Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Կ Ա Ն

Թ Ի Ւ

Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Կ Ա Ն

9 5 6

2 9

Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ

Օ Գ Ո Ս Տ Ո Ս

2 0 1 4

Անտէրութեան մատնուած Մուշի եկեղեցին
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։

Մենք ու Մերոնք
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Հայապահպանութեան
խոհեր

Էզտիներուն
կոչ կու գայ
Ղարաբաղէն

Վ

երջերս Հայաստանէն Միջին Արեւելքի
էզտիներուն ուղղուած էր կոչ մը, որ
գան ու բնակութիւն հաստատեն Ղարաբաղի մէջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Նախագահ Բագօ Սահակեանի
բանբեր Դաւիթ Բաբայեան ալ ըսաւ որ
հայ ժողովուրդը անտարբեր չի կրնար
մնալ էզտիներուն դէմ կատարուածներուն։
Անոնք Հայաստանին մասնիկը դարձած
միակ ժողովուրդն են։

Հայկազուն Ալվրցեան

Միւս կողմէ Հայաստանի Արտաքին
Գործոց Նախարարութենէն կը տեղեկացընեն թէ ցարդ ոեւէ էզտի Հայաստան գալու
համար դիմում չէ կատարած։ Մինչ այդ
Իրաքի քրտական հատուածէն հաղորդումներ
կատարող Ռուտաու.նէթ գործակալութեան
համաձայն կարգ մը էզտներ յաջողած են
Վրաստան երթալ։ Նշենք որ այս երկրի
մէջ շուրջ 20 հազար էզտիներ կ՚ապրին։
Այս առթիւ, յատկապէս Հայաստանի
բնակիչ էզտիներուն, անոնց Միջին Արեւելքի ցեղակիցներուն հետ ունեցած տարբերութիւններու, Հայաստանի մէջ իրենց
ապրելակերպին եւ վերոյիշեալ կոչին մասին
տեղեկութիւններ առնելու համար մեր աշխատակից Ֆ. Կէօքհան Տիլէր հարցումներ
ուղղեց Երեւանի «Արեւմտահայոց Ուսումնա-

սիրութեան կեդրոնի» տնօրէն Հայկազուն
Ալվրցեանի.
Ստորեւ՝ Ալվրցեանի այս մասին բացատրութիւնները.- Նման կոչով հանդէս է եկել ոչ թէ
Հայաստանի, այլ Ղարաբաղի Հանրապետութեան կառավարութիւնը, որը լաւ
է ընդունուել ոչ միայն էզտիների, այլեւ
հայերի կողմից։ Սակայն հայաստանաբընակ էզտիներն այն համոզմունքն ունեն,
որ իրենց իրաւունքների եւ ազատութեան
համար պէտք է պայքարեն։
Էզտիները որեւէ տարբերութիւն չեն դնում
իրենց եւ Հայաստանից դուրս ապրող էզտիների միջեւ, հանդէս են գալիս որպէս մէկ
ժողովուրդ։ Ելոյթներով, ցոյցերով աջակցում են արտասահմանցի իրենց հայրենակիցներին։ Այս պայքարում նրանց հետ
համերաշխ են եւ հայերը, եւ Հայաստանի
միւս փոքրամասնութիւնները, որոնց յաճախ
կարելի է տեսնել էզտիների կազմակերպած
հանրահաւաքներում եւ այլ միջոցառումների ժամանակ։ Հայաստանը միակ երկիրն
է, որտեղ էզտիների համար ստեղծուել է
գիր. նրանք ունեն էզտիերէն լեզուի եւ գրականութեան ուսուցմամբ դպրոցներ՝ թուով
23։ Բացի դասագրքերից՝ հրատարակւում
է նաեւ էզտիերէն լեզուով գեղարուեստական գրականութիւն։ Ունեն մայրենի լեզուով
լրագիր՝ «Էզտիխանա» եւ ռատիօհաղորդումների ժամ։
Էզ տի ները Հա յաս տա նի լիար ժէք
քաղաքացիներ են։ Նրանց եւ, ընդհանրապէս, որեւէ ազգային փոքրամասնութեան
նկատմամբ Հայաստանում երբեւէ խտրական
վերաբերմունք չի եղել։ Բոլորն ապրում են
բնականոն կեանքով, առեւտուր անում նոյն
խանութներում եւ շուկաներում, ծառայում
նոյն բանակում, սովորում նոյն համալսարաններում։ Քաղաքներում կատարում են
քաղաքային կեանքին բնորոշ աշխատանքներ։
Գիւղական բնակավայրերում հիմնականում
զբաղւում են անասնապահութեամբ։
Այո, ճիշդ է, էզտիները չունեն խնդիրներ, որոնց պատճառը լինի պետութեան
կողմից գործադրուող ազգային-կրօնական
քաղաքականութիւնը կամ հայերի եւ հայաստանաբնակ միւս ժողովրդների խտրական

Հետեւանքները խիստ ծանր են

Թուրքիոյ Մարդու Իրաւունքներու հիմնարկը խումբ մը հոգեբոյժներու եւ
հոգեբաններու միջոցով ուսումնասիրութիւններ կատարեց Իրաքէն փախած
Էզտիներու ապաստանած ճամբարներուն մէջ։ Մասնագէտներու պատրաստած
տեղեկագիրը կը վկայէ ժողովուրդին ապրած սարսափին։ Անոնք տակաւին
իրենց ականատես եղած վայրագութեան ծանր ցնցումը կ՚ապրին։ Դիակները
անթաղ թողելը, առեւանգուած աղջիկներու պատճառած խղճի խայթը, ականատես եղած վայրագութիւնները արգելք կ՚ըլլան գիշերները քնանալու։ Մինչ այդ
ճամբարի պայմաններն ալ բաւականին դժուար են, չըսելու համար անտանելի։
Բաժնուած կտրոնները անբաւարար կը մնան գոհացուցիչ սնունդ ապահովելու
համար։ Անդին տակաւին բազմաթիւ կենսանիւթեր առհասարակ կը բացակային։

Հայաստանի
էզտիներու
անցեալը

վերաբերմունքը։
Ունեն մտաւորականութիւն, գրողներ,
լրագ րողներ, գիտ նա կան ներ, ու սուցիչներ, ազգային-հասարակական գործիչներ
եւ այլն։ Պահպանել են իրենց ազգային
կրօնը, տօները, ծէսերը, սովորութիւններն
ու աւանդոյթները, ապրում են լիարժէք
ազգային կեանքով։ Հեռուստատեսութեամբ
եւ ռատիոյով յաճախ ներկայացնում են
այս ամէնը։
Գալով Միջին Արեւելքում կատարուածին,
նրանց համոզմամբ ցեղասպանութիւն է,
քանզի էզտիների ոչնչացումը կամ բռնի
կրօնափոխութիւնը, որն այսօր ահագնացող

էզտիները Հայաստանում յայտնուել
են 11-րդ դարում. եկել են Իրաքի հիւսիսային շրջաններից։ Բնակութիւն են
հաստատել Տիարպէքիրում, յետագայում տարածուել են Մուշի, Վանի,
Էրզրումի, Ղարսի եւ այլ շրջաններում։
1915-1918 թթ. Օսմանեան կայսրութեան տարածքում սպանուել են աւելի քան 500.000 էզտիներ։
Փրկուածներն ապաստան են գտել
Հայաստանի Հանրապետութիւնում,
Վրաստանում, Ռուսաստանում եւ այլուր։ Հայաստանում էզտիների թիւը
հասնում է 60.000-ի։
չափերի է հասել, կատարւում է ազգային
եւ կրօնական յատկանիշների վրայ։ Դա
ցեղասպանութիւն է ոչ միայն էզտիների
կարծիքով, այլ նաեւ Ցեղասպանութեան
մասին Միջազգային կոնվենցիայի տրամաբանութեամբ նոյնպէս։ Իսկ մենք՝ հայերս,
որպէս ցեղասպանութիւն տեսած ժողովուրդ,
խստօրէն դատապարտում ենք էզտիների
նկատմամբ գործադրուող ցեղասպանութիւնը եւ նրանց յայտնում մեր համերաշխութիւնն ու աջակցութիւնը։

