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Հիւրեր-հրաւէրներ
* Թեհրանի Հայոց Առաջնորդ Տ. Սեպուհ Ս.
Արքեպսկ. Սարգիսեան, Նորվեկիոյ Խաղաղութեան Ուսումնասիրութեան կեդրոնի կողմէ
կազմակերպուած միջազգային համագումարի մը
մասնակցող Պարսկաստանի պատուիրակութեան
հետ ժամանած է քաղաքս։ Սրբազանը այս առթիւ
մասնակցեցաւ 31 Օգոստոսին Գնալը կղզիի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ կայացող Վաքըֆգիւղցիներու «Հարիսայի Զատիկ» տօնակատարութեան։ Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց
նաեւ թերթիս խմբագրութիւնը եւ մանրամաս-
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նութիւններ փոխանցեց իր Վան այցելութեան,
մասնակցած համագումարին եւ առհասարակ
Թեհրանի հայութեան հոգերուն մասին։
* Իսկ անցեալ Ուրբաթ խմբագրատունս այցելեց Վանի Գեւաշ գաւառակի քաղաքապետ
Հաքան Սինան, տեղեկացնելու համար որ կը փափաքին 7 Սեպտեմբերին Վան եկող հայ ուխտաւորներէն մինչեւ 100 հոգի հիւրասիրել Ոստան
(Գեւաշ) քաղաքի տուներու մէջ։ Հաքան Սինան
որ նախապէս ալ Վան քաղաքի մէջ ստանձնած
էր հասարակական կազմակերպութիւններէ ներս
վարչական պաշտօններ, սոյն տարուայ Մարտ
ամսուն կատարուած շրջանային վարչութիւններու ընտրութիւնով նուաճեց Գեւաշի քաղաքապետութեան պաշտօնը։

Վանի մէջ
վերաշինութեան
ջանքեր

Մենք ու Մերոնք
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Կոչ զօրակցութեան

Ա

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ
uygargultekin@agos.com.tr

Հ

այոց 1915-էն առաջուայ ապրումներէն մեր օրերուն հասած
մշակութային ժառանգը անշուշտ
որ սահմանուած չէ եկեղեցիներով։
Հայապատկան բնակարաններ,
ապարանքներ, դպրոցներ, աշխատանոցներ ու հողատարածքներ ալ
անտէրութեան մատնուեցան։ Համարեա բոլոր քաղաքներէ ներս կարելի է հայոց հետքերուն հանդիպիլ։ Անոնցմէ մէկն է Մշոյ «Քալէ»
թաղամասը։ Մուշ քաղաքի հնագոյն բնակավայրը հանդիսացող
այդ թաղամասի մէջ կային նախապէս հայոց պատկանած տուներ ու աշխատանոցներ։ Սակայն քաղաքի
այս պատմական հատուածը քաղաքաշինութեան զոհ դարձաւ, երբ քաղաքապետարանը TOKİ շիրարարական ընկերութեան
տրամադրեց տարածքը, որպէսզի հոն կառուցուի նոր բազմայարկ շէնքեր։
Մեր արձագանգած այդ զարգացման
ընդհակառակը կ՚ապրուի Վանի մէջ։ Աշխատանք կը տարուի Վանի Կիւրփընար
(հայ՝ Հաւասոր) գաւառակի գիւղերէն Ըշըք-

փընարի (հայ՝ Ուրթուկ) պատմական եկեղեցւոյ եւ կողքի տուներուն վերակառուցման
համար։

Մուշ կը փլէ, Վան կը կերտէ
Եկեղեցին եւ տուները Վանի Կիւրփընար գաւառակէն 40 Քմ. հեռաւորութեան
գտնուող Ըշըքփընար կամ պատմական անունով Ուրթուկ բնակավայրի մէջ են։ Եկեղեցւոյ միայն մէկ մասը կանգուն է։ Ան շուրջ
400 տարուայ շինութիւն է ու երկար տա-

րիներ օգտագործուած է
որպէս ախոռ եւ աղբանոց։ Ցարդ չէ գրանցուած
որպէս պատմական արժէք ունեցող հնութիւն։
Վանի «Եիւզիւնճիւ
Եըլ» հա մալ սա րանի
արուեստի պատմութեան
բաժնի աշխատող, Օգնական Տոցենթ Մէհմէտ
Թօփ տարածքաշրջանի
մէջ զանազան պեղումներ կը վարէ եւ յաճախ կ՚այցելէ շրջակայ գիւղերը։ Այս այցելութիւններու միջոցին ան տեղեկանալով
եկեղեցւոյ վիճակին, իսկոյն սկսած է բոլոր
շինութիւններու գրանցման ու ապա նորոգման ծրագիրներ պատրաստելու գործին։
«Ակօս»ին կատարած յայտարարութիւններուն մէջ Թօփ կը նշէ, որ քրիստոնէական ճարտարապետութիւնը ուղղակիօրէն
չ՚առնչուիր իր ուսումնասիրութիւններուն։ Այ-

սուհանդերձ, «Եկեղեցին, կողքի ապարանքը, տուները եւ ցորենի ամբարը իբրեւ կարեւոր նմոյշներ, բաւական ուշագրաւ են»
կ՚ըսէ Մէհմէտ Թօփ։
Ան դեռ կը յայտնէ թէ, որպէս առաջին
գործ տեսակցած է Մշակոյթի Նախարարութեան պատասխանատուներու հետ, պահանջելով որ եկեղեցին գրանցուի որպէս
մշակութային ժառանգութիւն։ «Կ՚ուզենք որ
Մշակոյթի Տնօրէնութիւնը շարժման անցնի։
Այստեղ թանգարանի տնօրէնութիւն ունինք,
յուշարձաններու խորհուրդ ունինք, հասարակական կազմակերպութիւններ ունինք։ Հետեւաբար այդ տեղը պէտք է անպայման
վերանորոգուի»։
Թօփ կը յայտնէ թէ տարածքաշրջանի մէջ հայկական ճարտարապետութեան
բազմաթիւ նմոյշներ կան ու պէտք է առաջնահերթութիւն տրուի մեծ եկեղեցիներուն
պահպանման եւ վերանորոգման։

Հալէպահայութիւնը կրակէ օղակի մէջ
ՎԱՀԱԳՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
vahaknk@agos.com.tr
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ալէպահայութիւնը հազիւ թէ թօթափած
պիտի ըլլար պատերազմի սաստկութեան պատճառած սարսափը, Սեպտեմբերի առաջին օրերուն անգամ մը եւս դէմ
առ դէմ եկաւ թնդանօթաձգութիւններով
ու բախումներով։
2 Սեպտեմբերի գիշերը Իսլամ Պետութեան ռազմիկները յառաջընթաց արձանագրելով գրաւեցին Սուլէյման Ալ Հալապի
շրջանի ռազմավարական կարեւորութիւն

Ն

ախկին Արտ. Գործ. Նախարար Ահմէտ
Տաւութօղլու 29 Օգոստոսին բազմեցաւ
նախկին Վարչապետ Էրտողանէ պարպուած
վարչապետութեան աթոռին, կազմեց նոր
կառավարութիւնը ու դարձաւ երկրի 26-րդ
վարչապետը։ Նորանշանակ վարչապետին
առջեւ ծառացող կարեւորագոյն հարցերէն
մէկն ալ ըլլալ կը թուի հայոց ցեղասպանութեան դարադարձը։ Գիտենք որ Տաւութօղլու այս նիւթի շուրջ կը բաժնէ իր
նախորդներու ընդհանուր համոզումները։
Ան նախ յայտնուած էր որպէս Վարչապետ Էրտողանի արտաքին քաղաքականութիւններու խորհրդատու։ 2009 թուականին
ստանձնեց Արտաքին Գործոց Նախարարութեան պաշտօնը։ Իրականութեան մէջ Տաւութօղլու Թուրքիոյ նոր ռազմավարութիւններու մասին տեսութիւնները հրապարակած
էր 2001-ին լոյս տեսած «Ռազմավարական
Խորք» անուն գրքին մէջ։ Անոր արտաքին
քաղաքականութեան կարեւոր բնաբաններէն մէկն էր «Հարեւաններու հետ ո՛չ մի
խնդիր» նախադասութիւնը, որ ժամանակի ընթացքին ամբողջովին սնանկացաւ։

«Ցեղասպանութեան ճանաչումը
վիրաւորական է»
Վարչապետի խորհրդատու աշխատած
ժամանակ ԱՄՆ այցելող Տաւութօղլու հանդիպում մը ունեցաւ նախագահի թեկնածուներ Օպամա եւ Մաք Քէյնի արտաքին

