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Դուն ճանճին մասալը գիտե՞ս

Չեմ գի  տեր ի՞նչ կ՚ըլ  լայ, ինչպէ՞ս կ՚ըլ -

լայ օրա  կար  գի նիւ  թե   րէն ներշնչուած 

եր  բեմն բա  նաս  տեղծու  թե   նէ տող մը, 

եր  բեմն եր  գի քա  ռեակ մը, եր  բեմն ալ 

ասա  ցուածք մը կը կառ  չի մար  դուս 

մտքին։ Թերթ մը կը կար  դաս կամ հե -

ռուստաէգ  րա   նէն լու  րի մը ակա  նատես 

կ՚ըլ  լաս եւ յե  տոյ այդ լու  րի ամէն վեր -

յի   շու  մին նոյն նա  խադա  սու  թիւնը յան -

կերգի մը նման կու գայ շուրթե  րուդ 

ծայ  րը։ Եր  բեմն կը գո  հանաս միայն մտա -

բերե  լով, իսկ եր  բեմն ալ նոյ  նիսկ անզգա -

լաբար կը թո  թովես։ Ո՞վ գի  տէ թե  րեւս 

ալ շատ յստակ բա  ցատ  րութիւններ ու -

նի, կամ դիւ  րաւ կրնայ պա  րզա  բանուիլ, 

թէ ին  չու այս օրե  րուս յա  ճախ կը յի  շեմ 

«պա  րապ տա  կառը շատ ձայն կը հա -

նէ» սրա  միտ ասա  ցուած  քը։

Այնպի  սի մեծ  խօ   սիկու  թիւննե  րու վկայ 

կ՚ըլ  լանք որ, խօս  քէն աւե  լի ծանր է, այդ 

միտ  քը ար  տա   յայ  տե   լու պա  հուն փչուած 

օդը։ Այս երե  ւոյ  թը սահ  մա   նուած չէ պոլ -

սա   հայ ապ  րումնե  րով, ներ  հա   մայնքա  յին 

ասէ-կո  սէնե  րով։ Նոյնպէս սահ  մա   նուած 

չէ կա  ռավա  րու  թեան կամ ընդդի  մադիր 

շար  քե   րու քա  ղաքա  կան գոր  ծիչնե  րուն 

պո  ռոտա  խօսու  թեամբ։ Սահ  մա   նուած 

չէ մա  մու  լի էջե  րով։ Կամ աւե  լի ճիշդ 

հաս  տա   տու  մով պա  րապ տա  կառի ձայ -

նը ամէն տեղ է, ամե  նու  րեք։

Քա  նի մը օր առաջ երկրի կրօ  նամէտ 

թեր  թե   րէ եր  կուքը ահա  զանգ կը հնչեցը -

նէին Հռո  դոս կղզիի 14 եկե  ղեցի  ներէն 

13-ի փակ ըլ  լա   լուն բեր  մամբ։ «Հռո -

դոսի մէջ 6 հա  զար մահ  մէ   տական  ներ 

կան եւ միայն մէկ մզկիթ բաց է»։ Երա -

նի փառք տա  յին այդ մէկ հա  տին հա -

մար։ Ո՜վ թղթա  կից, հա  շուած ու  նէի՞ր 

ար  դեօք երբ քա  ղաքին կեդ  րո   նի Մայր 

տա  ճարը առօք փա  ռօք ռմբա  կոծե  ցին, 

Սե  բաս  տիոյ մէջ քա  նի հա  զար հա  յեր կա -

յին։ Կամ Հան  րա   պետու  թեան շրջա  նին 

բազ  մա   թիւ հայ բնակ  չութիւն ու  նե   ցող 

Եւ  դո   կիոյ մէջ մէկ հատ իսկ եկե  ղեցի 

մնա  ցա՞ծ էր։ Պէտք չէ՞ որ երախ  տա  -

պարտ ըլ  լաս Հռո  դոսի յոյն վա  րիչ  նե  -

րուն, քա  նի դեռ այ  ծեր չեն արա  ծեր 

մզկիթ  նե   րուն մէջ։ Վստահ եղիր որ եթէ 

իմ եկե  ղեցի  ներուս մէջ կ՚արա  ծեն, այս 

մէ  կը քու ան  մարդկայ  նութեան ապա -

ցոյցն է միայն։

ՎԱ  ՏԻՓ-ի ժո  ղովի ըն  թացքին «մեզ -

մէ օժան  դա   կու  թիւն ու  զող հիմ  նարկնե -

րուն տա  րեկան ելմտա  կան ցու  ցա   կը 

պի  տի քննենք ու ապա որո  շում պի  տի 

կա  յաց  նենք» ըսած է Օր  թա   գիւ  ղի թա -

ղակա  նու  թեան ատե  նապե  տը։ Կ՚ար  ժէ 

հարցնել՝ «Կ՚ու  զե՞ս որ ձեռքդ ալ համ -

բուրեն տիար ատե  նապետ»։

Թուրք Պատ  մութեան կա  ճառի նա -

խագահ Փրոֆ. Հիւ  լա   կու հրա  ժարե -

ցաւ։ Մա  մու  լին տուած յայ  տա   րարու -

թեան մէջ ան նշեց, թէ իր հրա  ժար  ման 

պատ  ճա   ռը հա  յոց լո  պիներն են եղեր։ 

«Կա  րեւոր քա  րոզար  շաւ կը կա  տարէինք 

հա  յոց պնդումնե  րը ջրե  լու հա  մար։ Մեր 

այս աշ  խա   տու  թե   նէն ան  հանգիստ եղող 

մի  ջազ  գա   յին ու  ժե   րը յա  ջողե  ցան մեզ 

այս հանգրուանին բե  րելու» ըսաւ փրո -

ֆէօսէօրը։ Կան խոս  տո   վանու  թիւններ, 

որոնք աւե  լի մտա  հոգիչ են, քան թէ 

գո  յացած անե  լը։ Ակա  մայ պի  տի խոր -

հէինք, «Վա՜յ քեզ Թուրքիոյ Հան  րա  -

պետու  թիւն, որ այսքան ողոր  մե   լի ես 

հայ  կա   կան լո  պինե  րու դի  մաց»։ Բայց 

մենք գիտ  նա   լով ամէն տե  սակի լո  պինե -

րու սնա  մէջու  թիւնը, սի  րեցինք եղա  ծը 

բա  ցատ  րել ար  դա   րու  թեան թու  րի սրու -

թեամբ։ Եկուր տես որ խնդի  րը ու  րիշ է 

եղեր եւ գոր  ծին մէջ մի  լիոնա  կան Լի -

րանե  րու հաս  նող զեղ  ծա   րարու  թեան 

պատ  մութիւ  նը մը թաք  նուեր է։ «Քա -

նի պե  տու  թիւնը լայն բա  ցած է քսա  կը, 

մենք ալ օգ  տուինք» ըսեր են կ՚երե  ւի։

Աղ  մուկ որ կը կար  ծէք ըն  կե   րա-տնտե -

սա-քա  ղաքա  կան կեան  քի մէջ, մի՛ սխա -

լիք, պա  րապ տա  կառ  նե   րու ձայնն է 

միայն։            

Մենք ու Մերոնք
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Երկար ատենէ ի վեր անելի մատնուած նիւթերէն մէկն էր փոքրամասնութեանց հաստատութիւններու 

ընտրութիւնը դասաւորող նոր կանոնագրի նախագիծի մը պատրաստութիւնը։ Հազիւ վերջերս կարելի 

եղաւ այդ ուղղութեամբ ներհամայնքային համաձայնութիւն մը գոյացնել եւ այդ հիման վրայ դիմում 

կատարել պատկան իշխանութեանց։ Այժմ կը սպասուի որ, նիւթը շուտով հասնի իր աւարտին։ Պաքըրգիւղի 

թաղային խորհուրդի անդամներէն Արման Աթընըզ կը յայտնէ, թէ առաջարկուած նոր կանոնագրութեան 

մէջ երկրորդական բաժին ունեցող դպրոցներու վարչութիւնները պիտի համարուին ազգային 

հաստատութիւն եւ անոնց համար քուէարկէ բովանդակ պոլսահայութիւնը։ Իսկ մնացած հիմնարկներու 

համար չափանիշ կ՚ընտրուին Իսթանպուլի ընտրական տարածքաշրջանները։ Այս դրութիւնով Պէյօղլուի Ս. 

Երրորդութեան եւ Սամաթիոյ Ս. Գէորգի վարչութիւնները կ՚ընտրուին ազգային չափանիշով։ Իսկ մնացեալ 

հաստատութիւններու համար կ՚որդեգրուի Իսթանպուլի ընտրամասերու բաժանումը, ըստ որու Ա., Բ., Գ. 

հատուածներով կը բաժնուին նաեւ քաղաքի ընտրատարածքները։ 

Թուրք Պատ  մութեան Կա  ճառի նա -

խագահ Մէ  թին Հիւ  լա   կիւի հրա  ժարու -

մէն եւ ապա հաս  տա   տու  թեան մէջ հայ -

կա   կան բաժ  նի ակա  դեմա  կան  նե   րու ալ 

հրա  ժարե  լու հա  ւանա  կանու  թեան յայտնու -

թե   նէն ետք ու  շադրու  թիւննե  րը ուղղուեցան 

դէ  պի կա  ճառ։ Այս պաշ  տօ   նին 2012-ին 

նշա  նակուած Փրոֆ. Հիւ  լա   կիւ մա  մու  լին 

տուած յայ  տա   րարու  թեան մէջ իր հրա -

ժարու  մը բա  ցատ  րեց վե  րին մար  մին հան -

դի   սացող «Աթա  թիւրք Մշա  կոյ  թի, Լե  զուի 

եւ Պատ  մութեան Բարձրա  գոյն Խոր  հուրդ»ի 

հետ մատ  նուած տա  րակար  ծութիւ  նով։

Այս հրա  ժարու  մին ներ  քին ծալ  քե   րը 

յստա  կաց  նե   լու մի  տու  մով աշ  խա   տող «Ակօս» 