Էզտիներու հետ զօրակցութիւն
Մ

իջին Արեւելքի «Իսլամ Պետութիւն»
(ԻՊ) կոչեալ ահաբեկչական կազմակերպութեան յարձակումներէն տուժած էզտիներու հետ զօրակցութեան համար կազմուած է «Շէնկալէն Կազզա Զօրակցութեան
Համագործակցութիւն» անուն հարթակը, որ
26 Օգոստոս Երեքշաբթի, «Ճէզայիր» շէնքի մէջ սարքած մամլոյ յայտարարութիւնով
հրապարակեց իր որդեգրած զօրակցութեան
եղանակները։ Հարթակի անունով մամլոյ
յայտարարութիւնը կարդաց մարդու իրաւունքներու հանրածանօթ գործիչ՝ Թուրքիոյ
Բժիշկներու Կաճառի նախկին նախագահ
Փրոֆ. Կէնճայ Կիւրսոյ, որու կողքին տեղ
բռնած էին Թուրքիոյ ազգային եւ կրօնական
փոքրամասնութիւններու ներկայացուցիչներ։
Փրոֆ. Կիւրսոյ ըսաւ թէ, Թուրքիոյ,
Քաթարի, Սաուտի Արաբիոյ եւ միջազգային գաղութատիրական ուժերու զօրակցութեամբ գործող Էլ Նուսրա, Էլ Քայիտա
եւ Իսլամ Պետութիւն կոչեալ հրոսախումբերը արիւն կը հեղեն Սուրիոյ եւ Ռոժավայի մէջ։ Անոնք կը նպատակադրեն տարբեր
ժողովուրդներուն եւ հաւատքներուն հաւասար
ու ազատ միասնութիւնը կերտելու ձգտող
Ռոժավայի յեղաշրջումը կասեցնել։ ԻՊ դէպի
Ռոժավա իր յարձակումին ձախողելէն ետք

իր զէնքերը ուղղեց դէպի մերձաւոր Շէնկալ լեռը, ուր բնակող էզտիները անգամ մը
եւս կ՚ապրին ցեղասպանութեան սարսափը։
Տղամարդիկ անխնայ կը գլխատուին, իսկ
կանայք կը վաճառուին պազարներու մէջ։
Նոյն ճակատագիրը կը բաժնեն Նինովայի
քաղդէացիները, ասորիները, շիաները, ալէվիները, թիւրքմէնները եւ քիւրտերը։
Այս ահ ու սարսափի մէջ Միջին Արեւելքի հնագոյն ժողովուրդներու մնացորդացը անգամ մը եւս կը բռնէ գաղթի ճամբան,
դաժան ուղեւորութիւններէ ետք բախտաւորները
կը հասնին համեմատաբար աւելի ապահով
վայրեր։ Անոնք շատ անգամ կը դժուարանան
Թուրքիա մտնելու։ Թուրքիոյ սահմանները՝
որ ազատ տարածք է ԻՊ-ի ահաբեկիչներուն
համար, խստօրէն կը պաշտպանուի իրենց
կեանքի փրկութեան համար ապաստան որոնող այս դժբախտ ժողովուրդի դիմաց։ «Շէնկալէն Կազզա Զօրակցութեան Համագործակցութիւն» հարթակը կոչ կ՚ուղղէ բոլոր
միութիւններուն, արհմիութիւններուն, քաղաքական կուսակցութիւններուն, հասարակական
կազմակերպութիւններուն եւ անհատներուն,
համամարդկային այս վիշտը կիսելու եւ տուժածներուն զօրակցելու համար։
Բագրատ Էսդուգեան

Մարդու պատմութեան շատ շահեկան
հակասութիւններէն մէկն է ապագան
դիտելու համար անդրադառնալ անցեալին։
Անդրադառնալ ուշացումով։ Փորձ
քաղելու ջանալ անտեսուածէն։ Վերյիշումներու միջոցաւ կանխել նոյն սխալը չկրկնելու յիմարութիւնը։
Ամբողջ հարիւր տարուայ ընթացքին
այս եղաւ հայ ժողովուրդին վիճակողը։ Աննախադէպ մտային, գաղափարական ու մշակութային կուտակում մը
ապահովելով հանդերձ չկրցանք այդ
հարստութիւնը քաղաքականութեան
վերածել։ Ունեցանք նախանձելի մտաւորականութիւն, բայց փոխարէնը ճղճիմ
ռազմավարութիւն։ Տատամսումներու եւ
տարակարծութիւններու մէջ դժուարացանք համազգային ուղիներ որդեգրելու։
Թերացումին պատիժը բաւական դաժան
եղաւ բովանդակ հայութեան համար։ Մեր
պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով կորսնցուցինք հայրենիքը։ Փորձառութիւն ունէինք առանց պետականութեան, առանց ազգային բանակի, առանց
գահի գոյատեւելու։ Երկիրը արշաւողները, ազգին գահն ու դրօշակը գրաւողները ձեռք չէին տուած ազգային եկեղեցիին, որուն շուրջ մենք յաջողեցանք
պետականութեան փոխարինող համակարգ
մը գոյացնել։ Այդ համակարգի սահմաններուն մէջ ժամանակակից կրթական դրութիւն մը հաստատել։ Կազմակերպել կատարեալ ընկերային կեանք մը։
Եւ այդ բոլորը յաջողեցանք սեփական
երկրի սահմաններուն մէջ։
Ա. Աշխարհամարտէն ետք այդ բոլորի
հետ միասին կորսնցուցինք նաեւ ամենակարեւորը՝ սոյն հարստութեան հասակ
առած վայրը՝ հայրենի երկիրը։
Նախքան 1915 թիւը հայ ժողովուրդը
արդէն մայր երկրէն հեռու կառուցած էր
բազմաթիւ գաղութներ։ Պահ մը յիշենք
թէ արդեօք ո՞ւր տպուած էր հայերէնով
գրուած առաջին գիրքը, կամ ո՞ւր հրատարակուած էր հայերէն առաջին թերթը։
Ինչո՞ւ համար զբօսաշրջիկներու առաջարկուած տեսանելի վայրերուն ցանկին
մէջ է Սինկափուրի Հայոց եկեղեցին։ Եւ
արդեօք ինչո՞ւ համար Եթովպիոյ մէջ
ինքնաշարժ մը վարձել ուզողը կը հանդիպի հայ գործատէրի մը։
Բայց ցեղասպանութենէ ետք գոյացող
գաղթօճախները բոլորովին տարբեր բնոյթ
մը կը ներկայացնեն։ Եւ մենք հայերս այդ
հողերուն վրայ չկրցանք ունենալ այնպիսի ձեռքբերումներ, որոնք ունեցած էինք
նախորդ գաղթավայրերու մէջ։ Այս զրկանքի գլխաւոր գործօնն էր կէթթոյացումը։
Յատկապէս Միջին Արեւելքի երկիրներու
մէջ սիրեցինք կղզիացած ապրումներով
հայապահպանում ապահովել։ Գոյացան
խաբուսիկ երեւոյթներ։ Օրինակի համար
Լիբանանի մէջ արաբերէնի չտիրապետող
հայախօս սերունդ ունեցանք։ Երբեք
չանդրադարձանք ասոր անպատեհութեան։
Նմանապէս արեւմտեան երկիրներու մէջ
ալ հայերէնի չտիրապետող անգլիախօս
կամ ֆրանսախօս սերունդներ ունեցանք
եւ երկար ժամանակ չանդրադարձանք
հայերէն չգիտնալու անպատեհութիւնը։
Բայց երկու օրինակի մէջ ալ մենք մեզ
մեկուսացուցինք համաշխարհայինէն։
Խնդիրները դիտեցինք միայն մեզի հետ
առնչուած սահմանումով։ Չանդրադարձանք որ սահմաններու վերացման
ժամանակահատուածը կ՚ապրինք։
Աթէնքի մէջ Ալէքսը ոստիկանական
բռնութեան զոհ գացած պահուն բազմահազար յոյներ մարդու իրաւունքի դրդումով փողոց թափեցան։ Իսթանպուլի մէջ
նոյնը պատահեցաւ Պէրքին Էլվանի օրինակով։ Մինչդեռ աւանդապաշտ հայկական միտքը գերզգայուն է միայն հայու
նկատմամբ։ Աշխարհ փոխուեցաւ եւ մենք
կը դժուարանանք այդ փոփոխութիւնը
ընկալելու եւ զարմանքով ու ափսոսանքով կը դիտենք յատկապէս ալ Միջին
Արեւելքի հայ գաղթավայրերուն նօսրացման պատկերը։
Կը շարունակենք այս մասին խորհրդածելու։
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Թ

