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Թե  րեւս ալ բո  լորո  վին բնա  կան է այն 

զար  մա   նալի նմա  նու  թիւնը, որ կը 

նկա  տենք մեր ապ  րած երկրի վար  չա  -

կար  գին եւ ազ  գա   յին հաս  տա   տու  թիւննե -

րու մի  ջեւ։ Բո  լորիս ծա  նօթ է, որ երկրէ 

ներս ան  հա   ւատա  լի հա  մեմա  տու  թիւնով 

զեղ  ծա   րարու  թիւններ եւ գայ  թակղե -

ցու  ցիչ հրա  պարա  կումներ կը լսուին, 

բայց իշ  խա   նու  թիւննե  րը մեծ վար  պե  -

տու  թեամբ կը շրջեն այդ բո  լորը։ Պահ 

մը յի  շենք Նո  յեմ  բե   րին ծայր տուած մեծ 

դրա  մաշոր  թութիւ  նը։ Անու  րա   նալի, ան -

հերքե  լի փաս  տե   րով հրա  պարա  կուած 

այդ զեղ  ծա   րարու  թիւնը մեծ ճար  պի   կու -

թեամբ քօ  ղար  կուեցաւ, բո  լոր մեղ  քը բեռ -

ցուելով Ֆէ  թուլլահ Կիւ  լէ   նի ու  սե   րուն։ 

Նոյնպէս յի  շենք «Կէ  զի»ի ապստամ -

բութիւ  նը, որ ժո  ղովրդա  կան ընդդի  մու -

թեան ցայ  տուն ապա  ցոյց մըն էր, բայց 

այդ ժա  մանա  կուայ վար  չա   պետ՝ այ  -

սօ   րուայ նա  խագա  հը կրկին յա  ջողե  ցաւ 

ժո  ղովուրդին մեծ տո  կոսը հա  մոզե  լու, 

թէ պա  տահած  նե   րը ար  տա   սահ  մա   նէն 

բե  մադ  րուած եւ իրեն վար  չա   կար  գին 

դէմ լա  րուած ծու  ղակ մըն է։ 

Եւ ինչ զար  մա   նալի, որ եր  կի   րի տի -

րող մտայ  նութիւ  նը իր ան  մի   ջական ար -

ձա   գան  գը կը գտնէ փոք  րա   թիւ հայ հա -

սարա  կու  թեան մէջ ալ։ Պահ մը յի  շենք 

Ատա  նայի մէջ յայտնա  բերուած եւ դէ  պի 

Սու  րիա առա  քուած զէնք ու զի  նամ  թերքի 

խնդի  րը։ Հոն ալ իշ  խա   նու  թիւնը նոյն 

ճար  պի   կու  թեամբ ժո  ղովուրդին աչ  քին 

մէջ նա  յելով բո  լորը հա  ւաս  տիացուց, որ 

մար  դա   սիրա  կան օգ  նութիւն կը փո  խադ -

րուի դէ  պի Սու  րիա։ Իսկ այ  սօր երբ «Նիւ 

Եորք Թայմս»ի նման հե  ղինա  կու  թիւններ 

կու գան ծանր պնդումնե  րով, իշ  խա   նու -

թիւնը կը շա  րու  նա   կէ իր անդրդուելու 

կե  ցուած  քը ու կը պնդէ թէ այս բո  լորը 

քա  ղաքա  կան թա  կարդներ են։ 

Կա  րելի է որ այդպէս ըլ  լայ, բայց 

դար  ձեալ շատ կա  րեւոր հար  ցումներ 

կը մնան ան  պա   տաս  խան։ Օրի  նակի հա -

մար կա  րելի չ՚ըլ  լար բա  ցատ  րել թէ ար -

դեօք ին  չու այդքան մեծ գու  մարներ 

պա  հուած են ննջա  սենեակ  նե   րու դրա -

մարկղնե  րու մէջ։ Իրաւ ալ օրի  նական 

դրա  մի հա  մար ո՞վ կը մտա  բերէ կօ  շիկի 

տու  փե   րու մէջ պա  հել։ Բայց ինչպէս որ 

ըսինք, այս պատ  կերնե  րը ի զօ  րու են 

նաեւ մեր հա  մայնքա  յին հաս  տա   տու -

թիւննե  րէն ներս ալ եւ դար  ձեալ որ  քան 

զար  մա   նալի թէ մեր մէջ ալ քիչ չեն այն 

միամիտ  նե   րը, որոնք կոյրզկու  րայն կը 

հա  ւատան ձե  ւով մը իրենց վստա  հած 

մարդկանց։ 

Մենք ի զուր կը փոր  ձենք ցոյց տալ 

թէ թա  գաւո  րը իրաւ ալ մերկ է։ Ո՛չ, 

անոնք եր  դուած են եւ իրենց վստա -

հած մար  դի   կը այսպէս չեն կրնար ըլ -

լալ։ Կեան  քի մէջ ամե  նադ  ժուար բա -

ներէն մէ  կը ըլ  լա   լու է կոյրզկու  րայն 

հա  ւատա  ցողը ան  հա   տը ուշքի բե  րել։ 

Ո՛չ, ան կը յա  մառի իր ուխտին մէջ եւ 

բա  ւական դժուար է զայն ար  թուն պա -

հել։ Ներ  կայ ըն  կե   րային կեան  քի կա -

րեւո  րագոյն առա  քելու  թիւննե  րէն մէկն 

է թա  փան  ցի   կու  թիւնը։ Ժո  ղովրդա  վարա -

կան սկզբունքնե  րը յա  ջողած ըն  կե   րու -

թիւններ կը յար  գեն այդ սկզբունքը եւ 

բա  ցի ռազ  մա   կան գաղտնիք  նե   րէ հա -

սարա  կու  թիւնը դիւ  րաւ կը հաս  նի իր 

հե  տաքրքրուած բո  լոր պե  տական գի -

տելիք  նե   րուն։ Այդ տե  սակ եր  կիրնե -

րու մէջ ոչ ոք իրա  ւունք ու  նի ազ  գա  -

յին կամ պե  տական նիւ  թե   րը հա  սարակ 

ժո  ղովուրդէն գաղտնի պա  հելու։ 

Բայց ինչ որ նշե  ցինք Թուրքիոյ պե -

տակա  նու  թեան հաշ  ւոյն ափ  սո   սան  քով 

կը տես  նենք որ ի զօ  րու է նաեւ մեր 

փոք  րա   թիւ հա  մայնքէն ներս։ Ձե  ւով 

մը իշ  խա   նու  թիւնը ձեռքբե  րած ամէն 

ոք իր կար  գին գաղտնա  պահու  թիւն մը 

կը տնօ  րինէ ամ  բողջ հա  սարա  կու  թեան 

նկատ  մամբ։ Եւ զար  մա   նալի է որ այս 

գի  տակ  ցութե  նէն զերծ մնա  ցած ըն  կե  -

րու  թիւնը պատ  կե   րացում ան  գամ չու  նի 

թէ ինք ինչ իրա  ւունքնե  րու տէր պէտք 

է ըլ  լայ եւ որ  քա  նով տէր եղած է։        
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Իսթանպուլահայ ընկերային կեանքի սիրուած դէմքերէն, Ս. Փրկիչ Ազգային 

Հիւանդանոցի բազմամեայ վիրաբոյժ Գրիգոր Եանըքն ալ յուղարկեցինք։ Ծնած 

էր 1934-ին Եոզղատ, բազմազաւակ ընտանիքի մը իբրեւ հինգերորդ որդին։ 

1962-ին աւարտեց Իսթանպուլի Համալսարանի բժշակական բաժինը, իսկ 1970-

ին վկայուեցաւ իբրեւ մասնագէտ վիրաբոյժ։ Ան ընկերային անցուդարձերու 

նկատմամբ միշտ շահախնդիր գտնուելով հանդերձ խուսափած էր ազգային-

վարչական պաշտօններ ստանձնելէ, իր մարդկանց հետ յարաբերութեան 

ընթացքին պահած փափկանկատութեան պատճառաւ։ 

Տոքթ. Եանըքի թաղումը կատարուեցաւ 17 Սեպտեմբեր Չորեքշաբթի, 

Սամաթիոյ Ս. Գէորգ եկեղեցին ու ամփոփուեցաւ Պալըքլըի գերեզմանատունը։ 

Հանգիստ յոգնատանջ ոսկորներուն։  

Մտա ծելով որ ըն թերցող նե րուն ծա նօթ 

ըլ լա լու է ան մահ վի պագիր Ռաֆ-

ֆիի «Խա չագո ղի Յի շատա կարա նը» 