ունեցող շէնքերը։ Բանակը ուղղաթիռներով եւ հրասայլերով փոխանակեց ու արգելք եղաւ ռազմիկներու յառաջացման։
Իսլամ Պետութեան հակակշռին տակ
գտնուող Շէյհ Խըտըր եւ բանակին հակակշռին տակ գտնուող Սուլէյման Ալ Հալապի շրջաններու միջեւ անցնող ճանապարհի անվտանգութիւնը ստանձնող բանակի
յատուկ միաւորումները կը դժուարանան
ճանապարհը պահելու։ 2 Սեպտեմբերի
գիշեր ճամբան հատող ԻՊ-ի ռազմիկները տեղաւորուեցան Սուլէյման Ալ Հալապիի շրջանը։

Այս թաղի անմիջական հարեւանութեան մէջ կը գտնուի հայաշատ Միտան
թաղամասը։ Միտան նախապէս ալ յարձակումներու ենթարկուած էր եւ այժմ
ուղղակիօրէն թիրախ դարձած է Շէյհ Խըտըրէն արձակուած հրասանդի ռումբերուն։
Ասատի իշխանութեան դէմ պայքարող իսլամականներու համար Միտանը
շատ կարեւոր է դէպի Հալէպի կեդրոն
յառաջընթացի առումով։ Սակայն գրեթէ
անկարելի է այդ տարածքաշրջանը մտնել,
քանի որ հոն 4 հազարի շուրջ հայեր կը
բնակին։ Վախ կը տիրէ թէ ԻՊ-ի վերջին

Տաւութօղլու հայկական
խնդրի շրջագծով
ՍԷՐՏԱՐ ՔՈՐՈՒՃՈՒ
serdarkorucu@hotmail.com

քաղաքականութեան խորհրդատուներուն
հետ։ Այդ հանդիպման ընթացքին զգուշացուց Օպամայի խորհրդատուն ըսելով որ
«Ցեղասպանութեան պնդումները ճանչնալով մի՛ վիրաւորէք մեզ եւ մի՛ վտանգէք
Թուրքիոյ հետ ռազմավարական համագործակցութեան ներուժը»։

Ցեղասպանութեան անհիմն
պնդումները կանխելու համար
2007-ին երբ կը խօսուէր Հայաստանի
հետ յարաբերութիւնները բնականոն դարձնելու մասին, Տաւութօղլու Պաքուի մտահոգութիւններու դէմ կը պարզէր թէ գործընթացի
բուն նպատակներէն մէկն ալ ցեղասպանութեան պնդումներու ուրացումն էր։
Ան այս ուրացումը շարունակեց սա խօսքերով՝ «1915 թիւը հայոց համար ցեղասպանութիւն կրնայ նշանակել։ Բայց մեզ
թուրքերուն՝ Չանաքքալէն կը յիշեցնէ»։
ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիոյ միջեւ երբ լարուածութիւնը կը սրուէր ու երբ Թուրքիա ետ

կը կանչէր Ուաշինկթոնի աւագ դեսպան
Նամըք Թանը, Տաւութօղլու կը շարունակէր վճռակամ մնալ.- «Ցեղասպանութեան բանաձեւի դէմ Թուրքիոյ Խորհրդարանը, իշխանութիւնով եւ ընդդիմութիւնով
միասին պիտի առարկենք, քանի որ այս
մեզի համար ազգային արժանապատուութեան խնդիր է»։
2010-ի Մարտին Շուէտի խորհրդարանը մէկ ձայնի տարբերութիւնով ընդունեց
Հայոց ցեղասպանութեան բանաձեւը։ Տաւութօղլու շատ բարկացաւ այս զարգացումին ու պնդեց, թէ այս պատահածները
Թուրքիայէն վրէժ լուծել ուզող շրջանակներու խառնակչութիւնն է։
Արտ. Գործ. Նախարար Տաւութօղլու
երբեմն ալ շատ լուրջ դժուարութիւններու ենթարկուեցաւ։ ՃՀՓ կուսակցութեան
ազգայնամոլ պատգամաւորներէն Ճանան
Արըթմանի Թուրքիոյ մէջ փախստական դիրքի մատնուած հայաստանցիները արտաքսելու
առաջարկը մերժուած էր Տաւութօղլուի կողմէ,

յառաջընթացներէ ետք կրնայ կրկնուիլ
Քէսապի սցենարը։
Պատերազմէն առաջ շուրջ 40 հազարի հասնող հալէպահայութեան թիւը
այժմու ենթադրութիւններով 8 հազարի
շուրջ է։ Կառավարութիւնը ռազմավարական իմաստ կը վերագրէ հայոց Հալէպի
մէջ մնալուն եւ Միտան թաղամասը չթողելուն մէջ։ Սակայն յայտնի չէ թէ այս
թաղամասերը որքան կրնան դիմադրել
բովանդակ Հալէպը պաշարող ԻՊ-ի եւ
Ալ Նուսրայի հրասանդներուն ու արագաշարժ յարձակումներուն դիմաց։

պատճառաբանելով որ նման պատահարէ
ետք Թուրքիա աւելի դժուար կացութեան
կը մատնուի համաշխարհային հասարակութեան դիմաց։ Սակայն հազիւ օր մը ետք
նոյն սպառնալիքը արտասանեց Վարչապետ
Էրտողան, առաջին անգամ իր նախարարին հետ այսքան ծանր հակասութիւն մը
գոյացնելով։

Աքսորը անմարդկային է
2013-ի վերջերուն Տաւութօղլու ՍԾՏՀ-ի
ժողովին մասնակցելու համար երբ Երեւան
կ՚երթար, կը փոխէր իր կծու ոճը, «Աքսորը չենք ընդունիր, անմարդկային գործողութիւն մըն է», ըսելով։ Այդ տարի ան
նման պատգամներ կը փոխանակէ նաեւ
սփիւռքահայութեան։ Վերջապէս խնդիրը կը բերէ «Հասարակական վիշտ» հասկացողութեան եւ կը պահանջէ որ հայերն
ալ տեսնեն թուրքերու կրած տառապանքը։
Վարչապետ Էրտողանի 23 Ապրիլ 2014-ին
հրապարակած ցաւակցութիւնը իւրացնող
Տաւութօղլու ըսաւ որ Օսմանեան կայսրութեան քաղաքացի հայերու թոռներուն ցաւակցութիւն յայտնելը մարդկային պարտականութիւն մըն է։
Ու վերջապէս Տաւութօղլու անգամ մը
եւս հրապարակեց թէ կարելի չէ ՊաքուԵրեւան հակամարտութիւնը անջատել Անգարա-Երեւան յարաբերութիւններէն։