ուրքիոյ միակ հայկական գիւղը հանդիսացող Մուսա լերան լանջի Վաքըֆլըգիւղը իր պատմութեան ընթացքին երկրորդ
անգամ ըլլալով կը պատրաստուի Իսթանպուլի մէջ Սիրոյ սեղան մը սարքելու։ Նման
նախաձեռնութիւն մը նախապէս կատարուած
էր 1997 թիւի Հոկտեմբերին, երբ կը շարունակուէր գիւղի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ վերաշինութիւնը։ Տ. Մեսրոպ Բ.
Ս. Պատրիարքի առողջութեան օրերուն,
իր նախաձեռնութեամբ կատարուած այդ
միջոցառումը ունեցած էր դրական արդիւնք,
ի նպաստ շարունակուող եկեղեցաշինութեան։
Նման կարիքներէ դրդուելով 31 Օգոստոս
Կիրակի, Պատր. Փոխանորդ Տ. Արամ Արք.
Աթէշեանի նախագահած Ս. Պատարագէն
ետք սարքուելիք Սիրոյ սեղանն ալ նման
հեռապատկերով մը կը կազմակերպուի։
Օրուան պատարագիչն է Հայր Թաթուլ Ծ.
Վարդապետ Անուշեան, որ իր կողքին կ՚ունենայ նաեւ գիւղի երէց Տէր Աւետիս Քհնյ.
Թապաշեանը։ Այս եզակի կարգադրութեան
յանձնախումբը կը բաղկանայ Միհրան Ուլիկեանէ, Նազարէթ Պինաթլըէ, Վաքըֆլըգիւղի Հայրենակցական Միութենէ, Կազդուրման Կայանի եւ Գնալը Կղզիի Սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ թաղային
խորհուրդի անդամներէ։
Նախատեսուած շինարարական ծրագիրը էական բնոյթ ունի գիւղի ապագային

համար։ Նպատակադրուած է գիւղի եւ եկեղեցւոյ սեփական տարածքին վրայ կառուցել երեք յատկութիւններով օժտուած շինութիւն մը։ Աւարտին գիւղը պիտի ունենայ
քահանայի յատուկ բնակարան մը, որու

միջոցաւ պատարագիչ քահանան պիտի
կրնայ աւելի երկար ժամանակով իջեւանել գիւղին մէջ։ Ներկայ դրութեամբ
ան կը պաշտօնավարէ, թէ Իսքէնտէրունի եւ թէ Վաքըֆլըգիւղի եկեղեցիներուն,

եւ ամէն անգամուն կը հարկադրուի նոյն
օր վերադառնալու։ Կը նախատեսուի բազմաբնոյթ նպատակներու համար օգտագործելի սրահ մը, որ մանաւանդ պիտի գործէ
գիւղի դպրոցազուրկ աշակերտներու ուսման

ծրագիրներուն համար։ Երրորդ գործօնը կը
վերաբերի գիւղի կանանց։ Տնտեսական միակ
աշխատութիւնը հողամշակում եղող գիւղի
մէջ կիները իրենց տնային արտադրութիւնով
սկսած են նպաստ գոյացնել։ 2005-ին հիմնուած Վաքըֆլըգիւղի Կիներու միութիւնը
մինչեւ օրս առտնին պայմաններու տակ
պատրաստած զանազան մրգերու անուշները, օշարակները, լիքէօրները, դափնիի
օճառները, ձէթը կը վաճառէին կոլէկտիվ
համագործակցութեամբ։ Նախատեսուած
աշխատանոցի շնորհիւ այս արտադրութիւնը պիտի կատարուի շատ աւելի ձեռնտու
միջոցներով օժտուած աշխատանոցի մը մէջ։
Ուրեմն կարելի է ըսել որ երեք շինութիւնը, թէ՛ գիւղի որոշ կարիքները պիտի
դիմագրաւէ եւ թէ գիւղացիներու համար գործի նոր հնարաւորութիւններ պիտի պարգեւէ։
Տարուայ մէջ Իսթանպուլի զանազան
թաղերու եկեղեցիներու եւ յատկապէս ալ
դպրոցներու պիւտճէյի բացը հաւասարակշռելու միտումով կազմուած Սիրոյ սեղանը
այս Կիրակի ալ կը սարքուի Վաքըֆլըգիւղի ի նպաստ։
Նշենք որ սեղանի պատրաստութեան
հա մար ար դէն իսկ գոր ծի լծուած են
Իսթանպուլի Վաքըֆլըգիւղի Հայրենակցական միութեան կիներու կազմի անդամները։ Միւս կողմէ գիւղի երեւելի դէմքերէն «Շիշմանինց Պետրոս» ալ կը ժամանէ
քաղաքս, անձամբ հսկելու համար Շաբաթ
երեկոյ յատուկ խրախճանքով բոցավառելի
հարիսայի կաթսաներուն։

Հայ վաւերագրականներու
Փրիզրէնի յաջողութիւնը
ԼՈՐԱ ՍԱՐԸ
lorasari@agos.com.tr
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«Ծովից Ծով» երա՞զ թէ
վտանգաւոր ջուրերու մէջ
Ա

մէն 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 Ռուսիոյ 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
աւարտական մրցումը պիտի կայանայ 23
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…։

Պիթլիսի մէջ
«Սարոյեան»
փողոց
Օ

ոսովոյի Փրիզրէն քաղաքի մէջ կայացող վաւերագրական ֆիլմերու փառատօնը լուրջ դժուարութեան մատնուեցաւ
անգոյ հայկական ֆիլմի մը պատճառաւ։
Քոսովոյի փոքրիկ մէկ քաղաքն է Փրիզրէն, որ 13 տարիէ ի վեր տանտէրութիւն
կ՚ընէ վաւերական ֆիլմերու փառատօնի մը։
Այս տարի փառատօնի ծրագրին մարդու
իրաւունքներու բաժնին մէջ ցուցադրուեցան
հայ նկարահաններու քաշած ութը ֆիլմեր։
Անոնց կարգին էր նաեւ լիբանանահայ
նկարահան Նիքոլ Պէզճեանի «Կօշիկներս
Իսթանպուլ Թողուցի» եւ Վարդան Յովհաննէսեանի «Պատմութիւններ Պատերազմի եւ Խաղաղութեան Օրերից» ֆիլմերը։
Փառատօնի պաշտօնական հովանաւորներէն էր Թուրքիոյ Օդային Գիծերու ըն-

կերութիւնը, որ վերջին պահուն Արտաքին
Գործոց Նախարարութեան շրջանակներէն
հասնող զգուշացումով հրաժարեցաւ փառատօնը հովանաւորելէ։ Այս մասին դիմեցինք փառատօնի կազմակերպիչներէն
Էրօլ Պիլիպայի։ Այս վերջինը հաստատելով

հանդերձ թրքական ընկերութեան հովանաւորելէ հրաժարիլը, չկրցաւ յստակացնել այդ հրաժարման իրաւ պատճառները.- «Նիւթը մեզի համար ալ կը
մնայ անհասկնալի, քանի որ այս հրաժարման համար պատճառ կը ներկայացուի –Հայու Արցունքներ- անուն ֆիլմ
մը, որ տեղ չունի մեր ցանկին մէջ, նոյնիսկ տեղեակ իսկ չենք նման ֆիլմի մը
գոյութենէն»։
ԹՀԵ ընկերութիւնը այս հրաժարումով ջնջած է նաեւ փառատօնի կապակցութեամբ դէպի Փրիզրէն թռիչքներու տոմսակները, այս ծախսը թողելով
փառատօնի կազմակերպիչներու ուսերուն։
Փրիզրէնի մէջ խօսուող երկրորդ կարեւոր լեզուն է թրքերէնը։ Կը տեղեկանանք թէ հայկական ֆիլմերը շատ ջերմ
հետաքրքրութեան արժանացած են ներկայացումներու հետեւողներու կողմէ։