խիստ ու  շագրաւ տե  ղեկու  թիւննե  րու հա -

սաւ։ Այս տե  ղեկու  թիւննե  րով կա  րելի է 

ըսել, թէ տա  րակար  ծութիւ  նը կը ծա  գի 

կա  ռավա  րու  թեան ցե  ղաս  պա   նու  թեան հա -

րիւ  րա   մեակի շե  մին որ  դեգրած նոր մեր  ձե  -

ցումնե  րէն։ Թուրք Պատ  մութեան Կա  ճառէ 

ներս կ՚ակնկա  լուի նոր վե  րակազ  մութեան 

ծրա  գիր մը։

Ըստ տե  ղեկու  թեանց, Պատ  մութեան Կա -

ճառի նա  խագա  հի եւ վե  րին մար  մի   նը գլխա -

ւորող Փրոֆ. Տէր  յա Էօր  սի մի  ջեւ տա  րակար -

ծութիւ  նը ու  նի քա  նի մը տա  րուան ան  ցեալ։ 

Դէպ  քը որ  քան ալ ներ  կա   յացուի եր  կու վա  րիչ -

նե   րու տա  րակար  ծութիւ  նով, իրա  կանու  թեան 

մէջ խնդի  րը ծա  գած է կա  ռավա  րու  թեան 

հայ  կա   կան հար  ցի շուրջ նոր մեր  ձե   ցում 

մը որո  նելու ջան  քե   րէն։ Վար  չա   պետ Էր -

տո   ղանի վեր  ջին ցա  ւակ  ցա   կան պատ  գա   մը 

այս նոր որո  նու  մին ամե  նացայ  տուն օրի  նակն 

է։ Վար  չա   պետը դժկա  մացած է պահ  պա  -

նողա  կան հա  մարած ներ  կայ կազ  մի հետ 

աշ  խա   տելու եւ այդ իսկ պատ  ճա   ռաւ ալ 

չէ եր  կա   րած անոնց աշ  խա   տան  քի պայ -

մա   նաժա  մը։ Հիւ  լա   կիւ ըն  կա   լած է պատ -

գա   մը եւ հրա  ժարած։ Փակ դռնե  րու ետին 

խօ  սուած  նե   րու հա  մաձայն կա  ռավա  րու  թիւնը 

մտա  դիր է որո  շուած պաշ  տօ   նական ռազ -

մա   վարու  թեան յար  մա   րող եւ մի  ջազ  գա   յին 

ակա  դեմա  կան շրջա  նակ  նե   րու մէջ վարկ 

ու  նե   ցող գիտ  նա   կան մը նշա  նակե  լու։ Սոյն 

ակա  դեմա  կանը պէտք է յա  ջողի ցարդ շա -

րու  նա   կուող ու  րացման ռազ  մա   վարու  թեան 

դէմ ել  լե   լու։ Այսպէ  սով կա  րելի է են  թադրել 

թէ Թուրք Պատ  մութեան Կա  ճառէ ներս նոր 

շրջան մը կը սկսի։

Կ՚ակնկա լուէր թէ կրթա կան տա րեշրջա-

նի աւար տումով պի տի թե թեւ նան 

դպրոց նե րու հո գերն ալ։ Սա կայն այս 

ակնկա լու մը սխալ դուրս եկաւ քա ղաքի 

Ասիական ափէն, Մօ տայի բար ձունքէն պայ-

թող փո թորի կի բեր մամբ։ Ար դա րեւ ցնցիչ 

պաշ տօ նի փո խանա կում մը տե ղի ու նե ցաւ 

Արա մեան Ունճեան վար ժա րանէ ներս։ Տնօ-

րէնու հի Լեռ նա Գա րագիւ-

թիւք եւ վեց ու սուցիչ ներ 

պաշ տօ նազրկուեցան դպրո-

ցի հիմ նա դիրի փո խանորդ 

Սար վէն Սէրթշիմ շէ քի եւ 

թա ղական խոր հուրդի կարգ 

մը ան դամնե րու որո շու մով։ 

Հիմ նա դիրը այս փո փոխու-

թիւնը բա ցատ րեց տնօ րէնու-

հիին եւ ու սուցիչ նե րուն ան բա-

ւարա րու թիւնով։

Հիմ նա դիրի փո խանորդ 

Սար վէն Սէրթշիմ շէք նաեւ 

պատ ճա ռաբա նեց դպրո ցէ 

ներս կի րար կե լի կարգ մը 

նո րու թիւննե րը, որոնց հա մար անհրա ժեշտ 

գտած էին այս պաշ տօ նափո խու թիւնը։

Տնօ րէնու հի Լեռ նա Գա րաքիւ թիւք ցա սում 

յայտնեց այս անակնկալ զար գա ցու մին դէմ, 

բայց նոյն իր բա ցատ րութիւննե րէն յայտնի 

դար ձաւ թէ անակնկա լը միայն իր պաշ տօ-

նան կութիւնն էր։ «Թա ղակա նու թիւնը Ապ րիլ 

ամ սուն դի մած ու ինձմէ պա հան ջած էր 

որ տե ղեկա գիր մը պատ րաստեմ ան բա-

ւարար հա մարուող ու սուցիչ նե րու մա սին»։ 

Ան ծնող նե րու հետ ալ տե սակ ցե լով պատ-

րաստած է սոյն տե ղեկա գիրը, 

բայց այդ պա հուն եր բեք չէ 

մտա բերած որ իր անունն ալ 

կրնայ աւել ցուիլ այդ ցան կին։

Նիւ թը բազ մա կող մա նի 

քննար կե լու մի տու մով դի մեցինք նաեւ վար-

ժա րանի աշա կերտնե րու ծնող նե րուն։ Անոնց 

մի ջեւ նման զար գա ցում սպա սող ներ, այս 

որո շու մէն գոհ մնա ցող  ներ ալ կա  յին, բո  լորո -

վին յան  կարծա  կիի մատ  նո ւելով շո ւարած  ներ 

ալ։ Սա  կայն ընդհա  նուր դժգո  հու  թիւնը կը 

վե  րաբե  րէր  ուսման մա  կար  դա   կին։ Պար -

տինք նշել որ, ներ  կայ դրու  թեան մէջ մեծ 

զա  նազա  նու  թիւն կը նե ր կա յաց  նէ ծնող  նե  -

րուն հայ դպրոց  նե   րէ ակնկա  լութիւնը։ Նաեւ  

պար տինք յի շել թէ Պոլ սոյ հայ դպրոց-

նե րը մեր նախ նի ներու թո ղած ժա ռանգն 

է եւ մենք այժմու սե րունդներ, որ քան ալ 

ժա մանա կի հրա մայա կան նե րուն պատ շա ճեց-

նենք անոնց մա տու ցած ու սումն ու կրթու-

թիւնը, իրա ւունք չու նինք անոնց հիմ նա-

կան գա ղափա րախօ սու թիւննե րը ընդմիշտ 

վե րատե սու թեան են թարկե լու։ Վեր ջա պէս 

տիեզե րական հաս կա ցողու թեան մը հա յերէն 

եւ հա յեցի տար բե րակին կի րար կումն է մեզ-

մէ պա հան ջո ւածը։

Յու սանք թէ այս պաշ տօ նազրկու մով 

գո յացած ալե կոծու մը յան գի եւ նա խա-

տե սուած փո փոխու թիւննե րը գո հացում պատ-

ճա ռեն ամ բողջ հա մակար գին։ Իրա կանու-

թեան մէջ մեր կրթա կան հա մակար գը կը 

կա րօտի ամ բողջա կան բա րեփո խումնե րու, 

որ պէսզի հայ դպրո ցը լիովին ար դա րաց նէ 

իր առա քելու թիւնը։  

Պոլ սա հայ եկե  ղեցա  կան տո  մարին մէջ 
Յու  նիս ամ  սուայ վեր  ջին շա  բաթն ալ 

նշուած է Սուրբ Կի  րակո  սի յի  շատակ  ման։ 
Այս իսկ պատ  ճա   ռաւ ալ 29 Յու  նիս Կի  րակի 
օր, Տի  յար  պէ   քիրի մէջ կա  յացաւ պատ  մա  -
կան Սուրբ Կի  րակոս եկե  ղեց  ւոյ անուան 
տօ  նակա  տարու  թիւնը։ Պատր. Փոխ. Արամ 
Արք. Աթէ  շեանի մա  տու  ցած Սուրբ Պա -
տարա  գին մաս  նակցե  ցան քա  ղաքի աւա -
գանին եւ Տի  յար  պէ   քիրի հա  յու  թիւնը։ Ու -
շագրաւ էր ար  տա   սահ  մա   նէն եւ Թուրքիոյ 
տար  բեր քա  ղաք  նե   րէն ժա  մանած նախ  կին 
տի  յար  պէ   քիր  ցի հա  յերուն մաս  նակցու  թիւնը։

Արամ Սրբա  զան քա  րոզի պա  հուն նախ 
գո  հու  նա   կու  թիւն յայտնեց այս վե  րանո -
րոգուած տա  ճարի մէջ տի  րող հո  գեւոր 
ապ  րումին հա  մար։ Ապա անդրա  դար  ձաւ 
շի  նարա  րական աշ  խա   տու  թեան, որ յա -
ջողած էր հայ ժո  ղովուրդի եւ Տի  յար  պէ  -
քիրի քա  ղաքա  պետու  թեան աջակ  ցութեամբ։ 
Սրբա  զանը այս մա  սին պաշ  տօ   նի հրա -
ւիրեց երկրի Մշա  կոյ  թի նա  խարա  րու  թիւնը, 
քա  նի որ Սուրբ Կի  րակոս հա  յոց եկե  ղեցի 

մը ըլ  լա   լով հան  դերձ մշա  կոյ  թի հա  մաշ -
խարհա  յին ժա  ռան  գութիւն մըն է։ Սրբա -
զանը անդրա  դար  ձաւ քրտա  կան հար  ցի 
բա  նակ  ցութիւննե  րու մի  ջոցաւ լու  ծուելու 
գոր  ծընթա  ցին ալ։ «Ամէն արա  րողու  թեան 
կ՚աղօ  թենք խա  ղաղու  թեան հա  մար։ Ներ -
կայ գոր  ծընթա  ցը միայն քիւրտ եւ թուրք 
ժո  ղովուրդնե  րով չէ սահ  մա   նուած։ Այս 
երկրի բո  լոր բնա  կիչ  նե   րը մաս կը կազ -
մեն գոր  ծընթա  ցին, որով  հե   տեւ գի  տենք 
որ թէ խա  ղաղու  թիւնը եւ թէ վիշ  տը բո -
լորիս կը պատ  կա   նին»։ Արամ Արք. քա -
րոզի շա  րու  նա   կու  թեան դրուատեց նաեւ 
քրիս  տո   նէական սի  րոյ հաս  կա   ցողու  թիւնը։ 
«Քրիս  տո   նէու  թիւնը մէկ պատ  գամ ու  նի 
իր հա  ւատա  ցեալ  նե   րուն, որն է –սի  րեցէք 
զմի  մեանս-։ Սի  րոյ հաս  կա   ցողու  թիւնը կը 
մեր  ժէ ատե  լու  թիւնը, ոխը, վրէ  ժը եւ նա -
խան  ձը։ Եթէ այ  սօր Սու  րիոյ, Իրա  քի, Եգիպ -
տո   սի, Պա  ղես  տի   նի մէջ բիւ  րա   ւոր մար -
դիկ կը զո  հուին, միակ պատ  ճա   ռը սի  րոյ 
բա  ցակա  յու  թիւնն է։ Պա  տերազ  մը պի  տի 
շա  րու  նա   կուի որ  քան ատեն որ մար  դիկ 

միայն իրենց ժո  ղովուրդը, իրենց ազ  գը, 
իրենց կրօ  նը սի  րեն։ Ըստ երե  ւոյ  թի երեք 
երկնա  ւոր կրօն  ներն ալ սէր կը քա  րոզեն, 
բայց լսող չկայ»։

