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Անտէրութեան մատնուած Մուշի եկեղեցին

Մարդու պատմու թեան շատ շա հեկան 

հա կասու թիւննե րէն մէկն է ապա գան 

դի տելու հա մար անդրա դառ նալ ան ցեալին։

Անդրա դառ նալ ու շա ցու մով։ Փորձ 

քա ղելու ջա նալ ան տե սուա ծէն։ Վեր յի-

շումնե րու մի ջոցաւ կան խել նոյն սխա-

լը չկրկնե լու յի մարու թիւնը։

Ամ բողջ հա րիւր տա րուայ ըն թացքին 

այս եղաւ հայ ժո ղովուրդին վի ճակո-

ղը։ Ան նա խադէպ մտա յին, գա ղափա-

րական ու մշա կու թա յին կու տա կում մը 

ապա հովե լով հան դերձ չկրցանք այդ 

հարստու թիւնը քա ղաքա կանու թեան 

վե րածել։ Ու նե ցանք նա խան ձե լի մտա-

ւորա կանու թիւն, բայց փո խարէ նը ճղճիմ 

ռազ մա վարու թիւն։ Տա տամ սումնե րու եւ 

տա րակար ծութիւննե րու մէջ դժուարա-

ցանք հա մազ գա յին ու ղի ներ որ դեգրե լու։ 

Թե րացու մին պա տիժը բա ւական դա ժան 

եղաւ բո վան դակ հա յու թեան հա մար։ Մեր 

պատ մութեան մէջ առա ջին ան գամ ըլ լա-

լով կորսնցու ցինք հայ րե նիքը։ Փոր ձա-

ռու թիւն ու նէինք առանց պե տակա նու-

թեան, առանց ազ գա յին բա նակի, առանց 

գա հի գո յատե ւելու։ Եր կի րը ար շա ւող նե-

րը, ազ գին գահն ու դրօ շակը գրա ւող-

նե րը ձեռք չէին տուած ազ գա յին եկե-

ղեցիին, որուն շուրջ մենք յա ջողե ցանք 

պե տակա նու թեան փո խարի նող հա մակարգ 

մը գո յաց նել։ Այդ հա մակար գի սահ-

մաննե րուն մէջ ժա մանա կակից կրթա-

կան դրու թիւն մը հաս տա տել։ Կազ մա-

կեր պել կա տարեալ ըն կե րային կեանք մը։ 

Եւ այդ բո լորը յա ջողե ցանք սե փական 

երկրի սահ մաննե րուն մէջ։

Ա. Աշ խարհա մար տէն ետք այդ բո լորի 

հետ միասին կորսնցու ցինք նաեւ ամե-

նակա րեւո րը՝ սոյն հարստու թեան հա սակ 

առած վայ րը՝ հայ րե նի եր կի րը։

Նախ քան 1915 թի ւը հայ ժո ղովուրդը 

ար դէն մայր երկրէն հե ռու կա ռու ցած էր 

բազ մա թիւ գա ղութներ։ Պահ մը յի շենք 

թէ ար դեօք ո՞ւր տպուած էր հա յերէ նով 

գրուած առա ջին գիր քը, կամ ո՞ւր հրա-

տարա կուած էր հա յերէն առա ջին թեր թը։ 

Ին չո՞ւ հա մար զբօ սաշրջիկ նե րու առա-

ջար կուած տեսա նելի վայ րե րուն ցան կին 

մէջ է Սին կա փու րի Հա յոց եկե ղեցին։ Եւ 

ար դեօք ին չո՞ւ հա մար Եթով պիոյ մէջ 

ինքնա շարժ մը վար ձել ու զո ղը կը հան-

դի պի հայ գոր ծա տէրի մը։

Բայց ցե ղաս պա նու թե նէ ետք գո յացող 

գաղ թօ ճախ նե րը բո լորո վին տար բեր բնոյթ 

մը կը ներ կա յաց նեն։ Եւ մենք հա յերս այդ 

հո ղերուն վրայ չկրցանք ու նե նալ այնպի-

սի ձեռքբե րումներ, որոնք ու նե ցած էինք 

նա խորդ գաղ թա վայ րե րու մէջ։ Այս զրկան-

քի գլխա ւոր գոր ծօնն էր կէթ թո յացու մը։ 

Յատ կա պէս Մի ջին Արե ւել քի եր կիրնե րու 

մէջ սի րեցինք կղզիացած ապ րումնե րով 

հա յապահ պա նում ապա հովել։ Գո յացան 

խա բու սիկ երե ւոյթներ։ Օրի նակի հա մար 

Լի բանա նի մէջ արա բերէ նի չտի րապե տող 

հա յախօս սե րունդ ու նե ցանք։ Եր բեք 

չանդրա դար ձանք ասոր ան պա տեհու թեան։ 

Նմա նապէս արեւմտեան եր կիրնե րու մէջ 

ալ հա յերէ նի չտի րապե տող անգլիախօս 

կամ ֆրան սա խօս սե րունդներ ու նե ցանք 

եւ եր կար ժա մանակ չանդրա դար ձանք 

հա յերէն չգիտ նա լու ան պա տեհու թիւնը։ 

Բայց եր կու օրի նակի մէջ ալ մենք մեզ 

մե կու սա ցու ցինք հա մաշ խարհա յինէն։ 

Խնդիր նե րը դի տեցինք միայն մե զի հետ 

առնչուած սահ մա նու մով։ Չանդրա-

դար ձանք որ սահ մաննե րու վե րաց ման 

ժա մանա կահա տուա ծը կ՚ապ րինք։

Աթէն քի մէջ Ալէք սը ոս տի կանա կան 

բռնու թեան զոհ գա ցած պա հուն բազ մա-

հազար յոյ ներ մար դու իրա ւունքի դրդու-

մով փո ղոց թա փեցան։ Իս թանպու լի մէջ 

նոյ նը պա տահե ցաւ Պէր քին Էլ վա նի օրի-

նակով։ Մինչդեռ աւան դա պաշտ հայ կա-

կան միտ քը գերզգա յուն է միայն հա յու 

նկատ մամբ։ Աշ խարհ փո խուե ցաւ եւ մենք 

կը դժուարա նանք այդ փո փոխու թիւնը 

ըն կա լելու եւ զար մանքով ու ափ սո սան-

քով կը դի տենք յատ կա պէս ալ Մի ջին 

Արե ւել քի հայ գաղ թա վայ րե րուն նօս-

րացման պատ կե րը։

Կը շա րու նա կենք այս մա սին խորհրդա-
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Պատմական Մուշ քաղաքի մէջ հայոց թաղամասը այն եզակի 
վայրն էր, որ կը վկայէր քաղաքի պատմական անցեալին։ 
Ինչպէս մեր ընթերցողները պիտի յիշեն «Քալէ Մահալլէսի» 
կոչուած այդ տարածքը զոհ գացած էր քաղաքաշինութեան 
աշխատութիւններուն։ «Ակօս»ի հրատարակութիւններէն ետք 
միայն բնակելի շէնք մը եւ Հայոց եկեղեցին զերծ մնացին 
փլուզումէ։

Վերոնշեալ եկեղեցին մինչեւ 1958 թուական հասարակապատկան 
տարածք էր։ Այդ թուականէն ետք եկեղեցիին գտնուած 
հողամասը քաղաքի յատուկ վարչութեան կողմէ աճուրդի միջոցաւ 
վաճառուեցաւ Սէօյլէմէզ ընտանիքին։ Մինչ այդ եկեղեցին ալ 
անտէրութեան մէջ խոնարհեցաւ, տանիքը փուլ եկաւ եւ մնացին 
միայն չորս պատերը։ Այժմ օրինական պայքարը կը շարունակուի 
Սէօյլէմէզ ընտանիքի եւ Մուշի Քաղաքապետութեան միջեւ։  

Հետեւանքները խիստ ծանր են
Թուրքիոյ Մար դու Իրա ւունքնե րու հիմ նարկը խումբ մը հո գեբոյժնե րու եւ 

հո գեբան նե րու մի ջոցով ու սումնա սիրու թիւններ կա տարեց Իրա քէն փա խած 

Էզ տի ներու ապաս տա նած ճամ բարնե րուն մէջ։ Մաս նա գէտ նե րու պատ րաստած 

տե ղեկա գիրը կը վկա յէ ժո ղովուրդին ապ րած սար սա փին։ Անոնք տա կաւին 

իրենց ակա նատես եղած վայ րա գու թեան ծանր ցնցու մը կ՚ապ րին։ Դիակ նե րը 

ան թաղ թո ղելը, առե ւան գուած աղ ջիկնե րու պատ ճա ռած խղճի խայ թը, ակա-

նատես եղած վայ րա գու թիւննե րը ար գելք կ՚ըլ լան գի շեր նե րը քնա նալու։ Մինչ այդ 

ճամ բա րի պայ մաններն ալ բա ւակա նին դժուար են, չը սելու հա մար ան տա նելի։ 

Բաժ նուած կտրոն նե րը ան բա ւարար կը մնան գո հացու ցիչ սնունդ ապա հովե լու 

հա մար։ Ան դին տա կաւին բազ մա թիւ կեն սա նիւ թեր առ հա սարակ կը բա ցակա յին։    

Վեր ջերս Հա յաս տա նէն Մի ջին Արե ւել քի 

էզ տի ներուն ուղղուած էր կոչ մը, որ 

գան ու բնա կու թիւն հաս տա տեն Ղա րաբա-

ղի մէջ։ Լեռ նա յին Ղա րաբա ղի Հան րա-

պետու թեան Նա խագահ Բա գօ Սա հակեանի 

բան բեր Դա ւիթ Բա բայեան ալ ըսաւ որ 

հայ ժո ղովուրդը ան տարբեր չի կրնար 

մնալ էզ տի ներուն դէմ կա տարուած նե րուն։ 

Անոնք Հա յաս տա նին մաս նի կը դար ձած 

միակ ժո ղովուրդն են։

Միւս կող մէ Հա յաս տա նի Ար տա քին 

Գոր ծոց Նա խարա րու թե նէն կը տե ղեկացը-

նեն թէ ցարդ ոեւէ էզ տի Հա յաս տան գա լու 

հա մար դի մում չէ կա տարած։ Մինչ այդ 

Իրա քի քրտա կան հա տուա ծէն հա ղոր դումներ 

կա տարող Ռու տաու.նէթ գոր ծա կալու թեան 

հա մաձայն կարգ մը էզտներ յա ջողած են 

Վրաս տան եր թալ։ Նշենք որ այս երկրի 

մէջ շուրջ 20 հա զար էզ տի ներ կ՚ապ րին։ 

Այս առ թիւ, յատ կա պէս Հա յաս տա նի 

բնա կիչ էզ տի ներուն, անոնց Մի ջին Արե-

ւել քի ցե ղակից նե րուն հետ ու նե ցած տար-

բե րու թիւննե րու, Հա յաս տա նի մէջ իրենց 

ապ րե լակեր պին եւ վե րոյի շեալ կո չին մա սին 

տե ղեկու թիւններ առ նե լու հա մար մեր աշ խա-

տակից Ֆ. Կէօք հան Տի լէր հար ցումներ 

ուղղեց Երե ւանի «Արեւմտա հայոց Ու սումնա-

սիրու թեան կեդ րո նի» տնօ րէն Հայ կա զուն 

Ալվրցեանի. 