յս սիւնակի յարատեւ ընթերցողները
նկատած են որ վերջին շաբաթներու
յօդուածները առհասարակ նիւթ կ՚ունենային Միջին Արեւելքը՝ իր դժոխային
առօրեայով եւ այդ դժոխքի մէջ ալ հայ
ժողովուրդը իր անմխիթար հոգերով։
Այսօր եւս կը շարունակենք նոյն նիւթը, քանի որ դեռ հրդեհը չէ հանգած ու
արժանի է բոլոր օրակարգերու առաջին
հորիզոնականը գրաւելու։
Մեր լսած ամէն նոր լրատուութիւն
մեր առջեւ կը պարզէ նոր վերյիշումներ,
որոնց սարսափով կը փորձենք խորհրդածել նոր լուծման եղանակներու մասին։
Հրեայ ժողովուրդը իր բազմահազար
տարիներու թափառական տառապանքէն
ետք Ի. դարուն մատնուեցաւ անխիղճ ու
անխնայ ցեղասպանութեան, որմէ վերջ
իբր չարիքէն ծնունդ առնող բարիք,
տիրացաւ նաեւ աւետեաց երկրին ու հիմնեց իր պետականութիւնը։ Այս անգամ
հրեաներու համար բարիք համարուածը
չարիք մը եղաւ Միջին Արեւելքի հնագոյն ժողովուրդներէն պաղեստինցիներուն համար։ Հոլոքոստէն վերապրողները որդեգրած էին «Անգամ մըն
ալ երբեք» կարգախօսը։ Սակայն չխուսափեցան իրենց համար անհանդուրժելի թուացողը ուրիշներուն կիրարկելէ։ Այս սխալը կը ծագէր իր ազգը, իր
ժողովուրդը, իր կրօնին դաւանողները
մենաշնորհեալ համարող անմարդկային
գաղափարախօսութենէ։ «Անգամ մըն
ալ երբեք»ը միայն հրեաներու համար
կ՚ըսուէր։ Եթէ Իսրայէլի անսասանութեան համար պիտանի է, ոչ մէկ անպատեհութիւն կը տեսնուէր նացիներուն 70
տարի առաջ իրենց դէմ գործադրածին
հիմա իրենց ձեռքով ուրիշներու դէմ
գործուելուն մէջ։
Կարծես թէ Արեւմտեան Աշխարհն ալ
70 տարի առաջուան մեղքերը քաւելու
եղանակը կը գտնէ այս անմարդկայնութեան զօրակցելով։
Նման արմատական ծայրայեղութեան
դիմած է սուննի իսլամութիւնը։ Անոնք
ալ Արեւմուտքի դիմաց իրենց դարաւոր
ընկճուածութենէն փրկուիլ կ՚ուզեն
ամերիկացի լրագրողները գլխատելով։
Այսպէսով ասպարէզ կարդացած կ՚ըլլան աշխարհի հզօրագոյն պետութեան,
ոչխարի նման կը մորթեն անպաշտպան
լրագրող մը ու այդ ոճիրին մեղքը կը
վերագրեն Օպամային։
Այդ նոյն ոճրագործներու զոհը կը
դառնան Քէսապի հայերը, Շէնկալի
էզտիները, Մուսուլի շիա թուրքմէնները, Ռոժավայի ալէվի քիւրտերը, ուղղափառ եւ կաթողիկէ ասորիները, նեստորականները, քաղդէացիները եւ դեռ
զանազաններ։
Յատկապէս Շէնկալի էզտիներու
դէմ գործադրուած վայրագութիւնը մեզ
անգամ մը եւս կը տանի 1915-ի Մեծ Եղեռնի դաժան տանջանքները վերյիշելու։
Եթէ մենք հայերս ալ պիտի չտարուինք հրեայ ազ գայնա կան նե րու
անմարդկային համոզումներով, ստիպուած ենք մեր մորթին վրայ զգալ
բոլոր ժողովուրդներու տառապանքը։
Այդ զգացումը մեզ պէտք է թելադրէ զօրակցութիւն։ Զօրակցիլ ինկածին,
զօրակցիլ տուժածին, զօրակցիլ անիրաւուածին։ Եւ զօրակցիլ առանց նկատի ունենալու ենթակայի ազգութիւնը
կամ կրօնը։
Եթէ քանի մը օր առաջ նշեցինք
Սեպտեմբերի մէկը՝ Համաշխարհային
Խաղաղութեան Օրը, պիտի գիտակցինք
որ այդ խաղաղութիւնը ոչ աղօթքներով պիտի կայանայ, ոչ ալ բարի մաղթանքներով։ Խաղաղութիւնը վճռակամ
պայքար կը պահանջէ եւ եթէ կը գրենք
հայերէն, թող մեզ արտօնուի որ պահանջենք այդ կոչի ամենաուժեղ հնչիւնն
ալ հայերէնով արձագանգէ։ Այս պայմաններու տակ անգամ մը եւս յիշեցնենք
Միջին Արեւելքի էզտիներուն Հայաստանէ ներս գաղթին մասին։ Թէ՛ արտագաղթով նօսրացած երկիրը նոր աւիւն կը
ստանայ, թէ՛ էզտիները ապահով երկրի
կը տիրանան։
pakrates@yahoo.com

ԱԿՕՍ

Կ

անխաւ զգուշացնեմ, այս գրութիւնը
երկօրեայ միջոցառում մը թղթակիցի
աչքով ընթերցողին փոխանցելու նպատակը
չի հետապնդեր։ Ես որպէս Վաքըֆգիւղցի,
իմ տպաւորութիւններս ու զգացումներս
փոխանցեմ թուղթին։
Գնալըի նաւամատոյցը երկու ձողի
միջեւ պարզուած «Վաքըֆլըգիւղի խնջոյք»
վերտառութիւնը ուրախութեան, յուզումի ու
երախտապարտութեան զգացում մը ըլլալով
կը պատէ զիս։
Խրախճանքի համար ճշդուած ժամուն,
երբ կը հասնիմ եկեղեցւոյ բակը, կը տեսնեմ
խուռներամ բազմութիւնը։ «Եղա՛ւ, այս գործը
կը յաջողի» կը խորհիմ ներքուստ։ Նոյն
պահուն միտքս կը թռչի 17 տարի ետ։
1997-ի ամառուայ վերջաւորութիւնն էր։
Վաքըֆլըգիւղցիներու պաշտած երիտասարդ
Մեսրոպ Սրբազանի կարգադրութեամբ,
դարձեալ Վաքըֆգիւղի հովեր անցած
էին Գնալը կղզիէն։ Այդ օրը եւ Մեսրոպ
Սրբազանը յիշելով թախիծ մը կը պատէ զիս։
Յանկարծ բարեկամ մը ուսիս կը դպի ու ես
կը վերադառնամ պահը ապրելու։ Աստուած
իմ որքան շատ ծանօթ, բարեկամ… Կը
ձեռնուինք, կ՚ողջագուրուինք։ Շատերուն հետ
երկար ժամանակէ ի վեր չենք հանդիպած։
Կարօտակէզ հարցումներ, հարցումներ…։
Երկօրեայ միջոցառման ամենածանր բեռը
խումբ մը ընկերներուն հետ ստանձնողը
Միհրան Ուլիկեանն է։ Վաքըֆլըգիւղցիներու
համար մի այլ հարազատ ու սիրելի
անձնաւորութիւն։ Բացման կարճ ճառ մը
կ՚արտասանէ ու խրախճանքը կը սկսի։
Միջոցառման երաժշտական բաժինը
յանձնուած է «Ոմանք» խումբի անդամներ
Լարա Նարին, Իլքէմ Պալսէչէն, Ռուբէն
Մէլքիսէթօղլու, Սարօ Ուսթա, Սեւան
Կարապետօղլու եւ Արի Հերկելի։
Բակի հեռաւոր անկիւը տեղադրուած
երկաթեայ եռոտանիները ու անոնց վրայ
զետեղուած հսկայ պղնձեայ կաթսաները
1200 քմ. ճամբայ հարթելով հասած են հոս։
Բոցավառուող կրակէն քամիի ազդեցութեամբ
մերթ ընդ մերթ ժայթքող կայծերը ալ աւելի
տպաւորիչ կը դարձնեն Գնալըի այս գիշերը։
Կարծես քանի արագանայ երաժիշտներու
կատարումներու կշռոյթը, կրակն ալ անոր
համապատասխան կը հրահրի ու կարծես
բոցերը մասնակցիլ կ՚ուզեն ամէն տարիքէ
մարդկանց մէկտեղումով գոյացած խանդավառ
շուրջպարին։
Կը նշմարեմ երիտասարդ մայր մը, որ
իր հետ կը քաշէ երեք փոքրիկ մանուկները
ու կը մասնակցի շուրջպարին։ Կ՚ուզեմ
ձերբակալել այդ պահը։ Բայց մինչեւ
որ լուսանկարի գործիքս պայուսակէն
հանեմ ու նկարեմ անոնք կը հեռանան իմ
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Վաքըֆլըի
խրախճանքէն
տպաւորութիւններս
ՄԻՍԱՔ ՀԵՐԿԵԼ
տեսանկիւնէն։ Չեմ ափսոսար, կը վայելեմ
պահի երջանկութիւնը։ Խոստովանիմ որ այս
ուրախ տրամադրութեան պատրաստուելուն
մէջ դոյզն իսկ բաժին չեմ ունեցած։ Բայց
ինչ փոյթ, սա Վաքըֆգիւղի խրախճանքը
չէ՞։ Ես ալ վաքըֆգիւղցի մը չե՞մ։ Երանի
մեր բոլոր գիւղացիները այսօր, այս ժամուն
Գնալըի այս բարձունքը ըլլային։
Պարտիմ նշել որ այս ուրախութեան մէջ
մեծագոյն բաժինը կը վիճակի «Ոմանք»ի

երաժիշտներուն։ Որպէս վաքըֆգիւղցիներ
երախտապարտ ենք իրենց։
***
Հազիւ ցերեկուայ մօտ առիթը ունեցայ
բերնէ բերան լեցուն տաճարէն դէպի
ներս գլուխս երկարել։ Ապա ուղղուեցայ
Կազդուրման Կայանի խաղավայրը, որ
կը կրէ բարերար Գրիգոր Ճամպազեանի
անունը։ Սիրոյ սեղանը՝ որուն քիչ յետոյ
պիտի բոլորուինք շուրջը, այս խաղավայրին

