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Դատական անճարակութիւն

Աւե լի քան եր կու շա բաթ է որ աշ խարհի 

ամե նատա ռապա լի երկրնե րէն մին՝ 

Պա ղես տի նը եւ անոր ալ բազ մա տանջ 

հա տուա ծը՝ Կազ զա քա ղաքը թի րախ դար-

ձած է վայ րագ ռմբա կոծումնե րու։ Քա նի 

մը ամիս առաջ առե ւան գուած  չորս հրեայ 

պա տանի ներու ան շունչ մար միննե րու 

յայտնա բերու մով սկիզբ առած վրի ժառու-

թիւնը այս, տո ղերու գրուած պա հուն խլած 

է 650 զոհեր։ Նշենք որ այս թի ւէն դուրս 

կը մնան բազ մա թիւ ան թաղ մե ռեալ ներ, 

որոնք մնա ցած են շէն քե րու փլա տակ նե-

րուն տակ։ 

Վե րեւ նշուած թի ւը դիակը յայտնա-

բերուած նե րուն եւ կամ հի ւան դա նոց 

փո խադ րուած նե րուն մա սին տուեալ մըն 

է միայն։

Թուրքիան իր քա ղաքա կան դիր քա-

ւոր ման բեր մամբ ու շի ու շով կը հե տեւի 

Կազ զա յի մէջ տե ղի ու նե ցող ող բերգու-

թեան։ Գլխա ւորու թեամբ վար չա պետ 

Էր տո ղանի, երկրի բո լոր քա ղաքա կան 

տար րե րը եւ անոնց հետ նաեւ հա սարա-

կու թիւնը կրակ կը ժայթքեն Իս րա յէլի 

պե տու թեան վայ րագ յար ձա կու մին։ Յատ-

կա պէս կրօ նամէտ շրջա նակ ներ նիւ թը կը 

վե րածեն հրեատեացու թեան։ Ոմանք երա-

նու թեամբ կը յի շեն Հիթ լէ րը եւ կ՚ափ-

սո սան անոր ան մարդկա յին արար քին 

կի սաւարտ մնա լուն։

Իսկ միւս կող մէ, յատ կա պէս 

արեւմտեան կողմն աշ խարհի, մատ նուած 

է խոր լռու թեան։ Այդ եր կիրնե րու ԶԼՄ-

նե րը առ հա սարակ չեն անդրա դառ նար 

կա տարուածին։ Հա սարա կու թիւնն ալ 

իր կար գին վա րակուած ըլ լա լով «իս լա-

մաֆո պի» կո չուած աղ տէն, չեն կրնար 

ար ժա նի կեր պով գնա հատել պա տահա ծը։

Բայց ինչ ըսել բո լոր այն մարդկանց 

հա մար, որոնք պաշ տօն ստանձնած 

են հա մամարդկա յին ար ժէքնե րու տէր 

կանգնե լու խոս տումով։ Այդ տե սակի պաշ-

տօննե րու մէջ առա ջին կար գի վրայ պէտք 

է գտնուի ՄԱԿ-ի ընդհա նուր քար տուղա-

րը։ Եկուր տես որ Պան Քի Մուն այս հրա-

տապ նիւ թի շուրջ Թէլ Ավիվ կա տարած 

այ ցե լու թեան ըն թացքին մամ լոյ յայ տա-

րարու թիւն ըրաւ եւ Հա մասը մե ղադ րեց 

հի ւան դա նոց նե րը ռազ մա կան նպա տակ-

նե րով օգ տա գոր ծե լուն հա մար։ Այ սինքն 

ՄԱԿ-ի քար տուղա րը դուրս ելած էր իր 

պաշ տօ նէն եւ կը ստանձնէր Նէ թանեահուի 

պաշ  տօնա կան բան բե րի պար տա կանու-

թիւնը։ Մենք մեր երկրի բա զում փոր-

ձե րով գի տենք թէ ստա խօսու թեան ամե-

նաաժան ձեւն է Մու նի խօս քե րը։ Չէ որ 

հա մաշ խարհա յին չա փանի շով դա տապար-

տե լի է հի ւան դա նոց նե րու կամ դպրոց-

նե րու վրայ յար ձա կիլ, յար ձա կող նե րը կը 

դի մեն նման պատ րուակ նե րու։ Վար չա-

պետ Էր տո ղան ալ, երբ կը քննա դատուէր 

իր երկրին մէջ բան տարկուած աւե լի քան 

100 լրագ րողնե րուն հա մար, ան փութօ րէն 

կը պնդէր թէ անոնք կը դա տուին ահա-

բեկ չութեան մե ղադ րանքով։

Իսկ արեւ մուտքին կամ աւե լի ճիշդ 

բա ռով զու լում բա նեց նողնե րուն «ահա բեկ-

չութիւն» կո չածը ան վե րապա հօրէն ըսենք 

որ մեր գնա հատու մով ար ժա նապա տուու-

թիւն ու նե ցող ժո ղովուրդի մը բռնա կալին 

դէմ տա րած մի գու ցէ ճա րահատ, բայց 

նոյնքան վեհ դի մադ րութիւնն է։ Պա ղես-

տի նի առաս պե լական պետ Եասէր Արա-

ֆաթ «իմ փոք րիկ զօ րավար նե րը» կո չած 

էր այն տասն-տաս ներկուամեայ պա տանի-

ները, որոնք Գո ղեաթի հետ մարտնչող 

Դա ւիթի նման քար կը շպրտէին թշնա-

մի զի նուո րի հրա սայ լե րուն։

Սկսե լով ՄԱԿ-ի քար տուղա րէն, ԱՄՆ-ի 

նա խագա հէն, Անգլիոյ վար չա պետէն եւ 

բո վան դակ Եւոր պա յի ժո ղովուրդնե րէն, 

ով որ ու զէ կրնայ ահա բեկիչ հա մարել 

այդ ժո ղովուրդի պայ քա րը։ Բայց մենք՝ 

հա յերս երբ կը պատ րաստուինք ցե ղաս պա-

նու թեան հա րիւ րա մեակը նշե լու, բո լորէն 

աւե լի պար տա ւոր ենք նման զու լումի 

մատ նուած մարդկանց զօ րակ ցե լու։ Չըլ լայ 

որ ան պատկառ հայ մը այս դէպ քը դի տէ 

լոկ կրօ նական խտրա կանու թեան հիմ քով։ 

Չի կրնար օձի քը ազա տել մեր եղեռ նա-

զոհ նախ նեաց հա լածան քէն։ 

Մենք ու Մերոնք

Կազզան նաեւ 
հայու խնդիր է

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ
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Զինուորական Վճռաբեկ Ատեանը Սեւակ Պալըքճըի դատավարութիւնը մերժեց կանոնական 

թերութիւններու պատճառաւ։ Սեւակ Պալըքճը Պաթման քաղաքի մերձակայ զօրանոցին մէջ 

պարտադիր ծառայութիւն կատարած միջոցին 24 Ապրիլ 2011-ին սպանուած էր Քըվանչ Աղաօղլու 

անուն շարքայինի կրակոցով։ Զինուորական Վճռաբեկ Ատեանը դատական թղթածրարին վրայ 

դատարանի անունին նշուած չըլլալը կանոնի թերացում համարեց եւ ետ վերադարձուց դատարան։ 

18 Սեպտեմբերին այս ոճիրի դատավարութիւնը պիտի վերսկսի։

Տիյարպէքիրի Օդային Ուժերու Հրամանատարութեան զինուորական դատարանը 26 Մարտ 

2013-ին վճիռ արձակած եւ ամբաստանեալ Քըվանչ Աղաօղլուն «գիտակցաբար թերանալով 

մարդասպանութիւն կատարել»ու յանցանքով չորս տարի, հինգ ամիս եւ տասը օր բանտարկութեամբ 

պատժած էր։ Պալըքճը ընտանիքը այս վճիռէն վերջ իսկոյն դիմած էր Վճռաբեկ Ատեան։

ՊԱՐՈՅՐ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

 baruyr@agos.com.tr

Սա սունցի  ներու Հայ  րե   նակ  ցա   կան Միու -

թեան 2011-ի Օգոս  տո   սին Երե  ւանի մէջ 

Հա  մահայ  կա   կան Խա  ղերու փայ  լուն մաս -

նակցու  թիւնը երեք տա  րի անց կ՚են  թարկուէր 

տգեղ ցե  խար  ձա   կու  մի մը։ 17 Յու  լիս թուակիր 

Ժա  մանակ օրա  թեր  թը «Մտա  հոգիչ Երե -

ւոյթ» խո  րագի  րով եւ իրե  րայա  ջորդ երեք 

օրուայ հրա  տարա  կու  թիւննե  րով կը փոր -

ձէր ար  դա   րաց  նել Հա  մահայ  կա   կան Խա -

ղերու կազ  մա   կեր  պիչ խումբի ան  դամնե -

րէն Մա  ժակ Չա  քըր Օհա  նեանի գրի առած 

նա  մակի մը պնդումնե  րը եւ պա  ռակ  տումը 

կան  խե   լու մտա  հոգու  թեամբ խոր  հուրդ կու 

տար, որ Թուրքիոյ Հա  յոց Պատ  րիար  քա  -

կան փո  խանորդն ալ նա  մակով մը կան -

խէ ու  րիշ ոեւէ խումբի մաս  նակցու  թիւնը։ 

Երե  ւոյ  թը ու  շագրաւ էր մա  նաւանդ երբ 

պար  զուեցաւ թէ Իս  թանպու  լի կար  գա  -

դիր յանձնա  խումբի ան  դամնե  րը չեն բաժ -

ներ Օհա  նեանի տե  սակէտ  նե   րը։ Այս պայ -

մաննե  րու տակ նախ դի  մեցինք Սա  սու  նի եւ 

Մուտքիի հա  յերու հայ  րե   նակ  ցա   կան միու -

թեան ատե  նապետ Արամ Տէ  միրի, Հայ  կա  -

կան Ողիմ  պիական  նե   րու Սա  սու  նի կար  գա  -

դիր յանձնա  խու  մբի ան  դամ Էֆ  րիմ Պա  ղի, 

Հա  մահայ  կա   կան Խա  ղերու Իս  թանպու  լի 

կար  գա   դիր յանձնա  խումբի ատե  նապետ 

Ղա  զարոս Ու  նա   նի ու Մա  ժակ Չա  քըր Օհա -

նեանի։ Ստո  րեւ իրենց այս մա  սին խօս  քե   րը.

