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Այս սիւ նա կի յա րատեւ ըն թերցող նե րը 

նկա տած են որ վեր ջին շա բաթ նե րու 

յօ դուած նե րը առ հա սարակ նիւթ կ՚ու նե-

նային Մի ջին Արե ւել քը՝ իր դժո խային 

առօ րեայով եւ այդ դժոխ քի մէջ ալ հայ 

ժո ղովուրդը իր անմխի թար հո գերով։ 

Այ սօր եւս կը շա րու նա կենք նոյն նիւ-

թը, քա նի որ դեռ հրդե հը չէ հան գած ու 

ար ժա նի է բո լոր օրա կար գե րու առա ջին 

հո րիզո նակա նը գրա ւելու։

Մեր լսած ամէն նոր լրա տուու թիւն 

մեր առ ջեւ կը պար զէ նոր վեր յի շումներ, 

որոնց սար սա փով կը փոր ձենք խորհրդա-

ծել նոր լուծման եղա նակ նե րու մա սին։

Հրեայ ժո ղովուրդը իր բազ մա հազար 

տա րինե րու թա փառա կան տա ռապան քէն 

ետք Ի. դա րուն մատ նուեցաւ ան խիղճ ու 

անխնայ ցե ղաս պա նու թեան, որ մէ վերջ 

իբր չա րիքէն ծնունդ առ նող բա րիք, 

տի րացաւ նաեւ աւե տեաց երկրին ու հիմ-

նեց իր պե տակա նու թիւնը։ Այս ան գամ 

հրեանե րու հա մար բա րիք հա մարուածը 

չա րիք մը եղաւ Մի ջին Արե ւել քի հնա-

գոյն ժո ղովուրդնե րէն պա ղես տինցի-

ներուն հա մար։ Հո լոքոս տէն վե րապ-

րողնե րը որ դեգրած էին «Ան գամ մըն 

ալ եր բեք» կար գա խօսը։ Սա կայն չխու-

սա փեցան իրենց հա մար ան հանդուրժե-

լի թուացո ղը ու րիշնե րուն կի րար կե-

լէ։ Այս սխա լը կը ծա գէր իր ազ գը, իր 

ժո ղովուրդը, իր կրօ նին դա ւանող նե րը 

մե նաշ նորհեալ հա մարող ան մարդկա յին 

գա ղափա րախօ սու թե նէ։ «Ան գամ մըն 

ալ եր բեք»ը միայն հրեանե րու հա մար 

կ՚ըսուէր։ Եթէ Իս րա յէլի ան սա սանու-

թեան հա մար պի տանի է, ոչ մէկ ան պա-

տեհու թիւն կը տես նուէր նա ցինե րուն 70 

տա րի առաջ իրենց դէմ գոր ծադրա ծին 

հի մա իրենց ձեռ քով ու րիշնե րու դէմ 

գոր ծուելուն մէջ։

Կար ծես թէ Արեւմտեան Աշ խարհն ալ 

70 տա րի առա ջուան մեղ քե րը քա ւելու 

եղա նակը կը գտնէ այս ան մարդկայ-

նութեան զօ րակ ցե լով։ 

Նման ար մա տական ծայ րա յեղու թեան 

դի մած է սուննի իս լա մու թիւնը։ Անոնք 

ալ Արեւ մուտքի դի մաց իրենց դա րաւոր 

ընկճուածու թե նէն փրկուիլ կ՚ու զեն 

ամե րիկա ցի լրագ րողնե րը գլխա տելով։ 

Այսպէ սով աս պա րէզ կար դա ցած կ՚ըլ-

լան աշ խարհի հզօ րագոյն պե տու թեան, 

ոչ խա րի նման կը մոր թեն ան պաշտպան 

լրագ րող մը ու այդ ոճի րին մեղ քը կը 

վե րագ րեն Օպա մային։

Այդ նոյն ոճ րա գործնե րու զո հը կը 

դառ նան Քէ սապի հա յերը, Շէն կա լի 

էզ տի ները, Մու սուլի շիա թուրքմէն նե-

րը, Ռո ժավա յի ալէ վի քիւրտե րը, ուղղա-

փառ եւ կա թողի կէ ասո րինե րը, նես-

տո րական նե րը, քաղ դէացի ները եւ դեռ 

զա նազան ներ։

Յատ կա պէս Շէն կա լի էզտինե րու 

դէմ գոր ծադրուած վայ րա գու թիւնը մեզ 

ան գամ մը եւս կը տա նի 1915-ի Մեծ Եղեռ-

նի դա ժան տան ջանքնե րը վեր յի շելու։

Եթէ մենք հա յերս ալ պի տի չտա-

րուինք հրեայ ազ գայնա կան նե րու 

ան մարդկա յին հա մոզումնե րով, ստի-

պուած ենք մեր մոր թին վրայ զգալ 

բո լոր ժո ղովուրդնե րու տա ռապան քը։ 

Այդ զգա ցու մը մեզ պէտք է թե լադ-

րէ զօ րակ ցութիւն։ Զօ րակ ցիլ ին կա ծին, 

զօ րակ ցիլ տու ժա ծին, զօ րակ ցիլ անի-

րաւուածին։ Եւ զօ րակ ցիլ առանց նկա-

տի ու նե նալու են թա կայի ազ գութիւ նը 

կամ կրօ նը։

Եթէ քա նի մը օր առաջ նշե ցինք 

Սեպ տեմբե րի մէ կը՝ Հա մաշ խարհա յին 

Խա ղաղու թեան Օրը, պի տի գի տակ ցինք 

որ այդ խա ղաղու թիւնը ոչ աղօթքնե-

րով պի տի կա յանայ, ոչ ալ բա րի մաղ-

թանքնե րով։ Խա ղաղու թիւնը վճռա կամ 

պայ քար կը պա հան ջէ եւ եթէ կը գրենք 

հա յերէն, թող մեզ ար տօ նուի որ պա հան-

ջենք այդ կո չի ամե նաու ժեղ հնչիւնն 

ալ հա յերէ նով ար ձա գան գէ։ Այս պայ-

մաննե րու տակ ան գամ մը եւս յի շեց նենք 

Մի ջին Արե ւել քի էզ տի ներուն Հա յաս-

տա նէ ներս գաղ թին մա սին։ Թէ՛ ար տա-

գաղ թով նօս րա ցած եր կի րը նոր աւիւն կը 

ստա նայ, թէ՛ էզ տի ները ապա հով երկրի 

կը տի րանան։              

Մենք ու Մերոնք

Կոչ զօրակցութեան
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* Թեհ րա նի Հա յոց Առաջ  նորդ Տ. Սե պուհ Ս. 
Ար  քեպսկ. Սար  գի սեան, Նոր  վե կիոյ Խա ղաղու -
թեան Ու  սումնա սիրու  թեան կեդ  րո նի կող  մէ 
կազ  մա կեր  պուած մի ջազ  գա յին հա մագու  մա րի մը 
մաս  նակցող Պարսկաս  տա նի պա տուի րակու  թեան 
հետ ժա մանած է քա ղաքս։ Սրբա զանը այս առ  թիւ 
մաս  նակցե ցաւ 31 Օգոս  տո սին Գնա լը կղզիի Ս. 
Գրի գոր Լու  սա ւորիչ եկե ղեց  ւոյ մէջ կա յացող Վա-
քըֆ  գիւղցի ներու «Հա րիսա յի Զա տիկ» տօ նակա-
տարու  թեան։ Առաջ  նորդ Սրբա զանը այ  ցե լեց 
նաեւ թեր  թիս խմբագ  րութիւ  նը եւ ման  րա մաս -

նութիւններ փո խան  ցեց իր Վան այ  ցե լու  թեան, 
մաս  նակցած հա մագու  մա րին եւ առ  հա սարակ 
Թեհ  րա նի հա յու  թեան հո գերուն մա սին։

* Իսկ ան  ցեալ Ուրբաթ խմբագ  րա տունս այ -
ցե լեց Վա նի Գե ւաշ գա ւառա կի քա ղաքա պետ 
Հա քան Սի նան, տե ղեկաց  նե լու հա մար որ կը փա-
փաքին 7 Սեպ  տեմբե րին Վան եկող հայ ուխտա-
ւոր  նե րէն մինչեւ 100 հո գի հիւ  րա սիրել Ոս  տան 
(Գե ւաշ) քա ղաքի տու  նե րու մէջ։ Հա քան Սի նան 
որ նա խապէս ալ Վան քա ղաքի մէջ ստանձնած 
էր հա սարա կական կազ  մա կեր  պութիւննե րէ ներս 
վար  չա կան պաշ  տօններ, սոյն տա րուայ Մարտ 
ամ  սուն կա տարուած շրջա նային վար  չութիւննե-
րու ընտրու  թիւնով նուաճեց Գե ւաշի քա ղաքա-
պետու թեան պաշ տօ նը։ 

