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Հայ երաժշտութեան Ա. հանրագիտարանը 

Թուրքիոյ հան րա պետու թեան հիմ նա-
կան սկզբունքնե րէն մէկն է հո գեւոր 

եւ աշ խարհա կան կեան քե րու տա րան ջա-
տու մը։ Այս խիստ ու յստակ ան ջատման 
ետին կայ նա խորդ պե տական հա մակար-
գին հո գեւոր դի մագի ծը։ Ինչպէս ծա նօթ 
է, Սէ լիմ Ա. Կայսրէն սկսեալ Օս մա նեան 
սուլթան նե րը ստանձնած էին խա լիֆա-
յի իրա ւասու թիւննե րը, որոնցմով իրենց 
քա ղաքա կան վճիռ նե րը կը ստա նային 
նաեւ հո գեւոր իմաստ եւ ան ձեռնմխե-
լիու թիւն։

Հան րա պետա կան հա մակար գը 
թա գաւո րի մե նատի րու թեան հետ միասին 
վերջ տուաւ խա լիֆա յի եւ շեյ խիւլիս-
լա մի դրու թեան։ Խորհրդա րանի կող-
մէ ըն դունուեցաւ ար դի իրա ւաբա նու-
թեան օրէնսդրու թիւնը։ Ըն դունուեցաւ 
նաեւ ֆրան սա կան ծա գու մով լաիքու-
թեան կար գը։ Ան շուշտ որ այս հիմ նա-
կան յե ղաշրջում մըն էր, բայց շու տով 
աղա ւաղուեցաւ նոյ նինքն քա ղաքա-
կան գոր ծիչնե րու ձե ռամբ։ Յի շենք որ 
մօտ ան ցեալին վար չա պետ Էր տո ղան 
ալե ւինե րու սրբա վայ րը աղօ թատե ղի 
կո չելու մա սին դի մած էր սիւննի ներու 
հա կակշռին տակ գտնուող Կրօ նից Տես-
չութեան։ Ան շուշտ այս վեր ջինն ալ մեր-
ժած էր ճէ մէվի ները աղօ թատե ղի կո չելու 
առա ջար կը, ըսե լով թէ իս լամնե րու աղօ-
թատե ղին մզկիթն է։

Ու րեմն կա րելի է ըսել թէ հո գեւո-
րակա նու թիւնը ան խուսա փելի կեր պով 
մխրճուած է քա ղաքա կանու թեան։ Այդ 
երե ւոյ թին կ՚են թարկուին նաեւ երկրի 
ոչ իս լամ ժո ղովուրդնե րու կրօ նապետ-
ներն ալ։ Չենք մոռ ցած թէ մեր նա խորդ 
պատ րիարքնե րը ինչպէս կը ստի պուէին 
հայ կա կան խնդիր նե րու մա սին Թուրքիոյ 
պե տու թեան հա մար հա ճելի յայ տա րարու-
թիւններ ընե լու։ Առա ջին ան գամ Յու-
նաց Տիեզե րական Բար թո ղիմէոս պատ-
րիարքն էր որ քա ջու թիւնը ու նե ցաւ 
ազ գայնա կան շրջա նակ նե րու նմա նաբ-
նոյթ ճնշումնե րուն «Մենք զմեզ խա չուած 
կը զգանք» ըսե լով յայտնեց իր դժգո հու-
թիւնը եւ այդ խօս քէն ետք ալ ոչ մէ կը 
հա մար ձա կեցաւ իր վրայ նման ճնշում 
բա նեց նե լու։

Սա կայն մին չեւ օրս չէր գտնուած 
հո գեւոր պետ մը, որ Թուրքիոյ Հա յոց 
Պատ րիար քա րանի Փո խանորդ Արամ 
Սրբա զանի նման յստակ դիրք բռնէր 
քա ղաքա կան կու սակցու թեան մը եւ 
այդ կու սակցու թեան  պետին ի նպաստ։ 
Ճիշդ է որ բո վան դակ հա յու թիւնը գի տէր 
թէ Գա րեգին Ա. Պատ րիարք ալ իր օրով 
հա մակ րանք ու նէր Տէ մոք րաթ կու-
սակցու թեան եւ անոր պե տին՝ վար չա-
պետ Ատ նան Մեն տե րէսի նկատ մամբ։ 
Բայց ան ան գամ աւե լի զուսպ եղած էր 
իր հա կու մը ար տա յայ տե լու խնդրին մէջ։  

Շատ բնա կան է որ պատ րիար քա կան 
աթո ռակալ ներն ալ պի տի ու նե նան իրենց 
քա ղաքա կան նա խասի րու թիւննե րը։ Բայց 
այս մա սին շռայլ յայ տա րարու թիւննե-
րէ հե ռու մնա լով պի տի կա րենան գո նէ 
ապաս տա նիլ հո գեւո րակա նի ինքնու-
թեան ետին, առանց խօ սելու քա ղաքա-
կան նիւ թե րու մա սին։ Ի վեր ջոյ այս 
երկրին մէջ կայ զրպար տութիւննե-
րու մի ջոցաւ ատե լու թիւն ար տադրող 
մա մու  լի մը աւան  դութիւ  նը։ Վեր  ջին 
նա  խագա  հական ընտրու թիւնն ալ ցոյց 
տուաւ թէ Թուրքիոյ հա յու թիւնը հե ռու 
է միան շա նակ քուէար կե լէ, որ շատ բնա-
կան է ժո ղովրդա վարու թեան առու մով։ 
Հա մայնքի որոշ մէկ հա տուա ծը, յատ-
կա պէս թա ղական նե րու եւ բա րերար-
նե րու փա ղան գը նե ցուկ կանգնե ցան 
վար չա պետ Էր տո ղանին։ Միւս կող մէ 
հա յաշատ թա ղերու սնտուկնե րէն մեծ 
թի ւով քուէ ստա ցաւ Սե լահատ տին Տէ միր-
թաշ։ Նոյնպէս բազ մա թիւ հա յեր ալ 
իրենց ձայ նե րը ուղղե ցին դէ պի գլխա-
ւոր ընդդի մադիր կու սակցու թեան թեկ-
նա ծուին, յու սա լով որ ան է Էր տո ղանի 
մրցա կիցը։ Մեր՝ հա սարակ մարդկանց 
նա խասի րու թիւննե րը բո լորո վին ան հա-
տական ըլ լա լով միայն մեզ պա տաս-
խա նատուու թեան առ ջեւ կը դնէ։ Բայց 
կա րելի չէ նոյ նը ըսել պատ րիարքներու 
կամ անոնց փոխանորդներուն համար, 
քանի որ այս վերջինները կը համարուին 
«Ազգապետ»։ 
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Հայաստանի Մշակոյթի Նախարարութիւնը ձեռնարկած է «Հայ Երաժշտութեան 
հանրագիտարան»ի մը ստեղծման եւ հրատարակման գործընթացին։ Այս նիւթի շուրջ 

Մշակութային Նախարարի հրամանով ստեղծուած է յանձնաժողով մը, որու կազմին մէջ կը 
մտնեն վաստակաշատ երաժշտագէտներ, Հայկական հանրագիտարանի հրատարակչութեան, 
ՀՀ. Գիտութիւններու Ազգ. Ակադեմիայի արուեստի ինստիտուտի, Երեւանի Կոմիտասի 
անուան պետական երաժշտանոցի գիտաշխատողներ, Հայաստանի կոմպոզիտորներու 
եւ երաժշտագէտներու միութիւնը, նաեւ Հայաստանի երգչախմբային ընկերութեան 
ներկայացուցիչներ։

26 Յուլիսին, Մշակոյթի նախարարութեան կողմէ կատարուած է վերոնշեալ 
յանձնաժողովի առաջին նիստը. ներկայացուած է նախարարութեան յանձնարարութիւնով 
Հայկական հանրագիտարան հրատարակչութեան պատրաստած նախագիծը, ճշդուած է 
հանրագիտարանի կառուցուածքը եւ թեմատիկ բառացանկի սկզբունքները, ինչպէս նաեւ 
ընթացիկ կազմակերպչական հարցեր։ 

Խաղողի տօնը՝ Աստուածածին

Պետական նպաստը մեզի համար ճար չէ
ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹէՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Թուրքիոյ փոք րա մաս նութիւննե րու դպրոց-