Արամ Տէ  միր.- «Իս  թանպու  լա   հայ հա -

սարա  կու  թե   նէ ներս իմ վար  չա   կան աշ  խա  -

տու  թիւններս կը սկսին Պէզ  ճեան Սա  նուց 

Միու  թեան վար  չութե  նէն, եւ Գումգա  բուի 

Մայր Եկե  ղեց  ւոյ թա  ղակա  նու  թե   նէն։ Մենք 

այդ ժա  մանակ ալ պա  ռակ  տի՞չ էինք, թէ 

ոչ մեր սաս  նե   ցի ինքնու  թիւնով միու  թիւն 

հիմ  նե   լէ ետք պա  ռակ  տիչ եղանք։ Հիմ -

նարկու  թեան օրէն սկսեալ մեր դռնե  րը 

բաց եղան ամ  բողջ հա  յու  թեան դի  մաց։ 

Նա  խորդ Հինգշաբ  թի օր Հա  մահայ  կա   կան 

Խա  ղերու մա  սին ժո  ղովի մը մաս  նակցե -

ցանք, ուր այս նիւ  թե   րը եր  բեք օրա  կար  գի 

չե  կան։ Մա  ժակ Չա  քըր ինք բա  ցակայ էր 

այդ ժո  ղովին։ Եթէ բա  րեացա  կամ ըլ  լար 

նախ  քան այսպէս նա  մակ մը գրե  լը, մե  զի 

հետ կա  պի մէջ կ՚ըլ  լար։ Ու  րեմն մենք չենք 

հա  ւատար իր բա  րի նպա  տակին։ Իր չե  ղած 

ամէն տե  սակ հա  մագոր  ծակցու  թեան բաց 

ենք։ Մենք որո  շած ենք ու պի  տի մաս -

նակցինք Հա  մահայ  կա   կան վե  ցերորդ խա -

ղերուն։ Այս մա  սին Հա  յաս  տա   նի կազ  մա  -

կեր  պիչ յանձնա  խումբի հետ ալ կա  պի մէջ 

պի  տի ըլ  լանք» ըսաւ սա  սունցի  ներու միու -

թեան ատե  նապե  տը։

Էֆ  րիմ Պաղ, որ 2011-ի Հա  մահայ  կա  -

կան Խա  ղերու ժա  մանակ միու  թեան ատե -

նապետն էր, իր կար  գին կը յայտնէ թէ 

իրենք եր  բեք խտրա  կանու  թիւն չեն ըրած 

նա  խորդ խա  ղերու ժա  մանակ ալ, բայց 

ատեն ատեն իրենք խտրա  կանու  թեան են -

թարկուած են։ «Նիւ  թա   կան առու  մով ալ 

բեռ չենք եղած այս հա  մայնքին։ Ողջ ըլ -

լան կարգ մը բա  րերար  ներ նպաս  տե   ցին, 

բայց ծախ  սե   րուն շատ աւե  լի մեծ բա  ժինը 

մենք մեր մի  ջոցաւ ապա  հովե  ցինք։ 300 սա -

սունցի  ներով տո  ղանցքի մաս  նակցի  լը երազ 

մըն էր մե  զի հա  մար եւ չենք ար  տօ   ներ որ 

ոեւէ մէ  կը խա  փանէ այդ երա  զը»։

Ղա  զարոս Ու  նան եւս կ՚ընդվզի Մա -

ժակ Չա  քըր Օհա  նեանի այս ելոյ  թին։ «Ես 

խնդիր  նե   րը միշտ հա  մերաշ  խութեամբ լու -

ծե   լու կողմնա  կից եմ։ Ժո  ղովին այս նիւ  թը 

չխօ  սուե  ցաւ, նոյ  նիսկ այս մա  սին դժգո  հու -

թիւն ալ չար  տա   յայ  տուեցաւ։ Ուստի մնա -

ցեալը իր անձնա  կան տե  սակէտն է։ Սա -

սունցի մեր ըն  կերնե  րը ինչպէս նա  խոր  դին, 

գալ տա  րուայ խա  ղերուն ալ պի  տի մաս -

նակցին եւ ես յա  ջողու  թիւն կը մաղ  թեմ 

իրենց։ Մենք որ  պէս Իս  թանպու  լի կար  գա  -

դիր յանձնա  խումբ նման նա  մակ մը չենք 

ղրկեր Հա  մաշ  խարհա  յին կո  միտէին»։

Այս բո  լորէն ետք Մա  ժակ Չա  քըր Օհա -

նեան ալ կը յանձնէ թէ նա  մակը իր անձնա -

կան կար  ծի   քի ցո  լացումն է։ «Ես Հա  մաշ -

խարհա  յին կո  միտէի ան  դամ եմ։ Նա  մակը 

իմ անձնա  կան գա  ղափար  ներս կը բո  վան -

դա   կէ։ Իմ միակ նպա  տակս միաս  նութիւն 

ապա հովել է» կ՚ըսէ Չա քըր Օհանեան։ 

Սասունցիներ՝ «Պի  տի մաս  նակցինք 

վե  ցերորդ Հա  մահայ  կա   կանին»

Անհրաժեշտ է 
նոր դատ բանալ
ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Սահմանադրական դատարանը 

Հրանդ Տինքի ոճիրի մասին վճիռ 

արձակեց։ Դատարանը իր վճիռին մէջ կը 

նշէ, որ ոտնակոխուած է Տինքի ապրելու 

իրաւունքը եւ աւելի ետք ալ ազդեցիկ 

հարցաքննութիւն մը չէ կատարուած։ 

Վճիռը ակնարկութիւն կ՚ընէ նաեւ 

ԵՄԻԱ-ի որոշումին ու կը հաստատէ 

թէ այդ որոշումին պահանջածներն ալ 

չեն կատարուած։ Այս պայմաններու տակ 

ատեանը կանոններու զանցառութիւնը 

պատճառաբանելով ի հիմանէ ջնջեց 

դատավճիռը։ Սահմանադրական 

դատարանի այս որոշումէն ետք 

Տինք ընտանիքի իրաւապաշտպան 

Հաքան Պաքըրճըօղլու ըսաւ, որ այս 

հանգրուանին անհրաժեշտ կը դառնայ 

դատ բանալ։

Տինքի սպանութենէն ետք, երբ 

դատավարութեան եւ հարցաքննութեան 

ընթացքին յստակ զարգացում մը չէր 

արձանագրուած, Տինք ընտանիքի 

իրաւապաշտպանները դիմում կատարած 

էին Սահմանադրական դատարան։ 

Դատարանը փաստաբաններու դիմումը 

նկատի ունենալով 17 Յուլիսին վճիռ 

կայացուց։ Այժմ կը սպասուի այս վճիռի 

պատճառաբանութեան հրապարակումը։ 

Ինչպէս պիտի յիշուի, Տինքի 

սպանութեան հետ առնչուած բազմաթիւ 

զինուորներու, ոստիկաններու եւ պետական 

ծառայողներու հասցէին մեղադրանքներ 

ներկայացուած եւ կառավարութենէն 

ամբաստանեալներուն դատուելուն 

համար արտօնութիւն պահանջուած 

էր։ Իշխանութիւնները ընդմիշտ եւ 

յարատեւօրէն մերժած էին դատարանի 

այս ուղղութեամբ պահանջները։ Թէեւ 

աւելի ետք հասարակութեան մօտ 

«Դատական չորրորդ փաթեթ» կոչեալ 

բարեփոխումները վաւերացուեցան 

խորհրդարանի կողմէ եւ վերոնշեալ 

մեղադրեալներու դատուելուն համար 

արգելք չէր մնացած։ Սակայն ի դէմ 

այս զարգացումին, մինչեւ այսօր 

հարցաքննութիւն չէ կատարուած 

այդ ժամանակուայ Իսթանպուլի 

ապահովութեան տնօրէն Ճէլալէտտին 

Ճէրրահի եւ այլ ինը անձերու դէմ։ 

Ուրֆայի հովասուն ննջարանները

«Ոմանք» եւ «Մեծ Պազար» նոյն բեմին վրայ

ՍԷՐՏԱՐ ՔՈՐՈՒՃՈՒ 

serdarkorucu@hotmail.com

Ուրֆա յի նախ կին հայ  կա   կան եկե  ղեցի  ները ժա  ման  կի ըն  թացքին վե  րածուեցան մզկի -