Նախ կին Արտ. Գործ. Նա խարար Ահ մէտ 

Տա ւու թօղլու 29 Օգոս տո սին բազ մե ցաւ 

նախ կին Վար չա պետ Էր տո ղանէ պար պուած 

վար չա պետու թեան աթո ռին, կազ մեց նոր 

կա ռավա րու թիւնը ու դար ձաւ երկրի 26-րդ 

վար չա պետը։ Նո րան շա նակ վար չա պետին 

առ ջեւ ծա ռացող կա րեւո րագոյն հար ցե րէն 

մէկն ալ ըլ լալ կը թուի հա յոց ցե ղաս պա-

նու թեան դա րադար ձը։ Գի տենք որ Տա ւու-

թօղլու այս նիւ թի շուրջ կը բաժ նէ իր 

նա խորդնե րու ընդհա նուր հա մոզումնե րը։

Ան նախ յայտնուած էր որ պէս Վար չա-

պետ Էր տո ղանի ար տա քին քա ղաքա կանու-

թիւննե րու խորհրդա տու։ 2009 թուակա նին 

ստանձնեց Ար տա քին Գոր ծոց Նա խարա րու-

թեան պաշ տօ նը։ Իրա կանու թեան մէջ Տա ւու-

թօղլու Թուրքիոյ նոր ռազ մա վարու թիւննե-

րու մա սին տե սու թիւննե րը հրա պարա կած 

էր 2001-ին լոյս տե սած «Ռազ մա վարա կան 

Խորք» անուն գրքին մէջ։ Անոր ար տա քին 

քա ղաքա կանու թեան կա րեւոր բնա բան նե-

րէն մէկն էր «Հա րեւան նե րու հետ ո՛չ մի 

խնդիր» նա խադա սու թիւնը, որ ժա մանա-

կի ըն թացքին ամ բողջո վին սնան կա ցաւ։

«Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչու մը 
վի րաւո րական է»

Վար չա պետի խորհրդա տու աշ խա տած 

ժա մանակ ԱՄՆ այ ցե լող Տա ւու թօղլու հան-

դի պում մը ու նե ցաւ նա խագա հի թեկ նա-

ծու ներ Օպա մա եւ Մաք Քէյ նի ար տա քին 

քա ղաքա կանու թեան խորհրդա տու նե րուն 

հետ։ Այդ հան դիպման ըն թացքին զգու շա-

ցուց Օպա մայի խորհրդա տուն ըսե լով որ 

«Ցե ղաս պա նու թեան պնդումնե րը ճանչնա-

լով մի՛ վի րաւո րէք մեզ եւ մի՛ վտան գէք 

Թուրքիոյ հետ ռազ մա վարա կան հա մագոր-

ծակցու թեան նե րու ժը»։

Ցե ղաս պա նու թեան ան հիմն 
պնդումնե րը կան խե լու հա մար   

2007-ին երբ կը խօ սուէր Հա յաս տա նի 

հետ յա րաբե րու թիւննե րը բնա կանոն դարձնե-

լու մա սին, Տա ւու թօղլու Պա քուի մտա հոգու-

թիւննե րու դէմ կը պար զէր թէ գոր ծընթա ցի 

բուն նպա տակ նե րէն մէկն ալ ցե ղաս պա նու-

թեան պնդումնե րու ու րա ցումն էր։

Ան այս ու րա ցու մը շա րու նա կեց սա խօս-

քե րով՝ «1915 թի ւը հա յոց հա մար ցե ղաս-

պա նու թիւն կրնայ նշա նակել։ Բայց մեզ 

թուրքե րուն՝ Չա նաք քա լէն կը յի շեց նէ»։ 

ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիոյ մի ջեւ երբ լա րուա-

ծու թիւնը կը սրուէր ու երբ Թուրքիա ետ 

կը կան չէր Ուա շինկթո նի աւագ դես պան 

Նա մըք Թա նը, Տա ւու թօղլու կը շա րու-

նա կէր վճռա կամ մնալ.- «Ցե ղաս պա նու-

թեան բա նաձե ւի դէմ Թուրքիոյ Խորհրդա-

րանը, իշ խա նու թիւնով եւ ընդդի մու թիւնով 

միասին պի տի առար կենք, քա նի որ այս 

մե զի հա մար ազ գա յին ար ժա նապա տուու-

թեան խնդիր է»։ 

2010-ի Մար տին Շուէտի խորհրդա-

րանը մէկ ձայ նի տար բե րու թիւնով ըն դունեց 

Հա յոց ցե ղաս պա նու թեան բա նաձե ւը։ Տա ւու-

թօղլու շատ բար կա ցաւ այս զար գա ցու-

մին ու պնդեց, թէ այս պա տահած նե րը 

Թուրքիայէն վրէժ լու ծել ու զող շրջա նակ-

նե րու խառ նակչու թիւնն է։

Արտ. Գործ. Նա խարար Տա ւու թօղլու 

եր բեմն ալ շատ լուրջ դժուարու թիւննե-

րու են թարկուեցաւ։ ՃՀՓ կու սակցու թեան 

ազ գայնա մոլ պատ գա մաւոր նե րէն Ճա նան 

Արըթ մա նի Թուրքիոյ մէջ փախստա կան դիր-

քի մատ նուած հա յաս տանցի ները ար տաքսե լու 

առա ջար կը մեր ժուած էր Տա ւու թօղլուի կող մէ, 

պատ ճա ռաբա նելով որ նման պա տահա րէ 

ետք Թուրքիա աւե լի դժուար կա ցու թեան 

կը մատ նուի հա մաշ խարհա յին հա սարա կու-

թեան դի մաց։ Սա կայն հա զիւ օր մը ետք 

նոյն սպառ նա լիքը ար տա սանեց Վար չա պետ 

Էր տո ղան, առա ջին ան գամ իր նա խարա-

րին հետ այսքան ծանր հա կասու թիւն մը 

գո յաց նե լով։

Աք սո րը ան մարդկա յին է

2013-ի վեր ջե րուն Տա ւու թօղլու ՍԾՏՀ-ի 

ժո ղովին մաս նակցե լու հա մար երբ Երե ւան 

կ՚եր թար, կը փո խէր իր կծու ոճը, «Աք սո-

րը չենք ըն դունիր, ան մարդկա յին գոր ծո-

ղու թիւն մըն է», ըսե լով։ Այդ տա րի ան 

նման պատ գամներ կը փո խանա կէ նաեւ 

սփիւռքա հայու թեան։ Վեր ջա պէս խնդի-

րը կը բե րէ «Հա սարա կական վիշտ» հաս-

կա ցողու թեան եւ կը պա հան ջէ որ հա յերն 

ալ տես նեն թուրքե րու կրած տա ռապան քը։ 

Վար չա պետ Էր տո ղանի 23 Ապ րիլ 2014-ին 

հրա պարա կած ցա ւակ ցութիւ նը իւ րացնող 

Տա ւու թօղլու ըսաւ որ Օս մա նեան կայսրու-

թեան քա ղաքա ցի հա յերու թոռ նե րուն ցա ւակ-

ցութիւն յայտնե լը մարդկա յին պար տա-

կանու թիւն մըն է։

Ու վեր ջա պէս Տա ւու թօղլու ան գամ մը 

եւս հրա պարա կեց թէ կա րելի չէ Պա քու-

Երե ւան հա կամար տութիւ նը ան ջա տել Ան գա-

րա-Երե ւան յա րաբերութիւններէն։             

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Հա յոց 1915-էն առա  ջուայ ապ -

րումնե  րէն մեր օրե  րուն հա  սած 

մշա  կու  թա   յին ժա  ռան  գը ան  շուշտ 

որ սահ  մա   նուած չէ եկե  ղեցի  ներով։ 

Հա  յապատ  կան բնա  կարան  ներ, 

ապա  րանքներ, դպրոց  ներ, աշ  խա  -

տանոց  ներ ու հո  ղատա  րածքներ ալ 

ան  տէ   րու  թեան մատ  նուեցան։ Հա -

մարեա բո  լոր քա  ղաք  նե   րէ ներս կա -

րելի է հա  յոց հետ  քե   րուն հան  դի  -

պիլ։ Անոնցմէ մէկն է Մշոյ «Քա  լէ» 

թա  ղամա  սը։ Մուշ քա  ղաքի հնա -

գոյն բնա  կավայ  րը հան  դի   սացող 

այդ թա  ղամա  սի մէջ կա  յին նա -

խապէս հա  յոց պատ  կա   նած տու -

ներ ու աշ  խա   տանոց  ներ։ Սա  կայն քա  ղաքի 

այս պատ  մա   կան հա  տուա  ծը քա  ղաքա  շինու -

թեան զոհ դար  ձաւ, երբ քա  ղաքա  պետա -

րանը TOKİ շի  րարա  րական ըն  կե   րու  թեան 
տրա  մադ  րեց տա  րած  քը, որ  պէսզի հոն կա -