նե րը ամ բողջ հան րա պետու թեան շրջա-

նին հար կադրուեցան յաղ թա հարել բազ մա թիւ 

դժուարու թիւններ։ Մա նաւանդ այդ դպրոց-

նե րուն շահ ակնկա լող յա տուկ դպրոց նե-

րու հետ նոյն դիր քին մէջ դա սուի լը տե ղի 

տուաւ բա զում դժուարու թիւննե րու։ Այժմ 

Կրթա կան Նա խարա րու թիւնը որո շած է 

յա տուկ դպրոց նե րու աշա կերտնե րուն ալ 

նիւ թա կան աջակ ցութիւն բե րել եւ փոք-

րա մաս նութիւննե րու դպրոց ներն ալ պի տի 

օգ տուին այս առի թէն։ 

Սա կայն պատ րաստուած նա խագ ծի պայ-

մաննե րը այժմէն խո չըն դոտներ կը ստեղ-

ծեն անոնց դի մաց։ Օրի նակի հա մար կը 

պա հան ջուի որ օգ նութիւն ստա ցող դպրոց-

նե րու դա սարան նե րը ու նե նան նուազա գոյն 

12 աշա կերտ։ Յու նա կան դպրոց նե րէն ոչ 

մէ կը կրնայ ապա հովել այդ աշա կեր տի 

թի ւը։ Հինգ հայ կա կան դպրոց ներ ալ նոյն 

սահ մա նափակ ման հե տեւան քով զուրկ պի տի 

մնան պե տական օգ նութե նէն։ Կրթա կան 

Նա խարա րու թեան այս որո շու մէն ամ բողջ 

Թուրքիոյ տա րած քէն պի տի օգ տուին 250 

հա զար աշա կերտներ, որոնցմէ 78 հա զարը 

կ՚ու սա նին Իս թանպու լի դպրոց նե րուն մէջ։ 

Մնաց որ ար գելքնե րէն կամ սահ մա նափա-

կումնե րէն ան դին, կա րեւոր խո չըն դոտ մըն 

է նաեւ դի մու մի ժամ կէ տը, որ ճշդուած է 

մին չեւ 18 Օգոս տոս։

Բա ցի դա սարան նե րու տա րողու թեան 

սահ մա նու մէն դեռ կան բազ մա թիւ գոր-

ծօններ, որոնք կը դժուարաց նեն փոք րա-

մաս նութեան դպրոց նե րու օգ նութիւն ստա-

նալու հա ւանա կանու թիւնը։ Բուն խնդի րը 

այն է որ կրթու թեան Նա խարա րու թիւնը չէ 

կրցած զա նազա նել նիւ թա կան շա հի ակնկա-

լու թեամբ բա ցուած յա տուկ դպրոց նե րը եւ 

անվճար ու սում ջամ բող փոք րա մաս նութեանց 

վար ժա րան նե րը։ Ըստ նա խալ սումնե րու 

նա խադպրո ցական կրթա կան հաս տա-

տու թիւննե րուն, այ սինքն ման կա պար տէ զի 

աշա կերտնե րուն հա մար որ պէս տա րեկան 

նպաստ ճշդուած է 2.500, նա խակրթա րան-

նե րու հա մար 3.000, միջ նա կարգ եւ երկրոր-

դա կան դպրոց նե րու հա մար ալ 3.500 լի րա։

Փոք րա մաս նութեան դպրոց նե րու վար-

չութիւննե րը կոչ կ՚ընեն ծնող նե րուն, որ պէսզի 

անոնք դի մում կա տարեն նպաստ ստա-

նալու հա մար։ Սա կայն նպաս տը ո՛չ թէ 

ուղղա կի աշա կեր տին, այլ պի տի փո խան-

ցուի դպրոց նե րու հաշ ւոյն։ Փոք րա մաս-

նութեան դպրոց նե րը կը մա տակա րարուին 

հիմ նադրամ նե րու կող մէ եւ այժմ յստակ չէ 

թէ անոնք ինչ պայ մաննե րով պի տի ստա-

նան այդ նպաս տը։

Իս թանպու լա հայ դպրոց նե րու բա րելաւ-

ման հա մար նուիրեալ աշ խա տու թիւն տա նող 

Կա րօ Փայ լան կ՚ըսէ, թէ մնա յուն լու ծումի 

մը հան գե լու հա մար անհրա ժեշտ է նոր 

օրէն քի նա խագ ծի մը պատ րաստու թիւնը։ 

Ըստ երե ւոյ թի նա խարա րու թեան նոր կի րար-

կումը որ քան ալ նպաս տէ յա տուկ դպրոց-

նե րու, տա կաւին բա ւական հե ռու է փոք-

րա մաս նութեան վար ժա րան նե րու հո գերը 

թե թեւցնե լէ։ 

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Հայոց հինգ տա ղաւար-

նե   րը, ինչպէս նաեւ այլ 

կրօ  նական ու ազ  գա   յին միւս 

տօ  ները մեր ժո  ղովուրդի ձե -

ւաւոր  ման շրջան  նե   րէն մե  զի 

հա  սած են, դա  րերու ըն  թացքին 

անընդհատ ձե  ւափո  խու  թիւննե -

րու են  թարկուելով եկած են 

մին  չեւ մեր օրե  րը։ Հայ ժո -

ղովուրդի տօ  նացոյ  ցի մաս  նա  -

գէտ  ներ եւ ու  սումնա  սիրող  ներ 

կը բա  ցայայ  տեն արե  ւի ու կրա -

կի, ջու  րի եւ հո  ղի պաշ  տա  -

մունքին նուիրուած տօ  նական 

հան  դի   սու  թիւններ, ինչպէս նաեւ 

հե  թանո  սական շրջա  նի աս -

տուածու  թիւննե  րուն նուիրուած 

ծէ  սեր։

Քրիս  տո   նէու  թեան ըն  դունու -

մէն յե  տոյ հայ ժո  ղովուրդի 

աւան  դա   կան տօ  նացոյցն ալ 

վե  րածուեցաւ քրիս  տո   նէական 

աշ  խարհա  յեաց  քի։ Այ  սուհան -

դերձ նոր կրօ  նը հին պաշ  տա  -

մունքներն ու հա  ւատա  լիք  նե   րը 

բո  լորո  վին վե  րաց  նե   լու փո  խարէն ներ  մուծեց 

իր տօ  նացոյ  ցին մէջ։ Այսպէս մենք Ծննդեան 

Ջրօրհնէ  քի, ինչպէս նաեւ Վար  դա   վառի խոր -

հուրդին մէջ կը նկա  տենք ջու  րի պաշ  տա  -

մունքի, իսկ Տեառ  նընդա  ռաջի մէջ կրա  կի, 

Ծաղ  կա   զար  դի մէջ ալ բնու  թեան պաշ  տա  -

մունքին հետ  քե   րը։ Զատ  կի, օրի  նակ՝ Քրիս -

տո   սի յա  րու  թեան մէջ կը տես  նուի մա  հուան 

եւ վե  րած  նունդի խոր  հուրդը, եւ որով  հե   տեւ 

հա  յերը արե  ւապաշտ էին, բնու  թեան նոր 

յա  րու  թիւնը, այ  սինքն գա  րու  նը կը հռչա -

կէին «Յաղ  թութիւն արե  գական զօ  րու  թեան», 

ինչպէս որ յե  տոյ քրիս  տո   նեանե  րը զայն 

հռչա  կեցին «Յաղ  թութիւն արե  գական ար -

դա   րու  թեան», քան  զի Քրիս  տոս ճիշդ այդ 

օրե  րուն իր յա  րու  թեամբ աշ  խարհին տուաւ 

նոր կեանք։

Խա  ղողօրհնէք, Վե  րափո  խումն Ս. 
Աս  տուածած  նի

Ինչպէս որ ըն  դունուած չէր, Վար  դա  -

վառէն առաջ խնձոր ու  տե   լը, այնպէս ալ 

ըն  դունուած չէր խա  ղող ու  տել մին  չեւ Օգոս -

տո   սի 15-ին նա  խոր  դող կամ յա  ջոր  դող Կի -

րակի օրը՝ Խա  ղողօրհնէ  քի տօ  նը։

Աշ  խարհի բազ  մա   թիւ ժո  ղովուրդնե  րու 

նման հա  յոց մէջ ալ աւան  դա   բար պա  հուած 

սո  վորու  թիւն եղած էր հա  սունցած առա  ջին 

բեր  քը կամ պտուղնե  րը զո  հաբե  րել ուխտա -

վայ  րե   րու կամ պաշ  տա   մունքի այլ օճախ -

նե   րու, որ  մէ ետք կա  րելի էր միայն ու  տել։

Հա  յոց մէջ ալ, տար  բեր տօ  ներու զո -

հաբե  րուած ու  տե   լիք  ներ ու պտուղներ են.- 

հաւ  կի   թը՝ Զա  տիկին, կաթն ու կաթ  նա   պու -

րը՝ Համ  բարձու  մին, խնձո  րը՝ Վար  դա   վառին, 

հա  ցահա  տիկը՝ Նոր Տար  ւոյն, իսկ խա  ղողին 

նուիրուած էր յա  տուկ տօն՝ Խա  ղողօրհնէք։

Պա  տահա  կան չէ, որ Օգոս  տոս ամի -

սը կը զու  գա   դիպի հին Հա  յոց Նա  ւասարդ 

ամ  սուան հետ։ Այլ խօս  քով Նա  ւասար  դի 

առա  ջին օրը, այժմու Օգոս  տո   սի 7 կամ 8, 

հա  յերու Ամա  նորը, ու  րեմն մե  ծագոյն տօնն 

էր, քա  նի որ հո  ղագործ հայ ժո  ղովուրդը այդ 

օրե  րուն աւար  տած կ՚ըլ  լար ար  տի գոր  ծե   րը, 

իրա  կանա  ցու  ցած՝ հունձքը, կա  լը, բեր  քա  -

հաւա  քը, ու լե  ցու  ցած կ՚ըլ  լար ամ  բարնե  րը։ 

Այ  լեւս ժա  մանակն էր մե  ծահան  դէս տօ -

նելու նոր տա  րեմու  տը, յա  նուն ոս  կիածին, 

ոս  կե   մայր Անա  հիտի ու հան  դի   սաւոր կեր -

պով երախ  տա   գիտու  թիւն յայտնել անոր, 

իր պար  գե   ւած շնորհնե  րուն ու բա  րիք  նե  -

րուն հա  մար։ 

Զար  մա   նալի զու  գա   դիպու  թեամբ, Մա -

րիամ Աս  տուածած  նի մա  հը պա  տահե  ցաւ 

այս ամ  սուն այս օրե  րուն մէջ, ու  րեմն Անա -

հիտի ձօ  նուած տօ  նական օրե  րը նոյ  նա   ցուե -

ցան Աս  տուածած  նի յեր  կինս վե  րափո  խուե -

լու տօ  նական օրե  րուն հետ։ Հա  ւանա  բար 

այդ զոյգ առիթ  նե   րու պատ  ճա   ռաւ կի  ներու 

փառքն է Աս  տուածա  ծինը եւ ոչ մի տօն 

կի  ներու հա  մար այնքան մեծ նշա  նակու -

թիւն ու  նի, որ  քան այս մէ  կը։ Իրենց ամէն 

ուխտ եւ ամէն ու  րա   խու  թիւն այս տօ  նին 

պա  հուած է գրե  թէ։ Այս տա  ղաւա  րի օրե -

րուն մէջ կը շնոր  հա   ւորուին բո  լոր այն կի -

ներուն անուննե  րը, որոնք յա  տուկ տօ  նական 

օր չու  նին։ Աս  տուածած  նի նա  խոր  դող օրը, 

որ կը յի  շուի Շո  ղակա  թը, որ գու  ցէ մակ -

դիրն էր Անա  հիտի, եւ որ փո  խան  ցե   ցաւ 

ի փառս Տի  րամօր. իսկ այս տօ  նի Ա. օրը 

կը շնոր  հա   ւորուին Մա  րիամ անուն կրող -

նե   րը, Բ. օր՝ Թա  գու  հի, Գ. օր՝ Սրբու  հի, 

Դ. օր՝ Պայ  ծառ, Ե. օր՝ Երա  նու  հի, Զ. օր՝ 

Հա  մաս  փիւռ, Է. օր՝ Ան  թա   ռամ, Ը. օր՝ Տի -

րու  հի, Թ. օր՝ Մարգրիտ։

Հա  յոց այ  գի   ներու խա  ղող  ներ

Վե  րադառ  նա   լով խա  ղողին, յի  շենք հա -

յոց այ  գի   ներու մէկ- եր  կու պա  տահար  ներ, 

որոնք կը վե  րաբե  րին խա  ղողին։ Ան  գամ մը, 

Լիոնաբ  նակ (ֆրան  սա   հայ) բա  րեկամ  նե   րու 

խումբով մը իջե  ւանած էինք Խար  բերդի Ծովք 

անուն լի  ճի ափին մօ  թէլ մը։ Երե  կոյեան 

ընթրի  քէն յե  տոյ 

մեր սե  ղան  նե   րը զար  դա  -

րուե  ցան առատ խա  ղողի 

պտղա  ման  նե   րով եւ պան -

դո   կատէ  րը ըսաւ, որ Էլա -

զըղ քա  ղաքի մին  չեւ այ -

սօր դեռ «Հա  յոց այ  գի   ներ» 

