
Այս գիրքը պատրաստել է «Ինտերնյուս» մամուլի աջակցության հասարակական կազմակերպությունը 
«Հայ-թուրքական մեդիա երկխոսություն» ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը իրականացվել է Ինտերնյուս 
նեթվորքի, Երևանի մամուլի ակումբի, Ստամբուլի մշակութային համալսարանի (Istanbul Kultur) GPOT 
կազմակերպության և CAM ֆիլմ ստուդիայի հետ համատեղ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ժողովրդավարության, 
մարդու իրավունքների և աշխատանքի բյուրոյի (DRL) աջակցությամբ։

Գրքում արտահայտված տեսակետներն ու եզրակացությունները հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ 
արտահայտեն ԱՄՆ պետդեպարտամենտի կարծիքները։ 

Երևան, 2011
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2010 թվա կա նին «Ին տեր նյուս» մա մու լի աջակ ցու թյան հա սա րա կա կան կազ մա կեր-

պու թյու նը իր գոր ծըն կեր նե րի հետ սկ սեց «Հայ-թուր քա կան մե դիա երկ խո սու թյուն» 

ծրա գի րը՝ ԱՄՆ պետ դե պար տա մեն տի ժո ղովր դա վա րու թյան, մար դու իրա վունք նե րի 

և աշ խա տան քի բյու րոյի աջակ ցու թյամբ և Ին տեր նյուս նեթ վոր քի ղե կա վա րու թյամբ:

Ծ րա գիրն ու ներ չորս հիմ նա կան մաս, որոնք իրա կա նաց վե ցին «Ին տեր նյուս» հա սա-

րա կա կան կազ մա կեր պու թյան, Երևա նի մա մու լի ակում բի, Ստամ բու լի մշա կու թային 

(Istanbul Kultur) հա մալ սա րա նի GPOT կազ մա կեր պու թյան և  CAM ֆիլմ ստու դիայի հա-

մա գոր ծակ ցու թյամբ: Ըն թաց քում թե՛ կազ մա կեր պիչ նե րը, թե՛ մաս նա կից նե րը ձեռք 

բե րե ցին նոր գոր ծըն կեր ներ Հա յաս տա նում և Թուր քիայում, ինչն էլ նպաս տեց հայ-

թուր քա կան մե դիա երկ խո սու թյա նը: 

Ծ րագ րի առա ջին մա սը հայ և թուրք լրագ րող նե րի փո խա նա կումն էր: Եր կու երկր նե-

րի լրագ րող նե րը հնա րա վո րու թյուն ստա ցան այ ցե լել հա րևան եր կիր, շր ջել ու ծա նո-

թա նալ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քին, մշա կույ թին ու պատ մու թյա նը, լի նել 

տե սար ժան վայ րե րում, հան դի պել տար բեր բնա գա վա ռի մարդ կանց: Այդ ըն թաց քում 

Հա յաս տա նի և Թուր քիայի առա ջա տար լրագ րող նե րը ընդ հա նուր առ մամբ հրա պա րա-

կե ցին ավե լի քան 300 հոդ ված, ռա դիո և հե ռուս տա տե սային նյու թեր, ակ նարկ ներ: Այս 

գր կույ քում տեղ են գտել դրան ցից մի քա նի սը: 

Ծ րագ րի երկ րորդ մա սը 16 հայ և թուրք լրագ րող նե րի ավ տո բու սային շր ջա գա յու թյունն 

էր Թուր քիայից Հա յաս տան: Այդ եր թու ղին ան ցել էր Ան թա քիայով, Վա նով, Կար սով, 

Տիգ րա նա կեր տով, Վրաս տա նով, Հա յաս տա նով, հայ-թուր քա կան սահ մա նագ ծի բնա-

կա վայ րե րով և ավարտ վել Մեղ րիում: Շր ջա գա յու թյան ըն թաց քում հրա պա րակ ված 

հոդ ված նե րից մի քա նի սը ևս տեղ են գտել այս գր քույ կում:

 Եր րորդ մա սը Երևա նի մա մու լի ակում բի և GPOT կազ մա կեր պու թյան պատ րաս տած 

թոք-շոու նե րի հե ռար ձա կումն էր Հա յաս տա նի Եր կիր Մե դիա և Թուր քիայի IMC հե ռուս-

տաըն կե րու թյուն նե րով, իսկ չոր րոր դը՝ հայ և թուրք ու սա նող նե րի հա մա տեղ ֆիլ մար-

Նախաբան
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տադ րու թյու նը: Յու րա քան չյուր երկ րից վեց ու սա նող ներ հնա րա վո րու թյուն ստա ցան 

կյան քի կո չել իրենց գա ղա փար նե րը և ֆիլ մեր նկա րա հա նել, հայե րը՝ Թուր քիայում, իսկ 

թուրք երի տա սարդ նե րը՝ Հա յաս տա նում: Նրանք ան ցան հա մա պա տաս խան ու սու ցում, 

մեկ նե ցին ճա նա չո ղա կան այ ցե րի, նկա րա հան ման, իսկ վեր ջում հա մա տեղ հան դի պում 

ան ցկաց րին Երևա նում և քն նար կե ցին ար դեն պատ րաս տի ֆիլ մե րը: Ու սա նող նե րի աշ-

խա տանք նե րը քն նարկ վե ցին նաև Հա յաս տա նի և Թուր քիայի հա մալ սա րան նե րում: Այդ 

ֆիլ մե րը սկա վա ռա կով կց ված են գր քույ կին: 