Անոր հոգին դեռ կը տառապի
ԱՐԷՆ ՏԱՏԸՐՕՂԼՈՒ
arendadir@gmail.com
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սթանպուլահայ հասարակութեան համար
հոգեւորականի սիրելի տիպար մըն էր
Շահան Արք. Սվաճեան, որուն վախճանումէն ետք լոյս տեսած գայթակղութեան լուրերը խոր կսկիծ կը պատճառեն բոլորին
մօտ։ Արդարեւ Սրբազանին վախճանումէն
ետք յայտնուեցան անձեր, որոնք պնդեցին թէ արեան կապ ունին իր հետ։ Այս
պնդումը փոխանցուեցաւ դատարան, եւ
դատակազմն ալ պահանջեց որ վախճանեալ Սրբազանի մարմինէն նմոյշներ վերցուին այդ պնդումը փաստելու համար։ Եւ
սակայն Դատական Բժշկութեան բաժնի

տեղեկագիրը մերժեց այդ պնդումը, դիտել
տալով որ կատարուած քննութիւններէն
նման տուեալ մը չէ յայտնուած։
Այս անգամ ողբացեալ Սրբազանի եղբօրորդին Վահան Սվաճեան հրապարակ
իջած է պնդելով որ հօրեղբօր մտային
առողջութիւնը թոյլ չէր տար որ ան իր
կամքով կտակներ կատարէ։ Ուստի պէտք
է կտակուած կալուածները ետ առնուին
ազգային հաստատութիւններէն ու գրանցուին իր անունով։
Նշենք որ Շահան Սրբազան Սվաճեան
իր սեփական կալուածները 2010 թուին կտակած էր Եշիլգիւղի, Ղալաթիոյ եւ Ֆէրիգիւղի եկեղեցւոց թաղային խորհուրդներուն։
Այս լսումներէ ետք դիմեցինք Վահան
Սվաճեանին, նիւթի հետ առնչուած լրացուցիչ տեղեկութիւններու համար։ Սակայն
ան մերժեց որեւէ բացատրութիւն հաղորդել, պատճառաբանելով թէ նիւթը արդէն
փոխանցուած է դատական համակարգի։

«Թաղականութիւնները
մեղադրանքի տակ կը դրուին»
Նէվին Թաշտէմիր

սքարի եւ Փուլիցերի մրցանակակիր ամերիկահայ Ուիլիամ Սարոյեանի անունը կ՚անմահանայ իր բնօրրանին մէջ։ Ժողովրդավարական տարածքաշրջաններու կուսակցութեան (ՏՊԲ) պատկանող Պիթլիս քաղաքապետութիւնը, 7 Օգոստոսին
քաղաքապետութեան խորհրդարանի որոշումով, անուանի գրող Սարոյեան ընտանիքին
երկար տարիներ ապրած Սափքոր փողոցին անունը փոխեց «Ուիլիամ Սարոյեան»ի։
Պիթլիսի քաղաքապետութեան յառաջիկայ ծրագիրներէն մէկն ալ Սարոյեան ընտանիքին տունը վերանորոգել է։
Պիթլիս քաղաքապետութեան համանախագահ Նէվին Թաշտէմիր «Ակօս»ին
յայտնեց թէ՝ «Հայերուն ունեւորութիւնը այս հողերուն մէջ իրականութիւն է եւ մենք
այս որոշումով սոյն իրականութեան օժանդակութիւն մը աւելցնել ուզեցինք։ Մինակ
փողոցին անունը փոխելով չէ, ասկէ վերջ մեր քաղաքապետութեան հասկացողութեան մէջ այս դիրքը պիտի ցոլացուի»։

Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքարանի Կրօնական Ժողովի ատենապետ՝ Թաթուլ Ծ.
Վրդ. Անուշեան, ըսաւ որ Շահան Սրբազան այդ նուիրատուութիւնները կատարած
ժամանակ կատարեալ գիտակցութեան մէջ
էր եւ յստակ կերպով բացատրեց, թէ ինչ
միտումներով ընտրած է կտակառու հաստատութիւնները։ «Յետ մահու ապրուած
տխուր պատահարները եւ այսօր մտային
կարողութեան հարցականի տակ դրուիլը
բոլորիս համար ցաւալի է եւ մեղադրանքի
տակ կը թողու նուիրատուութիւնը ստացած
հաստատութիւնները»։ Անուշեան Վարդապետ շարունակելով ըսաւ թէ, ազգային
հաստատութիւններու կալուածներ ստա-

նալուն առջեւ դրուած արգելքին վերացումէն
ետք, Սրբազանը գնահատեց կացութիւնը
եւ այս ճամբուն դիմեց։ «Ես կը հաւատամ
թէ մեր հաստատութիւներէ ներս այս գործերուն հետեւողները եւ Սրբազանին մօտ
շրջանակը իրենց վկայութիւնները կը բերեն
պահանջուած ժամանակ»։
Թա ղական խոր հուրդնե րու իրաւապաշտպանները բաւական ինքնավստահ
են, որ այս պնդումները տեղ չեն հասնիր
եւ Շահան Սրբազանի կտակը կը գործադրուի նոյնութեամբ։

ԱԿՕՍ
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Գարեջրի փառատօն Երեւանում

րով եւ ներկայացումներով գարեջրի թանգարանում։ Իսկ Պրուքսելում կայ նոյնիսկ
գարեջրի միջազգային դատարան։

Կարապի լճում

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ
dzovinarl@rambler.ru
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րեւակայէք նման մի տեսարան. ամուսնական զոյգ (կինը հայազգի է, ամուսինը՝ գերմանացի), հեռատեսիլի առջեւ սպասում են հաղորդմանը՝ գարեջրի մասին։
Կինը նախապէս յայտնում է ամուսնուն, որ
«Գիտե՞ս, հայերն են առաջինը գարեջուր
յօրինել», ինչից գերմանացին զայրանում է
«Նորից հայերը, ամէն ինչում հայերն են
առաջինները, բաւակա՛ն է», սակայն քիչ
անց գերմանական հեռատեսիլը ի զարմանս
ամուսնու պատմում է, թէ ինչպէս են հայերը
գարեջուր պատրաստել եւ անուանել այն
գարու գինի, որոնք պահւում էին տակառների մէջ։ Գինու մէջ լողում էր գարին եւ
խրուած էին տարբեր չափսերի եղէգներ.
ցանկացողը եղէգնի ծայրը դնում էր բերանը
եւ քաշում գինին։ Պատմեցին նաեւ հայկական ջրի մասին, ի դէպ անցեալներում
Սեւանի ջուրը խմելու համար պիտանի
էր։ Գերմանացին մտիկ էր անում՝ եղէգնի
փոխարէն բերանում պահած Պաւարիական
գարեջրի շիշը եւ զայրոյթը հետզհետէ փոխւում էր զարմանքի։

Մի քիչ պատմութիւնից
Բացի գարուց օգտագործում են նաեւ
բրինձ, օրինակ, Ճապոնիայում (սաքէ), կորեկ,

աշորա, ցորեն… Թնդութիւնը կախուած է
ալքոլի տոկոսից, սովորաբար 3-5,5 % է
լինում։ Սովորաբար… Սակայն հետզհետէ
այդ տոկոսը սկսեց գերազանցուել, սկզբից
Գերմանիայում հասան 10,5 %-ի, այնուհետեւ Աւստրիայում՝ 11%-ի, իսկ չեխական
“X-BEER 33”-ը հասաւ 14%-ի։ Վերջապէս գերմանական Schorschbrau-ն 2009ին արտադրեց գարեջուր 40% ալքոլով
եւ դա էլ գերազանցուեց սկովտիացիների
նոր գարեջրով, որի սպիրտը 67,5% էր եւ
այդ ուժեղ գարեջուրն անուանեցին Snake
venom, այսինքն Օձի թոյն, սպիրտի տոկոսը
գերազանցում էր ոչ միայն գարեջրի թնդութիւնը, այլ նաեւ վոդկայի եւ whisky-ի։
Եթէ կայ գարեջուր, ուրեմն կայ այդ