կո  չուած այ  գի   ներէն իր ձեռ -

քով մե  զի հա  մար քա  ղած 

էր այս խա  ղող  նե   րը։ Բայց 

երբ նկա  տեց, որ մար  դիկ 

ող  կոյզնե  րը թուղթեր փա -

թաթե  լով իրենց պա  յու -

սակնե  րը կը դնեն, ամէն 

մէ  կին զատ զատ տոպ -

րակնե  րու մէջ նուիրեց նոյն 

խա  ղող  նե   րէն, տուն տա -

նելու հա  մար։

***

Այլ խումբով մը, այլ պտոյ  տի մը Ամա -

սիա էինք այ  ցե   լած, ուր հե  տաքրքրու  թեամբ 

հար  ցուցի պան  դո   կատի  րոջ, որ իմ ամա  սիացի 

քե  ռայրս ամէն տա  րի գի  նի եւ խնձոր բե -

րել կու տար այս քա  ղաքէն։ Պա  տաս  խա   նը 

եղաւ հե  տեւեալը.- «Գի  նին հա  ռամ ըլ  լա  -

լուն հա  յոց ժա  մանա  կէն մնա  ցած այ  գի   ները 

փճա  ցուե  ցան ու անոնց տեղ բարձրա  յարկ 

շէն  քեր կա  ռու  ցուեցան։ Նոյն ճա  կատագ -

րին են  թարկուեցան խնձո  րենի  ները եւ այ -

լեւս դժուար կը ճա  րուի Ամա  սիոյ համ  բա  -

ւաւոր խնձո  րը»։

-Ին  չո՞ւ, հարց տուի, խնձորն ալ հա -

ռամ է՞ր։ 

***

Աղ  թա   մար գա  ցող  նե   րը գի  տեն. վեր  ջին 

տա  րինե  րուն Սուրբ Խա  չի տօ  նին կղզի այ -

ցե   լող ամե  նազ  գի ուխտա  ւոր  նե   րուն բաժ  նե  -

լու հա  մար Մշե  ցի մը սնտուկնե  րով խա -

ղող կը բե  րէ Տա  րօնի հա  յոց այ  գի   ներէն։

Խա  ղողը կը կո  չուի «Վա քաս», որ 

ըստ Թէոդի կի «Ամե նուն Տա րեցոյց»ի 1926 

հա տորի, խա ղողի ու այ գիի մա սին աշ խա-

տասի րու թեան «Վաղ հաս» կո չուած խա ղողն 

է, որ կա նուխ հաս նե լուն գի նի կը շի նեն 

եղեր։ 

ընթրիքէն յետոյ

Մերձեցում ուսուցիչներու միջոցաւ
Ե

ավաշ-Կա մաց ամառ նա յին դա սըն թացքի առա ջին փոր ձը կա տարուած էր 

2005 թուին Ան տիոքի մէջ։ Վե ցօրեայ ծրագ րին մաս նակցած էին Հա յաս-

տա նէն եւ Թուրքիայէն հա մալ սա րանա կան ներ։

Այժմ Հել սինքի Քա ղաքա ցինե րու միու թիւնը եւ Հել սինքի Քա ղաքա ցինե րու 

խոր հուրդի Վա նաձո րի գրա սենեակը Թուրքիայէն եւ Հա յաս տա նէն երի տասարդ 

մաս նա կից ներ մէկ տե ղելով կը փոր ձեն հա սարա կու թիւննե րու մի ջեւ մեր ձե-

ցումներ գո յաց նել։ Այս տա րուան դա սըն թացնե րու կը մաս նակցին Թուրքիայէն 

21 եւ Հա յաս տա նէն ալ 18 ու սուցիչ ներ, կամ ալ ման կա վար ժա կան դպրո ցի 

աշա կերտներ։ Այս տա րուայ դա սըն թացքնե րը կը կա տարուին 11-17 Օգոս-

տոս թուական նե րու մի ջեւ Սա փան ճա յի մէջ։ Այժմու վե ցօրեայ աշ խա տանո ցի 

ըն թացքին զա նազան նիւ թե րու շուրջ ելոյթներ պի տի ու նե նան Հա յաս տա նէն 

եւ Թուրքիայէն ակա դեմա կան ներ, կրթա կան մշակ ներ, գրող ներ, լրագ րողներ, 

հե տազօ տող ներ եւ շար ժանկա րի գոր ծիչներ։ Սոյն ծրագ րի եր րորդ հանգրուանը 

պի տի կա յանայ 2015-ի ամ րան ամիս նե րուն Հա յաս տա նի մէջ։ 
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Ի 
զուր չէ որ մար դիկ կը 

հա  ւատան սուրբե  րու 

հրա  շագործ զօ  րու  թեան։ Ինձ 

նման հա  ւատ  քի աղ  քատս 

ան  գամ դար  ձի կու գայ, ու -

րախ եր  կիւղա  ծու  թեամբ կը 

խո  նար  հի Սուրբ Կի  րակո  սի 

յի  շատա  կին առաջ, տես  նե  -

լով անոր գոր  ծած հրաշ  քը։ 

Իրաւ հրաշք մըն է, որ պա -

տահե  ցաւ Ամի  տայի խո  նար -

հած պատ  մա   կան տա  ճարի 

վե  րակա  ռուցմամբ։ Եկե  ղեց -

ւոյ հետ վե  րակեն  դա   նացաւ 

նաեւ ժո  ղովուրդը՝ որու մա -

սին ընդհա  նուր հա  մոզում 

գո  յացած էր որ կո  րած է 

առ  յա   ւէտ։ Սխալ պի  տի չըլ -

լայ ըսել թէ այդ կո  րած 

ժո  ղովուրդը փիւ  նի   կի նման 

վե  րակեն  դա   նացաւ իր մո  խիր -

նե   րէն ու հի  մա նոր աւիւ  նով 

կը մեկ  նի հա  մայն հա  յու  թեան 

հայ  րե   նի եր  կիր, վե  րագտնե -

լու հա  մար ամ  բողջ դար մը 

ծանր ու ան  թա   փանց մշու -

շի տակ ան  յայտա  ցած հա -

րազատ ինքնու  թիւնը։

Սուրբ Կի  րակոս եկե  ղեցիի 

վե  րաբա  ցու  մէն ետք, Ամի -

տայի մեր  ձա   կայ քա  ղաք  նե  -

րէն բազ  մա   թիւ հա  յեր մի առ մի սկսան 

ի յայտ գալ ու մէկ  տե   ղուիլ տա  ճարի մո -

գական բա  կին մէջ։ Թէ թա  ղակա  նու -

թիւնը եւ թէ շրջա  նային վար  չութիւննե  րը 

չէին կրնար ան  հա   ղորդ մնալ այս նոր 

խլրտու  մի նկատ  մամբ։ Ար  դա   րեւ Տի  յար -

պէ   քիրի «Սուր» թա  ղամա  սի նախ  կին քա -

ղաքա  պետ Ապ  տուլլահ Տէ  միր  պաշ նկա -

տի ու  նե   նալով թա  ղեցի հայ ժո  ղովուրդին 

պա  հանջնե  րը, ձեռ  նարկեց քա  ղաքա  պետա -

րանի կար  գադրու  թեամբ հա  յերէն լե  զուի 

դա  սըն  թացնե  րու։ Երկրորդ դա  սաշրջա  նին 

մաս  նակցող  նե   րու թի  ւը հա  սած էր 80-ի, 

որոնց այդտեղ գո  յացած մէկ  տե   ղու  մը կը 

վե  րածուէր միու  թե   նական գոր  ծընթա  ցի։ 

Այսպէս անոնք յա  տուկ ուխտագ  նա   ցու -

թիւններ կա  տարե  ցին դէ  պի Վա  քըֆ  լը   գիւ -

ղի Սուրբ Աս  տուածա  ծին կամ Աղ  թա   մարի 

Սուրբ Խաչ եկե  ղեցի  ները։ Ահա դէ  պի Հա -

յաս  տան հա  ւաքա  բար ճամ  բորդու  թիւն մը 

կա  տարե  լու խոր  հուրդն ալ այդ ուխտագը -

նա   ցու  թիւննե  րու ըն  թացքին գո  յացաւ ու 

զար  գա   ցաւ։ Եր  կա   րատեւ պրպտումնե  րէ 

ետք նման ու  ղե   ւորու  թիւնը իրա  կանաց ը-

նե   լու հա  մար, կապ հաս  տա   տուե  ցաւ ՀՀ 

Սփիւռքի նա  խարա  րու  թեան հետ։ Այսպէ -

սով այ  ցե   լու  թիւնը պատ  շա   ճեցուեցաւ նա -

խարա  րու  թեան «Արի Տուն» նա  խագ  ծին, 

որ ամա  ռուայ ամիս  նե   րուն կը գոր  ծադրուի 

սփիւռքա  հայ երի  տասարդնե  րուն Հա  յաս -

տան այ  ցե   լու  թիւնը իրա  կանաց  նե   լու մի -

տու  մով։ 

2 Օգոս  տոս Շա  բաթ օր, ցե  րեկուայ 

ժա  մը մէ  կին Ամի  տայէն 47 ու  ղե   ւոր  նե   րով 

ճամ  բայ ելած հան  րա   շար  ժը երեք ժամ 

ետք հա  սած էր Պին  կէօլ, ուր Տէր  սի   մէն 

գա  լով իրենց միացայ մեր պայ  մա   նաւո  ր-

ւած պէն  զի   նի լցքա  կայա  նի մէջ։ Այնքան 

բարձր տրա  մադ  րուած էին որ, մենք առա -

ջին կէս ժա  մուայ ըն  թացքին յա  ջողե  ցանք 

մտեր  մա   նալ իրենց հետ։ Այդ մտեր  մութիւ -

նը ալա  ւելի պի  տի ջեր  մա   նար յա  ջոր  դող 

ժա  մերուն եւ օրե  րուն ու շա  բաթի աւար -

տին բո  լորս պի  տի դառ  նա   յինք սի  րալիր 

բա  րեկամ  ներ։

Ուխտա  ւոր  նե   րու խումբի պետն էր Սուրբ 

Կի  րակոս եկե  ղեցիի թա  ղական խոր  հուրդի 

ան  դամնե  րէն Կաֆ  ֆուր Թիւրքայ, որ կը 

վա  յելէր հա  մառօ  տուած «Սէ  րոք», այ -

սինքն՝ առաջ  նորդ մակ  դի   րը։ 

Որ  քան ալ հանգստա  ւէտ ըլ  լար վար -

ձուած հան  րա   շար  ժը, ներ  կայ պայ  մաննե -

րու մէջ բա  ւական դա  ժան է ցա  մաքա -

յին ճամ  բորդու  թիւնը դէ  պի Հա  յաս  տան։ 

Մա  նաւանդ որ մենք եր  թի ժա  մանակ 

նա  խընտրած էինք Ար  տա   հան-Փո  սոֆի 

սահ  մա   նադու  ռը, որ անցնե  լով Ջա  վախ  քի 

Ախալցխա եւ Ախալ  քա   լաք քա  ղաք  նե   րէն, 

շու  տով կը հաս  նի Հա  յաս  տա   նի հիւ  սի  -

սային հա  տուած՝ Շի  րակի մարզ։ Ափ  սոս 

որ այս սահ  մա   նադու  ռը շատ բա  նուկ չըլ -

լա   լով, երե  կոնե  րը կը փա  կուի եղեր մին  չեւ 

յա  ջորդ առա  ւօտ։ Կէս գի  շերը անց սահ -

ման հաս  նե   լով մենք ալ հար  կադրուեցանք 

աւե  լի քան վեց ժա  մուայ սպա  սու  մի մը։ 

Առա  ջինը Թուրքիա-Վրաս  տան, իսկ 

երկրոր  դը Վրաս  տան-Հա  յաս  տան ըլ  լա  -

լով եր  կու սահ  մաններ պի  տի հա  տէինք։ 

Եթէ բաց թո  ղենք վեց ժա  մուայ ձանձրա -

ցու  ցիչ սպա  սու  մը, առա  ջին սահ  մա   նը ան -

ցանք դիւ  րութեամբ։ Այդ պա  հուն մեր 

խումբի միակ ափ  սո   սան  քը նա  խագա  հու -

թեան թեկ  նա   ծու Սե  լահատ  տին Տէ  միր  թա  -

շի զրկուած 48 քուէներն էին։ Փոր  ձե   ցինք 

սահ  մա   նի վրայ քուէար  կել, բայց պաշ  տօ  -

նեան պար  զեց թէ այդ իրա  ւունքէն կ՚օգ -

տուին միայն վեց ամի  սէ աւե  լի եր  կար 

ար  տա   սահ  ման մնա  ցած  նե   րը։ Իսկ հաս  նե  -

լով Վրաս  տան-Հա  յաս  տան սահ  մա   նը, ի 

յայտ եկաւ կա  նանչ ան  ցա   գիր  նե   րու խնդի -

րը։ Խումբին մէջ կա  յին 11 ու  սուցիչ  ներ 

կամ ակա  դեմա  կան  ներ, որոնք կը կրէին 

Թուրքիոյ Հան  րա   պետու  թեան ծա  ռայո -

ղական կա  նանչ ան  ցա   գիր  ներ։ Սահ  մա  -

նապահ պաշ  տօ   նէու  թիւնը իրա  ւասու չէ 

այդ ան  ցա   գիրը կրող  նե   րուն վի  զա տա -

լու։ Ուստի կապ հաս  տա   տուե  ցաւ նախ 

Սփիւռքի, ապա Արտ. Գործ. նա  խարա  րու -

թիւննե  րուն հետ, որոնց մի  ջամ  տութեամբ 

լու  ծուեցաւ այս խոչընդոտն ալ։ 

Հան  րա   շար  ժը երբ կանգ կ՚առ  նէր Շի -

րակ հիւ  րա   նոցի առ  ջեւ, օրը հա  սած էր 

իր աւար  տին եւ բո  լոր ու  ղե   ւոր  ներս ալ 

ու  ժասպառ…

*** 

Յա  ջորդ օրը սկսաւ ամ  բողջ խումբին 

Սփիւռքի նա  խարա  րու  թիւն տուած այ  ցե  -

լու  թիւնով։ Տրուած ըլ  լա   լով թէ նա  խարա -

րու  հի Հրա  նոյշ Յա  կոբեան երկրէ դուրս 

կը գտնուէր, խումբը ըն  դունեց նա  խարա -

րի տե  ղակալ Ֆիրտուս Զա  քարեան։ Ան 

ող  ջունեց տի  յար  պէ   քիր  ցի հա  յերուն այս 

նա  խաձեռ  նութիւ  նը, որ կը մի  տէր Հա  յաս -

տան երկրի ու իր ժո  ղովուրդին հետ հա -

ղոր  դուիլ։ Իսկ տի  յար  պէ   քիր  ցի   ներու անու -

նով ալ ելոյթ ու  նե   ցաւ «Սե  րոք» Կաֆ  ֆուր, 

որ խիստ կա  րեւո  րեց այս հան  դի   պու  մը եւ 

անոր ու  նե   նալիք անդրա  դարձնե  րը հա -

յապահ  պանման եւ ազ  գա   յին գի  տակ -

ցութեան ամ  րապնդման իմաս  տով։ Թիւրքայ 

ապա յու  շա   նուէր մը յանձնեց տե  ղակալ 

Զա  քարեանին, որու վրայ նկա  րուած էր 

Սուրբ Կի  րակոս եկե  ղեցին։ 

Այս պաշ  տօ   նական հան  դի   պու  մէն ետք 

սկսաւ Սփիւռքի Նա  խարա  րու  թեան ծրագ -

րած օրընդմէջ պտոյտնե  րը, որոնցմէ եզա -

կի կը մնան եր  կուքը։ Առա  ջինը՝ դէ  պի 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ  միածին կա  տարուած 