ռու  ցուի նոր բազ  մա   յարկ շէն  քեր։ 

Մեր ար  ձա   գան  գած այդ զար  գացման 

ընդհա  կառա  կը կ՚ապ  րուի Վա  նի մէջ։ Աշ -

խա   տանք կը տա  րուի Վա  նի Կիւրփը  նար 

(հայ՝ Հա  ւասոր) գա  ւառա  կի գիւ  ղե   րէն Ըշըք -

փը   նարի (հայ՝ Ուրթուկ) պատ  մա   կան եկե -

ղեց  ւոյ եւ կող  քի տու  նե   րուն վե  րակա  ռուցման 

հա  մար։

Մուշ կը փլէ, Վան կը կեր  տէ 

Եկե  ղեցին եւ տու  նե   րը Վա  նի Կիւրփը -

նար գա  ւառա  կէն 40 Քմ. հե  ռաւո  րու  թեան 

գտնուող Ըշըք  փը   նար կամ պատ  մա   կան անու -

նով Ուրթուկ բնա  կավայ  րի մէջ են։ Եկե  ղեց -

ւոյ միայն մէկ մա  սը կան  գուն է։ Ան շուրջ 

400 տա  րուայ շի  նու  թիւն է ու եր  կար տա -

րիներ օգ  տա   գոր  ծուած է 

որ  պէս ախոռ եւ աղ  բա  -

նոց։ Ցարդ չէ գրան  ցուած 

որ  պէս պատ  մա   կան ար -

ժէք ու  նե   ցող հնու  թիւն։

Վա  նի «Եիւ  զիւնճիւ 

Եըլ» հա  մալ  սա   րանի 

արուես  տի պատ  մութեան 

բաժ  նի աշ  խա   տող, Օգ -

նա   կան Տո  ցենթ Մէհ  մէտ 

Թօփ տա  րած  քաշրջա  նի 

մէջ զա  նազան պե  ղումներ կը վա  րէ եւ յա -

ճախ կ՚այ  ցե   լէ շրջա  կայ գիւ  ղե   րը։ Այս այ -

ցե   լու  թիւննե  րու մի  ջոցին ան տե  ղեկա  նալով 

եկե  ղեց  ւոյ վի  ճակին, իս  կոյն սկսած է բո  լոր 

շի  նու  թիւննե  րու գրանցման ու ապա նո  րոգ -

ման ծրա  գիր  ներ պատ  րաստե  լու գոր  ծին։

«Ակօս»ին կա  տարած յայ  տա   րարու -

թիւննե  րուն մէջ Թօփ կը նշէ, որ քրիս  տո  -

նէական ճար  տա   րապե  տու  թիւնը ուղղա  կիօրէն 

չ՚առնչուիր իր ու  սումնա  սիրու  թիւննե  րուն։ Այ -

սուհան  դերձ, «Եկե  ղեցին, կող  քի ապա  րան -

քը, տու  նե   րը եւ ցո  րենի ամ  բա   րը իբ  րեւ կա -

րեւոր նմոյշներ, բա  ւական ու  շագրաւ են» 

կ՚ըսէ Մէհ  մէտ Թօփ։

Ան դեռ կը յայտնէ թէ, որ  պէս առա  ջին 

գործ տե  սակ  ցած է Մշա  կոյ  թի Նա  խարա -

րու  թեան պա  տաս  խա   նատու  նե   րու հետ, պա -

հան  ջե   լով որ եկե  ղեցին գրան  ցուի որ  պէս 

մշա  կու  թա   յին ժա  ռան  գութիւն։ «Կ՚ու  զենք որ 

Մշա  կոյ  թի Տնօ  րէնու  թիւնը շարժման անցնի։ 

Այստեղ թան  գա   րանի տնօ  րէնու  թիւն ու  նինք, 

յու  շարձան  նե   րու խոր  հուրդ ու  նինք, հա  սարա -

կական կազ  մա   կեր  պութիւններ ու  նինք։ Հե -

տեւա  բար այդ տե  ղը պէտք է ան  պայման 

վե  րանո  րոգուի»։

Թօփ կը յայտնէ թէ տա  րած  քաշրջա -

նի մէջ հայ  կա   կան ճար  տա   րապե  տու  թեան 

բազ  մա   թիւ նմոյշներ կան ու պէտք է առաջ -

նա   հեր  թութիւն տրուի մեծ եկե  ղեցի  ներուն 

պահպանման եւ վե րանորոգման։ 

Տաւութօղլու հայկական 
խնդրի շրջագծով

ՍԷՐՏԱՐ ՔՈՐՈՒՃՈՒ

serdarkorucu@hotmail.com

Հիւրեր-հրաւէրներ

Վանի մէջ 
վերաշինութեան 
ջանքեր

Վանի մէջ 
վերաշինութեան 
ջանքեր

ՎԱՀԱԳՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

vahaknk@agos.com.tr

Հալէպահայութիւնը հազիւ թէ թօ  թափած 

պի  տի ըլ  լար պա  տերազ  մի սաստկու -

թեան պատ  ճա   ռած սար  սա   փը, Սեպ  տեմբե -

րի առա  ջին օրե  րուն ան  գամ մը եւս դէմ 

առ դէմ եկաւ թնդա  նօթաձ  գութիւննե  րով 

ու բա  խումնե  րով։

2 Սեպ  տեմբե  րի գի  շերը Իս  լամ Պե  տու -

թեան ռազ  միկնե  րը յա  ռաջըն  թաց ար  ձա  -

նագ  րե   լով գրա  ւեցին Սու  լէյման Ալ Հա  լապի 

շրջա  նի ռազ  մա   վարա  կան կա  րեւո  րու  թիւն 

ու  նե   ցող շէն  քե   րը։ Բա  նակը ուղղա  թիռ  նե  -

րով եւ հրա  սայ  լե   րով փո  խանա  կեց ու ար -

գելք եղաւ ռազ  միկնե  րու յա  ռաջաց  ման։

Իս  լամ Պե  տու  թեան հա  կակշռին տակ 

գտնուող Շէյհ Խը  տըր եւ բա  նակին հա -

կակշռին տակ գտնուող Սու  լէյման Ալ Հա -

լապի շրջան  նե   րու մի  ջեւ անցնող ճա  նապար -

հի անվտան  գութիւ  նը ստանձնող բա  նակի 

յա  տուկ միաւո  րումնե  րը կը դժուարա  նան 

ճա  նապար  հը պա  հելու։ 2 Սեպ  տեմբե  րի 

գի  շեր ճամ  բան հա  տող ԻՊ-ի ռազ  միկնե -

րը տե  ղաւո  րուե  ցան Սու  լէյման Ալ Հա -

լապիի շրջա  նը։

Այս թա  ղի ան  մի   ջական հա  րեւա  նու -

թեան մէջ կը գտնուի հա  յաշատ Մի  տան 

թա  ղամա  սը։ Մի  տան նա  խապէս ալ յար -

ձա   կումնե  րու են  թարկուած էր եւ այժմ 

ուղղա  կիօրէն թի  րախ դար  ձած է Շէյհ Խը -

տըրէն ար  ձա   կուած հրա  սան  դի ռումբե  րուն։

Ասա  տի իշ  խա   նու  թեան դէմ պայ  քա  -

րող իս  լա   մական  նե   րու հա  մար Մի  տանը 

շատ կա  րեւոր է դէ  պի Հա  լէպի կեդ  րոն 

յա  ռաջըն  թա   ցի առու  մով։ Սա  կայն գրե  թէ 

ան  կա   րելի է այդ տա  րած  քաշրջա  նը մտնել, 

քա  նի որ հոն 4 հա  զարի շուրջ հա  յեր կը 

բնա  կին։ Վախ կը տի  րէ թէ ԻՊ-ի վեր  ջին 

յա  ռաջըն  թացնե  րէ ետք կրնայ կրկնուիլ 

Քէ  սապի սցե  նարը։

Պա  տերազ  մէն առաջ շուրջ 40 հա -

զարի հաս  նող հա  լէպա  հայու  թեան թի  ւը 

այժմու են  թադրու  թիւննե  րով 8 հա  զարի 

շուրջ է։ Կա  ռավա  րու  թիւնը ռազ  մա   վարա -

կան իմաստ կը վե  րագ  րէ հա  յոց Հա  լէպի 

մէջ մնա  լուն եւ Մի  տան թա  ղամա  սը չթո -

ղելուն մէջ։ Սա  կայն յայտնի չէ թէ այս 

թա  ղամա  սերը որ  քան կրնան դի  մադ  րել 

բո  վան  դակ Հա  լէպը պա  շարող ԻՊ-ի եւ 

Ալ Նուսրա  յի հրա  սանդնե  րուն ու արա -

գաշարժ յար  ձա   կումնե  րուն դիմաց։ 

Հալէպահայութիւնը կրակէ օղակի մէջ
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Կանխաւ 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 

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 

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»։ 

Վաքըֆլըի 
խրախճանքէն 

տպաւորութիւններս
ՄԻՍԱՔ ՀԵՐԿԵԼ

Խաղաղութեան կոչ՝ Մամաքի բարձունքէն
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Այս ան  գամ մեր ճամ  բան կը հաս  նի Ան  գա   րա, 

մայ  րա   քաղա  քի Մա  մաք թա  ղամա  սը, որ կը 

յի  շեց  նէ Իս  թանպու  լի «Կա  զի», «Օք  մեյտա  նը», «Ար -

մութլու» ընդհան  րա   պէս իրենց ձա  խակող  մեան ու 

ընդդի  մադիր հա  կումնե  րով ծա  նօթ ալէ  վիաբ  նակ թա -

ղամա  սերը։ Մեր այ  ցե   լու  թեան դրդա  պատ  ճառն է 

Սեպ  տեմբե  րի 1-ը կամ ալ Հա  մաշ  խարհա  յին Խա -

ղաղու  թեան օրը։ Նշենք որ ան  ցեալ տա  րի նոյն 

նպա  տակով, բայց ու  րիշ խմբակ  ցութեան մը հրա -

ւէրով ան  գամ մը եւս այ  ցե   լած էինք Մա  մաք։ 

Վեր  ջին տա  րինե  րուն նկա  տի ու  նե   նալով Մի -

ջին Արե  ւել  քի մէջ տի  րող պա  տերազ  մի իրա  վիճա -

կը, խա  ղաղու  թեան օրի յի  շատա  կու  մը ալ աւե  լի 

էական բնոյթ ստա  ցած է։ ԶԼՄ-նե  րը անընդհատ կը 

փո  խան  ցեն պա  տերազ  մի վայ  րա   գու  թեան սահմռկե -

ցու  ցիչ պատ  կերներ, որոնց կա  րելի չէ ան  տարբեր 

մնալ։ Թե  րեւս ալ այդ դրդու  մով 31 Օգոս  տո   սի երե -

կոյեան հոծ բազ  մութիւն մը հա  ւաքո ւած է Թուզլու -

չա   յըրի Աշուղ Ֆէյ  զուլլահ Չը  նարի զբօ  սայ  գին, որուն 

մէջ փոքր գրա  դարան մը կայ ու կը կրէ «Կէ  զի» 