անուն ծայր աս տի ճան իրա պաշտ ու 

պատ կե րալից վէ պը, յար մար կը դա տենք 

մեր օրե րու մեծ խար դա խու թեանց 

հե ղինակ ներն ու ազ գա յին հարստու-

թեանց, եկե ղեցա պատ կան կա լուած նե րու 

եւ սրբու թիւննե րու աչք տնկող զեղ ծա-

րար նե րը, իրենց ար տա քին ար դիական 

երե ւոյ թէն դա տելով կո չել «Ժա մանա-

կակից Խա չագող ներ»։

Պոլ սա հայե րու հա մար բա ւական 

ծա նօթ իրո ղու թիւն է սա վեր ջին տաս նա մ-

եակ նե րուն Պէ յօղ լու թա ղի Ս. Եր րորդու-

թիւն եկե ղեց ւոյ վար չութեան վա յելած 

համ բա ւը։ Պոլ սոյ աւե լի քան 30 եկե-

ղեցի ներու մէջ սե փական կա լուած նե րու 

առու մով ամե նահա րուստ այս եկե ղեցին, 

այդ պատ ճա ռաւ մեր յի շած ամե նահին 

օրե րէն այս կողմ յա ճախ թի րախ եղած 

է իր վա րիչ նե րէն ոմանց վե րագ րուած 

դրա մաշոր թութեանց պատ մութիւննե րու։ 

Եկուր տես որ միջ հա մայնքա յին ծա նօթ 

գաղտնա պահու թեամբ, զեղ ծա րարու թիւննե-

րը միշտ քօ ղար կուած են վար չա կան նե րուն 

կող մէ, որու հե տեւան քով ալ բո լոր կազ մը 

խա չագո ղու թեան մեղ սա կից հա մարուած։ 

Սո վորա կան սկզբունք է, որ մա մուլն 

ալ խու սա փի, եւ պէտք է խու սա փի բո լոր 

այն լրա տուու թիւննե րէն, զո րս փաս տե լու 

հնա րաւո րու թիւն չու նի։ Ահա այս է որ կը 

դիւ րացնէ խա չագող նե րու գոր ծը։ Անոնց 

արարքնե րը կը լսուին միայն բամ բա սան քի 

բնոյ թով։ Իսկ ասէ-կօ սէնե րը տա րածող նե րը 

եր բեք իրենց անուննե րու հրա պարակ ման 

հա մար ձա կու թիւն չեն ու նե նար եւ «ինձմէ 

լսած մի ըլ լար» յան կերգով կը սկսին իրենց 

պա տումնե րուն։

«Ակօս» որ նման վա րանումներ եր բեք 

չէ ու նե ցած, Հրանդ Տին քի խմբագ րա պետու-

թեան մի ջոցին յա ջողած էր այդ տե սակի 

զան ցա ռու թիւններ կան խե լու։ Ան՝ օրի նակի 

հա մար հե ռաւոր թա ղի մը եկե ղեցա պատ կան 

տա րած քը վա ճառել փոր ձող «ազ գա յին»ի 

մը «ապազ գա յին» գոր ծը խան գա րած էր։ 

Այդ բո լորը նկա տի ու նե ցող խա չագող-

ներ յա ջողե ցան հա կաքա րոզ չութիւն ծա ւալել 

«Ակօս»ի դէմ։ Այ սուհան դերձ Ս. Եր րորդու-

թեան վեր ջին ընտրու թիւննե րուն, երբ սաս նե-

ցի հա յեր այ լընտրան քա յին խմբակ մը կազ-

մե լով մաս նակցե ցան ընտրու թեան, բա զում 

պոլ սա հայեր փու թա ցին խա չագող նե րու 

խումբին աջակ ցե լու։

Իսկ այ սօր, իր կազ մին մէջ վա տահամ-

բաւներ ու նե ցող թա ղական խոր հուրդը 

կը փոր ձէ եկե ղեց ւոյ մե ծագոյն կա լուա-

ծը՝ Թո քաթ լեանի շէն քը թա լանե լու։ Այս 

մա սին մտա հոգու թիւնը հա մատա-

րած ըլ լա լով հան դերձ, հա ւանա-

կան աւա զակու թիւնը կան խե լու 

մի ջոց նե րը խիստ սահ մա նափակ 

են։ Նոյ նիսկ վախ յայտնող ներ 

կան «այս մար դի կը եկե ղեցին ալ 

կը ծա խեն» ըսե լով, բայց միշտ 

«ինձմէ լսած մի ըլ լար» յան կերգով։ 

Այս հանգրուանին կաս կա ծելի 

պի տի դառ նան ոչ միայն թա ղական 

խոր հուրդի ան դամնե րը, այլ նոյ ն-

իսկ անոնց բա րեկամ նե րը, մին չեւ 

իսկ փո ղոցը հան դի պած պա հուն 

բա րեւ փո խանա կող նե րը։

Ու րեմն իբ րեւ զգու շացման 

մի ջոց՝ կոչ կ՚ուղղենք բո լոր անոնց, 

որոնք բա ժին չու նին նա խատե ս-

ւած կո ղոպու տին մէջ, հե ռու մնան 

անոնց խա չագո ղական որո շումնե-

րէն։ Չենք պնդեր որ ամ բողջ կազ մը 

խա չագող է, բայց իրա ւասու թիւնը 

բո լորո վին կորսնցու ցած այդ կազ-

մի որո շումնե րը բո լորն ալ կաս-

կա ծելի պի տի դարձնէ։ 

Այս նոյն կաս կա ծէն բա ժին պի տի 

վի ճակի նաեւ օրի նակա նու թիւնը կորսնցու-

ցած թա ղակա նու թեան որե ւէ շի նարա րական 

ըն կե րու թեան հաշ ւոյն միջ նորդու թիւն առա-

ջար կողնե րուն։ 

Ինչպէս կ՚երե ւի, վտան գա ւոր հո րիզո-

նի վրայ է հետզհե տէ բո վան դակ պոլ սա-

հայու թեան ար ժա նապա տուու թիւնը։ Վեր ջա-

պէս խնդրոյ առար կայ կա լուա ծի ճակ տին 

գրուած է «ԱԶ ԳԱ ՊԱՏ ԿԱՆ»։

Աշու ղա կան եր գա րուես տը հայ երաժշտա-

կան ամ բողջու թեան մէջ ամե նաժո-

ղովրդա կան երանգնե րէն մէ կը կը ներ կա յացը-

նէ։ Եւ այդ տա ղասաց նե րու, վի պասան նե րու, 

գու սաննե րու եւ աշուղնե րու աւան դութեան 

մե րօրեայ ներ կա յացու ցիչնե րէն է Աշուղ Լէյ-

լի։ Ան ծո ռան ծո ռերէն է հե թանո սական 

ժա մանակ նե րու վար ձակնե րուն։ Աշու ղը 

որ քան ալ ծնի ժո ղովուրդի ծո ցէն, որ քան 

ալ եր գէ ու ածէ աս տուածա տուր շնոր հով, 

երբ կ՚ապ րի մեր ժա մանակ նե րուն, երբ կը 

պա տակա նի սո վետա կան սե րունդին, կը 

դառ նայ ու սեալ աշուղ։ Ահա այդպի սին է 

Աշուղ Լէյ լի, որ իր երաժշտա կան առա-

ջին ու սումը ստա ցած է ծննդա վայր Պոկ-

տա նով քա յի Երաժշտա կան Միու թեան մէջ։ 

Ամուսնա նալով տե ղափո խուած է Հա յաս-

տան, ուր յա ճախած է Աշուղ Ճի վանիի 

անուան երաժշտա կան դպրո ցը։

Իսկ Տէնկպէժ Կա զին Դատ վա նի գիւ ղե րէն 

է ու ան ալ իր մշա կոյ թի վի պասա նական 

աւան դը կը փո խան ցէ այս օրուան եւ ին չո՞ւ 

չէ, նաեւ վա ղուան։ Կա զին հե ղինակն է աւե լի 

քան տա սը ալ պոմնե րու եւ ելոյթներ ու նե-

ցած է երկրի եւ ար տա սահ մա նի զա նազան 

քա ղաք նե րու մէջ։ Ան այժմ իր արուես-

տը կը փո խան ցէ ապա գային, քա նի որ 

նո րահաս սե րունդին կ՚ու սուցչա գոր ծէ իր 

իսկ հիմ նած «Վա նի Կին Արուես տա գէտ-

նե րու Միու թեան» մէջ։

Աշուղ Լէյ լի եւ Տէնկպէժ Կա զին բո լորն ալ 

իգա կան սե ռի պատ կա նող տա սը նուագա-

ծու նե րու ու եր գիչնե րու ըն կե րակ ցութեամբ 

բեմ ելան 12 Սեպ տեմբեր Ուրբաթ երե կոյ 

Իս թանպու լի Թեք նիք հա մալ սա րանի Մաչ-

քա յի ամ փի թատոր նին մէջ։ Վաս տա կաւոր 

երգչու հի ները շուրջ մէ կու կէս ժամ խնա մեալ 

յայ տա գիր մը ներ կա յացու ցին ունկնդիր նե-

րուն, իրենց հե ղինա կային կամ ժո ղովրդա-

կան եր գա ցան կէն։

Ներ կայնե րուն հա մար ու րա խառիթ այս 

հան դի պու մը կա յացաւ Եւ րո միու թեան կող-

մէ ֆի նան սա ւորուած «Հա յաս տան-Թուրքիա 

բնա կանո նաց ման գոր ծընթա ցի զօ րակ ցութեան 

ծրա գիր»ի շրջա նակով, Անա տոլու Քիւլթիւր 

ըն կե րու թեան կազ մա կեր պութեամբ։

Նշենք որ այս հա մեր գը Երե ւան եւ Վա նի 

մէջ կա յացող շար քի մը վեր ջին օղակն էր։         

Ոչ եւս է Տոքթ. Գրիգոր Եանըք  

«ԱԶԳԱՊԱՏԿԱՆ» 
Արժանապատուութիւն

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

«Ա
կօս»ի ըն  թերցող  նե   րուն հա  մար 

ծա  նօթ իրո  ղու  թիւն է Թուրքիոյ 

Հայ հա  սարա  կու  թե   նէ ներս հայ  րե   նակ -

ցա   կան միու  թիւննե  րու յայտնու  թիւնը։ 

Վեր  ջին տա  րինե  րուն յա  տուկ այս զար -

գա   ցու  մը առ  հա   սարակ կ՚իրա  կանա  նար 

Իս  թանպու  լի մէջ։ Իս  թանպուլ բնա  կու -

թիւն հաս  տա   տած նախ  կին տեր  սիմցի -

ներ, վա  քըֆ  գիւղցի  ներ, սա  սունցի  ներ, 

սե  բաս  տա   ցիներ կամ մա  լաթիացի  ներ 

հա  մակեր  պե   լով երկրէ ներս դէ  պի ժո -

ղովրդա  վարու  թեան հա  կու  մին, հա -

մար  ձա   կեցան իրե  րայա  ջորդ կեր  պով 

հայ  րե   նակ  ցա   կան միու  թիւններ հիմ  նել։ 

Առայժմ միու  թեան հան  գա   մանք չու -

նե   նալով հան  դերձ նման գոր  ծունէու -

թիւն կը ծա  ւալեն իս  թանպու  լաբնակ 

արաբ  կիրցի  ներ կամ եոզ  ղատցի  ներ։ 

Ան  շուշտ այս բնոյ  թի միու  թիւննե  րու 

առաջ  նա   հերթ օրա  կար  գը կը կազ  մէ 

իրենց եր  բեմնի երկրի մէջ ան  տէ   րու -

թեան մատ  նուած եկե  ղեցի  ներու, վան -

քե   րու, գե  րեզ  մա   նատու  նե   րու եւ այլ 

ազ  գա   յին հաս  տա   տու  թիւննե  րու վե -

րաշի  նու  թիւնը կամ բա  րեզար  դումը։ 

Այսպէս մա  լաթիացի  ներ կամ արաբ -

կիրցի  ներ կ՚աշ  խա   տին գե  րեզ  մա   նատու -

նը վե  րախ  նա   մելու, իսկ սե  բաս  տա   ցինե -

րը քա  ղաքի կի  սաւեր Սուրբ Գէորգ 

եկե  ղեցին վե  րականգնե  լու։

Նման մար  մաջներ ու  նի նաեւ Մշոյ 

հա  յու  թիւնը, որ վեր  ջերս հիմ  նեց իր 

միու  թիւնը՝ «Տա  րօն» անու  նով եւ ի 

տար  բե   րու  թիւն նա  խորդնե  րէն, այս 

ան  գամ ուղղա  կի տեղ  ւոյն, այ  սինքն 