Անուան տօ  նախմբու  թեան ծի  սակա -
տարու  թիւնը աւար  տե   լէն ետք եկե  ղեց  ւոյ 
ըն  դարձակ պար  տէ   զին մէջ շուրջպա  րեր 
կազ  մուեցան։ Այս մի  ջոցառ  ման հա  մար 
Տի  յար  պէ   քիր ժա  մանած էր Հա  յաս  տա   նի 
«Մար  կա   րիթ  թէր» պա  րախումբը, որ մեծ 
ոգե  ւորու  թիւն ստեղ  ծեց եկե  ղեցի փու  թա  -
ցող հա  սարա  կու  թեան մօտ։ Հա  յաս  տա   նի 
պա  րախումբը այս ելոյ  թէն ետք մեկ  նե   ցաւ 
Տէր  սիմ։ 30 Յու  նիս Եր  կուշաբ  թի երե  կոյ 
Տէր  սի   մի Հայ  կա   կան Մշա  կոյ  թի կեդ  րո   նի 
կար  գադրու  թեամբ խումբը ելոյթ ու  նե   ցաւ 
նաեւ այս քա  ղաքին մէջ, խո  րապէս ոգե -
ւորե  լով ծա  գու  մով հայ հա  սարա  կու  թիւնը։

«Մար  կա   րիթ  թէր» պա  րախումբը Իս -
թանպուլ Գնա  լը կղզիի մէջ ալ ելոյթ մը 
ու  նե   նալէ ետք իր եր  թը պի  տի շա  րու  նա  -
կէ դէ պի Չե խիա, ուր պի տի մաս նակցի 
Մի ջազ գա յին Փա ռատօ նի մը։             

Աշխարհի խաղաղութեան համար

Պատանիներ՝ 
կը տուժեն 
խտրականութենէ

Թուրք Պատմութեան 
Կաճառին՝ նոր շրջան

Բարեփոխման հեռանկարով

Մէ թին Հիւ լա կիւ

Թուրքիոյ մէջ օրըս  տօ   րէ կը զար -

գա   նայ խտրա  կանու  թեան դէմ 

մղուած պայ  քա   րը։ Այդ պայ  քա   րի հե -

տեւան  քով խտրա  կանու  թեան եւ ատե -

լու  թեան վե  րաբե  րեալ օրի  նական բա -

րեփո  խու  թիւններ ալ կա  տարուեցան։ 

Այ  սուհան  դերձ հար  ցը դեռ կը պա  հէ 

իր մտա  հոգիչ յատ  կութիւ  նը։ Վեր  ջերս 

մա  նուկնե  րու իրա  ւունքնե  րու շրջագ  ծով 

աշ  խա   տող «Օրա  կար  գը Մա  նուկն Է» 

միու  թիւնն ու երի  տասարդնե  րու հո  գերով 

զբա  ղուող «Երի  տասարդ Կեանք» հիմ -

նարկը երկրոր  դա   կան դպրոց  նե   րու մօտ  

եր  կուհա  զար աշա  կերտնե  րու հետ տա -

րին ծա  ւալուն աշ  խա   տանք մը, ուրկէ 

յայտնի դար  ձաւ թէ, աշա  կերտնե  րու 

57,4 տո  կոսը իրենց տա  րեց  նե   րու բռնու -

թեան կ՚են  թարկուին։ Իսկ անոնցմէ 

5 տո  կոսն ալ այդ բռնու  թեան կ՚ար -

ժա   նանան իրենց ազ  գա   յին ծա  գու  մին 

կամ կրօ  նին բեր  մամբ։ Միու  թեան տե -

ղեկա  գիրը կը զգու  շացնէ ըսե  լով որ, 

Թուրքիան կը ոտ  նա   կոխէ իր իսկ ստո -

րագ  րած ՄԱԿ-ի ման  կանց իրա  ւունքնե -

րու հա  մաձայ  նութիւ  նը։

Հայ ման  կանց եւ պա  տանի  ներու 

հա  մար երե  ւոյ  թն ալ աւե  լի ցնցիչ է։ 

Կեդ  րո   նական վար  ժա   րանի հո  գեբա  նու -

թեան ու  ղե   ցոյց Ռէ  ժինա Փա  նոս կ՚ըսէ, 

թէ երի  տասարդնե  րը խտրա  կանու  թեան 

կ՚են  թարկուին հա  սարա  կական վայ -

րե   րու մէջ։ Այս երե  ւոյ  թը յա  ճախ կը 

նկա  տուի պատ  մութեան դա  սերու ըն -

թացքին, երբ նիւ  թը կ՚եր  թայ Ա. Աշ -

խարհա  մար  տին եւ յատ  կա   պէս 1915-ի 

դէպ  քե   րուն աշա  կերտնե  րը ու  սուցիչ  նե  -

րուն այ  լա   մերժ, վա  նողա  կան եւ խտրա -

կան վար  մունքին կ՚են  թարկուին։ Անոնք 

կը դժուարա  նան այ  լազգի  ներու հետ 

յա  րաբե  րուե  լու եւ ըն  կե   րու  թիւն կազ -

մե   լու գոր  ծընթա  ցին մէջ։ Փա  նոս սա -

պէս կը շա  րու  նա   կէ.- «Ցե  ղաս  պա   նու -

թեան են  թարկուած եւ այդ կո  րուստին 

սուգն ան  գամ պա  հելը ար  գի   լուած ժո -

ղովուրդի մը զա  ւակ  նե   րուն մօտ գե -

րակ  շիռ է ընկճուածու  թեան զգա  ցու  մը։ 

Անոնք նման դժուարու  թիւններ կ՚ապ -

րին նաեւ աս  պա   րէզի ընտրու  թեան ըն -

թացքին։ Կը խու  սա   փին նա  խընտրե  լէ 

իրա  ւաբա  նու  թեան ճիւ  ղը, հա  մոզուած ըլ -

լա   լով, որ այդ ճիւ  ղը ընտրե  լով խտրա -

կանու  թեան պի  տի են  թարկուին իրենց 

ազ  գա   յին ծա  գու  մին կամ կրօ  նական 

տար  բե   րութեան պատճառաւ»։ 

Լեռ նա Գա րագիւ թիւք
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«rh+Մա կազին» պար  բե   րակա  նի «Տա  -

րուայ երի   տասարդ նկա   րիչը» մրցու   մի 

առաջ   նութիւ   նը շա   հեցաք «Քա   ղաքի Շարք» 

խո   րագ   րեալ աշ   խա       տու   թիւնով։ Ի՞նչ է այդ 

նկա   րաշար   քին պատ   մութիւ   նը։ 

ՄԵ   ՐԻ ՄՈՒՆ.- Ես բնու   թեան երեք բա  -

ղադ   րիչնե   րուն՝ լոյ   սի, ստուերի եւ երան  -

գի հետ գործ ու   նիմ։ Այս երեք բա   ղադ  -

րիչնե   րը իրար կ՚ամ   րացնեն։ Լու   սա       ւորը 

կ՚ընդգծուի մթու   թեամբ։ Իրա   կանու   թեան 

մէջ իմ գոր   ծե       րու ըն   կա       լու   մը կը տար   բե      -

րի ան   հա       տէ ան   հատ։ Օրի   նակի հա   մար 

դուք քիչ առաջ այս նկար   նե       րը մութ հա  -

մարե   ցիք։ Մինչդեռ ճա   բոնա   ցի բա   րեկամ 

մը նոյն գոր   ծե       րուն մէջ հո   յակապ լու   սա      -

ւորու   թիւն մը տե   սած էր։

«Քա   ղաքի Շարք»ի ներշնչու   մը քու ապ  -

րած քա   ղաք   նե՞րդ եղան։

ՄԵ   ՐԻ ՄՈՒՆ.- Ոչ թէ քա   ղաք   նե       րէն, 

այլ այդ քա   ղաք   նե       րու արուես   տէն ու պատ  -

մութե   նէն կը ներշնչուիմ։ Պատ   մութիւ   նը 

քա   ղաքի մը հո   գեբա   նու   թիւնը կը բնո   րոշէ։ 

Մեր քա   ղաքը դի   տելու կեր   պը աւե   լի կա  -

րեւոր է, քան քա   ղաքը ին   քը։ Ես տար   բեր 

քա   ղաք   նե       րու մէջ հա   սարա   կական յատ  -

կութիւններ կը տես   նեմ։ Բո   լորս նոյն բա  -

նին կը նա   յինք, բայց ամէն մէկս տար   բեր 

կ՚ըն   կա       լենք։ Իմ փո   խան   ցածս այդ տար  -

բեր ըն   կա       լումն է ահա   ւասիկ։

Ընդհան   րա       պէս կը նկա   րե՞ս, թէ ոչ 

տար   բեր ար   տադրու   թիւններ ալ ու   նիս։

ՄԵ   ՐԻ ՄՈՒՆ.- Նա   խագ   ծի պա   հանջնե  -

րէն ել   լե       լով տար   բեր դրու   թիւննե   րու ալ կը 

դի   մեմ։ Օրի   նակի հա   մար 2011-ին Երե  -

ւանի Ժա   մանա   կակից Արուեստնե   րու թան  -

գա       րանի հա   մար «Իրա   կանը գե   ղեցիկ է» 