զբօ  սայ  գիի ապստամ  բութեան օրե  րուն սպա  նուած 

Էթ  հէմ Սա  րըսիւ  լիւքի անու  նը։ Այ  գիի մուտքին ցու -

ցա   տախ  տա   կի մը վրայ նշո ւած է նաեւ այդ նոյն 

ապստամ  բութեան օրե  րուն Էս  կի   շէհի  րի մէջ ոս  տի  -

կան  նե   րու եւ անոնց զօ  րակ  ցող ֆա  շիստնե  րու դա -

ժան ծե  ծով սպա  նուած Ալի Իս  մա   յիլ Քորքմազը։

«Անա  տոլո ւի կնոջ շար  ժում» հար  թա   կի գլխա -

ւորու  թեամբ եւ բազ  մա   թիւ հա  սարա  կական կազ -

մա   կեր  պութիւննե  րու զօ  րակ  ցութեամբ կա  յացող ձեռ -

նարկը կ՚ընդգրկէ երեք երգչու  հի   ներու երաժշտա  կան 

ելոյ  թը եւ 14 զե  կու  ցողնե  րու մաս  նակցու  թեամբ ալ 

ասու  լիս մը։

Ու  շագրաւ զա  նազա  նու  թիւն մը կայ ասու  լի   սի 

մաս  նա   կից  նե   րու մի  ջեւ։ Հոն եւս չեն ան  տե   սուած 

«Կէ  զի»ի նա  հատակ  նե   րը, քա  նի որ հրա  ւիրեալ  նե  -

րուն մէջ է Ան  թա   քիոյ մէջ սպա  նուած Ամ  հէտ Աթա -

քանի հայ  րը՝ Ալի Աթա  քան։ Ռո  պոս  քիի կո  տորա  ծին 

զո  հուած  նե   րը ներ  կա   յաց  նե   լու հա  մար եկած է Ֆէր -

հաթ Էն  ճու։ Պա  ղես  տի   նը կը ներ  կա   յաց  նէ Կազ  զա  -

յէն ժա  մանած Սա  մահ Սա  լէհ, իսկ Միա Թա  մարին 

իս  րա   յէլա  ցի մար  դու իրա  ւունքնե  րու պաշտպան 

մըն է։ Հա  մաշ  խարհա  յին Խա  ղաղու  թեան կո -

միտէն կը ներ  կա   յաց  նէ Էտո ւար  տօ Կոն  զա   լէսը։ 

Մի  ջոցա  ռու  մի ամե  նէն աչ  քա   ռու դէմ  քե   րէն մէկն է 

անո ւանի տի  զայնր եւ ծա  նօթ հա  սարա  կական 

գոր  ծիչ Պար  պա   րոս Շան  սալ, որ միաժա  մանակ 

կը ներ  կա   յաց  նէր հա  սարա  կու  թեան մի այլ 

ար  հա   մար  հո ւած հա  տուա  ծը՝ միասե  ռական  նե   րը։ 

Ի դէմ այսքան մեծ թի  ւով զե  կու  ցողնե  րու, ներ -

կա   ները լա  րուած ու  շադրու  թեամբ հե  տեւե  ցան բո -

լոր ելոյթնե  րուն։

Ան  շուշտ կա  րելի է հարցնել թէ այս բո  լորը վեր -

ջին հաշ  ւով ի՞նչ նպաստ պի  տի ու  նե   նան տի  րող 

այս դա  ժան վայ  րա   գու  թիւնը կան  խե   լու հա  մար։ Կա -

րելի է նաեւ այս հար  ցումով վհա  տիլ, բայց մենք 

կրկնենք այն միտ  քը, որ ար  տա   սանած էինք մեր 

ելոյ  թի ըն  թացքին «Որ  քան ալ հա  կասա  կան թո ւի, 

խա  ղաղու  թեան տի  րանա  լու հա  մար ստի  պուած ենք 

ան  վա   րան կռո ւելու, քա  նի որ խա  ղաղու  թիւնը ո՛չ 

մաղ  թանքով պի  տի կա  յանայ, ոչ ալ աղօթ  քով»։

Մենք ակա  նատե  սի վկա  յու  թեամբ հաս  տա   տենք, 

թէ 31 Օգոս  տո   սի երե  կոյեան Մա  մաքի այդ հա  մեստ 

զբօ  սայ  գիի մէջ մէկ  տե   ղուող հա  սարա  կու  թեան կամ -

քը եթէ գոր  ծադրու  թիւն գտնէ, պա  տերազ  մը առ  յա  -

ւէտ կը հե  ռանայ աշ  խարհի երե  սէն։

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ



ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

 dzovinarl@rambler.ru

Պարզւում է, որ պա տերազմներն էլ են 

լի  նում եր  ջա   նիկ կամ դժբախտ։ Զի  նուո -

րը իր կեանքն է զո  հաբե  րում յա  նուն հայ -

րե   նիքի եւ զո  հուե  լով՝ իր անու  նը փառ  քով 

պսա  կում եւ հա  մալ  րում հե  րոս  նե   րի շար -

քը։ Յա  մենայնդէպս այդպէս էր մին  չեւ հի -

մա։ Այժմ պա  տերազ  մը պա  տերազմ էլ չի 

կոչ  ւում. այն չի յայ  տա   րար  ւում, չկայ ռազ -

մա   ճակա  տի գիծ, հրա  մանա  տար  ներ, զօրք 

չկայ իր տար  բե   րիչ նշան  նե   րով, ուստի եւ 

զո  հուած  ներն էլ հե  րոս  ներ չեն, իսկ նրանց 

շի  րիմ  ներն էլ անա  նուն են, միայն հա  մարա -

կալած։ Խօս  քը գնում է ռուս-ուքրաինա  կան 

պա  տերազ  մի մա  սին։ Պատ  ճա՞ռը։ Մի օրի -

նակ բե  րեմ իմ կեան  քից, եթէ թոյլ տաք. 

90-ական  նե   րի ցուրտ ու մութ տա  րինե  րին, 

ձմե  ռուայ սառ  ցա   կալած գետ  նին խա  նու  թից 

դուրս գա  լու պա  հին սայ  թա   կեցի ու ըն -

կայ… Ինձ մօ  տեցան մի քա  նի ան  ցորդներ 

եւ փո  խանակ օգ  նութիւն ցու  ցա   բերե  լու պա -

յու  սակս ու մթեր  քով լե  ցուն փո  շէթը ձեռ -

քիցս խլե  ցին-տա  րան… Հենց նման կեր -

պով վա  րուեց Ռու  սաստա  նը Ուքրաինա  յի 

հետ. Մայ  տա   նի յե  ղափո  խու  թիւնից յե  տոյ 

զաւ  թեց Ղրիմն ու Սե  ւաս  տո   պոլը եւ հի  մա 

պա  տերազ  մում է, որ  պէսզի հա  րաւա  յին 

քա  ղաք  նե   րը կտրի Ուքրաինա  յից։ Սա  կայն 

Ռու  սաստան ասուածը դա միայն Փու  թի  -

նը չէ եւ նրան փա  ռաբա  նող քա  րոզ  չութիւ -

նից զոմ  պիացած մե  ծամաս  նութիւ  նը։ Փառք 

Տի  րոջը, որ կան մար  դիկ, որոնք պա  տուի 

եւ խղճի կրող  ներն են եւ այս գրու  թեան 

նպա  տակն է լսե  լի դարձնել ընդվզող  նե  -

րի ձայ  նը ընդդէն Փու  թի   նի գի  շատիչ քա -

ղաքա  կանու  թեանը։ Ահա թէ ինչ է գրում 

մի ռուս մտա  ւորա  կան.

«Կար  ծում եմ մենք հի  մա ակա  նատես 

ենք Ռու  սաստա  նի հա  մար 20-րդ եւ 21-րդ 

դա  րի ամե  նասար  սա   փելի պա  տերազ  մի. 