 Հոդ ված ներն ու ֆիլ մե րը կա րող են օգ տա գործ վել ու սում նա կան, ճա նա չո ղա կան նպա-

տակ նե րով և նա խա տես ված են հա սա րա կու թյան լայն շր ջա նակ նե րի հա մար:
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Ձմռան մի ցուրտ օր
Երևանում

Մութլու Թոնբեքիջի

«Վաթան» օրաթերթ
22 .11 .2011

Այս տո ղե րը գրում եմ Երևա նից: Աթեն-

քից հե տո ճա նա պար հը ձմ ռան մի ցուրտ 

օր ինձ Երևան տա րավ: Իմ ձեռ քին է Էջե 

Թե մել քու րա նի «Ա րա րա տի ծան րու թյու-

նը» գիր քը, որի մի ջո ցով ծա նո թա նում 

եմ այս օտար, սա կայն հա րևան երկ րին: 

 Հա յաս տա նը մեր հա զա րա մյա հա-

րևանն է, սա կայն Երևա նի մա սին ես 

ոչինչ չգի տեմ: Բա ցի նրա նից, որ Հա յաս-

տանն աղ քատ է, և այն տեղ սար սա փե լի 

երկ րա շարժ է տե ղի ու նե ցել, իմ հի շո-

ղու թյան մեջ ու րիշ ոչինչ չկա: Իհար կե, 

Երևան ասե լով` մտ քիս մի հե տամ նաց 

քա ղաք էր գա լիս:

Ա ռա ջին շո կը: Հե տամ նաց մի քա ղաք 

էինք սպա սում, սա կայն շքեղ մի օդա նա-

վա կա յա նում իջանք: Չորս տա րի առաջ 

բաց վել էր մեկն ման սրա հը, 10 օր առաջ 

էլ բաց վել էր ժա ման ման սրա հը: Փայ լուն 

օդա նա վա կա յան էր: Նոր օդա նա վա կա-

յա նում իջ նելն ինչ քան է ազ դում մար դու 

առա ջին տպա վո րու թյան վրա: 
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ՁՄՌԱՆ ՄԻ ՑՈՒՐՏ ՕՐ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ • ՄՈՒԹԼՈՒ ԹՈՆԲԵՔԻՋԻ

Իմ երկ րորդ շոկն այն էր, որ ամեն տեղ 

տե սա խա ղատ ներ: Քա ղա քի մուտ քը 

նման էր Լաս Վե գա սին: Հե տո տե ղե կա-

ցանք, որ օրենքն է այդ պես թե լադ րում, 

քա նի որ խա ղատ նե րը չեն կա րող լի նել 

քա ղա քի կենտ րո նում: 

Եր րորդ շոկն այն էր, որ տե սա Stefanel, 

Baby Dior, Victorià s Secret, Armani, Gucci 

և ու րիշ բրեն դային խա նութ ներ:

Էհ, երկ րա գունդ . . . Երկ րագն դի մի ջօ-

րեակա նը 12 սմ -ով մո տե ցել է, Իտա-

լիայից, Իս պա նիայից այս տեղ են հո սել 

ապ րանք ներ, իսկ մենք 1 սմ -ով չենք կա-

րո ղա նում մեր ձե նալ: 

Իմ չո րրորդ շո կը̀  գե ղե ցիկ քա ղաքն էր… 

Ման րակր կիտ ձևով նա խագծ ված: 

 Վա նա խաշ

 Մեր առա ջին ընթ րիքն անում ենք «Մեր 

գյու ղը» ռես տո րա նում: Մեզ մա տու ցում 

են Վա նա խաշ ճա շա տե սա կը:

Ի հար կե, ո՞վ չգի տի, որ Վա նը մի ժա-

մա նակ հայ կա կան քա ղաք է եղել: 

Ինչ պես հույ նե րի հա մար՝ Ստամ-

բու լը, այն պես էլ հայե րի հա մար՝ 

Վա նը: Եվ այս ու տես տի անունն 

ին չո՞ւ Վան չպի տի լի նի որ: 

 Սե ղա նին ճա շի պա րա գա ներն 

են, մա ծու նը, մանր ճզ մած 

սխ տո րը, աղա ցած մսով և 

ոս պով ապու րը և ման-

րաց ված լա վա շը . . .

Այդ ամե նը վար պե տո րեն խառ նե ցին և 

խնդ րեմ . . .

Այս քա նը:

 Ող ջույն ներ վա նե ցի ըն կեր նե րիս . . .
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24 ապ րիլ. այո, նման բան եղել է

Ապ րի լի 24 -ը չնա յած կի րա կի էր, բայց 

նա խա պես գի տեի, որ դժ վար օր է լի նե-

լու, քա նի որ Ստամ բու լում ան ցյալ տար-

վա պես նա խա տես վում էր Ցե ղաս պա-

նու թյան զո հե րի հի շա տա կը հար գե լու 

ակ ցիա կազ մա կեր պել, որը, թե րևս, այս 

շա բաթ վա գլ խա վոր իրա դար ձու թյունն էր 

մեզ հա մար: Ակ ցիայի սկիզբ էր հայ տա-

րար վել ժա մը 17 -ը: Այս տեղ իմա ցա, որ 

տե ղի հայերն ապ րի լի 24 -ը գո նե ակ նե րև 

չեն կա րևո րում այն պես, ինչ պես Սփյուռ-

քի մեր մյուս գաղ թօ ջախ նե րում: Թուրք 

հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րից մե կը մեզ 

ասաց, որ այո, հայ հա մայն քը զգու շա վո-

րու թյուն է ցու ցա բե րում այս հար ցում՝ քաջ 

գի տակ ցե լով իշ խա նու թյուն նե րի ու երկ րի 

բնակ չու թյան ծան րակ շիռ հատ վա ծի վե-

րա բեր մուն քը Ցե ղաս պա նու թյան խնդ րին 

և դրա նից եկող հնա րա վոր վտանգ նե րը: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, քա ղա քի կենտ րո նա-