խո   րագ   րեալ նա   խագիծ մը պատ   րաստած 

էի։ Այդ աշ   խա       տու   թիւնը մե   տաղ   նե       րով տե  -

ղադ   րում մը, յա   տուկ լու   սա       ւորու   թիւն, կեն  -

դա       նի կա   տարում եւ ձայ   նի գոր   ծադրու  -

թեան հա   մադ   րում մըն էր։ Այդ տար   բեր 

դրու   թիւննե   րը իրար հետ յա   րաբե   րելով 

գոր   ծա       ծած էի։ Ինչպէս նկար   նե       րուս մէջ, 

այս նա   խագի   ծին մէջ ալ յատ   կանշա  -

կանը տե   սան   կիւնն էր։ Գոր   ծա       ծած իրերս 

եւ դրու   թիւննե   րը տար   բեր ալ ըլ   լան միտ  -

քը միշտ նոյնն է։

Իսկ քե   զի հա   մար ի՞նչ նշա   նակու   թիւն 

ու   նի «Տա   րուայ երի   տասարդ արուես   տա      -

գէտը» մրցա   նակի նուա   ճումը։  

ՄԵ   ՐԻ ՄՈՒՆ.- Բա   ցի 5 հա   զար Եւ   րօ 

ար   ժո       ղու   թեան դրա   մական պար   գե       ւէն, հաս  -

տա       տու   թիւնը իր ընտրած արուես   տա       գէտ   նե      -

րով հա   ւաքա   կան ցու   ցա       հան   դէս մը պի   տի 

կազ   մա       կեր   պէ։ Ին   ծի հա   մար ան   հա       տական 

ցու   ցա       հան   դէս մը եւս պի   տի ըլ   լայ, որու 

զու   գա       հեռ պի   տի հրա   տարա   կուի իմ գոր  -

ծե       րէս նմոյշնե   րով ալ   պոմ մը։ Ան   շուշտ 

որ այս կար   գադրու   թիւննե   րը դրա   մական 

պար   գե       ւէն աւե   լի խրա   խու   սիչ են, քա   նի 

որ գոր   ծերս Իս   թանպու   լի մէջ ցու   ցադրե  -

լու առիթ կը ստեղ   ծեն։

Երի   տասարդ արուես   տա       գէտի մը հա  -

մար Երե   ւանը ապ   րե       լու եւ աշ   խա       տելու 

ի՞նչ պայ   մաններ կ՚ըն   ձե       ռէ։

ՄԵ   ՐԻ ՄՈՒՆ.- Ինչ պայ   մաններ որ 

կ՚ըն   ձե       ռուի որե   ւէ տեղ։ Կը սի   րեմ արուես  -

տով զբա   ղիլ։ Այդ պա   հուն ազատ կը 

զգամ։ Տար   բեր արուես   տա       գէտ   նե       րու հետ 

հա   մագոր   ծակցիլն ալ հա   ճելի է ին   ծի հա  -

մար։ Այսպէ   սով ես ինձ կը զար   գացնեմ։ 

Իս   թանպուլ գտնուելուս պատ   ճառն ալ այս 

է։ Հոս բազ   մա       թիւ մի   ջազ   գա       յին արուես  -

տա       գէտ   ներ կան ու ես ալ նոր կա   պեր 

կը հաս   տա       տեմ։

Ժա   մանա   կակից արուես   տի մի   ջավայ  -

րը ինչպէ՞ս է Հա   յաս   տա       նի մէջ։

ՄԵ   ՐԻ ՄՈՒՆ.- Թէեւ ոչ Իս   թանպու   լի 

չափ, Հա   յաս   տա       նի մէջ ալ ցու   ցասրահ  -

ներ կան։ Հոն ալ կրնաս որոշ կա   պեր 

ապա   հովել։ Բայց այդ բո   լորով հան   դերձ 

աւե   լի սահ   մա       նափակ մի   ջավայր մը կայ։ 

Ինքզինքդ զար   գացնե   լու հա   մար պէտք է 

աւե   լի բա   ցուիլ։ Արուես   տը շրջա   նային չի 

կրնար ըլ   լալ։ Եթէ կեանքդ միշտ նոյն 

վայ   րի մէջ անցնի շրջա   նային արուեստ 

ընե   լու կը սկսիս։ Մինչդեռ արուես   տա      -

գէտը աշ   խարհի հետ շփման մէջ ըլ   լա      -

լու է։ Հե   տեւե   լու է զար   գա       ցումնե   րուն։ Այդ 

պատ   ճա       ռաւ ես ամէն տա   րի կ՚աշ   խա       տիմ 

ճամ   բորդել։

«Visual Gap Gallery» անու   նով առ   ցանց 
հար   թակ մը հիմ   նած ես։ Կրնա՞ս պատ  -

մել այդ ծրագ   րի մա   սին։

ՄԵ   ՐԻ ՄՈՒՆ.- 2007-ին Գեր   մա       նիա 

էի եւ հոն առի   թը գտայ արուես   տա       գէտ  -

նե       րուն աշ   խա       տելաոճը դի   տար   կե       լու։ Ապա 

ես ալ որո   շեցի իմ սերնդա   կից   նե       րու աշ  -

խա       տու   թիւննե   րը ընդգրկող հար   թակ մը 

կազ   մե       լ։ Ցու   ցասրահ մը բա   նալու հա   մար 

բա   ւական նիւ   թա       կան պայ   մաններ չու   նէի։ 

Բայց հա   մացան   ցը այս առի   թը կը շնոր  -

հէր։ Ես ալ կար   ծե       ցեալ ցու   ցա       հան   դէս մը 

կազ   մա       կեր   պե       ցի։ Արուես   տա       գէտ   նե       րու հետ 

կապ հաս   տա       տեցի եւ հի   մա այդ ցան   ցի 

մի   ջոցով աշ   խարհի հե   ռաւոր ան   կիւննե   րէն 

մար   դիկ կրնան հե   տեւիլ մեր ստեղ   ծա       գոր  -

ծութիւննե   րուն։

Երե   ւանի կեդ   րո       նական հա   տուա   ծին 

մէջ աշ   խա       տանոց մըն ալ ու   նիմ, ուր եւս 

որո   շած եմ կարգ մը ծրա   գիր   ներ իրա  -

կանաց   նել։ Վեր   ջա       պէս գոր   ծե       րուն միայն 

թուային տե   սանիւ   թը այնքան ալ բա   ւարա  -

րու   թիւն չի պատ   ճա       ռեր մարդկանց։ Այս 

միտ   քէն մեկ   նե       լով 2012-ին աշ   խա       տանո   ցիս 

մէջ կազ   մա       կեր   պե       ցի «Երբ Սեն   տին Կ՚եր  -

թար» խո   րագ   րով ցուցադրութիւն մը։ Այս 

անու   նը ներշնչուած էր ԱՄՆ հա   րուա   ծող 

մա   հաբեր Սեն   տի փո   թորի   կէն։ Նա   խագի  -

ծը ձօ   նուած էր մրրի   կէն տու   ժածնե   րուն։ 

Ամիս մը շա   րու   նա       կուող ցու   ցա       հան   դէ       սը 

այ   ցե       լեցին մեծ թի   ւով ան   ձեր։ 

Շա   բաթա   վեր   ջին Գնա   լը կղզիի Սուրբ 

Գրի   գոր Լու   սա       ւորիչ եկե   ղեց   ւոյ շրջա   փակին 

մէջ ցու   ցա       հան   դէս մը պի   տի կա   յանայ, ուր 

պի   տի ցու   ցադրուին «Visual Gap Gallery»ի 
արուես   տա       գէտ   նե       րու գոր   ծե       րը։ Ին   չե՞ր են 

անոնք։

ՄԵ   ՐԻ ՄՈՒՆ.- Այս նա   խագի   ծը մե  -
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արուես   տա       գէտ   նե       րու ստեղ   ծա       գոր   ծութիւննե  -

րուն տեղ գտած վա   ւերագ   րա       կան վի   տէօ 

ցուցադ   րութիւն մըն է։ 2013-ին հա   մաշ  -

խարհա   յին թան   գա       րան   նե       րու օրուայ կա  -

պակ   ցութեամբ Երե   ւանի մէջ ալ թուային 

թան   գա       րանի երե   կոյ մը կազ   մա       կեր   պուեցաւ։ 

Այդ օր այս ցու   ցադրու   թիւնը Երե   ւանի 

բազ   մա       թիւ հա   սարա   կապատ   կան շէն   քե       րու 

մէջ կա   տարուեցաւ։ Այդ նոյն ներ   կա       յացու  -

մը 5 Յու   լիս Շա   բաթ, ժա   մը 16.00-ին եւ 

6 Յու   լիս Կի   րակի, ժա   մը 15.00-ին պի   տի 

ցու   ցադրուի Գնա   լը կղզիի Սուրբ Գրի   գոր 

Լու   սա       ւորիչ եկե   ղեց   ւոյ մէջ։ Այսպէ   սով Հա  -

յաս   տան ապ   րող եւ գոր   ծող արուես   տա       գէտ  -

նե       րը եւ անոնցմով հե   տաքրքիր զան   գուածը 

առիթ պի   տի գտնեն իրար հան դիպելու։  

Հայաստանցի բազմակողմանի արուեստագէտ Մերի Մուն 

(Ամիրխանեան), որ «rh+Մակազին» պարբերականի տասը 

տարիէ ի վեր շարունակուող «Տարուայ երիտասարդ 

նկարիչը» մրցումի առաջնութիւնը նուաճած է այս տարի, 

միջոցէ մը ի վեր քաղաքիս մէջ տարած աշխատանքներէն 

վերջ, Գնալը կղզւոյ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ 

սրահին մէջ այս շաբաթավերջին, 5 Յուլիս Շաբաթ օր ժամը 

16.00-ին հանրութեան կը ներկայանայ իր գեղարուեստական 

գործերով, ինչպէս նաեւ «Visual Gap online Gallery»ի 
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արուեստագէտներու գծանկարներով։ Ցուցահանդէսը բաց 

պիտի մնայ միայն երկու օր։ 

Մերի Մունին հասնիլ կարելի է (0539 681 44 95) 

հեռախօսով կամ ալ (www visualgap.co.uk) հասցէով։ 

Արեւմտահայե րէնի մեծ եր գի ծաբան՝ 

Յա կոբ Պա րոնեան, իբր վե րագտնուած 

գանձ, մեծ ժո ղովրդա վարու թիւն կը վա յելէ 

իր գոր ծե րուն թրքե րէն թարգմա նու թեամբ։ 

Ար դա րեւ հե ղինա կին վեր ջին հրա տարա-

կու թիւնը՝ «Պտոյտ մը Պոլ սոյ թա ղերուն 

մէջ» շու տով կ՚ար ժա նանայ երկրորդ տպագ-

րութեան։

Գիր քը նախ գնա հատուեցաւ գրող նե րու 

PEN մի ջազ գա յին ըն կե րու թեան Թուրքիոյ 

մաս նա ճիւ ղի կող մէ, իբ րեւ «Ամ սուան գիր-

քը»։ Եթէ նկա տի ու նե նանք Թուրքիոյ 

բե ղուն հրա տարակ չա կան շու կա յի իւ րա-

քան չիւր ամիս հրա տարա կած բազ մա թիւ 

գիր քե րը, ար դա րօրէն կրնանք ըսել, թէ 

Պա րոնեան մրցա նիշ մը ձեռք բե րած է 

այս գնահա տու մով։ Իսկ նա խորդ շա բաթ, 

երկրի զան գուածա յին լրա տուա միջոց նե րէն 

«Հիւրրի յէթ» օրա թեր թը իր ըն թերցող նե-

րուն կը յանձնա րարէր Պա րոնեանի գոր-

ծը՝ իբ րեւ այս ամառ կար դա լու ար ժա նի 

տա սը գոր ծե րէն մին։

Նշենք որ նախ քան այս պա տու մը, 

Պա րոնեանի երեք թատ րերգու թիւննե րը՝ 

«Ատամ նա բոյժն Արե ւելեան», «Պաղ տա սար 

Աղ բար» եւ «Մե ծապա տիւ Մու րացկան ներ» 