Սարէն Ձորէն
Ո՞ր ուղղագրութիւնը,
ո՞ր առոգանութիւնը
ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ
sseropyan@agos.com.tr
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ախորդ Սարէն-Ձորէնով մեր մնացած տեղէն եթէ
շարունակելու ըլլանք, ուսեալ իսթանպուլահայութիւնը
ո՛չ շատ երկար ժամանակ առաջ, ցաւօք՝ կորսնցուցած
էր պայթական բաղաձայններուն ճիշդ առոգանութիւնը,
փոխարէնը պահպանելով դասական կոչուած մեսրոպեան ուղղագրութիւնը։ Իսկ կովկասահայերը անաղարտ պահելով հանդերձ նմանաձայն պայթական բաղաձայներուն հնչումները, ափսոս որ (եթէ չհաշուենք
20-ականներուն կատարուած այլանդակութիւնը) 1940ական տարիներուն ինչ-ինչ ստիպողական քաղաքական պայմաններու տակ անճանաչելի կերպով փոխած
էին դասական կոչուած ուղղագրութիւնը, որու մասին
պիտի նախընտրենք չարտայայտուիլ։
Հեգնանքի համար պիտի նշենք, օրինակ՝ «սեր» բառը, հարցնելով թէ ի՞նչ պիտի հասկնանք. կաթի՞ն սերը, ապա թէ ոչ՝ «է-ով գրուած» սիրելուն սէրը։ Ուրեմն, երբ (բացի բառասկիզբէն) չօգտագործենք «է»
տառը եւ ամէն ինչ գրենք«եչ»ով, իրաւ որ ընթերցողը մէջէն չի կրնար ելլել։ Ուրիշ օրինակ մը՝ Յակոբն

խմիչքից առաջացած տրամադրութիւն, որը
կարող է վերածուել տօնի։ Աշխարհում յայտնի
գարեջրային փառատօններից է Oktoberfest
Միւնիխում, որը սկսւում է Սեպտեմբերին
եւ աւարտւում է Հոկտեմբերին։ Վիթխարի
վրաններ են խփում, խելքից դուրս ուրախանում են։ Օրերով ուրախանալը հսկում
է յատուկ ծառայութիւնը, որը մասնակիցների գլխարկներին ամրացնում է լուսաթարթ լամբեր, որպէսզի դրանով յետագայում
մթին գտնի փողոցներում ընկած ուժասպառ
մարմինները։ «Ժողովրդական տօն» է կոչւում գարեջրի փառատօնը Շթութկարտում՝
Cannstatter Volksfest։ Յայտնի փառատօններ կան Մեծ Բրիտանիայում, Չեխիայում՝
Pilsner Fest, որն ուղեկցւում է համերգնե-

ու Յովհաննէսը՝ Հակոբ ու Հովհաննես եթէ գրենք, օր
մը մարդուն մէկը երբ լատինատառի վերածել փորձէ,
ինչ պիտի դնէ այդ սկիզբի «հ»-ին տեղ…Դեռ աւելին,
Աստուած մի արասցէ, որ ռուսերէնի թարգմանէ…Կակո՞բ պիտի կարդայ, թէ ոչ Կովանէս։
Բայց խոստովանինք որ այդ սխալը սրբագրելու
պարտականութիւնը արեւելահայուն բաժին կ՚իյնայ,
անշուշտ արեւմտահայուն ալ օգնութեամբ։ Իրականութեան մէջ արեւմտահայ մտաւորականութեան, կամ աւելի ճիշդ բացատրութեամբ՝ ուսուցիչներուն, գրողներուն
աւելի դժուար պարտականութիւն մը բաժին կ՚իյնայ,
որն է հօրաքրոջմէս սկսող սխալը «կամաց-կամաց»
սրբագրել. յիշենք մեր նախորդ «Սարէն Ձորէն»ը, ուր
կը խօսէինք մեծ մայրիկիս եւ հօրաքրոջս առոգանութեան տարբերութիւնները, մէկուն «դուռը բաց» ըսածին միւսը կը շարունակէր «տուռը պաց» ըսել, եւայլն…
Այս կը նշանակէ ոչ թէ վերադառնանք Պոլսոյ հայեվարին, այլ խօսքով ռամկօրէնին, այլ միայն հայաստանցիներէն պայթական բաղաձայններ անուանուած
նմանաձայն տառերուն տանք հին արժէքները, այն արժէքները, որ ատեն-ատեն կու տայ Լուցիքա Տուտուն,
որ կու տար Սուրբիկ եայաս, որ քիչ մը ուշ անդրադարձանք, որ ճիշդն էր.Կարգով յիշենք.- «բեն, պէ, փիւր» երեք բաղաձայնները, զորս մինչ այսօր կը հնչեն, եւ ալ ճիշդ կը հնչեն
արեւելահայ մեր եղբայրները, մենք անոնցմէ մէկը ջնջելով իջեցուցեր ենք երկուքի։ Մենք այժմ ունինք միայն
պէն եւ բենը, քանի որ փիւրն ալ բենի պէս կը հնչենք։
Նոյնը կրնանք ըսել «գիմ, կեն, քէ», «դա, թօ, տիւն»,
«ծա, ձա, ցօ», «ճէ, չա, ջէ» եռեակներուն համար, եւ
օրինակներով՝ «բրուտն ու փրկիչը» նոյն հնչեղ ձայ-

Օգոստոսի 22-ին Երեւանի օփերայի
եւ պալէի թատրոնին յարակից Կարապի
լիճ զբօսավայրում առաջին անգամ հանրապետութիւնում անցկացուեց Գարեջըրի փառատօն։ Կազմակերպիչը Երեւանի
քաղաքապետարանն էր՝ «Երեւանի ամառ»
ծրագրի շրջանակներում։ Հետաքրքիր է,
որ փառատօնը ինչպէս առհասարակ մեր
բոլոր փառատօնները, ներգրաւեց միայն
որոշակի քանակութեամբ մարդկանց, որոնք
մնացին ունկնդրողի դերում, այլ ոչ մասնակցի։ Դեռեւս աւանդոյթ չունի այս տօնը,
մնում է ընդամէնը միջոցառման շրջանակներում։ Յատկապէս անվճարունակ զանգուածն էր հետաքրքրուել, սակայն տեսնելով, որ կոմունիզմ չի սպասւում, հեռուից
սկսեցին դիտել նրանց, ովքեր պատուիրում էին խմիչքը։ (Սովետի շրջանում մեզ
սովորեցնում էին, որ կոմունիզմի ատեն կը
յաղթի «Ամէնքից ըստ ունակութեան, ամէնքին ըստ պահանջի» կարգախօսը, այսինքն
ապրանքը անվճար կը տրուի)։
Հայերը ուտող-խմող ազգ են. խմում են,
որովհետեւ ուտում են, այլ ոչ ընդհակառակը, ուստի հերթեր գոյացան ուտեստների տաղաւարներում՝ «Berliner hot dog» եւ
«Beer academy»։ Կարապի լճի հայելու պէս
մաքուր եւ թափանցիկ ջուրը թեթեւ ծփում
էր, երբեմնի կարապները՝ սեւ եւ ճերմակ
բացակայում էին։ Ելոյթ ունեցաւ «Ալեքսանդրապոլ» երաժշտախումբը՝ կենդանի
կատարմամբ...
«Գարեջրի տրամադրութեամբ լեցնենք
մեր օրը, հիւրասիրութիւն է սպասւում աւելի
աքթիւ մարդկանց»,-խոստանում էին միջոցառման վարողները, սակայն իմ ուղեկիցներին
չէր հրապուրում «ով աւելի շատ կը խմի
կամ ով աւելի շուտ կը խմի մրցոյթները»
եւ մենք անցանք օփերայի շուրջ գտնուող
քաֆէներից մէկը եւ այստեղ խմեցինք մեր
պատուիրած սուրճն ու գարեջուրը։ Խմիչքի գաղտնիքը նրանում է, որ բաւ է մի
կում ըմպես, աշխարհը փոխւում է եւ աւելի հրապուրիչ է դառնում. իրականութիւնը
դադարում է այդքան ճղճիմ ու ձանձրալի