կան Թաք սիմ հրա պա րա կում սպա սում 

էի տես նել այս ըն թաց քում իմ հան դի պած 

հայե րին: Չտե սա . կամ չէին եկել, կամ ուղ-

ղա կի չհան դի պե ցինք: Ցա վոք, առա ջին 

տար բե րա կը երևի ավե լի հա վա նա կան է:

 Այ դու հան դերձ, հրա պա րա կում շուրջ 200 

հո գի մարդ էր հա վաք վել՝ փոք րից մին չև 

մեծ: «Այս ցա վը բո լո րիս ցավն է» պաս-

տա ռի վրա նրանք կար միր մե խակ ներ 

դրե ցին ու նռան տես քով մո մեր վա ռե ցին: 

Դու դու կի ու ղեկ ցու թյամբ լուռ ակ ցիան 

մար դիկ ան ցկաց րին գետ նին նս տած: 

Այդ ժա մա նակ էլ Ստամ բու լում գտն վե-

լուս ըն թաց քում առա ջին ան գամ մոլ լայի 

կան չը լսե ցի կող քի մզ կի թից: Իսկ քիչ հե-

ռու հա վաք վել էին մի խումբ թուրք ցու-

ցա րար ներ, որոնք Աթա թուր քի ու Լե նի նի 

նկար նե րով հա կաիմ պե րիալիս տա կան ու 

հա կա հայ կա կան կո չեր էին վան կար կում՝ 

ժխ տե լով Ցե ղաս պա նու թյու նը: Դրանք 

մարք սիզմ-լե նի նիզ մի գա ղա փա րա խո սու-

թյու նը կրող, նաև ազ գայ նա կան Ժո ղովըր- 

 դա կան ազա տագ րա կան կու սակ ցու թյան 

ան դամ ներ էին: Ոս տի կան նե րը շղ թա էին 

կազ մել՝ նրանց ու գետ նին նս տած մարդ-

կանց մի ջև: Բայց այդ փոք րիկ խում բը, 

որ ինձ վրա կա տա ղած շան տպա վո րու-

թյուն թո ղեց, ամեն կերպ փոր ձում էր իր 

կո չե րով, ծա փա հա րու թյուն նե րով, սու-

լոց նե րով լռեց նել դու դու կի ու Ցե ղաս պա-

նու թյա նը զոհ գնա ցած հայտ նի հայե րի 

անուն նե րը կար դա ցող մարդ կանց ձայ-

Ստամբուլյան օրագիր
(հատվածներ)

Վահե Սարուխանյան

«Հետք» առցանց պարբերական
18 .04 – 18 .05 .2011
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նե րը: Ապար դյուն: Վեր ջին ներս 30-40 րո-

պե հար գան քի տուրք մա տու ցե լուց հե տո 

հան գիստ հե ռա ցան՝ իրենց հետ վերց նե-

լով ծա ղիկ ներն ու պաս տա ռը: Շատ չան-

ցած̀  հրա պա րա կում հայտն վե ցին ադըր-

բե ջա նա կան դրոշ նե րով, հա կա հայ կա կան 

վան կար կում նե րով ու պաս տառ նե րով 

մի տին գա վոր ներ, որոնք վեր էին պար զել 

ձեռ քե րը «Գորշ գայ լե րի» հայտ նի նշա նով: 

Սրանք առա ջին նե րից է́ լ ավե լի կա տա-

ղած էին:

 Սա կայն ազ գայ նա կան նե րի գո ռոց նե րը 

ոչինչ են այն փաս տի ֆո նին, որ այ սօր, 

ինչ պես որոշ թուրք գոր ծիչ ներ են խոս-

տո վա նում, հայե րի Ցե ղաս պա նու թյան 

թուր քա կան տա բուն ճեղ քեր է տվել, և 

կա մաց-կա մաց ավե լի շատ մար դիկ են 

ասում՝ այո, նման բան եղել է:  

25-26 ապ րիլ

 Մար դու հի շո ղու թյան մեջ յու րա քանչ-

յուր դեպք, մարդ, առար կա կամ վայր 

տպա վոր վում է հս տակ պատ կեր նե րով: 

Այ սօր ար դեն մտա ծում եմ, որ հե տա գա-

յում Ստամ բու լի մարդ կանց մա սին հի շե-

լիս նախ կմ տա բե րեմ իրենց ապ րան քը 

բարձր ձայ նով գո վա ցող շա գա նա կա վա-

ճառ տղա մարդ կանց: Հե տո երևի հի շեմ 

պաղ պա ղակ պատ րաս տող երի տա սարդ-

նե րին, որ ձեռ նա ծո ւի նման՝ եր կար ձո ղի 

վրա վար պե տո րեն պտ տեց նում են խյուսն 

ու գրա վում տու րիստ նե րի ու շադ րու թյու-

նը, վեր ջին նե րիցս հիացա կան ար տա հայ-

տու թյուն ներ ու ժպիտ ներ շա հում, ապա 

և՝ պաղ պա ղա կի գի նը:

Թ բի լիս ցի երի տա սարդ ներն, օրի նակ, իմ 

մեջ տպա վոր վել են իրենց ազա տա կա-

նու թյամբ, տղա նե րը հատ կա պես՝ գան-

գուր, շեկ, առատ մա զե րով ու, եր բեմն, 

չսափ րած դեմ քով: Թուր քե րը մի փոքր 

այլ են . տղա նե րը մեծ ու շադ րու թյուն են 

դարձ նում իրենց սափր ված քին . մա զա-

շատ դեմ քե րից մին չև ստո րին շր թուն քի 

տակ փոքր մա զա փունջ ու նե ցող երի տա-

սարդ նե րի կհան դի պես: Շա տերն էլ ձախ 

ական ջին ական ջօղ են կրում (ա սում են՝ 

աջ ական ջին կրե լը միասե ռա կա նու թյան 

նշան է):

 Պատ կե րաց նում եմ, թե ինչ կլի ներ, եթե 

հայ տղեր քը նման «ջա հե լի» տես նեին 

իրենց շր ջա պա տում: Նվա զա գույ նը՝ մի 

քա նի «քաղցր» ռեպ լիկ ներն ապա հով ված 

կլի նեին: Դե, իսկ թուրք աղ ջիկ ներն ու կա-

նայք տղա մարդ կան ցից ոչ պա կաս ծխող 

են: Հա մե նայն  դեպս, այս օրե րի ըն թաց-

քում ծխող կա նանց ու տղա մարդ կանց 

տե սել եմ հա վա սա րա չափ: Թուր քիայում 

ծխե լը որոշ մար դիկ նույ նիսկ հա մե մա-

տում են Ռու սաս տա նում օղի խմե լու հետ: 

Առող ջա պա հու թյան մի ջազ գային կազ-

մա կեր պու թյան տվյալ նե րով՝ այս երկ րի 

տղա մարդ կանց 50 և կա նանց 20 տո կո սը 

ծխող են:

 Թուր քիայից ինձ հուշ կմ նան նաև վա-

րորդ նե րը: Սկզ բում մտա ծում էի, թե 

թուր քերն այս ոլոր տում մե րոն ցից հետ 

չեն մնում, բայց շու տով հաս կա ցա, որ 

մե րոնք դեռ թուր քե րին «հաս նե լու» տեղ 

ու նեն: Ստամ բու լի լայն, բայց նաև մե-

քե նա նե րով լի փո ղոց նե րում դի մա ցովդ 

ՍՏԱՄԲՈՒԼՅԱՆ ՕՐԱԳԻՐ • ՎԱՀԵ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
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ան ցնող մար դա տա րի վա րորդն այն պի-

սի ճարպ կու թյամբ է բեռ նա տա րի ու մեկ 

ու րիշ մար դա տա րի արան քով եր րոր դից 

երկ րորդ գիծ մտ նում, որ ապ շում ես: Մեզ 

մոտ հա ճախ դա կա վարտ վեր վթա րով, 

բայց այս տեղ դե ռևս նման բան չեմ տե սել:

Ս տամ բու լում հա ճախ կհան դի պես ջու-

թակ, թավ ջու թակ, սազ, կի թառ կամ այլ 

գոր ծիք նվա գող մարդ կանց՝ ծե րու նի նե-

րից մին չև երի տա սարդ ներ: Սա փող աշ-

խա տե լու ըն դուն ված ձև է, ու ոչ ոք դրա 

հա մար թարս չի նա յում այդ մարդ կանց, 

ինչ պես Երևա նում, որ տեղ մտա ծում են՝ 

եթե մետ րոյի կա յա րա նի մոտ կամ փո-

ղո ցում նվա գում, եր գում է, ու րեմն բոմ-

ժից մի աս տի ճան է բարձր: Թուր քիայում 

մար դիկ փող են աշ խա տում հա զար ու մի 

ձևով: Երի տա սարդ նե րից ոմանք աղ բա-

հա վաք են, ու րիշ նե րը՝ մա տու ցող ու հա-

վա քա րար:

 Քա նի չեմ մո ռա ցել, ասեմ, որ Ստամ բուլն 

իր չա փե րի քա ղա քի հա մար հա մե մա տա-

բար մա քուր է: Մեծ ու փոքր փո ղոց նե րից 

շա տե րում պար բե րա բար շր ջում են եր կու 

մեծ խո զա նակ նե րով զին ված մե քե նա նե-

րը, որոնք ներս են քա շում աղ բը: Նրանց 

օգ նում են հա վա քա րար նե րը, որոնք 

հատ կա պես Իս թիկ լա լում անընդ հատ 

շարժ ման մեջ են . ծխա խո տի մի գլա նակ, 

կոն ֆե տի մի թուղթ, այլ աղբ տե սան՝ ան-

մի ջա պես ավ լում են: Եվ ամե նա զար մա-

նա լին հայե րի հա մար . հա վա քա րար ներն 

ու ճա շա րան նե րի մա տու ցող նե րը, աշ խա-

տա կից նե րը տղա մար դիկ են: Հատ կա պես 

սնն դի օբյեկտ նե րում աշ խա տող նե րի ճըն-

շող մե ծա մաս նու թյու նը ջա հել տղա ներ են:

 Թուր քիայում առայ սօր մեծ տա րա ծում 

ու նի «էս տի հա մե ցե քը»: Շա գա նա կա-

վա ճառ նե րը, պաղ պա ղա կա վա ճառ նե րը, 

լրագ րա վա ճառ նե րը, լո տո վա ճա ռող նե-

րը, տար բեր թռու ցիկ ներ բա ժա նող ներն 

իրենց բա ցա կան չու թյուն նե րով ու առա-

ջարկ նե րով աս տի ճա նա բար հոգ նեց նում 

են ականջ ներդ:

 Գոր ծըն կեր նե րով որո շե ցինք ծով գնալ 

երե կո յան: Բեյօղ լո ից Ոս կեղ ջյուր ծո վա-

խոր շի վրայով իջանք Ստամ բու լի բյու-

զան դա կան մաս տա նող Գա լա թայի 

կամր ջի տակ: Կամր ջի վրա՝ եր կու կող-

մում, շար վել են ձկ նորս նե րը, ով քեր տե-

ղում որ սա ցած ձու կը վա ճա ռում են մի 

քա նի թուր քա կան լի րայով: Ամ բողջ մայ թը 

բու րում է ձկան հո տով: Կամր ջի տակ ձըգ-

վում է սր ճա րան նե րի շար քը:

 Մե րօ րյա «գի քոր նե րին» տես նե լու հա մար 

հենց այս տեղ պետք է գալ: Երի տա սարդ, 

հա ճե լի ար տա քի նով տղա մար դիկ, հատ-

կա պես, երբ ան ցնող կին ու տղա մարդ են 

տես նում, ան մի ջա պես կտ րում են նրանց 

ճա նա պարհն ու սկ սում իրենց սր ճա րա-

նում տեղ առա ջար կել, գո վել օբյեկ տի 

հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ երաժշ տու թյուն, 

լավ մի ջա վայր և այլն, և այլն: Մեզ հան-

դի պած երի տա սարդն այն պես մեղ րա ծոր 

ու թա խան ձա գին էր առա ջար կում նս տել 

իրենց սե ղա նիկ նե րից մե կի մոտ, որ ծի-

ծաղ ներս չէինք կա րո ղա նում զս պել:

Նս տե ցինք սր ճա րա նի ներ սում . մի-մի 

հատ կոկ տեյլ պատ վի րե ցինք: Քիչ ան ց 

մա տու ցո ղը սո վո րա կան նարն ջի հյութ 

բե րեց: Այ քեզ բան: Անգ լե րեն բա ցատ-
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րե ցինք, որ հյութ չենք ու զել, այլ՝ կոկ տեյլ: 

Ասում է՝ այո, սա մր գի կոկ տեյլ է̀  առանց 

ալ կո հո լի: Ասում եմ՝ սա կոկ տեյլ չէ, սո-

վո րա կան հյութ է, նա էլ թե՝ այո, հյութ է: 

Շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե ցինք ու գլ խով 

արե ցինք:

Մինչ այդ մեր «գի քո րը» դր սում մի տղա-

մար դու և եր կու կնոջ առաջ գո վում էր սըր-

ճա րա նի սնն դա ցան կը՝ մե նյուն: Ծի ծա ղով 

հե տևում էինք նրա գոր ծո ղու թյուն նե րին . 

«գի քո րի» «ուռ կանն այս ան գամ ծո վից 

դա տարկ դուրս եկավ»: Պետք էր միայն 

տես նել նրա դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը: 

Չնա յած սո վո րա կան նարն ջի հյու թի հա-

մար վճար ված ան հա մա չափ գու մա րին՝ 

ար ժեր գալ այս տեղ՝ թե կուզ միայն այս կո-

լո րի տը զգա լու և «գի քոր նե րին» տես նե լու 

հա մար:

ՍՏԱՄԲՈՒԼՅԱՆ ՕՐԱԳԻՐ • ՎԱՀԵ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
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Քա ղաք ներ կան, որ եր բեք տեղ չեն գըտ-

նում մեր այ ցե լու թյուն նե րի ցան կում: Մի 

օր, սա կայն, երբ պա տա հա բար հայտնը-

վեք այդ քա ղաք նե րից մե կում, կփոշ մա-

նեք, որ շուտ չեք եղել: Ձեր ուշք նու միտքն 

այն տեղ թո ղած՝ հետ կգաք ու կու զեք ձեր 

տե սա ծը պատ մել բո լո րին։ Մեր արևե լ յան 

սահ մա նին կից, 

ֆի զի կա պես մոտ, սա կայն հո գե բա նո րեն 

շատ հե ռու գտն վող Երևանն այդ պի սի 

մի քա ղաք է։ Ինք նա թի ռից իջ նե լուն պես՝ 

սկս վում են քանդ վել մեր նա խա պա շար-

մունք նե րը։ Խիստ ժա մա նա կա կից, լու սա-

վոր ու գու նա վոր մի օդա նա վա կա յան է 

մեզ դի մա վո րում։ Մուտ քի վի զա ստա նա-

լը մի քիչ փչաց նում է տրա մադ րու թյունդ, 

սա կայն դուրս գա լուց հե տո Երևա-

նի չոր ու սա ռը 

Նայել Արարատին
Երևանից

Մուգե Աքգյուն

«Ռադիկալ» օրաթերթ
26 .11 .2011
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օդը քշում-տա նում է բո լոր բա ցա սա կան 