գիր քի ձե ւով հրա տարա կուած եւ անոնցմէ 

առա ջին եր կուքն ալ բե մադ րուած էին 

Իս թանպու լի եւ Տրա պիզո նի մէջ։

Եթէ թրքե րէն ըն թերցող նե րը հա զիւ 

այսքան ուշ կը ծա նօթա նան Պա րոնեանին, 

ար դեօք ի՞նչ է այս ու շա ցու մին մէջ մեր՝ 

պոլ սա հայե րուս պա տաս խա նատուու-

թիւնը։ Որ պէս թրքե րէնի բնա կանա բար 

տի րապե տող հա յու թեան հա տուած, իրաւ 

ալ ու շա ցած ենք հայ մշա կոյ թը թուրքիացի 

ըն թերցող նե րուն մա տու ցե լու խնդրին մէջ։ 

Ո՞վ գի տէ, թե րեւս ալ շատ հասկնա լի պատ-

ճառնե րով հա մոզուած էինք, որ այս երկրէն 

ներս ոչ ոք կը հե տաքրքրուի հա յերէն 

գրա կանու թեամբ։ Այս նիւ թին մէջ պան-

ծա լի բա ցառու թիւն մըն է «Արաս» հրա-

տարակ չութիւ նը, որ մօտ քսան տա րինե րէ 

ի վեր յանձն կ՚առ նէ այս խիստ կա րեւոր 

առա քելու թիւնը։ Ինչպէս իր գո վազ դագրին 

մէջ ալ կը նշուի ան «հա յերէն գրա կանու-

թեան բա ցուող լու սա մուտ» մըն է։ Սա կայն 

հարկ է նշել, որ «Արաս»ի հրա տարակ-

չա կան թափն ալ ան բա ւարար կը մնայ 

երկրէ ներս այս ուղղու թեամբ արթնցող 

հե տաքրքրու թիւնը յա գեց նե լու հա մար։

Իր դա րաւոր հաս տա տու թիւննե րուն, 

ժա ռան գած մեծ աւան դութեան ար ժա նի 

պոլ սա հայու թիւն մը իր եկե ղեցա շինա կան, 

հի ւան դա նոցի կամ դպրո ցի մա տակա-

րար ման նա խան ձե լի յատ կութիւննե րու 

կող քին պէտք էր «Արաս»ի նման մշա-

կու թա յին ծա ռայու թեան ալ օժան դա կելու 

եղա նակ նե րը գտնէր։ Այստեղ առա ջար-

կուածը ոչ թէ ըն կե րու թեան մը գու մարներ 

փո խան ցել է, այլ կա տարուած գոր ծին 

գի տակ ցե լով զօ րակ ցութեան եղա նակ-

ներ մշա կել։
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Յու լի սի 13-20-ը Երե ւանում «Ոս  կէ Ծի -

րան»-ի օրերն են, ու  րեմն մայ  րա   քաղա -

քը կ՚այ  ցե   լեն բազ  մա   զան կի  նօգոր  ծիչներ, 

իսկ իւ  րա   քան  չիւր զբօ  սաշրջիկ հնա  րաւո  րու -

թիւն կ՚ու  նե   նայ դառ  նալ նաեւ կի  նօհան  դի  -

սատես։ Ինչպէ՞ս կողմնո  րոշուել կի  նօհոս  քի 

մէջ, քան  զի ամէն նա  խընտրած ժա  պաւէն 

կա  րող է խո  չըն  դո   տել աւե  լի լաւ կի  նոյի 

դիտ  մա   նը։ Փա  ռատօ  նին մաս  նակցե  լու հա -

մար 1500 յայտ էր եկել 95 երկրնե  րից։ 

Մրցու  թա   յին ծրագ  րե   րի մէջ ընդգրկուեցին 

70-ը՝ Խա  ղար  կա   յին, Վա  ւերագ  րա   կան, Կո -

րիզ (կար  ճա   մետ  րաժ) եւ Հայ  կա   կան հա -

մայ  նա   պատ  կեր անուանա  կար  գե   րում։ Սա -

կայն փոր  ձը ցոյց է տա  լիս, որ մրցու    թա   յին 

ծրա  գիրը պար  տա   դիր է դա  տակազ  մի եւ 

լրագ  րողնե  րի հա  մար, դա  տակազ  մի ընտրած 

մրցա  նակա  կիր ֆիլ  մե   րը կա  րելի է դի  տել 

վեր  ջին օրը, երբ ար  դէն ամ  փո   փուե  ցին 

ար  դիւնքնե  րը, իսկ  հան  դի   սատե  սի շա  հը 

թաք  նուած է ար  տամրցու  թա   յին ծրագ  րե  -

րում, որ  տեղ ար  դէն գլխապ  տոյտ առա -

ջաց  նող ընտրու  թիւն կայ։ 

Ար  տամրցու  թա   յին ծրա  գիրը առա  ջար -

կում է՝

1. Երե  ւանեան պրե  միերա 6 ֆիլ  մե   րով,

2.Գեր  մա   նական նոր կի  նօ 3 ֆիլ  մե   րով, 

ար  տադրուած 2013, 2014-ին, 

3. Ֆիլ  մեր Փա  րաճա  նովի մա  սին (5 վա -

ւերագ  րա   կան ֆիլ  մեր),

4. Ուքրաինա  կան պոէտիկ կի  նօ, որն 

ընդգրկում է 8 ֆիլ  մեր,

5. Սո  ցիալա  կան փո  փոխու  թիւննե  րի կի -

նօն եւս 8 ֆիլ  մեր է ցու  ցադրե  լու,

6. Նշա  նակէ  տը՝ Կով  կաս 6 ֆիլ  մե   րով 

է հան  դէս գա  լու,

7. Հա  յեացք ներ  սից եւ դրսից 17 ֆիլ -

մեր է նա  խատե  սում։

Ինչպէս տես  նում ենք կեդ  րո   նում Փա -

րաճա  նովն է եւ ուքրաինա  կան կի  նօն, քան -

զի Ուքրաինա  յում է սկսել իր կի  նօճա -

նապար  հը կի  նոյի մե  ծագոյն նո  րարա  րը, 

որն այս տա  րի դար  ձաւ 90 տա  րեկան, 

ուստի եւ 11-րդ Ոս  կէ Ծի  րանը բա  ցուե  լու է 

Փա  րաճա  նովի «Նռան գոյն»ով։ Իսկ փակ -

ման արա  րողու  թեանը կը ցու  ցադրեն Ժան-

Լիւք Գո  դարի «Հրա  ժեշտ լե  զուին» (Jean-
Luc Godard, “Adieu au langage”) ֆիլ  մը, որը 
2014-ի Քան  նի փա  ռատօ  նին ար  ժա   նացել 

է ժիւ  րիի մրցա  նակին։ Երե  ւանեան պրե -

միերա ծրագ  րի շրջա  նակ  նե   րում ընդգրկուած 

է իտա  լական ռե  ժիսոր Երուանդ Ճա  նիկեանի 

եւ նրա կո  ղակից, հա  մահե  ղինակ Ան  ճե   լա 

Ռիչ  չի Լուկկիի «Բար  բա   րոս եր  կիր» ֆիլ  մը 

(2013), ի դէպ Ճա  նիկեանը լի  նելու է վա -

ւերագ  րա   կան ֆիլ  մե   րի մրցոյ  թի ժիւ  րիի նա -

խագահ։ «Ոս  կէ Ծի  րանը» միշտ ար  ձա   գան -

գում է Քան  նի փա  ռատօ  նի յաղ  թա   նակ  նե   րին. 

այս տա  րուայ, այ  սինքն Քան  նի 67-րդ փա -

ռատօ  նի «Ոս  կէ Ար  մա   ւենու Ճիւղ»-ին ար -

ժա   նացաւ Նու  րի Պիլ  կէ Ճեյ  լա   նի «Ձմե  ռային 

Քուն» ֆիլ  մը, որը նոյնպէս Երե  ւանեան պրե -

միերա  յի կազ  մում է, ինչպէս նաեւ 2014-ին 

ար  տադրուած Վի  տալի Մանսկու «Գիրք» 

ֆիլ  մը, նուիրուած է Գրի  գոր Նա  րեկա  ցուն։

Ոս  կԷ Ծի  րանը հե  տաքրքիր է ոչ միայն 

ֆիլ  մե   րով, այլ նաեւ ֆիլ  մե   րի հե  ղինակ  նե  -

րի ներ  կա   յու  թեամբ, որոնք հան  դէս են գա -

լիս որ  պէս պա  տուա  ւոր հիւ  րեր։

Այս տա  րուայ հիւ  րե   րից են՝ չի  նացի 

Ցզեա Չժան  կեն (ծն. 1970-ին) իր յե  տա-

հա  յեաց 7 ֆիլ  մե   րով, հա  րաւ-կո  րեացի Կիմ 

Կի Դու  կը (ծն. 1960-ին) իր «Կղզի» ֆիլ  մով 

եւ իս  րա   յէլ  ցի Ամոս Գի  տայը (ծն.1950-ին) 

իր 4 ֆիլ  մե   րով։ Յար  գանքի տուրքի է ար -

ժա   նանա  լու իր 80-ամեակի առ  թիւ վրա  ցի 

ռե  ժիսոր Օթար Իոլե  սիանին, որը 1980-ից 

ֆրան  սիական կի  նօ է ստեղ  ծում։ 

Ի հար  կէ, այ  սօր հա  մացան  ցը բո  լոր 

ֆիլ  մե   րը լա  ւագոյն թարգմա  նու  թեամբ տրա -

մադ  րում է օգ  տա   տէրե  րին, սա  կայն այն ի 

վի  ճակի չէ փո  խարի  նել շփու  մը ֆիլ  մի հե -

ղինա  կի հետ, որը ներ  կայ կը գտնուի իր 

ֆիլ  մի ցու  ցադրմա  նը եւ կը ծա  նօթա  նայ հա -

յաս  տա   նեան հան  դի   սատե  սի հետ...։ 
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Կարգ մը աղ   բիւրներ իբ   րեւ Թուրքիոյ 

առա   ջին բժշկու   հին կը յի   շեն Տոքթ. 

Սա   ֆիյէ Ալի Քրէ   քէլէ   րի (1894-1952) անու  -

նը, որ բժշկա   գիտու   թիւն ու   սա       նած էր 1921-

ին Գեր   մա       նիոյ Ուիզ   պուրկ քա   ղաքը։ Տոքթ. 