Ստո րեւ՝ Ալվրցեանի այս մա սին բա ցատ-

րութիւննե րը.-

- Նման կո չով հան դէս է եկել ոչ թէ 

Հա յաս տա նի, այլ Ղա րաբա ղի Հան րա-

պետու թեան կա ռավա րու թիւնը, որը լաւ 

է ըն դունուել ոչ միայն էզ տի ների, այ լեւ 

հա յերի կող մից։ Սա կայն հա յաս տա նաբը-

նակ էզ տի ներն այն հա մոզ մունքն ու նեն, 

որ իրենց իրա ւունքնե րի եւ ազա տու թեան 

հա մար պէտք է պայ քա րեն։ 

Էզ տի ները որե ւէ տար բե րու թիւն չեն դնում 

իրենց եւ Հա յաս տա նից դուրս ապ րող էզ տի-

ների մի ջեւ, հան դէս են գա լիս որ պէս մէկ 

ժո ղովուրդ։ Ելոյթնե րով, ցոյ ցե րով աջակ-

ցում են ար տա սահ մանցի իրենց հայ րե-

նակից նե րին։ Այս պայ քա րում նրանց հետ 

հա մերաշխ են եւ հա յերը, եւ Հա յաս տա նի 

միւս փոք րա մաս նութիւննե րը, որոնց յա ճախ 

կա րելի է տես նել էզ  տի ների կազ մա կեր պած 

հան րա հաւաք նե րում եւ այլ մի ջոցա ռումնե-

րի ժա մանակ։ Հա յաս տա նը միակ եր կիրն 

է, որ տեղ էզ տի ների հա մար ստեղ ծուել է 

գիր. նրանք ու նեն էզ  տի երէն լե զուի եւ գրա-

կանու թեան ու սուցմամբ դպրոց ներ՝ թուով 

23։ Բա ցի դա սագրքե րից՝ հրա տարակ ւում 

է նաեւ էզ տիերէն լե զուով գե ղարուես տա-

կան գրա կանու թիւն։ Ու նեն մայ րե նի լե զուով 

լրա գիր՝ «Էզ տի խանա» եւ ռա տիօհա ղոր-

դումնե րի ժամ։ 

Էզ տի ները Հա յաս տա նի լիար ժէք 

քա ղաքա ցիներ են։ Նրանց եւ, ընդհան-

րա պէս, որե ւէ ազ գա յին փոք րա մաս նութեան 

նկատ մամբ Հա յաս տա նում եր բե ւէ խտրա կան 

վե րաբեր մունք չի եղել։ Բո լորն ապ րում են 

բնա կանոն կեան քով, առեւ տուր անում նոյն 

խա նութնե րում եւ շու կա ներում, ծա ռայում 

նոյն բա նակում, սո վորում նոյն հա մալ սա-

րան նե րում։ Քա ղաք նե րում կա տարում են 

քա ղաքա յին կեան քին բնո րոշ աշ խա տանքներ։ 

Գիւ ղա կան բնա կավայ րե րում հիմ նա կանում 

զբաղ ւում են անաս նա պահու թեամբ։

Այո, ճիշդ է, էզ տի ները չու նեն խնդիր-

ներ, որոնց պատ ճա ռը լի նի պե տու թեան 

կող մից գոր ծադրուող ազ գա յին-կրօ նական 

քա ղաքա կանու թիւնը կամ հա յերի եւ հա յաս-

տա նաբ նակ միւս ժո ղովրդնե րի խտրա կան 

վե րաբեր մունքը։

Ու նեն մտա ւորա կանու թիւն, գրող ներ, 

լրագ րողներ, գիտ նա կան ներ, ու սուցիչ-

ներ, ազ գա յին-հա սարա կական գոր ծիչներ 

եւ այլն։ Պահ պա նել են իրենց ազ գա յին 

կրօ նը, տօ ները, ծէ սերը, սո վորու թիւններն 

ու աւան դոյթնե րը, ապ րում են լիար ժէք 

ազ գա յին կեան քով։ Հե ռուստա տեսու թեամբ 

եւ ռա տիոյով յա ճախ ներ կա յաց նում են 

այս ամէ նը։

Գա լով Մի ջին Արե ւել քում կա տարուածին, 

նրանց հա մոզ մամբ ցե ղաս պա նու թիւն է, 

քան զի էզ տի ների ոչնչա ցու մը կամ բռնի 

կրօ նափո խու թիւնը, որն այ սօր ահագ նա ցող 

չա փերի է հա սել, կա տար ւում է ազ գա յին 

եւ կրօ նական յատ կա նիշ նե րի վրայ։ Դա 

ցե ղաս պա նու թիւն է ոչ միայն էզ  տի  ների 

կար ծի քով, այլ նաեւ Ցե ղաս պա նու թեան 

մա սին Մի ջազ գա յին կոն վենցիայի տրա-

մաբա նու թեամբ նոյնպէս։ Իսկ մենք՝ հա յերս, 

որ պէս ցե ղաս պա նու թիւն տե սած ժո ղովուրդ, 

խստօ րէն դա տապար տում ենք էզ  տի  ների 

նկատ մամբ գոր ծադրուող ցե ղաս պա նու-

թիւնը եւ նրանց յայտնում մեր հա մերաշ-

խութիւնն ու աջակ ցութիւ նը։ 

Մ
ի ջին Արե ւել քի «Իս լամ Պե տու թիւն» 

(ԻՊ) կո չեալ ահա բեկ չա կան կազ մա-

կեր պութեան յար ձա կումնե րէն տու ժած էզ տի-

ներու հետ զօ րակ ցութեան հա մար կազ-

մուած է «Շէն կա լէն Կազ զա Զօ րակ ցութեան 

Հա մագոր ծակցու թիւն» անուն հար թա կը, որ 

26 Օգոս տոս Երեք շաբթի, «Ճէ զայիր» շէն-

քի մէջ սար քած մամ լոյ յայ տա րարու թիւնով 

հրա պարա կեց իր որ դեգրած զօ րակ ցութեան 

եղա նակ նե րը։ Հար թա կի անու նով մամ լոյ 

յայ տա րարու թիւնը կար դաց մար դու իրա-

ւունքնե րու հան րա ծանօթ գոր ծիչ՝ Թուրքիոյ 

Բժիշկնե րու Կա ճառի նախ կին նա խագահ 

Փրոֆ. Կէն ճայ Կիւրսոյ, որու կող քին տեղ 

բռնած էին Թուրքիոյ ազ գա յին եւ կրօ նական 

փոք րա մաս նութիւննե րու ներ կա յացու ցիչներ։

Փրոֆ. Կիւրսոյ ըսաւ թէ, Թուրքիոյ, 

Քա թարի, Սաու տի Արա բիոյ եւ մի ջազ-

գա յին գա ղու թա տիրա կան ու ժե րու զօ րակ-

ցութեամբ գոր ծող Էլ Նուսրա, Էլ Քա յիտա 

եւ Իս լամ Պե տու թիւն կո չեալ հրո սախումբե-

րը արիւն կը հե ղեն Սու րիոյ եւ Ռո ժավա-

յի մէջ։ Անոնք կը նպա տակադ րեն տար բեր 

ժո ղովուրդնե րուն եւ հա ւատքնե րուն հա ւասար 

ու ազատ միաս նութիւ նը կեր տե լու ձգտող 

Ռո ժավա յի յե ղաշրջու մը կա սեց նել։ ԻՊ դէ պի 

Ռո ժավա իր յար ձա կու մին ձա խողե լէն ետք 

իր զէն քե րը ուղղեց դէ պի մեր ձա ւոր Շէն-

կալ լե ռը, ուր բնա կող էզ տի ները ան գամ մը 

եւս կ՚ապ րին ցե ղաս պա նու թեան սար սա փը։ 

Տղա մար դիկ անխնայ կը գլխա տուին, իսկ 

կա նայք կը վա ճառուին պա զար նե րու մէջ։ 

Նոյն ճա կատա գիրը կը բաժ նեն Նի նովա յի 

քաղ դէացի ները, ասո րինե րը, շիանե րը, ալէ-

վինե րը, թիւրքմէն նե րը եւ քիւրտե րը։

Այս ահ ու սար սա փի մէջ Մի ջին Արե-

ւել քի հնա գոյն ժո ղովուրդնե րու մնա ցոր դա-

ցը ան գամ մը եւս կը բռնէ գաղ թի ճամ բան, 

դա ժան ու ղե ւորու թիւննե րէ ետք բախ տա ւոր նե րը 

կը հաս նին հա մեմա տաբար աւե լի ապա հով 

վայ րեր։ Անոնք շատ ան գամ կը դժուարա նան 

Թուրքիա մտնե լու։ Թուրքիոյ սահ մաննե րը՝ 

որ ազատ տա րածք է ԻՊ-ի ահա բեկիչ նե րուն 

հա մար, խստօ րէն կը պաշտպա նուի իրենց 

կեան քի փրկու թեան հա մար ապաս տան որո-

նող այս դժբախտ ժո ղովուրդի դի մաց։ «Շէն-

կա լէն Կազ զա Զօ րակ ցութեան Հա մագոր-

ծակցու թիւն» հար թա կը կոչ կ՚ուղղէ բո լոր 

միու թիւննե րուն, արհմիու թիւննե րուն, քա ղաքա-

կան կու սակցու թիւննե րուն, հա սարա կական 

կազ մա կեր պութիւննե րուն եւ ան հատնե րուն, 

հա մամարդկա յին այս վիշ տը կի սելու եւ տու-

ժածնե րուն զօ րակ ցե լու հա մար։ 

Բագ րատ Էսդուգեան

Էզտիներուն 
կոչ կու գայ 
Ղարաբաղէն

էզ  տի   ները Հա  յաս  տա   նում յայտնուել 

են 11-րդ դա  րում. եկել են Իրա  քի հիւ -

սի   սային շրջան  նե   րից։ Բնա  կու  թիւն են 

հաս  տա   տել Տիար  պէ   քիրում, յե  տագա -

յում տա  րածուել են Մու  շի, Վա  նի, 

Էրզրու  մի, Ղար  սի եւ այլ շրջան  նե   րում։

1915-1918 թթ. Օս  մա   նեան կայսրու -

թեան տա  րած  քում սպա  նուել են աւե -

լի քան 500.000 էզ  տի   ներ։

Փրկուած  ներն ապաս  տան են գտել 

Հա  յաս  տա   նի Հան  րա   պետու  թիւնում, 

Վրաս  տա   նում, Ռու  սաստա  նում եւ այ -

լուր։ Հա  յաս  տա   նում էզ  տի   ների թի  ւը 

հաս  նում է 60.000-ի։ 

Հայաստանի 
էզտիներու 
անցեալը 

Էզտիներու հետ զօրակցութիւն

Հայ կա զուն Ալվրցեան
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Քոսովոյի Փրիզրէն քա  ղա քի մէջ կա  -