այ  ցե   լու  թիւնն էր, որու ըն  թացքին Սուրբ 

Աս  տուածա  ծին եկե  ղեց  ւոյ մէջ կա  տարուեցաւ 

խումբի եր  կու ան  դամնե  րու մկրտու  թիւնը։ 

Բագ  րատ Եպս. Գալստա  նեանի ձե  ռամբ 

կա  տարուած մկրտու  թեան խոր  հուրդի կնքա -

հայրն էր իս  թանպու  լաբնակ ատամ  նա  -

բոյժ Վա  րու  ժան-Անոյշ Ասա  տուր ամո  լը, 

որոնք Իս  թանպու  լէն Տի  յար  պէ   քիր գա  լով 

միացած էին այս խումբին։ Մկրտու  թեան 

խոր  հուրդի աւար  տին Էջ  միած  նի «Շո  ղակաթ» 

հե  ռուստա  կայա  նի նկա  րահա  նող խումբը 

տե  սակ  ցե   ցաւ մկրտուած  նե   րուն հետ, փո -

խան  ցե   լով անոնց այդ պա  հի զգա  ցումնե -

րը։ Ան  ժէլ վե  րանուանուած Րա  հիմէ կ՚ըսէր 

հե  տեւեալը.- «Ո՛չ ամու  սինս եւ ո՛չ ալ զա -

ւակ  ներս տե  ղեակ են մկրտու  թե   նէս։ Չեմ 

գի  տեր թէ ի՞նչ պի  տի ըլ  լայ անոնց հա -

կազ  դե   ցու  թիւնը։ Բայց գի  տեմ թէ հօրս, 

մեծ հօրս եւ իմ բո  լոր նախ  նեաց հո  գինե -

րը պի  տի խա  ղաղին իմ այս որո  շու  մով»։ 

Իսկ մեծ հօր անու  նով Ստե  փան վե -

րանուանուած Սա  մի, Հայ Առա  քելա  կան 

եկե  ղեցիի մէջ մկրտուելով կը հա  ւատար, 

թէ փաս  տա   ցի կը դառ  նար իր հայ ինքնու -

թիւնը։ «Ինչպէս որ ես զիս Իս  լամ կրօ -

նի հա  ւատա  ցեալ չեմ հա  մարած, ըլ  լա   լով 

հա  մայ  նա   վար գա  ղափա  րախօ  սու  թեան ջա -

տագով, քրիս  տո   նեայ ալ չեմ հա  մարեր։ 

Բայց մկրտուելով կա  տարած կ՚ըլ  լամ հա -

սարա  կու  թեան ըն  կա   լած ձե  ւով Հայ քրիս -

տո   նեայ ինքնու  թեան հրա  մայա  կանը»։

Եթէ այս այ  ցե   լու  թեան խորհրդան  շա  -

կան կա  րեւոր պա  հերէն մէ  կը Սուրբ Էջ -

միած  նի մէջ կա  տարուած մկրտու  թիւնն էր, 

երկրորդն ալ ան  տա   րակոյս Քաղցրա  դիր 

գիւ  ղի մէջ սար  քուած «Տիգ  րա   նակեր  տի 

գի  շեր»ն էր։ Քաղցրա  դիր գիւ  ղը Գառ  նիի 

ճա  նապար  հին վրայ է, Չա  րեն  ցի կա  մարէն 

քիչ հե  ռու։ Այդտեղ նախ  կին ամե  րիկաբը -

նակ ամոլ մը տա  րածք մը գնած ու սար -

քած են հիւ  րա   նոց ու ճա  շարան։ Գիւ  ղին 

անու  նը ար  դա   րաց  նող լեռ  նա   յին գե  ղեցիկ 

տե  սարա  նով օժ  տուած այս վայ  րը բա  ռին 

բուն իմաս  տով այ  լընտրան  քա   յին հրա  պոյր 

մը կը ներ  կա   յաց  նէ սո  վորա  կանի սահ -

մաննե  րէն դուրս ել  լել ցան  կա   ցող  նե   րուն։ 

Իր այդ յատ  կութիւ  նով ալ բո  լորո  վին կը 

պատ  շա   ճէր որ  պէս «տի  յար  պէ   քիր  ցի   ներու 

գի  շերը» անցկաց  նե   լու յար  մա   րագոյն վայր։ 

Խո  հանո  ցի, սպա  սարկման 

եւ մա  տուցման ո՛չ մէկ թե -

րու  թիւն կար գիւ  ղի այս 

հա  մեստ ճա  շարա  նին մէջ։ 

Իսկ միւս կող  մէ տի  յար  պէ  -

քիր  ցի   ները օրուան յա  տուկ 

շատ վա  յելուչ տա  րազ  նե  -

րով փու  թա   ցած էին այս 

խրախ  ճանքին։ Իբ  րեւ պատ -

ւոյ հիւր ներ  կայ էին նաեւ 

Բագ  րատ Եպսկ. Գալստա -

նեան եւ Սփիւռքի նա  խարա -

րու  թեան բարձրաս  տի   ճան 

ներ  կա   յացու  ցիչներ։ Կ՚ար  ժէ 

նշել թէ տիգ  րա   նակերտցի -

ներու խումբին մաս կը կազ -

մէին նաեւ ժո  ղովրդա  կան 

եր  գիչ, անուանի ու  տա   հար 

Երուանդ Պօս  թանճը եւ դար -

ձեալ այս քա  ղաքի սի  րուած 

երա  ժիշտնե  րէն Ստե  փան Իլ -

հան։ Այս եր  կուքը կրցան 

իրենց երաժշտա  կան տա -

ղան  դով ոգե  ւորել բո  լոր ներ -

կա   ները, որոնք մին  չեւ ուշ 

ժա  մեր շուրջպա  րեր կազ  մե  -

լով ու  րա   խու  թիւն վա  յելե  ցին։ 

*** 

Տիար  պէ   ք ի ր  ց ի   ն ե ր ո ւ 

խումբը 13 Օգոս  տո   սին 

մեկ  նեցաւ Ծաղ  կա   ձոր եւ 

ամ  բողջ հինգ օրեր պիտի 

մաս  նակցի ճամ  բա   րային աշ -

խա   տու  թիւննե  րուն։ Այդ աշ -

խա   տու  թիւննե  րուն մէջ կը մտնեն հա -

յերէն լե  զուի, հա  յոց պատ  մութեան, այլ 

մշա  կոյ  թի ու արուես  տի, երաժշտու  թեան 

եւ պա  րի դա  սըն  թացքներ։ Նշենք որ ու -

սուցո  ղական ծրա  գիրը սկսած էր ար -

դէն Երե  ւանի մէջ եւ խումբը հե  տեւած 

էր քա  ղաքի թիւ մէկ դպրո  ցէն ներս կա -

յացած դա  սերուն։ Այդ դա  սերէն մէ  կուն 

ան  ձամբ ներ  կա   յացաւ Ազ  գա   յին Ժո  ղովի 

պատ  գա   մաւոր եւ Արեւմտեան Հա  յաս  տա  -

նի խորհրդա  րանի ան  դամ Արա  գած Ախո -

յեան։ Պատ  գա   մաւո  րը ներ  կա   ներուն բա -

ցատ  րութիւններ տուաւ դէ  պի Արեւմտեան 

Հա  յաս  տան իր կա  տարած նա  խորդ այ -

ցե   լու  թիւննե  րուն եւ տեղ  ւոյն մտա  ւորա -

կանու  թեան հետ մշա  կած յա  րաբե  րու -

թիւննե  րուն մա  սին։

Տիգ  րա   նակերտցի  ներու խումբը որ  քան 

ալ բաղ  կա   ցած ըլ  լայ հայ ինքնու  թեան եւ 

հայ  րե   նի երկրի նկատ  մամբ կա  րօտա  կէզ 

հա  յերէ, իր միւս երե  սակով ալ խիստ քա -

ղաքա  կանա  ցած բնոյթ մը կը պար  զէր։ Այդ 

պատ  ճա   ռաւ ալ ընդմիշտ կը կա  յանար 

հա  սարա  կական դի  տար  կումնե  րէ մեկ  նե  -

լով կա  տարուած քննար  կումներ, երկրի 

ներ  կայ դժուարու  թիւննե  րուն եւ ապա -

գայի հե  ռան  կարնե  րուն ուղղեալ։ Բո  լորն 

ալ կը վստա  հէին ապա  գայի օրե  րու աւե -

լի պայ  ծառ ըլ  լա   լու հա  մոզու  մին։ Իրենցմէ 

ոմանք լրջօ  րէն կը հե  տաքրքրուէին ՀՀ 

ան  ցա   գիր ու  նե   նալու կամ հայ  րե   նի երկրի 

վրայ սե  փական տա  րած  քի տի  րանա  լու 

մա  սին։ Մա  նաւանդ թո  շակա  ռու  ներ կ՚ու -

սումնա  սիրէին Հա  յաս  տա   նէ ներս մշտա  կան 

բնա  կու  թիւն հաս  տա   տելու պայ  մաննե  րը։ 

Իրենց ամե  նամեծ տա  ռապան  քը կ՚ըլ  լար 

հա  յոց լե  զուի բա  ւակա  նաչափ չտի  րապե -

տելը։ Սա  կայն հայ  րե   նի երկրի ու այդ 

երկրի ժո  ղովուրդին նկատ  մամբ կա  րօտը 

այնքան բարձր էր որ Տի  յար  պէ   քիրէն ժա -

մանող  նե   րը ամէն առիթ կ՚օգ  տա   գոր  ծէին 

տե  ղացի ժո  ղովուրդին հետ իրենց կէս 

կտուր հա  յերէ  նով խօ  սելու։

Տի  յար  պէ   քիրի հա  յերու Հա  յաս  տա   նեան 

շրջա  գայու  թիւնը իր աւար  տին կը հաս -

նի 17 Օգոս  տո   սին, ու խումբը կ՚այ  ցե   լէ 

նախ՝ Թիֆ  լիս, ապա՝ պատ  մա   կան Անի 

քա  ղաքը։ 

Ուխտա  ւոր  նե   րը դար  ձեալ ցա  մաքա  յին 

ճամ  բով կը վե  րադառ  նան Տի  յար  պէ   քիր։          
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ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՖՐԱԹ ԱՅԿԻՒՆ (Nar Photos)

Գառնիի Տաճարին շուքին տակ

Մկրտուողներ՝ Անժէլ եւ Ստեփան

Խումբը Մատենադարանին առջեւ

Կաֆֆուր Թիւրքայ յուշանուէրը 
կը յանձնէ Ֆիրտուս Զաքարեանին



ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ
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Վահիկ Ռաթեւոսեանը (Վահիկ Ռա թուս) 

