաց երկրին 

մէջ։ Եթէ Թուրքիոյ մէջ հա յեր կան, ու րեմն 

բա րեգոր ծա կան նպա տակ կամ ծա ռայու-

թիւն ալ կայ։ Դա տարա նը դի մեց Մաս-

նա գէտ նե րու խոր հուրդի կար ծի քին, որոնք 

ամ բողջո վին բաժ նե ցին մեր պնդումնե րը եւ 

մե զի ի նպաստ տե ղեկա գիր մը յանձնե ցին 

դա տարա նին։ Բայց այդ բո լորէն ետք ահա-

ւասիկ դա տարա նը այս որո շու մը տուաւ։ 

Ան շուշտ որ պի տի սպա սենք դա տակազ մի 

պատ ճա ռաբա նեալ վճռին։ Մինչ այդ կարգ 

մը ըն կերներ կամ բա րեկամ ներ մեր հաշ-

ւոյն հարց տուին դա տաւո րին, թէ խնդի-

րը ինչպէս այս փու լին հա սաւ։ Դա տաւո րը 

յայտներ է, որ կան օրի նակ հան դի սացող 

այլ որո շումներ»։

Նշենք որ դա տաւո րի այս պա տաս խա նը 

ամ բողջո վին կ՚ար դա րաց նէ այս լրա տուու-

թեան մուտքին մեր կա տարած խորհրդակ-

ցութիւ նը։ Այստեղ նշուած -օրի նակ հան-

դի սացող այլ որո շումներ-ը ու րիշ բան չեն, 

եթէ ոչ ամ բողջ հան րա պետա կան շրջա նին 

փոք րա մաս նութիւննե րու հաս տա տու թիւննե-

րուն պատ կա նող կա լուած նե րը բռնագ-

րա ւելու հա մար գոր ծադրուած բազ մա թիւ 

անօրինութիւնները։ 

Քէսապահայերը 
տուներնին գացին

Անարդարութեան փաստը

28 Դեկ  տեմբեր 2013-ին Սա  մաթիոյ իր բնա  կարա -նին մէջ դա  ժանօ  րէն սպա  նուած 84-ամեայ Մա -

րիցա Քիւ  չիւքի դա  տավա  րու  թիւնը շա  րու  նա   կուե  ցաւ 3 

Յու  լիս Հինգշաբ  թի, Իս  թանպու  լի Երկրորդ Եղեռ  նա   դատ 

ատեանի մէջ։ Դա  տական նիս  տին ներ  կայ էին ամ -

բաստա  նեալ Մու  րատ Նա  զարեան եւ Քիւ  չիւք ըն  տա  -

նիքի իրա  ւապաշտպան Էրէն Քէս  քին։ Դա  տավա  րու -

թիւնը յե  տաձ  գուեցաւ 19 Օգոս  տո   սին։

Իրա  ւապաշտպան Էրէն Քէս  քին այս մա  սին բա  ցատ -

րութիւններ տուաւ «Ակօս»ի թղթա  կից  նե   րուն։ Փաս  տա  -

բանը յայտնեց թէ այս նիս  տին յստա  կօրէն պար  զուեցաւ 

ոս  տի   կան  նե   րուն դէպ  քի վայ  րը փաս  տեր հա  ւաքե  լու 

գոր  ծին մէջ թե  րացումնե  րը։ «Կեղ  տոտ քուրջի կտո  րի 

մը դա  տական բժշկու  թեան բաժ  նի մէջ քննար  կումով 

յայտնի դար  ձաւ, որ ոճ  րա   գոր  ծը առան  ձին չէր։ Այդ 

քուրջին վրայ յայտնա  բերուեցան մէ  կէ աւե  լի ան  ձե   րու 

DNA-ի հետ  քե   րը։ Այժմ դի  մում կա  տարած ենք որ այդ 
հետ  քե   րը բաղ  դա   տուին հա  ւանա  կան յան  ցա   գոր  ծե   րու 

տուեալ  նե   րուն հետ։ Նա  զարեան ինք ալ կը պնդէ ու -

րիշնե  րու ներ  կա   յու  թիւնը, բայց ան  կէ դուրս ոչ մէկ 

ձե  ւով օգ  նա   կան կ՚ըլ  լայ խնդրին լու  սա   ւոր  ման։ Կը յի -

շէք որ նմա  նաբ  նոյթ յար  ձա   կու  մի մը են  թարկուած էր 

նաեւ մի այլ Սա  մաթիացի հա  յու  հի՝ Սուլթան Այ  քար։ 

Ոս  տի   կանու  թիւնը այդ յար  ձա   կու  մը մեկ  նա   բանեց իբ -

րեւ պարզ վի  րաւո  րանք։ Պարզ վի  րաւո  րան  քի դա -

տական քննարկման հա  մար անհրա  ժեշտ է բո  ղոքող 

կող  մի մը առ  կա   յու  թիւնը։ Այս դէպ  քին մէջ Այ  քա   րին 

ըն  տա   նիքը խրտչե  ցաւ ու հրա  ժարե  ցաւ բո  ղոք ներ  կա  -

յաց  նե   լէ։ Այսպէ  սով դատ ալ չբա  ցուե  ցաւ։ Բայց մենք 

հաս  տատ հա  մոզուած ենք որ այս գոր  ծին ետեւ ու -

րիշներ ալ կան»։     

Կը շարունակուի 
Նազարեանի 
ձերբակալութիւնը



ՍԱԼԻՀ ՍԷՐԹՔԱԼ 

1915-ի ցեղասպանու  թե   նէն եւ վե  րապ  րողնե  րու տա  րագ -

րութե  նէն ետք հայ ժո  ղովուրդէն մնա  ցած եկե  ղեցի -

ները, բեր  դե   րը եւ վեր  ջա   պէս գե  րեզ  մաննե  րը օր ըստ օրէ 

կը քան  դուին ու չքա  ցուին։ Վա  նի Ար  տա   մէդ գա  ւառի նոր 

անու  նով Չա  յըր  պա   շը կո  չեալ պատ  մա   կան Քար  վանց թա  ղի 

հայ  կա   կան եկե  ղեցին եւ գե  րեզ  մա   նը գան  ձա   խոյ  զե   րու թա -

լանին տակ հետզհե  տէ կ՚ան  հե   տանան։ Այդ պե  ղումնե -

րու ժա  մանակ դուրս եկած ոս  կորներն ալ ան  փութօ  րէն 

կը նե  տուին աջ ու ձախ։

Թա  ղի բնա  կիչ  նե   րէն Եու  սուֆ Չի  չէք ցաւ կը յայտնէ այս 

աւե  րու  մին իրենց աչ  քե   րուն առ  ջեւ պա  տահե  լուն պատ -

ճա   ռաւ։ Չի  չէքի վկա  յու  թեամբ եկե  ղեցին ար  դէն փլա  տակի 

վե  րածուած է, բայց նոյն թա  փով կը շա  րու  նա   կեն փո  րել 

գե  րեզ  մաննե  րը։

Վա  նի Մշա  կու  թա   յին Ար  ժէքնե  րու Պահ  պանման շրջա -

նային խոր  հուրդի տնօ  րէնու  թիւնն ալ, այս ոտնձգու  թիւննե -

րը կան  խե   լու ուղղու  թեամբ ինչպի  սի մի  ջոց  նե   րու դի  մած 

ըլ  լա   լուն հար  ցումը թո  ղուց ան  պա   տաս  խան։
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Աչքերդ գոց քա  լէ Հա   լէպի փո   ղոց   նե       րէն, 