Մշոյ մէջ։ Այս զար  գա   ցու  մը լսե  լով 

իս  կոյն կապ հաս  տա   տեցինք մեր մշե -

ցի բա  րեկամ Ար  մեն Գա  լուստեանի 

հետ, որ  մէ ստա  ցանք լրա  ցու  ցիչ տե -

ղեկու  թիւններ։ «Մու  շի մէջ թուրքե  րու, 

քիւրտե  րու, արաբ  նե   րու կող  քին կ՚ապ -

րին նաեւ հա  յեր։ Ան մեր ալ քա  ղաքն 

է։ Միու  թեան հիմ  նադրու  թե   նէն ետք, 

որ  պէս առա  ջին գործ պի  տի զբա -

ղինք մշա  կու  թա   յին ժա  ռան  գի պահ -

պանման խնդի  րով։ Ար  դէն նախ  քան 

հիմ  նադրու  թիւն ապա  հոված ենք գե -

րեզ  մա   նատան գրան  ցումը։ Հի  մա երբ 

օրի  նաւոր մար  մին դար  ձանք պի  տի 

պա  հան  ջենք եկե  ղեցիի սե  փակա  նու -

թիւնն ալ։ Ներ  կայ դրու  թիւնով միու -

թեան շէն  քը վար  ձած ենք։ Կ՚ու  զենք 

շու  տով սե  փական շէն  քի մը տի  րանալ։ 

Այդ հանգրուանէն ետք մտա  դիր ենք 

հա  յերէ  նի դա  սըն  թացքներ կազ  մա   կեր -

պե   լու։ Մեր հե  ռան  կարնե  րուն մէջ ման -

կամսու  րի ծրա  գիր մըն ալ ու  նինք»։

Իս  թանպու  լի հայ հա  սարա  կու  թե  -

նէն որեւէ նպաստ մը ստա  նալու մա -

սին ուղղուած հար  ցումին ալ Ար  մեն 

Գա  լուստեան տուաւ հե  տեւեալ պա -

տաս  խա   նը՝ «Իս  թանպու  լէն ո՛չ մէկ 

ակնկա  լու  թիւն ու  նինք։ Կը հե  տեւինք 

հայ հա  մայնքի ան  ցուդար  ձե   րուն եւ 

ափ  սո   սան  քով կը տես  նենք որ հա -

մայնքա  յին հաս  տա   տու  թիւննե  րու վա -

րիչ  նե   րը կը շա  հագոր  ծեն իրենց ղե -

կավա  րած հաս  տա   տու  թիւննե  րը։ Իր 

հիմ  նարկը կե  ղեքո  ղէն մե  զի ի՞նչ օգուտ 

կրնայ գալ»։

Ար  մեն Գա  լուստեան իր խօս  քե   րը 

աւար  տեց ըսե  լով թէ ար  տա   սահ  մա   նի 

մէջ կան նախ  կին մշե  ցի հա  յեր, որոնք 

վե  րադառ  նալ կ՚ու  զեն իրենց եր  բեմնի 

քա  ղաքը։ Միու  թիւնը պի  տի զբա  ղի 

նաեւ անոնց վե  րադար  ձի գոր  ծընթա -

ցը դիւ րացնե լու համար։        

Հայրենակցական 
միութիւնները ամենուրեք

Երեւանէն-Վան, 
Լէյլի եւ Կազին 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Տէնկպէժ Կա զին եւ Աշուղ Լէյ լի

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ
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Այս տարի, 60-րդ տա    րեդար    ձին օրը, 

15 Սեպ    տեմբեր 2014 Եր    կուշաբ    թի 

երե    կոյ, Ճե    մալ Րէ    շիտ Րէյ հա    մեր    գասրա   -

հին մէջ վե    ցերորդ ան    գամ բաշ    խո               ւեցան 

Հրանդ Տին    քի անո    ւան մրցա    նակ    նե               րը։ 

Հրանդ Տինք Հիմ    նադրա    մի գոր    ծունէու   -

թիւննե    րէն մէկն է Հրանդ Տին    քի անո    ւան 

ամե    նամեայ մրցա    նակի ծրա    գիրը։ Հիմ   -

նադրա    մը այս առու    մով կազ    մած է յանձնա   -

խումբ մը, որ ամէն տա    րի մրցա    նակ    ներ 

կը բաշ    խէ Թուրքիայէ եւ ար    տերկրէ եր   -

կու ան    հատնե    րու կամ խումբե    րու, կամ 

ալ հաս    տա               տու    թիւննե    րու, որոնք իրենց 

աշ    խա               տու    թիւնով կը սա    տարեն խտրա   -

կանու    թե               նէ, ցե    ղապաշ    տութե    նէ եւ բռնու   -

թե               նէ զերծ, աւե    լի ազատ ու ար    դար աշ   -

խարհ մը գո    յաց    նե               լու, այս ուղղու    թեամբ 

կը պայ    քա               րին բարձր զո    հողու    թիւննե    րով, 

ու այսպէ    սով ու    րիշներ ալ կը խրա    խու   -

սեն նման գա    ղափար    նե               րու հա    մար պայ   -

քա               րելու։

Տինքճեան նո    ւագեց Տին    քի 
յի    շատա    կին

Հան    դէ               սը սկսաւ Արա Տինքճեանի նը   -

ւագով։ Անո    ւանի ու    տա               հարը նախ ինք առան   -

ձին բեմ ելաւ ու կա    տարեց արե    ւելեան մե   -

ղեդի    ներով հա    մեմո    ւած յան    կարծա    բանու    թիւն 

մը։ Ապա օրո    ւան խօս    նակ հան    րա               ծանօթ 

դե    րասան Օլ    կուն Շիմ    շէք կրկին հրա    ւիրեց 

ու    տա               հար Արա Տինքճեանը, այս ան    գամ 

Արի Հեր    կե               լի կի    թառի ըն    կե               րակ    ցութեամբ։ 

Երաժշտա    կան այս երկրորդ բաժ    նին ալ 

աւե    լի խոր տպա    ւորու    թիւն կը թո    ղուր կի   -

թառի ու ու    տի զի    րար ամ    բողջաց    նող յան   -

կարծա    բանու    թիւնը։

Ապա հան    դի               սավա    րը բեմ հրա    ւիրեց 

Հրանդ Տինք Հիմ    նադրա    մի նա    խագահ Ռա   -

քէլ Տին    քը, որ հա    յերէն, քրտե    րէն եւ թրքե   -

րէն լե    զու    նե               րով ող    ջունեց ներ    կա               ները։ Տի   -

կին Տինք իր ամ    փոփ ելոյ    թի ըն    թացքին 

ներ    կա               ներուն ու    շադրու    թիւնը հրա    ւիրեց ցե   -

ղաս    պա               նու    թե               նէ հա    րիւր տա    րի ետք նոյն 

տա    րած    քաշրջա    նի վրայ կրկնո    ւող ող    բերգու   -

թիւննե    րուն, շեշ    տե               լով Էզ    տի ժո    ղովուրդին 

    դէմ կա    տարո    ւած ջար    դին։ Նշեց որ տո    ւեալ 

այս պայ    մաննե    րու մէջ ալ աւե    լի իմաստ 

կը ստա    նայ մար    դու իրա    ւունքնե    րու, խօս   -

քի ազա    տու    թեան եւ խա    ղաղու    թեան հա   -

մար մղո    ւած պայ    քա               րը։ 

Ապա խօս    նա               կը թո    ւեց Ռա    քէլ Տին    քի, 

Օյա Պայ    տա               րի, Մե    րի Գալ    տո               րի, Նա    թաշա 

Քան    տի               շի, Ժէ    րարտ Լի    պարի    տեանի, Քու    մի 

Նա    յիտո    ւի, Պաս    քըն Օրա    նի, Քէ    նըթ Ռո    թի 

եւ Շա    բաթօ    րեայ Մայ    րե               րու անուննե    րը, որ   -

պէս 2014-ի մրցա    նակ    նե               րու մի    ջազ    գա               յին 

դա    տակազմ։ 

Աստղե    րը 

«Աստղեր» խո    րագ    րի ներ    քեւ պաս    տա               ռի 

վրայ տո    ղան    ցե               ցին այս տա    րուայ մրցա    նակին 

հա    մար իբ    րեւ թեկ    նա               ծու առա    ջար    կո               ւած ան   -

հատներն ու խումբե    րը։ Ամէն անու    նի կող    քին 

բա    ցատ    րութիւններ կը փո    խանա    կուէր այդ 

անուննե    րու առա    ջարկման պատ    ճառնե    րու 

մա    սին։ Պաս    տա               ռի վրայ այդ տո    ղանցքէն 

ետք յա    տուկ շեշ    տադրու    թեամբ ներ    կա               յացո   -

ւեցաւ հա    կահիւ    լէական պայ    քա               րի ան    խոնջ 

մար    տիկ մը՝ յան    ձին անգլիացի Էն    ճի Զեր   -

թէ               րի, որ այս ծի    րէն ներս բազ    մա               մեայ ծա   -

ռայու    թիւն ու    նե               ցած եւ աւե    լի քան հա    րիւր 

ան    գամ ձեր    բա               կալո    ւած էր։

Երկրորդ մրցա    նակա    ւորն էր Դա    տական 

Բժշկու    թեան մաս    նա               գէտ, բժիշկ ու իրա    ւաբան 

Շէպ    նէմ Քօ    րուր Ֆին    ճանճը։ Ան ալ եր    կար 

տա    րինե    րէ ի վեր կը պայ    քա               րէր իշ    խա               նու   -

թիւննե    րու կող    մէ գոր    ծադրո    ւած տան    ջանքնե    րու 

եւ չար    չա               րանքնե    րու դէմ։ Ֆին    ճանճը 2009-էն 

այս կողմ կը վա    րէ Թուրքիոյ Մար    դու Իրա   -

ւունքնե    րու Հիմ    նադրա    մի նա    խագա    հի պաշ    տօ               նը։

Մրցա    նակա    ւոր եր    կու անուններն ալ 

ող    ջունո    ւեցան դահ    լի               ճը ամ    բողջու    թեամբ 

լեց    նող հրա    ւիրեալ    նե               րու կող    մէ։ Ստո    րեւ 

կը ներ    կա               յաց    նենք եր   կու մրցա   նակա   ւոր  -

նե       րու հետ կա   տարո   ւած հար   ցազրոյցնե  -

րէն հա տուած ներ։ 

Հրանդ Տինքի 
մրցոյթը 
վեց տարեկան

Զրոյց Էնճի Զերթէրի հետԶրոյց Շէպնէմ Քօրուր Ֆինճանճըի հետ 
Աւե լի քան հա  րիւր ան  գամ ձեր  բա   կալո  ւած եւ 