յացող վա   ւերագ   րա       կան ֆիլ   մե       րու փա  -

ռատօ   նը լուրջ դժուա   րու   թեան մատ   նուեցաւ 

ան   գոյ հայ   կա       կան ֆիլ   մի մը պատ   ճա       ռաւ։

Քո   սովո   յի փոք   րիկ մէկ քա   ղաքն է Փրիզ  -

րէն, որ 13 տա   րիէ ի վեր տան   տէ       րու   թիւն 

կ՚ընէ վա   ւերա   կան ֆիլ   մե       րու փա   ռատօ   նի մը։ 

Այս տա   րի փա   ռատօ   նի ծրագ   րին մար   դու 

իրա   ւունքնե   րու բաժ   նին մէջ ցու   ցադրուեցան 

հայ նկա   րահան   նե       րու քա   շած ու   թը ֆիլ   մեր։ 

Անոնց կար   գին էր նաեւ լի   բանա   նահայ 

նկա   րահան Նի   քոլ Պէզ   ճեանի «Կօ   շիկ   ներս 

Իս   թանպուլ Թո   ղու   ցի» եւ Վար   դան Յով  -

հաննէ   սեանի «Պատ   մութիւններ Պա   տերազ  -

մի եւ Խա   ղաղու   թեան Օրե   րից» ֆիլ   մե       րը։

Փա   ռատօ   նի պաշ   տօ       նական հո   վանա   ւոր  -

նե       րէն էր Թուրքիոյ Օդա   յին Գի   ծերու ըն  -

կե       րու   թիւնը, որ վեր   ջին պա   հուն Ար   տա       քին 

Գոր   ծոց Նա   խարա   րու   թեան շրջա   նակ   նե       րէն 

հաս   նող զգու   շա       ցու   մով հրա   ժարե   ցաւ փա  -

ռատօ   նը հո   վանա   ւորե   լէ։ Այս մա   սին դի  -

մեցինք փա   ռատօ   նի կազ   մա       կեր   պիչնե   րէն 

Էրօլ Պի   լիպա   յի։ Այս վեր   ջի       նը հաս   տա       տելով 

հան   դերձ թրքա   կան ըն   կե       րու   թեան հո  -

վանա   ւորե   լէ հրա   ժարի   լը, չկրցաւ յստա  -

կաց   նել այդ հրա   ժար   ման իրաւ պատ  -

ճառնե   րը.- «Նիւ   թը մե   զի հա   մար ալ կը 

մնայ ան   հասկնա   լի, քա   նի որ այս հրա  -

ժար   ման հա   մար պատ   ճառ կը ներ   կա      -

յացուի –Հա   յու Ար   ցունքներ- անուն ֆիլմ 

մը, որ տեղ չու   նի մեր ցան   կին մէջ, նոյ  -

նիսկ տե   ղեակ իսկ չենք նման ֆիլ   մի մը 

գո   յու   թե       նէն»։

ԹՀԵ ըն   կե       րու   թիւնը այս հրա   ժարու  -

մով ջնջած է նաեւ փա   ռատօ   նի կա  -

պակ   ցութեամբ դէ   պի Փրիզ   րէն թռիչքնե  -

րու տոմ   սակնե   րը, այս ծախ   սը թո   ղելով 

փա   ռատօ   նի կազ   մա       կեր   պիչնե   րու ու   սե       րուն։

Փրիզ   րէ       նի մէջ խօ   սուող երկրորդ կա  -

րեւոր լե   զուն է թրքե   րէնը։ Կը տե   ղեկա  -

նանք թէ հայ   կա       կան ֆիլ   մե       րը շատ ջերմ 

հե   տաքրքրու   թեան ար   ժա       նացած են ներ   կա      -

յացումնե  րու հե  տեւող  նե   րու կող մէ։ 

ԱՐԷՆ ՏԱՏԸՐՕՂԼՈՒ

arendadir@gmail.com

Իս թանպու լա հայ հա սարա կու թեան հա մար 

հո գեւո րակա նի սի րելի տի պար մըն էր 

Շա հան Արք. Սվա ճեան, որուն վախ ճա նու-

մէն ետք լոյս տե սած գայ թակղու թեան լու-

րե րը խոր կսկիծ կը պատ ճա ռեն բո լորին 

մօտ։ Ար դա րեւ Սրբա զանին վախ ճա նու մէն 

ետք յայտնուեցան ան ձեր, որոնք պնդե-

ցին թէ արեան կապ ու նին իր հետ։ Այս 

պնդու մը փո խան ցուեցաւ դա տարան, եւ 

դա տակազմն ալ պա հան ջեց որ վախ ճա-

նեալ Սրբա զանի մար մի նէն նմոյշներ վեր-

ցուին այդ պնդու մը փաս տե լու հա մար։ Եւ 

սա կայն Դա տական Բժշկու թեան բաժ նի 

տե ղեկա գիրը մեր ժեց այդ պնդու մը, դի տել 

տա լով որ կա տարուած քննու թիւննե րէն 

նման տուեալ մը չէ յայտնուած։

Այս ան գամ ող բա ցեալ Սրբա զանի եղ բօ-

րոր դին Վա հան Սվա ճեան հրա պարակ 

իջած է պնդե լով որ հօ րեղ բօր մտա յին 

առող ջութիւ նը թոյլ չէր տար որ ան իր 

կամ քով կտակ ներ կա տարէ։ Ուստի պէտք 

է կտա կուած կա լուած նե րը ետ առ նուին 

ազ գա յին հաս տա տու թիւննե րէն ու գրան-

ցուին իր անու նով։

Նշենք որ Շա հան Սրբա զան Սվա ճեան 

իր սե փական կա լուած նե րը 2010 թուին կտա-

կած էր Եշիլ գիւղի, Ղա լաթիոյ եւ Ֆէ րիգիւ-

ղի եկե ղեց ւոց թա ղային խոր հուրդնե րուն։

Այս լսումնե րէ ետք դի մեցինք Վա հան 

Սվա ճեանին, նիւ թի հետ առնչուած լրա-

ցու ցիչ տե ղեկու թիւննե րու հա մար։ Սա կայն 

ան մեր ժեց որե ւէ բա ցատ րութիւն հա ղոր-

դել, պատ ճա ռաբա նելով թէ նիւ թը ար դէն 

փո խան ցուած է դա տական հա մակար գի։

«Թա ղակա նու թիւննե րը 
մե ղադ րանքի տակ կը դրուին»

Թուրքիոյ Հա յոց Պատ րիար քա րանի Կրօ-

նական Ժո ղովի ատե նապետ՝ Թա թուլ Ծ. 

Վրդ. Անու շեան, ըսաւ որ Շա հան Սրբա-

զան այդ նուիրա տուու թիւննե րը կա տարած 

ժա մանակ կա տարեալ գի տակ ցութեան մէջ 

էր եւ յստակ կեր պով բա ցատ րեց, թէ ինչ 

մի տումնե րով ընտրած է կտա կառու հաս-

տա տու թիւննե րը։ «Յետ մա հու ապ րուած 

տխուր պա տահար նե րը եւ այ սօր մտա յին 

կա րողու թեան հար ցա կանի տակ դրուիլը 

բո լորիս հա մար ցա ւալի է եւ մե ղադ րանքի 

տակ կը թո ղու նուիրա տուու թիւնը ստա ցած 

հաս տա տու թիւննե րը»։ Անու շեան Վար դա-

պետ շա րու նա կելով ըսաւ թէ, ազ գա յին 

հաս տա տու թիւննե րու կա լուած ներ ստա-

նալուն առ ջեւ դրուած ար գելքին վե րացու մէն 

ետք, Սրբա զանը գնա հատեց կա ցու թիւնը 

եւ այս ճամ բուն դի մեց։ «Ես կը հա ւատամ 

թէ մեր հաս տա տու թիւնե րէ ներս այս գոր-

ծե րուն հե տեւող նե րը եւ Սրբա զանին մօտ 

շրջա նակը իրենց վկա յու թիւննե րը կը բե րեն 

պա հան ջուած ժա մանակ»։

Թա ղական խոր հուրդնե րու իրա-

ւապաշտպան նե րը բա ւական ինքնավստահ 

են, որ այս պնդումնե րը տեղ չեն հաս նիր 

եւ Շա հան Սրբա զանի կտա կը կը գոր-

ծադրուի նոյ նութեամբ։  

Հայ վաւերագրականներու 
Փրիզրէնի յաջողութիւնը

Անոր հոգին դեռ կը տառապի

Ամէն ժողովուրդ կրնայ պատմական 

երազներ ունենալ։ Այդ երազները 

որքան ատեն որ մնան իրենց «երազ»ի 

կաղապարին մէջ, անվտանգ են։ Օրինակի 

համար յոյն ժողովուրդը իր երազը կը 

ներկայացնէ «Մէղալօ Իտէա»յով, որ 

կը ձգտի Կոստանդնուպոլիսը ետ առնել 

ու վերակերտել պատմական յունական 

քաղաքակրթութիւնը։ Հայ ժողովուրդը 

կը սիրէ «Ծովից Ծով Հայաստան» 

ասացուածքը։ Իրաւ ալ Մեծն Տիգրանի 

թագաւորութեան ժամանակ Հայաստանի 

սահմանները կ՚երկարէին Կասպից ծովէն, 

Սեւ ծով ու Միջերկրական։ Երազը քաղցր 

է, բայց այդ երազը նպատակի վերածելը՝ 

խիստ վտանգաւոր։ Թուրքերն ալ ունին 

նման երազ, որ ծանօթ է «Մեծ Թուրան» 