երևույթ նե րը։ Երևա նը նուրբ ճար տա րա-

պե տու թյամբ, մշա կույ թով և ար վես տով 

լի մի քա ղաք է։

Մեկը մյուսին մոտ և հեռու

Չ նա յած երևում են դժ վար տա րի նե րի և 

տն տե սա կան ան կա յու նու թյան հետ քե րը, 

միև նույն է՝ քա ղա քը մեծ փո փո խու թյուն-

նե րի մեջ է։ Շի նա րա րու թյու նը, քա ղա քի 

կենտ րո նում կողք կող քի շար ված մի ջազ-

գային հայտ նի բրեն դային խա նութ նե րը, 

գու նա վոր գո վազ դային վա հա նակ նե րը, 

խա ղատ ներն ու վեր ջին մո դե լի մե քե նա-

ներն այդ փո փո խու թյան ապա ցույցներն 

են։ Այ ցե լու թյան առա ջին տպա վո րու-

թյուն ներս սրանք եղան։ Երեք օր անընդ-

մեջ մենք հան դի պե ցինք և խո սե ցինք 

լրագ րող նե րի, ար վես տա գետ նե րի, երա-

ժիշտ նե րի, խո հա րար նե րի և բա ղադ րա-

տոմ սեր հա վա քող նե րի, շու կա-

յում առև տուր անող կա նանց, 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 

մտա վո րա կան նե րի և, վեր ջա պես, 

Գառ նիում «Ես Անիից եմ» ասող 

96 -ա մյա տա տի կի հետ, ով նկա րիչ 

Ռու բեն Բա բա յա նի մայրն է: Ծա նո-

թա ցանք քա ղա քին և երկ րին։ 

 Շատ տպա վո րիչ էր մեր մի ջև ան մի-

ջա պես ստեղծ ված մտեր մու թյու նը, 

եր կու երկր նե րի մշա կու թային ընդ հան-

րու թյուն նե րը: Այն քան տխ րեց նող է, որ 

չնա յած այդ ընդ հան րու թյուն նե րին, եր-

կու հա սա րա կու թյուն նե րը գտն վում են 

մե կը մյու սից մե կու սաց ված։ Ես նրանց 

սկ սե ցի հաս կա նալ, երբ այ ցե լե ցի Ցե ղա-

ս պա նու թյան թան գա րան։

 Ա վե լի վաղ գնա ցող նե րի պես՝ ես էլ Ցե ղա-

ս պա նու թյան թան գա րա նում շատ ազդ վե-

ցի։ Մեր ան ցյա լի պատ մու թյան դա սե րին 

եր բեք չպատմ ված, մեր կող մից մերժ ված, 

ար հա մարհ ված իրա կա նու թյան հետ դեմ 

առ դեմ դուրս եկա։ Իհար կե, ցավ զգա ցի, 

որին դե ղա տոմս չկա: Ին չևէ, ավե լին ասե-

լու կա րիք չկա։ Բա ցի այդ՝ ասե լիք էլ չկա։

 Պարզ է այն, որ եր կու երկր նե րը մե կը մյու-

սին լավ ճա նա չե լու հա մար պետք է, որ 

Թուր քիան հի շի իր ան ցյա լը, իսկ Հա յաս-

տա նը ցա վերն այս քան կեն դա նի չպա հի 

և ան ցյա լը մո ռա նա։ Ար դեն պետք է տե ղի 

ու նե ցած դեպ քե րի բե ռը որևէ կերպ եր-

կու հա սա րա կու թյուն նե րի ու սե րից վերց-

նել: Հու սով եմ՝ մեր մի ջև սահ մա նը մոտ 

ապա գա յում կբաց վի, և եր կու հա սա րա-

կու թյուն ներն ավե լի կմեր ձե նան։

Երևանի խոհանոցը

Հա յաս տա նում ու տել-խ մե լու հար ցում 

ամե նա հայտ նի անուն նե րից մե կը ճա շա-

տե սակ ներ ու սում նա սի րող և հե ռուս տա-

հա ղոր դա վար Սո նիա Թաշ ճյանն է։ «Ին-

տեր նյու սի» ծրագ րի ղե կա վար, բա րե հաճ 

Ար մեն Սարգ սյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ 

Սո նիայի տա նը ծա նո թա ցա իրա կան հայ-

կա կան խո հա նո ցին։ Ավե լուկ, ղա վուր մա, 

բան ջար, աղ ցան ներ, տա րե հաց, պան րով 

և ուր ցով բլիթ, չե չիլ… և տաս նյակ այլ ու-

տեստ նե րի համն, իհար կե, մի ու րիշ բան 

էր։ Երևա նում մշա կույ թը, ար վես տը և խո-

հա նո ցը մի շարք այլ քա ղաք նե րի հա մե-

ՆԱՅԵԼ ԱՐԱՐԱՏԻՆ ԵՐԵՎԱՆԻՑ • ՄՈՒԳԵ ԱՔԳՅՈՒՆ
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մատ՝ շատ ավե լի են իրար մեջ խտաց ված։ 

Ժա մա նա կա կից սր ճա րան նե րի կող քին 

գոր ծում են նաև ավան դա կան ռես տո-

րան նե րը։ Դրանց մեջ ամե նա հայտ նի նե-

րից է The Club -ը։ Ներ սում տար բեր բա-

ժին նե րով են ներ կա յաց ված ար վես տի 

սրա հը, ավան դա կան ձե ռա գործ աշ խա-

տանք նե րի վա ճառ քի սրա հը, ռես տո րա-

նը, սր ճա րա նը և հա մեր գաս րա հը։ Այն 

երե կո, երբ մենք այ ցե լե ցինք, բե մում էր 

Հա յաս տա նի օպե րայի և բա լե տի պե տա-

կան թատ րո նի եր գիչ Պո ղոս Եղիազա-

րը, ով 2000 թվա կա նին 19 տա րե կա նում 

Ստամ բու լից տե ղա փոխ վել է Երևան։

 Ե րևա նում մեր հան դիպ ման մյուս կետն 

էր հայտ նի ռես տո րան Ararat Hall -ը, որը 

ևս հայ կա կան ավան դա կան խո հա նո-

ցի ուտեստ նե րից է ներ կա յաց նում։ Ռես-

տո րա նի տնօ րեն և միև նույն ժա մա նակ 

սե փա կա նա տեր պա րոն Սեդ րա կը հե-

ռուս տա խո հա նո ցի հա ղոր դում նե րի և գո-

վազդ նե րի շնոր հիվ հայտ նի է ամ բողջ երկ-

րում։ Այդ երե կո մեզ մա տու ցե ցին պարզ, 

սա կայն շատ հա մեղ ու տեստ ներ: 