ան  հա   մար ան  գամներ ալ բան  տարկո  ւած էք։ Ուրկէ՞ 

կ՚առ  նէք նման պայ  քար մը մղե  լու քա  ջու  թիւնը։

Է.Զ.- Եթէ ար  տօ   նէք որ վա  խը ձեզ գե  րավա  րէ, 

շա  հող  նե   րը միշտ կա  ռավա  րու  թիւննե  րու մե  նատի -

րու  թիւննե  րը կ՚ըլ  լան։ Եթէ կ՚ու  զենք աշ  խարհը փո -

խել, ստի  պուած ենք վտանգնե  րը յանձն առ  նե   լու։ 

Մնաց որ բան  տերն ալ հա  սարա  կու -

թեան մէկ մաս  նիկն են։ Այդ մաս  նի   կին 

մէջ չէք հան  դի   պիր հա  րուստնե  րուն։ 

Բան  տե   րը աղ  քատնե  րու, զրկո  ւած  նե  -

րու հա  մար են։ 

Իսկ ի՞նչ է ձեր ներշնչման աղ  բիւրը։            

Է.Զ.- Կար  ծեմ ուղղա  կի մարդկանց 

սիր  տերն է։ Մար  դոց մե  ծամաս  նութիւ -

նը առա  տաձեռն է ու գթա  սիրտ։ Աշ -

խարհի որե  ւէ տեղ, երբ կը հան  դի   պիմ 

անար  դա   րու  թեան դէմ դի  մադ  րութեան 

երե  ւոյ  թի մը, իս  կոյն կը տո  գորո  ւիմ։ 

Օրի  նակի հա  մար «Կէ  զի»ի ապստամ -

բութիւնն ալ զիս խրա  խու  սած է։ Ամէն 

տե  սակ մարդ «ո՛չ» ըսե  լով դժգո  հու -

թիւն յայտնե  ցին եւ թո  ւեցին իրենց 

առար  կութիւննե  րը։ Այս բնոյ  թով դիադ -

րութիւ  նը կը յու  զէ զիս։ Անգլիոյ մէջ 

հիւ  լէական զի  նաթափ  ման եւ բռնու -

թեան դէմ պայ  քա   րը իր ներշնչու  մը 

կ՚առ  նէ Կան  տիէն եւ Մար  դին Լու  թըր 

Քին  կէն։ Պար  տիմ նշել նաեւ «Հիւ  սիս 

Արեւ  մուտքի Կան  տին» անու -

նով ծա  նօթ Պատ  շահ Խա  նը։ 

Ան յա  ջողած էր բազ  մա   հազար 

մուսլու  մաննե  րը զէն  քը մէկ կողմ 

թո  ղելով անգլիացի  ներու դէմ 

քեր  թո   ւածով պայ  քա   րելու հա  մար։

Ու  րեմն հա  մոզո  ւած էք որ անհնա  զան -

դութիւ  նը կրնայ փո  խել աշ  խարհը։

Է.Զ.- Հաս  տատ։ Առանց առար  կե   լու 

հնա  զան  դի   լը շատ աւե  լի մեծ խնդիր  նե  -

րու տե  ղի կու տայ։ Ընդմիշտ հար  ցում 

հարցնե  լու ենք եւ առանց ձանձրա  նալու 

ալ ընդմիշտ պա  տաս  խա   նելու։ Պէտք չէ 

մոռ  նալ որ մար  դիկ «այո՛» ըսե  լու չափ, 

«ո՛չ» ալ կրնան ըսել։ Ես կը հա  ւատամ 

առանց բռնու  թեան դի  մադ  րե   լու։ Խնդի -

րը պարզ է՝ եթէ բռնու  թիւն կի  րար  կէք, բռնու -

թիւն կը ստեղ  ծէք։ 

Պե  տու  թիւննե  րու բռնու  թիւնե  րուն հա  մար ալ 

նոյն բա  նը կ՚առա  ջար  կէ՞ք։

Է.Զ.- Հայրս Տրդատ Առա  քելեան հա  յախօս 

հայ մըն էր։ Բայց ին  ծի ոչ հա  յերէն սոր  վե   ցուց, 

ոչ ալ պա  տահած  նե   րը պատ  մեց։ Միայն գի  տեմ 

որ մեծ հայրս պրու  սա   ցի է։ 18 տա  րեկան էի, 

երբ հօրս հետ Պրու  սա գա  ցի։ Կը յի  շեմ որ հոն 

հա  յու  հիի մը հետ խօ  սեցաւ, բայց ին  ծի չը  սաւ 

թէ ինչ է խօ  սածը։ Ես հա  մոզո  ւած եմ որ հայրս 

ցե  ղաս  պա   նու  թեան զո  հերէն եղած է։ Ամու  սինս 

ալ իր ազ  գա   կան  նե   րը Հո  լոգոս  տով կորսնցու  ցած 

հրեայ մըն էր։ Այ  սինքն այդ վիշ  տե   րը լաւ գի -

տեմ։ Բռնու  թեան դէմ խա  ղաղու  թիւնը պաշտպա -

նել չի նշա  նակեր որ ցե  ղաս  պա   նու  թեան դէմ ալ 

չէ  զոք մնանք։

Ձեր պայ  քա   րը աւե  լի շատ ուղղո  ւած է բնա -

պահ  պանման։ Ինչպէ՞ս կը տես  նէք աշ  խարհի 

ապա  գան։

Է.Զ.- Այս մո  լորա  կը կը մեռ  նի ու մեր պատ -

ճա   ռով կը մեռ  նի։ Ին  ծի զար  մանք պատ  ճա   ռելու 

աս  տի   ճան մար  դիկ չեն տես  ներ այս իրո  ղու -

թիւնը։ Միայն քար  տէսնե  րու վրայ ար  ձա   նագ  րը  -

ւած տո  ւեալ  ներն ան  գամ այս իրո  ղու  թիւնը տես -

նե   լու հա  մար բա  ւարար է։ Խե  լակո  րոյս կեր  պով 

բնու  թիւնը եւ մարդկու  թիւնը կը քայ  քա   յենք։ Այս 

բո  լորին միակ լու  ծումը «հա  մաշ  խարհա  յին քա -

ղաքա  ցիու  թեան» հաս  կա   ցողու  թիւնը իւ րացնել է։      

Մրցա   նակ ստա   նալէ ետք, ըսիք որ աւե   լի զօ  -

րացած պի   տի ել   լեմ այս դահ   լի       ճէն։ Ինչպէ՞ս կը զգաք։

Շ.Ք.Ֆ.- Իս   կա       պէս աւե   լի ու   ժով դուրս ելայ։ 

Տան   ջանքի են   թարկո   ւած   նե       րու մօտ ալ նոյն բա   նը 

կը նկա   տենք։ Նոյնպէս մար   դու իրա   ւունքնե   րու հա  -

մար պայ   քա       րող   նե       րու։ Դժո   ւար պայ   քար մըն է այս։ 

Վեր   ջա       պէս պե   տու   թեան դէմ կը պայ   քա       րիք եւ պե  -

տու   թիւնը ձեզ դժո   ւար դիր   քի մատ   նե       լու բազ   մա      -

թիւ լծակ   ներ ու   նի, այդ պատ   ճա       ռաւ ալ մէ   կու մը 

զօ   րակ   ցութիւ   նը կ՚ամ   րապնդէ ձեզ։ Ես սա պա   հուս 

այն տպա   ւորու   թեան մէջ եմ թէ կար   ծես Հրանդ 

Տինք ինք ան   ձամբ շնոր   հա       ւորած է զիս։ Ան   շուշտ 

որ այս զգա   ցու   մը կը գօ   տեպնդէ, դի   մադ   րե       լու կո  -

րով կու տայ։

Տա   րինե   րէ ի վեր ու անընդհատ կը պայ   քա       րիք 

մար   դու իրա   ւունքնե   րու հա   մար։ Ի՞նչն է ձեզ այս 

պայ   քա       րին տա   նողը։

Շ.Ք.Ֆ.- 80-ական թո   ւական   նե       րուն աշա   կերտ էի։ 

Ան   շուշտ քա   ղաքա   կան հա   կումներ ու   նէի։ Բախ   տա      -

ւոր էի, շատ լաւ ու   սուցիչ   ներ ու   նե       ցայ, շատ ազ   նիւ 

մարդկանց հետ ծա   նօթա   ցայ։ Կազ   մա       կեր   պութեան 

մը չէի ան   դա       մակ   ցած, բայց ին   ծի ճիշդ թո   ւացող 

ամէն յայ   տա       րարու   թիւն ալ ստո   րագ   րե       լէ չխու   սա      -

փեցայ։ Պար   տա       դիր ծա   ռայու   թե       նէ ետք մաս   նա      -

գիտա   նալ ու   զե       ցի։ Ախ   տա       գիտու   թեան ու   սուցիչս 

խոր   հուրդ տո   ւաւ որ դա   տական բժշկու   թեան ճիւ  -

ղը ընտրեմ։ Աշ   խա       տան   քի առա   ջին շա   բաթս էր եւ 

մենք կը պատ   րաստէինք ոս   տի       կանա   տան հսկո   ղու  -

թեան պա   հուն տան   ջա       մահ եղած Մուսթա   ֆա Հայ  -

րուլլա   հօղ   լո       ւի թղթած   րա       րը։ Ան   հա       ւատա   լի կեղ   ծիք 