որ   պէսզի կա   րենաս ինքզինքդ խա   բել, 

որ տա   կաւին մարդ ես։

Հա   լէպի մէջ բժիշկ չփնտռես. բո   լորը 

գա   ցած են, այն ալ առա   ջին գա   ցող   նե      -

րէն եղած են, մոռ   նա       լով կամ մո   ռացու  -

թեան տա   լով Հի   փոք   րա       թի եր   դումը. եւ կը 

խնդրեմ իրենցմէ որ չը   սեն. «մեր գա   ցած 

տե   ղը մար   դիկ կը բու   ժենք… մենք մար  -

դու բժիշկներ ենք…»։

Այս բա   ռերը թող չար   տա       սանեն, որ  -

պէսզի խեղճ հա   լէպ   ցին չկար   կա       մի։ Թե  -

րեւս իրա   ւունք ու   նէին, չէ՞ որ Հա   լէպի 

մէջ մարդ չէ մնա   ցած, մենք հոս մնա  -

ցող   ներս պար   զա       պէս մար   դա       կերպ էակ  -

ներ ենք, եւ մե՛նք ամե   նաշա   տը կը գի  -

տակ   ցինք այս իրա   կանու   թիւնը… Վկայ՝ 

Հա   լէպի փո   ղոց   նե       րը…

Աչ   քերդ գոց քա   լէ Հա   լէպի փո   ղոց   նե      -

րէն, որ   պէսզի չտես   նես կի   սաքանդ կամ 

ամ   բողջու   թեամբ քան   դուած տու   ներ, չտես  -

նես Հա   լէպի աղ   տոտ փո   ղոց   նե       րը, որ  -

պէսզի ամէն վայրկեան չզգաս նուաս  -

տա       ցումդ, որ   պէսզի չտես   նես ջուր կրող 

մեծն ու փոք   րը, կինն ու այ   րը, որոնք 

եր   բեմն ժա   մերով հեր   թի կանգնե   լէ ետք 

ամէն օր, ջուր կրե   լու աւե   լի հեշտ մի  -

ջոց մը կը հնա   րեն, փայ   տէ եւ փլաս   թի      -

քէ տուփ-սնտուկնե   րու մէջ կը տե   ղադ   րեն 

դոյ   լերն ու շի   շերը, որ   պէսզի տան եր   կար 

ճա   նապար   հը կա   րենան անցնիլ, իսկ այս 

փոքր, հա   զիւ տաս տա   րեկան աղ   ջի       կը կը 

տես   նե՞ս… Աս   տուծոյ սի   րոյն աչ   քերդ փա  -

կէ, որ   պէսզի չտես   նես, ան ջու   րով լի դոյ  -

լե       րը սնտու   կին մէջ տե   ղադ   րած է, բայց 

զա   ռիվե   րը աւե   լի դիւ   րին ել   լե       լու հա   մար 

կա   պը մէջ   քին ան   ցուցած է… ի՞նչ անուն 

տաս այս աղջնա   կին, եւ դեռ կ՚ու   զէիր որ 

մար   դա       բուժ բժիշկնե   րը այս կեն   դա       նաբ   նա      -

կան պար   տէ       զին մէջ մնա՞ն… ամօթ չէ՞…

Կ՚ըսեն, թէ ջու   րի տագ   նա       պը պի   տի 

թե   թեւ   նայ, իսկ կարգ մը թա   ղերու մէջ 

ջուր կայ ար   դէն, միայն շէն   քի յար   կե       րը 

չի բարձրա   նար եւ երբ ելեկտրա   կանու  -

թիւն կայ եւ դուն ջուր վեր բարձրաց   նող 

գոր   ծիք ու   նիս՝ ջուր կ՚ու   նե       նաս, ապա թէ 

ոչ, ըն   դա       մէնը քա   նի մը յարկ պի   տի կրես 

ծանր դոյ   լե       րը, վնաս չու   նի, անոր ալ կը 

վար   ժուիս։ Եւ օր մը կրնաս զար   մա       նալ, 

երբ տանդ ծո   րակ   նե       րէն ջուր վեր   հո       սի, թե  -

րեւս ալ գո   ցես ծո   րակ   նե       րը, եւ շա   րու   նա      -

կես ջուր կրել…։ Կը յի   շե՛ս, երբ առա   ջին 

ան   գամ ամիս մը սպա   սելէ ետք՝ ելեկտրա  -

կան հո   սանք եկաւ, չես գի   տեր գի   շերուայ 

ժա   մը քա   նիին, ի՞նչ ըրիր. ելար եւ լոյ   սը… 

ան   ջա       տեցիր… ու սար   սա       փեցար, որով   հե      -

տեւ մու   թին վար   ժուած էիր, ինչպէս որ 

հի   մա սե   րունդնե   րը կը վար   ժուին «անդպրո  -

ցու   թեան, ծու   լութեան, գո   ղու   թեան, սպա  -

նու   թեան, մու   թին, ջուր կրե   լուն, փամ  -

փուշտնե   րու սու   լո       ցին, պայ   թող ռումբե   րուն 

եւ ռազ   մա       կան օդա   նաւե   րէ մար   դաբնակ 

վայ   րեր նե   տուող պայ   թուցիկ նիւ   թե       րով լի 

տա   կառ   նե       րու ձայ   նե       րուն…

Այս ամէ   նը չլսե   լու եւ անոնց չվար  -

ժուելու հա   մար ականջներդ ալ խցա   նէ…

Այ   սօ       րուայ հա   լէպ   ցին, վա   ղը երբ այս 

ամէ   նը վերջ գտնեն (եթէ վերջ գտնեն), 

պի   տի փնտռէ այս ամէ   նը եւ չգտնե   լու 

պա   րագա   յին ինք պի   տի ջա   նայ վերստեղ  -

ծել զա   նոնք…

Աչ   քերդ գոց քա   լէ Հա   լէպի փո   ղոց   նե       րէն, 

որ   պէսզի չտես   նես երե   կուայ առեւտրա   կան  -

ներն ու ար   հեստա   ւոր   նե       րը, որոնք փո   ղոցի 

ան   կիւննե   րը, կա   նաչե   ղէն կը ծա   խեն, սի  -

կարէթ կը ծա   խեն, խո   րոված կ՚եփեն…։ 

Աչ   քերդ գոց քա   լէ, որ   պէսզի չտես   նես ան  -

թիւ մու   րացկան   նե       րը, աղ   բա       կոյ   տե       րու մէջ 

չես գի   տեր ի՞նչ փնտռող   նե       րը… որ   պէսզի 

չտես   նես անօ   թի շու   նե       րու վոհ   մակնե   րը, որ  -

պէսզի չտես   նես, մար   դոց հետ քա   լող եւ 

օրե   ցօր բազ   մա       ցող կուշտ շու   նե       րը… ուրկէ 

ալ կը բե   րեն այս ազ   նուացեղ շու   նե       րը…

Աչ   քերդ գո   ցէ, որով   հե       տեւ փո   ղոց   նե       րու 

մէջ պի   տի տես   նես ջուր կրե   լու պատ  -

ճա       ռաւ կո   րաքա   մակ դար   ձած էակ   ներ, 

տխուր-խո   ժոռ, ժպի   տը մոռ   ցած դէմ   քեր, 

յոյ   սը կորսնցու   ցած, բայց զայն կա   րօտով 

սպա   սող դէմ   քեր…

Եւ բժիշկնե   րը թող չվե   րադառ   նան՝ ան  -

գործ պի   տի մնան, որով   հե       տեւ ոչ թէ հի  -

ւանդ չէ մնա   ցած Հա   լէպի մէջ, (փա՜ռք 

Աս   տուծոյ բո   լորս հի   ւանդ ենք), այլ որով  -

հե       տեւ կորսնցու   ցած ենք մեր վճա   րու   նա      -

կու   թիւնը…

Աւե   տաբեր լուր մըն ալ տամ. վեր  -

ջերս Հա   լէպ այ   ցե       լեց երկրին վար   չա       պետը, 

ան   կա       ռավա   րու   թեան անու   նով խոս   տա      -

ցաւ ութսուն նոր հո   րեր փո   րել, որ   պէսզի 

Հա   լէպի բո   լոր թա   ղերը հո   րեր ու   նե       նան…

Հա   լէպ   ցի       ները ու   րա       խացան, անոնց ու  -

րա       խու   թիւնը կ՚ամ   բողջա   նայ, եթէ պա   րոն 

վար   չա       պետը ութսուն հատ ալ ոսկրա   բոյժ, 

թէ   կուզ անաս   նա       բոյժ, բժիշկ ղրկէ, բու   ժե      -

լու հա   լէպ   ցի       ներու կռա   ցած ող   նա       շարե   րը… 

Եւ գի   տե՞ս սխա   լը ո՞րն է…

Ամե   նամեծ սխա   լը այս բո   լորին չվար  -

ժուիլն է, եւ մարդ մնա   լը, որով   հե       տեւ կը 

պատ   կե       րաց   նե՞ս, թէ ինչպէս պի   տի կա  -

րենաս ապ   րիլ փո   խուած եւ այ   լա       կեր   պուած 

շրջա   պատիդ մէջ, երբ այս բո   լորին վեր  -

ջա       կէտ դրուի եւ դուն դեռ մարդ մնա  -

ցած ես…

Հա   լէպ, 1 Յու   լիս 2014

(ՍԻ ՎԻԼ ՆԷԹ)

ԷԼԻՖ ԱԹԱԼԱՅ

elifatalayposta@gmail.com

Իս թան պու  լի պատ   մա       կան 

թա   ղերէն մէկն է Գա  -

րակիւմրիւ   քը, որ դեռ 

բիւ   զանդա   կան շրջա  -

նին ծա   նօթ էր իր վան  -

քե       րով։ Սա   կայն վան  -

քե       րու կող   քին թա   ղը կը 

յի   շուի նաեւ իր մշա  -

կու   թա       յին հա   րուստ 

ան   ցեալով։ 1283-ին 

Կոս   տանդնու   պոլսոյ քա  -

ղաքա   կան վե   րիվայ   րումնե  -

րէն ետք, Մաք   սի       մոս Փլա   նու  -

տէս մե   կու   սա       ցաւ Խո   րայի վան   քը 

(այժմու Քա   րիյէ թան   գա       րանը), ուր հիմ  -

նեց գրա   դարան մը։ Այս թան   գա       րանը բիւ  -

զանդա   կան կայսրու   թեան ամե   նայայտնի 

քա   ղաքա   կան եւ մտա   ւորա   կան կեր   պարնե  -

րէն բա   նաս   տեղծ Թէո   տո       րոս Մէ   թոխի   տէսի 

կող   մէ ալ աւե   լի ճո   խացաւ։ Տա   րեթի   ւը 1313 

էր, երբ Մէ   թոխի   տէս գրա   դարա   նին հա  -

մար կ՚ըսէր՝ «կը մա   տու   ցուի բո   լոր մահ  -

կա       նացու   նե       րու շա   հագործման»։

Եր   կու դար ետք, Վե   նետի   կէն եկած 

տպագ   րիչ մը Խո   րայի հա   րեւա   նու   թեամբ 

Փէ   րայի վան   քին մէջ պի   տի շա   րու   նա       կէր 

Մէ   թոխի   տէսի աւան   դութիւ   նը։ Աբ   գար դպիր 

կը կո   չուէր այդ տպագ   րի       չը, որ Հա   յոց 

առա   ջին տպագ   րիչ Յա   կոբ Մե   ղապար   տի 

տպա   րանը փա   կելէն ետք հա   ւաքեց բո   լոր 

տպագ   րա       կան սար   քե       րը եւ ուղղուեցաւ 

Կոս   տանդնու   պո       լիս։ Իս   կոյն 

ձեր   բա       կալուեցաւ ու բան  -

տարկուեցաւ։ Կար   ճա      -

տեւ այդ բան   տարկու  -

թե       նէն ազա   տուե   լէն 

ան   մի       ջապէս վերջ 

Գա   րակիւմրիւք, 

Քէ   ֆէլի կո   չուած 

թա   ղի մէջ, Սուրբ 

Նի   կողա   յոս եկե   ղեց  -

ւոյ նկու   ղը կազ   մեց 

ի ր 

տպա  -

ր ա ն ը ։ 

Այս աշ   խա      -

տու   թե       նէն դուրս եկան 

«Փոքր Քե   րակա   նու   թիւն 

կամ Այբբե   նարան», «Պար  -

զա       տու   մար», «Ժա   մագիրք 

եւ Պա   տարա   գամա   տոյց», 

«Մաշ   տոց» անուն գիր   քե      -

րը։ Աբ   գար դպիր կարգ մը 

պատ   միչնե   րու հա   մաձայն 

այս հինգ, ու   րիշնե   րու հա  -

մաձայն ալ վեց գիր   քե       րը 

տպե   լէ ետք կը մեկ   նի Էջ  -

միածին ու կ՚ան   հե       տանայ։

Սուրբ Նի   կողա   յոսի 

նկու   ղին մէջ գոր   ծող այս 

տպա   րանով կը սկսի նաեւ 

Օս   մա       նեան երկրէ ներս 

հա   յոց տպագ   րութեան 

պատ   մութիւ   նը։ Աբ   գար 

դպի   րի նա   խաձեռ  -

նութիւ   նը Սպա   նիայէն 

գաղ   թած հրեանե   րուն 

1493 - ի ն հիմ   նած 

տպա   րանէն ետք, փոք  -

րա       մաս   նութիւննե   րու 

երկրորդ տպա   րանն 

է։ Այդ տպա   րանէն 

լոյս տե   սած գիր   քե      -

րու վկա   յու   թիւնը կու 

գայ ԺԷ. դա   րու անուանի շրջիկ Սի   մէոն 

Լե   հացիի գրու   թիւննե   րուն մէջ։ Պատ   մա      -

բան Հրանդ Տէր Անդրէասեանի գրա  -

բարէն կա   տարած թարգմա   նու   թեան մէջ 

կ՚ըսուի «հե   ղինա   կին (Կա   ֆացի հայ ըն  -

տա       նիքէ մը սե   րած լե   հացի Սի   մէոն) 1618-

ին Էտիր   նէ       գաբուի, այժմ Քէ   ֆէլի մզկի   թի 

վե   րածուած Սուրբ Նի   կողա   յոս եկե   ղեց   ւոյ 

մէջ ար   տադրած գոր   ծը յայ   տնա       բերուած 

է Նոր Ջու   ղա»։

Աբ   գար դպի   րի թա   նաքի բուրմունքը 

ծծած Քէ   ֆէլի մզկի   թի քա   րերը դեռ չեն 

աւար   տած գիր   քի հետ իրենց պատ   մութիւ  -

նը։ Հալ   վէ       թի-Ճէր   րա       հի աղան   դի Շէյխ Մու  -

զաֆֆէր Էօզա   քի մա   սին (1916-1985) Իս  -

լամ հան   րա       գիտա   րանի մէջ կը կար   դանք 

հե   տեւեալ տո   ղերը՝ «Գա   րակիւմրիւ   քի Քէ  -

ֆէլի մզկի   թի մի   ւէզ   զին էր։ Գրա   գիտու   թեան 

արուես   տը սոր   վե       ցաւ նոյն մզկի   թի իմամ 

Շա   քիր Էֆէն   տիէն։ Աւե   լի ետք սա   հաֆ  -

նե       րու շու   կա       յի մէջ խա   նութ մը բա   նալով 

հին գիր   քե       րու առեւ   տուրով զբա   ղեցաւ»։

Սուրբ Նի   կողա   յոս եկե   ղեցին դա   րեր 

շա   րու   նակ հա   ւատա   րիմ մնաց գիր   քի փո  -

շիին եւ թա  նաքի հո  տին։ Այ  սօր ալ իբ  րեւ 

Քէ  ֆէլի մզկիթ Գա  րակիւմրիւ  քի հնա  մաշ 

փո  ղոցին մէջ քա  ղաքի մը կո  րած յի  շողու -

թեան վկա  յու  թիւններ կը բե  րէ։   
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«Դ
ուք ի՞նչ էք ուզում մե զանից՝ նե  -

րողու   թի՞ւն»,- հարցնում է հա  -

յին մի թուրք սպայ։ Մի ու   րիշ թուրք 

սպայ՝ Թոլ   կա Էրէ   նը, ինքնու   րոյն հաս  -

նե       լով ճշմար   տութեանը, իր ցնցող «Անա  -

տոլիայում մի ու   րուական է պտտւում» 

ակ   նարկում կար   ծես առար   կեց բո   լոր 

նրանց, ով նոյ   նիսկ նե   րողամ   տութիւ   նը 

աւե   լորդ է հա   մարում. «Նե   րողու   թիւնը 

բա   ւական չէ, պէտք՝ ծնկա   չոք լա   ցենք»։ 

Սո   վետա   կան շրջա   նին իմ ձեռքս ան  -

ցաւ «Հա   յերի Ցե   ղաս   պա       նու   թիւնը Օս   մա      -

նեան Կայսրու   թիւնում» ռու   սե       րէնով գիր   քը։ 

Մի պահ բա   ցեցի այն եւ իս   կոյն փա  -

կեցի։ Եր   բե       ւէ այ   լեւս չկա   րողա   ցայ կրկին 

անդրա   դառ   նալ այդ գրքին, որով   հե       տեւ 

կար   դալ, թէ ինչպէս են սպան   նե       լուց առաջ 

խոշ   տանգում զո   հին եւ կար   դա       լուց յե   տոյ 

շա   րու   նա       կել լռե   լեայն առօ   րեան, անհնար 

էր։ Սո   վետա   կան տա   րինե   րին մեր ող   բերգու  -

թիւնը լռու   թեան էր մատ   նուած, որով   հե       տեւ 

խօ   սել այդ մա   սին նշա   նակում էր ազ   գայնա  -

մոլու   թիւն դրսե   ւորել… Վեր   ջա       պէս եկաւ 

այն պա   հը, երբ ծա   նօթա   նալով Հա   յոց ցե  -

ղաս   պա       նու   թեան վա   ւերագ   րե       րին, հնա   րաւոր 

եղաւ փա   րատել լռու   թիւնը եւ անցնել հա  -

մապա   տաս   խան գոր   ծո       ղու   թիւննե   րի, այն է 

ծա   նօթաց   նել դրանց նաեւ ողջ աշ   խարհին, 

թարգմա   նելով այն տար   բեր լե   զու   նե       րով եւ 

այսպի   սով հնա   րաւո   րու   թիւն ու   նե       նալ պա  -

տաս   խա       նատուու   թեան կան   չել Օս   մա       նեան 

կայսրու   թեան իրա   ւայա   ջորդ հան   դի       սացող 

Թուրքիայի հան   րա       պետու   թեանը։

Պա   տուի   րատուն ճշմար   տութիւնն է

2012-ին Երե   ւանում հիմ   նուեց «Վան» 

հա   սարա   կական կազ   մա       կեր   պութիւն չորս 

հա   մախոհ   նե       րի կող   մից. Ռու   բէն Գալ   չեան 

(Լոն   տոն), Գա   գիկ Մե   լիքեան (Մոս   կուա), 

Լի   պարիտ Պետ   րո       սեան (Մոս   կուա), Խո  -

րէն Քո   թան   ջեան (Երե   ւան)։ Շա   հոյթ չհե  -

տապնդող կազ   մա       կեր   պութեան նպա   տակն 

է դի   մակա   յել թրքա   կան եւ ատրպէյ   ճա      -

նական սու   տին, որի վրայ է հիմ   նուած այդ 

երկրնե   րի պե   տական քա   ղաքա   կանու   թիւնը 

հա   յերի հան   դէպ։ Սու   տին հա   կադար   ձե      -

լով ճշմար   տութեամբ, «Վան» կազ   մա       կեր  -

պութիւ   նը, հա   մագոր   ծակցե   լով ՀՀ ազ   գա      -

յին ար   խի       ւի հետ, 2012-ին հրա   տարա   կեց 

եռա   հատոր ժո   ղովա   ծու «Հա   յոց Ցե   ղաս   պա      -

նու   թիւնը Օս   մա       նեան Թուրքիայում. վե   րապ  -

րածնե   րի վկա   յու   թիւններ» առա   ջին հա   տորը 

ներ   կա       յաց   նում է Վա   նի նա   հան   գի վե   րապ  -

րածնե   րի վկա   յու   թիւննե   րը, երկրորդ հա   տորը՝ 

Պիթ   լի       սի, իսկ եր   րորդը՝ Էրզրու   մի, Խար  -

բերդի, Տիար   պէ       քիրի, Սե   բաս   տիայի, Տրա  -

պիզո   նի նա   հանգնե   րի եւ Պարսկա   հայ   քի։ 

Այս վկա   յու   թիւննե   րը ար   ձա       նագ   րուած 

էին 1916-ին Հայ Յե   ղափո   խական Դաշ  -

նակցու   թեան Պա   քուի կո   միտէի նա   խաձեռ  -

նութեամբ եւ կո   չուե   ցին «Վշտա   պատում»։ 

Փաս   տա       հաւաք առա   քելու   թիւնը ղե   կավա  -

րում էին Ռոս   տո       մը (Ստե   փան Զօ   րեան), 

Անդրա   նիկը, Վա   հան Թո   թովեն   ցը, Սե   բաս  -

տա       ցի Մու   րա       տը, Յա   կոբ Քա   հանայ Խաչ  -

վանքեանը։ Գրի առ   նե       լիս պէտք էր խու   սա      -

փել դա   տողու   թիւննե   րից, գնա   հատա   կանից եւ 

փի   լիսո   փայու   թիւնից։ «Վշտա   պատում»ի մի 

մա   սը Զա   պէլ Եսա   յեանը Պա   քուից տա   րել 

էր ար   տա       սահ   ման քա   րոզ   չա       կան նպա   տակ  -

նե       րով։ Այ   սօր «Վշտա   պատում»ի նիւ   թե       րը 

պահ   ւում են Հայ   սա       տանի Ազ   գա       յին ար   խի      -

ւի 2 ֆոն   դե       րում՝ «Մշակ» թեր   թի խմբագ  -

րութեան եւ Ամե   նայն Հա   յոց Կա   թողի   կոսի 

դի   ւանի մէջ։

Ի՞նչ իրա   ւագի   տական նշա   նակու   թիւն 

ու   նի այս եռա   հատոր աշ   խա       տու   թիւնը ըստ 

մի   ջազ   գա       յին մաս   նա       գէտ իրա   ւաբան Վլա  -

տիմիր Վար   դա       նեանի.

«Ժո   ղովա   ծուում զե   տեղուած ցան   կա      -

ցած վկա   յու   թիւն ինքնին կա   րող է դի   տուել 

որ   պէս հա   ղոր   դում առան   ձին աւար   տուած 

յան   ցա       գոր   ծութեան մա   սին՝ սպա   նու   թիւններ, 

խոշ   տանգումներ, բռնա   բարու   թիւններ եւ 

այլն, սա   կայն դրանք փոխ   կա       պակ   ցուած 

են մի   մեանց։ Վա   ւերագ   րում առ   կայ տար  -

բեր վի   լայէթ   նե       րում գտնուող բնա   կավայ   րե      -

րից ստա   ցուած հա   յելա   յին տե   ղեկու   թիւննե   րը 

(զօ   րակո   չուած հայ զի   նուոր   նե       րի նկատ   մամբ 

ան   մարդկա   յին վե   րաբեր   մունք, հայ   կա       կան գիւ  -

ղեր ներ   խուժում, կա   նան   ցից տղա   մարդկանց 

առանձնա   ցում եւ ոչնչա   ցում, բռնի դա   ւանա  -

փոխու   թիւն, երա   խանե   րի եւ կա   նանց բռնի 

փո   խան   ցում այլ մարդկա   յին խմբե   րի, զո  -

հերի մեր   կա       ցում եւ այլն) վկա   յում են այն 

մա   սին, որ Օս   մա       նեան Կայսրու   թեան տար  -

բեր վի   լայէթ   նե       րում Հա   յոց ցե   ղաս   պանու  -

թեան մէջ ներգրա   ւուած ան   ձինք գոր   ծում 

էին ոչ թէ մի   մեան   ցից ջոկ-ջոկ, այլ փոխ  -

հա       մաձայ   նե       ցուած եղա   նակով իրա   գոր   ծում 

էին միաս   նա       կան ցե   ղաս   պան մտադ   րութիւ  -

նը։ «Այս ամէ   նի մա   սին կա   րելի է կար  -

դալ «Վան» կազ   մա       կեր   պութեան կայ   քում՝  

van-arm.com.

Այսպի   սով, կազ   մա       կեր   պութեան առա  -

քելու   թիւնն է իրա   զեկել հան   րութեանը, այդ 

թւում նաեւ թուրք հա   սարա   կու   թեանը ճշմար  -

տութեան մա   սին հրա   պարա   կումնե   րի, ինչպէս 

նաեւ փաս   տա-վա   ւերագ   րա       կան ֆիլ   մե       րի մի  -

ջոցով։ Իրա   զեկել… հենց այդ 

առա   քելու   թեան հա   մար էլ հիմ  -

նուեց «Ակօս»ը եւ «Պել  -

կէ» հրա   տարակ   չութիւ   նը։

Kedername

Եւ ահա Յու   լի       սի 

3-ին Պա   պաճա   նեանի 

անուան ֆիլ   հարմո   նիայի 

Փոքր դահ   լի       ճում կա  -

յացաւ Ռա   կըպ Զա  -

րաքօ   լուի հրա   տարա  -

կած «Վշտա   պատում»ի 

թուրքե   րէն տար   բե       րակի 

շնոր   հանդէ   սը։ Ասում 

են, իմա   ցու   թիւնը բազ  -

մա       պատ   կում է վիշ  -

տը, սա   կայն ճշմար  -

տութեան իմա   ցու   թիւնը, որ   քան 

էլ այն դա   ժան չլի   նի, մաք  -

րա       գոր   ծութիւն է։ Յու   լի       սի 3-ին 

շնոր   հանդէ   սին մէկ   տե       ղուե   ցին 

Հա   յաս   տա       նի ամե   նախե   լացի, ամե  -

նագոր   ծունեայ եւ ամե   նաազ   նիւ հա   յերը։ Սա  -

կայն օրուայ գլխա   ւոր հե   րոսը Թուրքիայի 

ամե   նաազ   նիւ թուրքն էր, որը յանդգնել էր 

1500 տպա   քանա   կով հրա   պարա   կել մէկ հա  -

տորում «Վշտա   պատում»ը։ ՀՀ Գի   տու   թիւննե  -

րի Ազ   գա       յին Ակա   դեմիայի թղթա   կից ան   դամ, 

պատ   մա       կան գի   տու   թիւննե   րի, փրո   ֆէօսոր 

Աշոտ Մել   քո       նեանը շեշ   տեց, որ Զա   րաքօ   լուն 

միակն է, որ ըն   դունում է թէ ցե   ղաս   պա       նու  -

թիւնը տե   ղի է ու   նե       ցել ո՛չ թէ Արե   ւելեան 

Անա   տոլիայում, այլ Արեւմտեան Հա   յաս   տա      -

նում։ Հայ պատ   մա       բան   նե       րի ելոյթնե   րից յե  -

տոյ Զա   րաքօ   լուն եր   կար խօ   սեց Թուրքիայի 

ժխտո   ղական ին   տուսդրիայի, «Ան   հիմն հայ  -

կա       կան պնդումնե   րի» մա   սին եւ մինչ նա 

եզ   րա       կաց   րեց, թէ 1915-ը ոչ թէ պատ   մա      -

բան   նե       րի խնդիրն է, այլ իրա   ւաբան   նե       րի, մի 

ազա   տամար   տիկ շշնջաց ական   ջիս.- «Գի  -

տէք, Զա   րաքօ   լուն քիւրտ է, իսկ ցե   ղաս   պա      -

նու   թիւնը ի կա   տար ածուեց նրանց ձեռ   քե      -

րով…»։ Ես զգա   ցի, որ պի տի ար մա տախիլ 

անեմ նման տի պի բամ բա սանքբե րը. «Եթէ 

նա քիւրտ է, ապա այն քիւրտե րից չէ, եթէ 

նա թուրք է, ապա այն թուրքե րից չէ, եթէ 

նա հրեայ է, ապա այն հրեանե րից չէ»։ 

Ազատամարտիկը լիովին հասկացաւ եւ 

նայելով ինձ պարզունակ աչքերով յանկարծ 

խոստովանեց. «Գիտէ՞ք, ես թաւջութակահար 

եմ»։

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Թ
ուրքիոյ քա ղաքա կան օրա կար  գի գլխա-

ւոր նիւ  թը դար  ձած է Հան  րա  պետու -

թեան նա խագա հի ընտրու  թիւննե րը, որուն 

առա ջին փու  լը պի տի կա յանայ 10 Օգոս -

տոս 2014-ին։

Նա խագա հու  թեան հա մար ներ  կա  յացած 

են երեք թեկ  նա  ծու  ներ։ Առա ջինն է ԱՔՓ 

կու  սա  կու  թեան նա խագահ վար  չա  պետ Ռէ ճէփ 

Թա յիպ Էր  տո  ղանը։ Ան այս աթո ռին բարձրա-

նալ կ՚ու  զէ յա նուն ազ  գա  յին իշ  խա  նու  թեան։ 

Ան հա մոզուած է, որ հան  րա  պետու  թեան 

հիմ  նարկու  թե  նէն ի վեր նա խագա հի աթո ռը 

կը խորհրդան  շէ պե տու  թիւնը։ Ինք այժմ կը 

խոս  տա  նայ այդ աթո ռը ազ  գի խորհրդա նիշի 

վե րածե լու յե ղափո խու  թիւնը։ Ան  շուշտ որ 

իրա ւացի է վար  չա  պետի այս հաս  տա  տու -

մը, քա նի որ այս ընտրու  թեան ըն  թացքին 

որո շու  մը պի տի կա յանայ ոչ թէ խորհրդա-

րանի մէջ ներ  կա  յացող կու  սակցու  թիւննե-

րու ղե կավար  նե  րու սա կար  կութիւ  նով, այլ 

ժո ղովուրդի ձայ  նե  րով։

Երկրորդ թեկ  նա  ծուն է Իս  լամ Եր  կիրնե րու 

Հա մագոր  ծակցու  թեան Կազ  մա  կեր  պութեան 

նախ  կին նա խագահ՝ Էք  մէ  լէտ  տին Իհ  սա  նօղ -

լու։ Իհ  սա  նօղ  լու այս թեկ  նա  ծու  թեան առա-

ջար  կուեցաւ խորհրդա րանի եր  կու թուրք 

ազ  գայնա կան կու  սակցու  թիւննե րու, Իթ -

թի  հատա կան աւան  դութեան ներ  կա  յացու -

ցիչ ՃՀՓ-ի եւ թուրք ծայ  րա  յեղ ազ  գայնա-

կանու  թեան միաւո րում ՄՀՓ-ի որո շու  մով։

Կայ նաեւ եր  րորդ թեկ  նա  ծու մը, քրտա-

կան շար  ժումի քա ղաքա կան կու  սակցու -

թեան ՀՏՓ-ի հա մանա խագահ Սե լահատ  տին 

Տէ միր  թաշ։ Այս վեր  ջի  նը կը ներ  կա  յանայ 

ժո ղովրդա վարա կան սկզբունքնե րով եւ կը 

խոս  տա  նայ երկրի բո լոր ժո ղովուրդնե րու 

ներ  կա  յացու  ցի  չը ըլ  լալ։ Ան եւս եզա կի եղաւ 

հայ  կա  կան խնդրի շուրջ կա տարած ար  տա -

յայ  տութիւննե րով։ Նա խագա հու  թեան թեկ -

նա  ծուի մը հա մար բա ւական փշոտ նիւթ 

մըն էր այս, որ Տէ միր  թաշ քա ղաքա կան 

մեծ արիու  թեամբ յայտնեց իր միտ  քե  րը։

Ան յի շեց  նե  լով Հա յոց ցե ղաս  պա  նու  թեան 

99-ամեակը, նշեց որ 24 Ապ  րիլ 1915-ին, 

246 հայ մտա ւորա կան  նե  րու Իս  թանպու -

լէն տա րագ  րութիւ  նով սկսող ցե ղաս  պա -

նու  թիւնը, Իթ  թի  հատա կան գա ղափա րախօ-

սու  թեան միատարր ազգ մը գո յաց  նե  լու 

հա մար, երկրի ոչ մահ  մէ  տական եւ ոչ թուրք 

ժո ղովուրդնե րը մաք  րա  գոր  ծե  լու ծրագ  րին ալ 

մեկ  նա  կէտն է։ Տէ միր  թաշ նշեց, որ դեռ կը 

շա րու  նա  կուին հա յատեաց գա ղափա րախօ-

սու  թիւննե րը եւ մենք ակա նատես կ՚ըլ  լանք 

հայ անու  նի հայ  հո  յան  քի իմաս  տով գոր  ծա -

ծու  թեան։ «Թուրքիան պէտք է առե րեսուի 

իր դառն պատ  մութեան հետ։ Միատեղ ապ -

րե  լու մշա կոյ  թի մը հա մար, պէտք է Իթ  թի -

հատա կան մտայ  նութեան հետ հա շիւ տես -

նել։ Եթէ չենք ու  զեր մեր մարդկու  թեան, 

մարդկա յին ար  ժա  նապա տուու  թեան ոտ -

նա  կոխու  մը, չենք կրնար ան  տե  սել ան -

մեղ ժո ղովուրդնե րուն դէմ գոր  ծադրուած 

անի րաւու  թիւննե րը։ Ապ  րիլ 24 թուակա նը 

Թուրքիոյ մէջ այս վիշ  տե  րուն հետ առե-

րեսուելու հա մար յար  մար առիթ մըն է»։

Տէ միր  թաշ այս մա սին մե ղադ  րեց նաեւ 

կա ռավա րու  թիւնը, որ կը շա րու  նա  կէ ոչ մահ -

մէ  տական  նե  րու հաս  ցէին խտրա կանու  թիւն 

ընել եւ երկրի ժո ղովուրդնե րը թուար  կե  լու 

պա հուն դի տումնա ւոր կեր  պով զանց առ -

նել ոչ մահ  մէ  տական ժո ղովուրդնե րը։ «Չեմ 

հասկցած, որ անոնց հա ւատ  քին նկատ  մամբ 

յար  գանք չու  նե  նալո՞ւն, թէ ոչ Իթ  թի  հատա կան 

մտայ  նութեան աւել  ցուկնե րը իրենց ու  ղե  ղի 

ծալ  քե  րէն չի կա րենալ վա նելուն պատ  ճա  ռաւ 

կ՚ան  տե  սէ հա յերը, յոյ  նե  րը կամ ասո րինե րը»։

Տէ միր  թաշ նշեց, թէ այս վիշ  տե  րուն վրայ 

կա րելի չէ հա սարա կական ապա գայ մը 

կեր  տել։ Յի շեցուց նա ցիական Գեր  մա  նիոյ 

մէջ հրեանե րու դէմ գոր  ծադրուած ցե ղաս -

պա  նու  թիւնը եւ 1977-ին Գեր  մա  նիոյ վար -

չա  պետին նե րողու  թիւն խնդրած ըլ  լա  լը։ 

«Խորհրդան  շա  կան նե րողու  թիւն մըն էր այդ, 

որ ապա վե րածուեցաւ պատ  մա  կան հաշ -

տութեան մը խորհրդան  շա  նը։ Թուրքիան ալ 

կա րիքը կը զգայ մտե րիմ նե րողու  թիւննե-

րու։ Այ  լա  պէս կա րելի չէ 76 մի լիոնի եղ -

բայրու  թեան մա սին ճա ռել, քա նի որ այդ 

բո լոր տար  րե  րը կան 76 մի լիոնին մէջ»։

Տէ միր  թաշ իր խօս  քը աւար  տեց հայ 

ժո ղովուրդի վիշ  տը կի սելով եւ աւել  ցուց՝ 

«Առանց թշնա մու  թիւնը հրահ  րե  լու, իրաւ ու 

ար  դար խա ղաղու  թիւնը եւ եղ  բայրու  թիւնը 

միաս նաբար պիտի կեր տենք»։ 

ԱԿՕՍ 311 ՅՈՒԼԻՍ 2014

Պահանջատիրութիւն կամ ալ
Վշտապատում եւ Kedername

Ո՞վ է 76 միլիոնի թեկնածուն

Ան ցածնե րը ու  սուցի  չի պա  կասու -
թեան եւ պատ  ճառնե  րուն մա  սին 

էս ալ պա  ներ մը գրած էի։ Սան  քիմ 
նախզգա  ցում էղա  ծի պէս, մտա  հոգուած 
պա  ներս իրա  կանա  նալ պաշ  լա   յեցին։ 
Իւստէ  լիք էս տա  հա թա  ղային խոր -
հուրդնե  րուն «էս ինչ ու  զեմ նէ կ՚ընեմ» 
թա  վըր  նե   րուն մա  սին խօ  րաթե  լէ քա -
շուած էի։ Արա  մեանը էղած  նե   րը ամէն 
մարդ իմա  ցաւ հէլ  պէթ։ Տա  հա ե՞րբ 
էր. բա  ւական յա  ջող եւ սի  րուած տնօ -
րէնու  հի մը թա  զէ արու  նի մա  հանա -
յով փաթ տէ  յիմ կոր  ծէն հա  նել  նին։ 
Էտե  ւէն անոր տե  ղը պե  րուած թա  զէ 
արունն ալ չհաւ  նե   ցան, սօր  կուսուզ 
սուալ  սըզ «էր  թաս բա  րով» ըսին։ Ան 
ալ չբա  ւեց, վեց ու  սուցիչ տա  հա դու -
ռին առ  ջին տրին։

Հի  մա հէլ  պէթ քիմ, աս խը  տար ու -
սուցի  չի պա  կասու  թիւն կայ իքէն, պօլ 
կտա  ծի պէս սը  րա սը  րա ու  սուցիչ հա -
նելը էն մենծ սխալն է եւ աս պա  նը 
առա  ջուը  նէ չկիտ  ցուցած, օր  թան թէր -
սութիւն մը կայ նէ, շտկե  լու ֆըր -
սանթ չտուած ընելն ալ մենծ անի -
րաւու  թիւն է։ Ամա ին  ծի հար  ցունե  լու 
ըլ  լաք նէ էս ամե  նէն մեծ անի  րաւու -
թիւնը ման  կա   վար  ժութիւ  նէն եւ դաս -
տիարա  կու  թիւնէն պուտ մը պի  լէմ 
չհասկցող ան  ձե   րուն աս պի  չիմ իրա -
ւասու  թիւններ տրուած ըլ  լալն է։ Հիչ 
մէ  կը չել  լար չը  սեր կոր քիմ. «Դուք 
ո՞վ էք տէ ձեր վրան ու  սուցի  չի մը 
որա  կը ար  ժէ   քաւո  րելու իրա  ւունքը 
կը տես  նաք կոր։ Ո՞ր գի  տու  թիւնով, 
ո՞ր դաս  տիարա  կու  թիւնով սոր  վե   ցաք 
աս պա  ները»։

Ծե  զի պան մը ըսե՞մ. դպրոց  նե   րու 
ու  սումնա  կան խոր  հուրդներն ալ ժո -
ղովուրդին կող  մէ ընտրուելու են։ Ամա 
մենք հա  մայնք ըլ  լա   լով, ամէն նիւ -
թի պէս, աս նիւ  թի մա  սին ալ «նէ  մէ 
լա  զըմ»ճը ենք, «ինծմէ հե  ռու ըլ  լայ, 
ինչ կ՚ու  զէ ըլ  լայ» կ՚ըսենք, էտե  ւէն 
ալ փա  րա ու  նե   ցողը թէ  փէն կը նստի 
եւ ամէն պա  նէ կը հասկնայ։ Հա  տէ 
հի  մա օրհնուած պե  րանս պա  նալ մի 
տաք տէ հա  մայնքիս խա  շար  լանմիշ 
խուրտե  րը նո  րէն վրա  նիս չի գան։ 

Տնօ  րէնու  հի կոր  ծէն հա  նած ատեն -
նին. «նոր սիս  տէմ»ին օտք չկրնար 
կոր յար  մարցու  նել ըսեր էին։ Ո՞ւր 
է ատ նոր սիս  տէ   մը, տա  հա պան մը 
չտե  սանք։ Ծե  զի ընտրող  նե   րուն պա -
րէմ բա  ցատ  րութիւն տուի՞ք, ծնող  նե  -
րը ին  չեր ծրագ  րելնիդ կի  տե՞ն կոր։ 
Պէլ  քիմ ալ նոր սիս  տէմնիդ չպի  տի 
հաւ  նին, հիչ մէ  կը չո  ճոխը չղրկէ նէ 
ի՛նչ ապուր պի  տի ու  տէք։ Չո  ճոխ  նին 
դպրո  ցէն հա  նող տէ օտար վար  ժա  -
րան տնող  նե   րուն խը՞րս պի  տի էլ  լաք։ 

Ծե  րին չհաւ  նած ու  սուցիչ  նե   րը 
ու  րիշ դպրոց  նե   րը օդին մէջ կործ կը 
կտնան, հէմ ալ տա  հա աղէկ պայ  մաննե -
րով։ Նա  յէ անգլե  րէնի ու  սուցի  չը քո -
լէժ մը մտեր է պի  լէմ։ Ասանկ իրար 
պալ  թա   լամիշ ընե  լու տեղ, անձնա -
կան թաֆ  րա   ներ  նիդ մէկ կողմ ձգե  ցէք 
տէ խել  քերնիդ կլոխ  նիդ հա  ւաքե  ցէք 
քիմ, պե  տու  թիւնէն կա  լիք վտանգնե -
րուն տէմ զօ  րաւոր ըլ  լաք։ Դպրոց  նե  -
րուն անուննե  րը պի  լէմ ծառ -
քերնէդ պի  տի առ  նուի մօտ 
օրէն, լուր ու նի՞ք…։   

Անիրաւութիւն չէ 
տէ ի՞նչ է

Ռա   կըպ Զա   րաքօ   լու

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Ռէ ճէփ Թա յիպ Էր  տո  ղանՍե լահատ  տին Տէ միր  թաշԷք  մէ  լէտ  տին Իհ  սա  նօղ  լու
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«Ակօս» վերջերս յարատեւօ  րէն կը գրէ 

Սա  նասա  րեան անու  նի շուրջ շա  րու -

նա   կուող դա  տական գոր  ծո   ղու  թիւննե  րը։ Մենք 

ալ յար  մար տե  սանք Սա  նասա  րեան անու  նը 

լու  սարձա  կի տակ առ  նել եւ ման  րա   մաս  նօ   րէն 

հե  տազօ  տել Սա  նասա  րեանը։ 

1901 թուակիր հա  յոց ազ  գա   յին սահ  մա   նադ -

րութեան կրթա  կան յանձնա  խումբի տե  ղեկա -

գիրը կը նշէ, թէ Էրզրու  մի Հա  յոց Առաջ  նորդա -

րանին են  թա   կայ գոր  ծող 27 վար  ժա   րան  ներ 

կան, որոնցմէ հին  գը կը գտնուի քա  ղաքի 

կեդ  րո   նական հա  տուա  ծին մէջ։ Այդ դպրոց -

նե   րէ ներս կ՚ու  սա   նէին 3134 աշա  կերտներ եւ 

կը դա  սաւան  դէին 85 ու  սուցիչ եւ ու  սուցչու -

հի   ներ։ Սա  նասա  րեան վար  ժա   րանը ուսման 

բարձր մա  կար  դա   կով առա  ջինն էր անոնց մէջ։

Ո՞վ է Մկրտիչ Սա  նասա  րեան

Օս  մա   նեան Կայսրու  թեան դա  ժան քա -

ղաքա  կանու  թեան բեր  մամբ բազ  մա   թիւ հա -

յեր հար  կադրուած են իրենց հա  րազատ քա -

ղաք  նե   րը լքե  լու եւ ու  րիշ վայ  րեր ապաս  տան 

գտնե  լու։ Այդ շար  քէն են նաեւ բնիկ վա -

նեցի Սար  գիս Սա  նասա  րեան եւ կո  ղակի  ցը՝ 

Մա  րիամ (Վա  նի անուանի վա  ճառա  կան  նե  -

րէն Գէորգ Սէյ  րա   նի քոյ  րը)։ Թիֆ  լիս հաս  -

տա   տուած Սար  գիս եւ Մա  րիամ Սանա-

  սա   րեան  նե   րու տան մէջ 1881-ին կը ծնի իրենց 

որ  դին՝ Մկրտիչ։ 

Մկրտի  չի ու  սումը կը սկսի նախ թա  ղի 

դպրո  ցով ու ապա կը շա  րու  նա   կուի Թիֆ  լի  -

սի նշա  նաւոր Ներ  սէ   սեան վար  ժա   րանով։ Ան 

կը մտադ  րէր ու  սումը շա  րու  նա   կել Վե  նետի -

կի Սուրբ Ղա  զարու վան  քը, բայց հօ  րը մա  հը 

կ՚ընդհա  տէ իր դէ  պի Վե  նետիկ ճամ  բորդու -

թիւնը ու ան ետ կը վե  րադառ  նայ Էրզրու -

մէն։ Երի  տասարդ հա  սակին կը զի  նուո  րագը  ր-

ւի ռու  սաց բա  նակին, ուր կը ծա  ռայէ մին  չեւ 

1845։ Զի  նուո  րական ծա  ռայու  թեան ըն  թացքին 

կը գնա  հատուի եւ մե  տայլնե  րով կը պար -

գե   ւատ  րուի իր քա  ջարի ու նուիրեալ ծա -

ռայու  թեան բեր  մամբ։ Բա  խու  մի մը ըն  թացքին 

փրկե  լով խումբ մը ռուս զի  նուոր  նե   րու կեան -

քը կը վար  ձատրուի դրա  մական պար  գեւնե  րով 

ալ։ Երբ են  թասպա  յի աս  տի   ճանով կ՚աւար -

տէր ծա  ռայու  թիւնը, Ռու  սաց կա  ռավա  րու -

թիւնը ինչպէս բո  լոր սպա  ներուն, իր հա  մար 

ալ առա  տաձեռն եղաւ եւ 23-ամեայ Մկրտի -

չը նշա  նակեց բարձր ամ  սավճար ու  նե   ցող եւ 

լայն իրա  ւասու  թիւննե  րով օժ  տուած պե  տական 

ծա  ռայու  թեան։

Մկրտիչ Սա  նասա  րեան ապա Թիֆ  լի   սէն 

բաժ  նուեցաւ եւ հաս  տա   տուե  ցաւ Սէն Փէ -

թէրսպուրկ։ Հօր  մէն ժա  ռան  գած նա  խաձեռ -

նութեան ոգիով մուտք գոր  ծեց ռու  սա   կան 

շու  կայ։ «Կով  կա   սեան Մէր  քու  րի Նա  ւավա -

րու  թեան Ըն  կե   րու  թեան» բաժ  նե   թուղթե  րու եւ 

միւս բաժ  նե   տէրե  րու հետ ու  նե   ցած մարդկա  յին 

յա  րաբե  րու  թիւննե  րու բեր  մամբ ան բարձրա -

ցաւ ըն  կե   րու  թեան վար  չա   կազ  մի նա  խագա -

հու  թեան։ Ըն  կե   րու  թիւնը 1889-ին ող  ջունե -

լով Սա  նասա  րեանի 25 ամեակի յո  բելեանը, 

նա  ւերէն մէ  կը անուանեց Մ. Սա  նասա  րեան։

Սա  նասա  րեան իր առեւտրա  կան գոր  ծո  -

ղու  թիւննե  րով տի  րացաւ մեծ հարստու  թեան, 

որուն կա  րեւոր մէկ մա  սը նուիրեց բա  րեգոր -

ծա   կան ծա  ռայու  թիւննե  րու։ Իր Փէ  թէրսպուրկի 

տու  նը հայ եւ վրա  ցի ու  սա   նողաց հա  մար 

ապաս  տան մը եղած էր։ Ան շփուելով Փէ -

թէրսպուրկի յա  ռաջ  դի   մական ան  ձե   րու հետ, 

կը նպա  տակադ  րէր ռու  սաց կրթա  կան հա -

մակար  գը եւ Եւ  րո   պայի ուսման նոր զար  գա  -

ցումնե  րը տա  րածել նաեւ արեւմտեան Հա -

յաս  տա   նի մէջ։ Ինք չէր կրցած յա  գեց  նել 

ուսման պա  պակը, այդ իսկ պատ  ճա   ռաւ ալ 

մեծ կա  րեւո  րու  թիւն կու տար Հայ հա  սարա -

կու  թեան կրթու  թիւնը բա  րեկար  գե   լու գոր  ծին։ 

Այս ծի  րէն ներս Իս  թանպու  լի թա  տերա  կան, 

գրա  կան, երաժշտա  կան նուաճումնե  րը կ՚ու -

զէր փո  խան  ցել նաեւ հա  մեմա  տաբար աւե -

լի ցած ուսման մա  կար  դակ ու  նե   ցող գա  ւառի 

քա  ղաք  նե   րուն։ Այդ եւ նման պատ  ճառնե  րով 

ալ կ՚որո  շէր արեւմտեան Հա  յաս  տա   նի հա -

յաշատ կեդ  րոննե  րէն մէ  կուն մէջ դպրո  ցի մը 

հիմ  նարկու  թեան։ 

Կար  նոյ Հայ կրթա  կան կեան  քը 
եւ Սա  նասա  րեան

ԺԹ. դա  րու առա  ջին քա   ռոր   դին Կա   րին 

կ՚ողո   ղուէր կրթա   կան մեծ վե   րած   նունդով։ Կա  -

թողի   կէ եւ բո   ղոքա   կան մի   սիոնար   ներ բազ  -

մա       թիւ դպրոց   ներ հիմ   նած էին եւ որա   կաւոր 

ու   սում կը ջամ   բէին։ Կա   րինի առա   ջին հայ   կա      -

կան դպրոց՝ «Մայր Վար   ժա       րան»ը հիմ   նուած 

է 1811-ին, հո   գեւոր առաջ   նորդ Կա   րապետ 

Բագ   րա       տու   նիի շրջա   նին։ 1860-ին կար   նե       ցի 

մե   ծահա   րուստնե   րէն Տէր Ազա   րեանի ջան   քե       րով 

երկսեռ դպրոց մը կը կա   ռու   ցուի։ Իսկ 1865-

ին անուանի բա   րերար Յա   կոբ Մը   սըրեան կը 

փլցնէ Մայր Վար   ժա       րանը եւ անոր տեղ կը 

կա   ռու   ցէ Արզնեան Դպրո   ցը։ 1885-ին Մայր 

Վար   ժա       րանի կող   քին կը հիմ   նուի նոր դպրոց 

մը՝ Ժա   ռան   գա       ւորաց։

Հա   յոց Ազ   գա       յին ժո   ղովի կրթա   կան յանձնա  -

խումբն ալ յա   տուկ ու   շադրու   թիւն կը սե   ւեռէր 

ուսման մա   կար   դա       կի բարձրաց   ման։ Այսպէս 

հիմ   նուեցաւ նաեւ Հռիփ   սի       մեանց աղջկանց 

վար   ժա       րանը։

Մկրտիչ Սա   նասա   րեան մեծ կա   րեւո  -

րու   թիւն կու տար նաեւ հայ դպրոց   նե       րէ 

ներս ու   սուցչա   գոր   ծե       լիք կրթա   կան մշակ  -

նե       րու պատ   րաստու   թեան։ Ան այսպէ  -

սով մեծ թի   ւով փայ   լուն աշա   կերտներ 

ղրկեց Եւ   րո       պա, որոնք իրենց ու   սումը 

գե   րազան   ցե       լով պի   տի վե   րադառ   նա       յին 

եր   կիր եւ թափ պի   տի տա   յին ազ   գա       յին 

զար   գացման։ Ան կը մտա   հոգուէր նաեւ 

դպրոց   նե       րու մա   տակա   րար   ման խնդի   րով։ 

Այս նիւ   թին հա   մար կա   րեւոր գու   մար մը 

յատ   կա       ցուց եւ անոր շա   հագործման եղա  -

նակը ար   ձա       նագ   րեց իր կտա   կին մէջ։ Յատ  -

կա       ցուած գու   մա       րին մէկ մա   սով եկամ   տա      -

բեր կա   լուած   ներ պի   տի գնուէին եւ մէկ մասն 

ալ տո   կոս ապա   հովե   լու հե   ռան   կա       րով պի   տի 

փո   խան   ցուէին Գեր   մա       նիոյ եւ Փէ   թէրսպուրկի 