բացատրութեամբ եւ բազմաթիւ թուրք 

քաղաքական գործիչներ, օրինակի համար 

Արտ. Գործ. նախարար՝ Տավութօղլու, 

ցայսօր կ՚երազէ գոնէ Միջին Արեւելքի մէջ 

վերահաստատել թրքական իշխանութիւն։ 

Նախկին նախագահ Սիւլէյման Տէմիրէլն 

ալ արժանի է յիշատակութեան, քանի որ 

ան ալ յաճախ կը սիրէր «Ադրիականէն 

մինչեւ Չինական պարիսպներ» երկարող 

թրքաշխարհ մը երազել։

Դաշնակցական Ռուսիո յ մէջ 

հայերէն երգերու միջազգային մրցում մը 

կազմակերպողներն ալ տարուած ըլլալու են 

նման երազով, քանի որ մրցոյթը կոչեր են 

«Ծովից Ծով»։ Խոստովանինք որ այստեղ 

իրաւացի երեսակ մըն ալ գոյութիւն ունի. քանի 

ցարդ դիմում կատարած 75 մասնակիցները 

կը ներկայանան 15 երկիրներէ, ծովից ծովի 

սահմանը ընդլայնելով մինչեւ Խաղաղական 

եւ Ատլանտեան ովկիանոսներ։

Բայց այս մրցման մէջ աւելի ուշագրաւ կը 

հանդիսանայ ոչ թէ ծովից ծով անուանումը, 

այլ արգիլեալ ծովը։ Կազմակերպիչները 

դուռը փակած են Կասպից ծովու տարածքէն 

եկողներու դիմաց, ըսելով որ անընդունելի 

են «մուղամ»ի ոճով երգուած հայերէն 

երգերը, կարելի ոճերուն իբր օրինակ թուելով 

ֆօլք, ռաք, ճազ, պլուզ, էլէքթրօ, կոզփէլ 

եւ ռէկի ոճերը, պայմանաւ որ բառերը 

ըլլան հայերէն եւ երգը կրէ հայ ազգային 

մշակոյթի տարրերը։

Մրցումին կարելի է մասնակցիլ մինչեւ 

20 Սեպտեմբեր։ Այդ թուականէն ետք 

ժողովուրդի դատակազմի քուէներով 

որոշուած 8 կամ 12 կատարումներու համար 
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Նոյեմբերին Քրեմլինի պալատին մէջ, ուր 

առաջնորդութիւն նուաճողը պիտի ստանայ 

10 հազար, երկրորդը՝ 6 հազար, երրորդը՝ 

4 հազար ԱՄՆ տոլար պարգեւ։

Ազգային մշակոյթին շահը, 
հարիւր առ հարիւր

Մրցման համար դիմում կատարողներէն 

մէկն ալ «Քոլեկտիվ Մեծ Պազար» խումբն 

է, որ պիտի մասնակցի հարիւր առ հարիւր 

բացատրութեան աղաւաղուած ձեւով՝ «Ariur 
Ar Ariur» երգով։ Խումբի անդամները կը 

յայտնեն թէ չեն անդրադարձած պայմանագրի 

վերոյիշեալ արգելքին։ «Եթէ նկատէինք 

չէինք մասնակցիր» կ՚ըսեն անոնք եւ սա 

պահուն ալ կ՚ապրին տարակուսանքի շրջան։ 

Հարցական է նաեւ, թէ խումբը որքանով 

կը յաջողի այս երգով, քանի որ անոնք 

հեգնանքով կը դիտեն ֆրանսահայութեան 

հարիւր առ հարիւր հայ ըլլալու երեւոյթները։ 

Հաւատացեալ են, բայց տարին հազիւ երկու 

անգամ եկեղեցի կ՚երթան։ Կը դժուարանան 

«ցեղասպանութիւն» բառը արտասանելու։ 

Իրենց զաւակները ի ծնէ կը դաստիարակեն 

թրքատեացութեամբ։ Կը սիրեն ազգային 

մշակոյթին տէր կանգնիլ, որուն միակ 

օրինակը կը թուեն լաւաշը…։

«Ծովից Ծով» երա՞զ թէ 
վտանգաւոր ջուրերու մէջ

ԼՈՐԱ ՊԱՅԹԱՐ ՉԱՓԱՐ

lorabaytar@gmail.com

Թուրքիոյ միակ հայ կա կան գիւ ղը հան դի-

սացող Մու սա լե րան լան ջի Վա քըֆ լը-

գիւ ղը իր պատ մութեան ըն թացքին երկրորդ 

ան գամ ըլ լա լով կը պատ րաստուի Իս թանպու-

լի մէջ Սի րոյ սե ղան մը սար քե լու։ Նման 

նա խաձեռ նութիւն մը նա խապէս կա տարուած 

էր 1997 թի ւի Հոկ տեմբե րին, երբ կը շա րու-

նա կուէր գիւ ղի Սուրբ Աս տուածա ծին եկե-

ղեց ւոյ վե րաշի նու թիւնը։ Տ. Մես րոպ Բ. 

Ս. Պատ րիարքի առող ջութեան օրե րուն, 

իր նա խաձեռ նութեամբ կա տարուած այդ 

մի ջոցա ռու մը ու նե ցած էր դրա կան ար դիւնք, 

ի նպաստ շա րու նա կուող եկե ղեցա շինու թեան։

Նման կա րիք նե րէ դրդուելով 31 Օգոս տոս 

Կի րակի, Պատր. Փո խանորդ Տ. Արամ Արք. 

Աթէ շեանի նա խագա հած Ս. Պա տարա գէն 

ետք սար քուելիք Սի րոյ սե ղանն ալ նման 

հե ռապատ կե րով մը կը կազ մա կեր պուի։ 

Օրուան պա տարա գիչն է Հայր Թա թուլ Ծ. 

Վար դա պետ Անու շեան, որ իր կող քին կ՚ու-

նե նայ նաեւ գիւ ղի երէց Տէր Աւե տիս Քհնյ. 

Թա պաշեանը։ Այս եզա կի կար գադրու թեան 

յանձնա խումբը կը բաղ կա նայ Միհ րան Ու- 

լի կեանէ, Նա զարէթ Պի նաթ լըէ, Վա քըֆ լը-

գիւ ղի Հայ րե նակ ցա կան Միու թե նէ, Կազ-

դուրման Կա յանի եւ Գնա լը Կղզիի Սուրբ 

Գրի գոր Լու սա ւորիչ եկե ղեց ւոյ թա ղային 

խոր հուրդի ան դամնե րէ։

Նա խատե սուած շի նարա րական ծրա-

գիրը էական բնոյթ ու նի գիւ ղի ապա գային 

հա մար։ Նպա տակադ րուած է գիւ ղի եւ եկե-

ղեց ւոյ սե փական տա րած քին վրայ կա ռու-

ցել երեք յատ կութիւննե րով օժ տուած շի նու-

թիւն մը։ Աւար տին գիւ ղը պի տի ու նե նայ 

քա հանա յի յա տուկ բնա կարան մը, որու 

մի ջոցաւ պա տարա գիչ քա հանան պի տի 

կրնայ աւե լի եր կար ժա մանա կով իջե-

ւանել գիւ ղին մէջ։ Ներ կայ դրու թեամբ 

ան կը պաշ տօ նավա րէ, թէ Իս քէնտէ րու-

նի եւ թէ Վա քըֆ լը գիւ ղի եկե ղեցի ներուն, 

եւ ամէն ան գա մուն կը հար կադրուի նոյն 

օր վե րադառ նա լու։ Կը նա խատե սուի բազ-

մաբնոյթ նպա տակ նե րու հա մար օգ տա գոր-

ծե լի սրահ մը, որ մա նաւանդ պի տի գոր ծէ 

գիւ ղի դպրո ցազուրկ աշա կերտնե րու ուսման 

ծրա գիր նե րուն հա մար։ Եր րորդ գոր ծօ նը կը 

վե րաբե րի գիւ ղի կա նանց։ Տնտե սական միակ 

աշ խա տու թիւնը հո ղամ շա կում եղող գիւ ղի 

մէջ կի ները իրենց տնա յին ար տադրու թիւնով 

սկսած են նպաստ գո յաց նել։ 2005-ին հիմ-

նուած Վա քըֆ լը գիւ ղի Կի ներու միու թիւնը 

մին չեւ օրս առտնին պայ մաննե րու տակ 

պատ րաստած զա նազան մրգե րու անուշնե-

րը, օշա րակ նե րը, լի քէօր նե րը, դափ նիի 

օճառ նե րը, ձէ թը կը վա ճառէին կո լէկ տիվ 

հա մագոր ծակցու թեամբ։ Նա խատե սուած 

աշ խա տանո ցի շնոր հիւ այս ար տադրու-

թիւնը պի տի կա տարուի շատ աւե լի ձեռնտու 

մի ջոց նե րով օժ տուած աշ խա տանո ցի մը մէջ։

Ու րեմն կա րելի է ըսել որ երեք շի նու-

թիւնը, թէ՛ գիւ ղի որոշ կա րիք նե րը պի տի 

դի մագ րա ւէ եւ թէ գիւ ղա ցինե րու հա մար գոր-

ծի նոր հնա րաւո րու թիւններ պի տի պար գե ւէ։

Տա րուայ մէջ Իս թանպու լի զա նազան 

թա ղերու եկե ղեցի ներու եւ յատ կա պէս ալ 

դպրոց նե րու պիւտճէ յի բա ցը հա ւասա րակշռե-

լու մի տու մով կազ մուած Սի րոյ սե ղանը 

այս Կի րակի ալ կը սար քուի Վա քըֆ լը-

գիւ ղի ի նպաստ։

Նշենք որ սե ղանի պատ րաստու թեան 

հա մար ար դէն իսկ գոր ծի լծուած են 

Իս թանպու լի Վա քըֆ լը գիւ ղի Հայ րե նակ-

ցա կան միու թեան կի ներու կազ մի ան դամնե-

րը։ Միւս կող մէ գիւ ղի երե ւելի դէմ քե-

րէն «Շիշ մա նինց Պետ րոս» ալ կը ժա մանէ 

քա ղաքս, ան ձամբ հսկե լու հա մար Շա բաթ 

երե կոյ յա տուկ խրախ ճանքով բո ցավա ռելի 

հա րիսա յի կաթ սա ներուն։    

Բ. Հարիսայի Զատիկը Գնալըի մէջ

Պիթլիսի մէջ 
«Սարոյեան» 

փողոց

Օս քա րի եւ Փու լի ցերի մրցա նակա կիր ամե րիկա հայ Ուի լիամ Սա րոյեանի անու-

նը կ՚ան մա հանայ իր բնօր րա նին մէջ։ Ժո ղովրդա վարա կան տա րած քաշրջան նե-

րու կու սակցու թեան (ՏՊԲ) պատ կա նող Պիթ լիս քա ղաքա պետու թիւնը, 7 Օգոս տո սին  

քա ղաքա պետու թեան խորհրդա րանի որո շու մով, անուանի գրող Սա րոյեան ըն տա նիքին 

եր կար տա րիներ ապ րած Սափ քոր փո ղոցին անու նը փո խեց «Ուի լիամ Սա րոյեան»ի։ 

Պիթ լի սի քա ղաքա պետու թեան յա ռաջի կայ ծրա գիր նե րէն մէկն ալ Սա րոյեան ըն տա-

նիքին տու նը վե րանո րոգել է։ 

Պիթ լիս քա ղաքա պետու թեան հա մանա խագահ Նէ վին Թաշ տէ միր «Ակօս»ին 

յայտնեց թէ՝ «Հա յերուն ու նե ւորու թիւնը այս հո ղերուն մէջ իրա կանու թիւն է եւ մենք 