նով կը կարդանք, իսկ «պատը»՝ խուլ, որով հնչեղ,
խուլ եւ ձայնեղ երեք նմանաձայններուն մէկը ջնջեր
եւ իջեցուցեր ենք երկուքի։ Նոյնը կրկնուեր է «գրականութեան եւ քերականութեան» պարագային, պոլսահայերուն համար երկուքն ալ նոյն տառով կը սկսին
կարծես։ Չմոռնանք ջուրը, չարը կամ ճարը. եւ կամ
ցորենն ու ձուկը եւ ծիրանը…
Դժուար է մեր գործը, շա՜տ դժուար։
Հայաստանցի մէկ բարեկամս, անունն ալ գրեմ՝ Յասմիկը (ինք Հասմիկ կը գրէ) զիս անխնայ կը քննադատէր, որ երեք նմանաձայն բաղաձայնները իջեցուցած են երկուքի, Մաշտոցի 38 կամ 36 զինուորներէն
չորսը նահատակելով։ Անշուշտ իրաւունք ունէր Յասմիկ, քանի որ մենք ձայները նոյնացնելու պատճառաւ,
ահագին նեղութիւն կը քաշէինք, ստիպուած ըլլալով
ուղղագրութեան ժամանակ «գոց» սորվիլ «ձուկ»ին եւ
«ցորեն»ին ձըն (կամ ցըն), մինչդեռ հայաստանցի ուսուցիչին երեք «ձը»երը ճիշդ արտասանելուն համար
աշակերտն ալ ճիշդ կը գրէր ձուկը, ցորենը կամ ծիտը։
Մեր ընկերներէն Նազար, Հայաստան պաշտօնական արձանագրութեան մը առթիւ երբ անունը գրել
կու տար, մականունը կ՚ըսէ՝ Պինաթլը։ Պաշտօնեան
կը գրէ՝ Բինատլը.- Սխալ գրեցիք ընկերուհի, մականունս Պինաթլը է -հազար ձիաւոր-ի նման… Աղջիկը կը պատասխանէ որ ինքն ալ այդպէս է գրած՝
«պը-ով եւ թը-ով»-։ Հայաստանցիին պըն եւ թըն կը
գրուէր բը եւ տը տառերով։
Աւարտենք արեւելահայ զուարճախօսութեամբ մը։
Պատը բադին վրայ փլաւ, թէ բադը պատին…
(դեռ չվերջացաւ)

երեւալ, նոյնիսկ այս Գարեջրի փառատօնով հանդերձ։ Խմելիս բացայայտեցի նաեւ
օրերս կեանքին վերջ տուած ամերիկեան
դերասան Ռոպին Ուիլիամսի մահուան
պատճառը. նրան այլեւ ո՛չ խմիչքը, ո՛չ էլ
թմրանիւթն էին օգնում իրականութիւնը
փոխելու գործում։
Խմէ՛ք, պարոնայք, գարեջուր, բայց մի՛
հասէք այն աստիճանի, որ գարեջուրը ձեզ
խմի եւ ի վերջոյ խորտակի։

Բնութիւնը չենք
սիրեր կոր

Ա

ս երկրին ժողովուրդը բնութիւնը
չսիրեր կոր։ Պիւթիւն գեղեցկութիւնները չէօր չէօփով մաֆ կ՚ընեն
կոր, ծառ կը կտրեն, բոյս կը չորցունեն
կոր։ Զաթը կառավարութիւնը, հիչ
չկենալէն անտառները կը փճացնէ
տեղը պէթօն կը տնկէ կոր, աս չբաւերի պէս, ժողովուրդն ալ ապուշ մահանաներով տուներուն էթրաֆի ծառերը կը չորցունէ կոր։ Ինչ է էղեր,
տերեւ կը թափէ, պէթօն պարտէզին
կետները կ՚աղտոտէ կոր։ Քաղաքին
մէջ, փողոցները թէք թիւք էտին պարտէզ ունեցող ափարթըմաններ մնացած են նէ, հոնտեղերն ալ թէք թիւք
ծառեր կ՚ըլլան կոր պազի։ Ան ծառերը պիլէմ կտրող անխելքներ կան։
Մենք ալ աս բնութեան սէր չունեցող երկրին փոքրամասնութիւնը ըլլալով աղուոր մը մեծամասնութեան
օտք յարմարցուցինք, խույ փոխեցինք։
Ժամանակին հայ տուները. էթրաֆի
ծառերուն ճոխութիւնէն, պատուհանին առջեւի պալքօնի, պարտէզի ծաղիկներուն շէնութիւնէն յայտնի կ՚ըլլար։ Հիմա անա՞նկ է... Գնալըն սանկ
իմին աչքերովս նայելէն թուր մը նետեցէք. քանի դարաւոր ծառ թէլէֆ
էղած է։ Սէօզտէ չամերը կտրելը արգիլած էն։ Լաֆ օլա պէրի կէլէ… Կէս
կիշերին, ծառք օտք քաշուելէն ետքը,
տիպը պան մը կը թափեն կոր, քանի
մը օրուան մէջ խօճա ծառը սափսարը կ՚ըլլայ կոր։ Էտեւէն «գա վախ
վախ, ի՞նչ էղաւ աճապամ վրան հիւանտութիւն էկաւ զաար», ըսելէն
պէլէտիյէին «աս ծառը մեռաւ» տէյիմ թէլէֆօն մը. Հօփ տէյի կու գան,
սօրկու-սուալ չըրած, կը կտրեն կը
նետեն կոր։ Մասմաքուր կործ։ Առ
քեզի տըմտըզլախ թապախի պէս ծովու մանզարա։
Անցածները կղզիին վերի փողոցները, մարդու չերեւցած կը պտտկէի
կոր։ Վերով վարով էրկու դրացի կը
վիճաբանէին կոր։ Էն վերինը պարտէզի կիւզէլիմ պէկօնվիլը մինչեւ
իրեն թարացան հասնի տէյիմ չուաններ կը կապէ, բոյսին վրան կը տողայ
կոր։ Վարինը ըսես նէ, ճիւղերը իրեն
մանզարան կոցելու չափ էրկնցան մի,
շախ տէյի կը կտրէ կոր։ Մէկ էրկու
խօսուըրտեցան, վարինը կիւմ տէյի
տուռը կոցեց ներս մտաւ։ Ետքէն վերի
կնոջ էրկանը ըսածը անկաճիս զարկաւ նէ հէմ փէս ըսի, հէմ մէջս ցաւեցաւ. «Ախ վախնամ քիմ աս կնիկը կիւզէլիմ ծառին տիպը
իլաչ պիտի թափէ»։ Ասոր
ի՞նչ կ՚ըսէք։
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Անիին գաղտնի դռները գտնուեցան