խօս  քը զո  հուած  նե   րի քա  նակու  թեան մա -

սին չէ, այլ հա  սարա  կու  թեան հետ կա -

տարուածի։ Դեռ ոչ մի ազգ չի հա  սել այն 

աս  տի   ճանի, որ կի  նը փո  ղի, հա  տուցման 

դի  մաց հրա  ժարուի զո  հուած ամուսնու կամ 

եղ  բօր անու  նից, փո  ղի կամ բնա  կարա -

նի դի  մաց կի  նը հա  նի իր ամուսնու անու -

նը նրա շի  րիմից եւ զո  հուա  ծին ող  ջի տեղ 

ներ  կա   յաց  նի։ Ինչպէ՞ս կա  րելի է ամէն օր 

անցնել «Պա  տիւ, խի  զախու  թիւն, արիու -

թիւն» պլա  կատի կող  քով եւ ինչ-որ խեն -

թի հրա  մանով գնալ-զո  հուել իբր գո  յու  թիւն 

չու  նե   ցող պա  տերազ  մում։ Չեչ  նիայում մենք 

պող  պա   տ-եայ գդալ  նե   րի վրայ (ալիւ  մի   նէ 

գդալ  նե   րը կա  րող էին այ  րուել զրա  հասայ -

լում) մեր անուններն էինք փո  րագ  րում, որ -

պէսզի այդ մե  տալէօն  նե   րի շնոր  հիւ հնա -

րաւո  րու  թիւն ու  նե   նանք թա  ղուե  լու. անուան 

իրա  ւունք գո  նէ ու  նե   նանք, եթէ կեան  քի իրա -

ւունքից զրկուէինք։ Իսկ այս պա  տերազ -

մի յատ  կութիւնն է՝ մնալ անա  նուն, չճա -

նաչուած։ Ես սար  սա   փում եմ։ Սա լի  նելու 

է Ռու  սաստա  նի վեր  ջին պա  տերազ  մը, ոչ, 

նրա հա  մար չէ, որ Ռու  սաստա  նը ուժ չի 

ու  նե   նալու շա  րու  նա   կել, այլ այն պատ  ճա  -

ռով, որ էթ  նո   սի կազ  մա   լուծման գոր  ծընթա -

ցը ար  դէն աւար  տուած է, ազ  գի բա  րոյա -

կան ան  կումը կա  յացել է։ Ճիշդն ասած ոչ 

մի ազգ էլ գո  յու  թիւն չու  նի։ Ոչ մի ընդհան -

րութիւններ չկան։ Սա մի տա  րածք է, բնա -

կեցուած առան  ձին խումբիկ  նե   րով՝ չա  րացած 

ու գա  զազած, պա  տահա  կան միաւո  րուած 

միամեանց ար  տա   քին հան  գա   մանքնե  րի ներ -

քոյ, ատե  լու  թեամբ լե  ցուած բո  լոր նրանց 

հան  դէպ, ով  քեր նրանց վոհ  մա   կից չեն»։

«Հա  սարա  կու  թիւն չկայ, -ասում է ռե -

ժիսոր Անտրէ Կոն  չա   լովսկին-, ժո  ղովոր -

դը մնա  ցել է հե  թանո  սական մա  կար  դա  -

կի վրայ, պե  տու  թիւնն ու ժո  ղովուրդը չեն 

միանում, այդպէս է Աֆ  րի   կայում։ Ժո  ղովուրդը 

միայն մտա  հոգուած է, որ  պէսզի թո  շակ  նե   րը 

վճա  րուեն, ճա  նապար  հին փո  սեր չլի  նեն եւ 

վե  րելակ  նե   րը աշ  խա   տեն։ Մար  դիկ ի սկզբա -

նէ գի  տեն, որ ղե  կավար  նե   րը գող են»։

13-15 դա  րերում ռու  սա   կան իշ  խա   նու -

թիւննե  րը թա  թար-մոն  ղո   լական հոր  դաննե -

րի լծի տակ էին, եւ Կոն  չա   լովսկին ասում 

է, որ ամէն ռու  սի մէջ նստած է Բա -

տիյի (Cengiz Han Batu) սինդրո  մը, ախ -
տա   նիշը. կայ մեծ Բա  տիյը Քրեմ  լում, նրա 

տակ հա  զարա  ւոր Բա  տիյ  ներ կան, նոյ  նիսկ 

անձնագ  րա   յին բաժ  նում եւ այ  լուր։ Կայսր 

Պետ  րոս Ա-ը (1672-1725) վիթ  խա   րի բա -

րեփո  խումներ ձեռ  նարկեց, որ  պէսզի եւ  րո  -

պաց  նի ռուս ժո  ղովուրդը, սա  կայն այ  սօր 

Ռու  սաստա  նը ձեր  բա   զատ  ւում է եւ  րո   պական 

աւան  դոյթնե  րից, որոնք Պետ  րոս Ա-ը պար -

տադրել էր նրան եւ կրկին վե  րադառ  նում 

մոն  ղո   լական սինդրո  մին, որը հե  ռու է ժո -

ղովրդա  վարու  թիւնից։

Մի Ուքրաինա  ցի ակա  դեմի  կոս կան  խա  -

տեսում է Ռու  սաստա  նի քայ  քա   յու  մը, քան  զի 

Ուքրաինան կա  րող է գե  րեզ  մա   նափոր դառ -

նայ Ռու  սաստա  նի հա  մար. «Ռուս ազգ գո -

յու  թիւն չու  նի, դա հա  ւաքա  ծու է ֆին-ու  գոր 

(fin-uygur), թիւրք եւ այ  լոց ժո  ղովուրդնե -
րի։ Իսկ Վլա  տիմիր իշ  խա   նը հենց այստեղ 