մըն էր։ Դա   ժան ծե   ծի հետ   քե       րը յստա   կօրէն կ՚երե  -

ւէին ներ   բաննե   րուն։ «Ցատկռտած ըլ   լա       լու է» ըսե  -

լով տե   ղեկա   գիր պատ   րաստե   ցին։ Այն ժա   մանակ 

ար   դէն որո   շում տո   ւի՝ ես այդպէս պի   տի չգրէի։ 

Սկսայ սոր   վիլ եւ ին   չե՜ր չսոր   վե       ցայ այդ ուսման 

ըն   թացքին։ Դա   տական բժշկու   թեան առա   ջին հե  -

ղինա   կային գիր   քի գրո   ղը Պա   հատ   տին Շա   քիրն էր։ 

Իմա   ցայ անոր հա   յոց ցե   ղաս   պա       նու   թեան մէջ ու   նե      -

ցած դե   րակա   տարու   թիւնը։

Ընդմիշտ տան   ջանքի պատ   մութիւններ լսե   լով 

աշ   խա       տիլը դժո   ւար ըլ   լա       լու է։

Շ.Ք.Ֆ.- Մար   դու իրա   ւունքի պաշտպան   նե       րը 

պէտք է յա   տուկ օգ   նութիւն ստա   նան։ Խնա   մող   նե      -

րուն խնամ   քը կո   չեալ ծրա   գիր   ներ կան։ Որով   հե       տեւ 

մի   ջոց մը ետք կրնաք սպա   ռիլ։ Եր   բեմն իր վի   ճակը 

պատ   մո       ղին բո   լոր ըսած   նե       րուն հա   ւատա   լու, զայն 

ըն   տա       նիքէն մէ   կը տես   նե       լու, եր   բեմն ալ բո   լորո   վին 

հե   ռանա   լու պատ   ճառ կրնայ ըլ   լալ։ Թուրքիայէ 

ներս խնա   մող   նե       րուն խնամ   քով զբա   ղող դաշ   տե       րը 

խիստ ան   բա       ւարար են։ Ինչպէս որ են   թարկո   ւած 

անի   րաւու   թիւննե   րը ոմանք ալ աւե   լի կը գօ   տեպնդէ, 

իսկ ոմանք ալ ցի   րու   ցան կ՚ընէ, մեր մօտ ալ նոյն 

ազ   դե       ցու   թիւնը կրնայ ու   նե       նալ։

Հիաս   թափման կամ վհատ   ման պա   հեր 

ապ   րե       ցա՞ք։

Շ.Ք.Ֆ.- Մերթ ընդ մերթ կ՚ապ   րինք այդ 

զգա   ցումնե   րը։ Ճե   մալ Թէ   միզէօզի ար   ձա       կու   մը 

լսե   լով կրկին պրկո   ւեցայ, հիաս   թա       փուե   ցայ։ 

Բայց միւս կող   մէ կը խոր   հիմ թէ այ   սօր ոչ 

ոքի ելեքտրա   կան հո   սան   քով չեն տան   ջեր 

կամ  Պա   ղես   տի       նի կա   պան   քով չեն կա   խեր։ 

Հե   տեւա   բար յու   սադրո   ւելու պատ   ճառներ ալ 

ու   նինք։ Թուրքիոյ մէջ մար   դու իրա   ւունքնե  -

րու պայ   քա       րը եր   կա       րատեւ եւ շատ ար   ժէ      -

քաւոր պատ   մութիւն մըն է։ Իմ աշ   խա       տան  -

քի սկսած ժա   մանակ   նե       րուս հսկո   ղու   թեան 

տակ պա   հելու ժամ   կէ       տը 90 օր էր, այ  -

սօր՝ 24 ժամ։

Թուրքիայէ դուրս ալ աշ   խա       տու   թիւն կը 

տա   նիք, մի   ջազ   գա       յին գետ   նի վրայ մար   դու 

իրա   ւունքնե   րը ի՞նչ վի   ճակի մէջ են։

Շ.Ք.Ֆ.- Հա   մաշ   խարհա   յին պատ   կերն 

ալ նման է։ Մենք իս   րա       յէլա   ցի եւ պա   ղես  -

տինցի բժիշկնե   րու հետ ալ կ՚աշ   խա       տինք։ 

Քա   նի մը տա   րի առաջ Իս   րա       յէլի բժիշկնե  -

րու կա   ճառին դի   մեցինք տան   ջանքը փաս  -

տե       լու եղա   նակ   նե       րը միաս   նա       բար քննար   կե       լու 

հա   մար։ «Մենք այդպէս նիւթ մը չու   նինք, 

քա   ղաքա   կան նիւ   թե       րով չենք զբա   ղիր» ըսին։ 

Այստեղ քա   ղաքա   կան նիւթ մը չկար որ, հար   ցը 

մեր մաս   նա       գիտու   թեան սահ   մաննե   րուն մէջ էր։ Այս 

տա   րուայ սկիզ   բին սիմ   բո       զիում մը կա   յացաւ, ուր 

բո   լոր զե   կու   ցողնե   րը մեր նախ   կին աշա   կերտներն 

էին։ Փի   լիպեան   նե       րուն մէջ տան   ջանքը յան   ցանք չէր 

հա   մարո   ւեր։ Ես 2000-ական տա   րինե   րու սկիզ   բէն 

կ՚այ   ցե       լեմ այդ եր   կի       րը։ 2010-ին պատ   ժա       կան օրէն  -

քին նոր յօ   դուած մը աւելցնե   լով տան   ջանքը յան  -

ցանք հա   մարե   ցին։ Ասոնք դրա   կան քայ   լեր են, իսկ 

մեր ապա   գայի մա   սին երա   զը, մար   դու իրա   ւունքնե  -

րու բռնա  բարում չե  ղած աշ  խարհ մը ու  նե   նալ է։ 
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Մ
արդ երեք անգամ է ծնւում։ Երկրորդ 

ան   գամ նա ծնւում է, երբ ապա   ցու   ցում 

է, որ իզուր չի ծնուել։ Իսկ եր   րորդ ան  -

գամ նա աշ   խարհ է գա   լիս մա   հից յե   տոյ։ 

Գնա մե   ռի–արի սի   րեմ։ Այո, այս ասուած  -

քի մէջ մեծ իմաստ կայ. մահն է որո   շում, 

ով պի   տի գնայ եւ ով պի   տի մնայ։ Հրանդ 

Տին   քի 60-րդ Սեպ   տեմբե   րը նշւում է ար  -

դա       րու   թեան ձգտող բո   լոր աշ   խարհնե   րում 

եւ Հրանդն ար   դէն որ   պէս 20-րդ դա   րի 

առաս   պել պի   տի ան   թիւ 15 Սեպ   տեմբեր  -

ներ տո   ղան   ցի։

Երբ դի   տում ես մրջիւննե   րի, մե   ղու   նե       րի 

աշ   խա       տան   քին, ապա զար   մա       նում ես. ու  -

ղեղ չու   նեն, բա   նակա   նու   թիւն չու   նեն, բայց 

ի՛նչ ող   ջա       միտ են իրա   կանաց   նում իրենց 

գոր   ծա       ռոյթնե   րը, իսկ մար   դի՞կ, կար   ծես, 

հենց նրա հա   մար են աշ   խարհ գա   լիս, որ  -

պէսզի պա   տերազ   մեն եւ ոչնչաց   նեն մի   մ-

եանց։ Յան   ցա       ւորը հենց ու   ղեղն է, որով  -

հե       տեւ ամէն ու   ղեղ իր պատ   կե       րացումներն 

ու   նի, այ   սինքն բա   նակա   նու   թիւնը միախո   հու  -

թիւն չէ, այլ բազ   մա       խոհու   թիւն է ապա   հով-

ւում, յան   գեցնե   լով սա   կայն ոչ թէ խա   ղաղ 

վէ   ճերի, այլ ան   հանդուրժո   ղակա   նու   թեան, 

թշնա   մու   թեան, վեր   ջա       պէս տար   բեր մտա  -

ծելա   կերպ ու   նե       ցող   նե       րի ոչնչաց   ման։ Երա  -

նի՛ տանք մրջիւննե   րին։

Կեան   քիս կէ   սը ան   ցաւ մի երկրում, որը 

թո   թալի   տար ռե   ժիմ ու   նէր, եւ բո   լորը անխտիր 

պի   տի ու   նե       նային նոյն մտա   ծելա   կեր   պը (նոյն 

այ   սինք ոչ մի, քան   զի նոյն ձե   ւի մտա   ծում են 

միայն մտա   ծելու ու   նա       կու   թիւնից զրկուած   նե      -

րը)։ Եթէ ոեւէ մէ   կը խախ   տում էր միախո  -

հու   թիւնը, ապա նրան այ   լա       խոհ էին հռչա  -

կում եւ ու   ղարկում հո   գեբու   ժա       րան, որ   տեղ 

կա   նոնա   ւոր նե   րար   կումնե   րի ար   դիւնքում նա 

իրօք հո   գեկան հի   ւանդ էր դառ   նում, ուստի 

Յո   սիֆ Բրոդսկին (1940-1996, ռուս բա  -

նաս   տեղծ, վտա   րուած Սո   վետա   կան Միու  -

թիւնից եւ 1987-ին ար   ժա       նացած Նո   պելեան 

մրցա   նակի), օրի   նակ, ասում էր, որ բան  -

տարկու   թիւնը աւե   լի նա   խընտրե   լի է, քան 

հո   գեբու   ժա       րանը։ Թէ   պէտ իրօք իս   կա       կան 

հո   գեկան հի   ւանդ պէտք էր լի   նել՝ այ   լա      -

խոհու   թիւնը դրսե   ւորե   լու հա   մար նման պե  -

տական հա   մակար   գում։ Բո   լորը անխտիր 

Սո   վետա   կան Միու   թիւնում գի   տէին, որ գա  -

ղափա   րախօ   սու   թիւնը սուտ է, հե   ռատե   սիլը 

ստում է, Կո   մու   նիստա   կան կու   սակցու   թեան 

ան   դամնե   րը ստում են, հա   մագու   մարնե   րում 

սուտ ճա   ռեր են ասում, իսկ քուէար   կութեան 

ժա   մանակ բո   լորը կողմ են (մի անեկ   դոտ 

կար. ամէն   քը դէմ են, բայց բո   լորը՝ կողմ), 

եւ ղե   կավա   րը գի   տի, որ սուտ է ասում, եւ 

քա   ղաքա   ցինե   րը գի   տեն, որ սուտ են լսում 

եւ այդ ձե   ւակա   նու   թեան մէջ գո   յատե   ւում 

էինք, ու   նե       նալով գէթ մի երա   զանք՝ փախ  -

չել այստե   ղից։ Մենք ասում էինք, որ հա  -

սել ենք զար   գա       ցած սո   ցիալիզ   մի եւ դա 

սուտ էր, որով   հե       տեւ չէր հա   մապա   տաս  -

խա       նում իրա   կանու   թեանը։ 

Այ   սօր Ռու   սաստա   նի Դաշ   նութիւ   նում հե  -

ռատե   սիլի բո   լոր քա   նալ   նե       րով կրկին սուտ 

է քա   րոզ   ւում, սա   կայն ի տար   բե       րու   թիւն 

սո   վետա   կան շրջա   նի, լայն զան   գուած   նե       րը 

ներ   կա       յիս սու   տին հա   ւատում են։

Եթէ հա   մեմա   տենք Թուրքիայի քա   ղաքա  -

կանու   թեան հետ, ապա ի տար   բե       րու   թիւն 

Սո   վետա   կան Միու   թեան սու   տի, Թուրքիայի 

սու   տը կեղ   ծա       րարու   թիւն է, այ   սինքն մի 

իրա   կանու   թեան փո   խարէն հրամցւում է 

կեղ   ծը եւ պե   տական քա   րոզ   չութեան մի  -

ջոցով հա   ւատաց   նում ժո   ղովրդի մե   ծամաս  -

նութեանը. «Հա   յերը դա   ւաճա   նել էին, միացել 

էին ռուսնե   րի հետ, պե   տու   թիւնը ստի   պուած 

եղաւ նրանց տե   ղահա   նել, նրանք էլ ճա  -

նապար   հին անխնայ ոչնչա   ցան»։ Ու մէկ 

էլ այս կեղ   ծա       րարու   թեան մէջ ներ   թա       փան  -

ցում է Հրան   դի ահեղ ձայ   նը. «Եր   բե՛ք ձեր 

մտքից չհա   նէք, որ ճշմար   տութիւն իմա   ցող  -

նե       րի հետ էք ապ   րում։ Ձեր գրած   նե       րը կար  -

դո՛ւմ ենք եւ ասած   նե       րը լսո՛ւմ»։ 

Ա՛յ քեզ հա   մար   ձա       կու   թիւն։ Միթ՞է չէր 

վա   խենում։ Այ   լեւս վա   խենար-չվա   խենար. 