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ
sseropyan@agos.com.tr

Ա

յս օրերուն դարձեալ խլրտում մը սկսաւ
հայկական յուշարձաններու մասին լուրերու կապակցութեամբ։ Օր չ՚ըլլար, որ իբր
թէ թարմ, բայց հին ճաշատեսակին տաքցուելով ձեր առջեւ բերուելու նման, հին լուրեր կ՚իյնան համացանցի կամ ալ տեղական
մամուլի էջերուն։ Օրինակ, Անի քաղաքի
մասին մամուլի մէջ լոյս տեսած «Անիի
փլատակներուն ստորերկրեայ գաղտնիքը
լուծուեցաւ» խորագրով լուրը, որ կը շարունակէր խորախորհուրդ ենթախորագրերով՝
«Անիի ստորերկրեայ անցքերուն գաղտնի
դռները», ապա զգայացունց ենթախորագիր մը եւս, «Անիի գետնափոր մէկ վանքին աղօթքի սենեակը»։ Դեռ չվերջացաւ.
«Անիէն ներս 823 ստորերկրեայ շինութիւն
եւ քարայր կը գտնուի»։
«Աստի համեցէ՛ք» ըսել պէտք է Սէզայի
Եազըճը անուն պատմաբան հետախոյզին, որ մէկիկ մէկիկ հաշուեր է գետնափոր շինութիւնները, եւ ո՛չ մէկ աւելի, ո՛չ
ալ մէկ պակաս... 823 հատ, յստակ։
Ապա կարդալով կը սորվինք, որ Եազըճը
այս բոլորը ներկայացուցեր է Միջազգային
Անիի Սեմփոզիումին՝ «Անիի Ստորերկրեայ
Գաղտնիք նե րը» նիւ թի առնչու թեամբ։
Գաղտնի ջրանցքներ, գաղտնի հոգեւորականի խցիկներ, խորհմունքի սենեակներ,
հսկայ նկուղներ զիրար հատող անցքեր,

ծուղակներ, անծայր ու անծիր փապուղիներ, նպատակը անյայտ խորշեր եւ դեռ
ինչեր, որոնք Անիի ստորերկրեայ գաղտնիքներուն մէկ մասն են միայն։

Իսկ Վանին,
ժամանակը
պէտք է գայ
Ա

նիի մասին մեր գրութեան մէջ շեշտած էինք թուրք
պատմաբաններուն յատկապէս, իսկ մտաւորականներուն ընդհանրապէս անտես առնելը պատմական նիւթերու
վերաբերեալ հայկական աղբիւրներն ու փաստաթուղթերը։
Լեզուն չգիտնալէ անդին ուրացում եւ ստորագնահատում
բուրող այս տեսակէտը ակներեւ էր արեւելեան շրջաններու գիտաշխատողներու մօտ եւ միայն այդ ուղղութեան
հետեւորդները աշխատելու հնարաւորութիւն կրնային գտնել
արեւելքի մէջ։
Նոր նոր սկսան ձեւով մը աջէն ձախէն մուտք գործել
պատմաբաններ, հնագէտներ եւայլն, որոնք գոնէ իրենց
աշխատութիւններու ընթացքին չեն ուրանար հայոց այս
կողմերու հին ներկայութիւնը։
Վանայ Վարագայ վանքի ժամատունի երկրաշարժի վերջին փլուզումէն ետք, վերանորոգման աշխատանքի

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ

ՄԱՏԻՏ
Ա

ղեքսանդրէտտայի նեղլիկ ու կամարակապ փողոցները միշտ հրապուրիչ եղած
են ստուգաբանութեան համար։ Հոն ամէն
դուռ, ամէն պատուհան ունի միջնադարեան
բոյր։ Քաղաքը ամբողջութեամբ դրոշմուած
է խաչակիր ասպետներու աւանդավէպերով։
Տարբեր չեն նաեւ բնակիչները. դեղնորակ
ու կապուտաչուի մարդիկ, որոնք ծոռերն են
այդ ասպետներուն։
Ստուգաբանութիւնը հիացիկ կը քալէ
քարաշէն բնակարաններուն առջեւէն, զարմանալով, թէ անոնք ինչպէս մնացին երբ
պատմութեան սաստիկ քամին փչեց ու
տապալեց ամէն բան։ Ան կը փորձէ նաեւ
յիշել, թէ ուր էր տունը այդ բարեկամ հնավաճառին, որմէ տարիներ առաջ կիլիկեան
ձեռագիր եւ դրամ գնած ըլլալու հաճոյքը
ապրած էր։
Ստու գա բանու թիւնը կանգ կ՚առնէ գեղաքանդակ շէնքի մը առջեւ, մէկը՝
քաղաքի ամենահիներէն, որուն զանգակը
պղինձէ ձեռք մըն է։

Պատմաբան հետազօտողը վերջապէս
կը յայտարարէ որ հետաքրքրական եւ
ուշագրաւ իր զեկոյցին մասին Թուրքիոյ մէջ
մինչեւ այսօր հրատարակութիւն չէ եղած։

- Պարոն ստուգաբանութիւն, այս ի՛նչ
անակնկալ։ Ձեզ ո՞ր հովը հոս նետեց։
- Արեւելեանը, զեփիւռ…
Երկուքը ներս կը մտնեն։ Ընդարձակ ու
լուսաւոր է նախասրահը, որուն մէջտեղը
կայ մեծ սեղան մը։ Սեղանի վրայ դրուած
են զանազան հնութիւններ. բիւզանդական
կանթեղներ, արծաթեայ աշտանակներ, գիրքեր, մրոտած դրամներ...
- Պա րոն ստու գա բանու թիւն, շատ
հետաքրքրական կտոր մը ունիմ, պիտի
հիանաք։
Հնավաճառը ցոյց կու տայ յախճապակի
սրուակ մը։
- Նիկիոյ հայ վարպետներու գործ է,- ու
մատիտի մը ծայրով մօտէն ցոյց կու տայ
անոր բարեմասնութիւնները,- տեսէ՛ք, վրան
«Նազարէթ» գրուած է։ Զանոնք հազուագիւտ
ու անկրկնելի դարձնողը սա զարդանախշերու կարմիրն է։ Մինչեւ այսօր գաղտնիք
է, թէ վարպետները ինչպէ՛ս ձեռք կը ձգէին
այդ գոյնը։
- Շատ գեղեցիկ է։ Պէտք է ըսել նաեւ,
թէ այս սրուակը իր մէջ կը պարունակէ
նաեւ լեզուական գաղտնիքներ։ Անոր կար-
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Ան դեռ կը շարունակէ մի ոմն Կուրճիյէֆի հետքերէն ընթանալով տեղեկացեր
է, թէ այդ անձը Անին պեղելով հասեր է
գաղտնի սենեակ մը, ուր ծրար մը մագաղաթ
է գտեր։ Լաւ հայերէն գիտցող Կուրճիէֆ այդ
մագաղաթը չի կրնար կարդալ, բայց հայ
քահանայէ մը ուրիշ քահանայի մը գրուած
նամակներ ըլլալը կրցեր է հասկնալ... եւ
ի մեծ զարմանք նոյն պարոն Կուրճիյէֆը
նամակին մէջ անցնող «սարմունկ» բառէն
տեղեկացեր է 4500 տարուան հնութիւն
ունեցող միջագետքեան վարդապետութեան
մը մասին։ Կրնամ նկատել ընթերցողին
դէմքին վրայ հեգնական ժպիտը, նոյնիսկ
կշտամբանքը՝ անձիս հանդէպ, որ գրելու
ուրիշ նիւթ չեմ գտեր։
Ներողութեան ապաւինելով երկու խօսք
կ՚ուզեմ ըսել այդ պարոն ակադեմականին։
Մինչդեռ, Անիի գետնափոր ուղիներուն,
աւելի ճիշդ ասութեամբ վիմափոր կառոյցներու մասին, Անիի 1050-ամեակի առթիւ հրատարակուած 264 մեծադիր էջերով ալպոմի
մէջ կարելի է գտնել, առաւել հին ու նոր
նկարներով ու բացատրութիններով։ Մինչ
այդ, կարելի է օգտուիլ նաեւ Բարս Թուղլաճըի (Բարսեղ Թուղլաճեան) պատրաստած
եւ թրքերէն հրատարակած «Արփաչայ վէ
Եէօրէսի» անուն գիրքէն։
Իսկ եթէ ասոնք նոր կը համարեն, իրենց
կը յանձնարարենք, որ կարդան Թորոս
Թորամանեանի յետ մահու հրատարկուած
«Նիւթեր Հայկական Ճարտարապետութեան
Պատմութեան» հսկայ հատորը, իբրեւ հայ
ճարտարապետութեան մասին ընդհանրապէս
եւ Անիի մասին յատկապէս, լայնածաւալ
ու ամենավստահելի աղբիւր, եթէ երբեք
իրենց նախնի «Անի քաղաքի պեղումնե-