այս որո շու մով սոյն իրա կանու թեան օժան դա կու թիւն մը աւելցնել ու զե ցինք։ Մի նակ 

փո ղոցին անու նը փո խելով չէ, աս կէ վերջ մեր քա ղաքա պետու թեան հաս կա ցողու-

թեան մէջ այս դիր քը պի տի ցո լացուի»։

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ԻՍՄԱԻԼ ԶՈՒՊԱՐԻ

Նէ վին Թաշ տէ միր



ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

 dzovinarl@rambler.ru

Երեւակայէք նման մի տեսարան. ամուսնա-

կան զոյգ (կի նը հա յազ գի է, ամու սի-

նը՝ գեր մա նացի), հե ռատե սիլի առ ջեւ սպա-

սում են հա ղորդմա նը՝ գա րեջ րի մա սին։ 

Կի նը նա խապէս յայտնում է ամուսնուն, որ 

«Գի տե՞ս, հա յերն են առա ջինը գա րեջուր 

յօ րինել», ին չից գեր մա նացին զայ րա նում է 

«Նո րից հա յերը, ամէն ին չում հա յերն են 

առա ջին նե րը, բա ւակա՛ն է», սա կայն քիչ 

անց գեր մա նական հե ռատե սիլը ի զար մանս 

ամուսնու պատ մում է, թէ ինչպէս են հա յերը 

գա րեջուր պատ րաստել եւ անուանել այն 

գա րու գի նի, որոնք պահ ւում էին տա կառ-

նե րի մէջ։ Գի նու մէջ լո ղում էր գա րին եւ 

խրուած էին տար բեր չափ սե րի եղէգ ներ. 

ցան կա ցողը եղէգ նի ծայ րը դնում էր բե րանը 

եւ քա շում գի նին։ Պատ մե ցին նաեւ հայ-

կա կան ջրի մա սին, ի դէպ ան ցեալ նե րում 

Սե ւանի ջու րը խմե լու հա մար պի տանի 

էր։ Գեր մա նացին մտիկ էր անում՝ եղէգ նի 

փո խարէն բե րանում պա հած Պա ւարիական 

գա րեջ րի շի շը եւ զայ րոյթը հետզհե տէ փոխ-

ւում էր զար մանքի։

Մի քիչ պատ մութիւ նից

Բա ցի գա րուց օգ տա գոր ծում են նաեւ 

բրինձ, օրի նակ, Ճա պոնիայում (սա քէ), կո րեկ, 

աշո րա, ցո րեն… Թնդու թիւնը կա խուած է 

ալ քո լի տո կոսից, սո վորա բար 3-5,5 % է 

լի նում։ Սո վորա բար… Սա կայն հետզհե տէ 

այդ տո կոսը սկսեց գե րազան ցուել, սկզբից 

Գեր մա նիայում հա սան 10,5 %-ի, այ նուհե-

տեւ Աւստրիայում՝ 11%-ի, իսկ չե խական 

“X-BEER 33”-ը հա սաւ 14%-ի։ Վեր ջա-

պէս գեր մա նական Schorschbrau-ն 2009-
ին ար տադրեց գա րեջուր 40% ալ քո լով 

եւ դա էլ գե րազան ցուեց սկով տիացի ների 

նոր գա րեջ րով, որի սպիր տը 67,5% էր եւ 

այդ ու ժեղ գա րեջուրն անուանե ցին Snake 
venom, այ սինքն Օձի թոյն, սպիր տի տո կոսը 

գե րազան ցում էր ոչ միայն գա րեջ րի թնդու-

թիւնը, այլ նաեւ վոդ կա յի եւ whisky-ի։
Եթէ կայ գա րեջուր, ու րեմն կայ այդ 

խմիչ քից առա ջացած տրա մադ րութիւն, որը 

կա րող է վե րածուել տօ նի։ Աշ խարհում յայտնի 

գա րեջ րա յին փա ռատօն նե րից է Oktoberfest 
Միւ նի խում, որը սկսւում է Սեպ տեմբե րին 

եւ աւարտւում է Հոկ տեմբե րին։ Վիթ խա րի 

վրան ներ են խփում, խել քից դուրս ու րա-

խանում են։ Օրե րով ու րա խանա լը հսկում 

է յա տուկ ծա ռայու թիւնը, որը մաս նա կից-

նե րի գլխարկնե րին ամ րացնում է լու սա-

թարթ լամ բեր, որ պէսզի դրա նով յե տագա յում 

մթին գտնի փո ղոց նե րում ըն կած ու ժասպառ 

մար միննե րը։ «Ժո ղովրդա կան տօն» է կոչ-

ւում գա րեջ րի փա ռատօ նը Շթութկար տում՝ 

Cannstatter Volksfest։ Յայտնի փա ռատօն-
ներ կան Մեծ Բրի տանիայում, Չե խիայում՝ 

Pilsner Fest, որն ու ղեկցւում է հա մերգնե-

րով եւ ներ կա յացումնե րով գա րեջ րի թան-

գա րանում։ Իսկ Պրուքսե լում կայ նոյ նիսկ 

գա րեջ րի մի ջազ գա յին դա տարան։

Կա րապի լճում

Օգոս տո սի 22-ին Երե ւանի օփե րայի 

եւ պա լէի թատ րո նին յա րակից Կա րապի 

լիճ զբօ սավայ րում առա ջին ան գամ հան-

րա պետու թիւնում անցկա ցուեց Գա րեջը-

րի փա ռատօն։ Կազ մա կեր պի չը Երե ւանի 

քա ղաքա պետա րանն էր՝ «Երե ւանի ամառ» 

ծրագ րի շրջա նակ նե րում։ Հե տաքրքիր է, 

որ փա ռատօ նը ինչպէս առ հա սարակ մեր 

բո լոր փա ռատօն նե րը, ներգրա ւեց միայն 

որո շակի քա նակու թեամբ մարդկանց, որոնք 

մնա ցին ունկնդրո ղի դե րում, այլ ոչ մաս-

նակցի։ Դե ռեւս աւան դոյթ չու նի այս տօ նը, 

մնում է ըն դա մէնը մի ջոցառ ման շրջա նակ-

նե րում։ Յատ կա պէս անվճա րու նակ զան-

գուածն էր հե տաքրքրուել, սա կայն տես-

նե լով, որ կո մու նիզմ չի սպաս ւում, հե ռուից 

սկսե ցին դի տել նրանց, ով քեր պա տուի-

րում էին խմիչ քը։ (Սո վետի շրջա նում մեզ 

սո վորեց նում էին, որ կո մու նիզմի ատեն կը 

յաղ թի «Ամէն քից ըստ ու նա կու թեան, ամէն-

քին ըստ պա հան ջի» կար գա խօսը, այ սինքն 

ապ րանքը անվճար կը տրուի)։ 

Հա յերը ու տող-խմող ազգ են. խմում են, 

որով հե տեւ ու տում են, այլ ոչ ընդհա կառա-

կը, ուստի հեր թեր գո յացան ու տեստնե-

րի տա ղաւար նե րում՝ «Berliner hot dog» եւ 
«Beer academy»։ Կա րապի լճի հա յելու պէս 
մա քուր եւ թա փան ցիկ ջու րը թե թեւ ծփում 

էր, եր բեմնի կա րապ նե րը՝ սեւ եւ ճեր մակ 

բա ցակա յում էին։ Ելոյթ ու նե ցաւ «Ալեք-

սանդրա պոլ» երաժշտա խումբը՝ կեն դա նի 

կա տար մամբ... 

«Գա րեջ րի տրա մադ րութեամբ լեց նենք 

մեր օրը, հիւ րա սիրու թիւն է սպաս ւում աւե լի 

աք թիւ մարդկանց»,-խոս տա նում էին մի ջոցառ-

ման վա րող նե րը, սա կայն իմ ու ղե կից նե րին 

չէր հրա պու րում «ով աւե լի շատ կը խմի 

կամ ով աւե լի շուտ կը խմի մրցոյթնե րը» 

եւ մենք ան ցանք օփե րայի շուրջ գտնուող 

քա ֆէնե րից մէ կը եւ այստեղ խմե ցինք մեր 

պա տուի րած սուրճն ու գա րեջու րը։ Խմիչ-

քի գաղտնի քը նրա նում է, որ բաւ է մի 

կում ըմ պես, աշ խարհը փոխ ւում է եւ աւե-

լի հրա պու րիչ է դառ նում. իրա կանու թիւնը 

դա դարում է այդքան ճղճիմ ու ձանձրա լի 

երե ւալ, նոյ նիսկ այս Գա րեջ րի փա ռատօ-

նով հան դերձ։ Խմե լիս բա ցայայ տե ցի նաեւ 

օրերս կեան քին վերջ տուած ամե րիկեան 

դե րասան Ռո պին Ուի լիամ սի մա հուան 

պատ ճա ռը. նրան այ լեւ ո՛չ խմիչ քը, ո՛չ էլ 

թմրա նիւթն էին օգ նում իրա կանու թիւնը 

փո խելու գոր ծում։ 

Խմէ՛ք, պա րոնայք, գա րեջուր, բայց մի՛ 

հա սէք այն աս տի ճանի, որ գա րեջու րը ձեզ 

խմի եւ ի վեր ջոյ խոր տա կի։
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Աս երկրին ժո  ղովուրդը բնու  թիւնը 