է մկրտել Ռուս հո  ղը, Ժ.-րդ դա  րում, իսկ 

ինչ է նշա  նակում ռո՞ւս, աշ  խարհում չկայ 

մի ազգ, որը ոչ թէ գո  յակա  նով, այլ ածա -

կանով կո  չուի»։

Բա  ցատ  րեմ, ինչ ի նկա  տի ու  նէր ակա -

դեմի  կոսը. Ռու  սաստա  նը սկսուել է Քիեւից, 

ասում էին Քիեւեան Ռու  սաստան, եւ այ -

սօ   րուայ Ուքրաինա  յի մա  սին ասում են, որ 

դա Ռու  սաստանն է, որը մնաց տա  նը, իսկ 

ժա  մանա  կակից Ռու  սաստա  նը տա  րածուեց 

դէ  պի Մո  սկուա, Նով  գո   րոդ… Ուքրաինա -

ցինե  րը ռուսնե  րին ասում են մոս  կա   լի, իսկ 

հա  յերէն ասում ենք «ռուս», սա  կայն եթէ 

բա  ռացի ռու  սե   րէնից թարգմա  նենք ազ  գի 

անու  նը, ապա կը լի  նի «ռու  սա   կան», այո, 

ռուսկիյ նշա  նակում է ռու  սա   կան, այ  սինքն 

գո  յական չի, այլ՝ ածա  կան։ Ռու  սաստա -

նը կազ  մուած է 22 հան  րա   պետու  թիւննե  րից, 

4 ինքնա  վար հան  րա   պետու  թիւննե  րից, 46 

շրջան  նե   րից եւ 9 երկրա  մասե  րից, այ  սինքն 

նման է նախ  կին Սո  վետա  կան Միու  թեանը 

եւ նրա իրա  ւայա  ջորդ է, այդ է պատ  ճա  -

ռը, որ կա  րող է կազ  մա   լու  ծուել, ինչպէս 

իր իրա  ւանա  խոր  դը։

Ռու  սաստա  նը իր յար  ձա   կողա  կան քա -

ղաքա  կանու  թեամբ հետզհե  տէ վե  րած  ւում է 

զէնք-պե  տու  թեան, որը սպառ  նում է շրջա  կայ 

երկրնե  րին. Լե  թոնիան ար  դէն մտա  հոգու -

թիւն ու  նի, որ Փու  թի   նը կա  րող է «փրկու -

թեան» հաս  նի նաեւ իր երկրի ռուսնե  րին եւ 

առա  ջար  կում է ռուսնե  րին լքել Լե  թոնիան, 

իսկ վեր  ջերս խեն  թութիւ  նը ուղղուեց նոյ  նիսկ 

դէ  պի Ղա  զախստա  նը, որի հետ Փու  թի   նը 

Եւ  րա   սիական Միու  թիւն է ու  զում ստեղ  ծել։ 

Ճիշդ է, նա յի  շեց  րեց, որ Եւ  րա   սիական 

Միու  թեան գա  ղափա  րը իրե  նը չէր, այլ հենց 

Ղա  զախստա  նի նա  խագահ Նա  զար  պա   յեւի, 

քան  զի ղա  զախ  նե   րը ըստ Փու  թի   նի ու  զում 

են մնալ մեծ ռու  սա   կան աշ  խարհում, որը 

հա  մաշ  խարհա  յին քա  ղաքակրթու  թեան մաս 

է կազ  մում ար  դիւնա  բերու  թեան եւ առա -

ջադի  մու  թեան տե  սակէ  տից։ Եւ ասաց ի 

միջ այ  լոց. «Նա  զար  պա   յեւը շատ գրա  գէտ 

ղե  կավար է։ Նա ստեղ  ծել է պե  տու  թիւն 

մի տա  րած  քի վրայ, որ  տեղ եր  բեք պե  տու -

թիւն չէր եղել։ Ղա  զախ  նե   րը չու  նէին պե -

տակա  նու  թիւն»։ Մնա  ցածը Փու  թի   նը ասաց 

ար  դէն իր ծաղ  րա   ծու Ժի  րինովսկու շուրթե -

րով. «Ղա  զախստա  նի դա  սագրքե  րում առ  կայ 

են հա  կառու  սա   կան տրա  մադ  րութիւններ եւ 

շու  տով Ռու  սաստա  նը տա  րած  քա   յին պա -

հանջներ կը ներ  կա   յաց  նի Ղա  զախստա  նին։ 

Ռու  սաստա  նը չի նուաճել Ղա  զախստա  նը, 

այլ օգ  նութեան է եկել, երբ ջունգար  նե   րը 

կո  տորում էին ղա  զախ  նե   րին։ Ռու  սա   կան 

զօր  քը քշեց ջունգար  նե   րին դէ  պի Չի  նաս -

տան։ Ղա  զախստա  նում քա  ղաք  ներ կան 

ռու  սա   կան անուննե  րով՝ Սե  միպա  լատինսկ, 

Սե  միրե  չիէ, Ուստ-Կա  մենո  գորսկ… Մենք 

այժմ կը սպա  սենք, որով  հե   տեւ Ղա  զախստա -

նը Մաք  սա   յին Միու  թեան ան  դամ է…»։ 

Սա  կայն Նա  զար  պա   յեւը յայ  տա   րարեց, որ 

Ղա  զախստա  նը եր  բեք չի ան  դա   մակ  ցի մի 

կա  ռոյ  ցին, որը կը սպառ  նայ իր ան  կա  -

խու  թեանը։ Ահա եւ Մաք  սա   յին Միու  թիւն, 

որին ան  դա   մակ  ցե   լու հա  մար Հա  յաս  տա   նը 

հրա  ժարուեց Եւ  րո   պական ասո  ցաց  ման հե -

ռան  կա   րից։ Ո՞վ մնաց։ Կար  ծես Պե  լառու -

սը։ Հա  յաս  տա   նի անու  նը եր  բեք չի նշւում, 

երբ խօ  սում են Եւ  րա   սիական Միու  թեան 

մա  սին, երե  ւի պատ  ճա   ռը մեր բա  ցար  ձակ 

կա  խուա  ծու  թիւնն է Ռու  սաստա  նից եւ փոք -

րութիւ  նը. Հա  յաս  տա   նը տե  ղաւոր  ւում է Ռու -

սաստա  նի կրծքագրպա  նում եւ մեզ ար  դէն 

վա  ղուց նուաճել-պրծել են։

Սա  կայն սար  սա   փելի է ոչ թէ Ռու -

սաստա  նի ար  տա   քին քա  ղաքա  կանու  թիւնը, 

այլ՝ ներ  քին։ Հի  մա Փու  թի   նը ու  րա   խաց ը-

նում է իր ժո  ղովրդին ոչ թէ բա  րեկե  ցու -

թեան եւ ժո  ղովրդա  վարու  թեան հնար  նե   րով, 

այլ նրա  նով, որ ողջ աշ  խարհը սար  սա  -

փում է Ռու  սաստա  նի խենթ ու  ժից, բայց 

երբ դժգո  հու  թիւն առա  ջանայ պատ  ժա  -

միջոց  նե   րի հե  տեւանքնե  րից, ապա իշ  խա  -

նու  թեան կու գան ազ  գայնա  կան ու  ժե   րը, 

որոնց հո  ղը ար  դէն նա  խապատ  րաստում է 

Փու  թի   նի ան  հաշտ քա  ղաքա  կանու  թիւնը։ Եւ 

այս պայ  մաննե  րում, երբ ի սպառ բա  ցակա -

յում է քա  ղաքա  ցիական գի  տակ  ցութիւ  նը, 

տես  նել, թէ ինչպէս են ան  վախ ան  հատնե -

րը դուրս գա  լիս փո  ղոց եւ ար  տա   յայ  տում 

իրենց ընդդի  մադիր կե  ցուած  քը, հա  ւատք է 

ներշնչում դէ  պի մարդ արա  րածը։ Նրանց 

կա  րող են գա  զանա  բար ծե  ծի են  թարկել, 

նսե  մաց  նել, սա  կայն նրանց խիղճն ու պա -

տիւը թոյլ չեն տա  լիս լուռ մնալ։ 
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Շատ մը կազ  մա   կեր  պութիւն 

պիւթճէն հա  ւասա  րակշռե  լու հա -

մար սի  րոյ սե  ղան  նե   րու եւ մա  տաղ  նե  -

րու նուիրա  տու  ութիւննե  րուն կա  րօտ 

է։ Աս սո  վորու  թիւնը էս ինքզինքս 

կիտ  նա   լէս պէ  րի կը շա  րու  նա   կուի։ Ան -

ցած շաբ  թու վերջ ալ Վա  քըֆ  լը   գիւ  ղին 

ի նպաստ Գնա  լը կղզիի եկե  ղեցիին 

եւ Կազ  դուրման Կա  յանի պար  տէ   զը 

լե  ցուե  ցաւ։ Ու  րիշ կղզի  ներէն եւ Պո -

լիսէն էկող  ներ պի  լէմ կա  յին։ 

Գի  շեր մը առա  ջէն, Մու  սա լե  րան 

աւան  դութեան պէս եկե  ղեցիին պար -

տէ   զը խա  զան  նե   րով հա  րիսա էփե  ցին 

եւ ծե  ծեցին։ Պա  տարա  գէն ետ  քը հե -

րիսան օրհնուեցաւ, հէմ եկե  ղեցի էկող 

ժո  ղովուրդին բաժ  նուեցաւ, հէմ ալ սի -

րոյ սե  ղանին կե  րուե  ցաւ։ Կի  տիմ քիմ 

ինծմէ զատ մէ  կը չ՚ըսեր ամա խօս  քը 

մէ  ջեր  նիս Վա  քըֆ  լը   գիւ  ղը ծե  ծուած 

հա  րիսան տա  հա հա  մով է էղեր։ Էր -

կուքին ալ հա  մը նա  յող  նե   րը ասի  կա 

պուտ մը թուլ եւ եավան կտեր էին։

Ճա  շի ըն  թացքին աչ  քիս զար  կած 

պա  զի պա  ներն ալ, ամէն մարդ միտ -

քէն կ՚ան  ցունէ ամա կե  նէ ինձմէ զատ 

մարդ չի կրնար ըսել։ Ասոնք միշտ ըսել 

կ՚ու  զէի տէ ֆըր  սաթ մը չէր էլած տի -

մացս։ Առա  ջին ըսե  լիքս ժո  ղովուրդին 

ընդհա  նուր ըլ  լա   լով «մուաշէ  րէթ» 

չկիտ  նա   լուն մա  սին է։ Ախ  պար, հոն 

նպա  տակով մը կա  ցեր էս, քե  զի առ ի 

քա  ղաքա  վարու  թիւն, ատ նպա  տակին 

շուրջ տե  ղեկու  թիւններ կու տան կոր, 

հաթ  թա պատ  րաստու  թիւն մը ընե -

լով, պուտ մըն ալ զուար  ճա   նաս տէ -

յիմ ջանք կը թա  փեն կոր։ Զահ  մէթ մը 

ըրէ տէ, քա  նի մը վայրկեան, չա  թալդ 

տա  նակդ ձգէ ու մտիկ ըրէ։ Քո  վինիդ 

հետ կէ  վէզէու  թիւն ընե  լուդ հոն տե  ղի 

ըսուած  նե   րուն ան  կաճ տուր։ Չօ  ճոխ -

նե   րը, հա  մով հայ  կա   կան եր  գեր եր  գե  -

ցին, ո՞վ մտիկ ըրաւ։ Հա, պի  տի ըսէք 

քիմ. միք  րո   ֆօն  նե   րը պէր  պատ էին, 

զըրթ փըրթ տիւ  տիւք կը չա  լէր կոր։ 

Է ան ալ, ատ միք  րո   ֆօն  նե   րը հոն պե -

րողին եւ կա  պողին ամօթն է. անուն 

չի տամ հի  մա եւ գո  նէ պզտիկ փորձ 

մը ընել չտուող  նե   րուն։

Կա  լով, ըսուած  նե   րը մտիկ չը -

նելու հար  ցին։ Մէյ մը քիմ մե  րին 

ժո  ղովուրդը, հէ  լէ օր  թան կեր ու խում 

կայ նէ, համ  բե   րու  թիւն չու  նի։ Ի՞նչ 

տէ  յիմ ամէն խօ  րաթող, ամէն ան  գա  -

մուն էն ծա  րէն հոն կտնուող երե -

ւելի  ներուն տիտ  ղոսնե  րը սը  րա սը  րա 

կը շա  րէ։ Էտե  ւէն ալ, Ադամ Եւա -

յին ստեղ  ծուելէն պաշ  լա   յելէն խօս  քը 

վե  ցազա  րեայի պէս կ՚երկնցու  նէ կը 

կե  նայ։ Ըսե  լիք  նիդ կարճ եւ կտրուկ 

պռնէք նէ ամօ՞թ կ՚ըլ  լայ։ Մէկ մասն 

ալ փո  րը կշտա  ցուց կա  մաց մը սպրդե -

ցաւ կնաց, սան  քիմ զի  յաֆէ  թի հրա -

ւիրուած էր։ 

Հի  մա ին  ծի, մենք ասանկ էնք իշ  տէ 

պի  տի ըսէք, ամա նո  րէն ալ կ՚ըսեմ, 

աս տե  սակ նա  սիհաթ  ներս 

ան  կա   ճի էտեւ մը ընէք, 

զա րար լը ել լո ղը դուք 

կ՚ըլլաք։  

Սիրոյ սեղաններ եւ 
մատաղներ

Պատերազմներ՝ 
երջանիկ 
կամ դժբախտ

Պրն. Փութին, 
ի՞նչ կը նշանակէ ժողովուրդ։

Ուկա-Ուկա-
Ակա-Ակա
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Այս օրերուս ունկնդրե ցինք երեք ալ պոմներ, 