իրա նահայ բժիշկ է, օր թո փետ, վնա-

սուած քա բան, Հայ հա մայնքի Պատ գա-

մաւո րական ժո ղովի ան դամ (կազ մի 54 

ան դամնե րից է), հրա պարա կախօս, հե ղինակ 

է «Ղա րաղան, Հայ ազ գաբնակ չութիւն» 

գրքի, պատ րաստ է տպագ րութեան նաեւ 

իր «Ղա րաբա ղեան յու շեր» գիր քը։

Ռա թեւո սեան նե րի ըն տա նիքը գրե թէ 

ամէն տա րի հիւր է գա լիս Հա յաս տան 

եւ Լեռ նա յին Ղա րաբաղ, կա րօտն առ նում 

եւ վե րադառ նում Իրան։ Շատ ենք վի ճում 

Վա հիկի հետ հայ րե նիքի վե րաբե րեալ, 

Վա հիկը Իրա նը նա խընտրում է Հա յաս-

տա նին, սա կայն հետզհե տէ հաս կա նում եմ, 

որ Վա հիկը նոյնպէս ապ րում է Հա յաս տա-

նում, քան զի Իրանն էլ ու նի իր Հա յաս տա-

նը։ Այս օրե րին Ատրպէյ ճեանի նա խագահ 

Իլ համ Ալիեւը գան գա տում է Եւ րո պական 

խոր հուրդում, թէ հա յերին մի պե տու թիւն 

բա ւական չէ՞, մի թէ ամէն պե տու թիւն, որ տեղ 

բնակ ւում են հա յերը, պէտք է դառ նայ հայ-

կա կան, եւ նա ճիշդ է այն իմաս տով, որ 

հա յերը եր բեք չեն ձուլւում եւ պահ պա նում 

են իրենց ինքնու թիւնը, յատ կա պէս իս լա-

մական երկրնե րում, այն էլ այն երկրում, 

ուր հա յերը յայտնուեցին իրենց կամ քին 

հա կառակ։ 

Շահ Ապա սը (17–րդ դար) հա յերին 

բռնի կեր պով տե ղափո խեց Պարսկաս տան, 

հե տապնդե լով 3 նպա տակ. 1. բնա կեց նել 

կեդ րո նական դա տարկ շրջան նե րը հա յերով, 

2. զար գացնել հա յերի մի ջոցով տնտե սու-

թիւնը, 3. հա յերի տներն ու հո ղերը այ րել 

(«վա ռուած հո ղեր»–ի քա ղաքա կանու թիւն), 

որ պէսզի օս մանցի ները չօգ տուեն պա րէնից, 

քան զի թուրք-պարսկա կան պա տերազմ էր 

ըն թա նում։ Երասխ գետն այնքան արագ 

պի տի անցնէին, որ շա տերը զոհ ւում էին եւ 

մարդկանց դիերը կա մուրջ էին ծա ռայում 

ողջ մնա ցած նե րի հա մար։ 300 հա զար 

(250-500 հա զար) հա յեր բռնի գաղ թե ցու ցին 

Պարսկաս տան եւ պատ մութեան մէջ այդ 

ներ գաղթը մտաւ «Մեծ գաղթ» կամ «Շահ 

Ապա սի գաղթ» անուամբ։  Հե տաքրքիր է, 

որ իրա նահայ դպրոց նե րում կայ իրա նական 

պատ մութեան դա սըն թաց (5-րդ դա սարա-

նից), որի մէջ տեղ չի գտնում Մեծ գաղ թը, 

սա կայն հայ աշա կերտնե րը անցնում են 

նաեւ հա յոց պատ մութիւն 4-րդ դա սարա-

նից եւ տե ղեկա նում ներ գաղթի մա սին։ 

Այդ ող բերգու թիւնից զատ իրան ցի դար-

ձած հա յերը եր բեք այ լեւ նե ղու թիւն չկրե-

ցին, ոչ մի ջարդ չտե սան եւ ծաղ կե ցին 

իրա նական հո ղի վրայ։ Սա կայն յի շենք, որ 

1979-ի յե ղափո խու թեան ար դիւնքում շա հի 

ռե ժիմը տա պալուեց եւ 78 մի լիոնա նոց եր կի-

րը դար ձաւ իս լա մական պե տու թիւն, որի 

դա տական իշ խա նու թիւնը առաջ նորդւում է 

շա րիաթի օրէնքնե րով, իսկ սահ մա նափա-

կումնե րը ոչ միայն քրիս տո նեանե րին են 

նե ղու թիւն պատ ճա ռում, այլ Իրա նի ողջ 

բազ մաէթ նիկ ժո ղովրդին։

Վա հիկ Ռա թեւո սեանի Հա յաս տան 

գտնուելու առ թիւ, «Ակօս»ի հա մար մի փոքր 

հար ցազրոյց ու նե ցանք, զոր կու տանք 

ստորեւ.- 

Ծ.Լոքմակէօզեան.- Իրա նի հա  յերը ազ -

գա   յի՞ն փոք  րա   մաս  նութիւն են։

Վ.Ռա  թեւո  սեան.- Շա  հի ժա  մանակ մենք 

ազ  գա   յին փոք  րա   մաս  նութիւն էինք, այժմ 

կրօ  նական փոք  րա   մաս  նութիւն ենք, ինչպէս 

նաեւ զրա  դաշ  տա   կան  նե   րը, ասո  րինե  րը եւ 

հրեանե  րը։ Մենք բո  լորո  վին ան  կախ ենք 

եւ փակ ենք Իրա  նի ընդհա  նուր հա  մակար -

գում։ Հենց իրան  ցի   ների խոս  տո   վանու  թեամբ 

հա  յերը Իրա  նի գո  հարն են եղել, քան  զի 

հա  յերի հետ են կա  պուած այնպի  սի նո -

րամու  ծութիւններ Պարսկաս  տա   նում, ինչպէս՝ 

տպա  րանը, թատ  րո   նը, կի  նօն, վար  քի կա -

նոն  նե   րը։

Ծ.Լ.- Ամէն տա  րի դուք ըն  տա   նեօք հան -

դերձ այ  ցե   լում էք Հա  յաս  տա   նը, ինչպէս նաեւ 

Լեռ  նա   յին Ղա  րաբա  ղի Հան  րա   պետու  թիւնը, 

չմո  ռանա  լով Մար  տունին։

Վ.Ռ.- Այո, Մար  տունիում ես 2 տա  րի 

աշ  խա   տեցի, լի  նելով 1998-2000-ին նա  խագահ 

Ար  կա   դի Ղու  կա   սեանի բու  ժող բժիշ  կը, 2000-

ին մենք ու  նե   ցանք մեր երկրորդ աղ  ջի   կը՝ 

Մա  րիամին, եւ այդ ժա  մանակ վե  րադար -

ձանք Թեհ  րան։

Ծ.Լ.- Նախ պար  զենք իրա  նահա  յու -

թեան թի  ւը։

Վ.Ռ.- Ամ  բողջ Իրա  նում մօ  տաւո  րապէս 

60 հա  զար ենք. բնա  կու  թեան վայ  րերն են 

Թեհ  րան, Նոր Ջու  ղա, Իս  ֆա   հան, Թավ -

րիզ, Ու  րումիա, Շա  հին  շահր, նաեւ Շի  րազ, 

Արաք, Էն  զե   լի նա  ւահան  գիստ, Ռեշտ, Գոր -

գան քա  ղաք  նե   րը եւ Ղո  րուղ գիւ  ղը։ Փե -

րիայի շրջա  նի Բո  լորան գիւ  ղը միակ ամ -

բողջո  վին հայ  կա   կան գիւղն Է։

Ծ.Լ.- Իսկ հան  րա   ճանաչ Թա  դէի վա՞նքը։

Վ.Ռ.- Իրա  նական Արեւմտեան Ատրպա -

տակա  նի նա  հան  գում է, Խոյ քա  ղաքի մեր -

ձա   կայ  քում։

Ծ.Լ.- Սա  կայն դուք ձեր գիր  քը նուիրել 

էք Ղա  րաղա  նի շրջա  նի հա  յու  թեանը։

Վ.Ռ.- Գիրքս ընդգրկել է Ղա  րաղա  նի 

ողջ պատ  մութիւ  նը՝ 1705-ից մին  չեւ 1975-

ը։ Շրջա  նը գտնւում է Իրա  նի Կեդ  րո   նական 

նա  հան  գի Սա  վէ քա  ղաքի են  թա   կայու  թեան 

տակ, Թեհ  րա   նից 200 քմ. հե  ռաւո  րու  թեան 

վրայ։ Իրա  նահա  յերը այ  ցե   լում են Ղա  րաղա -

նի եկե  ղեցին ուխտագ  նա   ցու  թեան օրե  րին, 

օրի  նակ, Վար  դա   վառի նա  խոր  դող Ուրբա -

թը (ի դէպ Ուրբաթ օրը Իրա  նում Կի  րակի 

է հա  մար  ւում), 10 տա  րի առաջ աւե  լի կա -

րեւոր տօն էր Խա  ղողօրհնէ  քի օրը։

Ծ.Լ.- Նե  րողու  թիւն, իսկ ո՞ր թուականն 

է հի  մա Իրա  նում եւ ե՞րբ են տօ  նում Նոր 

Տա  րին։

Վ.Ռ.- 1393, իսկ Նէվ  րուզ Պայ  րա   մը 21 

Մար  տին են տօ  նում։

Ծ.Լ.- Խօ  սենք հայ  կա   կան տօ  ներից։

Վ.Ռ.- Մենք ու  նենք ազ  գա   յին եւ եկե -

ղեցա  կան տօ  ներ. Ամա  նորը, Յու  նուարի 

6-ը, Զա  տիկը, Խա  ղողօրհնէ  քը, Խաչ  վե  -

րացը, Սուրբ Վար  դա   նանց տօ  նը, Տա  ռերի 

գիւ  տը…։ Թէեւ կու  սակցա  կան կեանք պաշ -

տօ   նապէս չկայ, սա  կայն հա  մայնքը առաջ -

նորդում է դաշ  նակցու  թեան կու  սակցու  թիւնը, 

որոնց հա  մար յատ  կա   պէս նշա  նակա  լի են 

28 Մա  յիսը, երբ հիմ  նուեց Առա  ջին Հան -

րա   պետու  թիւնը, իսկ հա  մայնքի հա  մար կա -

րեւոր է 21 Սեպ  տեմբե  րը որ  պէս Ան  կա   խու -

թեան տօն եւ 24 Ապ  րի   լը, որի ժա  մանակ 

հա  յերը պար  տա   դիր գո  ցում են իրենց խա -

նութնե  րը։ 

Ծ.Լ.- «Ալիք»-ը դաշ  նակցու  թեան թերթն է։

Վ.Ռ.- Այո, «Ալիք»-ը օրա  թերթ է, երեք 

շա  բաթը մէկ լոյս են տես  նում «Արաքս»-ը եւ 

«Պայ  ման»-ը, ամի  սը մէկ ան  գամ՝ «Յոյս»-ը 

եւ «Լոյս»-ը։

Ծ.Լ.- Ի՞նչ միու  թիւններ կան։

Վ.Ռ.- Դաշ  նակնե  րի «Սի  փան», «Նայիրի» 