ասեց այն, ինչ պի   տի ասէր ու էլ ոչ ոք 

կա   րող էր նրան զսպել։ Թուրքիայում դա 

այ   լա       խոհու   թիւն չէր։ Սա ազա   տախո   հու  -

թիւն եւ ազա   տախօ   սու   թեան յանդգնու   թիւն 

էր։ Անլսե   լի։ Անե   րեւա   կայե   լի։ Եւ ի՛նչ դա   ռը 

հիաց   մունքի գետ յոր   դեց Ստամ   բուլի փո   ղոց  -

նե       րով 2007-ի Յու   նուարի 19-ին, երբ սպա  -

նու   թիւնը փա   րատեց  Թուրքիայի եւ հայ եւ 

թուրք շրջա   նակ   նե       րում տի   րող կաս   կա       ծը, թէ 

իբր Հրան   դի հա   մար   ձա       կու   թեան յե   տեւում 

ինչ-որ հո   վանա   ւորող ու   ժեր կա   յին։ Պար  -

զուեց, որ Հրան   դը այս տե   ղեկա   տուա   կան 

պա   տերազ   մի միայ   նակ զի   նուորն էր։ Իսկ 

այդպէս լի   նում է միայն առաս   պելնե   րում։

Առաս   պե       լական Հրան   դին եր   գեր են 

նուիրում, որ   տեղ ող   բում են, թէ հե   րոսը օտա  -

րի ձեռ   քով գնաց։ Ո՛չ, պա   րոնա՛յք, Հրան   դը 

նաեւ օտա   րին հա   րազատ դարձրեց։ Թշնա  -

մուն վե   րաց   րեց, դնե   լով նրան չա   կերտնե   րի 

մէջ։ «Թշնա   մին» գնաց նրա յե   տեւից։ Ող   բը 

մերն էր, ամօ   թը՝ նրանց, վիշ   տը մերն էր, 

ան   դառնա   լիու   թեան ցա   ւը՝ նրանց, հե   րոսը 

մերն էր, հե   րոսը՝ նաեւ նրանց…։

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Թ
ուրքիոյ հայ կա  թողի  կէ հա  մայնքը շուրջ 

դար մը ետք Պոլ  սոյ մէջ առա  ջին ան -

գամ եպիս  կո   պոսա  կան ձեռ  նադրու  թեան մը 

ար  ժա   նանա  լու հրճուան  քը ապ  րե   ցաւ նա -

խորդ շա  բաթա  վեր  ջին։ Հրճուան  քը կրկնա -

կի դարձնո  ղը եղաւ նոյն ինքն ձեռ  նադրեալ 

եպիս  կո   պոսի վա  յելած ժո  ղովրդա  կանու -

թիւնը։ Ար  դա   րեւ Հայր Լե  ւոն Զէ  քիեան ոչ 

միայն հայ կա  թողի  կէ հա  մայնքի, այլ Պոլ -

սոյ բո  վան  դակ հա  յու  թեան հա  մար սի  րելի 

անձնա  ւորու  թիւն մը եղած է։ Ան բա  ցի իր 

հո  գեւո  րական կո  չու  մէն, եր  կար տա  րինե  րու 

փոր  ձա   ռու  թեան տէր կրթա  կան մշակ մըն 

է եւ հմուտ հա  յագէտ մը։ Զէ  քիեան վար -

դա   պետ բա  ցի աս  տուածա  բանա  կան ակա -

դեմա  կան պատ  րաստու  թե   նէն, Իս  թանպու  լի 

հա  մալ  սա   րանի մէջ մաս  նա   գիտա  ցած է նաեւ 

գրա  կան ֆա  գիւլթէի փի  լիսո  փայու  թեան ճիւ -

ղէն ներս։ Կը տի  րապե  տէ մօտ տաս  նեակ 

լե  զու  նե   րու։ Ան  դամ է ՀՀ. Գի  տու  թիւննե  րու 

ակա  դեմիայի։ Այս բո  լորը իրեն կը պար -

գե   ւեն մտա  ւորա  կան  նե   րու բազ  մազգի լայն 

շրջա  նակ մը, որու շնոր  հիւ ան յա  ճախ կը 

ներ  կա   յանայ նոր հրա  տարա  կու  թիւննե  րով 

ու բա  նախօ  սու  թիւննե  րով։

Վե  րեւ նշուած յատ  կութիւննե  րու եւ իր 

վա  յելած ժո  ղովրդա  կանու  թեան բեր  մամբ 

13 Սեպ  տեմբեր Շա  բաթ երե  կոյ Ղա  լաթիոյ 

Սուրբ Փրկիչ եկե  ղեցին ամ  բողջո  վին լե  ցուն 

էր օծ  ման կար  գին ներ  կայ գտնուելու հա -

մար փու  թա   ցած բազ  մազգի ժո  ղովուրդով։ 

Հայ կա  թողի  կէ հա  մայնքը այս օծ  ման հա -

մար շատ լուրջ աշ  խա   տու  թիւն տա  րած ու 

կազ  մա   կեր  պութեան յա  ջող քննու  թիւն մը 

յանձնած եղաւ։

Պոլ  սոյ հայ կա  թողի  կէնե  րու հա  մար գե -

րազանց ու  րա   խու  թիւն մըն էր նաեւ իրենց 

քա  ղաքին մէջ վա  յելել Տանն Կի  լիկիոյ Կա -

թողի  կէ Հա  յոց Կա  թողի  կոս Ներ  սէս Պետ  րոս 

ԺԹ. Հայ  րա   պետի ներ  կա   յու  թիւնը։ Սրբա -

զան Կա  թողի  կոսը բա  ցի շա  բաթօ  րեայ օծ -

ման արա  րողու  թե   նէն, նա  խագա  հեց նաեւ 

յա  ջոր  դող Կի  րակի, Սա  քըզա  ղաճի Աթո -

ռանիստ Մայր եկե  ղեց  ւոյ մէջ Գե  րապայ -

ծառ Լե  ւոն Զէ  քիեանի մա  տու  ցած անդրա -

նիկ պա  տարա  գը։ Յա  ջորդ օր Խաչ  վե   րացի 

մե  ռելո  ցի առ  թիւ Սրբա  զան Կա  թողի  կոսը 

այ  ցե   լեց նաեւ Շիշ  լիի Հայ Կա  թողի  կէ Գե -

րեզ  մա   նատու  նը, ուր կա  տարուեցաւ հո -

գեհանգստեան պաշ  տօն։

Օծ  ման առ  թիւ քա  ղաքս ժա  մանած հո -

գեւո  րական դա  սը 16 Սեպ  տեմբեր Երեք -

շաբթի օր ալ պաշ  տօ   նական այ  ցե   լու  թիւն 

տուաւ Իս  թանպու  լի Կու  սա   կալու  թեան եւ 

Թուրքիոյ Հա  յոց Պատ  րիար  քա   րանին։ Պա -

տուի  րակու  թիւնը կու  սա   կալու  թեան մէջ դի -

մաւո  րուե  ցաւ հին կու  սա   կալ Հիւ  սէ   յին Աւ  նի 

Մութլու  յի կող  մէ։ Այդ նոյն օր հրա  պարա -

կուած էր զինք փո  խարի  նող նախ  կին Մա -

լաթիոյ կու  սա   կալ Վա  սիփ Շա  հինի անու  նը, 

որ դեռ չէր ստանձնած իր նոր պաշ  տօ   նը։ 

Իսկ Պատ  րիար  քա   րանէ ներս տրուած ըլ  լա  -

լով որ Ընդհա  նուր Փո  խանորդ Արամ Արք. 

Աթէ  շեան Էջ  միածին կը գտնուէր, Ներ  սէս 

Պետ  րոս ԺԹ. Կա  թողի  կոս, Հա  լէպի Առաջ -

նորդ Պետ  րոս Արք. Մի  րիաթեան, Աղեք -

սանդրիոյ Առաջ  նորդ Տ. Գրի  գոր Օգոս  տի  -

նոս Արք. Գու  սան, Գէորգ Արք. Խա  զու  մեան, 

Լե  ւոն Արք. Զէ  քիեան եւ այլ հո  գեւո  րական -

նե   րէ բաղ  կա   ցող հիւ  րե   րը ըն  դունեց Սա -

հակ Եպիս  կո   պոս Մա  շալեան։ Տպա  ւորիչ 

էր Պատ  րիար  քա   րանի այ  ցե   լու  թիւնը, քա  նի 

որ Ներ  սէս Պետ  րոս ԺԹ. Կա  թողի  կոս Աթո -

ռանիստ եկե  ղեց  ւոյ մուտքին դի  մաւո  րուե -

ցաւ աղ ու հա  ցով եւ հո  գեւո  րական  նե   րու 

հան  դի   սաւոր թա  փօրով ու «Հրա  շափառ» 

շա  րակա  նի հնչիւննե  րով առաջ  նորդուեցաւ 

դէ  պի Մայր տա  ճար։

Բա  ցի իրե  րայա  ջորդ այս եկե  ղեցա  կան 

ու պաշ  տօ   նական արա  րողու  թիւննե  րէ, օծ -

ման եւ անդրա  նիկ պա  տարա  գի աւար  տին 

տօ  նական սե  ղան  ներ սար  քուեցան քա  ղաքի 

շքեղ ճա  շաս  րահնե  րու մէջ։ Կ՚ար  ժէ նշել որ 

այս բո  լորին մէջ ծանր բեռ մը ստանձնած 

էր Սուրբ Յա  կոբ Հի  ւան  դա   նոցի Հո  գաբար -

ձութեան ատե  նապետ Պեր  նար Սա  րըպայ ու 

իր բե  ռը կի  սող կո  ղակի  ցը տի  կին Ռէ  հան։ 

Բա  րեբախ  տա   բար յա  ջողու  թեամբ պսա  կուե -

ցաւ իրենց յոգ  նա   տանջ աշ  խա   տան  քը ու 

անոնք վա  յելե  ցին այդ յա  ջողու  թեան առ -

թած գո  հացու  մը։

Այժմ Գե  րապայ  ծառ Լե  ւոն Զէ  քիեան 

պի  տի տքնի իր հան  դէպ ցու  ցա   բերուած 

հա  մակ  րանքի ու զօ  րակ  ցութեան ետին կու -

տա   կուած ակնկա  լու  թիւննե  րը իրա  կանացը -

նե   լու հա  մար։ Զգա  լի եւ տե  սանե  լիօրէն 

ծանր է իր բե  ռը, որը թե  թեւցնե  լու պար -

տա   կանու  թիւնը կը վի  ճակի անխտիր բո -

լոր պոլսահայերուն։         
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Էս տա հա շատ յի շատակ  ներ ու   նիմ 

տէ   յիմ տու   նիս կտնուած տե   ղերը 

կը պտտկիմ։ Ան   ցածնե   րը ուրկէ փչեց 

նէ. էր   թամ մէյ մը Ֆե   րիգիւ   ղի եկե  -

ղեցիին նո   րոգուած վի   ճակը տես   նամ, 

ետ   քէն ալ պօյ մը դէ   պի Գուրթու   լուշ 

էրկննամ ըսի։ Ինչ ալ ըլ   լայ նէ քա  -

ղաքիս էն հա   յաշատ թա   ղը կը սե   պ-

ւի։ Պէլ   քիմ մէկ եր   կու ճան   չուոր ալ 

կը զար   նէ աչ   քիս տէ կա   րօտս կ՚առ  -

նեմ տէ   յիմ մտմտա   ցի պուտ մըն ալ։ 

Շա   տոնց է չէի կա   ցած. պե   րանս պաց 

մնաց շի   տակը։ Եղ   բայր, ատ ո՞րչափ 

շատ եւ չէ   շիտը պէլ   լի       սիզ ու   տե       լիք ծա  -

խող տեղ կայ։ Քէօֆ   տէ       ճի, տէօնէր   ճի, 

պէօրէք   ճի, չիյ   քէօֆ   տէ       ճի, թուրշու   ճի, 

լահ   մա       ճունճի, փիզ   զա       ճի, փա   թիսէ   րի… 

ո՞ր մէ   կը ըսեմ։ Մսա   վաճառ, պտղա  -

վաճառ, շար   քիւթէ   րի եւ մար   քէթներն 

ալ ճա   պան… հէմ ալ քայլ գլուխ իրա  -

րու նման ու   տե       լիք   ներ ծա   խող խա  -

նութներ կան։ Պա   զինե   րը փէք մէն  -

շուր էն, ամա ըսե   լէ ամէնն ալ կործ 

կ՚ընեն կոր քիմ աս խտար տա   րի պաց 

կը մնամ կոր։ Պատ   րաստ ճաշ ծա   խող 

տե   ղերը ըսես նէ կըռ   լա։ Տօլ   մա՞ մի 

կ՚ու   զես, չըլ   թի՞կ մի կ՚ու   զես, փլա   քի 

մի կ՚ու   զես, ամէն պան կայ։ Եանի 

եա տունդ մի   սաֆիր կան   չէ, կ՚ու   զես 

նէ հիչ մութֆախ չմտած կը հիւ   րա      -

սիրես։ Հէ   լէ Պա   րութհա   նէի ճատ   տէն 

հեր   թա       պահ կըրթլախ   ճի է կի   տես քիմ։

Ան   ցած շաբ   թուան շիշ   մաննե   րու 

մա   սին գրած   ներս ուր է նէ ետ առ  -

նելս էկաւ։ Կամ ալ եթէ գուրթու  -

լուշցի՞ էք, աս ըսած   ներս ծե   զի հա  -

մար չէ, ըսե   լու էմ էղեր։ Մարդ հոն 

կը բնա   կի կոր նէ փէր   հիզ ընե   լը կա  -

րելի չէ։ Պահք պռնե   լը պի   լէմ զօր է։ 

Կամ ալ հիչ տու   նէն տուրս չի պի   տի 

էլ   լայ, հաթ   թա կլո   խը ճա   մէն տուրս 

պի   լէմ չհա   նելու է ին   չու քիմ ամէն 

կողմ թու   զախ լե   ցուն է, չտես   նայ նէ 

ալ հո   տը կու գայ։

Պի   տի ըսէք քիմ. անոնք ալ պուտ 

մը կամ   քի տէր թող ըլ   լան։ Փէք աղէկ 

ամա. Մէկ օր, էր   կու օր չէ քի աս, ամէն 

օր, դիւ   րի՞ն է։ Ու   րիշ պա   նի հա   մար 

փո   ղոց էլ   լաս նէ պի   լէմ ան   պայման 

ու   տե       լիք պան մը կ՚առ   նես անանկ 

տուն կը տառ   նաս, հէ   լէ քիմ անօ  -

թի էս նէ այ   րած էս ըսել է։ Չորս մէկ 

կող   մէդ հրա   պու   րիչ հո   տեր կու գան, 

կը գրգռուիս կը կե   նաս։ Իւստէ   լիք ալ 

ատ խա   նութնե   րը ուր է նէ մին   չեւ կէս 

կի   շեր պաց էն։ Աս ալ ըսել է քիմ, որ 

ժա   մուն ըլ   լայ նէ ըլ   լայ, մի   տէդ պան 

մը քա   շէ նէ, կրնաս կտնալ։ Կի   շերը 

ճա   շէն ետ   քը սանկ պօյ մը քա   լեմ տէ 

մար   սեմ ըսե   լու ըլ   լաս նէ, անու   շե      -

ղէն մը, պան մը աչ   քիդ կը զար   նէ 

ու   տելդ կու գայ։

Ծե   զի պան մը ըսե՞մ. էկեր քիմ 

գուրթու   լուշցի ըլ   լա       լով հան   դերձ 

բա   րեձեւ մար   մին ու   նե      -

ցող մէ   կը տես   նաք նէ. իմ 

կող   մէս շնոր   հա       ւորե   ցէք եւ 

աֆէ րիմ ըսէք։     

Գուրթուլուշցի 
ըլլալ

Ծնունդդ շնորհաւոր, Հրանդ

Ուժդ ու 
կարողութիւնդ 
անսպառ…
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ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՄԷՀԹԱՓ ԵԻՒՃԷԼ
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Մի  ջոցա   ռու   մին կը մաս   նակցէին աշ  -

խարհի 70 եր   կիրնե   րէն մօտ 3000 գիտ   նա      -

կան   ներ, փաս   տօ       րէն ի մի բե   րելու հա   մար 

վեր   ջին տա   րինե   րուն կա   տարուած 

նո   րագոյն յայտնա  -

գոր   ծութիւննե  -

րը։ Հա   յաս  -

տա       նէն որ   պէս հնա   գէտ ես 

մի   նակս եկած եմ։ Իմ զե   կուցման 

թե   մաս նուիրուած էր Հա   յաս   տա       նի 

հնա   գոյն մշա   կոյ   թին, աւե   լի ճիշդ, 

նոր բա   ցայայ   տուած ար   քա       յական 

դամ   բա       րանին, որ ու   նի մեր օրե  -

րէն մօտ 3500 տա   րի հնու   թիւն։

Նախ եւ առաջ մենք վկա   յու  -

թիւն ու   նինք թա   գաւո   րու   թեան մը մա  -

սին, որ մոռ   ցուած է, փաս   տօ       րէն գրա  -

ւոր աղ   բիւրնե   րու տե   ղեկու   թիւններ չեն 

պահ   պա       նուած, միայն եւ միայն իրե  -

ղէն հնա   գիտա   կան փաս   տե       րը առիթ 

կու տան վեր հա   նելու մոռ   ցուած եւ 

հզօր պե   տու   թիւն մը, որը եղեր է Հա  -

յաս   տա       նի սրտին վրայ, Արա   րատեան 

դաշ   տի մէջ։

Ցա   ւօք դեռ մենք չու   նինք որե  -

ւիցէ մի յի   շատա   կու   թիւն, գրա   ւոր 

որե   ւիցէ գիւտ, որ այդ մա   սին խօ  -

սի։ Բայց ան   կասկած հին աղ  -

բիւրնե   րու մէջ պէտք է որ լի   նի, 

ան   կա       րելի է այդպի   սի հզօր երկրի 

մը բա   ցար   ձակ լռու   թեան մատ   նուիլը։

Հիւ   սի       սի Արա   րատեան 
հզօր թա   գաւո   րու   թիւնը 

Եւ սա   կայն, որ   պէս վար   կած մը, 

մենք ու   նինք Աս   տուածա   շունչի Հին կտա  -

կարա   նի մէջ այսպի   սի հա   ղոր   դում մը, ուր 

հրեանե   րը բա   բէլո   նական գե   րու   թեան ժա  -

մանակ կը յի   շատա   կեն աշ   խարհի հզօր 

պե   տու   թիւննե   րը, որոնք պէտք է կան   չուէին 

ընդդէմ Բա   բէլո   նի եւ ահա այդ եր   կիրնե  -

րու մէջ կը յի   շատա   կուի նաեւ Արա   րատեան 

թա   գաւո   րու   թիւնը՝ «Հիւ   սի       սի Արա   րատեան 

հզօր թա   գաւո   րու   թիւն»։

Մեծ մա   սամբ Արա   րատեան թա   գաւո   րու  -

թիւնը կը կա   պուի Ու   րարտա   կան թա   գաւո   րու  -

թեան հետ, բայց այս վեր   ջին յայտնա   գոր  -

ծութին   նե       րը կու գան այլ կերպ մեկ   նա       բանե   լու, 

որով   հե       տեւ եթէ նրանք Ու   րարտուին կառ  -

չած լի   նէին պի   տի անուանէին Ու   րարտու, 

երկրոր   դը՝ Ու   րարտուի կեդ   րո       նը Վան 

քա   ղաքն էր, հե   տեւա   բար կամ պի   տի 

ըսէին Վա   նի թա   գաւո   րին, կամ՝ Ու   րարտուի 

թա   գաւո   րին։ Այստեղ խօս   քը յստակ Արա  -

րատեան թա   գաւո   րու   թեան մա   սին է, թա  -

գաւո   րու   թիւն որը պէտք է լի   նէր Արա   րատ 

լե   րան ստո   րոտին եւ Արա   րատեան դաշ  -

տի մէջ։

Իմ կար   ծի       քով մենք գտած ենք այս 

թա   գաւո   րու   թեան վկա   յու   թիւննե   րը։ Այլ յօ   դ-

ւա   ծով մը, որ կը կո   չուէր «Հայկ եւ Բէլ» 

(առաս   պել թէ իրա   պատում), ես հարց էի 

բարձրա   ցու   ցած, որ սա առաս   պել չէ, այլ 

իրա   կան դէպ   քեր են։ Բազ   մա       թիւ հնա   գիտա  -

կան, լե   զուա   բանա   կան վեր   լուծու   թիններ ինձ 

հիմք կու տան ըսե   լու, որ իրօք եղեր է 

այդ ազա   տագ   րա       կան պա   տերազ   մը, պա  -

տերազմ՝ ընդդէմ Մի   ջագետ   քի բռնա   կալ  -

նե       րու եւ յե   տագա   յին ի հար   կէ աւան   դոյթի 

ու   ժով ձեռք է բե   րեր առաս   պե       լական յատ  -

կա       նիշ   ներ։

Խո   րենա   ցին ի՛նչ կ՚ըսէ

Բայց մենք երբ կը կար   դանք Խո   րենա  -

ցիի պատ   մութե   նէն Հայ   կի եւ Բէ   լի ճա   կատա  -

մար   տը, ան մեզ պար   զա       պէս կը զար   մացնէ, 

թէ ինչքան ճշգրիտ կեր   պով կը զար   գա       նան 

դէպ   քե       րը, այ   սինքն բո   լոր դէպ   քե       րը իրա  -

կան են եւ եթէ փոր   ձենք պատ   մա       կան վե  -

րականգնու   թիւն ընել, ապա աւե   լի ճիշդ 

անհնար էր նկա   րագ   րել ճա   կատա   մար   տը։ 

Այ   սինքն Խո   րենա   ցին ինչպէս կա   րող էր 

այդքան ման   րա       մասն նկա   րագել ճա   կատա  -

մար   տը, եթէ դա հնա   րուած էր։ 

Հար   ցը այնտեղ է, որ այս նոյն տա   րած  -

քի մէջ յայտնա   բերուեր են նաեւ առա   ջին 

հայ   կա       զուննե   րու-նա   հապետ   նե       րու դամ   բա      -

րան   նե       րը եւ այս մէ   կը, ամե   նէն զօ   րեղ   նե      -

րէն մէկն է եղեր այս վեր   ջին հե   տազօ  -

տու   թիւննե   րու գտա   ծոնե   րէն։ Մենք ու   նինք 

ներ   մուծուած բազ   մա       թիւ իրեր, որ թա   գաւոր  -

նե       րու, ազ   նուական   նե       րու յա   տուկ մի   տում 

էր. «Ան   պայման դուրսի լա   ւագոյն իրե   րը 

իրենք ու   նե       նան»։ Այստեղ ու   նինք ներ   մա      -

ծուած իրեր Սի   րիայէն, Բա   բէլո   նէն, Շու  -

մե       րէն, Իրա   նէն, Մի   ջին Ասիայէն, նոյ   նիսկ 

Չի   նաս   տա       նէն։

*** 

Զե   կոյ   ցէս ան   մի       ջապէս յե   տոյ մօ   տեցան 

ին   ծի եւ ըսին, որ մենք լա   ւագոյն զե   կու  -

ցումնե   րը պէտք է հրա   տարա   կենք, ապա 

առա   ջար   կե       ցին, որ ան   պայման մեր յօ   դուա   ծը 

տանք եւ սա կը տպուի Եւ   րո       պական ամե  -

նահե   ղինա   կաւոր ամ   սագրե   րու մէջ, որով   հե      -

տեւ՝ նո   րու   թիւն է, մեծ գիւտ է։ Մինչ այս 

յայտնա   գոր   ծումը, ո՛չ մէ   կու մտքէն ան   գամ 

չէր անցներ, որ այդպի   սի կա   րեւոր տա  -

րածք մը եղած է Հա   յաս   տա       նը, որ Հա   յաս  -

տա       նի մէջ այդ ժա   մանակ եղեր է այդպի  -

սի հզօր թա   գաւո   րու   թիւն։

Հի   մա, վե   րադար   ձէս ան   մի       ջապէս յե   տոյ 

պի   տի սկսինք պե   ղել Կար   միր Բլու   րը, որ 

Հա   յաս   տա       նի մէջ Ու   րարտա   կան ամե   նակա  -

րեւոր քա   ղաքն է, կը գտնուի Երե   ւանի մէջ 

եւ  յայտնի է որ   պէս «Ամպրո   պի Աս   տուած 

Թէ   շէպա  յի քա ղաքը։

Իսթանպուլ Թեքնիք 

Համալսարանի կողմէ 

կազմակերպուած 20-րդ 

հնագիտական համաժողովին մաս 

կազմելու եւ Հայաստանի մէջ 

վերջին տարիներուն կատարուած 

հնագիտական աշխատանքներու 

մասին զեկուցելու համար, Պոլիս 

հրաւիրուած էր Հայաստանի 

ծանօթ հնագէտներէն Յակոբ 

Սիմոնեան։ Մեր վաղեմի 

բարեկամը այս այցելութեան 

առթիւ, պատասխանելով 

«Ակօս»ի մեր աշխատակից 

Պարոյր Գույումճեանի 

հարցումներուն, տուաւ հետեւեալ 

տեղեկութիւնները իր մասնակցած 

գիտաժողովի եւ իր զեկուցման 

մասին։

Զրոյց Հնագէտ Փրոֆ. Յակոբ Սիմոնեանի հետ, «Հիւսիսի Արարատեան հզօր թագաւորութեան» պեղումներու մասին 

«Փայ տի կտոր մը ինչպէ՞ս կրնայ Հա յաս-

տա նի Հան րա պետու թեան տա րեկան 

ու ժա նիւ թին 40 տո կոսը հայ թայթել»։

Հար ցում մը, զոր պա տաս խա նելու հա մար 

Եռաբ լուրի զի նուո րական գե րեզ մա նատու նէն 

30 քմ. արեւ մուտք պէտք է նա յիլ, դէ պի 

Մե ծամօ րի հիւ լէակա յանի, կամ տե ղական 

անուանու մով՝ «ատո մական ելեքտրա կայա-

նի» ուղղու թեամբ, դէ պի անոր հսկա յական 

բու խե րիկ նե րը։ Եւ այդպէս կ՚ընեն բո լոր 

աշա կերտնե րը. աշ տա րակա ձեւ չորս բու-

խե րիկ նե րը -ան կախ իրենց հե ռաւո րու թե-

նէն- դի տողին վրայ կը ձգեն հրա շունչ 

վի շապ նե րու տպա ւորու թիւն։ Պա տանի-

ները, չկա րենա լով պա տաս խա նել առեղ-

ծուածա յին այդ հար ցումը, յու սա հատ կը 

դի մեն ու սուցչին։

- Պա րոն, այո, երկրին ելեքտրա կանու-

թեան 40 տո կոսը կու գայ Մե ծամօ րէն, բայց 

հոն փայտ չեն վա ռեր։ Կրնանք եր թալ ու 

իրենց հարցնել...

- Ոչ։

- Պա րոն մեր ու ղեգրու թեան վրայ 

Մե ծամօ րը կա՞յ։

- Ո՛չ։

Հար ցումնե րու տե ղատա րափին, որ պէս 

հա կազ դե ցու թիւն, կը սաստկա նայ «ո՛չ»երուն 

շեշ տը.

- Զոմ ճեա՛ն, ո՛չ։ Ո՛չ, Լա չինեան... Աշա-

կերտներ, այս հե ռաւո րու թիւնը ապա հով է։ 

Առա ւելա բար, հար ցումին պա տաս խա նը 

հոն աշ խա տող «ֆի զիկոս»նե րու մօտ չէ, ո՛չ 

ալ հիւ լէակա յանի V270 տի պի VVER-440 
մի ջու կա յին շար ժիչնե րու մէջ։ Սի րելի ներ, 

պա տաս խա նը ստու գա բանու թեան մօտ է։

«Հիւ լէ» բա ռը, նաեւ՝ հիւ ղէ, հիւ ղեայ եւ 

հիւղ, ու նի յու նա կան ծա գում։ Կու գայ Ք.Ա. 

5-րդ դա րու դա սական յու նա րէն «հի՛լի» 

բա ռէն, «υλη», որ բուն կը նշա նակէ... փայտ, 
գե րան։ Բա ռը այժմ կը հնչուի «ի՛լի»։ Այս 

առա ջին իմաս տէն աճե լով, ան նշա նակած 

է նաեւ «տարր, նիւթ»։

«Հիւ լէ» բա ռը գրա բարէն աւանդ է ու կը 

շա րու նա կուի գոր ծա ծուիլ արեւմտա հայե րէնի 

մէջ։ Ստու գա բանու թեան հա մար հա ճելի 

է տես նել, թէ բառ մը, որ ժա մանա կին 

«փայտ» էր, զար գա ցեր է ու այժմ հա սեր է 

ոյ ժի ամե նաբարձր գա գաթ նա կէտին։ Առա-

ւելա բար, չնա յած իր չա փին, բա ւական մեծ 

նպաստ բե րած է մեր լե զուին. հիւ լէական, 

հիւ լէաբան, հիւ լէաբա նու թիւն, հիւ լէագէտ, 

հիւ լէագի տու թիւն...

Մինչ այդ, «հիւ լէ»ն ան գործա ծական է 

արե ւելա հայ բար բա ռին հա մար։ Հոս, կը 

նա խընտրուի «ատոմ» բա ռը, մի ջին ֆրան-

սե րէն atome, լա տինե րէն atomus, իսկ յու-
նա րէն՝ atomos։ Այս մէ կը բուն կը նշա նակէ 
«ան հատ», այ սինքն՝ բան մը զոր հա տանել, 

կտրել կա րելի չէ։ Բա ռին ար մատներն են 

«ա» ժխտա կան մաս նի կը եւ «տեմ նօ» բա յը՝ 

կը կտրեմ։ Ուստի, «ատոմ»ն է բնա կան 

գո յու թեան ան բա ղադիր առա ջին տար րը։

Աշա կերտնե րը հե զու թեամբ կը հրա-

ժարին Մե ծամօր եր թա լէ։ Այս գի տելիք-

նե րով գո հացած՝ անոնք կը գի տակ ցին, թէ 

մէկ հիւ լէն որ քա՛ն էական է, կեն սա կան, 

ամ բողջ հան րա պետու թեան լու սա ւորու թեան 

եւ նոյ նիսկ գո յու թեան հա մար։ Եւ անոնք 

չեն ու զեր, որ վե րադառ նան այն օրե րը, 

երբ ժո ղովուրդը տաք նա լու հա մար փայ-

տի կտո րի մը կա րօտ էր։ Այժմ բո լորին 

աչ քին Մե ծամօ րի բու խե րիկ նե րը կ՚երե ւան 

որ պէս յաղ թանդամ պա հակ ներ։

Բլու րին վրայ, բաց ճա կատ նե րուն զար-

նող առա ւօտեան զով հո վէն է կար ծես, 

յի շողու թիւննե րու մէջ կ՚արթննայ հիւ լէի 

չափ պա տառիկ մը, Դա նիէլ Վա րու ժա-

նի «Կար միր Հո ղը» հսկա յական բա նաս-

տեղծու թե նէն.

«Գրա սեղա նիս վրայ, սա»

«Սկա ւառա կին մէջ կայ բուռ մ՚հող, 

բե րուած հոն»

«Հայ րե նիքի դաշ տե րէն։»

...

«Հիւ լէ մը կայ Հայ կէն, փո շի մ՚Արա մէն,»

«Անա նիայէն բիբ մը դէտ՝»

«Դեռ աստղե րու ճա ճանչնե րով 

թա թաղուն.»

«Ա՜զգ մը կայ հոն, սե ղանիս վրայ ազգ 

մը հին...»։

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
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Բահն ու բրիչը 
դեռ գործ ունին

Մենք ուժանիւթը կը ստանանք, իսկ հիւլէ կը նշանակէ 
փայտ։ Աստուած մի արասցէ, եթէ արկած մը պատահի, 
մեր վիճակը փայտի ծեծէն աւելի գէշ կ՚ըլլայ։

ՀԻՒԼԷ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Յակոբ Սիմոնեան