որոնք բո լորո վին տար բեր երաժշտա-

կան ոճեր ներ կա յաց նե լով հան դերձ թո ղու-

ցին նոյն տպա ւորու թիւնը, որն է երաժշտու-

թեան տիեզե րակա նու թիւնը։ Ինչ փոյթ որ 

անոնցմէ եր կուքը խիստ շրջա նային էին ու 

կը ցո լաց նէին որոշ մշա կոյ թի մը ելե ւէջ նե րը։ 

Բա ռերը հասկնա լը 
որ քանով կա րեւոր են 

Մեր լսած առա ջին ալ պո մը եղաւ 

տէր սիմցի Տո ղան Չէ լիքի վեր ջերս «Քա-

լան» ըն կե րու թեան կող մէ հրա տարա կուած 

հե ղինա կային խտա սալի կը՝ «Զէուդ» (Անէծք)։ 

Միայն մէկ բա ցառու թեամբ բո լորն ալ իր 

յօ րինումնե րէն բաղ կա ցող ալ պո մին մէջ 

երի տասարդ եր գա հանը կը ներ կա յաց նէ 

իր ժո ղովուրդի բազ մա դարեան մշա կու-

թա յին աւան դը։ Ինք գրած է նաեւ այդ 

եր գե րուն խօս քե րը, բո լորն ալ զա զայե-

րէն լե զուով։ Տո ղանի երաժշտու թիւնը լսե-

լու պա հուն խիստ հասկնա լի կը դառ նայ 

այն հա մոզու մը, ըստ որու «անա ղարտ» 

երաժշտու թեան մէջ բա ռերը հասկնա լը 

կամ չհասկնա լը այդքան մեծ նշա նակու-

թիւն չու նի։ Ունկնդրո ղը կրնայ զա զայե րէն 

չի մանալ, բայց ան հա ւատա լի հա րազա տու-

թեամբ կը ներ թա փան ցէ Տո ղանի եր գե րու 

աշ խարհին։ Ար դէն եր գիչ եր գա հանի գլխա-

ւոր նպա տակն ալ այդ է։ Տէր վի շի մը նման 

շրջիլ մարդկանց մէջ, դպչիլ անոնց սրտե-

րուն, բան մը փո խանա կել իր տա ռապան-

քէն կամ ու րա խու թե նէն եւ տպա ւորու-

թիւն մը թո ղուլ այդ դպչած նե րուն մօտ։ 

Եթէ այս է արուես տա գէտին նպա տակը, 

մենք ան վա րան հա մոզուած ենք որ ան 

յա ջողած է իր ուխտած նպա տակին մէջ։ 

Ար ժա նի կեր պով ծա ռայած է իր պա պենա-

կան մշա կոյ թին, ու յաջողած՝ այդ բա զում 

տա րինե րու իմաս տութեամբ ձե ւաւո րուած 

տա րած քով փոքր, բայց խորհրդով մեծ 

մշա կոյ թին մեր ժա մանակ նե րու եւ իրեն 

յա տուկ դրոշ մը դնել։

Ըն դե լու ծուիլ նուագա րանի հետ

Առա ջին ան գամ երեք տա րի առաջ 

Պաթ ման քա ղաքի մէջ հա ճոյ քը ու նե ցած 

էի վա յելե լու Սէ տաթ Անա րի յան կարծա-

բանու թիւնը։ Պաթ մա նի, ան մո ռանա լի շար-

ժանկա րի նկա րահան Եըլ մազ Կիւ նէ յի անու նը 

կրող շար ժանկա րի սրա հին մէջ կը ցու-

ցադրուէր Հա յաս տա նի առա ջին գե ղարուես-

տա կան շար ժանկա րը՝ «Զա րէ»։ Հա մօ Բէկ-

նա զարեանի կող մէ 1926-ին նկա րահա նուած 

այս ֆիլ մը այդ տա րինե րուն պայ մաննե րուն 

հա մաձայն ան ձայն էր։ Ցու ցադրու թեան կազ-

մա կեր պիչնե րը այս ֆիլ մին հա մար հրա-

ւիրած էին անու նը ան յայտ երա ժիշտ մը։ 

Ան գա րայէն եկած այս երի տասարդ մար-

դը պաս տա ռի կող քին ծա լապա տիկ նստաւ 

գե տին ու ֆիլ մին հե տեւե լով ամ բողջ ցու-

ցադրու թեան տե ւողու թեամբ յան կարծա-

բանու թեամբ նուագեց ցու ցադրու թեան պատ-

շա ճող եղա նակ ներ։ 

Աւար տին խան դա վառու թեամբ մօ տեցայ 

ու շնոր հա ւորե ցի զինք։ Հա մես տութեամբ 

շնոր հա կալու թիւն յայտնեց։ Պար զուեցաւ 

որ Ուրֆա ծնած է, բայց հա մալ սա րանի 

ուսման հա մար այժմ կը բնա կի Ան գա րա։ 

Իսկ ես կը հե տաքրքրուէի այդ յան կարծա-

բանու թեան մէջ մերթ ընդ մերթ յստա կացող 

Կո միտա սեան մե ղեդի ներով։ Ան պա տաս-

խա նեց՝ «Նախ քան գալս, ունկնդրե ցի Չի լին-

կի րեան քա ռեակի կա տարումնե րը…»։

Երի տասարդ նուագա ծուն ժա մանա կի 

ըն թացքին ա՛լ աւե լի տի րապե տած կ՚երե ւի 

իր նուագա րանին։ Սան թուրը հին ու աւան-

դա կան նուագա րան մը ըլ լա լով հան դերձ 

ժա մանա կակից առու մով չէ մշա կուած եւ 

ու սուցման հա մար յա տուկ կա նոն մըն ալ 

չու նի Թուրքիոյ մէջ։ Այդ իսկ պատ ճա ռաւ 

Սէ տաթ Անար իր արուես տին մէջ ըն տե-

լանա լու մի տու մով բազ միցս այ ցե լած է 

Պարսկաս տան եւ սան թուրի լայն գոր ծա-

ծու թիւն ու նե ցող այդ երկրին մէջ աշ խա-

տած է տե ղացի կա րեւոր վար պետներ՝ 

Նավիտ Փիր մուհամ մէ տի եւ Ճա վիտ Մու-

սա փու րի հետ։ Ան աշ խա տակ ցած է նաեւ 

Արաշ Ռույկար տա նի հետ, որ անուանի 

դա փահար (Էր պա նէ նուագող) մըն է։ 

Անար արե ւելեան երաժշտու թեան այս 

ճոխ կու տա կու մը ունկնդրող նե րուն կը ներ-

կա յաց նէ «Պե լակատ» (ճար տա սանու թիւն) 