ժամանակ «տէրը անյայտ» ըլլալով չէր ձեռնարկուած շինութեան, բայց աւելի վերջ Ֆաթիհ Ալթայլը անուն լրագրողը
որպէս սեփականատէրը, Վարագայ վանքը «Ո՞վ որ ուզէ կը
յանձնեմ» ըսելէն յետոյ ո՛չ մէկը փափաքած էր տէր ըլլալ։
Նոյնպէս Աղբակի շրջանի Բարթողիմէոսի վանք-եկեղեցին, որու մասին այնքան մելան վատնեցինք, զինուորային իշխանութիւնը լքելէն վերջ, երբ զբօսաշրջիկներու
համար այցելելը ազատ եղաւ, տանիքի ծածկին փլուզուած
մասը մաքրուելով յատակը բացուած էր, եւ երբ շրջանի յուշարձաններէն պատասխանատու պաշտօնեան ձեռնարկած
էր այս երկու յուշարձաններուն վերանորոգման ծրագիրներուն ծախսերը ընդունիլ տալու յաջս պետութեան, տեղափոխուած էր այլ պաշտօնի մը։
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միրը եւ ձեր մատիտը ունին ստուգաբանական մէկ պատմութիւն։
«Մատիտ» բառը իտալերէն է, matita։
Որպէս փոխառութիւն՝ անոր գործածութիւնը
շատ հին չէ մեր լեզուին մէջ։ Յետադարձ
ակնարկ մը matita բառին՝ ու կը տեսնենք, թէ
ան ունեցած է հարուստ տոհմածառ. միջին
ֆրանսերէն hematite, լատիներէն՝ haematites,
յունարէն՝ «էմատիտիս» (αιματιτης)։ Բոլորը
կու գան «էմատիտ» հանքանիւթէն, երկաթի
կարմրագոյն թթուիտ (Fe2O3)։ Էմատիտը
կ՚ունենայ արծաթագոյն, մոխրագոյն, սրճագոյն ու կարմիր երանգներ։ Բառը կազմուած
է յունարէն «էմա» եւ «լիթոս» արմատներէն,
«արիւն» ու «քար»։ «Մատիտ»ները այդպէս
են կոչուած, որովհետեւ ժամանակին էմատիտի
ձողիկները կը գործածուէին որպէս գրչածայր։ Իսկ, գալով այս գողտրիկ սրուակին.
պատմութիւնը հոս է, որ հետաքրքրական
կը դառնայ։ Անոր բոցավառ կարմիրը կու
գայ հայկական լեռնաշխարհին յատուկ մէկ
կաւէն՝ Bolus Armeniacus (Հայկաւ, Armenian
Bole, Bole Armoniac), որ իր մէջ բնականօրէն կը պարունակէ… էմատիտ։ Նիկիոյ հայ
խեցեգործերը 16-րդ դարուն, -մեզի անյայտ

րը իրականացնող հիմնարկի» վարիչներուն
նման չեն ստորագնահատեր Թորամանեան վարպետը։
Տեսէք թէ ինչ կ՚ըսէ Թորամանեան Անիի
բնակիչներուն ո՞ւր բնակելուն մասին։
«Պարիսպէն դուրս անթիւ բազմութիւն
ո՞ւր եւ ի՞նչպէս բնակութիւն հաստատեր
էին, քննենք այժմ այդ հարցը։
Նախ պէտք է նկա տի առ նել այն
հազարաւոր քարայրները, որոնք խտացած են Ծաղկոցաձորի, Ալաջաձորի, Գլիձորի եւ Ախուրեանի ձորերու մէջ։
Մեծամեծ քարայրներ կան, որոնց մէջ
այսօր երկու հազարէն աւելի ոչխար կը
տեղաւորեն քուրտ հովիւներ։ Քարայրները
ունին, բացի ընդարձակ սրահներէ, սենեակներէ եւ նրբանցքներէ, նաեւ եկեղեցի եւ
տոհմային դամբարան։ Ես կը կարծեմ, որ
միջնաբերդի մօտ, Ծաղկոցաձորի կողմի «Կիտէն կէլմէզ» ըսուածը, դարձեալ մասնաւորի
սեփականութիւն, մի ընդարձակ քարայր է,
որու մուտքը խափանուեր է փլուզումով, ոչ
թէ յատկապէս նեղ բացուած, ինչպէս կը
կարծեն ոմանք։
Այս տեսակ հսկայ քարայրներ փորել
տա լը եր բեք հա սարակ կամ աղ քատ
ժողովրդի գործը չէ, անոնց համար հարստութիւն էր հարկաւոր։
Այս ամենէն աւելի, երբ ի նկատի ունենանք, որ թշնամիներու յարձակման ժամանակ
քարայրները ամենէն ապահով ապաստաններն էին, այն ատեն պիտի համոզուինք,
որ աղքատներէն զատ, հարուստներն ալ
իրենց կեանքն ու գոյքը պաշտպանելու
համար քարափոր բնակարաններ ունենալու ձգտումը պիտի ունենային»։

Եւ այսօր, վանեցի սրտցաւ լրագրող մը Օգթայ Ճանտէմիր կը բողոքէ «Վան զինուորական պահակատան մէջ մնացած եկեղեցիին վերանորոգութիւն չկայ» խորագրով։ Երկու
տարի առաջ նոր «Գալէգօլ» մը անցնող զինուորականին
պարպած «Գարագօլ»ին շրջանը իրենց միջեւ բաժնուեր
է Մշակոյթի եւ Կրթութեան նախարարութիւններու միջեւ։
Այսօր, երկու տարիէ ի վեր շարժում մը չնկատելով, երբ
հարց տրուեր է Վանի Շրջանային Միութեան նախագահ
Ալի Գալչըքի, ան իր կարգին գանգատեր է վաքըֆներու
Պաշտպանութեան օրէնքէն, որ «կը նպատակադրէ այդ
հնութիւնները ինքն իր վիճակին լքելով փլուզել ու պատմութիւնը փճացնել»։ Գալչըք ըսեր է նաեւ, որ «Անցեալին
զանոնք (հայերը) բնաջնջեցինք, հիմա ալ պատմութիւնը ջնջենք, հետքերը փճացնենք, ինքն իրեն թողունք, թող
չքանայ» եւ վերջ...
Գալչըք շարունակելով կը պնդէ թէ՝ նիւթը քանիցս
տարած են պատկան իշխանութեանց, բայց արդիւնք մը
չեն առած. հասարակական կազմակերպութիւններու ջանքերը անբաւարար մնացած են եւ իրենք խօսակից մը չեն
կրցած գտնել։
Պարոն Գալչըք թող աւելի հոգ չընէ։ Պիտի յանձնարարենք որ սպասէ ժամանակին գալուն։ Այս պետութիւնը
չէ՞ր միթէ, որ Աղթամարը, հոգ չէ թէ Ագտամարի վերածելով վերանորոգած էր։ 2015 թուականը կը մօտենայ։ Առիթը կը ներկայանայ եւ պետութիւնը իր անհուն փոքրամասնասիրութեամբ կը սկսի վերանորոգել թէ Բարթողոմիոսը
եւ թէ Վարագը...
Ժամանակը պէտք է գայ...

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

միջոցներով- կարմրորակ հայկաւէն ձեռք կը
ձգէին ներկը։ Հայկաւ կը գործածէին նաեւ
կազմարարները, կաշեկազմ գիրքերու վրայ
վառ ոսկեզօծ տառեր տպելու համար։
- Գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ յայտնութիւն։
Կրնա՞ք ծրարել։

Ստուգաբանութիւնը սալարկուած զառիվայրերէն նաւամատոյց կ՚իջնէ։ Առագաստանաւին մէջ, նաւավարին կ՚ուզէ ցոյց տալ իր
գտած ընտիր յուշանուէրը։ Կը բանայ հնավաճառին պատրաստած ծրարը։ Անոր մէջ
կը գտնէ սրուակը ու մէկ հատ… մատիտ։