թի եւ ստա  ցան նոր անուանա  կոչումներ։ Այսպէս 

քա  ղաքին Սուրբ Աս  տուածա  ծինը Սէ  լահատ  տին 

Էյիւ  պի, իսկ Սուրբ Առա  քելոցն ալ Ենի Ֆըր -

ֆըրլը ճա  մի վե  րանուանուեցան։ Բայց ուրֆա -

ցինե  րը ամա  ռուան կի  զիչ օրե  րու զու  գա   դիպող 

իս  լամնե  րու ծո  մապա  հու  թեան ամիս՝ Ռա  մազա -

նէն դուրս այնքան ալ շա  հագրգռուած չէին այս 

նախ  կին եկե  ղեցի  ներէ փո  խան  ցուած մզկիթ  նե  -

րուն հան  դէպ։ Ռա  մազա  նը պատ  ճառ եղաւ որ 

եկե  ղեցի  ները ժո  ղովուրդի ու  շադրու  թեան ար  ժա  -

նանան։ Տրուած ըլ  լա   լով որ եր  կու շի  նու  թիւնն ալ 

օժ  տուած են կլի  մայա  փոխիչ սար  քե   րով, ուրֆա -

ցիներ կու գան այս տա  ճար  նե   րուն մէջ մրա -

փելու մին  չեւ իֆ  թա   րի ժա  մը։

Ուրֆայի խորհրդա  նիշ հա  մարուած ձու  կե   րու 

աւա  զանի մօ  տակայ  քի Սուրբ Աս  տուածա  ծինը 

եպիս  կո   պոսա  նիստ կեդ  րոն էր եւ ժո  ղովուրդի 

մէջ կը կո  չուէր Աւագ եկե  ղեցի անու  նով։ Կող  քի 

Հա  յոց Քո  լէճին եւ այս օրուայ Հան  րա   պետու -

թեան Միջ  նա   կարգ դպրո  ցին գտնուած տա  րած -

քին մէջ եկե  ղեցի մը եւս կար, որ այ  սօր ան  հե  -

տացած է։ 1915-էն ետք Աւագ եկե  ղեցին եր  կար 

տա  րիներ ան  տէ   րու  թեան մատ  նուեցաւ եւ աւե  լի 

ետք ալ ծա  ռայեց որ  պէս ելեկտրա  կայան։ Վեր -

ջա   պէս 1993-ին վե  րածուեցաւ մզկի  թի։

Քա ղաքի Սուրբ Առա քելոց եկե ղեցին ալ 

նման պատ մութիւն մը ու նե ցաւ։ Ան շատ աւե լի 

կա նուխ, 1956-ին մզկիթ դար ձած էր։ Ուրֆա-

յի կու սա կալու թեան կայ քէ ջին վրայ չի նշուիր 

եկե ղեց ւոյ հայ կա կան ան ցեալը։ Հոն կ՚ըսուի 

հե տեւեալը. «Քրիս տո նէու թեան հա մար կա րեւոր 

Վա րագայ Խա չը 1092-ին Ուրֆա բե րուած եւ 

այս եկե ղեցին տե ղադ րուած է»։ Նոյն կա ռոյ ցի 

հա մար քա ղաքա պետա րանի կայ քէ ջին մէջ կը 

յի շուի հայ կա կան ան ցեալը եւ կ՚ըսուի, թէ ան 

նախ քան 1956-ին մզկի թի վե րածուիլը, գոր ծա-

ծուած է որ պէս ար գե լանոց։  

ՊԷՐԻՎԱՆ ԷՐՊԻԼ

erbil.berivan@gmail.com

Գա րակէօզեան որ   բա       նոցի հիմ   նարկու   թեան դա  -

րադար   ձի առ   թիւ Իս   թանպու   լի «Ոմանք» եւ 

Փա   րիզի «Մեծ Պա   զար» երաժշտա   կան խումբե   րը 

հա   մատեղ հա   մեր   գով մը բեմ կը բարձրա   նան։ 

26 Յու   լիս Շա   բաթ ժա   մը 21.00-ին Գ   նալը 

կղզիի ֆութպո   լի դաշ   տին մէջ, կա   յանա   լիք հա  -

մեր   գի նա   խօրեակին զրու   ցե       ցինք «Ոմանք»ի ան  -

դամնե   րէն Լա   րա Նա   րինի, Իլ   քէմ Պալ   սէ       չէնի եւ 

Ռու   բէն Մել   քի       սէթօղ   լուի հետ։

Հա   զիւ եր   կու տա   րուայ ան   ցեալ ու   նե      -

ցող «Ոմանք», դեռ յստա   կօրէն չէ ճշդած իր 

երաժշտա   կան ու   ղին։ «Կար   ծես քո   լաժ մը ըլ   լա      -

յինք։ Նուագա   րան   նե       րու բեր   մամբ 

ազ   գագրա   կան ենք եւ ելեկտրո  -

նիկ, երաժշտա   կան կշռոյ   թը ռա   քի 

տպա   ւորու   թիւն կը թո   ղու, իսկ 

յան   կարծա   նուագ   ման պա   հերուն 

ալ ճա   զի երանգներ կը ցո   լաց  -

նենք» կը բա   ցատ   րէ Ռու   բէ       նը։ 

Իլ   քէմ այս նիւ   թը կը բա   ցատ   րէ 

խումբի ան   դամնե   րուն երաժշտա  -

կան տար   բեր ոճե   րէն մեկ   նե       լով։ 

«Իրա   կանու   թեան մէջ մենք որոշ 

կա   ղապա   րի մը չեն   թարկուելով 

աւե   լի ազատ ենք փոր   ձա       րարա  -

կան մեր որո   նումնե   րուն մէջ»։ 

Իսկ Լա   րա Նա   րին դեռ ճամ   բուն սկիզ   բը կը հա  -

մարէ ինքզինք ու կ՚ըսէ.- «Ես Ոման   քի հետ եր  -

գե       լէ վերջ մուտք գոր   ծե       ցի երաժշտա   նոց։ Փոր  -

ձե       լու յա   րատեւ առիթ մը կայ առ   ջեւս։ Ես այս 

առի   թը բա   րեբախ   տութիւն կը հա   մարեմ»։

Փա   րիզի «Մեծ Պա   զար» երաժշտա   կան խումբն 

ալ մեծ նմա   նու   թիւններ ու   նի «Ոմանք»ի հետ։ Եր   կու 

խումբերն ալ եօթ   նա       կան ան   դամնե   րէ կը բաղ   կա      -

նան։ Հի   մ   նակա   նին հայ   կա       կան երաժշտու   թիւն ար  -

տադրե   լով հան   դերձ յա   ճախ դուրս կու գան աւան  -

դա       կան ոճէն եւ առիթ կ՚ըն   ծա       յեն ներշնչումնե   րու։ 

Բո   լոր այս յատ   կութիւննե   րով կա   րելի է ըսել, որ 

Շա   բաթ երե   կոյ հա   ճելի անակնկալ մը կը սպա  -

սէ բո   լոր այն երաժշտա   սէր   նե       րը, որոնք ներ   կայ 

պի   տի գտնուին այս ան   նա       խադէպ հա   մեր   գին։ 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ
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Պոյաճըգիւղի Ս. Երից Մանկանց եկե ղեց-

ւոյ թա ղական խոր հուրդի ատե նապետ 

ընտրուած օրէս այս կողմ, 11 տա րիէ ի վեր 

կը զբա ղիմ կող քի փո ղոցի եկե ղեցա պատ կան 

աղ բիւրի խնդի րով, որ կա ռու ցուեր է 1853-

ին, եկե ղեց ւոյս հին մա դիր բա րերար Մի սա ք 

Ամի րայի կող մէ, ի յի շատակ իր հօր՝ Ակնցի 

Հա ճը Պետ րո սի հոգ ւոյն։ Աղ բիւրին ետեւ 

կայ նաեւ 25 քա ռակու սի մեթր տա րած քով 

ջրամ բար մը։ 

1949-ին երբ Գա տաստրո յի պաշ տօ նեաներ 

կը գրան ցեն տա րած քը՝ աղ բիւրն ալ կը 

նշեն իբ րեւ քա ղաքա պետու թեան սե փակա-

նու թիւն։ Այն ժա մանա կուայ թա ղակա նու-

թիւնը կամ տե ղեակ չըլ լա լով, կամ ալ պար-

զա պէս ան տարբե րու թեան հե տեւան քով չեն 

առար կեր այս գրան ցումին։ 

Պաշ տօն ստանձնե լէս ետք դի մում 

կա տարե ցի Սա րըերի քա ղաքա պետա րանին, 

մե զի պատ կա նող աղ բիւրը ետ ստա նալու 

հա մար։ Նոյ նիսկ պատ րաստ էի խորհրդանը-

շա կան գու մա րով մը ետ գնե լու։ Ի դէմ 

քա ղաքա պետի բա րեացա կամու թեան, խոր-

հուրդի ան դամնե րէն ոմանց առար կութիւ-

նով չի րակա նացաւ այդ առա ջարկս։ Ապա 

քա ղաքա պետը փո խուե ցաւ, բայց ես յա ճախա-

կի շա րու նա կեցի դի մումներս։ 2003-ին օր մը, 

կէս գի շերին, ան ծա նօթ ներ աղ բիւրի պատ-

մա կան հա յատառ յու շագրու թիւնը գող նալ 

փոր ձե ցին։ Ժամ կո չի մի ջոցով վե րահա սու 

եղայ եւ փու թա ցի աղ բիւրի մօտ։ Վեր ջին 

պա հուն հա սած էի եւ դժուարաւ յա ջողե-

ցայ ետ առ նել գրու թեան կտո րը։ Իս կոյն 

գրա ւոր դի մում կա տարե ցի քա ղաքա պետա-

րան պատ մական հնու թեան պահ պա նու մը 

պա հան ջե լով։ Խո րիմաստ էր եկած պա տաս-

խա նը՝ «Մենք դրամ չու նինք, դուք պահ-

պա նեցէք»։ Շա րու նա կեցի ճնշում բա նեց նել 

քա ղաքա պետին վրայ ու վեր ջա պէս յա ջողե-

ցայ դի մումս քա ղաքա պետա րանի մի ջոցաւ 

յու շարձան նե րու խոր հուրդի եր րորդ բաժ-

նին ղրկել։ Մի ջոց մը ետք յու շարձան նե րու 

խոր հուրդն ալ այս մա սին իրա ւասու թիւնը 

պայ մա նաւո րեց Մշա կոյ թի Նա խարա րու-

թեան յա տուկ թոյլտուու թեան։ 

Մինչ այդ լոյս կը տես նէ կա ռավա րու-

թեան պատ րաստած բա րեփոխ ման օրէն-

քի փա թեթը։ Այդ ծի րէն ներս եկե ղեց ւոյն 

թա փուի փաս տա թուղթը պա հան ջե լու հա մար 

դի մում կա տարած մի ջոցիս կը նշեմ նաեւ 

աղ բիւրին թա փուի յանձնումն ալ։ Վա քըֆ-

նե րու Ընդհա նուր Խոր հուրդը դրա կան կը 

պա տաս խա նէ եկե ղեց ւոյ մա սին պա հան ջիս, 

բայց կը մեր ժէ աղ բիւրի թա փուն յանձնել։ 

Քա ղաքա պետա րանը կրկին դի մում մը կը 

կա տարէ յու շարձան նե րու խոր հուրդին, առա-

ջար կե լով որ աղ բիւրին թա փուն գրան-

ցուի իր անու նով, բայց մենք ստանձնենք 

վե րանո րոգու մը։ 

Նշեմ որ յու շարձան նե րու խոր հուրդը իր 

որո շումնե րէն տե ղեակ կը պա հէ Ան գա րայի 

մէջ գոր ծող Թան գա րան նե րու տնօ րէնու-

թիւնը։ Այս ան գամ կը մեկ նիմ մայ րա քաղաք, 

տե սակ ցե լու հա մար այդ տնօ րէնու թեան 

տե ղեկագ րի հե ղինա կին հետ։ Խօ սակիցս 

բա ւական կո պիտ կը վե րաբե րի ինձ հետ։ 

Կը զգամ որ տի կինը կը պատ կա նի «գորշ 

գայ լեր»ու ցե ղին։ Կը յա մառիմ ու կը պար-

տադրեմ որ տնօ րէնին հետ տե սակ ցիմ։ Ի 

վեր ջոյ կը յա ջողիմ եւ «գորշ գայլ» տիկ-

նոջ ըն կե րակ ցութեամբ կը ներ կա յանամ 

տնօ րէնին։ Լու սա դէմ անձ մըն է տնօ րէնը 

եւ հա կառակ որ այդպէս սո վորու թիւն չու-

նիմ, ան գի տակ ցա բար «սե լամուն ալէյ քում» 

ըսե լով կը բա րեւեմ զինք։ Նոյն ոճով կը 

փո խադար ձէ բա րեւս ու կը սկսի թղթած րա-

րը քննել։ Խնդրի լուծման հա մար մի ջոց ներ 

կը խոր հի, բայց բո լոր առա ջարկնե րը կը 

մեր ժուին «գորշ գայլ» պաշ տօ նու հիի կող մէ։ 

Ի վեր ջոյ լու սա դէմ տնօ րէնը տի կինին կը 

յայտնէ, թէ ինք կրնայ եր թալ եւ ին ծի ալ 

խոր հուրդ կու տայ որ դու ռը փա կեմ։ Ապա 

կը սկսի զիս փշա քաղող պատ մութեան։ Մայ-

րը Կրէ տէ կղզիէն ժո ղովուրդի փո խանակ-

ման ծրա գիրով եկած է Ան գա րա։ Ան տէր 

որ բուկ մըն է։ Գրի գոր եւ Մա րիամ Իս բիր 

ամո լը տէր կը կանգնին մօրըս եւ իրենց 

զաւ կին նման կը խնա մեն զինք։ Երբ կը 

հաս նի ամուսնու թեան տա րիքին, խոր հե լով 

որ իրենցնէ շատ հե ռու չմնայ տուն մըն ալ 

կը գնենք իրենց փո ղոցին մէջ, եւ իրենց 

հա րազատ թոռ նե րը կը հա մարեն անոր 

զա ւակ ներն ալ։ 

«Երբ թղթած րա րին վրայ կար դա ցի ձեր 

անու նը՝ Նա զար, ու րա խացայ որ Գիր գոր 

պա պուս երախ տի քի պարտքս հա տու ցա-

նելու առի թը գո յացած է»։ Այս ըսե լէն վերջ 

կը գան գա տի թղթա բանու թեան յա րու ցած 

դժուարու թիւննե րէ եւ խոր հուրդ կու տայ իր 

ցուցմունքնե րով նոր աղեր սա գիր մը գրե-

լու։ Այդ աղեր սա գիրով կրկին կը դի մեմ 

քա ղաքա պետա րան։ Լսած եմ որ բա րեկա-

ներ ու նի յու շարձան նե րու խոր հուրդին մէջ, 

օգ նութիւն կը խնդրեմ Դա ւիթ Քէօլէ դաւի թօղ-

լուէ։ Զիս լսե լէ ետք կը զան գա հարէ ըն կե-

րոջը, որ իր կար գին կարգ մը փաս տա-

թուղթեր եւ թղթակ ցութիւններ կը պա հան ջէ, 

որոնք ֆաք սի դրու թեամբ իս կոյն կը ղրկեմ։

Վե րահա սու կ՚ըլ լամ թէ պաշ տօ նէու-

թեան շրջա նը աւար տե լով ու րիշ պաշ տօ նի 

մը նշա նակուած է Ճան Պիլ ճան կո չուած 

«շուն»ը։ Ան մի ջապէս կը փու թամ նոր տնօ-

րէնին այ ցե լելու։ Ցե րեկուայ դա դար է եւ ես 

հա զիւ նրբանցքին մէջ կը հան դի պիմ իրեն։ 

Կը յայտնեմ թէ Պո յաճը գիւ ղի Հա յոց եկե-

ղեց ւոյ թա ղականն եմ եւ աւե լի քան տա սը 

տա րի է կը զբա ղիմ եկե ղեց ւոյ աղ բիւրի 

խնդի րով։ Զիս ու շադրու թեամբ լսե լէ ետք 

կը հարցնէ՝ «Անունդ Նա զա՞ր է»։ Զար մա-

ցած եմ։ Խոր հուրդի նա խագա հը ուրկէ գի տէ 

անունս։ Զար մանքով կը հարցնեմ ու ամէն 

ինչ կը պար զուի։ «Ես Դա ւիթին ըն կերն 

եմ, եր կու շա բաթ առաջ փաս տա թուղթեր 

ղրկած էիր ին ծի»։ Ան գա րայի ծա նօթ դէպ քէն 

ետք, ահա ւասիկ նոր հրաշք ծա նօթու թիւն 

մը եւս։ «Ինչ կ՚ընես ըրէ, քա ղաքա պետա-

րանէն վա ճառ քի թոյ լտուու թեան գրու թիւն 

մը բեր», կ՚ըսէ ին ծի։

Այս լսե լով կրկին կը դի մեմ Սա րըերի 

քա ղաքա պետա րան։ Քա ղաքա պետը եւ 

անձնա կազ մը ալէ վի են։ Անոնցմէ օգ նութիւն 

կը խնդրեմ։ Իրենց կու սակցու թեան քա ղաքի 

ներ կա յացու ցի չը Կիւրսէլ Թէ քինի բա րեխօ-

սու թեամբ, պա հան ջած գրու թիւնս կը հաս-

նի Յու շարձան նե րու խոր հուրդ։ Անընդհատ 

կը հե տապնդեմ ու վեր ջա պէս կ՚իմա նամ 

թէ մեր նիւ թը պի տի քննար կուի Երեք-

շաբթի օրուայ ժո ղովին։ Ժո ղովին օրը ես 

ալ հոն եմ։ Յոյ սով եմ որ այս ան գամ 

պի տի յա ջողիմ։ Բայց կրկին հիաս թա փու-

թիւն։ Խոր հուրդի նա խագա հը քա ղաքը չէ։ 

Գա զաքիս տան կը գտնուի։ 

Հիաս թա փուած եմ՝ որով հե տեւ ըն թացքը 

փո խելիք միակ ան ձը ինքն էր։ Միւսնե րը 

ար դէն նա խապէս ալ նոյն պաշ տօ նի վրայ 

էին։ Եւ մտա վախու թիւնս ճիշդ դուրս կու 

գայ։ «Խնդրոյ առար կայ կա լուա ծը հա սարա-

կապատ կան է, ուստի կա րելի չէ ծա խել, 

իսկ եթէ եկե ղեցին նո րոգել կը փա փաքի, 

ար տօ նուած է»։ Այս գրու թիւնը կար դա-

լով բո լոր տրա մադ րութիւնս խան գա րուած 

է։ Ի սպառ եղած է տա սը տա րուայ ջան-

քերս։ Սա րըերի քա ղաքա պետա րանի պաշ-

տօ նեանե րէն մէ կը՝ «տա սը տա րի է որ հոս 

կ՚աշ խա տիմ, մօտ օրէն թո շակա ռու պի տի 

ըլ լամ, դուն դեռ այս աղ բիւրով կը զբա ղիս», 

ըսաւ։ «Եթէ քու պապդ ալ իր հօր հա մար 

աղ բիւր մը կա ռու ցած ըլ լար, դուն ալ ինձ 

նման չէի՞ր աշ խա տէր» ըսի։ Ամօթ խա ծու-

թեամբ գե տին նա յեցաւ եւ հա զիւ լսե լի ձայ-

նով մը «չե՜մ գի տեր» թո թովեց։

Իսկ ես գի տեմ։ Պո յաճը գիւ ղի եկե ղեց ւոյ 

թա ղական ընտրուած օրս գի տէի որ այս է 

իմ հիմ նա կան պար տա կանու թիւնս։ Նախ նի-

ներէն փո խան ցուած աւան դին տէր կանգնիլ, 

պայ քա րիլ՝ անոնց յափշտակ ման դէմ։

5737 հա մար Վա քըֆ նե րու օրէն քի 

ժա մանա կաւոր 11-րդ յօ դուա ծը կ՚ըսէ թէ, 

եթէ 1936-ի յայ տա րարագ րի մէջ նշուած է, 

աղ բիւրներն ալ կրնան վե րադար ձուիլ պատ-

կան հիմ նադրա մին։ Ես վստահ եմ որ, այս 

նշու մը լոկ իմ ջան քե րուս հե տեւան քով տեղ 

գտած է այդ յօ դուա ծին մէջ։ Բայց մեր հո գը 

չէ աւա րատած։ Աղ բիւրը չէ նշուած յայ տա-

րարագ րին մէջ, քա նի որ ան շա հու թա բեր 

կա լուած չէ։ Կրկին կը դի մեմ Վա քըֆ նե րու 

Ընդհա նուր տնօ րէնու թեան։ Ընդ միշտ կը 

մա շեց նեմ այս տնօ րէնու թեան մօտ փոք րա-

մաս նութեան հիմ նարկնե րու ներ կա յացու ցիչ 

Լա քի Վին կա սի դու ռը։ Վեր ջա պէս 2012-ի 

վեր ջե րուն մօտ պա րոն Վին կա սէն կը ստա-

նամ աւե տիսը։ Ի վեր ջոյ պի տի ստա նանք 

թա փուն։ Վազ ն ի  վազ կ՚եր թամ Կա լուած-

նե րու Գրանցման բա ժին։ Բայց ի՞նչ տես-

նեմ։ Աղ բիւրը իբ րեւ թէ իր սե փակա նատէ րին, 

Սա րըերի քա ղաքա պետա րանի պարտքե րուն 

փո խարէն ի պահ դրուած է։ Պահ դնո-

ղը Ըն կե րային Ապա հովագ րութեան Խոր-

հուրդն է։ Իրա ւաբան նե րէն կը սոր վիմ թէ, 

Վա քըֆ նե րու օրէն քը եւ այլ օրէնքներ կ՚ար-

գի լեն պատ մա կան յու շարձան նե րու ի պահ 

դրուիլը։ Իս կոյն կը դի մեմ այս խոր հուրդի 

Սա րըերի մաս նա ճիւ ղին։ Կրկին կը հան-

դի պիմ դժկամ տնօ րէնու հիի մը։ Տնօ րէնու-

հի՝ որ ի զօ րու չէ իր կար դա ցած յօ դուա ծը 

ըն կա լելու։ Այդ հանգրուանին կար գաւ կը 

դի մեմ ԱՔՓ-ի քա ղաքի ներ կա յացուցչու թեան, 

Սա րըերի մաս նա ճիւ ղին, Ազ գա յին Ապա-

հովագ րութեան Խոր հուրդի տնօ րէնու թեան եւ 

տնօ րէն նե րու նիւ թե րով զբա ղուող փոխ կու-

սա կալին։ Վեր ջա պէս 30 Յու նուար 2013-ին 

կը տի րանանք թա փուին։ Բայց տա կաւին 

չար չա րանք ու նինք տա նելիք։ Յու շարձան-

նե րու Պահ պանման Խոր հուրդը կրկին ու 

կրկին կը մեր ժէ մեր նո րոգ ման նա խագի-

ծը եւ նոր պա հանջներ կը ներ կա յաց նէ։ Ի 

վեր ջոյ ալ կը վճռէ նո րոգու թեան ՔՈՒ ՏԷՓ-ի 

հսկո ղու թեան տակ կա տարուելուն։

Աւար տե լու մօտ է համ բե րու թեանս բար դը, 

իսկ ես մտա հոգ եմ, ար դեօք հի մա ին չո՞վ 

պէտք է զբա ղիմ։ 

Սի րով՝ 

Նա զարէթ Էօզ սա հակեան      

Երբ ժա մանա կին հա զար նե րով հա շուուած ազ գա յին կա լուած եւ 

հարստու թիւն ան հետ կորսնցու ցեր ենք այս երկրի մէջ, առանց դոյզն 

իսկ մի ջամ տութեան հնա րաւո րու թիւն ու նե նալու, եւ այ սօր անոնց 

փշրանքնե րէն մի քա նին, հոգ չէ թէ ո՛չ այնքան հեշ տութեամբ կը 

վե րադար ձուին իրենց սե փակա նատի րոջ՝ ազ գին… 

Երբ տեղ մը կարգ մը հա յանուն թա ղական ներ ձե ւով մը վար-

չութեանը ընտրուած իրենց թա ղին եկե ղեցա պատ կան կա լուած նե րը 

վա ճառ քի հա նելու ջա նադ րութեան մրցու մի ելած են…

Աս դին, այ լեւս մո մով փնտռուելու չափ նուազա ցած, Պի րէճի քի 

«Քէ լայ նաք» թռչնազ գիի նման ցե ղը փճա նալու վտան գի տակ մնա-

ցած օրի նակե լի թա ղական մը, սրտցաւ նա մակ մը գրի է առեր, ուր 

կը պատ մէ ազ գա պատ կան աղ բիւր մը կո րուստէ փրկե լու հա մար 

տա րինե րէ ի վեր տա րած յա մառ պայ քա րը, եւ դեռ յոյս ու նի որ 

եկե ղեցիին պի տի վե րադարձնէ զայն. 

Թէեւ քիչ մը հա մառօ տեցինք, բայց կ՚ար ժէ ու շադրու թեամբ կար դալ։

Ակօս

2
Յամառ պայքարի մը արգասիքը

Թաք  սի   մի Ս. Յա  րու  թիւն եկե  ղեց  ւոյ Լու -

սա   ւորիչ Դպրաց դաս-երգչա  խումբը, 

որ հիմ  նո ւած է 1929-ին, այս տա  րի կը 

բո  լորէ իր 85 ամեակը, 2006 եւ 2008 

թո ւական  նե   րուն, որ  պէս առա  ջին պոլ  սա  -

հայ երգչա  խումբ իր մաս  կակցու  թիւնը բե -

րած է Երե  ւանի «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա -

կոյթ» փա  ռատօ  նին։

Երգչա  խումբը Մա  յիս 2014-ին հրա  ւէր 

ստա  նալով «Իմ Հա  յաս  տան» փա  ռատօ  նի 

վար  չութե  նէն, 27 Յու  լի   սին, մէկ շաբ  թո ւայ 

տե  ւողու  թեամբ, եր  րորդ ան  գամ ըլ  լա   լով 

պի  տի մեկ  նի Հա  յաս  տան, իր մաս  նակցու -

թիւնը բե  րելու Սփիւռքի Նա  խարա  րու  թեան 

կող  մէ կազ  մա   կեր  պո ւած սոյն փա  ռատօ  նին։

«Իմ Հա  յաս  տան» փա  ռատօ  նը կ՚ընդգրկէ 

պա  րարո ւես  տի, խմբեր  գա   յին արո ւես  տի, 

ան  հատ կա  տարումնե  րու օրեր եւ այլ բա -

ժին  ներ։ Լու  սա   ւորիչ երգչա  խումբը պի  տի 

մաս  նակցի խմբեր  գա   յին արո ւես  տի բա  ժ-

ինին, որ տե  ղի պի  տի ու  նե   նայ 1-5 Օգոս -

տոս թո ւական  նե   րուն։ 1 Օգոս  տո   սին ժա  մը 

19.00-ին պի  տի մաս  նակցի բաց  ման հան -

դէ   սին, որ ձօ  նուած է խմբա  վար Յով  հաննէս 

Չէ  քիճեանի 85-ամեակին, ձեռ  նարկը տե  ղի 

պի  տի ու  նե   նայ Կա  րէն Տէ  միր  ճեանի անո ւան 

մար  զա   համեր  գա   յին հա  մալի  րի մէջ։ «Լու -

սա   ւորիչ» երգչա  խումբը այս առ  թիւ պի  տի 

եր  գէ Ռու  բէն Ալ  թունեանի «Օրհներգ»ը։

Իսկ երգչա  խումբին յա  տուկ հա  մեր  գը 

տե  ղի պի  տի ու  նե   նայ 2 Օգոս  տո   սին, ժա  մը 

17.00-ին, Առ  նօ Պա  պաճա  նեանի հա  մեր -

գասրա  հէն ներս։ Սոյն հա  մեր  գին Լու  սա  -

ւորի  չը պի  տի ներ  կա   յաց  նէ դա  սական ու 

ար  դի հայ յօ  րինող  նե   րու գոր  ծե   րէն, ինչպէս՝ 

Կո  միտաս Վար  դա   պետ, Մա  կար Եկ  մա  -

լեան, Բար  սեղ Կա  նաչեան, Գրի  գոր Սիւ -

նի, Մա  ժակ Թօ  շիկեան, Խո  րէն Մէյ  խա  -

նէճեան եւայլն։

Մե  ներգնե  րով հան  դէս պի  տի գան Մա -

րալ Այ  վազ Չաղ  լըչու  պուքճու, Սեր  ճան 

Կա  զէրօղ  լու, Լե  նա Էլ  մաօղ  լու եւ Շանթ 

Չաք  մաքճը։ Երգչա  խումբին դաշ  նա   կով իր 

մաս  նակցու  թիւնը պի  տի բե  րէ Երե  ւանի Կո -

միտա  սի անո ւան երաժշտա  նոցի մաս  թը   րի 

ու  սա   նող, իս  թանպու  լա   հայ՝ Առէտ Պոզ  թաշ։

Երգչա  խումբի 32 եր  գիչնե  րուն կ՚ըն -

կե   րակ  ցին ըն  տա   նեկան պա  րագա  ներ ալ, 

որոնցմով ու  ղե   ւոր  նե  րուն թի ւը կը հաս-

նի 52 հոգիի։

Լուսաւորիչ 
երգչախումբը 
Հայաստանի 
ճամբորդ է

ԼՈՐԱ ՍԱՐԸ

lorasari@agos.com.tr

Հրանդ Տինք Հիմ նադրա  մի «Լրագ  րողնե  րու 

փո  խանա  կում» ծրագ  րի մի  ջոցաւ Հա  յաս -

տան եկած եմ։ Բա  ցի Երե  ւանեան շփումնե -

րէ, կ՚այ  ցե   լեմ նաեւ երկրի երկրորդ մեծ քա -

ղաքը՝ Կիւմրի։ Իբ  րեւ «Ակօս»ի արուես  տի 

եւ մշա  կոյ  թի էջե  րու խմբա  գիր, ծա  նօթ եմ 

Կիւմրիի Եր  կա   մեակին (bienal)։ Կը ծա -
նօթա  նամ 22 Օգոս  տո   սին մեկ  նարկող ին -

նե   րորդ Եր  կա   մեակի տե  ղադ  րող Գո  հար 

Սմո  յեանի հետ եւ կը զրու  ցենք քա  ղաքի 

եւ գե  ղարուես  տի շուրջ։

1988-ին Սպի  տակի երկրա  շար  ժով աւե -

րուած քա  ղաքը, 1998-էն այս կողմ ամէն 

եր  կրորդ ամառ կ՚ու  րա   խանայ գե  ղարուես -

տա   կան ճոխ ապ  րումնե  րով։ Աշ  խարհի զա -

նազան երկիրնե  րէն արուես  տա   գէտ  ներ կու 

գան եւ ամ  սուայ մը ըն  թացքին կը ներ -

կա   յաց  նեն իրենց ստեղ  ծա   գոր  ծութիւննե -

րը։ Եր  կա   մեակը որ  քան ալ սահ  մա   նուած 

ըլ  լայ մէկ ամի  սով, շատ ան  գամ այդ 

ժամ  կէ   տը կ՚եր  կա   րի մին  չեւ աշ  նան վեր -

ջա   ւորու  թիւն։

Գո  հար Սի  մոյեան կը նշէ, թէ յա  տուկ 

ջանք կը վատ  նեն մի  ջոցառ  ման տե  ղադ -

րողնե  րուն կամ գե  ղարուես  տա   կան վա  րիչ -

նե   րուն կիւմրե  ցի ըլ  լա   լուն։ Եր  կա   մեակի եւ 

Կիւմրիի Ժա  մանա  կակից Արուես  տի կեդ -

րո   նի հիմ  նա   դիր  նե   րը առ  հա   սարակ կիւմրե -

ցիներ են։ Այդ խմբա  կի մէջ բա  ցառու  թիւն 

է Ազատ Սար  գի   սեանը, որ կ՚ապ  րի Շուէտի 

մէջ։ Իսկ Եր  կա   մեակի գե  ղարուես  տա   կան վա -

րիչն է Կիւմրիի Գե  ղարուես  տա   կան հա  մալ -

սա   րանի վա  րիչ Համ  բարձում Ղու  կա   սեանը։

Այս տա  րի մի  ջոցա  ռումնե  րուն պի  տի 

մաս  նակցին Գեր  մա   նիա, Աւստրիա, Հունգա -

րիա եւ Ռու  սաստա  նէն ժա  մանած արուես -

տա   գէտ  ներ կամ արուես  տի խումբեր։ Թէեւ 

ամէն եր  կիր իր հետ կ՚ու  նե   նայ իր տե  ղադ -

րո   ղը, բայց Գո  հար Սի  մոյեանի հետ մեր 

զրոյ  ցէն կը զգամ թէ այս մի  ջոցա  ռումնե  րու 

ծան  րա   գոյն բե  ռը պի  տի նստի իր եւ իր եր -

կու գոր  ծընկեր  նե   րուն՝ Սար  գիս Յով  հաննէ -

սեանի եւ Վա  հագն Ղու  կա   սեանի ու  սե   րուն։

Կար  ճա   տեւ փոր  ձա   ռու  թեամբ կը նկա -

տեմ թէ Կիւմրի ապ  րիլ կը նշա  նակէ բազ -

մա   թիւ տնտե  սաըն  կե   րային խնդիր  նե   րու հետ 

ալ պայ  քա   րիլ։ «Կիւմրին արուես  տի քա -

ղաք է։ Կեան  քի դժուարու  թիւննե  րը այստեղ 

արուես  տա   գէտին կը պար  տադրեն ար -

տադրել։ Հա  կասու  թիւն մը կայ այս յա -

րաբե  րու  թեան մէջ։ Կիւմրիի բո  վան  դա   կած 

հար  ցե   րը զիս կը մղեն գե  ղարուես  տա   կան 

դրսե  ւոր  ման։ Սա  կայն նոյն այդ խնդիր  նե  -

րու բեր  մամբ ալ կեան  քը կրնայ ան  տա  -

նելի դառ  նալ»։ Այս հաս  տա   տումնե  րէն ետք 

Գո  հար Սի  մոյեան իր միտ  քը կ՚եզ  րա   կաց ը-

նէ «Կիւմրին ոգի մը ու  նի, որը ան  կախ է 

քա  ղաքին մատ  նուած փոր  ձանքնե  րէն։ Այդ 

ոգին միշտ կայ ու կը մնայ, որու շնոր -

հիւ քա  ղաքն ալ կը ստա  նայ արուես  տի 

վայր կո  չու  մը»։ 

Կիւմրիի Երկամեակի 
նախօրեակին

Գո  հար Սմո  յեան

Պո յաճը գիւ ղի աղբիւրը նորոգման փուլին
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-րդ «Ոսկէ Ծիրան»-ին որ   պէս մշա  -

կու   թա       յին օճախ միացել էր եւս մի 

կեդ   րոն՝ դա «Մե   տաք   սէ ճա   նապարհ» հիւ  -

րա       նոցն էր, բա   ցուած՝ Այ   գե       ձոր 53 հաս   ցէով, 

ԱՄՆ-ից ժա   մանած Լե   ւոն Տէր-Պետ   րո       սեանի 

կող   մից։ Թէեւ հիւ   րա       նոցը նա   խատե   սուած է 

10-14 հո   գու հա   մար, փա   ռատօ   նին այստեղ 

հա   ւաք   ւում էին կի   նօդի   տող   ներ եւ լրագ  -

րողներ, կի   նօգոր   ծիչներ եւ կի   նօքննա   դատ  -

ներ, որ   պէսզի դի   տեն, այ   նուհե   տեւ քննար   կեն 

Փա   րաճա   նովի ֆիլ   մե       րը եւ ֆիլ   մե       րը՝ Փա  -

րաճա   նովի մա   սին, քան   զի այս տա   րուայ 

փա   ռատօ   նը նուիրուած էր Փա   րաճա   նովի 

90-ամեակին։

Քեզ հետ ու առանց քեզ

Փա   րաճա   նովի ապ   րա       ծի եւ ստեղ   ծա       ծի 

հան   դէպ հիաց   մունք եւ ար   ցունք առա   ջացը  -

նող ֆիլ   մե       րի կող   քին ցու   ցադրուեց բո   լորո  -

վին թարմ մի ֆիլմ, որը կար   ծես արուած 

լի   նէր ի մէջ այ   լոց. Ար   մեն Խա   չատ   րեանի 

«Երա   զանքնե   րի Պա   տը» 44 րո   պէանոց վա  -

ւերագ   րա       կան մտո   րումն էր Փա   րաճա   նովի 

եւ նրա բա   ցակա   յու   թեան մա   սին։ Այստեղ՝ 

Լո   ռու մար   զում, որ   տեղ կանգնեց   րած են 

Հաղ   բատ եւ Սա   նահին վան   քե       րը, ամէն ինչ 

նոյնն է, ինչ 1968-ին էր, երբ Փա   րաճա  -

նովը նկա   րահա   նում էր իր «Նռան Գոյ   նը» 

Սա   յաթ-Նո   վայի մա   սին։ Սա   կայն այս ան  -

գամ վան   քե       րը ոչ թէ գոր   ծող ան   ձինք էին, 

այլ՝ հան   ճա       րեղ ֆիլ   մի վկա   ներ։ 

Ըն   դա       մէնը վկա   ներ են տա   րեց   ներն ու 

թե   րահաս   նե       րը, այս բնու   թիւնը իր ծա   ղիկ  -

նե       րով եւ ամ   պե       րով, աղջկայ արե   ւափայլ 

ժպի   տով։ Գե   ղեցիկ է շուրջբո   լորը։ Եւ լուռ։ 

Լռու   թիւնը հան   ճարն է փա   ռատում, շրջա  -

նակի մէջ դնե   լով գե   ղեց   կութիւ   նը։ Գե   ղեցի  -

կը ինքնին ոչինչ է առանց արուես   տա       գէտի 

ներ   կա       յու   թեան եւ ահա Ար   մե       նը վա   ւերագ  -

րա       կան ֆիլմ էր արել գե   ղարուես   տա       կան 

ֆիլ   մի մա   սին, լռու   թեան մա   սին, որը տի   րում 

է հան   ճա       րի աղ   մուկից յե   տոյ։ Արե   ւածա   գի։ 

Զբօ   սաշրջիկ   նե       րի, որոնք այ   ցե       լում են այս 

վայ   րե       րը եւ նրանց պատ   մում են ար   դէն ո՛չ 

թէ վան   քե       րի մա   սին, այլ թէ ինչպէս էին 

դրանք նկա   րահան   ւում Փա   րաճա   նովի ֆիլ  -

մում։ Ամէն ինչ լուռ է. քա   րերը, խաչ   քա      -

րերը, բնու   թիւնն ու մար   դիկ, որոնք ըն   դա      -

մէնը «հումք» են, նրանք կրկին կը խօ   սեն 

հան   ճա       րի առ   կա       յու   թեամբ…

Կիմ Կի Դուկ

Սա   կայն երբ հան   ճա       րը քեզ հիւր է 

գա   լիս, աւե   լի լաւ է լռես ու մտիկ անես 

նրան։ Ժա   մանա   կակից կի   նօաշ   խարհի քայ  -

լող առաս   պել, ռե   ժիսոր, որի գոր   ծե       րը պար  -

տա       դիր պէտք է դի   տել եւ սպա   սել նոր գոր  -

ծին, դա քո   րէացի Կիմ Կի Դուկն է։ Եկաւ 

Հա   յաս   տան, թէ   պէտ տե   ղեակ էլ չէր մեր 

մա   սին, բայց քայ   լեց Երե   ւանի փո   ղոց   նե      -

րով եւ բա   ցայայ   տեց, որ Հա   յաս   տա       նը շատ 

նման է իր Քո   րէային… աղ   քա       տու   թեամբ.

«Բա   րեւ ձեզ, ես Կիմ Կի Դուկ անու  -

նով քո   րէացի ռե   ժիսոր եմ (ծի   ծաղ)։ Եկել 

եմ Հա   յաս   տան, իմա   նալով, որ այստեղ հե  -

տաքրքրւում են իմ ֆիլ   մե       րով։ Մին   չեւ կի   նօ, 

ես զբա   ղուել եմ մե   քենա   ներով։ Քո   րէայում 

միայն 50%-ը կա   րող են դպրոց յա   ճախել, 

ես միւս 50%-ին եմ պատ   կա       նել, աշ   խա       տել 

եմ գոր   ծա       րանում եւ սո   վորել եմ այնպի   սի 

բա   ներ, որ դպրո   ցում չեն անցնում։ Այնպէս 

որ կա   րելի է չգնալ դպրոց։ Իմ ֆիլ   մե       րը 

տար   բերւում են հո   լիվու   տեան եւ միւս քո  -

րէական ֆիլ   մե       րից. ես նկա   րահա   նում եմ 

այն, ինչ ապ   րել եմ։ Ես սկսե   ցի գրել սցե  -

նար   ներ, երբ հաս   կա       ցայ, որ ամէն մարդ 

կա   րող է ֆիլ   մեր նկա   րահա   նել…»։

Այսպի   սով մեր առ   ջեւ մի ստեղ   ծա       գոր  -

ծող էր, որը ֆիլ   մե       րի մի   ջոցով խօ   սում է 

մարդկու   թեան հետ, նա գտել է իր խօ  -

սելու ձե   ւը։ Իր ֆիլ   մե       րի մէջ շատ քիչ խօսք 

կայ, նրանք աւե   լի մօտ են գե   ղան   կարչու  -

թեանը, մար   դիկ իր ֆիլ   մե       րում կար   ծես իր 

ձեռ   քով նկա   րած կեր   պարներ լի   նեն, որոնք 

իրար հետ կա   րող են սեք   սով զբա   ղուել կամ 

կռուել, իսկ յե   տոյ յան   գում ես հե   տաքրքիր 

եզ   րա       կացու   թիւննե   րի, օրի   նակ, երբ սի   րում 

ես, ապա կա   րելի է նոյ   նիսկ չսի   րած մար  -

դու հետ ապ   րել կամ ամե   նաան   հա       ւանա  -

կան բա   նը բա   րիու   թիւնն է, որին ոչ ոք հենց 

այնպէս չի հա   ւատում «Դա   տարկ Տուն»։ 

Կիմ Կի Դու   կի ու   սուցիչ   նե       րը եր   կուսն 

են՝ կեան   քը եւ կեան   քի փոր   ձութիւննե   րը։ 

Դի   տելով նրա ֆիլ   մե       րը հնա   րաւոր չի չփո  -

խուել։ Սա   կայն ամե   նակա   րեւորն այն է, որ 

Կիմ Կի Դու   կի նման հան   ճա       րը ստի   պում 

է մարդկու   թեան հա   յեաց   քը շրջել Արեւ  -

մուտքից դէ   պի Արե   ւելք, դէ   պի իր Քո   րէան, 

դէ   պի եր   գահնչիւն քո   րէական լե   զուն, ի դէպ 

ռե   ժիսո   րը խօ   սում էր իր լե   զուով, այլ ոչ 

անգլե   րէնով, եւ թարգմա   նում էր քո   րէերէ  -

նից Ան   նա անու   նով մի աղ   ջիկ, սա   կայն 

Կիմ Կի Դու   կի հա   մար քիչ էր խօ   սել իր 

լե   զուով, նա եր   գեց եւ լեց   րեց տիկ   նի       կայի  -

նի դահ   լի       ճը, որ   տեղ կա   յացաւ հան   դի       պու   մը 

ռե   ժիսո   րի հետ, չլսուած մե   ղեդիով. մի նոր 

տա   րածու   թիւն բա   ցեց այն մեզ հա   մար, մի 

նոր աշ   խարհ, յե   տոյ նա խոր   հուրդ տուեց 

հե   տաքրքրուել փոքր արե   ւելեան երկրնե  -

րի կի   նոյով։

- Ճի՞շդ է, որ դուք չէք սի   րում մարդկանց,- 

հարցրեց լրագ   րողնե   րից մէ   կը, որը տե   ղեկա  -

ցել էր այդ մա   սին հա   մացան   ցից։

- Ար   դէն սի   րում եմ,- պա   տաս   խա       նեց 

քո   րէացի իմաս   տունը։

Եւ իրօք, ինչպէս ասում էր Թոլսթո   յը, 

«մար   դը հե   ղու   կի պէս է», ու   րեմն նա միշտ 

փոխ   ւում է եւ օգուտ է քա   ղում եւ ատե   լու  -

թիւնից եւ սի   րուց։

Մերկ մտքեր

Փակ   ման ֆիլ   մը այնքան հան   դի       սական  -

ներ հա   ւաքեց, որ տե   ղերը չբա   ւեցին «Մոս  -

կուա» կի   նօթատ   րո       նի Կար   միր դահ   լի       ճում։ 

Ժան-Լիւք Գո   դարի «Հրա   ժեշտ Լե   զուին» 

ֆիլմն էր, նկա   րահա   նուած 3D-ով, որի 

հա   մար բա   ժանե   ցին ակ   նոցներ, սա   կայն 

նրանք, ով   քեր գի   տէին Գո   դարի մա   սին 

միայն այն, որ նա ֆրան   սիացի է եւ էք   րա      -

նի վրայ ֆրան   սիական կի   նօ են դի   տելու, 

խիստ հիաս   թա       փուե   ցին եւ սկսե   ցին շու  -

տա       փոյթ լքել դահ   լի       ճը, նա   մանա   ւանդ երբ 

տե   սան մերկ կնոջ եւ տղա   մար   դուն, բայց 

Գո   դարը իր ֆիլ   մե       րում պատ   մութիւններ չի 

պատ   մում, նա իր մտքերն է ար   տա       յայ  -

տում սքան   չե       լի պատ   կերնե   րի ֆո   նի վրայ, 

օրի   նակ, մի՞թէ կեն   դա       նինե   րը մերկ են հա  -

մար   ւում, ու   րեմն ին   չո՞ւ են մար   դիկ մերկ, 

իսկ հա   ւասա   րու   թիւնը գո   յու   թիւն ու   նի միայն 

պէտ   քա       րանում եւ այլն։

Սի   րոյ եւ բա   րու   թեան դա   սեր

Այ   նուամե   նայ   նիւ հան   դի       սատե   սը փնտռում 

էր իր կի   նօն, ցա   ւօք, նա չգտաւ այն ո՛չ 

յու   նա       կան ֆիլ   մում «Տա   նը», ո՛չ թուրքա   կան 

«Ես Նա Չեմ», ո՛չ էլ ռու   սա       կան «Աստղ», 

որը նկա   րահա   նել էր հա   յազ   գի Ան   նա Մե  -

լիքեանը։ Միայն վեր   ջին օրը, երբ ցու  -

ցադրում էին մրցա   նակա   կիր ֆիլ   մե       րը, եր   կու 

ֆիլմ վեր   ջա       պէս յու   զե       ցին դահ   լի       ճը մին   չեւ 

ար   ցունքնե   րը, դա Ու   բերտօ Պա   զոլի   նիի 

«Նա   տիւրմորտ»–ն էր (Մեծ Բրի   տանիա, 

Իտա   լիա) եւ վրա   ցի Լե   ւան Կո   գուաշ   վի       լիի 

«Կոյր Ժա   մադ   րութիւններ»ը։ 

Գի   տէ՞ք, թէ ինչ կար այդ ֆիլ   մե       րում –

ես կ՚անուանէի դա ստորջրեայ հո   սանքներ, 

այ   սինքն այն, ինչ դու չես տես   նում ջրի 

երե   սին։ Եր   կու ֆիլ   մերն էլ բա   րու   թեան մա  -

սին էին, բա   րի մար   դու մեծ բե   ռի… Իսկ 

սի   րոյ մա   սին գո   նէ մէ   կը ակ   նարկե՞ց։ Իս  -

կա       կան սի   րոյ մա   սին մենք տե   սանք Սեգ 

Կի   րակո   սեանի վա   ւերագ   րա       կան ֆիլ   մում 

«Մենք ուղղա   կի ու   զում էինք եր   ջա       նիկ լի  -

նել»։ Սէր, որի առ   ջեւ ոչ մի խո   չըն   դոտ 

ի զօ   րու չէր. ո՛չ բան   տի ճա   ղերը, ո՛չ հա  -

րազատ   նե       րի ան   հանդուրժո   ղակա   նու   թիւնը, 

ո՛չ երա   խայի արատ   նե       րը։ Չհնա   րած պատ  -

մութիւն էր, որին երի   տասարդ Սեգ Կի   րա-

կո   սեանը հե   տեւել էր մի քա   նի տա   րուայ ըն  -

թացքում եւ նրան յա   ջողուել էր այս նուրբ 

ու չա   փազանց անձնա   կան նիւ   թի մի   ջոցով 

մա   տու   ցել սի   րոյ ար   ժա       նապա   տուու   թեան եւ 

տո   կու   նութեան դաս։ 
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«Ոսկէ Ծիրան»-ի ոսկի օրերը

Կէն ճե րուն աս ին թէրնէ թի վրա-

յէն սէվ տա ներ ապ րե լու հա վէսը 

վտան գա ւոր վի ճակ մը առած է։ Իրա-

րու հետ տէմ տի մաց կա լով նոր մալ 

հա ղոր դակցու թիւն մը հաս տա տելն 

ու շէնք շնորհք սէվ տա մը ապ րի լը 

մոռ նալ սկսան։ Աս տա քերուն, կղզի-

ները հէլ պէթ քիմ ծո վեզեր քը եայըլ-

միշ էղած սիւ րիւ մը կէնճ կը տես-

նամ կոր։ Մանչլը աղ ջիկլի նստած 

էն, սաաթ նե րով իրա րու հետ բառ մը 

պի լէմ չեն խօ րաթեր կոր։ Ծառ քերնին 

մէյ մէկ փա պու ճի խը տար ատ նոր 

էլած թէ լէֆօն նե րէն, ինքնի րեն նին 

կը խնտան, ինքնի րեն նին սօ մուրթմիշ 

կ՚ընեն, իրա րու էրես պի լէմ չեն նա յիր 

կոր։ Ան ճախ արա տա մէյ մը իրար 

մշտե լէն ատ մա քինա յէն պան մը կը 

ցու ցունեն կոր ան խը տար։ Շի տակը 

հա ւատալս չի գար կոր, մենք ատ 

տա րիքն իքէն ծառք ծառ քի պռնե լը, 

իրար փաթ թուելէն քա լելը, պա րելը 

մենծ քէֆ էր։ Ասոնք անանկ պա ներ 

չու նին, ին թէրնէ թէն, իրար հիչ չտպած 

սէվ տա կ՚ապ րին կոր։ Սի րաբա նիլը 

պի լէմ կա րեւո րու թիւնը կոր սունցու-

ցած է։  Մեղք, օր մը պի տի գայ աս 

փախ ցուցած քէ ֆեր նուն շատ պի տի 

ցա ւին ամա ուշ պի տի ըլ լայ։

Շի տակը ըսել պէտք է նէ տա հա 

մենծ տա րիքի էղող ներն ալ կէն ճե րէն 

վար մնա ցած չու նին։ Աղուոր ռէս տօ-

րան մը ըն կերնե րով նստած ճաշ ու տելն 

իքէն, հա մով հո տով սօհ պէթ ընե լու 

տեղ, իրա րու էրես պի լէմ չնա յած ամէն 

մարդ ատ պա նով զբա ղած է։ Փէք փէք, 

կե րած ներնուն պատ կե րը քա շելով հոն 

հոս կը ղրկեն կոր իշ տէ... Ան ցածնե-

րը ռէս տօ րան մը թամ սի փարիշ տալն 

իքէն, թէ լէֆօ նին փաթ թուող մէ կու 

մը, հոն տե ղին շէ ֆը «Խնդրեմ առաջ 

սը փարիշ նիդ տուէք եւ կար սօնս մի 

սպաս ցունէք» տէ յիմ ազ դա րարեց։ 

Շատ իրա ւունք ու նէր։

Կի տէ՞ք Ամե րիկա ի՞նչ կ’ընեն կոր 

էղեր. Աս պի չիմ տեղ մը ճա շի կա ցող 

խումբե րը, սե ղան նստելն իքէն պիւ-

թիւն թէ լէֆօն նե րը նոյն քէօշէն կը 

ձգեն կոր էղեր։ Ճա շի ըն թացքին ով 

էն առաջ թէ լէֆօ նին էրկննայ նէ, պիւ-

թիւն սե ղանին հա շիւը ան կը վճա ռէ 

կոր էղեր։ Ին տո՞ր կտաք. Իմին փէք 

խօշս կնաց։ Քէշ քէմ աս պա նը հոս ալ 

կի րար կել պաշ լա յէին։ Հա ւատա ցէք 

քիմ, մէկ հո գի մը խելք ընէ տէ աս 

սով որութիւ նը տե ղաւո րուի նէ ամէն 

մարդ գոհ պի տի մնայ, ըն կե րու թեան 

ար ժէ քը պի տի աւել նայ։ Ինչ կ՚ըլ լայ. 

Աս ըսա ծիս ան կաջ տուէք տէ ատ գոր-

ծիքնե րուն էսիր ըլ լա լէ վազ 

ան ցէք, ետ քէն ին ծի աղօթք 

պի տի ընէք։

Ինթէրնէթի 
սէվտաներ

Սեգ Կիրակոսեան

Գարուն, ամառ... Կիմ Կի Դուկի ֆիլմը

Կիմ Կի Դուկ



ԱԿՕՍ 
Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Կ Ա Ն  Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ

ԱՐՏՕՆԱՏԷՐ՝ AGOS YAYINCILIK BASIM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. անունով՝ Րահիլ Տինք, ՀԻՄՆԱԴԻՐ՝ 

Հրանդ Տինք, ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՎԱՐԻՉ՝ Ռոպէր Քոփթաշ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Ֆէրտա Պալանճար, 

ՀԱՍՑԷ՝ Հալասքեարկազի Պողոտայ, Սէպաթ Ափթ. 74, յարկաբաժին 1 Օսմանպէյ, Իսթանպուլ։ Հեռաձայն՝ 0212 296 23 64 - 

0212 231 56 94 Ֆաքս. 0212 247 55 19 ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ Տիւնիա Սիւփէր Վէպ Օֆսէթ Ա.Շ. «Կլոպուս Տիւնիա Պասըմէվի» 

100. Եըլ Մահալլէսի, Պաղճըլար-Իսթանպուլ։ Հեռաձայն՝ 0212 629 08 08 ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ՝ Թուրքիա՝ 

6 ամսուան 90 ԹԼ. տարեկան 175 ԹԼ. Եւրոպա՝ 6 ամսուան 95 Եւրօ, տարեկան՝ 180 Եւրօ, Ամերիկա եւ Գանատա՝ 6 ամսուան 130 

Տոլար, տարեկան 250 Տոլար, Աւստրալիա՝ 6 ամսուան 150 Տոլար, տարեկան 275 Տոլար։ www.agos.com.tr - agos@agos.com.tr       

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Այս Կի  րակի հա  մայն հա  յու  թիւնը ընդհան -

րա   պէս բո  լոր եկե  ղեցի  ներու, բայց յատ -

կա   պէս Ս. Կա  րապե  տի անու  նը կրող եկե -

ղեցի  ներու մէջ պի  տի տօ  նէ տա  րուան եր  րորդ 

տա  ղաւար՝ Վար  դա   վառը։ Այս առ  թիւ «Ակօս»ի 

ըն  թերցող  նե   րը ձանձրա  ցու  ցած չըլ  լա   լու հա -

մար կը հրա  ժարինք տա  րինե  րէ ի վեր 

կրկնուած իրե  րան  ման տօ  նական յօ  դուած -

նե   րէ, կամ ալ «Մեր նախ  նիք ինչպէ՞ս կը 

տօ  նէին մեր ազ  գա   յին ու կրօ  նական այս 

եզա  կի տօ  նը»ի նման գրու  թիւննե  րէ, շեշ  տե  -

լով միայն, որ Հայ քրիս  տո   նէական հինգ 

տա  ղաւար  ներն ու մնա  ցեալ բազ  մա   թիւ տօ -

ները հիմ  նուած են նա  խաք  րիստո  նէական, 

ըստ ոմանց՝ հե  թանո  սական տօ  ներու, աւե -

լի ճիշդ խօս  քով հա  ւատա  լիք  նե   րու վրայ։

Պար  տինք ըն  դունիլ, որ խե  լացի գործ մըն 

էր ժո  ղովուրդին սի  րելի տօ  նական օրե  րու 

նոյն օրե  րուն նոր կրօ  նի տօ  ները տե  ղադ  րել, 

որ  պէսզի ժո  ղովուրդը, նախ  կին մե  հեանին 

մէջ տօ  նած օրը նոր կրօ  նի տա  ճարին մէջ 

ալ տօ  նէ նման տօն մը. ինչպէս օրի  նակ՝ 

Վա  հագ  նի ծնունդին փո  խարէն Յի  սու  սի 

ծնունդը, Անա  հիտ աս  տուածու  հիին փո -

խարէն Ս. Մա  րիամ Աս  տուածա  մօր տօ  նը 

եւ այդպէս շա  րու  նա   կաբար…

Մնաց որ քրիս  տո   նէական մեր տա  ճար -

նե   րուն վայ  րերն ալ ընտրուած են յատ  կա  -

պէս նա  խաք  րիստո  նեայ հա  յոց հին կրօ  նի 

մե  հեան  նե   րու տե  ղերը։ Ամե  նալաւ օրի  նակը 

այս մա  սին, կրնանք ցոյց տալ Էջ  միած  նի 

Ս. Մայր Տա  ճարը, որուն խո  րանին տա -

կը, ան  մո   ռանա  լի Կա  թողի  կոս Վազ  գէն Վե -

հափա  ռի համ  բուրե  լի որո  շու  մով պե  ղուած 

էր, ուր երե  ւան ելած էր հին կրօ  նի մե -

հեանի մը ատ  րուշա  նը, մէ  ջը մո  խիրով ու 

կի  սավառ ածու  խի կտոր  նե   րով։

Հա  յոց լեռ  նաշխար  հը լի է կոր  ծա   նուե -

լով տե  ղը վան  քեր կա  ռու  ցուած հե  թանո -

սական տա  ճար  նե   րով, որոնցմէ մին, որ 

այս Վար  դա   վառի նա  խօրեակին կ՚առըն  չուի 

մեր նիւ  թին հետ, այն է Տա  րօն աշ  խարհի 

նշա  նաւոր Չանկլին, քիւրտե  րու կող  մէ Տէ -

րէ-Չէն  կէ   լի կո  չուած Մշոյ Սուլթան Ս. Կա -

րապե  տը կամ Ին  նակնեայ վան  քը, որ համ -

բաւ ու  նի հայ աշուղնե  րուն, փել  վաննե  րուն 

կամ լա  րախա  ղաց  նե   րուն շնորհք պար  գե  -

ւելու։ Անոնք գիւ  ղէ-գիւղ, հիւ  ղէ-հիւղ, քա -

ղաքէ քա  ղաք կը պտը  տէին եւ սիր  տեր 

թունդ կը հա  նէին, ցնծու  թիւն ու տխրու -

թիւն կ՚ազ  դէին, յատ  կա   պէս Վար  դա   վառի 

տօ  նական օրե  րուն։ 

Մուշ-Տա  րօն  ցին ու 
գաղ  թա   կանու  թիւնը

«Խեղճ Մշե  ցին մե  ռաւ լա  լով, 

Օտար եր  կիրներ ման գա  լով»