Սա   ֆիյէ կա   րելի է առա   ջին թուրք բժշկու  -

հին հա   մարել, բայց ոչ Թուրքիոյ առա   ջին 

բժշկու   հին։ Այդ տիտ   ղո       սին կ՚ար   ժա       նանայ 

իր   մէ շատ աւե   լի կա   նուխ, 1903 թուակա  -

նին Տոքթ. Զա   րու   հի Սե   րով   բէ Գա   ւալ   ճեանը։ 

Այս վեր   ջի       նը ծնած է 1877-ին Բիւ   թա       նիա 

(Ատա   փազար)։ Հայ   րը՝ Տոքթ. Սե   րով   բէ 

Գա   ւալ   ճեան 1875-ին աւար   տած է Պոս   թո      -

նի բժշկա   կան ֆա   քիւլթէն։ Այդ թուակա  -

նէն մին   չեւ 1915 ծա   ռայած է Ատա   փազա  -

րի եւ Պար   տի       զակի մէջ։ 

Գա   լով Զա   րու   հի Գա   ւալ   ճեանի, 1898-ին 

կ՚աւար   տէ Բիւ   թա       նիոյ Ամե   րիկեան Աղջկանց 

Գո   լէճը եւ բժշկու   թիւն ու   սա       նելու հա   մար կը 

ղրկուի Չի   քակո   յի Իլի   նոյ հա   մալ   սա       րանը, 

ուրկէ 1903 տար   ւոյ շրջա   նաւարտնե   րու ցան  -

կին մէջ իր անու   նը նշուած է «Գա   ւալ   ճ-

եան Զա   րու   հի, բժշկու   հի, Ատա   փազա   րը, 

Թուրքիա» ձե   ւով։ Զա   րու   հի Գա   ւալ   ճեան 

բժշկա   գիտա   կան դպրո   ցը աւար   տե       լէ տա   րի 

մը ետք կը վե   րադառ   նայ եր   կիր, բայց կը 

հար   կադրուի որ   պէս օգ   նա       կան հօ   րը մօտ 

աշ   խա       տիլ, որով   հե       տեւ Ապ   տիւլհա   միտ Բ.-ի 

օրով ար   գի       լուած էր կի   ներուն բժշկու   թիւն 

ընե   լը։ Ան միաժա   մանակ վա   րած է Ամե  -

րիկեան Գո   լէճի կեն   սա       բանու   թեան ու   սուցի  -

չի պաշ   տօն։

Ա. Աշ   խարհա   մար   տի օրե   րուն Գա   ւալ   ճ-

եան աշ   խոյժօ   րէն մաս   նակցած է մար   դա      -

սիրա   կան կազ   մա       կեր   պութիւննե   րու օգ   նութեան 

ու խնամ   քի ծա   ռայու   թիւննե   րուն։ Բիւ   թա       նիոյ 

Ամե   րիկեան Գո   լէճին 1921-ին Սկիւ   տար փո  -

խադ   րուելով ան ալ տե   ղափո   խուած է Իս  -

թանպուլ եւ տար   րա       բանու   թեան, կեն   սա      -

գիտու   թեան նման նիւ   թեր դա   սաւան   դե       լու 

կող   քին «Տոքթ. Գա   ւալ» անու   նով բժշկու  -

թիւն ըրած է Սկիւ   տա       րի մէջ։ 

Տոքթ. Զա   րու   հի Գա   ւալ   ճեան 30 Յու   նիս 

1969-ին մա   հացաւ Սկիւ   տա       րի մէջ, մար  -

մի       նը հո   ղին յանձնուեցաւ Ֆէ   րիգիւ   ղի Հայ 

Բո   ղոքա   կանաց գե   րեզ   մա       նատու   նը։

Տոքթ. Զա   րու   հի Գա   ւալ   ճեանի ինչպէս 

կեն   սագրու   թիւնը, շի   րիմին յայտնու   թիւնն ալ 

կը պար   տիմ սի   րելի բա   րեկա   մի մը՝ Շէ   րէֆ 

Էթ   քէ       րի։ Մա   հուան տա   րելի   ցին առ   թիւ շի  -

րիմը այ   ցե       լելու գա   ղափարն ալ ինք յղա   ցած 

էր եւ ինչպէս ամէն տա   րի, այս տա   րի եւս 

մենք եր   կուքս 30 Յու   նիս Եր   կուշաբ   թի օր 

այ   ցե       լեցինք շի   րիմը եւ աղօթքներ մրմնջե  -

ցինք իր հոգ   ւոյն խա   ղաղու   թեան հա   մար։ 

Մեր կար   ծի       քով Տոքթ. Զա   րու   հին ար  -

ժա       նի էր մամ   լոյ գոր   ծիչնե   րու, գիտ   նա       կան  -

նե       րու, հո   գեւո   րական   նե       րու եւ հա   մայնքա  -

յին ներ   կա       յացու   ցիչնե   րու մաս   նակցու   թեամբ 

յի   շատա   կուե   լու։ Թէեւ ան   ցեալ տա   րի Ս. 

Փրկիչ ամ   սա       թեր   թի մէջ ալ հրա   տարա   կուած 

էր այս մա   սին, բայց ապար   դիւն մնա   ցին 

Տոքթ. Գա   ւալ   ճեանի հա   ւանա   կան ազ   գա      -

կան   նե       րը գտնե   լու մեր ջան   քե       րը, ինչպէս 

նաեւ անխնամ վի   ճակի մէջ գտնուող շիր  -

մա       քարը նո   րոգե   լու մա   սին ալ խօ   սակից 

մը չենք կրցած գտնել։ Այս տո   ղերն ալ 

կը գրենք մի գու   ցէ որոշ հե   տաքրքրու   թիւն 

առ   թե       լու եւ գո   նէ յա   ռաջի   կայ տա   րի աւե  -

լի ար   ժա       նավա   յել կեր   պով յի   շատա   կելու 

նպա   տակով այս եզա   կի անձնա   ւորու   թիւնը։ 

Թուրքիոյ առաջին բժշկուհին 
Տոքթ. Զարուհի Գաւալճեան

Ան ցած ամառ ամէն մարդ հիչ չկե-

ցած գան գա տեցաւ տէ յիմ, աս 

ամառ սէօզ տէ ատ Գը նալըի ծո վեզեր-

քի շէզ լօնկնե րը պի տի վեր նա յին։ 

Ի՞նչ էղաւ. կե նէ ճեփ ճերմակ շէ րիտ-

ներ կազ մե լով սը րա սը րա շա րուած 

են, իւստէ լիք գի ներն ալ սուղցեր են։ 

Օլո խով չօ ճոխով ծով մը մտնա լը հէմ 

ծախք հէմ ալ էզի յէթ էղաւ։ Ար դէն 

տուրսէն էկող նե րուն էրէ սէն, ծո վեզեր-

քը կղզիաբ նակնե րուն աղէկ մը հա րամ 

էղած էր եա…։

Պի տի ըսէք քիմ ատ շէզ լօնկնե րը, 

կե տին նե րը, մայ թե րուն վրան, տու նե-

րուն պար տէզնե րը եայըլ մըշ չըլ լան 

տէ յիմ դրուեցան։ Էս ալ պի տի ըսեմ 

քիմ. հէմ հոն տեղնե րը կը լե ցուին կոր, 

հէմ շէզ լօնկնե րը։ Աս խը տար ին տո՞ր 

փա խաւ չուանին ծա րը։ Դէ պի ծով 

քա լել ու զես նէ էր կու շէզ լօնկին արա-

յէն զօր կ՚անցնիս։

Աս ամառ մէյ մըն ալ տուրսէն 

էկող նե րուն պի սիք լէթ վար ձե լու մօ տա 

մը էլեր է։ Ան, վե րէն վար կոց էղող նե-

րը պի լէմ կը նստին, սալ խըմ սա չախ 

էր կան փէ շերով, անիւ նե րուն տօ լան-

միշ կ՚ըլ լան կոր։ Սէօզ տէ չար շիին մէջ 

պտտի լը ար գի լուած է. պա րապ խօսք։ 

Ոս տի կանը կու գայ «հոս պի սիք լէ թը 

ար գի լուած է» կ՚ըսէ կոր. «հա հա» 

կ՚ըսեն կլուխ կը շար ժեն, մէկ վայրկեան 

սու տէն կը կե նան, մար դը չհե ռացած 

կե նէ կը նստին կ՚եր թան կոր։ 

Իրա կանու թեան մէջ էս ին չու 

ար գի լուած ըլ լալն ալ փէք չեմ 

հասկնար կոր եա... աշ խարքին ամէն 

կող մը, քա ղաքին մէջ պի լէմ մար դիկ 

պի սիք լէթ կը կոր ծա ծեն կոր ար թըխ։ 

Ար գի լելու տեղ, պի սիք լէ թի ճամ-

բայ թող շի նեն քէ նար նե րը։ Ամա 

չէ, քէ նար նե րը աթոռ ներ, սե ղան-

ներ եւ շէզ լօնկներ պէտք է լե ցու-

նեն քիմ փա րա պե րէ, անանկ չէ՞։ 

Պան մը չէ, էղա ծը տա րիքոտ նե րուն 

եւ կամ քա լելու դժուարու թիւն ու նե-

ցող նե րուն կ՚ըլ լայ կոր։ Անոնք ալ 

մե րին չօ ճոխու թեան երեք անի ւով 

պի սիք լէթնե րուն նման էլէքտրիք լի 

պա ներ մը գոր ծա ծել պաշ լա յեր էն, 

էհ մենծ հանգստու թիւն։ Ամա իշ տէ 

էկուր տես քիմ. «եաս սախ» ըսին մի 

էն առաջ անոնց ճամ բա ները կը կոր-

սուի կոր։ Խելք հաս նե լիք պան  չէ... 

Հէմ քա նի քիմ ար գի լուած է նէ ի՞նչ 

տէ յիմ պի սիք լէթ վար ձող տե ղերուն 

հրա ման կը տրուի կոր։ Խելք չհաս-

նե լիք պան մը տա հա։ Կղզի ներուն 

վի ճակը ամէն տա րի տա հա պէ թէր կ՚ըլ-

լայ կոր, մա նաւանդ Մենծ 

կղզին եւ Գը նալըն Բա բելոն 

տար ձած է եանի եա։ Վախ 

էմ ըսեր հին կղզի ցինե րուն։   

Շէզլօնկները 
ի՞նչ էղան

Տոքթ. Զարուհի Գաւալճեան
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Բագրատունեաց համբաւա  ւոր ցե  ղէն Տրդատ 