չսի  րեր կոր։ Պիւ  թիւն գե  ղեց -

կութիւննե  րը չէօր չէօփով մաֆ կ՚ընեն 

կոր, ծառ կը կտրեն, բոյս կը չոր  ցունեն 

կոր։ Զա  թը կա  ռավա  րու  թիւնը, հիչ 

չկե  նալէն ան  տառնե  րը կը փճաց  նէ 

տե  ղը պէ  թօն կը տնկէ կոր, աս չբա -

ւերի պէս, ժո  ղովուրդն ալ ապուշ մա -

հանա  ներով տու  նե   րուն էթ  րա   ֆի ծա -

ռերը կը չոր  ցունէ կոր։ Ինչ է էղեր, 

տե  րեւ կը թա  փէ, պէ  թօն պար  տէ   զին 

կետ  նե   րը կ՚աղ  տո   տէ կոր։ Քա  ղաքին 

մէջ, փո  ղոց  նե   րը թէք թիւք էտին պար -

տէզ ու  նե   ցող ափար  թը   ման  ներ մնա -

ցած են նէ, հոն  տե   ղերն ալ թէք թիւք 

ծա  ռեր կ՚ըլ  լան կոր պա  զի։ Ան ծա -

ռերը պի  լէմ կտրող ան  խելքներ կան։

Մենք ալ աս բնու  թեան սէր չու  նե  -

ցող երկրին փոք  րա   մաս  նութիւ  նը ըլ -

լա   լով աղուոր մը մեծ  ամասնու  թեան 

օտք յար  մարցու  ցինք, խույ փո  խեցինք։ 

Ժա  մանա  կին հայ տու  նե   րը. էթ  րա   ֆի 

ծա  ռերուն ճո  խու  թիւնէն, պա  տու  հա  -

նին առ  ջե   ւի պալ  քօ   նի, պար  տէ   զի ծա -

ղիկ  նե   րուն շէ  նու  թիւնէն յայտնի կ՚ըլ -

լար։ Հի  մա անա՞նկ է... Գնա  լըն սանկ 

իմին աչ  քե   րովս նա  յելէն թուր մը նե -

տեցէք. քա  նի դա  րաւոր ծառ թէ  լէֆ 

էղած է։ Սէօզ  տէ չա  մերը կտրե  լը ար -

գի   լած էն։ Լաֆ օլա պէ  րի կէ  լէ… Կէս 

կի  շերին, ծառք օտք քա  շուե  լէն ետ  քը, 

տի  պը պան մը կը թա  փեն կոր, քա  նի 

մը օրուան մէջ խօ  ճա ծա  ռը սափ  սա  -

րը կ՚ըլ  լայ կոր։ Էտե  ւէն «գա վախ 

վախ, ի՞նչ էղաւ աճա  պամ վրան հի -

ւան  տութիւն էկաւ զաար», ըսե  լէն 

պէ  լէտի  յէին «աս ծա  ռը մե  ռաւ» տէ -

յիմ թէ  լէֆօն մը. Հօփ տէ  յի կու գան, 

սօր  կու-սուալ չը  րած, կը կտրեն կը 

նե  տեն կոր։ Մաս  մա   քուր կործ։ Առ 

քե  զի տըմ  տըզլախ թա  պախի պէս ծո -

վու ման  զա   րա։

Ան  ցածնե  րը կղզիին վե  րի փո  ղոց -

նե   րը, մար  դու չե  րեւ  ցած կը պտտկէի 

կոր։ Վե  րով վա  րով էր  կու դրա  ցի կը 

վի  ճաբա  նէին կոր։ Էն վե  րինը պար -

տէ   զի կիւ  զէ   լիմ պէ  կօն  վի   լը մին  չեւ 

իրեն թա  րացան հաս  նի տէ  յիմ չուան -

ներ կը կա  պէ, բոյ  սին վրան կը տո  ղայ 

կոր։ Վա  րինը ըսես նէ, ճիւ  ղե   րը իրեն 

ման  զա   րան կո  ցելու չափ էրկնցան մի, 

շախ տէ  յի կը կտրէ կոր։ Մէկ էր  կու 

խօ  սուըր  տե   ցան, վա  րինը կիւմ տէ  յի 

տու  ռը կո  ցեց ներս մտաւ։ Ետ  քէն վե  րի 

կնոջ էր  կա   նը ըսա  ծը ան  կա   ճիս զար -

կաւ նէ հէմ փէս ըսի, հէմ մէջս ցա -

ւեցաւ. «Ախ վախ  նամ քիմ աս կնի -

կը կիւ  զէ   լիմ ծա  ռին տի  պը 

իլաչ պի  տի թա  փէ»։ Ասոր 

ի՞նչ կ՚ըսէք։  

Բնութիւնը չենք 
սիրեր կոր

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎ ԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Նա  խորդ Սա  րէն-Ձո  րէնով մեր մնա   ցած տե   ղէն եթէ 

շա   րու   նա       կելու ըլ   լանք, ու   սեալ իս   թանպու   լա       հայու   թիւնը 

ո՛չ շատ եր   կար ժա   մանակ առաջ, ցա   ւօք՝ կորսնցու   ցած 

էր պայ   թա       կան բա   ղաձայննե   րուն ճիշդ առո   գանու   թիւնը, 

փո   խարէ   նը պահ   պա       նելով դա   սական կո   չուած մես   րո      -

պեան ուղղագ   րութիւ   նը։ Իսկ կով   կա       սահա   յերը անա  -

ղարտ պա   հելով հան   դերձ նմա   նաձայն պայ   թա       կան բա  -

ղաձայ   նե       րուն հնչումնե   րը, ափ   սոս որ (եթէ չհա   շուենք 

20-ական   նե       րուն կա   տարուած այ   լանդա   կու   թիւնը) 1940-

ական տա   րինե   րուն ինչ-ինչ ստի   պողա   կան քա   ղաքա  -

կան պայ   մաննե   րու տակ ան   ճա       նաչե   լի կեր   պով փո   խած 

էին դա   սական կո   չուած ուղղագ   րութիւ   նը, որու մա   սին 

պի   տի նա   խընտրենք չար   տա       յայ   տուիլ։ 

Հեգ   նանքի հա   մար պի   տի նշենք, օրի   նակ՝ «սեր» բա  -

ռը, հարցնե   լով թէ ի՞նչ պի   տի հասկնանք. կա   թի՞ն սե  -

րը, ապա թէ ոչ՝ «է-ով գրուած» սի   րելուն սէ   րը։ Ու  -

րեմն, երբ (բա   ցի բա   ռաս   կիզբէն) չօգ   տա       գոր   ծենք «է» 

տա   ռը եւ ամէն ինչ գրենք«եչ»ով, իրաւ որ ըն   թերցո  -

ղը մէ   ջէն չի կրնար ել   լել։ Ու   րիշ օրի   նակ մը՝ Յա   կոբն 

ու Յով   հաննէ   սը՝ Հա   կոբ ու Հով   հաննես եթէ գրենք, օր 

մը մար   դուն մէ   կը երբ լա   տինա   տառի վե   րածել փոր   ձէ, 

ինչ պի   տի դնէ այդ սկիզ   բի «հ»-ին տեղ…Դեռ աւե   լին, 

Աս   տուած մի արաս   ցէ, որ ռու   սե       րէնի թարգմա   նէ…Կա  -

կո՞բ պի   տի կար   դայ, թէ ոչ Կո   վանէս։

Բայց խոս   տո       վանինք որ այդ սխա   լը սրբագ   րե       լու 

պար   տա       կանու   թիւնը արե   ւելա   հայուն բա   ժին կ՚իյ   նայ, 

ան   շուշտ արեւմտա   հայուն ալ օգ   նութեամբ։ Իրա   կանու  -

թեան մէջ արեւմտա   հայ մտա   ւորա   կանու   թեան, կամ աւե  -

լի ճիշդ բա   ցատ   րութեամբ՝ ու   սուցիչ   նե       րուն, գրող   նե       րուն 

աւե   լի դժուար պար   տա       կանու   թիւն մը բա   ժին կ՚իյ   նայ, 

որն է հօ   րաք   րոջմէս սկսող սխա   լը «կա   մաց-կա   մաց» 

սրբագ   րել. յի   շենք մեր նա   խորդ «Սա   րէն Ձո   րէն»ը, ուր 

կը խօ   սէինք մեծ մայ   րի       կիս եւ հօ   րաք   րոջս առո   գանու  -

թեան տար   բե       րու   թիւննե   րը, մէ   կուն «դու   ռը բաց» ըսա  -

ծին միւ   սը կը շա   րու   նա       կէր «տու   ռը պաց» ըսել, եւայլն…

Այս կը նշա   նակէ ոչ թէ վե   րադառ   նանք Պոլ   սոյ հա  -

յեվա   րին, այլ խօս   քով ռամ   կօ       րէնին, այլ միայն հա   յաս  -

տանցի   ներէն պայ   թա       կան բա   ղաձայններ անուանուած 

նմա   նաձայն տա   ռերուն տանք հին ար   ժէքնե   րը, այն ար  -

ժէքնե   րը, որ ատեն-ատեն կու տայ Լու   ցի       քա Տու   տուն, 

որ կու տար Սուրբիկ եայաս, որ քիչ մը ուշ անդրա  -

դար   ձանք, որ ճիշդն էր.-

Կար   գով յի   շենք.- «բեն, պէ, փիւր» երեք բա   ղաձայննե  -

րը, զորս մինչ այ   սօր կը հնչեն, եւ ալ ճիշդ կը հնչեն 

արե   ւելա   հայ մեր եղ   բայրնե   րը, մենք անոնցմէ մէ   կը ջնջե  -

լով իջե   ցու   ցեր ենք եր   կուքի։ Մենք այժմ ու   նինք միայն 

պէն եւ բե   նը, քա   նի որ փիւրն ալ բե   նի պէս կը հնչենք։

Նոյ   նը կրնանք ըսել «գիմ, կեն, քէ», «դա, թօ, տիւն», 

«ծա, ձա, ցօ», «ճէ, չա, ջէ» եռեակ   նե       րուն հա   մար, եւ 

օրի   նակ   նե       րով՝ «բրուտն ու փրկի   չը» նոյն հնչեղ ձայ  -

նով կը կար   դանք, իսկ «պա   տը»՝ խուլ, որով հնչեղ, 

խուլ եւ ձայ   նեղ երեք նմա   նաձայննե   րուն մէ   կը ջնջեր 

եւ իջե   ցու   ցեր ենք եր   կուքի։ Նոյ   նը կրկնուեր է «գրա  -

կանու   թեան եւ քե   րակա   նու   թեան» պա   րագա   յին, պոլ   սա      -

հայե   րուն հա   մար եր   կուքն ալ նոյն տա   ռով կը սկսին 

կար   ծես։ Չմոռ   նանք ջու   րը, չա   րը կամ ճա   րը. եւ կամ 

ցո   րենն ու ձու   կը եւ ծի   րանը…

Դժուար է մեր գոր   ծը, շա՜տ դժուար։

Հա   յաս   տանցի մէկ բա   րեկամս, անունն ալ գրեմ՝ Յաս  -

մի       կը (ինք Հաս   միկ կը գրէ) զիս անխնայ կը քննա  -

դատէր, որ երեք նմա   նաձայն բա   ղաձայննե   րը իջե   ցու  -

ցած են եր   կուքի, Մաշ   տո       ցի 38 կամ 36 զի   նուոր   նե       րէն 

չոր   սը նա   հատա   կելով։ Ան   շուշտ իրա   ւունք ու   նէր Յաս  -

միկ, քա   նի որ մենք ձայ   նե       րը նոյ   նացնե   լու պատ   ճա       ռաւ, 

ահա   գին նե   ղու   թիւն կը քա   շէինք, ստի   պուած ըլ   լա       լով 

ուղղագ   րութեան ժա   մանակ «գոց» սոր   վիլ «ձուկ»ին եւ 

«ցո   րեն»ին ձըն (կամ ցըն), մինչդեռ հա   յաս   տանցի ու  -

սուցի   չին երեք «ձը»երը ճիշդ ար   տա       սանե   լուն հա   մար 

աշա   կերտն ալ ճիշդ կը գրէր ձու   կը, ցո   րենը կամ ծի   տը։

Մեր ըն   կերնե   րէն Նա   զար, Հա   յաս   տան պաշ   տօ      -

նական ար   ձա       նագ   րութեան մը առ   թիւ երբ անու   նը գրել 

կու տար, մա   կանու   նը կ՚ըսէ՝ Պի   նաթ   լը։ Պաշ   տօ       նեան 

կը գրէ՝ Բի   նատ   լը.- Սխալ գրե   ցիք ըն   կե       րու   հի, մա  -

կանունս Պի   նաթ   լը է -հա   զար ձիաւոր-ի նման… Աղ  -

ջի       կը կը պա   տաս   խա       նէ որ ինքն ալ այդպէս է գրած՝ 

«պը-ով եւ թը-ով»-։ Հա   յաս   տանցիին պըն եւ թըն կը 

գրուէր բը եւ տը տա   ռերով։

Աւար   տենք արե   ւելա   հայ զուար   ճա       խօսու   թեամբ մը։

Պա   տը բա   դին վրայ փլաւ, թէ բա   դը պա   տին…

(դեռ չվեր  ջա   ցաւ)

Ո՞ր ուղղագրութիւնը, 
ո՞ր առոգանութիւնը

Գարեջրի փառատօն Երեւանում

Սարէն Ձորէն
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Այս օրե րուն դար ձեալ խլրտում մը սկսաւ 

հայ կա կան յու շարձան նե րու մա սին լու-

րե րու կա պակ ցութեամբ։ Օր չ՚ըլ լար, որ իբր 

թէ թարմ, բայց հին ճա շատե սակին տաք-

ցուելով ձեր առ ջեւ բե րուե լու նման, հին լու-

րեր կ՚իյ նան հա մացան ցի կամ ալ տե ղական 

մա մու լի էջերուն։ Օրի նակ, Անի քա ղաքի 

մա սին մա մու լի մէջ լոյս տե սած «Անիի 

փլա տակ նե րուն ստո րերկրեայ գաղտնի քը 

լու ծուեցաւ» խո րագ րով լու րը, որ կը շա րու-

նա կէր խո րախոր հուրդ են թա խորագ րե րով՝ 

«Անիի ստո րերկրեայ անցքե րուն գաղտնի 

դռնե րը», ապա զգա յացունց են թա խորա-

գիր մը եւս, «Անիի գետ նա փոր մէկ վան-

քին աղօթ քի սե նեակը»։ Դեռ չվեր ջա ցաւ. 

«Անիէն ներս 823 ստո րերկրեայ շի նու թիւն 

եւ քա րայր կը գտնուի»։

«Աս տի հա մեցէ՛ք» ըսել պէտք է Սէ զայի 

Եազը ճը անուն պատ մա բան հե տախոյ-

զին, որ մէ կիկ մէ կիկ հա շուեր է գետ նա-

փոր շի նու թիւննե րը, եւ ո՛չ մէկ աւե լի, ո՛չ 

ալ մէկ պա կաս... 823 հատ, յստակ։

Ապա կար դա լով կը սոր վինք, որ Եազը ճը 

այս բո լորը ներ կա յացու ցեր է Մի ջազ գա յին 

Անիի Սեմ փո զիու մին՝ «Անիի Ստո րերկրեայ 

Գաղտնիք նե րը» նիւ թի առնչու թեամբ։ 

Գաղտնի ջրանցքներ, գաղտնի հո գեւո-

րակա նի խցիկ ներ, խորհմունքի սե նեակ ներ, 

հսկայ նկուղներ զի րար հա տող անցքեր, 

ծու ղակներ, ան ծայր ու ան ծիր փա պու ղի-

ներ, նպա տակը ան յայտ խոր շեր եւ դեռ 

ին չեր, որոնք Անիի ստո րերկրեայ գաղտնիք-

նե րուն մէկ մասն են միայն։

Պատ մա բան հե տազօ տողը վեր ջա պէս 

կը յայ տա րարէ որ հե տաքրքրա կան եւ 

ու շագրաւ իր զե կոյ ցին մա սին Թուրքիոյ մէջ 

մին չեւ այ սօր հրա տարա կու թիւն չէ եղած։

Ան դեռ կը շա րու նա կէ մի ոմն Կուրճի-

յէֆի հետ քե րէն ըն թա նալով տե ղեկա ցեր 

է, թէ այդ ան ձը Անին պե ղելով հա սեր է 

գաղտնի սե նեակ մը, ուր ծրար մը մա գաղաթ 

է գտեր։ Լաւ հա յերէն գիտ ցող Կուրճիէֆ այդ 

մա գաղա թը չի կրնար կար դալ, բայց հայ 

քա հանա յէ մը ու րիշ քա հանա յի մը գրուած 

նա մակ ներ ըլ լա լը կրցեր է հասկնալ... եւ 

ի մեծ զար մանք նոյն պա րոն Կուրճի յէֆը 

նա մակին մէջ անցնող «սար մունկ» բա ռէն 

տե ղեկա ցեր է 4500 տա րուան հնու թիւն 

ու նե ցող մի ջագետ քեան վար դա պետու թեան 

մը մա սին։ Կրնամ նկա տել ըն թերցո ղին 

դէմ քին վրայ հեգ նա կան ժպի տը, նոյ նիսկ 

կշտամ բանքը՝ ան ձիս հան դէպ, որ գրե լու 

ու րիշ նիւթ չեմ գտեր։

Նե րողու թեան ապա ւինե լով եր կու խօսք 

կ՚ու զեմ ըսել այդ պա րոն ակա դեմա կանին։

Մինչդեռ, Անիի գետ նա փոր ու ղի ներուն, 

աւե լի ճիշդ ասու թեամբ վի մափոր կա ռոյցնե-

րու մա սին, Անիի 1050-ամեակի առ թիւ հրա-

տարա կուած 264 մե ծադիր էջե րով ալ պո մի 

մէջ կա րելի է գտնել, առա ւել հին ու նոր 

նկար նե րով ու բա ցատ րութին նե րով։ Մինչ 

այդ, կա րելի է օգ տուիլ նաեւ Բարս Թուղլա-

ճըի (Բար սեղ Թուղլա ճեան) պատ րաստած 

եւ թրքե րէն հրա տարա կած «Ար փա չայ վէ 

Եէօրէ սի» անուն գիր քէն։

Իսկ եթէ ասոնք նոր կը հա մարեն, իրենց 

կը յանձնա րարենք, որ կար դան Թո րոս 

Թո րամա նեանի յետ մա հու հրա տար կուած 

«Նիւ թեր Հայ կա կան Ճար տա րապե տու թեան 

Պատ մութեան» հսկայ հա տորը, իբ րեւ հայ 

ճար տա րապե տու թեան մա սին ընդհան րա պէս 

եւ Անիի մա սին յատ կա պէս, լայ նա ծաւալ 

ու ամե նավստա հելի աղ բիւր, եթէ եր բեք 

իրենց նախ նի «Անի քա ղաքի պե ղումնե-

րը իրա կանաց նող հիմ նարկի» վա րիչ նե րուն 

նման չեն ստո րագ նա հատեր Թո րամա ն-

եան վար պե տը։

Տե սէք թէ ինչ կ՚ըսէ Թո րամա նեան Անիի  

բնա կիչ նե րուն ո՞ւր բնա կելուն մա սին։

«Պա րիս պէն դուրս ան թիւ բազ մութիւն 

ո՞ւր եւ ի՞նչպէս բնա կու թիւն հաս տա տեր 

էին, քննենք այժմ այդ հար ցը։

Նախ պէտք է նկա տի առ նել այն 

հա զարա ւոր քա րայ րնե րը, որոնք խտա-

ցած են Ծաղ կո ցաձո րի, Ալա ջաձո րի, Գլի-

ձորի եւ Ախու րեանի ձո րերու մէջ։ 

Մե ծամեծ քա րայ րներ կան, որոնց մէջ 

այ սօր եր կու հա զարէն աւե լի ոչ խար կը 

տե ղաւո րեն քուրտ հո վիւ ներ։ Քա րայրնե րը 

ու նին, բա ցի ըն դարձակ սրահ նե րէ, սե նեակ-

նե րէ եւ նրբանցքնե րէ, նաեւ եկե ղեցի եւ 

տոհ մա յին դամ բա րան։ Ես կը կար ծեմ, որ 

միջ նա բեր դի մօտ, Ծաղ կո ցաձո րի կող մի «Կի-

տէն կէլ մէզ» ըսուածը, դար ձեալ մաս նա ւորի 

սե փակա նու թիւն, մի ըն դարձակ քա րայր է, 

որու մուտքը խա փանուեր է փլու զումով, ոչ 

թէ յատ կա պէս նեղ բա ցուած, ինչպէս կը 

կար ծեն ոմանք։

Այս տե սակ հսկայ քա րայ րներ փո րել 

տա լը եր բեք հա սարակ կամ աղ քատ 

ժո ղովրդի գոր ծը չէ, անոնց հա մար հարստու-

թիւն էր հար կա ւոր։

Այս ամե նէն աւե լի, երբ ի նկա տի ու նե-

նանք, որ թշնա մինե րու յար ձակման ժա մանակ 

քա րայ րնե րը ամե նէն ապա հով ապաս-

տաններն էին, այն ատեն պի տի հա մոզուինք, 

որ աղ քատնե րէն զատ, հա րուստներն ալ 

իրենց կեանքն ու գոյ քը պաշտպա նելու 

հա մար քա րափոր բնա կարան ներ ու նե-

նալու ձգտու մը պի տի ու նե նային»։ 

Աղեքսանդրէտտայի նեղ լիկ ու կա մարա-

կապ փո ղոց նե րը միշտ հրա պու րիչ եղած 

են ստու գա բանու թեան հա մար։ Հոն ամէն 

դուռ, ամէն պա տու հան ու նի միջ նա դարեան 

բոյր։ Քա ղաքը ամ բողջու թեամբ դրոշ մուած 

է խա չակիր աս պետնե րու աւան դա վէպե րով։ 

Տար բեր չեն նաեւ բնա կիչ նե րը. դեղ նո րակ 

ու կա պու տա չուի մար դիկ, որոնք ծո ռերն են 

այդ աս պետնե րուն։

Ստու գա բանու թիւնը հիացիկ կը քա լէ 

քա րաշէն բնա կարան նե րուն առ ջե ւէն, զար-

մա նալով, թէ անոնք ինչպէս մնա ցին երբ 

պատ մութեան սաս տիկ քա մին փչեց ու 

տա պալեց ամէն բան։ Ան կը փոր ձէ նաեւ 

յի շել, թէ ուր էր տու նը այդ բա րեկամ հնա-

վաճա ռին, որ մէ տա րիներ առաջ կի լիկեան 

ձե ռագիր եւ դրամ գնած ըլ լա լու հա ճոյ քը 

ապ րած էր։

Ստու գա բանու թիւնը կանգ կ՚առ-

նէ գե ղաքան դակ շէն քի մը առ ջեւ, մէ կը՝ 

քա ղաքի ամե նահի ներէն, որուն զան գա կը 

պղին ձէ ձեռք մըն է։

- Պա րոն ստու գա բանու թիւն, այս ի՛նչ 

անակնկալ։ Ձեզ ո՞ր հո վը հոս նե տեց։

- Արե ւելեանը, զե փիւռ…

Եր կուքը ներս կը մտնեն։ Ըն դարձակ ու 

լու սա ւոր է նա խաս րա հը, որուն մէջ տե ղը 

կայ մեծ սե ղան մը։ Սե ղանի վրայ դրուած 

են զա նազան հնու թիւններ. բիւ զանդա կան 

կան թեղներ, ար ծա թեայ աշ տա նակ ներ, գիր-

քեր, մրո տած դրամ ներ...