կ՚եր  գէ տա  րօն  ցի մայ  րը եւ կը գո  չէ՝ 

«Զար  դիր լաօ»։

Գի  տենք որ Տա  րօնը համ  բաւ ու  նի իր 

աշուղնե  րով, Մես  րոպ Մաշ  տո   ցով, Բիւ -

զանդիոնի գա  հին բազ  մած հա -

յազ  գի կայսրե  րով, բայց ամե  նէն աւե  լի՝ 

իր գաղ  թա   կան զա  ւակ  նե   րով։ Բայց Տա -

րօն  ցի հա  յոր  դին, որ հին օրե  րուն Պո -

լիս կ՚եր  թար ու կայսր կը դառ  նար, եկաւ 

ժա  մանակ, որ Պո  լիս գնաց հա  մալ (բեռ -

նա   կիր) դար  ձաւ։ Կայսր կամ բեռ  նա   կիր, 

մէկ բան չմոռ  ցաւ տա  րօն  ցի գաղ  թա   կանը։ 

Ո՛ւր որ գնաց ու հաս  տա   տուե  ցաւ, հոն 

մեծ կամ փոքր տա  ճար մը կա  ռու  ցեց, 

անունն ալ դրաւ Սուրբ Կա  րապետ։

Այ  սօր, ուր որ հան  դի   պիք Ս. Կա -

րապետ անուն եկե  ղեցիի մը, ձեզ պի  տի 

ըսեն որ պան  դուխտ մշե  ցիներ են կա -

ռու  ցած այ  սինչ թուակա  նին…

Սուրբ Կա  րապե  տի ուխտի օրն է Վար -

դա   վառը, որով Սկիւ  տա   րի նոյ  նա   նուն եկե -

ղեցին, ինչպէս բո  լոր Ս. Կա  րապետ  նե   րը, 

աղաւ  նի   ներ կը թռցնեն, եւ ջուր կը սրսկեն 

մար  դիկ իրա  րու։ 

«Մին  չեւ գալ Վար  դա   վառ, 
քիմ էօլէ-քիմ գա  լա…»։

Բայց մենք շատ ենք պատ  մած այս ջուր 

սրսկե  լու պատ  մութիւ  նը, որ կը հաս  նի մին -

չեւ իրար գետ կամ լիճ նե  տելով թրջե  լու 

չա  փազան  ցութեան։ Գրած ենք այս աւան -

դութեան Ջրհե  ղեղէն, այ  սինքն՝ Նոյ Նա  հապե -

տէն մե  զի հա  սած սո  վորու  թիւն մը ըլ  լա   լը, 

այնպէս որ զանց պի  տի առ  նենք կրկնե -

լով միայն յան  կերգը, որ երի  տասարդներ 

կը կան  չէին թրջուել վախ  նա   լուն հա  մար 

տու  նը պա  հուը  տող ծե  րերուն.- «Եկէ՛ք հայ -

րիկ, մայ  րիկ, դուրս ելէք, հոգ չէ թէ քիչ 

մը թրջիք։ Մին  չեւ գալ Վար  դա   վառ ո՛վ կը 

մնայ- ո՛վ կ՚եր  թայ չի գիտ  ցուիր»։ 

Կա  ղանդ, Ծնունդ, Զա  տիկ, Համ  բարձում, 

Աս  տուածա  ծին եւ բո  լոր միւս մեծ ու պզտիկ 

քրիս  տո   նէական տօ  ները կը 

տօ  նուին բո  լոր քրիս  տո   նեայ ազ  գե   րու կող  մէ, 

միայն Վար  դա   վառի տօնն է, որ կը տօ  նեն 

միայն հա  յերը, մէկ ալ համ  շէնցի  ները։ Ու -

րեմն սխալ պի  տի չըլ  լայ երբ ըսենք Վար -

դա   վառը զուտ հայ  կա   կան ու ամե  նահին 

տօնն է, զոր կը տօ  նենք մին  չեւ այ  սօր։

Եր  ջա   նիկ Վար  դա   վառ  ներ բո  լորիդ, մա -

նաւանդ մեր տա  րեց  նե   րուն, մի՛ վախ  նաք 

թրջուելէ, «մին  չեւ գալ Վար  դա   վառ, քիմ 

էօլէ-քիմ գա  լա…»։

Այժմ տես  նենք թէ մին  չեւ 1915 թի  ւը, 

ի՜նչպէս եւ ուր ուխտի կ՚եր  թա   յին Տէր  սիմցի 

հա  յերն ու քիւրտե  րը։

Սուրբ Լոյս լե  ռը կամ Սիւլպիւս տա  ղը *

Քղիի արեւմտեան կող  մը, Տէր  սի   մի սահ -

մա   նագլխին վրայ, վե  ղարա  ձեւ եր  կու սրա -

ծայր գա  գաթով վեր բարձրա  ցած է այս 

շրջա  նի ամե  նաբարձր լե  ռը, զոր հի  նէն կը 

կո  չէին՝ Սուրբ Լոյս։

Հա  յուն եւ քիւրտին (խօս  քը ալէ  վինե  րու 

մա  սին է) ամե  նէն մեծ եր  դումը Ս. Լոյ  սին 

վրայ է, որուն գա  գաթին կ՚երդնուն միշտ։ 

Այդ սա  րին գա  գաթը ծնող տղե  կը շնոր -

հա   լի կ՚ըլ  լայ, զոր կ՚անուանեն Վար  դե   րես։

Շա  բաթ օր կը սկսին ուխտագ  նա   ցու -

թեան պատ  րաստու  թիւննե  րը։ Թո  նիր  նե   րը 

կը վա  ռեն, ամէն ինչ կը մաք  րուի, նոր հա -

գուստներ ու փոխ  նորդներ կը հագ  նուին, 

ո՛վ որ չու  նի, ու  նե   ցողէն փոխ կ՚առ  նէ։ Ամէն 

ոք, նոյ  նիսկ նոյն տան ան  դամնե  րէն մէ  կը 

եթէ միւ  սին հետ գժտուած է, ան  պատճառ 

կը հաշ  տուի, ապա թէ ոչ ուխտը ըն  դունե -

լի չ՚ըլ  լար։ Առա  ւօտուն, դեռ լոյ  սը չծա  գած 

հե  տիոտն ճամ  բայ կ՚ել  լեն ուխտա  ւոր  նե   րը, 

շատ մը կի  ներ ու աղ  ջիկներ բո  պիկ կ՚եր -

թան, որ  պէսզի Վար  դա   վառի իրենց Սուրբ 

Լոյ  սի ուխտը ըն  դունե  լի ըլ  լայ։

Դեռ Արե  գակը լեռ  նե   րուն գլու  խը չհա -

սած, ուխտա  ւոր  նե   րուն մէկ ծայ  րը կը հաս -

նի Ս. Լոյ  սին ստո  րոտը։ Աղ  բիւրին մօտ 

նա  խաճաշ կը պատ  րաստուի։ Ով որ ամե -

նէն առաջ հա  սած է աղ  բիւր, անի  կա իրա -

ւունք ու  նի բո  լոր ուխտա  ւոր  նե   րուն վրայ 

ջուր սրսկե  լու։

Այնտե  ղէն մին  չեւ լե  րան գլու  խը, քա  լելով 

ժամ մը կը տե  ւէ։ Կա  տար հաս  նողնե  րը, հայ 

եւ քիւրտ, բո  լորն ալ կը գճկին (կը ծռին) 

գե  տին, մէկ մէկ ափ հող կ՚առ  նեն, երե  սին 

ու աչ  քերնին կը քսեն, քա -

րերը կը համ  բուրեն։ Լե  ռը 

այնքան բարձր է, որ գա -

գաթին վրա  յէն նա  յողը ամ -

բողջ Քղին իբր 360 գիւ  ղե  -

րովը պսա  կի պէս կը տես  նէ, 

մին  չեւ իսկ Բա  լուն կրնայ 

տես  նել, եթէ դի  տակ ու  նե   նայ։

Լե  րան վրայ բա  ւական 

դու  րան (տա  փարակ) տեղ մը 

կայ, ուր տեղ տեղ քա  րայրներ 

կան, որոնց մէջ հա  րիրա  ւոր 

մար  դիկ կրնան ապաս  տա   նիլ։ 

Այդ քա  րայրնե  րէն մէ  կուն մէջ 

Տէր  տէ   րը Պա  տարագ կը մա -

տու  ցա   նէ, մա  տաղ  նե   րը կը մոր  թեն եւ սե -

ղան  նե   րու վրայ եր  գեր կ՚եր  գուին, որոնցմէ 

նմոյշ մը կու տանք ստո  րեւ.

Ծա  ռան տա  կը մնա  ցի, 

Փէշ  տի   մալս լուացի. 

Խա  պար էրէք իմ մօր  կան, 

Ես հոս ղէ  րիպ մնա  ցի։ 

Հի  ւանդ եմ, հա  լուկ չու  նիմ, 

Ճա  հիլ եմ եարուկ չու  նիմ, 

Եարս դրած խէ  ֆէսը, 

Տես  նե   լու ճա  րուկ չու  նիմ։

Տա  րին տաս  ներկու ամիս, 

Խնծո  րը գօ  տիս հո  տաւ, 

Նէ խնծո  րին տէրն էկաւ, 

Նէ եարիս խա  պարն էկաւ։

* Սուրբ Լոյս Լե  րան վեր  ջին բա  ժինը 

ար  տատպուած է Վա  հան Վրդ. 

Տէր-Մի  նասեանի «Ան գիր Դպրու թիւնէն»։

1951 թուականն է, Լե նինգրադ –կամ՝ աւագ 

սե րունդին յի շել նա խընտրած կո չու մով՝ 

Ցա րերու մայ րա քաղաք Սանկտ Պե տեր բուրգ։ 

Էր մի տաժ թան գա րանի իր գրա սենեակին 

մէջ, հիւր ըն դունե լու կը պատ րաստուի 

եր կա րամեայ տնօ րէն Պա րոն Օր պէ լեանը. 

Օր պէ լեան ազ նուական ըն տա նիքի ամե-

նէն պա տուա բեր ան դամնե րէն մէ կը, պատ-

մա բան, արե ւելա գէտ, լե զուա բան Պա րոն 

Յով սէփ Օր պէ լեանը, ան որ 1910-ական 

թուական նե րուն Անիի պե ղումնե րուն հսկեց 

ու հիմ նեց հոն ստեղ ծուած թան գա րանը, 

Ղա րաբա ղի մէջ միջ նա դարեան վի մագ-

րութիւններ հա ւաքեց, դա սաւո րեց, 1916 

թուակա նին Վա նայ ժայ ռի վրայ Ու րարտա-

ցի թա գաւոր Սար դուր Բ.ին տա րեգ րութիւ նը 

յայտնա բերեց, եւ դեռ ան, որ հա րաւա յին 

կով կա սագի տու թեան նուիրուած բազ մա-

թիւ ու սումնա սիրու թիւննե րուն հե ղինակն էր, 

քրտե րէնի եւ հա յերէ նի բար բառնե րուն մաս-

նա գէտը, Մոս կուայի Լա զարեան Ճե մարա-

նին դա սախօ սը, ինչպէս նաեւ Հա յաս տա նի 

Գի տու թիւննե րու Կա ճառին հիմ նա դիրն ու 

առա ջին նա խագա հը։ Յի շել կ՚ար ժէ նաեւ, 

թէ Էր մի տաժը, որ պէս հա մալիր եւ որ պէս 

հա ւաքա ծոնե րու քա նակ, աշ խարհի ամե-

նամեծ թան գա րան նե րէն մէկն է։ Ու իր 17 

տա րուան պաշ տօ նին վեր ջին օրը, բազ-

մազբաղ գիտ նա կանը սի րով յօ ժարած է 

տես նել հին ըն կեր մը.

- Պա րոն Ստու գա բանու թիւն, զգա ցի, 

որ Հիւ սի սը պի տի այ ցե լէք։

- Պա րոն Օր պէ լեան, պա տիւ է ին ծի 

հա մար այս հան դի պու մը։

65-ամեայ ճգնա ջան տնօ րէնը ու նի լայն 

ճա կատ, դէմ քի խոր եւ շեշ տուած գի ծեր, 

սպի տակա ցող մօ րուք։

-Պա րոն Ստու գա բանու թիւն, Էր մի-

տաժը ռուս մեծ ազ գին պա տիւն է։ 

1764-էն, կայսրու հի Մեծն Կա տարի նէի օրե-

րէն ի վեր կը հա ւաքենք արուես տի ամե-

նաըն տիր ու անկրկնե լի կտոր ներ։ Բայց, 

Պա րոն Ստու գա բանու թիւն, գի տեմ, թէ դուք 

հե տաքրքրուած էք, թէ այս թան գա րանը 

ին չո՛ւ «էր մի տաժ» կո չուած է։

«Էր մի տաժ»ը ֆրան սե րէն փո խառու թիւն 

է ռու սե րուն հա մար, կը մտա ծէ ստու գա-

բանու թիւնը ու միտ քը ինքնա բեր թա փով կը 

ճամ բորդէ Եգիպ տո սի անա պատ նե րը, ուր 

եր կու հա զար տա րի առաջ ծնունդ առած 

էր այդ բա ռը։

Քրիս տո նէու թեան առա ջին դարն է։ 

Յի սու սի վար դա պետու թեան հե տեւող այ րեր 

կը հե ռանան մարդկա յին ըն կե րու թե նէն ու 

նախ Եգիպ տո սի, ապա՝ Մեր ձա ւոր Արե ւել քի 

անա պատ նե րուն մէջ բնա կու թիւն կը հաս-

տա տեն, հոն գտնե լով ներ քին խա ղաղու թիւն 

ու ան դորրու թիւն։ Անոնց հա մոզու մով անա-

պատը, իր պար զութեամբ, կը խոս տա նար 

մա քուր, անա պական կեանք։ Անա պատը, 

առա ւելա բար, լա ւագոյն տեղն էր մտամ-

փոփ աղօթ քի  հա մար։ Մե նակեաց այդ 

ճգնա ւոր նե րը ժա մանա կի ըն թացքին, յու-

նա րէն «էրի մոս» (ερημος) այ սինքն «անա-
պատ» բա ռէն ել լե լով կո չուե ցան «էր միտ»ներ՝ 

«անա պատա կան ներ»։ Բա ռը եւ րո պական 

զա նազան լե զու նե րու մէջ կը մնայ գրե թէ 

ան փո փոխ. Eremit, ermitaño, eremita, ermi-
te, heremiet։

- Պա րոն Ստու գա բանու թիւն, կայսրու-

հի Կա տարի նէն իր արուես տի հա ւաքա ծոն 

պա հելու եւ ցու ցադրե լու հա մար «Ձմեռ նա յին 

Պա լատ»ին կից մաս նա շէնք մը պա տուի-

րած էր։ Այդ շէնքն է, որ կազ մեց մեր 

հսկայ թան գա րանին կո րիզը։ Կայսրու-

հին այդ գողտրիկ շէն քը կը գոր ծա ծէր 

նաեւ իր ան մի ջական ըն կերնե րը հիւ րա-

սիրե լու հա մար։ Ըն դունե լու թիւննե րը կ՚ըլ-

լա յին ան պաշտօն, ու հե ռու՝ ամէն տե սակ 

ար քունի շռայ լութե նէ։ Բա ցակայ էին նաեւ 

սպա սաւոր նե րը։ Այդ պար զութիւ նը պատ-

ճառ եղաւ, որ նախ շէն քը, ապա՝ ամ բողջ 

թան գա րանը կո չուի «Էր մի տաժ», այ սինքն՝ 

ճգնա ւորի խուց կամ բնա կարան։

- Պա րոն Օր պէ լեան, կը մտա ծէ՞ք 

հանգստեան կո չուիլ ձեր հօ րենա կան տան 

մէջ, Ծաղ կա ձորի գե ղատե սիլ բնու թեան 

գիր կը։

- Հե ռաւոր գա ղափար մը Պա րոն Ստու-

գա բանու թիւն. պէտք է որ մնամ հոս, 

այժմ ին ծի վստա հած են նոր պաշ տօն 

մը. Լե նինգրա դի Հա մալ սա րանի Արե ւելա-

գիտու թեան Բա ժան մունքին ղե կավա րու թիւնը։ 

ԷՐՄԻՏԱԺ։ 
Թանգարաններուն 
Ամենէն «Մենակեացը»
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ջո՜ւր, ջո՜ւր…

Վարդավառը «Սուրբ Լոյս»ի գագաթին 

քրիստոնէական տօները կը
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