միու  թիւննե  րը, ինչպէս նաեւ «Արա  րատ» միու -

թիւնը, որ ու  նի 30 հա  զար  նոց մար  զա   դաշտ, 

ոչ կու  սակցա  կան միու  թիւններ են «Ռաֆ -

ֆի»-ն, ԻԱՄՄ-ն՝ Իրա  նահայ Մար  զամշա -

կու  թա   յին Միու  թիւն, Իրա  նի բա  րեգոր  ծա   կան 

ընդհա  նուր միու  թիւն, Աշ  խարհա  տես  նե   րի միու -

թիւն, որը հա  մախմբում է տա  րեց  նե   րին, Հայ 

կա  նանց ընդհա  նուր միու  թիւն, Եկե  ղեցա  սէր 

միու  թիւն, եկե  ղեցի  ներին կից կի  րակ  նօ   րեայ 

դպրոց  ներ, որի հի  մադիր  նե   րից էր Տէր Մես -

րոպ Ռա  թեւո  սեան քա  հանան…։

Ծ.Լ.- Ինչպի  սի՞ն է կրթա  կան հա  մակար -

գը հայ  կա   կան դպրոց  նե   րում։

Վ.Ռ.- Հայ  կա   կան դպրոց  նե   րը ու  նեն 

12 տա  րուայ ու  սուցում։ Պե  տական ծախ -

սով են, սա  կայն պե  տու  թիւնը վճա  րում է 

միայն պար  սիկ ու  սուցիչ  նե   րին, որոնք բո  լոր 

առար  կա   ները դա  սաւան  դում են պարսկե  րէն 

լե  զուով, բա  ցառու  թիւն են կազ  մում հա  յոց 

լե  զուն եւ հա  յոց պատ  մութիւ  նը եւ կրօ  նի 

դա  սերը, որոնք դա  սաւան  դում են հայ ու -

սուցիչ  նե   րը եւ նրանց վար  ձատրու  թիւնը հո -

գում է հայ հա  մայնքը։ Կրօ  նի դա  սը հո  գում 

է նոյնպէս պե  տու  թիւնը։ Որ  պէս օտար լե -

զու սո  վորում են անգլե  րէն եւ արա  բերէն։

Ծ.Լ.- Ինչպէ՞ս է ղե  կավար  ւում հա  մայնքը։

Վ.Ռ.- Հա  մայնքը ու  նի. 1. Պատ  գա  -

մաւո  րական ժո  ղով, որը ներ  կա   յաց  նում է 

օրէնսդիր իշ  խա   նու  թիւնը, սա  կայն Ազ  գա  -

յին Ժո  ղովից էլ բարձր է, քան  զի որո  շում 

է պիւ  ճէի չա  փը եւ ծախ  սե   րը, 2. Գոր  ծա  -

դիր իշ  խա   նու  թիւնը իրա  կանաց  նում է թե -

մական խոր  հուրդը, որի են  թա   կայու  թեան 

տակ են եկե  ղեցա  կան, կրթա  կան, մշա  կու -

թա   յին եւ գե  րեզ  մա   նական խոր  հուրդնե  րը։

Ծ.Լ.- Դե  ռեւս 2 տա  րի առաջ բո  վան -

դակ աշ  խարհը շունչը պա  հած սպա  սում 

էր, թէ ինչպէս է ԱՄՆ-ը յօ  շոտե  լու Իրա -

նը, որը սա  կայն հրա  շալի կեր  պով խոյս 

տուեց հա  րուա  ծից։

Վ.Ռ.- Այդպի  սին է Իրա  նի քա  ղաքա -

կանու  թիւնը՝ շատ ճկուն. իրան  ցին կա  րող 

յաղ  թա   նակած դուրս գալ պար  տութիւ  նից։

Ծ.Լ.- Երա  նի Ռու  սաստա  նը ու  նե   նար նման 

ճկու  նութիւն եւ չեն  թարկէր իր ժո  ղովուրդը 

աշ  խարհից մե  կու  սա   նալու դժբախ  տութեանը։ 

Սա  կայն հա  շուի առ  նենք, որ Պարսկաս  տա  -

նը 5000 տա  րուայ պատ  մութիւն ու  նի։ Վեր -

ջին հարցս վե  րաբեր  ւում է Իրա  նի կողմնո -

րոշ  մա   նը Ղա  րաբա  ղեան խնդրի հան  դէպ։

Վ.Ռ.- 100 տո  կոսով կողմ է, որ խնդի -

րը լու  ծուի հա  յերի օգ  տին, Իրանն ու  զում 

է, որ սահ  մաննե  րին հա  յեր լի  նեն, նոյ  նիսկ 

Նա  խիջե  ւանը դառ  նայ հայ  կա   կան, որով -

հե   տեւ դա կա  պահո  վի նրանց անվտան -

գութիւ  նը, որ  քան Իրան-Ատրպէյ  ճան սահ -

մաննե  րը փոք  րա   նան, այնքան քիչ վտանգ 

կը սպառ նայ Իրա նին։ 

ԳԱ ՐԻՆ ԳԱ ՐԱԳԱՇ ԼԸ

kkarakasli@agos.com.tr

Կ
արգ մը եր կիրնե րուն ճա կատա գիրը 

այդպէս է գրուած։ Այդ շրջան նե րուն 

տե ղանուննե րը միայն մեծ փոր ձանքնե րու 

են թարկուելէ ետք է որ կը սոր վին մար դիկ։ 

Մինչ այդ տե ղեակ ան գամ չեն ըլ լար թէ 

այդպէս քա ղաք մը կայ։ Քան զի այդ վայ-

րե րը ո՛չ զբօ սաշրջա կան եւ ո՛չ ալ առեւտրա-

կան կեդ րոններ են, այլ աչ քէ հե ռու, սրտէ 

հե ռու վայ րեր։ 3 Օգոս տո սին «Իրաք-Դա-

մաս կոս Իս լա մական Պե տու թիւն» (ԸՇԻՏ) 

կո չուած ահա բեկիչ կազ մա կեր պութեան 

գրա ւու մով աշ խարհ տե ղեկա ցաւ, որ Իրա քի 

հիւ սի սարե ւելեան կա րեւո րագոյն քա ղաք-

նե րէն Մու սուլի մեր ձա կայ Շէն կալ լեռ նե-

րը Էզ տի ներ կը բնա կին։ Այժմ Շէն կա լը 

կո տորած նե րով ծա նօթ դար ձաւ աշ խարհին։

Ամէն կո տորած ընդվզում պատ ճա ռող 

ամօ թալի կրկնու թիւն մըն է իրա կանու-

թեան մէջ։ Տար բե րու թիւննե րը կողմնա կի 

են միայն, իսկ վեր յի շումնե րը շատ ու ժեղ 

ու թախ ծոտ։ Իրա քի Խորհրդա րանի Էզ տի 

պատ գա մաւոր Վիան Տա խիլի ար տա սու քով, 

հեծկլտու քով ու աղա ղակե լով կա տարած 

ելոյ թը բո լոր լե զու նե րէն վեր է օրի նակ։ 

Նոյ նիսկ եթէ չհասկնաք անոր խօս քե րը, 

ներ քուստ կ՚իմա նաք թէ ինչ ըսած է։ Ու 

երբ հա մաշ խարհա յին լրա տու գոր ծա կալու-

թիւննե րը կը թար գա մանեն այդ աղա ղակը, 

կը տես նէք որ չէք սխա լած։ Ընդվզու մի 

աղա ղակ մըն է այդ։ Ընդվզու մի աղա ղակ 

մը եւ օգ նութեան կոչ մը։ «Մեր այստեղ 

խօ սած պա հուն էզ տի ներ ցե ղաս պա նու թեան 

կ՚են թարկուին։ Ըն տա նիքս կը կո տորուի 

հա մայն իրաք ցի ներու նման։ Շիանե րու, 

սիւննի ներու քրիս տոնեանե րու, թիւրքմէն-

նե րու եւ շա պաք նե րու նման։ Եւ այ սօր ալ 

էզ տի ները։ Էզ տի ները կը կո տորուին Շէն-

կա լի մէջ։ Խնդրեմ եղ բայրներ, մէկ կողմ 

թո ղէք բո լոր քա ղաքա կան նա խասի րու-

թիւննե րը, որ պէս մարդ մե զի զօ րակ ցե-

ցէք։ Յա նուն մարդկու թեան կ՚աղա չեմ ձեզ։ 

Մեզ փրկե ցէք, մեզ փրկե ցէք»։

Այդ կին պատ գա մաւո րի աղա ղակ նե-

րուն դի մաց կռնա կը դար ձած կուռքի նման 

կան գած տղա մար դոց բազ մութիւ նը իշ խա-

նու թիւն է, ամ բողջ աշ խարհ մըն է։ Պատ-

մութեան ըն թացքին 72 ան գամ բնաջնջուած 

ժո ղովուրդը, երբ կե նաց ու մա հու պայ քար 

կը տա նի, կրա կը, ինչպէս միշտ, ին կած 

տե ղը կ՚այ րէ։

Այդ կին պատ գա մաւո րը դի տելով յի շեցի 

որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թեան ժա մանակ 

Օս մա նեան Խորհրդա րանի ան դամ պատ գա-

մաւոր նե րը չէին կրցած աղա ղակել։ Որով հե-

տեւ 24 Ապ րի լի օր մը, երբ 250 մտա ւորա-

կան ներ նոյն պա հուն ձեր բա կալուելով կը 

սպան նուէին, նախ ձայ նը գա ցած էր։ Այդ 

ձայ նի բա ցակա յու թեան մէջ ալ ամ բողջ 

ժո ղովուրդ մը բնաջնջուեցաւ։

Էզ տի ժո ղովուրդի սար սա փահար, 

ճա րահատ գաղ թի լու սանկար նե րը կը 

սփռուին լրա տու գոր ծա կալու թիւննե րէն։ 

Ոմանց ոտ քը մու ճակ կայ, ոմանք բո պիկ։ 

Այդ սար սա փի պա հուն ինչ որ կար իրենց 

վրայ, այդ հա գուստնե րով ճամ բայ ին կած 

են հո գի ի բե րան։ Շէն կա լի լեռ նե րուն վրայ 

պատ մութեան մէջ ով գի տէ քա նիերորդ 

ան գամ կե նաց ու մա հու պայ քար կայ։ 

Հա զարաւոր ըն տա նիք ներ անօ թի ու ծա րաւ 

կը մեռ նին։ Կի ներու մէկ մա սը առե ւան-

գուած են։ Վե րապ րածնե րը կա ռու ցե լիք 

նոր կեանք մը պի տի ու նե նան թէ ոչ, 

առանց գիտ նա լու կը քա լեն։ Բախ տա ւոր-

նե րը Զա հօ-Սի լոփիի մի ջեւ եր թե ւեկող թաք-

սի ներու մի ջոցաւ կը փո խադ րուին Հա պու րի 

սահ մա նադու ռը։ Մնա ցեալը Շէն կա լի լեռ-

նե րէն Ճի զիրէ, Ռօ ժավա հաս նե լու յոյ սը 

կը սնու ցեն։ Երբ ԵՓԿ-ի եւ ԸՇԻՏ-ի մի ջեւ 

բա խումնե րը կը շա րու նա կուին, Ռօ ժավան 

ան վերջա նալի մա հուան ճա նապարհնե րուն 

հա յոց վեր ջին կա յան Տէր Զօ րի անա պատը 

կը յի շեց նէ։ Սու րիոյ ու Իրա քի սահ մաննե-

րուն մի ջեւ օդի ան հա մեմատ ջեր մութեան 

եւ անա պատի փո շիի դէմ մա քառող այս 

ժո ղովուրդին վիշ տը մին չեւ ծուծս կը զգամ։ 

Եւ ամ բողջ սրտով կը մաղ թեմ որ հա սանե-

լի տեղ մը գտնեն։ Գտնեն ու ի դէմ չա րու-

թեան, ան գամ մը եւս դի մադ րեն եւ իրենց 

նոր կեան քին վե րատի րանան։       
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Կղզի ներուն պի սիք լէթճի ներու 

փոր ձանքը, էն սօն ին չի՞ կա պուե-

ցաւ չի տեմ։ Ամէն պա նի մէջ էղա-

ծին պէս. մի ջոց մը ու շադրու թիւն 

կ՚ընեն, արա յէն ատեն անցնի նէ, 

կա մաց կա մաց կե նէ հին վի ճակին 

կը վե րածուի։ Անոր հա մար կ՚ըսեմ 

քիմ. կոր ծի մը սկսիք նէ շուտ մը 

ծա րը մի ձգէք, հե տապնդե ցէք եւ 

վազ մի անցնիք։ Տա րօսը ծո վեզեր-

քի շէզ լօնկնե րու փոր ձանքին ըսենք 

ար թըխ։

Կա լով էյ լէնճէ յի… Գնա լըցի-

ները սի րուած եր գիչ Մար թէն Եօր-

կանցը վա յելե լու կը պատ րաստուին 

կոր։ Ամ սուն, 21-ին Մի րիճա նեանին 

պա ցած նոր ռէս տօ րանը պի տի եր գէ 

եղեր։ Խօս քը մէ ջեր նիս հոն տեղն ալ 

փէք պռնուեր է հէ՞։ Մար թէնս փէք 

կը սի րեմ չօ ճոխս, փէք կը հաւ նիմ. 

աս խը տար տա րի է էֆէն տիու թիւնը 

պա հելով, գի ծը չփո խելով ճամ բան 

շա րու նա կեց։ Խօ լայ չէ հէ՞. կէն-

ճութեանը հոս էփա ղէկ սի րուած եւ 

ճանչցուած եր գիչ մըն էր։ Ար թըխ 

որ պայ մաննե րը ստի պեց նէ, ամէն 

պա նը ձգեց եւ էլաւ տուրս կնաց։ 

Տա րիներ տա րիսի փէս չը րած 

պայ քար տուաւ եւ Հա յաս տա նէն 

պռնէ մին չեւ Ամե րիկա, ինքզին-

քը աշ խարքի պիւ թիւն հա յերուն 

սիր ցունել տուաւ։

Եր կար տա րիներ Պո լիսէն հե ռու 

մնա լէն ետ քը, քա նի մը տա րի է 

քիմ ատեն ատեն կու գայ կոր եւ 

զա նազան առիթ նե րով քօն սէրներ 

կու տայ կոր։ Կալ շա բաթ ալ Գնա լըի 

«ճաշ»ը պի տի ըլ լայ էղեր, խը յախ 

մենծ պատ րաստու թեան մէջ էն եւ 

չորս աչ քով ալ կը պէք լէ յեն կոր՝ 

մա նաւանդ քիմ մի ջին տա րիք 

ու նե ցող նե րը։ Է ինչ ալ ըլ լայ նէ 

անոնց կէն ճութեան ատեն նե րուն 

էն սի րուած նե րէն էր։ Ան ալ զա թը 

ընդհան րա պէս հիչ աս նոր մօ տա 

պա ներուն էօզէն միշ չըլ լա լէն նոս-

տալժիք եր գեր կը նա խընտրէ կոր 

եւ փէք ալ ճիշդ կ՚ընէ կոր։ Վեր-

ջերս անանկ զը փըր պա ներ էլան 

քիմ միւ զիք ըսե լու հա զար շա հիտ 

կ՚ու զէ։ Զա թը ալ սա ման ալէ վիյի 

պէս փայ լելնին իլէն մա րել նին մէկ 

կ՚ըլ լայ, կը մոռ ցուին կ՚եր թան կոր։

Մե րին վա խըթին եր գե րը անանկ 

էին մի եա... ամէն մէ կը իր կար-

գին քլա սիք մըն էր։ Ու շադրու թիւն 

ըրէք. կէն ճե րը պի լէմ ան վախ տուան 

եր գե րէն մէ կը մտիկ ընե լու ըլ լան 

նէ մութլա խա կը հաւ նին եւ ազ դե-

ցու թեանը տակ կը մնան կոր։ Էս 

տա հա հիչ հին եր գե րէն մէ կու մը 

հա մար «աս ալ ինչ է, տէ մօտէ պան 

մը» ըսող կէն ճի մը չհանտպե ցայ։ 

Անանկ քիմ. Մար թէ նը մտիկ ընե-

լու պատ րաստուող մի ջին տա րիքի 

մէ րախ լը ներուն կ՚ըսեմ քիմ. կէնճ 

չօ ճոխ ու նիք նէ մութլա խա հե տեր-

նիդ տա րէք։ Վստահ էղէք 

քիմ փէք գոհ պի տի մնան։ 

Պուտ մըն ալ 
էյլէնճէ

Հիւրերը՝ Իրանից
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Յուլիս ամսու վերջաւո րու թեան մաս նակցե-

ցայ Սե բաս տա հայե րու Հայ րե նակ ցա-

կան միու թեան կազ մա կեր պած Հա յաս տա նի 

մի շաբա թեայ շրջապ տոյտին։ Նպա տակ նե-

րէս մէկն ալ շփումներ ու նե նալ էր Հա յաս-

տա նի մէջ հիմ նուած հայ րե նակ ցա կան միու-

թիւննե րու, յատ կա պէս սե բաս տա հայե րու 

հետ։ Այս առ թիւ տե սակ ցե ցայ Հա յաս տա-

նի Հայ րե նակ ցա կան միու թիւննե րու խոր-

հուրդի ատե նապետ՝ Ժո զէֆ Աւե տիսեանի 

հետ։ Ան աւար տած է Հա յաս տա նի Հա մալ-

սա րանի թրքա կան բա ժինը (թրքա գիտու-

թեան թեկ նա ծու) եւ պատ մա կան աղ բիւրա-

գէտ է։ Մեր զրոյ ցին հիմ նա կան նիւթն էր 

հայ րե նակ ցա կան միու թիւննե րու նպա տակ-

նե րը, գոր ծունէու թիւններ եւ անոնց դի մագ-

րա ւած դժուարու թիւննե րը։

Պա րոն Աւե տիսեան, ի՞նչպէս սկսաւ 

Հայ րե նակ ցա կան միու թիւննե րու հիմ նումը։

ԺՈ ԶԷՖ ԱՒԵ ՏԻՍԵԱՆ.- 1915-էն վերջ 

գաղ թա կան նե րը սկսան փնտռել իրենց 

հա րազատ ներն ու հայ րե նակից նե րը, ուստի 

գտնե լու հա մար կա րեւոր էին կա ռոյցներ, 

հե տեւա բար ստեղ ծուեցան հայ րե նակ ցա-

կան միու թիւննե րը։ Հե տեւա բար սփիւռքի 

զա նազան եր կիրնե րու մէջ, իրենց բնօր-

րաննե րու անուննե րով հիմ նուեցան հայ րե նակ-

ցա կան միու թիւններ, օգ տա կար դառ նա լով 

նաեւ իրենց եկե ղեցի ներուն եւ դպրոց նե րուն։

Այդ շրջա նին ի՞նչ էր կա ցու թիւնը Հա յաս-

տա նի մէջ։

Ժ.Ա.- 1920-30-ական նե րուն Հա յաս տա նի 

մէջ սկսան աւան նե րուն նոր անուններ տրուիլ, 

ինչպէս՝ Նոր Սե բաս տիա, Նոր Մա լաթիա 

եւլն. 1965 թուակա նին, երբ նշուեցաւ Մեծ 

Եղեռ նի 50-ամեակը, ժո ղովուրդը կար ծես 

կազ մա կեր պուելու առի թը ու նե ցաւ եւ վեր-

յի շելով իրենց բնօր րա նը, սկսան ձեռ նարկել 

հայ րե նակ ցա կան միու թիւննե րու հիմ նումին։ 

Աւե լի ուշ, 1993 թուակա նին հիմ նուած Հայ-

րե նակ ցա կան Միու թիւննե րու խոր հուրդը 

սկիզբ առաւ Հա յաս տա նի մէջ 9 հայ րե-

նակ ցա կան միու թիւննե րով, ապա այս թի ւը 

բարձրա ցաւ 21-ի։ Իսկ այժմ կարգ մը հայ-

րե նակ ցա կան միու թիւններ սպա ռուե ցան, 

քա նի որ նոր սե րունդ չկար այ լեւս։

Ինչ էր նպա տակը այս խոր հուրդի հիմ-

նումին, ար դէն ամէն մէ կը ու նէր իր միու-

թիւնը, ին չո՞ւ խոր հուրդը հիմ նուեցաւ։

Ժ.Ա.- Խոր հուրդի հիմ նադրու թեան գլխա-

ւոր նպա տակն էր ստեղ ծել հայ րե նակ ցա կան 

միու թիւննե րու հա մագոր ծակցու թեան դաշտ, 

կազ մա կերպչա կան մաս նակցու թիւն բե րել 

խոր հուրդի մէջ ընդգրկուած միու թիւննե րու 

ըն թա ցիկ ձեռ նարկնե րուն եւ լայն հնչե ղու-

թիւն ու նե ցող հա մապե տական եւ հա մազ-

գա յին ծրա գիր ներ իրա կանաց նել։ Խոր-

հուրդի շնոր հիւ ծնաւ «Բնօր րան» հան դէ սը, 

որ դար ձաւ բո լոր հայ րե նակ ցա կան միու-

թիւննե րու լու սարձա կը։

Խոր հուրդի կազ մին մէջ մտնող հայ րե-

նակ ցա կան միու թիւննե րը ի՞նչ ձեռ նարկներ, 

գե ղարուես տա կան կամ այլ ինչ գոր ծունէու-

թիւններ կ՚ու նե նան։

Ժ.Ա.- Իւ րա քան չիւր հայ րե նակ ցա կան 

միու թիւն ու նի իր գոր ծունէու թեան ծրա-

գիրը, անոնք տա րեկան հան դի սու թեամբ 

իրենց անու նը կրող յու շարձա նի մօտ՝ կը 

յի շատա կեն 1915 թ. իրենց կազ մա կեր-

պած ինքնա պաշտպա նու թիւննե րը, օրի նակ՝ 

Այնթա պի հայ րե նակ ցա կան միու թիւնը Ապ րի-

լին, Վաս պուրա կանը՝ Մա յիսին, Հա ճընը՝  

Յու լի սին, Մու սա Լե ռը՝ Սեպ տեմբե րին…։ 

Անոնք նաեւ կը կազ մա կեր պեն գի տամ շա-

կու թա յին ձեռ նարկներ, հան դէսներ տար-

բեր առիթ նե րով։

Հա յաս տա նի մէջ ի՞նչ դժուարու թիւններ 

ու նին Խոր հուրդը կամ Հայ րե նակ ցա կան 

միու թիւննե րը։

Ժ.Ա.- Բնօր րա նեան անուննե րով բո լոր 

հայ րե նակ ցա կան միու թիւննե րը, բնա կանա-

բար եւ Խոր հուրդը ու նին մէկ դժուարու թիւն՝ 

նիւ թա կան։ Կայ նաեւ երի տասարդ մար-

դուժի բա ցակա յու մը։ Անոնք որոշ չա փով 

իրենց մաս նակցու թիւնը կը բե րեն ձեռ-

նարկնե րուն եւ գոր ծունէու թեանց։ Անձ մը 

պէտք է սի րայօ ժար նուիրու մով եւ զո հողու-

թեամբ իր ներդրումն ու մաս նակցու թիւնը 

բե րէ հայ րե նակ ցա կան միու թեան։ Պէտք 

է երի տասար դը զգայ այդ գոր ծին մէջ իր 

հո գիի եւ գո յու թեան պահ պա նու մը։  

Խոր հուրդը կը ծրագ րէ՞ ուխտագ նա-

ցու թիւններ կազ մա կեր պել դէ պի հայ րե նի 

բնօր րան եւ ի՞նչ է Խոր հուրդին յա րաբե-

րու թիւնը սփիւռքի հայ րե նակ ցա կան միու-

թիւննե րու հետ։

Ժ.Ա.- Խոր հուրդը միշտ քա ջալե րած է 

հայ րե նակ ցա կան շրջա նակ նե րուն կազ մա-

կեր պել ուխտագ նա ցու թիւններ դէ պի հայ րե-

նի բնօր րան՝ նկա տի ու նե նալով, որ դժուար 

յա րաբե րուող ժո ղովուրդնե րու շփման հա մար 

ամե նաըն դունե լի եղա նակն է ժո ղովրդա յին 

դի ւանա գիտու թիւնը եւ մենք սփիւռքի հայ-

րե նակ ցա կան միու թիւննե րը կը հա մարենք 

քոյր հայ րե նակ ցա կան միու թիւններ, ու րեմն 

ալ մօտ ենք Եւ րո պայի եւ Ամե րիկա յի հայ-

րե նակ ցա կան միու թիւննե րու հետ։ Միացեալ 

մար մին կազ մած էինք եւ շատ սերտ էին մեր 

յա րաբե րու թիւննե րը։ Եւ սա կայն քա ղաքա-

կան տա րակար ծութիւննե րու պատ ճառնե-

րով, յե տագա յին միացեալ մար մի նը որ 

կազ մութեան շրջա նին 15 միու թենէ կը 

բաղ կա նար, նուազե ցաւ եւ դար ձաւ՝ 5-ի։  

Վեր ջա պէս, ի՞նչ է ձեր տպա ւորու թիւնը 

երբ Հա յաս տա նի մէջ հան դի պեցաք Պոլ-

սէն եկող այսքան մեծ թի ւով սե բաս տա-

հայե րու հետ։ 

Ժ.Ա.- Շատ ար ժէ քաւո րեցի, քա նի 

որ Արեւմտեան Հա յաս տա նի մէջ ալ կը 

վե րակազ մա ւորուի այսպի սի հայ րե նակ ցա-

կան միու թիւններ։ 

«Արե ւելեան կողմն աշ խարհի, 

խա ղաղու թիւն թող ըլ լայ»