անուն քաջ, ան  վե   հեր մարդ մը կար։ Ան 

Սմբատ Բագ  րա   տու  նիի թոռն էր, Սմբա  տու -

հիի որ  դին, թէ  պէտ հզօր ու սրտոտ, բայց 

կար  ճա   հասակ ու այնքան ալ տգեղ էր ու 

այ  լանդակ ար  տա   քինով։

Տի  րան թա  գաւոր իր դստեր՝ Երա  նեակին 

ամուսնա  ցու  ցած էր Տրդա  տի հետ, զայն դարձնե -

լով իրեն փե  սայ։ Բայց Երա  նեակը սկիզ  բէն 

չէր սի  րած իր ամուսնոյն եւ շա  րու  նակ ար -

հա   մար  հե   լով դժգո  հու  թիւն կը յայտնէր ու 

կ՚անի  ծէր զին  քը, որ իրեն նման չքնաղ ու 

ազ  նո   ւազարմ կին մը ստի  պուած էր ապ  րիլ 

անոր նման տգեղ եւ հա  սարակ ծա  գու  մով 

մար  դու մը հետ։

Տրդատ չկա  րենա  լով տա  նիլ այս ար  հա  -

մար  հանքը, օրին մէ  կը սաս  տիկ զայ  րա   նալով 

չա  րաչար կը ծե  ծէ Երա  նեակը, կը կտրէ անոր 

շէկ մա  զերը եւ կը հրա  մայէ, որ սե  նեակէն դուրս 

նե  տեն։ Այս դէպ  քէն ետք ալ կ՚ապստամ  բի 

թա  գաւո  րին դէմ եւ կ՚ուղղո  ւի դէ  պի Մա  րաս -

տա   նի ամուր եւ ան  մատչե  լի տե  ղերը, բայց 

դեռ հա  զիւ Սիւ  նիք հա  սած, իրեն կը հաս -

նի Տի  րանի մա  հուան լու  րը եւ Տրդատ այ -

լեւս կը հրա  ժարի Մա  րաս  տան եր  թա   լէ ու 

կը մնայ Սիւ  նիք։

Ան  գամ մը, Սիւ  նեաց Բա  կուր Նա  հապե -

տը Տրդա  տին ընթրի  քի կը հրա  ւիրէ իր ապա -

րան  քը։ Երբ ընթրի  քը կ՚աւար  տի ու կը սկսի 

գի  նար  բուքը՝ ու  րախ խնջոյքն ու գի  նեխու  մը 

գու  սաննե  րու եւ վար  ձակնե  րու եր  գով ու պա -

րով, Տրդա  տի ու  շադրու  թիւնը կը քա  շէ վար -

ձակ մը, չքնաղ գե  ղեց  կութեամբ կին մը, անու -

նը Նա  զենիկ։ Վար  ձակնե  րը կին գու  սաններ 

էին, որոնք թէ՛ կ՚եր  գէին եւ թէ միաժա  մանակ 

կը պա  րէին։

Գի  նով  ցած Տրդա  տը զմայ  լած չքնաղ Նա -

զենի  կի սքան  չե   լի եր  գին ու նա  զելա  շուք պա -

րին, ամ  բողջ էու  թեամբ կը ցան  կա   նայ վար  ձա  -

կին, կը դառ  նայ Բա  կու  րին եւ հրա  մայա  բար 

կը պա  հան  ջէ.

- Այս վար  ձա   կը ին  ծի տո՛ւր։

- Չե՛մ տար, զայ  րա   ցած կ՚առար  կէ Բա -

կուր, ան իմ հարճս է, չե՛մ տար…

Տրդատ տե  ղէն կ՚ել  լէ, կը մօ  տենայ Նա -

զենի  կին, կը բռնէ ու քա  շելով կը նստեց  նէ 

ծունկե  րուն եւ բո  լոր սե  ղանա  կից  նե   րուն առաջ 

կրքով ու կա  րօտով կը գգո  ւէ ու համ  բուրէ։

Բա  կուր նա  խան  ձութեամբ կար  կա   մած, տե -

ղէն կը ցատ  կէ, որ Նա  զենի  կին խլէ Տրդա -

տի ձեռ  քէն։

Բայց Տրդատ ըն  դոստ ոտ  քի կ՚ել  լէ, սե -

ղանին վրա  յէն կ՚առ  նէ կա  ւէ հսկայ ծաղ  կա  -

մանը, կը նե  տէ Բա  կու  րին, ետ վա  նելով զայն 

ու բո  լոր սե  ղանա  կից  նե   րը, կը յափշտա  կէ 

չքնաղ Նա  զենի  կը, դուրս կու գայ ապա  րան -

քէն, կը հաս  նի իր կա  ցարա  նը, արագ ձի կը 

նստի, Նա  զենի  կին ալ կ՚առ  նէ իր գա  ւակը ու 

կը սլա  նայ դէ  պի Սպերք։ Այ  սօ   րուան կո  չու -

մով Իս  փիր գա  ւառը կը տա  րածո  ւի Ճո  րոխ 

գե  տի վե  րին հո  սանքնե  րուն, Տայ  քէն դէ  պի 

Հա  րաւա  րեւ  մուտք։ Իսկ հին դա  րերէն եկող 

այս վի  պական զրոյ  ցը ան  մա   հացու  ցած է Դա -

նիէլ Վա  րու  ժան, իր ան  մահ «Հար  ճը» սքան -

չե   լի պոէմի մէջ։

Վարդգէս Մա  նուկ եւ Վա  ղարշ

Երո  ւանդ Սա  կաւա  կեաց Հա  յոց թա  գաւո -

րը, Հա  յաս  տա   նին տի  րած էր մօ  տաւո  րապէս 

ՆՔ. 570-560 տա  րինե  րուն, իր իշ  խա   նու  թեան 

ժա  մանակ, Տու  հաց գա  ւառէն կտրիճ երի -

տասարդ մը՝ Վարդգէս անու  նով կը գաղ -

թէ ու կու գայ Այ  րա   րատ, կ՚ամուսնա  նայ 

Երո  ւանդ Սա  կաւա  կեացի քրոջ հետ եւ Շրէշ 

բլու  րի մեր  ձա   կայ  քը, Ար  տի   մէդ քա  ղաքի Քա -

սախ գե  տի մօտ կը շի  նէ աւան մը, զոր իր 

անու  նով կը կո  չուի Վարդգէ  սաւան։

Այս մա  սին հին վի  պասան  ներ վի  պեր են 

հե  տեւեալ խօս  քե   րով իրենց եր  գե   րուն մէջ.-

Թո  ղեց գնաց Վարդգէս Մա  նուկն

Ի Տու  հաց գա  ւառէն զՔա  սախ գե  տով,

Եկաւ նստաւ զՇրէշ բլու  րով,

զԱր  տի   մէդ քա  ղաքաւ զՔա  սախ գե  տով,

Երո  ւանդ ար  քա   յի դու  ռը կռել-կո  փելու։

Այս Վարդգէ  սաւա  նը յե  տագա  յին Մեծն 

Տիգ  րան բնա  կեցու  ցած է հրեայ գե  րինե  րով ու 

դար  ձուցած վա  ճառա  շահ գիւ  ղա   քաղաք։ Գա  լով 

Շրէշ բլու  րին, ան կը գտնո  ւի հին Վարդգէ -

սաւա  նի, ապա Վա  ղար  շա   պատի, վեր  ջա   պէս 

այժմու Էջ  միածին քա  ղաքէն դէ  պի Հիւ  սիս, 

ուրկէ հնա  գէտ  ներ յայտնա  բերած են բազ  մա  -

թիւ գի  տական նիւ  թեր եւ առար  կա   ներ։

***

Տի  րանէն վերջ թա  գաւո  րող Տիգ  րան վեր -

ջին թա  գաւո  րի կի  նը Այ  րա   րատի ձմե  ռանո  ցէն 

եր  թա   լու ժա  մանակ, ճա  նապար  հին կը բռնը -

ւի եր  կունքի ցա  ւերով եւ Բա  սեն գա  ւառի մէջ, 

Մուրց եւ Արաքս գե  տերու իրար խառ  նո   ւած 

տե  ղը կը ծնի որ  դին՝ Վա  ղար  շը։

Իսկ երբ Վա  ղարշ թա  գաւոր կը դառ  նայ, 

իր ծննդեան տե  ղի յի  շատա  կը յա  ւեր  ժացնե  լու 

հա  մար գե  տերու միախառ  նո   ւած տե  ղին մօ -

տակայ  քը կը կա  ռու  ցա   նէ քա  ղաք մը, որ իր 

անու  նով կը կո  չէ Վա  ղար  շա   ւան։ Վա  ղարշ 

կը վե  րանո  րոգէ նաեւ հին Վարդգէ  սաւա -

նը, կ՚ամ  րացնէ ու կը պարսպա  պատէ եւ իր 

անու  նով կը կո  չէ՝ Վա  ղար  շա   պատ՝ այժմու 

Էջ  միածին քա  ղաքը։

Վա  ղար  շի ժա  մանակ Կով  կա   սեան լեռ  նե  -

րէն դէ  պի Հիւ  սիս բնա  կող խա  զար  ներ ու բա -

սիլ  ներ կո  չուած վայ  րագ ցե  ղախումբեր Ճո -

րայ դռնէն անցնե  լով ահա  գին բազ  մութեամբ 

կը հե  ղեղեն Անդրկով  կա   սը։ Իրենց թա  գաւոր 

Վնա  սէպ Սուրհա  պի առաջ  նորդու  թեամբ եկող 

այս ցե  ղերը կ՚անցնին Կուր գե  տը, այն ժա -

մանակ իրենց դէմ կ՚ել  լէ Վա  ղարշ իր զօր -

քով ու քա  ջակո  րով մար  տիկնե  րով, մեծ ջարդ 

կու տայ թշնա  միին, ամ  բողջ դաշ  տը կը ծած -

կո   ւի դիակ  նե   րով։ Թշնա  միի ողջ մնա  ցած 

բազ  մութիւ  նը հա  լածո  ւելով Վա  ղար  շի կող  մէ, 

կ՚անցնի Ճո  րայ դու  ռը, ուր դա  սաւո  րելով իր 

ու  ժե   րը կրկին ճա  կատա  մարտ կու տայ։ Թէ -

պէտ հա  յոց քա  ջերը կը յաղ  թեն թշնա  մին ու 

փա  խուստի կը մատ  նեն, բայց Վա  ղարշ աղեղ -

նա   ւոր  նե   րէն նե  տահա  րուե  լով կը սպան  նո   ւի։

Այս Ճո  րայ դուռ կամ աւե  լի վերջ Ճո  րայ 

պա  հակ կո  չուած լեռ  նանցքը Կով  կա   սեան լեռ -

նաշղթա  յին Կաս  պից ծով իջած վայ  րը նեղ 

անցք մըն է, որ կը կո  չուի նաեւ Տէր  պէնդ, 

որ միշտ հսկո  ւած է հա  յոց փոքր խումբի մը 

կող  մէ, միայն Վար  դա   նանց պա  տերազ  մի ժա -

մանակ ազատ թո  ղուած է հո  ներու առաջ -

նորդ Աթիլ  լա   յի հոր  դա   ներու առ  ջեւ, որ  պէսզի 

անոնք յար  ձա   կին Երա  նի վրայ եւ պար  սիկ 

բա  նակը անոնցմով զբա  ղուի ու հա  յեր փրկը -

ւին Պարսկաս  տա   նի լու  ծին տակ մտնե  լէ։

Այդպէս ալ եղած է, ու թէեւ քիչ մը ու -

շա   ցած, Վար  դա   նանց Ճա  կատա  մար  տի հա  յոց 

բա  նակի պատ  մութե  նէն վերջ հո  ներու յար  ձա  -

կու  մը դի  մաւո  րելու հա  մար պար  սի   կը թո  ղած 

է լեռ  նե   րը քա  շուած հա  յերուն ուղղո  ւելու հա -

մար Արե  ւելք, ինքնա  պաշտպա  նու  թեան. բայց 

այս նիւ  թը, որ մաս կը կազ  մէ Վար  դա   նանց 

մեծ պայ  քա   րին, մենք յի  շեցինք պար  զա   պէս 

Ճո  րայ Պա  հակի կամ Տէր  պէնդի աշ  խարհագ -

րա   կան կա  րեւո  րու  թիւնը նշե  լու հա  մար։

Վերջ «Հա  յոց Վի  պասան  նե   րը» 

շարքին՝ 25։  

Երկնի անթիւ աստղերէն մերն է միայն 

անի կա,

Ամէն գի շեր վե րը, հո՛ն Արա գածի գլխուն 

վրայ

Ան կը շո ղայ առան ձին, այնքան ան ջատ 

միւսնե րէն,

Որ ու րիշ ձեռք մը կար ծես զա նի վա ռեց 

գաղտնօ րէն։

Այս քա ռեակով կը սկսի Վա հան 

Թէ քէեանի «Լու սա ւոր չի Կան թե ղը» բա նաս-

տեղծու թիւնը, որ հիմ նո ւած է հայ կա կան 

նոյ նա նուն աւան դա վէպին վրայ։ Ըստ այս 

հնա մեայ աւան դութեան, հա յոց հա ւատ-

քի կան թե ղը Արա գածի վրայ դրո ւած է 

Ս. Գրի գոր Լու սա ւոր չի ձեռ քով ու Սուրբի 

ջինջ ար ցունքով եւ աղօթ քով ալ կը մնայ 

վառ։ Կան թե ղը կը տես նեն միայն անոնք, 

որոնք կը հա ւատան անոր։

Կան թե ղին պատ մութիւ նը զուտ հայ կա-

կան է, բայց ըստ ստու գա բանու թեան, ո՛չ 

ին քը՝ «կան թեղ» բա ռը։

«Կան թեղ»ը մի ջազ գա յին բառ է. Հին 

աշ խարհի գրե թէ բո լոր լե զու նե րուն մէջ 

-ձայ նա յին աննշմա րելի փո փոխու թիւննե րով- 

տեղ գտած է ան. լա տինե րէն եւ իտա լերէն 

caldela, ասո րերէն՝ գան տի լա, արա բերէն 
եւ թրքե րէն՝ գան տիլ, վրա ցերէն՝ գան դե լի, 

ռու սե րէն՝ գան տի լօ, ֆրան սե րէն՝ chandel-
le։ Ֆրան սա ցինե րուն աշ տա նակ, մո մակալ 
նշա նակող candleabre բա ռը ծնունդ տո ւած 
է անգլիացի ներու chandelier բա ռին, որ 
ջահն է։ Անգլիացի ները ու նին նաեւ cand-
le բա ռը՝ մոմ, ճրագ։

«Կան թեղ»ը Ե. դա րուն ար դէն մտած էր 

հա յերէ նի մէջ։ Մեր հին մա տենագ րութեան՝ 

Կո րիւ նի, Ագա թան գե ղոսի եւ Փար պե ցիի մօտ 

ու նինք «կան թե ղաբոր բոք», «կան թե ղակիր» 

եւ «կան թե ղաւոր» բա ռերը։ Հայ եկե ղեց ւոյ 

մէջ կան թեղնե րը վա ռած ենք սրբա պատ-

կերնե րու դի մաց, ինչպէս նաեւ տա ճարը 

լու սա ւորե լու նպա տակով։ Յախ ճա պակի, 

ապա կի, պղինձ, եր կաթ ու ար ծաթ կան-

թեղներ յայտնա բերո ւած են Անիի, Գառ-

նիի, Դո ւինի եւ այլ բնա կավայ րե րու մէջ 

կա տարո ւած պե ղումնե րու ժա մանակ։ Հր. 

Աճա ռեանի վկա յու թեամբ Թիֆ լի սի հա յերը 

կան թե ղին կ՚ըսէին «կան թիղ», իսկ ալաշ-

կերտցի ներն ու մշե ցինե րը՝ «կան տեղ»։

Վե րոյի շեալ բա ռերը փո խառու թիւններ են 

յու նա րէն գան տի լա (κανδηλα) բա ռէն՝ կան-
թեղ, ջահ, կա խուած ճրագ։ Ստու գա բանա-

կան բա ռարան ներ մե զի կը յի շեց նեն նաեւ, 

թէ հին յոյ նե րը փայ տա ծու խին կ՚ըսէին «գան-

տա րոս»։ Բո լորին ծնունդ տո ւած է լա տին-

նե րու candere բա յը, որ կը նշա նակէ շո ղալ, 
փայ լիլ, ցո լալ։ Այս վեր ջի նը ու նի հնդեւ րո-

պական ար մատ. «kand»։ Այս ար մա տէն 
սե ռած են սանսկրիտ «գանտրա» (փայլ), 

հա յերէն «խանդ», «շանթ» եւ «խան ձել» 

(այ րել, մրկել) բա ռերը։ «Խանդ»ը եղած է 

պտղա բեր ար մատ ու մեր լե զուն հարստա-

ցու ցած է բազ մա թիւ բարդ բա ռերով. խան-

դա կաթ, խան դա ղատիլ, խան դա ղատանք, 

խան դոտ, եւ այլն։

1902 թո ւականն է։ «Կան թեղ»ի աւան-

դա վէպը խան դա վառած ըլ լալ կ՚երե ւի նաեւ 

Ամե նայն Հա յոց Բա նաս տեղծը։ Այդ տա րին, 

Յով հաննէս Թու մա նեան մեծ հե քիաթա սացին 

քնա րեր գակ գրի չին տակ, իւ րա յատուկ ձե ւով 

կը հնչէ «Լու սա ւոր չի Կան թե ղը»ն.

Կէս գի շերին կան թե ղը վառ, կախ է 

ըն կած եր կընքից,

Լու սա ւոր չի կան թեղն ան մար, հա յոց 

մըթ նած եր կընքից։

...

Կախ է ըն կած առանց պա րան, Արա-

գածի կա տարին,

Ու սե ղանից հըս կա յական, լոյս է տա լիս 

աշ խարհին։ 

ԿԱՆԹԵՂ

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
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Տղա՛ք, ասիկա 1915 թուի 
ցեղասպանութեան անմար կանթեղն 
է, կը լուսաւորէ բոլոր հայութեան 

վիրաւոր հոգիները 

Տրդատ Բագրատունի, 
Վարդգէս Մանուկ եւ Վաղարշ

Նախ անո ւանի լու սանկա րիչ Արա Կիւ լէր նկա-

րեց, ապա հա մայն աշ խարհ իմա ցաւ Նէմ րութ 

լե րան կա տարին բազ մած հսկայ քան դակնե րը։ Անոնք 

նա խաք րիստո նէական շրջա նի չաս տո ւած ներ եւ անոնց 

երկրպա գող ար քա ներու յի շատա կին կանգնե ցուած 

էին այդ լե րան կա տարին։ Նէմ րութի չաս տո ւած նե-

րու նկա րին կը հան դի պինք Թուրքիոյ զբօ սաշրջու-

թեան ձօ նուած ամէն տե սակ հրա տարա կու թեան մէջ։

Իսկ ազատ թղթա կից Մու րատ Էզէ րի փո խան-

ցած տե ղեկու թիւննե րէն կ՚իմա նանք, որ 2014-ի Յու-

նիս ամ սո ւայ վեր ջին օրե րուն ամ բողջո վին ան նա-

խադէպ հան դի սու թիւն մը կա յացաւ արե ւածա գի 

պա հուն։ Արե ւածա գը իս կա պէս ալ ամե նախոր հրդա-

ւոր պահն է այդ լե րան, հե տեւա բար հայ ուխտա ւոր-

ներ կը սի րեն ար շա լոյ սի առա ջին շո ղերով բարձրա-

ձայն եր գել «Առա ւօտ Լու սոյ» ծա նօթ շա րակա նը։

Այդ օր դար ձեալ հայ ուխտա ւոր ներ էին, որոնք 

կը տար բե րուէին նա խորդնե րէն։ Այս ան գամ Հա յաս-

տա նէ ժա մանած 34 հե թանոս ներ բարձրա ցած էին 

լեռ, յա տուկ ծի սակա տարու թիւն մա տու ցե լու հա մար 

իրենց սրբու թիւննե րուն։ Զա նազան մաս նա գիտու-

թիւննե րով օժ տո ւած այդ 34 ան ձե րու մէջ երե քը կը 

վա յելէին աւագ քուրմի հան գա մանք։ Քուրմ Գա գիկ 

Հայ րա պետեան, Քուրմ Ար գիշտի Շա միկեան եւ Քուրմ 

Վա րու ժան Աղա ճանեան իբ րեւ վաս տա կաւոր քրմա-

պետ ներ կ՚առաջ նորդէին խումբը այս ուխտագ նա-

ցու թեան ըն թացքին։ Գա գիկ Հայ րա պետեան մե զի 

յայտնեց, թէ իրենց շրջա գայու թիւնը սկսած է Անիի 

աւե րակ նե րու այ ցե լու թիւնով։ Ապա ան ցած են Վան, 

այ ցե լած Աղ թա մար կղզիի Սուրբ Խաչ եկե ղեցին ու 

աւե լի վերջ ալ դար ձեալ ծի սակա տարու թիւն ըրած 

«Մհե րի Դրան» առ ջեւ։ Խումբը աւե լի ետք ուղղ-

 ւած է Ատըեաման գա ւառի Քահ թա գիւ ղա քաղա քը։ 

«Հոն դի մաւո րեցինք լու սա ծագը եւ հե թանո սական 

աղօթքնե րով ող ջունե ցինք նոր օրը։ Յար գանք մա տու-

ցա նեցինք սրբա զան քա րար ձաննե րուն»։

Հայ րա պետեան տե ղեկու թիւններ փո խան ցեց նաեւ 

Հա յաս տա նի հե թանո սական աղան դի մա սին։ Այսպէս 

վե րահա սու կ՚ըլ լանք որ հե թանոս նե րը 25 տա րուայ 

ան ցեալ ու նե ցող կազ մա կեր պութիւն մըն են եւ ու նին 

1500 հե տեւորդներ։ Անոնք իրենց կրօն քը կը քա րոզեն 

527 էջա նոց «Ուխտա գիրք»ի մի ջոցաւ։ «Պե տու թիւնը 

թէեւ չի ճնշեր մեր վրայ, բայց ու րախ ալ չէ մեզ-

մով» բա ցատ րութիւ նով կը ներ կա յաց նէ Հա յաս տա-

նի Հան րա պետու թե նէ ներս այս աղան դին դիր քը։

21 Մարտ թո ւակա նը սուրբ օր է հե թանոս նե-

րու հա մար։ Անոնք այդ օր կը մեր ժեն աշ խա տիլ եւ 

օրը կը ձօ նեն իրենց սրբու թիւննե րու յի շատակ ման։

Ան շուշտ որ հե տաքրքրա կան է նա խապէս միայն 

Գառ նիի տա ճարին հան դի պած դրո ւագ նե րուն ակա-

նատես ըլ լալ նաեւ Նէմ րութի լե րան վրայ։ Հայ րա-

պետեան մեզ կը վստա հեց նէ, թէ յա ջորդ տա րինե-

րուն աւե լի բազ մանդամ խումբե րով կ՚իրա կանաց նեն 

այս ուխտագնացութիւնն ու ծիսակատարութիւնը։ 

Արեւապաշտներ Նէմրութի կատարին 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՄՈՒՐԱՏ ԷԶԷՐ