- Պա րոն ստու գա բանու թիւն, շատ 

հե տաքրքրա կան կտոր մը ու նիմ, պի տի 

հիանաք։

Հնա վաճա ռը ցոյց կու տայ յախ ճա պակի 

սրուակ մը։

- Նի կիոյ հայ վար պետնե րու գործ է,- ու 

մա տիտի մը ծայ րով մօ տէն ցոյց կու տայ 

անոր բա րեմաս նութիւննե րը,- տե սէ՛ք, վրան 

«Նա զարէթ» գրուած է։ Զա նոնք հա զուա գիւտ 

ու անկրկնե լի դարձնո ղը սա զար դա նախ-

շե րու կար միրն է։ Մին չեւ այ սօր գաղտնիք 

է, թէ վար պետնե րը ինչպէ՛ս ձեռք կը ձգէին 

այդ գոյ նը։

- Շատ գե ղեցիկ է։ Պէտք է ըսել նաեւ, 

թէ այս սրուակը իր մէջ կը պա րու նա կէ 

նաեւ լե զուա կան գաղտնիք ներ։ Անոր կար-

մի րը եւ ձեր մա տիտը ու նին ստու գա բանա-

կան մէկ պատ մութիւն։

«Մա տիտ» բա ռը իտա լերէն է, matita։ 
Որ պէս փո խառու թիւն՝ անոր գոր ծա ծու թիւնը 

շատ հին չէ մեր լե զուին մէջ։ Յե տադարձ 

ակ նարկ մը matita բա ռին՝ ու կը տես նենք, թէ 
ան ու նե ցած է հա րուստ տոհ մա ծառ. մի ջին 

ֆրան սե րէն hematite, լա տինե րէն՝ haematites, 
յու նա րէն՝ «էմա տիտիս» (αιματιτης)։ Բո լորը 
կու գան «էմա տիտ» հան քա նիւ թէն, եր կա թի 

կարմրա գոյն թթուիտ (Fe2O3)։ Էմա տիտը 
կ՚ու նե նայ ար ծա թագոյն, մոխ րա գոյն, սրճա-

գոյն ու կար միր երանգներ։ Բա ռը կազ մուած 

է յու նա րէն «էմա» եւ «լի թոս» ար մատնե րէն, 

«արիւն» ու «քար»։ «Մա տիտ»նե րը այդպէս 

են կո չուած, որով հե տեւ ժա մանա կին էմա տիտի 

ձո ղիկ նե րը կը գոր ծա ծուէին որ պէս գրչա-

ծայր։ Իսկ, գա լով այս գողտրիկ սրուակին. 

պատ մութիւ նը հոս է, որ հե տաքրքրա կան 

կը դառ նայ։ Անոր բո ցավառ կար մի րը կու 

գայ հայ կա կան լեռ նաշխար հին յա տուկ մէկ 

կա ւէն՝ Bolus Armeniacus (Հայ կաւ, Armenian 
Bole, Bole Armoniac), որ իր մէջ բնա կանօ-
րէն կը պա րու նա կէ… էմա տիտ։ Նի կիոյ հայ 

խե ցեգոր ծե րը 16-րդ դա րուն, -մե զի ան յայտ 

մի ջոց նե րով- կարմրո րակ հայ կա ւէն ձեռք կը 

ձգէին ներ կը։ Հայ կաւ կը գոր ծա ծէին նաեւ 

կազ մա րար նե րը, կա շեկազմ գիր քե րու վրայ 

վառ ոս կե զօծ տա ռեր տպե լու հա մար։

- Գե ղեցիկ, շատ գե ղեցիկ յայտնու թիւն։ 

Կրնա՞ք ծրա րել։

Ստու գա բանու թիւնը սա լար կուած զա ռիվայ-

րե րէն նա ւամա տոյց կ՚իջ նէ։ Առա գաս տա-

նաւին մէջ, նա ւավա րին կ՚ու զէ ցոյց տալ իր 

գտած ըն տիր յու շա նուէ րը։ Կը բա նայ հնա-

վաճա ռին պատ րաստած ծրա րը։ Անոր մէջ 

կը գտնէ սրուակը ու մէկ հատ… մատիտ։
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Անիին գաղտնի դռները գտնուեցան

Անիի մա սին մեր գրու թեան մէջ շեշ տած էինք թուրք 

պատ մա բան նե րուն յատ կա պէս, իսկ մտա ւորա կան նե-

րուն ընդհան րա պէս ան տես առ նե լը պատ մա կան նիւ թե րու 

վե րաբե րեալ հայ կա կան աղ բիւրներն ու փաս տա թուղթե րը։ 

Լե զուն չգիտ նա լէ ան դին ու րա ցում եւ ստո րագ նա հատում 

բու րող այս տե սակէ տը ակ նե րեւ էր արե ւելեան շրջան նե-

րու գի տաշ խա տող նե րու մօտ եւ միայն այդ ուղղու թեան 

հե տեւորդնե րը աշ խա տելու հնա րաւո րու թիւն կրնա յին գտնել 

արե ւել քի մէջ։

Նոր նոր սկսան ձե ւով մը աջէն ձա խէն մուտք գոր ծել 

պատ մա բան ներ, հնա գէտ ներ եւայլն, որոնք գո նէ իրենց 

աշ խա տու թիւննե րու ըն թացքին չեն ու րա նար հա յոց այս 

կող մե րու հին ներ կա յու թիւնը։

Վա նայ Վա րագայ վան քի ժա մատու նի երկրա շար-

ժի վեր ջին փլու զումէն ետք, վե րանո րոգ ման աշ խա տան քի 

ժա մանակ «տէ րը ան յայտ» ըլ լա լով չէր ձեռ նարկուած շի նու-

թեան, բայց աւե լի վերջ Ֆա թիհ Ալ թայլը անուն լրագ րո ղը 

որ պէս սե փակա նատէ րը, Վա րագայ վան քը «Ո՞վ որ ու զէ կը 

յանձնեմ» ըսե լէն յե տոյ ո՛չ մէ կը փա փաքած էր տէր ըլ լալ։

 Նոյնպէս Աղ բա կի շրջա նի Բար թո ղիմէոսի վանք-եկե-

ղեցին, որու մա սին այնքան մե լան վատ նե ցինք, զի նուո-

րային իշ խա նու թիւնը լքե լէն վերջ, երբ զբօ սաշրջիկ նե րու 

հա մար այ ցե լելը ազատ եղաւ, տա նիքի ծած կին փլու զուած 

մա սը մաք րուելով յա տակը բա ցուած էր, եւ երբ շրջա նի յու-

շարձան նե րէն պա տաս խա նատու պաշ տօ նեան ձեռ նարկած 

էր այս եր կու յու շարձան նե րուն վե րանո րոգ ման ծրա գիր նե-

րուն ծախ սե րը ըն դունիլ տա լու յաջս պե տու թեան, տե ղա-

փո խուած էր այլ պաշ տօ նի մը։

Եւ այ սօր, վա նեցի սրտցաւ լրագ րող մը Օգ թայ Ճան տէ-

միր կը բո ղոքէ «Վան զի նուո րական պա հակա տան մէջ մնա-

ցած եկե ղեցիին վե րանո րոգու թիւն չկայ» խո րագ րով։ Եր կու 

տա րի առաջ նոր «Գա լէգօլ» մը անցնող զի նուո րակա նին 

պար պած «Գա րագօլ»ին շրջա նը իրենց մի ջեւ բաժ նուեր 

է Մշա կոյ թի եւ Կրթու թեան նա խարա րու թիւննե րու մի ջեւ։

Այ սօր, եր կու տա րիէ ի վեր շար ժում մը չնկա տելով, երբ 

հարց տրուեր է Վա նի Շրջա նային Միու թեան նա խագահ 

Ալի Գալ չը քի, ան իր կար գին գան գա տեր է վա քըֆ նե րու 

Պաշտպա նու թեան օրէն քէն, որ «կը նպա տակադ րէ այդ 

հնու թիւննե րը ինքն իր վի ճակին լքե լով փլու զել ու պատ-

մութիւ նը փճաց նել»։ Գալ չըք ըսեր է նաեւ, որ «Ան ցեալին 

զա նոնք (հա յերը) բնաջնջե ցինք, հի մա ալ պատ մութիւ-

նը ջնջենք, հետ քե րը փճաց նենք, ինքն իրեն թո ղունք, թող 

չքա նայ» եւ վերջ...

Գալ չըք շա րու նա կելով կը պնդէ թէ՝ նիւ թը քա նիցս 

տա րած են պատ կան իշ խա նու թեանց, բայց ար դիւնք մը 

չեն առած. հա սարա կական կազ մա կեր պութիւննե րու ջան-

քե րը ան բա ւարար մնա ցած են եւ իրենք խօ սակից մը չեն 

կրցած գտնել։

Պա րոն Գալ չըք թող աւե լի հոգ չը նէ։ Պի տի յանձնա-

րարենք որ սպա սէ ժա մանա կին գա լուն։ Այս պե տու թիւնը 

չէ՞ր մի թէ, որ Աղ թա մարը, հոգ չէ թէ Ագ տա մարի վե րածե-

լով վե րանո րոգած էր։ 2015 թուակա նը կը մօ տենայ։ Առի-

թը կը ներ կա յանայ եւ պե տու թիւնը իր ան հուն փոք րա մաս-

նա սիրու թեամբ կը սկսի վե րանո րոգել թէ Բար թո ղոմիոսը 

եւ թէ Վա րագը...

Ժա մանա կը պէտք է գայ...

Իսկ Վանին, 
ժամանակը 
պէտք է գայ 

Յարձակինք եւ Հայկական 
Լեռնաշխարհէն գրաւենք հայ-կաւէն ձեռք 
բերուած թանկագին կարմիր ներկը։
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