Դ. Վա րու ժան

Արե ւելք ճամ բորդել։

Գա ղափար մը, որ միշտ առինքնող 

եղած է բո լորին հա մար, յատ կա պէս 

շա հախնդիր վա ճառա կան նե րու, համ բաւ 

փնտռող զօ րավար նե րու, ար կա ծախնդիր 

ճա նապար հորդնե րու, իսկ ան ցեալ դա րուն՝ 

հին աշ խարհի պեր ճանքէն գրա ւուած 

գե ղան կա րիչ նե րու հա մար։

Ցան կէն բա ցառուած չէ ստու գա բանու-

թիւնը։

Ան վաղ առա ւօտեան զով ժա մերուն 

Կրե տէ կղզիէն Աղեք սանդրետ տա ճամ բորդե-

լու պատ րաստուող առա գաս տա նաւու մը 

վրայ կը դի տէ շի կացած հո րիզո նը։ Անոր 

հա մար արե ւել քը բա ռերու ան սահման գանձ 

է, մշտա բուղխ աղ բիւր։

Երբ կայ մե րու վրայ կը բարձրա նան ու 

Մի ջերկրա կանի հնա զանդ հո վերով կ՚ու-

ռին առա գաստնե րը, ստու գա բանու թիւնը 

խա ղաղ ժա մանակ կ՚ու նե նայ նա ւավա րին 

հետ զրու ցե լու «արե ւելք»ի մա սին։

- Պա րոն ստու գա բանու թիւն, ամէն ազ գէ 

մարդ ճամ բորդած է այս նա ւուն վրայ։ 

Մեր գա ցած եր կիրնե րուն տար բեր տար-

բեր անուններ կու տան. մէ կը orient կ՚ըսէ, 
մէ կը anatoli, իսկ ու րիշ մը՝ levant։ Բայց 
այդ բո լոր մար դի կը նոյնչափ կը յու զուին 

այս բարձրա ցող արե ւը դի տելով։

- Պա րոն նա ւավար, այդ բա ռերը, որ 

յի շեցիք հի մա, իմաս տով շատ ալ հե ռու չեն 

իրար մէ, կրնամ նոյ նիսկ ըսել, թէ անոնք 

նոյ նի մաստ բա ռեր են, որով հե տեւ բո լորն 

ալ ծնունդ առած են հո րիզո նին վրայ 

յայտնուող այս խորհրդա ւոր տե սարա նէն...։

Orient բա ռը լա տին նե րու «oriens»էն 
կու գայ, բա ռացիօրէն՝ արե ւածագ։ Անոր 

ար մատն է oriri բա յը, որ կը նշա նակէ 
ծա գիլ, ել լել, բարձրա նալ։ Այս բառն է, 

որ ԺԹ. դա րուն ու նե ցաւ իր ամե նափայ-

լուն շրջա նը, երբ եւ րո պացի ները եր կա-

թու ղիի վրայ դրին Orient Express-ը եւ 
orientalist արուես տա գէտ ներ նկա րեցին 

արե ւել քի բաղ նիքնե րը, մզկիթ նե րը, շու-

կա ները եւ այն ինչ որ շլա ցու ցիչ էր եւ րո-

պացիի աչ քին հա մար։

Anatoli բա ռը յոյ նե րունն է, նոյնպէս կը 
նշա նակէ «արե ւելք, արե ւածագ» Անոնք 

ու նին «անա տել լօ» բա յը՝ ծա գիլ, ել լել եւ 

«անա տոլի քոս» ածա կանը՝ արե ւելեան։ Բայց 

յոյ նե րուն արե ւել քը տար բեր է միւսնե րէն։ 

Երբ Յու նաստա նէն եւ Եգէակա նի կղզի-

ներէն դէ պի արե ւելք կը նա յէին, անոնք կը 

տես նէին Փոքր Ասիոյ արեւմտեան ծայ րա-

մասե րը. անի կա էր յոյ նե րու «Անա տոլիա»ն։ 

Բիւ զանդա կան շրջա նին «Անա տոլիա»ն 

սա հեցաւ աւե լի արե ւելք։ «Անա տոլիա» 

կո չուե ցաւ նախ կեդ րո նական Փոքր Ասիան, 

ապա՝ Աղեք սանդրետ տա յէն մին չեւ Պոն-

տոս բարձրա ցող հո ղաշեր տը։

Levant ըսե լով ֆրան սա ցինե րը կը 

հասկնան Մի ջերկրա կանի արե ւելեան ափե-

րը, ինչ որ Եգիպ տո սի եւ Փոքր Ասիոյ 

մի ջեւ կը գտնուի, յատ կա պէս՝ Կիպ րո-

սը, Սու րիան, Պա ղես տի նը, Յոր դա նանը, 

Լի բանա նը եւ Կի լիկիան։ Անոնք levanti-
ne կը կո չեն այն եւ րո պացի ները, որոնք 
բնա կու թիւն գտած են այդ հո ղերուն վրայ։ 

Ֆրան սա ցինե րու levant բա ռը, ինչպէս 

նա խորդնե րը, կը նշա նակէ «ել լել, ծա գիլ»։ 

Ար մա տը լա տինա կան է, levare՝ հա նել, 
վերցնել, թե թեւցնել։ 

- Ճիշդ է պա րոն ստու գա բանու թիւն, ճիշդ 

է. ու նե ցեր եմ նաեւ ռուս յա ճախորդներ 

Անոնք «ոս տոք» կ՚ըսեն արե ւել քին, հրեանե-

րը՝ «միզ րահ», արաբ նե րը՝ «շարք» Լսած 

եմ, որ բո լորն ալ բուն կը նշա նակեն՝ 

«արե ւածագ»։

Առա գաս տա նաւը ծան րօ րէն կ՚ել լէ 

նա ւահան գիստէն. ցռու կը կ՚ուղղուի դէ պի 

արե ւելք՝ որուն բո լոր ժո ղովուրդնե րը կը 

մօ տենան եր կիւղա ծու թեամբ։ Ստու գա բանու-

թիւնը յստակ գի տէ, թէ արե ւել քը պի տի 

բե րէ բա ռերու նոր յայտնու թիւններ։

(Շա րունակելի)
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Պողազիչի Համալսարանի Ար դիւնա բերա կան ճար-

տա րագի տու թեան բաժ նի շրջա նաւարտ Շի րակ 

Էր քօլ եւ նոյն բաժ նի վեր ջին դա սարա նի աշա կերտ 

Էզ կի Գա րաաղաջ հիմ նած են հա մացան ցա յին կայ քէջ 

մը, որ կը կո չուի Սո վորիր-Էօղ րէն։ Նա խաձեռ նողնե րը 

իրենց ծրա գիրը կը ներ կա յաց նեն իբ րեւ Թուրքիոյ եւ 

Հա յաս տա նի երի տասարդնե րու մի ջեւ հա ղոր դակցու-

թիւնը աւելցնե լու ուղղեալ առ ցանց կա ռոյց մը։ Անոնք 

հա մոզուած են որ եր կու եր կիրնե րու երի տասար դութիւ նը 

խիստ սահ մա նափակ պատ կե րացում ու նին մէկզմիւ-

սի եր կիրնե րու, լե զուին, մշա կոյ թին, պատ մութեան, 

սո վորոյթնե րուն կամ խո հանո ցին նկատ մամբ։

«Մար դու Իրա ւունքնե րու միու թիւնը, Մաթ րա յի 

ծրա գիրը եւ Հա յաս տա նի Խա ղաղու թիւն եւ Հա կամար-

տութեան Լու ծումներ հիմ նադրա մը այս մա սին աշ խա-

տու թիւններ տա նելու հա մար նիւ թա կան պայ մաններ 

ապա հոված են Գօչ Հա մալ սա րանին։ Հա մալ սա-

րանն ալ իր կար գին մրցում մը կազ մա կեր պած էր 

մա նաւանդ Թուրքիոյ եւ Հա յաս տա նի մի ջեւ յա րաբե-

րու թիւննե րու բնա կանո նաց ման հա մար։ Մենք ալ 

դի մում կա տարե ցինք եւ մեր նա խագի ծը ար ժա նացաւ 

հա մալ սա րանի ու շադրու թեան։ Սա կայն տրուած ըլ լա-

լով որ ապա հովուած նիւ թա կան կա րելիու թիւնը խիստ 

սահ մա նափակ է, մենք ալ ուղղուեցանք հա մացան-

ցա յին դրու թեան։ Մեր կայ քէ ջին կա րելի է ան դա-

մակ ցիլ դի մատետ րի կամ ել-նա մակի դրու թեամբ։ 

Դի մատետ րի մէջ մե զի հե տեւող նե րու թի ւը 200 է։ 

Իսկ աշ խա տու թիւնը հրա պարա կելու հա մար օգ տա-

գոր ծե ցինք զա նազան կայ քէ ջեր, որոնց մի ջոցով մեր 

կայ քէջն ալ հա սանե լի եղաւ շուրջ 4 հա զար ան ձե-

րու» կ՚ըսէ Էզ կի Գա րաաղաջ։

Նա խաձեռ նողնե րը կը պատ մեն թէ կայ քէ ջին մէջ 

ու նին որոշ խո րագիր ներ եւ են թա խորա գիր ներ, որոնց 

մի ջոցով հար ցումնե րը աւե լի հա մապար փակ կը դառ-

նան։ Նպա տակադ րած են հար ցումներ ստա նալ եւ 

պա տաս խաններ ապա հովել։ Որո շած են նաեւ մրցա-

նակի դրու թիւն մը, որ պի տի տրա մադ րեն 2 Օգոս-

տոս- 10 ՍԵպ տեմբեր թուական նե րու մի ջեւ եր կու 

եր կիրնե րէ ամե նաշատ հար ցում հարցնող առա ջին 

երեք ան ձե րուն։

Շի րակ Էր քօլ եւ Էզ կի Գա րաաղաջ մտա դիր են 

առայժմ սկզբնա կան փու լի մէջ գտնուող ծրա գիրը ալ 

աւե լի ճո խաց նել մա նաւանդ որոշ նիւ թա կան առիթ-

ներ գո յաց նե լէ ետք. «Դեռ կրնանք նոր գոր ծընկեր-

ներ ապա հովել եր կու եր կիրնե րէ ներս եւ նոյ նիսկ 

հան դի պումներ կազ մա կեր պել Իս թանպու լի եւ Երե-

ւանի մէջ»։     

Յանուն զիրար ճանչնալու

Բարի ճամբորդութիւն տղաս։ 
Orient կը նշանակէ «Արեւածագ», իսկ անոր 
համար կռուողները կը յիշուին «Արիւնածակ» 

մարմիններով։

Ձախէն աջ՝ Տիգրան Թողաչ, 
Ժոզէֆ Աւետիսեան, Երուանդ 
Մղտըս, ոտքի՝ Սեպուհ Քոչաք