Ե րևա նում ավան դա կան հայ կա կան խո-

հա նոց ներ կա յաց նող լա վա գույն ռես տո-

րան նե րից մեկն էլ «Մեր գյուղն» է։ Տնա-

կան փոք րիկ ճա շա սե նյա կի պես կա-

հա վոր ված հաս տա տու թյան մեջ պատ-

րաս տում էին գյու ղա կան հա մեղ ճա շեր։ 

Այս տեղ մեր փոր ձած ամե նաօ րի գի նալ ու-

տես տը, որի մի մա սը մեր ներ կա յու թյամբ 

պատ րաս տե ցին, «Վա նա խաշն» էր։ Մսով 

ապու րը, ճզ մած սխ տո րը, մա ծու նը և 

ման րաց ված լա վաշն առան ձին -ա ռան ձին 

են բե րում և մի ափ սեի մեջ են խառ նում։ 

Տես քը՝ ոչ, բայց հա մը հրա շա լի էր։ Այս տեղ 

մեզ հիաց րեց մեկ այլ ու տեստ ևս, որը 

նույն պես մսա պու րի մեջ էր պատ րաստ-

ված̀  ծե ծած քյուֆ թայի հետ:

Ճաշ՝ քաղաքից դուրս

Ե րևա նից դուրս՝ Գառ նիում է գտն վում 

«Սեր գեյի մոտ» ըն տա նե կան խո հա նո ցը, 

որ տեղ գյու ղա ցի կա նայք նախ թո նի րում 

լա վաշ թխե ցին, հե տո լա վաշ նե րի հետ 

միասին մա տու ցե ցին թո նի րում պատ-

րաստ ված տնա կան հա վը, կա նա չի նե րով 

հա մեմ ված աղ ցան նե րը, հե տո էլ՝ քաղցր 

գա թա: Հա յաս տա նում հայտ նի քաղց րե-

ղեն նե րի շար քում են նաև մր գե րից տար-

բեր եղա նակ նե րով պատ րաստ ված չրե րը: 

ՆԱՅԵԼ ԱՐԱՐԱՏԻՆ ԵՐԵՎԱՆԻՑ • ՄՈՒԳԵ ԱՔԳՅՈՒՆ



Øº¸Æ² ºðÎÊàêàôÂÚàôÜ

15

Չոր սա մյա Ար փի նեն ծն վել է Ստամ բու-

լում, որ տեղ ապ րում ու աշ խա տում են 

նրա գյում րե ցի ծնող նե րը: Նեղ լիկ ու խո-

նավ տան պա տին Արա րա տի նկարն է, 

որը մատ նա ցույց անե լով ասում է . «Էս ա 

Հա յաս տա նը»:

 Չորս հո գուց բաղ կա ցած նրանց ըն տա նի-

քի հայրն աշ խա տում է, որ պա հի ոչ միայն 

իր ըն տա նի քը, այլ նաև Գյում րիում մնա-

ցած ծեր ծնող նե րին ու երկ րա շար ժին զոհ 

գնա ցած եղ բոր ըն տա նի քը: 

« Միակ ել քը Ռու սաս տանն էր . գնա ցինք, 

բայց մի քա նի ամիս աշ խա տանք չկար, 

ստիպ ված նո րից հետ դար ձա Գյում րի, 

իսկ հե տո տե ղա փոխ վե ցի Թուր քիա»,- 

պատ մում է մի ջին տա րի քի տղա մար դը:

Ինչ պես շատ հա յաս տան ցի ներ, նրանց 

ըն տա նի քը ևս հաս տատ վել է Ստամ բու-

լի Գում գա փի թա ղա մա սում, որն էժան է, 

հիմ նա կա նում այդ տեղ կամ կող քի Բե յա-

զիտ, Լա լե լի թա ղա մա սե րում են կենտ րո-

նաց ված շու կա նե րը, կաշ վե իրե րի ֆաբ-

րի կա նե րը, ոս կե րիչ նե րի ար հես տա նոց-

ներն ու ձկ նամ շակ ման գոր ծա րան նե րը:

 Հին շեն քե րով, կեղ տոտ ու ան բա րե կարգ 

փո ղոց նե րով այս թա ղա մա սը բո լո րո վին 

այլ Ստամ բուլ է, որն, ի տար բե րու թյուն 

զբո սաշր ջիկ նե րով լի կենտ րո նի շքե ղու-

թյան, առանձ նա նում է միայն թշ վա ռու-

թյամբ, և բնա կա նոն կյան քի շա րու նակ-

ման միակ նշա նը նա խընտ րա կան դրոշ-

ներն ու պաս տառ ներն են, որ ծա ծան վում 

են խու նա ցած շեն քե րի վրա:

Հայաստանցիները 
Ստամբուլում

Գայանե Աբրահամյան

ArmeniaNow .com առցանց պարբերական
20 .05 .11
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 Հա յաս տան ցի նե րը պոլ սա հայ հա մայն քին 