անուն ալ պո մով։

«Մու կամ»ը՝ մեր սի րելին 

Եթէ Տո ղան Չէ լիքի յօ րինումնե րով շրջե-

ցանք Տէր սի մի լեռ ներն ու ձո րերը, եթէ 

Սէ տաթ Անար մեզ տա րաւ Պարսկաս տա-

նէն մին չեւ Հնդկաս տան եր կա րող Մե տաք-

սի ճամ բա ներով, այս ան գամ Ռա մին Ֆար-

հանկնի յա կու գայ Հա րաւա յին Կով կա սեան 

լեռ նե րէն մին չեւ Կաս պից Ծով եր կա րող 

սի րոյ եր գե րով մեզ սփո փելու։ Իրաւ ալ 

սփո փիչ ան դորրու թիւն մը կը տի րէ Ռա մինի 

թէ նոր ձայ նին մէջ։ Ան կը սի րէ իր եր կիրնե-

րը։ Սո վորա կան չէ եր կիր բա ռի հոգ նա-

կի գոր ծա ծու թիւնը, բայց ինչ ընես որ մեր 

աշ խարհագ րա կան հա տուա ծին մէջ այնքան 

ալ տա րօրի նակ երե ւոյթ չէ։

Եթէ արեւմտեան եր կիրնե րու մէջ մար-

դիկ կը բնա կին քա նի մը հա րիւր տա րիէ 

ի վեր իրենց ըն տա նիքին պատ կա նող տու-

նե րու մէջ, մեզ նման ժո ղովուրդնե րու մօտ 

դժուար է գտնել քա նի մը սե րունդը մէկ-

տե ղող, թո ղենք բնա կարան նե րը, գե րեզ մա-

նատու ներ ան գամ։ Այս ալ պատ ճառ կը 

դառ նայ պատ մա կան հայ րե նի քի, ծննդա-

վայ րի եւ ապ րուած վայ րե րու զա նազա-

նու թեան։ Բա նիմաց միտ քը ան շուշտ որ 

այդ բո լորէն ալ յատ կութիւններ պի տի 

պա րու նա կէ իր մէջ։ Ահա ւասիկ Ռա մին 

այս տե սակի օրի նակ մը ըլ լա լով կը ներ-

կա յանայ։ Ան ծա գու մով Ատրպէյ ճանցի է, 

քա ղաքա ցիու թեամբ պար սիկ եւ այժմու 

բնա կու թեամբ թուրքիացի։ Ո՞վ իր մէ կրնայ 

սպա սել որ ան հա ղորդ մնայ այս բո լորին 

նկատ մամբ։ Ար դա րեւ իր հրա տարա կած 

ալ պո մի են թա խորա գիրն է՝ «Մի ջին Արե-

ւելեան Եր գեր»։ Այս խտա սալի կի 12 եր գե րէն 

միայն եր կուքը հե ղինա կային բնոյթ ու նին, 

Ճա հան կիր Ճա հան կի րովի «Ալա կէօզ» եւ 

Յով հաննէս Պա տալեանի «Սա րերի Հո վին 

Մեռ նեմ» եր գե րը։ Ալ պո մը են թա խորա գիրը 

ար դա րաց նող բնոյ թով կ՚ընդգրկէ թրքե րէն, 

քրտե րէն, հա յերէն, լա զերէն, պարսկե րէն 

եւ յու նա րէն կա տարումներ։

Թէ նոր Ռա մին Ֆար հանկնի յա երաժշտա-

կան աշ խա տու թիւննե րու կող քին, նաեւ 

հա սարա կական գոր ծիչ է, մա նաւանդ գաղ-

թա կան նե րու իրա ւունքնե րու պաշտպան-

ման, հա մաշ խարհա յին խա ղաղու թեան եւ 

ժո ղովուրդնե րու բա րեկա մու թեան ծի րէն 

ներս։ Թե րեւս ալ այս է պատ ճա ռը որ ան 

կ՚երա զէ հա մեր գով մը ներ կա յանալ Հա յաս-

տա նի երաժշտա սէր նե րուն։      

«Եռաբլու րի սա լաքա րերին վրայ զգոյշ 

պի տի քա լել։ Սա Ղա րաբա ղեան 

պա տերազ մի օրե րուն, եւս զի նադա դարի 

ժա մանակ ին կած 800 ըն կերնե րի, քա ջարի 

ազա տամար տիկնե րի գե րեզ մանն է. Հա յոց 

Զօ րավա րին ու Սպա րապե տին գե րեզ մանն 

է։ Սա սուրբ հող է»։

Խօ սողը Եռաբ լուր զի նուո րական ազ գա-

յին գե րեզ մա նատան մէջ 33 հո գինոց աշա-

կեր տա կան խումբին հայ րա բար բա ցատ-

րութիւններ տուող կա պիտան Պա րոն Ալ բերտ 

Առա քելեանն է։ Պա րոն Առա քելեանը, վաթ-

սուննոց մարդ, իր բարձր հա սակով, զի նուո-

րական հա մազ գեստով, պինդ մարմնով ու 

առոյգ խօ սակ ցութեամբ բո լոր աշա կերտնե-

րուն վրայ կը ձգէ մեծ տպա ւորու թիւն։ Պա րոն 

Առա քելեանին շեշ տը այնքան զօ րաւոր է եւ 

թունդ, որ բա րեկա մին կու տայ վստա հու-

թիւն, իսկ թշնա միին՝ սար սափ։ Պա րոն Առա-

քելեանը կը հպար տա նայ երբ կ՚աւելցնէ, թէ 

հոն թա ղուած է նաեւ... իր հայ րը։

Եռաբ լուրը Հա յաս տան այ ցե լող օտա-

րազ գի զբօ սաշրջիկ նե րու ու ղեգրու թեան վրայ 

շատ ան գամ չ՚երե ւիր։ Բայց ամե րիկա հայ 

վար ժա րանի աւար տա կան դա սարա նի աշա-

կերտնե րու այս խումբը, դէ պի հայ րե նիք 

կա տարած ճա նաչո ղական շրջապ տոյտին 

առա ջին օրը, եւ դեռ առա ւօտեան առա ջին 

ժա մերուն, կ՚այ ցե լէ այս «Սուրբ հող»ը, սպի-

տակ մե խակ ներ կը զե տեղէ գե րեզ մաննե-

րուն վրայ ու երբ պահ մը կը հան դի պի 

հե րոս նե րու դեղ նած լու սանկար նե րուն՝ կը 

տես նէ տա րեկից դէմ քեր։

Աշա կերտնե րէն մէ կը կը մօ տենայ. 

–Պա րոն, դուք մե զի ին նե րորդ դա սարա նին 

խօսք մը սոր վե ցու ցած էիք, անի կա յի շեցի. 

«Մահ ո՛չ իմա ցեալ մահ է, մահ իմա ցեալ՝ 

ան մա հու թիւն է»։

Բո լոր աշա կերտնե րը կը մտնեն գե րեզ մա-

նատան մա տու ռը։ Մո մեր բռնած՝ միաբե րան 

կ՚եր գեն. «Տէր, Ողոր մեա՛»։ Ապա կը ստեղ-

ծուի լռու թիւն։ Ու անհրա ժեշտ կ՚ըլ լայ, որ 

ստու գա բանու թիւնը խօսք առ նէ ու սփո փէ 

մատ ղաշ սիր տե րը. –Սի րելի ներ, եթէ գիտ-

նանք, թէ բուն ի՛նչ կը նշա նակէ «գե րեզ-

ման» բա ռը, այն ատեն պէտք պի տի չու-

նե նաք այսքան ընկճուած տրա մադ րութիւն 

ու նե նալու։

«Գե րեզ ման»ը պարսկե րէն փո խառու թիւն 

է եւ կու գայ «Գա րազ ման» բա ռէն։ Պար-

սիկնե րու մօտ «Գա րազ ման»ը «Բարձրա-

գոյն Եր կինք»ն է, գա ղափար մը, որ եկած 

է զրա դաշ տա կան հա ւատ քէն։ Պարսկե րէնի 

հնա գոյն հո գեւոր գրու թիւննե րուն մէջ բա ռը 

«Գա րօ-նմա նա» էր եւ բուն կը նշա նակէր 

«Գո վերգնե րու Բնա կարան», ուր կ՚ապ րէր 

Ահու րա Մազ տան (հա յոց դի ցաբա նու թեան 

մէջ՝ Արա մազդ) իր օրհնեալ հրեշ տակնե րուն 

հետ։ Սի րելի ներ, զրա դաշտ պար սիկնե րը, 

ինչպէս նաեւ մենք, մա հը դի տած ենք որ պէս 

ան ցում։ Ան վերջ չէ, այլ՝ սկիզբ։ «Գե րեզ-

ման» բա ռը հարստա ցու ցած է նաեւ մեր 

լե զուն. գե րեզ մա նափոր, գե րեզ մա նապեղ, 

գե րեզ մա նագործ, գե րեզ մա նակուր, գե րեզ-

մա նակրկիտ, գե րեզ մա նասէր, գե րեզ մաննոց, 

գե րեզ մա նատուն։ Բայց ամե նէն նող կա լին՝ 

«գե րեզ մա նապիղծ» ըլ լալն է, ան գի տակ ցե-

լով, թէ գե րեզ մա նատան բո լոր բա րեպաշտ 

բնա կիչ նե րը կը բնա կին երա նելի տեղ մը, 

վայ րե նի վոհ մակնե րու աղա ղակ նե րով գալ 

ու վայ րա գօրէն աւե րել քա րերը։

Կը տես նէ՞ք, մենք երկնա յին կա րեւոր 

բառ մը, կամ գա ղափար մը իջե ցու ցեր 

ենք եր կիր ու տուեր՝ մեր հան գուցեալ նե-

րու ծա ռայու թեան։ Պատ մա բան մը ըսած 

է, թէ հա յերու մօտ «գե րեզ ման» բա ռը հեգ-

նա կան իմաստ ու նի, ան կը ծաղ րէ մա հը։

Խումբը դուրս կ՚ել լէ մա տու ռէն եւ ին կած 

տրա մադ րութիւննե րէն։ Աշա կերտնե րէն մէ կը, 

տա քարիւն տղայ, կ՚ան մա հաց նէ Մկրտիչ 

Պէ շիկ թաշլեան բա նաս տեղծը, ան գե րեզ ման 

թա ղուած հե րոս նե րուն հա մար կ՚ար տա սանէ 

«Թա ղումն Քա ջորդւոյն»էն պա տառիկ ներ...

«... Ու չեր գե ցինք ող բի եր գեր սրտա յոյզ՝»

«Երբ պա տան ւոյն բա ցինք մը ռայլ փո սին 

դուռ...»

«Պէտք չէր դա գաղ, եւ ո՛չ ճեր մակ 

պա տանքներ,»

«Որով գո ցուէր ազա տոր դի քա ջոր դին,»

«Նա յետ մար տին կար ծես յոգ նած կու 

հանգչէր,»

«Ու վե րար կուն կար միր՝ բա ւեր իւր 

ան ձին։»

«Բայց երբ գը լուխն ի բարձ դը րինք 

հո ղաշէն,»

«Տե սանք ըզ գեղ ճակ տին ու վէր քըն 

պայծառ...»։ 
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Մեր երաժշտութեան 
տարբերակները

ԱՂԱՒՆԻ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ

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

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

յս օրերուս ունկնդրեցինք երեք ալպոմներ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Ռա մին Ֆար հանկնի յա

Սէ տաթ Անա ր

Տո ղան Չէ լիք

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ