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

վրայ սարքուած է։ Գիւղէն ժամանած
երիտասարդներուն մէկ մասը, ճամբարի
վարիչներն ու աշխատողները, Վաքըֆլըգիւղի
Հայրենակցական միութեան տիկիններն ու
օրիորդները եւ այսօրուան համար կղզի
եկած կամաւորներ լծուած են տքնաջան
աշխատանքի, որուն հետեւիլն իսկ յոգնեցուցիչ
է։
Երկօրեայ միջոցառման աւարտին
բեմ պիտի բարձրանան Վաքըֆլըգիւղի
պատանիները։ Այս ելոյթը անոնցմէ շատերուն
առաջին բեմի փորձութիւնն է։ Կը փորձեմ
կարելի եղած չափով հանդարտեցնել իրենց
յուզումը։ Վերջին պահուն կը մտաբերեմ,
«Ո՞վ պիտի ներկայացնէ երգչախումբը, կամ
ո՞վ հակիրճ ծանօթութիւններ պիտի տայ այս
պատանիներուն յատուկ պայմաններուն կամ

երգերու ընտրութեան եղանակին մասին»։
Օրուայ խօսնակը ճամբարի երիտասարդ
տնօրէնուհին է՝ Թամար Նէրկիս։ Կ՚ապաւինիմ
հիւրամեծարութեան արտակարգ օրինակ մը
հանդիսացող Նէրկիսի օգնութեան։ Բայց
ան կը յաջողի համոզել որ ես կատարեմ
այս պարտականութիւնը։ Ես որ քիչ առաջ
պատանիներու յուզումը հանդարտեցնել կը
ջանայի, սա պահուն չեմ կրնար կանխել
ծունկերուս դողացումը։
Ապա կը սկսի օրուայ յայտագիրը։ Աղօթք,
բացման խօսք, նախագիծի ծանօթացում
ու ապա ազդարարութիւն մը եւս՝ զիս կը
կանչեն։ Ի՞նչ ունիմ որ ընելու։ Ցրուած գացած
են սա վերջին վայրկեաններուն միտքիս մէջ
շարահիւսուած նախադասութիւնները։ Կը
դիմեմ յանկարծաբանութեան եւ կը զգամ
որ խաղաղած եմ։ Կ՚աւարտեմ խօսքերս ու
երիտասարդները բեմ կը հրաւիրեմ։ Բեմ
որ կ՚ըսեմ, իրականութեան մէջ պարտէզը
խոհանոցին կապող աստիճաններն են,
որոնցմէ կ՚օգտուին նաեւ մատուցողները։
Իսկ խումբին առջեւ միայն մէկ հատ
բարձրախօս կայ, ան ալ չ՚աշխատիր։ Ես
զիս կը մխիթարեմ խորհելով թէ գլխաւոր
նպատակս այս տղաքը Պոլիս բերել եւ
պոլսեցի մեր ազգակիցներուն ապացուցել
էր, որ Վաքըֆլըի մէջ երիտասարդութիւն ալ
ունինք։ Ահա ձեզ գարնան ծաղիկներու նման
փունջ մը շողշողուն երախայ, որ կ՚երգեն
նաեւ գերազանցելով իմ ակնկալածը։ Միթէ՛
այս պահուն շատ կարեւո՞ր է ձայներնին
կը լսուի, կամ ոչ։
Բայց կը լսուի։ Տղաքը հետզհետէ աւելի
ոգեւոր կ՚երգեն ու երբ կ՚աւարտի իրենց ելոյթը,
կ՚արժանանան բուռն ծափահարութեան։
Ծափողջոյններու հեղեղին մէջ կը հեռանան,
իբրեւ բեմ ծառայող աստիճաններէն։
***
Աթէշեան սրբազան հուսկ բանք
կ՚արտասանէ եւ սիրոյ սեղանին
մասնակիցները կը սկսին ցրուիլ։ Մնացողները
փոքրիկ խումբեր կազմած կը շարունակեն
զրոյցի։ Ես ալ կը մասնակցիմ այդ խումբերէն
մէկուն։ Զիս ալ կը շնորհաւորեն ու ես
ալ շնորհակալութեամբ կ՚ընդունիմ այդ
շնորհաւորանքը առանց համեստութեան
ճիգեր վատնելու։
Բարեկամ մը հարց կու տայ. «հաւաքուած
գումարը գոհացուցիչ չեղաւ, այսքան
յոգնութենէ ետք հիասթափուա՞ծ ես»։
Քիչ մը փիլիսոփայական, քիչ մը
կատակախառն, բայց ամբողջ մտերմութեամբ
կը պատասխանեմ՝ «Ինչո՞ւ հիասթափուիմ,
ինծի համար բարոյականը կը գերազանցէ
նիւթականին։ Ես ամբողջ կեանքիս մէջ
փողի ետեւէն չեմ վազած։ Փող ըսածդ ի՞նչ
է որ՝ ձեռքի կեղտ»։
Յետոյ կը հանդիպիմ երկօրեայ յոգնութենէ
ու քնատութենէ տառապող բարեկամի մը,
որուն կը մխիթարեմ հետեւեալ խօսքերով՝
«Այս կարգադրութեան մէջ մեր ամենամեծ
յաջողութիւնը զայն աւարտած ըլլալն է։
Անցեալ ըլլայ բոլորիս։ Նպատակը գոյացած
է, չէ՞ որ ամէն ինչ Վաքըֆգիւղի համար է»։
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յս անգամ մեր ճամբան կը հասնի Անգարա,
մայրաքաղաքի Մամաք թաղամասը, որ կը
յիշեցնէ Իսթանպուլի «Կազի», «Օքմեյտանը», «Արմութլու» ընդհանրապէս իրենց ձախակողմեան ու
ընդդիմադիր հակումներով ծանօթ ալէվիաբնակ թաղամասերը։ Մեր այցելութեան դրդապատճառն է
Սեպտեմբերի 1-ը կամ ալ Համաշխարհային Խաղաղութեան օրը։ Նշենք որ անցեալ տարի նոյն
նպատակով, բայց ուրիշ խմբակցութեան մը հրաւէրով անգամ մը եւս այցելած էինք Մամաք։
Վերջին տարիներուն նկատի ունենալով Միջին Արեւելքի մէջ տիրող պատերազմի իրավիճակը, խաղաղութեան օրի յիշատակումը ալ աւելի
էական բնոյթ ստացած է։ ԶԼՄ-ները անընդհատ կը

փոխանցեն պատերազմի վայրագութեան սահմռկեցուցիչ պատկերներ, որոնց կարելի չէ անտարբեր
մնալ։ Թերեւս ալ այդ դրդումով 31 Օգոստոսի երեկոյեան հոծ բազմութիւն մը հաւաքուած է Թուզլուչայըրի Աշուղ Ֆէյզուլլահ Չընարի զբօսայգին, որուն
մէջ փոքր գրադարան մը կայ ու կը կրէ «Կէզի»
զբօսայգիի ապստամբութեան օրերուն սպանուած
Էթհէմ Սարըսիւլիւքի անունը։ Այգիի մուտքին ցուցատախտակի մը վրայ նշուած է նաեւ այդ նոյն
ապստամբութեան օրերուն Էսկիշէհիրի մէջ ոստիկաններու եւ անոնց զօրակցող ֆաշիստներու դաժան ծեծով սպանուած Ալի Իսմայիլ Քորքմազը։
«Անատոլուի կնոջ շարժում» հարթակի գլխաւորութեամբ եւ բազմաթիւ հասարակական կազմակերպութիւններու զօրակցութեամբ կայացող ձեռնարկը կ՚ընդգրկէ երեք երգչուհիներու երաժշտական
ելոյթը եւ 14 զեկուցողներու մասնակցութեամբ ալ

ասուլիս մը։
Ուշագրաւ զանազանութիւն մը կայ ասուլիսի
մասնակիցներու միջեւ։ Հոն եւս չեն անտեսուած
«Կէզի»ի նահատակները, քանի որ հրաւիրեալներուն մէջ է Անթաքիոյ մէջ սպանուած Ամհէտ Աթաքանի հայրը՝ Ալի Աթաքան։ Ռոպոսքիի կոտորածին
զոհուածները ներկայացնելու համար եկած է Ֆէրհաթ Էնճու։ Պաղեստինը կը ներկայացնէ Կազզայէն ժամանած Սամահ Սալէհ, իսկ Միա Թամարին
իսրայէլացի մարդու իրաւունքներու պաշտպան
մըն է։ Համաշխարհային Խաղաղութեան կոմիտէն կը ներկայացնէ Էտուարտօ Կոնզալէսը։
Միջոցառումի ամենէն աչքառու դէմքերէն մէկն է
անուանի տիզայնր եւ ծանօթ հասարակական
գործիչ Պարպարոս Շանսալ, որ միաժամանակ
կը ներ կա յաց նէր հա սարա կու թեան մի այլ
արհամարհուած հատուածը՝ միասեռականները։

Ի դէմ այսքան մեծ թիւով զեկուցողներու, ներկաները լարուած ուշադրութեամբ հետեւեցան բոլոր ելոյթներուն։
Անշուշտ կարելի է հարցնել թէ այս բոլորը վերջին հաշւով ի՞նչ նպաստ պիտի ունենան տիրող
այս դաժան վայրագութիւնը կանխելու համար։ Կարելի է նաեւ այս հարցումով վհատիլ, բայց մենք
կրկնենք այն միտքը, որ արտասանած էինք մեր
ելոյթի ընթացքին «Որքան ալ հակասական թուի,
խաղաղութեան տիրանալու համար ստիպուած ենք
անվարան կռուելու, քանի որ խաղաղութիւնը ո՛չ
մաղթանքով պիտի կայանայ, ոչ ալ աղօթքով»։
Մենք ականատեսի վկայութեամբ հաստատենք,
թէ 31 Օգոստոսի երեկոյեան Մամաքի այդ համեստ
զբօսայգիի մէջ մէկտեղուող հասարակութեան կամքը եթէ գործադրութիւն գտնէ, պատերազմը առյաւէտ կը հեռանայ աշխարհի երեսէն։
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արզւում է, որ պատերազմներն էլ են
լինում երջանիկ կամ դժբախտ։ Զինուորը իր կեանքն է զոհաբերում յանուն հայրենիքի եւ զոհուելով՝ իր անունը փառքով
պսակում եւ համալրում հերոսների շարքը։ Յամենայնդէպս այդպէս էր մինչեւ հիմա։ Այժմ պատերազմը պատերազմ էլ չի
կոչւում. այն չի յայտարարւում, չկայ ռազմաճակատի գիծ, հրամանատարներ, զօրք
չկայ իր տարբերիչ նշաններով, ուստի եւ
զոհուածներն էլ հերոսներ չեն, իսկ նրանց
շիրիմներն էլ անանուն են, միայն համարակալած։ Խօսքը գնում է ռուս-ուքրաինական
պատերազմի մասին։ Պատճա՞ռը։ Մի օրինակ բերեմ իմ կեանքից, եթէ թոյլ տաք.
90-ականների ցուրտ ու մութ տարիներին,
ձմեռուայ սառցակալած գետնին խանութից
դուրս գալու պահին սայթակեցի ու ընկայ… Ինձ մօտեցան մի քանի անցորդներ
եւ փոխանակ օգնութիւն ցուցաբերելու պայուսակս ու մթերքով լեցուն փոշէթը ձեռքիցս խլեցին-տարան… Հենց նման կերպով վարուեց Ռուսաստանը Ուքրաինայի
հետ. Մայտանի յեղափոխութիւնից յետոյ
զաւթեց Ղրիմն ու Սեւաստոպոլը եւ հիմա
պատերազմում է, որպէսզի հարաւային
քաղաքները կտրի Ուքրաինայից։ Սակայն
Ռուսաստան ասուածը դա միայն Փութինը չէ եւ նրան փառաբանող քարոզչութիւնից զոմպիացած մեծամասնութիւնը։ Փառք
Տիրոջը, որ կան մարդիկ, որոնք պատուի
եւ խղճի կրողներն են եւ այս գրութեան
նպատակն է լսելի դարձնել ընդվզողների ձայնը ընդդէն Փութինի գիշատիչ քաղաքականութեանը։ Ահա թէ ինչ է գրում
մի ռուս մտաւորական.
«Կարծում եմ մենք հիմա ականատես
ենք Ռուսաստանի համար 20-րդ եւ 21-րդ
դարի ամենասարսափելի պատերազմի.
խօսքը զոհուածների քանակութեան մասին չէ, այլ հասարակութեան հետ կատարուածի։ Դեռ ոչ մի ազգ չի հասել այն
աստիճանի, որ կինը փողի, հատուցման
դիմաց հրաժարուի զոհուած ամուսնու կամ
եղբօր անունից, փողի կամ բնակարանի դիմաց կինը հանի իր ամուսնու անունը նրա շիրիմից եւ զոհուածին ողջի տեղ
ներկայացնի։ Ինչպէ՞ս կարելի է ամէն օր
անցնել «Պատիւ, խիզախութիւն, արիութիւն» պլակատի կողքով եւ ինչ-որ խենթի հրամանով գնալ-զոհուել իբր գոյութիւն
չունեցող պատերազմում։ Չեչնիայում մենք
պողպատ-եայ գդալների վրայ (ալիւմինէ
գդալները կարող էին այրուել զրահասայլում) մեր անուններն էինք փորագրում, որպէսզի այդ մետալէօնների շնորհիւ հնարաւորութիւն ունենանք թաղուելու. անուան
իրաւունք գոնէ ունենանք, եթէ կեանքի իրաւունքից զրկուէինք։ Իսկ այս պատերազմի յատկութիւնն է՝ մնալ անանուն, չճանաչուած։ Ես սարսափում եմ։ Սա լինելու
է Ռուսաստանի վերջին պատերազմը, ոչ,
նրա համար չէ, որ Ռուսաստանը ուժ չի

ունենալու շարունակել, այլ այն պատճառով, որ էթնոսի կազմալուծման գործընթացը արդէն աւարտուած է, ազգի բարոյական անկումը կայացել է։ Ճիշդն ասած ոչ
մի ազգ էլ գոյութիւն չունի։ Ոչ մի ընդհանրութիւններ չկան։ Սա մի տարածք է, բնակեցուած առանձին խումբիկներով՝ չարացած
ու գազազած, պատահական միաւորուած
միամեանց արտաքին հանգամանքների ներքոյ, ատելութեամբ լեցուած բոլոր նրանց
հանդէպ, ովքեր նրանց վոհմակից չեն»։
«Հասարակութիւն չկայ, -ասում է ռեժիսոր Անտրէ Կոնչալովսկին-, ժողովորդը մնացել է հեթանոսական մակարդակի վրայ, պետութիւնն ու ժողովուրդը չեն
միանում, այդպէս է Աֆրիկայում։ Ժողովուրդը
միայն մտահոգուած է, որպէսզի թոշակները
վճարուեն, ճանապարհին փոսեր չլինեն եւ
վերելակները աշխատեն։ Մարդիկ ի սկզբանէ գիտեն, որ ղեկավարները գող են»։
13-15 դարերում ռուսական իշխանութիւնները թաթար-մոնղոլական հորդանների լծի տակ էին, եւ Կոնչալովսկին ասում
է, որ ամէն ռուսի մէջ նստած է Բատիյի (Cengiz Han Batu) սինդրոմը, ախտանիշը. կայ մեծ Բատիյը Քրեմլում, նրա
տակ հազարաւոր Բատիյներ կան, նոյնիսկ
անձնագրային բաժնում եւ այլուր։ Կայսր
Պետրոս Ա-ը (1672-1725) վիթխարի բարեփոխումներ ձեռնարկեց, որպէսզի եւրոպացնի ռուս ժողովուրդը, սակայն այսօր
Ռուսաստանը ձերբազատւում է եւրոպական
աւանդոյթներից, որոնք Պետրոս Ա-ը պարտադրել էր նրան եւ կրկին վերադառնում
մոնղոլական սինդրոմին, որը հեռու է ժողովրդավարութիւնից։
Մի Ուքրաինացի ակադեմիկոս կանխա-