մէջ գոր   ծող դրա   մատու   նե       րուն։ Այստեղ նշուած 

եկամ   տա       բեր կա   լուած   նե       րու կա   րեւո   րագոյ   նե       րէն 

մէկն էր Սիր   քէ       ճի թա   ղի մէջ ճար   տա       րապետ 

Յով   սէփ Ազ   նա       ւու   րի նա   խագ   ծով կա   ռու   ցուած 

Սա   նասա   րեան խա   նը, որու վարձքե   րէն գո  -

յացած եկա   մու   տը տրա   մադ   րուեցաւ որբ ու 

օգ   նութեան կա   րօտ աշա   կերտնե   րու ուսման 

ծախ   սե       րուն։ Ահա այդ կա   լուածն է որ աւե   լի 

ետք գրա   ւուե   ցաւ պե   տու   թեան կող   մէ, որուն 

շա   րու   նա       կուող դա   տավա   րու   թեան մա   սին 

լրա   տուու   թիւնը կա   րելի է կար   դալ Ա. էջին վրայ։

Կտա   կին մէջ յա   տուկ բա   ժին յատ   կա       ցուած 

էր նո   րակա   ռոյց դպրո   ցի մէջ գրա   դարա   նի մը 

հիմ   նադրու   թեան։ 1880 ական թուական   նե       րու 

վեր   ջե       րուն զա   նազան առա   ջարկներ կա   յին նոր 

դպրո   ցի վայ   րին մա   սին։ Վեր   ջա       պէս Կա   րինի 

հո   գեւոր առաջ   նորդ Մա   ղաքիա Արք. Օր   -

մա       նեանի առա   ջար   կով որո   շում կա   յացաւ Կա  -

րինի վրայ։ Դպրո   ցը պաշ   տօ       նապէս բա   ցուե  -

ցաւ 1 Հոկ   տեմբեր 1881-ին։

Մկրտիչ Սա   նասա   րեանի հիմ   նած վար  -

ժա       րանը շատ կա   րեւոր դեր ու   նե       ցաւ հա   յոց 

կրթա   կան զար   թօնքի որ   պէս կա   րեւո   րագոյն 

գոր   ծօն։ Սա   կայն այս մեծ նա   խաձեռ   նութիւ   նը 

դա   տապար   տուեցաւ պե   տու   թեան յատ   կա       պէս 

ալ Օս   մա       նեան Պա   լատի ան   հանդուրժո   ղակա  -

նու   թեան։ Բազ   մա       թիւ զրպար   տութիւննե   րով գո  -

յացած ճնշու   մի հե   տեւան   քով 1912-ին դպրո  -

ցը փո   խադ   րուեցաւ Սե   բաս   տիա եւ 1915-ին 

իր բո   լոր աշա   կերտնե   րուն եւ դա   սախօս   նե      -

րուն նա   հատա   կու   թեամբ մաս կազ   մեց եղեռ  -

նի զո հերու շար քին։ 

Հե  ռատե  սիլի պաս  տա   ռին վրայ դա  տարա -

նի տե  սարան է. կեն  դա   նի հա  ղոր  դում։ 

Ամ  բաստա  նեալի աթո  ռին վրայ նստած է 

Բժ. Ճէք Գէոր  գեանը։ Ան կը մե  ղադ  րուի 

մար  դասպա  նու  թեամբ, որով  հե   տեւ ան  բուժե  լի 

հի  ւան  դութե  նէ մը տա  ռապող կին մը, անոր 

առա  ջար  կով եւ պատ  րաստած «դե  ղերու» 

օգ  նութեամբ վերջ տուած է իր կեան  քին, 

երբ բուժման ար  դիական ձե  ւերը ան  բա  -

ւարար եղած են ցա  ւերը թե  թեւցնե  լու։

Հա  ղոր  դումը կը յի  շեց  նէ, թէ առա  ջին 

ան  գամ չէ, որ Պր. Գէոր  գեանը կը դա  տուի 

եւ հան  րութեան ու  շադրու  թիւնը կը գրա  ւէ։ 

Ան 1990-98 թուական  նե   րու մի  ջեւ 133 ան -

գամ կա  տարած է իր «առա  քելու  թիւնը», 

այ  սինքն՝ պաշտպա  նած է հի  ւանդնե  րուն 

«մա  հուան իրա  ւունքը»։ Եւ ամէն ան  գամ, 

մի  ջազ  գա   յին մամ  ուլը զգա  յացունց վեր  նա  -

գիր  նե   րով անդրա  դար  ձած է լու  րին, ու մար -

դիկ մեծ տա  ռերով սոր  ված են, թէ ի՛նչ կը 

կո  չուէր կա  տարուածը. Պոլ  սոյ մէջ՝ Ötana-
zi, իսկ այ  լուր՝ Euthanasia։

Պատ  մութիւ  նը կը վկա  յէ. նոր երե  ւոյթ 

չէ, որ բժիշ  կին օգ  նութեամբ հի  ւանդ մը 

ինքնաս  պան ըլ  լայ։ Լա  տին պատ  մա   բան 

Սեւ  տո   նիոսը նկա  րագ  րած էր, թէ ինչպէ՛ս 

Կայսր Օգոս  տի   նոս, իր կամ  քով, առանց 

չար  չա   րան  քի ու շու  տով մա  հացած է իր 

տիկ  նոջ, Լի  վիային թե  ւերուն մէջ։

Որ  պէս բժշկա  կան եզր «euthanasia» բա  ռը 
առա  ջին ան  գամ գոր  ծա   ծուած է 1600-ական 

թուական  նե   րուն անգլիացի իմաս  տա   սէր եւ 

գի  տուն Ֆրեն  սիս Բե  կոնի կող  մէ։ Վեր  ջինս 

«euthanasia»ն նկա  րագ  րած է, որ  պէս «ու -
րախ մահ»։ Ան պաշտպա  նած է այն տե -

սու  թիւնը, թէ բժիշ  կին պար  տա   կանու  թիւնն է 

մարմնին ցա  ւերը թե  թեւցնել։ Պատ  մութիւ  նը 

կը յի  շեց  նէ, թէ «euthanasia»ի վի  ճաբա  նու -

թիւնը սկսած էր Հին Յու  նաստա  նէն։ Երբ 

Սոկ  րա   տեսն ու Պղա  տոնը կը պաշտպա -

նէին զայն, բժշկու  թեան հայ  րը, Հի  պոկ  րա  -

տը կ՚ար  տա   յայ  տուէր անոր դէմ։

Երբ պե  տու  թիւններ, կրօնքներ եւ իրա -

ւական հաս  տա   տու  թիւններ կը շա  րու  նա   կեն 

բարձրա  ձայն վի  ճաբա  նիլ «euthanasia»ի օրի -
նակա  նու  թեան եւ բա  րոյա  կանու  թեան մա -

սին, ստու  գա   բանու  թիւնը ու  նի յստակ պա -

տաս  խան, թէ բուն ի՛նչ կը նշա  նակէ ան։

«Euthanasia» մի  ջազ  գա   յին բա  ռը 

(Ευθανασια) ու  նի յու  նա   կան ծա  գում։ Կազ -
մուած է «ευ» (Եֆ/Եւ) նա  խածանց մաս  նի  -
կով, որ կու տայ «բա  րի, ու  ղիղ, բար  ւոք, 

դիւ  րաւ, եր  ջանկա  բար, հեշտ» իմաստնե  րը 

եւ «թա  նատոս» ար  մա   տով, «մահ»։ Մես -

րոպ Կ. Գո  յումճեանի Անգլե  րէն-Հա  յերէն 

Ըն  դարձակ Բա  ռարա  նը (Կ. Տօ  նիկեան եւ 

Եղ  բայրք, Պէյ  րութ, 1981) կու տայ անոր 

կա  տարեալ թարգմա  նու  թիւնը. «Հեշ  տա   մահ, 

քաղցրա  մահու  թիւն»։ Նոյն նշա  նակու  թիւնը՝ 

Հ. Յա  րու  թիւն Վ. Աւ  գե   րեանի «Բա  ռարան 

Անգղիարէն եւ Հա  յերէ  նի մէջ (Վե  նետիկ, 

1868). «Եր  ջա   նիկ կամ խա  ղաղա  ւէտ մահ»։

Պէտք է յի  շել նաեւ, թէ «եւ» մաս  նի   կը 

երե  ւելի է նաեւ քա  նի մը յայտնի յու  նա  -

ծին բա  ռերու մէջ. Եւ  գի   նէ (Eugene, Öjen)- 
Ազ  նուազարմ, ազ  նուատոհմ, ԵՒՔՍԻ  ՆՈՍ 

(Euxeinos Pontos, Սեւ Ծով)- Հիւ  րա   սէր, 
Եւ  կա   լիպ  տոս (Eucalyptus, Okaliptüs )- Լաւ 
ծած  կուած։ Իսկ յայտնի թուաբա  նագէտ եւ 

երկրա  չափ Եւկլի  դեսի անու  նը (Euclid, Öklid) 
կը նշա  նակէ «բա  րեհամ  բաւ, հռչա  կաւոր»։

«Հեշ  տա   մահ»ը, որ  պէս բժշկա  կան գոր -

ծո   ղու  թիւն ար  գի   լուած ու դա  տապար -

տուած կը մնայ բազ  մա   թիւ եր  կիրնե  րու 

մէջ։ Ըստ երե  ւոյ  թին այդպէս ալ պի  տի 

շա  րու  նա   կէ մնալ, մին  չեւ որ մար  դիկ որո -

շեն, թէ որ մէկն է աւե  լի հեշտ. կեան -

քը դադ  րեցնել, թէ ըն  դունիլ սե փական 

ճակատագիրը։ 

Ötanazi (Euthanasia)
Բառը որ դատապարտուեցաւ

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
ndaduryan@agbumhs.org124

Գիտէ՞ք, Euthanasia երջանիկ մահ 
ըսել է։ Եթէ ուզէք սրսկումով մը վերջ 

կրնաք տալ ձեր կեանքին։ 

Մի՛ հաւատար հայրիկ, ես քեզի 
մարիխուանա տամ,ծխէ, աւելի 

ուրախ կը մեռնիս։ աս ալ արգիլուած 
է, ան ալ… 

խումբն
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եկամ   տ

մէկն է

Որբի բաժնի 
յափշտակման 
պատմութիւն մը 

Մկրտիչ Սա նասա րեան

Կարինի Սանասարեան Վարժարանը

Քաղաքի համայնապատկեր