տեսում է Ռուսաստանի քայքայումը, քանզի
Ուքրաինան կարող է գերեզմանափոր դառնայ Ռուսաստանի համար. «Ռուս ազգ գոյութիւն չունի, դա հաւաքածու է ֆին-ուգոր
(fin-uygur), թիւրք եւ այլոց ժողովուրդների։ Իսկ Վլատիմիր իշխանը հենց այստեղ
է մկրտել Ռուս հողը, Ժ.-րդ դարում, իսկ
ինչ է նշանակում ռո՞ւս, աշխարհում չկայ
մի ազգ, որը ոչ թէ գոյականով, այլ ածականով կոչուի»։
Բացատրեմ, ինչ ի նկատի ունէր ակադեմիկոսը. Ռուսաստանը սկսուել է Քիեւից,
ասում էին Քիեւեան Ռուսաստան, եւ այսօրուայ Ուքրաինայի մասին ասում են, որ
դա Ռուսաստանն է, որը մնաց տանը, իսկ
ժամանակակից Ռուսաստանը տարածուեց
դէպի Մոսկուա, Նովգորոդ… Ուքրաինացիները ռուսներին ասում են մոսկալի, իսկ
հայերէն ասում ենք «ռուս», սակայն եթէ
բառացի ռուսերէնից թարգմանենք ազգի
անունը, ապա կը լինի «ռուսական», այո,
ռուսկիյ նշանակում է ռուսական, այսինքն
գոյական չի, այլ՝ ածական։ Ռուսաստանը կազմուած է 22 հանրապետութիւններից,
4 ինքնավար հանրապետութիւններից, 46
շրջաններից եւ 9 երկրամասերից, այսինքն
նման է նախկին Սովետական Միութեանը
եւ նրա իրաւայաջորդ է, այդ է պատճառը, որ կարող է կազմալուծուել, ինչպէս
իր իրաւանախորդը։
Ռուսաստանը իր յարձակողական քաղաքականութեամբ հետզհետէ վերածւում է
զէնք-պետութեան, որը սպառնում է շրջակայ
երկրներին. Լեթոնիան արդէն մտահոգութիւն ունի, որ Փութինը կարող է «փրկութեան» հասնի նաեւ իր երկրի ռուսներին եւ
առաջարկում է ռուսներին լքել Լեթոնիան,

Պրն. Փութին,
ի՞նչ կը նշանակէ ժողովուրդ։

Ուկա-ՈւկաԱկա-Ակա

իսկ վերջերս խենթութիւնը ուղղուեց նոյնիսկ
դէպի Ղազախստանը, որի հետ Փութինը
Եւրասիական Միութիւն է ուզում ստեղծել։
Ճիշդ է, նա յիշեցրեց, որ Եւրասիական
Միութեան գաղափարը իրենը չէր, այլ հենց
Ղազախստանի նախագահ Նազարպայեւի,
քանզի ղազախները ըստ Փութինի ուզում
են մնալ մեծ ռուսական աշխարհում, որը
համաշխարհային քաղաքակրթութեան մաս
է կազմում արդիւնաբերութեան եւ առաջադիմութեան տեսակէտից։ Եւ ասաց ի
միջ այլոց. «Նազարպայեւը շատ գրագէտ
ղեկավար է։ Նա ստեղծել է պետութիւն
մի տարածքի վրայ, որտեղ երբեք պետութիւն չէր եղել։ Ղազախները չունէին պետականութիւն»։ Մնացածը Փութինը ասաց
արդէն իր ծաղրածու Ժիրինովսկու շուրթերով. «Ղազախստանի դասագրքերում առկայ
են հակառուսական տրամադրութիւններ եւ
շուտով Ռուսաստանը տարածքային պահանջներ կը ներկայացնի Ղազախստանին։
Ռուսաստանը չի նուաճել Ղազախստանը,
այլ օգնութեան է եկել, երբ ջունգարները
կոտորում էին ղազախներին։ Ռուսական
զօրքը քշեց ջունգարներին դէպի Չինաստան։ Ղազախստանում քաղաքներ կան
ռուսական անուններով՝ Սեմիպալատինսկ,
Սեմիրեչիէ, Ուստ-Կամենոգորսկ… Մենք
այժմ կը սպասենք, որովհետեւ Ղազախստանը Մաքսային Միութեան անդամ է…»։
Սակայն Նազարպայեւը յայտարարեց, որ
Ղազախստանը երբեք չի անդամակցի մի
կառոյցին, որը կը սպառնայ իր անկախութեանը։ Ահա եւ Մաքսային Միութիւն,
որին անդամակցելու համար Հայաստանը
հրաժարուեց Եւրոպական ասոցացման հեռանկարից։ Ո՞վ մնաց։ Կարծես Պելառուսը։ Հայաստանի անունը երբեք չի նշւում,
երբ խօսում են Եւրասիական Միութեան
մասին, երեւի պատճառը մեր բացարձակ
կախուածութիւնն է Ռուսաստանից եւ փոքրութիւնը. Հայաստանը տեղաւորւում է Ռուսաստանի կրծքագրպանում եւ մեզ արդէն
վաղուց նուաճել-պրծել են։
Սակայն սարսափելի է ոչ թէ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականութիւնը,
այլ՝ ներքին։ Հիմա Փութինը ուրախացընում է իր ժողովրդին ոչ թէ բարեկեցութեան եւ ժողովրդավարութեան հնարներով,
այլ նրանով, որ ողջ աշխարհը սարսափում է Ռուսաստանի խենթ ուժից, բայց
երբ դժգոհութիւն առաջանայ պատժամիջոցների հետեւանքներից, ապա իշխանութեան կու գան ազգայնական ուժերը,
որոնց հողը արդէն նախապատրաստում է
Փութինի անհաշտ քաղաքականութիւնը։ Եւ
այս պայմաններում, երբ ի սպառ բացակայում է քաղաքացիական գիտակցութիւնը,
տեսնել, թէ ինչպէս են անվախ անհատները դուրս գալիս փողոց եւ արտայայտում
իրենց ընդդիմադիր կեցուածքը, հաւատք է
ներշնչում դէպի մարդ արարածը։ Նրանց
կարող են գազանաբար ծեծի ենթարկել,
նսեմացնել, սակայն նրանց խիղճն ու պատիւը թոյլ չեն տալիս լուռ մնալ։

Սիրոյ սեղաններ եւ
մատաղներ

Շ

ատ մը կազ մա կեր պութիւն
պիւթճէն հաւասարակշռելու համար սիրոյ սեղաններու եւ մատաղներու նուիրատուութիւններուն կարօտ
է։ Աս սովորութիւնը էս ինքզինքս
կիտնալէս պէրի կը շարունակուի։ Անցած շաբթու վերջ ալ Վաքըֆլըգիւղին
ի նպաստ Գնալը կղզիի եկեղեցիին
եւ Կազդուրման Կայանի պարտէզը
լեցուեցաւ։ Ուրիշ կղզիներէն եւ Պոլիսէն էկողներ պիլէմ կային։
Գիշեր մը առաջէն, Մուսա լերան
աւանդութեան պէս եկեղեցիին պարտէզը խազաններով հարիսա էփեցին
եւ ծեծեցին։ Պատարագէն ետքը հերիսան օրհնուեցաւ, հէմ եկեղեցի էկող
ժողովուրդին բաժնուեցաւ, հէմ ալ սիրոյ սեղանին կերուեցաւ։ Կիտիմ քիմ
ինծմէ զատ մէկը չ՚ըսեր ամա խօսքը
մէջերնիս Վաքըֆլըգիւղը ծեծուած
հարիսան տահա համով է էղեր։ Էրկուքին ալ համը նայողները ասիկա
պուտ մը թուլ եւ եավան կտեր էին։
Ճաշի ընթացքին աչքիս զարկած
պազի պաներն ալ, ամէն մարդ միտքէն կ՚անցունէ ամա կենէ ինձմէ զատ
մարդ չի կրնար ըսել։ Ասոնք միշտ ըսել
կ՚ուզէի տէ ֆըրսաթ մը չէր էլած տիմացս։ Առաջին ըսելիքս ժողովուրդին
ընդհանուր ըլլալով «մուաշէրէթ»
չկիտնալուն մասին է։ Ախպար, հոն
նպատակով մը կացեր էս, քեզի առ ի
քաղաքավարութիւն, ատ նպատակին
շուրջ տեղեկութիւններ կու տան կոր,
հաթթա պատրաստութիւն մը ընելով, պուտ մըն ալ զուարճանաս տէյիմ ջանք կը թափեն կոր։ Զահմէթ մը
ըրէ տէ, քանի մը վայրկեան, չաթալդ
տանակդ ձգէ ու մտիկ ըրէ։ Քովինիդ
հետ կէվէզէութիւն ընելուդ հոն տեղի
ըսուածներուն անկաճ տուր։ Չօճոխները, համով հայկական երգեր երգեցին, ո՞վ մտիկ ըրաւ։ Հա, պիտի ըսէք
քիմ. միքրոֆօնները պէրպատ էին,
զըրթ փըրթ տիւտիւք կը չալէր կոր։
Է ան ալ, ատ միքրոֆօնները հոն պերողին եւ կապողին ամօթն է. անուն
չի տամ հիմա եւ գոնէ պզտիկ փորձ
մը ընել չտուողներուն։
Կալով, ըսուածները մտիկ չընելու հարցին։ Մէյ մը քիմ մերին
ժողովուրդը, հէլէ օրթան կեր ու խում
կայ նէ, համբերութիւն չունի։ Ի՞նչ
տէյիմ ամէն խօրաթող, ամէն անգամուն էն ծարէն հոն կտնուող երեւելիներուն տիտղոսները սըրա սըրա
կը շարէ։ Էտեւէն ալ, Ադամ Եւային ստեղծուելէն պաշլայելէն խօսքը
վեցազարեայի պէս կ՚երկնցունէ կը
կենայ։ Ըսելիքնիդ կարճ եւ կտրուկ
պռնէք նէ ամօ՞թ կ՚ըլլայ։ Մէկ մասն
ալ փորը կշտացուց կամաց մը սպրդեցաւ կնաց, սանքիմ զիյաֆէթի հրաւիրուած էր։
Հիմա ինծի, մենք ասանկ էնք իշտէ
պիտի ըսէք, ամա նորէն ալ կ՚ըսեմ,
աս տեսակ նասիհաթներս
անկաճի էտեւ մը ընէք,
զա րար լը ել լո ղը դուք
կ՚ըլլաք։
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Սէտաթ Անար

Տողան Չէլիք
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Ռամին Ֆարհանկնիյա
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Ա

յս օրերուս ունկնդրե
ունկնդրեցինք
ցինք երեք ալպոմներ
ալպոմներ,
որոնք բոլորովին տարբեր երաժշտական ոճեր ներկայացնելով հանդերձ թողուցին նոյն տպաւորութիւնը, որն է երաժշտութեան տիեզերականութիւնը։ Ինչ փոյթ որ
անոնցմէ երկուքը խիստ շրջանային էին ու
կը ցոլացնէին որոշ մշակոյթի մը ելեւէջները։

Բառերը հասկնալը
որքանով կարեւոր են
Մեր լսած առա ջին ալ պո մը եղաւ
տէրսիմցի Տողան Չէլիքի վերջերս «Քալան» ընկերութեան կողմէ հրատարակուած
հեղինակային խտասալիկը՝ «Զէուդ» (Անէծք)։
Միայն մէկ բացառութեամբ բոլորն ալ իր
յօրինումներէն բաղկացող ալպոմին մէջ
երիտասարդ երգահանը կը ներկայացնէ
իր ժողովուրդի բազմադարեան մշակութային աւանդը։ Ինք գրած է նաեւ այդ
երգերուն խօսքերը, բոլորն ալ զազայերէն լեզուով։ Տողանի երաժշտութիւնը լսելու պահուն խիստ հասկնալի կը դառնայ
այն համոզումը, ըստ որու «անաղարտ»
երաժշտութեան մէջ բառերը հասկնալը
կամ չհասկնալը այդքան մեծ նշանակութիւն չունի։ Ունկնդրողը կրնայ զազայերէն
չիմանալ, բայց անհաւատալի հարազատութեամբ կը ներթափանցէ Տողանի երգերու
աշխարհին։ Արդէն երգիչ երգահանի գլխաւոր նպատակն ալ այդ է։ Տէրվիշի մը նման
շրջիլ մարդկանց մէջ, դպչիլ անոնց սրտերուն, բան մը փոխանակել իր տառապանքէն կամ ուրախութենէն եւ տպաւորութիւն մը թողուլ այդ դպչածներուն մօտ։
Եթէ այս է արուեստագէտին նպատակը,
մենք անվարան համոզուած ենք որ ան
յաջողած է իր ուխտած նպատակին մէջ։

Մեր երաժշտութեան
տարբերակները
ԱՂԱՒՆԻ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ
Արժանի կերպով ծառայած է իր պապենական մշակոյթին, ու յաջողած՝ այդ բազում
տարիներու իմաստութեամբ ձեւաւորուած
տարածքով փոքր, բայց խորհրդով մեծ
մշակոյթին մեր ժամանակներու եւ իրեն
յատուկ դրոշմը դնել։

Ընդելուծուիլ նուագարանի հետ
Առաջին անգամ երեք տարի առաջ
Պաթման քաղաքի մէջ հաճոյքը ունեցած
էի վայելելու Սէտաթ Անարի յանկարծաբանութիւնը։ Պաթմանի, անմոռանալի շարժանկարի նկարահան Եըլմազ Կիւնէյի անունը
կրող շարժանկարի սրահին մէջ կը ցուցադրուէր Հայաստանի առաջին գեղարուեստական շարժանկարը՝ «Զարէ»։ Համօ Բէկնազարեանի կողմէ 1926-ին նկարահանուած
այս ֆիլմը այդ տարիներուն պայմաններուն
համաձայն անձայն էր։ Ցուցադրութեան կազմակերպիչները այս ֆիլմին համար հրաւիրած էին անունը անյայտ երաժիշտ մը։
Անգարայէն եկած այս երիտասարդ մարդը պաստառի կողքին ծալապատիկ նստաւ
գետին ու ֆիլմին հետեւելով ամբողջ ցու-
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ԳԵՐԵԶՄԱՆ
Գովերգներու Բնակարան
«Ե

ռաբլուրի սալաքարերին վրայ զգոյշ
պիտի քալել։ Սա Ղարաբաղեան
պատերազմի օրերուն, եւս զինադադարի
ժամանակ ինկած 800 ընկերների, քաջարի
ազատամարտիկների գերեզմանն է. Հայոց
Զօրավարին ու Սպարապետին գերեզմանն
է։ Սա սուրբ հող է»։
Խօսողը Եռաբլուր զինուորական ազգային գերեզմանատան մէջ 33 հոգինոց աշակերտական խումբին հայրաբար բացատրութիւններ տուող կապիտան Պարոն Ալբերտ
Առաքելեանն է։ Պարոն Առաքելեանը, վաթսուննոց մարդ, իր բարձր հասակով, զինուորական համազգեստով, պինդ մարմնով ու
առոյգ խօսակցութեամբ բոլոր աշակերտներուն վրայ կը ձգէ մեծ տպաւորութիւն։ Պարոն
Առաքելեանին շեշտը այնքան զօրաւոր է եւ
թունդ, որ բարեկամին կու տայ վստահութիւն, իսկ թշնամիին՝ սարսափ։ Պարոն Առաքելեանը կը հպարտանայ երբ կ՚աւելցնէ, թէ
հոն թաղուած է նաեւ... իր հայրը։
Եռաբլուրը Հայաստան այցելող օտարազգի զբօսաշրջիկներու ուղեգրութեան վրայ

շատ անգամ չ՚երեւիր։ Բայց ամերիկահայ
վարժարանի աւարտական դասարանի աշակերտներու այս խումբը, դէպի հայրենիք
կատարած ճանաչողական շրջապտոյտին
առաջին օրը, եւ դեռ առաւօտեան առաջին
ժամերուն, կ՚այցելէ այս «Սուրբ հող»ը, սպիտակ մեխակներ կը զետեղէ գերեզմաններուն վրայ ու երբ պահ մը կը հանդիպի
հերոսներու դեղնած լուսանկարներուն՝ կը
տեսնէ տարեկից դէմքեր։
Աշա կերտնե րէն մէ կը կը մօ տենայ.
–Պարոն, դուք մեզի իններորդ դասարանին
խօսք մը սորվեցուցած էիք, անիկա յիշեցի.
«Մահ ո՛չ իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ՝
անմահութիւն է»։
Բոլոր աշակերտները կը մտնեն գերեզմանատան մատուռը։ Մոմեր բռնած՝ միաբերան
կ՚երգեն. «Տէր, Ողորմեա՛»։ Ապա կը ստեղծուի լռութիւն։ Ու անհրաժեշտ կ՚ըլլայ, որ
ստուգաբանութիւնը խօսք առնէ ու սփոփէ
մատղաշ սիրտերը. –Սիրելիներ, եթէ գիտնանք, թէ բուն ի՛նչ կը նշանակէ «գերեզման» բառը, այն ատեն պէտք պիտի չու-

ցադրութեան տեւողութեամբ յանկարծաբանութեամբ նուագեց ցուցադրութեան պատշաճող եղանակներ։
Աւարտին խանդավառութեամբ մօտեցայ
ու շնորհաւորեցի զինք։ Համեստութեամբ
շնորհակալութիւն յայտնեց։ Պարզուեցաւ
որ Ուրֆա ծնած է, բայց համալսարանի
ուսման համար այժմ կը բնակի Անգարա։
Իսկ ես կը հետաքրքրուէի այդ յանկարծաբանութեան մէջ մերթ ընդ մերթ յստակացող
Կոմիտասեան մեղեդիներով։ Ան պատասխանեց՝ «Նախքան գալս, ունկնդրեցի Չիլինկիրեան քառեակի կատարումները…»։
Երիտասարդ նուագածուն ժամանակի
ընթացքին ա՛լ աւելի տիրապետած կ՚երեւի
իր նուագարանին։ Սանթուրը հին ու աւանդական նուագարան մը ըլլալով հանդերձ
ժամանակակից առումով չէ մշակուած եւ
ուսուցման համար յատուկ կանոն մըն ալ
չունի Թուրքիոյ մէջ։ Այդ իսկ պատճառաւ
Սէտաթ Անար իր արուեստին մէջ ընտելանալու միտումով բազմիցս այցելած է
Պարսկաստան եւ սանթուրի լայն գործածութիւն ունեցող այդ երկրին մէջ աշխատած է տեղացի կարեւոր վարպետներ՝
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նենաք այսքան ընկճուած տրամադրութիւն
ունենալու։
«Գերեզման»ը պարսկերէն փոխառութիւն
է եւ կու գայ «Գարազման» բառէն։ Պարսիկներու մօտ «Գարազման»ը «Բարձրագոյն Երկինք»ն է, գաղափար մը, որ եկած
է զրադաշտական հաւատքէն։ Պարսկերէնի
հնագոյն հոգեւոր գրութիւններուն մէջ բառը
«Գարօ-նմանա» էր եւ բուն կը նշանակէր
«Գովերգներու Բնակարան», ուր կ՚ապրէր
Ահուրա Մազտան (հայոց դիցաբանութեան
մէջ՝ Արամազդ) իր օրհնեալ հրեշտակներուն
հետ։ Սիրելիներ, զրադաշտ պարսիկները,
ինչպէս նաեւ մենք, մահը դիտած ենք որպէս
անցում։ Ան վերջ չէ, այլ՝ սկիզբ։ «Գերեզման» բառը հարստացուցած է նաեւ մեր
լեզուն. գերեզմանափոր, գերեզմանապեղ,
գերեզմանագործ, գերեզմանակուր, գերեզմանակրկիտ, գերեզմանասէր, գերեզմաննոց,
գերեզմանատուն։ Բայց ամենէն նողկալին՝
«գերեզմանապիղծ» ըլլալն է, անգիտակցելով, թէ գերեզմանատան բոլոր բարեպաշտ
բնակիչները կը բնակին երանելի տեղ մը,
վայրենի վոհմակներու աղաղակներով գալ
ու վայրագօրէն աւերել քարերը։
Կը տեսնէ՞ք, մենք երկնային կարեւոր
բառ մը, կամ գաղափար մը իջեցուցեր
ենք երկիր ու տուեր՝ մեր հանգուցեալներու ծառայութեան։ Պատմաբան մը ըսած

Նավիտ Փիրմուհամմէտի եւ Ճավիտ Մուսափուրի հետ։ Ան աշխատակցած է նաեւ
Արաշ Ռույկարտանի հետ, որ անուանի
դափահար (Էրպանէ նուագող) մըն է։
Անար արեւելեան երաժշտութեան այս
ճոխ կուտակումը ունկնդրողներուն կը ներկայացնէ «Պելակատ» (ճարտասանութիւն)
անուն ալպոմով։

«Մուկամ»ը՝ մեր սիրելին
Եթէ Տողան Չէլիքի յօրինումներով շրջեցանք Տէրսիմի լեռներն ու ձորերը, եթէ
Սէտաթ Անար մեզ տարաւ Պարսկաստանէն մինչեւ Հնդկաստան երկարող Մետաքսի ճամբաներով, այս անգամ Ռամին Ֆարհանկնիյա կու գայ Հարաւային Կովկասեան
լեռներէն մինչեւ Կասպից Ծով երկարող
սիրոյ երգերով մեզ սփոփելու։ Իրաւ ալ
սփոփիչ անդորրութիւն մը կը տիրէ Ռամինի
թէնոր ձայնին մէջ։ Ան կը սիրէ իր երկիրները։ Սովորական չէ երկիր բառի հոգնակի գործածութիւնը, բայց ինչ ընես որ մեր
աշխարհագրական հատուածին մէջ այնքան
ալ տարօրինակ երեւոյթ չէ։

Ես Ամերիկայի հերոս
Սիւփերմէնն եմ եւ երկինքը
կը թռչիմ, իսկ դո՛ւն ո՞վ ես։

է, թէ հայերու մօտ «գերեզման» բառը հեգնական իմաստ ունի, ան կը ծաղրէ մահը։
Խումբը դուրս կ՚ելլէ մատուռէն եւ ինկած
տրամադրութիւններէն։ Աշակերտներէն մէկը,
տաքարիւն տղայ, կ՚անմահացնէ Մկրտիչ
Պէշիկթաշլեան բանաստեղծը, անգերեզման
թաղուած հերոսներուն համար կ՚արտասանէ
«Թաղումն Քաջորդւոյն»էն պատառիկներ...
«... Ու չերգեցինք ողբի երգեր սրտայոյզ՝»
«Երբ պատանւոյն բացինք մըռայլ փոսին
դուռ...»

Եթէ արեւմտեան երկիրներու մէջ մարդիկ կը բնակին քանի մը հարիւր տարիէ
ի վեր իրենց ընտանիքին պատկանող տուներու մէջ, մեզ նման ժողովուրդներու մօտ
դժուար է գտնել քանի մը սերունդը մէկտեղող, թողենք բնակարանները, գերեզմանատուներ անգամ։ Այս ալ պատճառ կը
դառնայ պատմական հայրենիքի, ծննդավայրի եւ ապրուած վայրերու զանազանութեան։ Բանիմաց միտքը անշուշտ որ
այդ բոլորէն ալ յատկութիւններ պիտի
պարունակէ իր մէջ։ Ահաւասիկ Ռամին
այս տեսակի օրինակ մը ըլլալով կը ներկայանայ։ Ան ծագումով Ատրպէյճանցի է,
քաղաքացիութեամբ պարսիկ եւ այժմու
բնակութեամբ թուրքիացի։ Ո՞վ իրմէ կրնայ
սպասել որ անհաղորդ մնայ այս բոլորին
նկատմամբ։ Արդարեւ իր հրատարակած
ալպոմի ենթախորագիրն է՝ «Միջին Արեւելեան Երգեր»։ Այս խտասալիկի 12 երգերէն
միայն երկուքը հեղինակային բնոյթ ունին,
Ճահանկիր Ճահանկիրովի «Ալակէօզ» եւ
Յովհաննէս Պատալեանի «Սարերի Հովին
Մեռնեմ» երգերը։ Ալպոմը ենթախորագիրը
արդարացնող բնոյթով կ՚ընդգրկէ թրքերէն,
քրտերէն, հայերէն, լազերէն, պարսկերէն
եւ յունարէն կատարումներ։
Թէնոր Ռամին Ֆարհանկնիյա երաժշտական աշխատութիւններու կողքին, նաեւ
հասարակական գործիչ է, մանաւանդ գաղթականներու իրաւունքներու պաշտպանման, համաշխարհային խաղաղութեան եւ
ժողովուրդներու բարեկամութեան ծիրէն
ներս։ Թերեւս ալ այս է պատճառը որ ան
կ՚երազէ համերգով մը ներկայանալ Հայաստանի երաժշտասէրներուն։

Ես ալ Հայաստանի հերոս
Գերեզմանն եմ, մարդկանց
հոգիները երկինք կը տանիմ։

«Պէտք չէր դագաղ, եւ ո՛չ ճերմակ
պատանքներ,»
«Որով գոցուէր ազատորդի քաջորդին,»
«Նա յետ մարտին կարծես յոգնած կու
հանգչէր,»
«Ու վերարկուն կարմիր՝ բաւեր իւր
անձին։»
«Բայց երբ գըլուխն ի բարձ դըրինք
հողաշէն,»
«Տեսանք ըզգեղ ճակտին ու վէրքըն
պայծառ...»։