գրե թե չեն ին տեգր վում, զու գա հեռ ստեղ-

ծել են իրենց առան ձին, մե կու սի իրա կա-

նու թյու նը̀  հի շո ղու թյուն նե րով ու կա րո-

տով:

« Մենք եկել ենք, որ ըն տա նիք պա հենք: 

Հա ճախ են մեզ ասում` ամոթ, Թուր քիա 

եք գնա ցել . . .: Դեռ մե՞նք պի տի ամա չենք: 

Պե տու թյու նը պի տի ամա չի, որ մեզ այն-

պի սի ծայ րա հեղ վի ճա կի է հասց րել, որ 

ամեն ինչ թո ղել ենք ու եկել ստեղ՝ ծե րե-

րի ենք պա հում»,- զայ րույ թից ու կա րո-

տից հուզ ված ասում է 57 -ա մյա Հա մեստ 

Հա կո բյա նը, ով Գյում րու դպ րոց նե րից 

մե կում ման կա վարժ է եղել, սա կայն օպ-

տի մա լաց ման զոհ է դար ձել ու ստիպ ված 

Ստամ բուլ եկել՝ աշ խա տանք գտ նե լու:

 Թուր քիայում ապ րող ապօ րի նի միգ-

րանտ նե րի մա սին միակ հե տա զո տու-

թյան (Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցու թյուն 

հիմ նադ րա մի կող մից իրա կա նաց րած) 

տվյալ նե րով հա յաս տան ցի նե րի թի վը մոտ 

15 .000 է, որոնց ճն շող մա սը̀  96% -ը, կա-

նայք են: Հիմ նա կան մասն աշ խա տանք է 

գտ նում տնե րում` մաք րող կամ դա յակ, 

իսկ տղա մար դիկ զբաղ վում են կոշ կա կա-

րու թյամբ կամ ոս կեր չու թյամբ:

Սկզբ նա կան շր ջա նում աշ խա տում են 

պոլ սա հայե րի տնե րում, սա կայն լե զուն 

սո վո րե լուն պես՝ գրե թե բո լո րը գե րա դա-

սում են աշ խա տել թուր քե րի մոտ:

« Տա րօ րի նակ է, բայց՝ փաստ . ում հարց-

նեք՝ թուրք տան տի րո ջից ավե լի գոհ է, 

քան՝ հայից: Ես եր կար մտա ծե լուց հե տո 

հաս կա ցել եմ, որ սա մեր ազ գային բնա-

վո րու թյունն է . մենք ու զում ենք իշ խել, 

ճն շել [մեր հայ րե նա կից նե րին]»,- ասում է 

նախ կին ման կա վարժ Հե րիք նազ Ավագ-

յա նը:

 Հե րիք նա զը Թուր քիա է եկել 2001 թվա-

կա նին, 32 տա րե կա նում: Երևա նում թող-

նե լով ման կա վար ժի աշ խա տան քը՝ նա 

Ստամ բու լում ևս ստանձ նել է կա րևոր 

առա քե լու թյուն:

Տես նե լով, որ հայ անօ րի նա կան միգ-

րանտ նե րի երե խա ներն անու սում են 

մե ծա նում, քա նի որ անօ րի նա կան միգ-

րանտ նե րի երե խա նե րը որևէ դպ րոց 

հա ճա խե լու իրա վունք չու նեն (ան գամ 

հայ կա կան վար ժա րան ներ, որոնք ևս պե-

տա կան են)՝ Հե րիք նա զը 2003 -ին նա խա-

ձեռ նեց դպ րո ցի ստեղ ծում, որ տեղ այժմ 

սո վո րում է 72 երե խա:

 Սա մի փոք րիկ, նկու ղային, ընդ հա տա կյա 

դպ րոց է, որը հն գա մյա ու սում է ապա հո-

վում երե խա նե րի քիչ մա սի հա մար:

Ըստ Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցու թյուն 

հիմ նադ րա մի հե տա զո տու թյան տվյալ նե-

րի̀  Թուր քիայում ապ րում է մոտ 600-800 

հայ երե խա, որոնց մեծ մա սը փաս տո րեն 

մե ծա նում է առանց ու սում ստա նա լու:

«Ի րա կա նում մեր դպ րո ցի մա սին իշ խա-

նու թյուն նե րը գի տեն, սա կայն աչք են 

փա կում: Որ քան գի տենք̀  Թուր քիայի 

կա ռա վա րու թյու նը սեպ տեմ բե րից երե-

խա նե րին թույ լատ րե լու է հա ճա խել 

հայ կա կան դպ րոց ներ, սա կայն միայն 

որ պես ազատ ունկն դիր, առանց վկա-

ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻՆԵՐԸ ՍՏԱՄԲՈՒԼՈՒՄ • ԳԱՅԱՆԵ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
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յա կան տա լու, ին չը, փաս տո րեն, չի լու-

ծում կր թու թյուն ստա նա լու և շա րու-

նա կե լու հար ցը»,- ասում է Հե րիք նա զը:  

Ու սուց չու հին ցա վով շեշ տում է, որ բա ցա-

ռիկ ըն դու նա կու թյուն նե րի տեր բազ մա-

թիվ երե խա ներ իրենց դպ րոցն ավար տե-

լուց հե տո, ար դեն 13-14 տա րե կա նից սկը-

սել են աշ խա տել շու կա յում կամ զբաղ վել 

ոս կեր չու թյամբ, քա նի որ ու սու մը շա րու-

նա կե լու հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե ցել: 

Իսկ մին չև դպ րո ցի ստեղ ծումն էլ՝ մի ամ-

բողջ սե րունդ մե ծա ցել է առանց հայե րեն 

տա ռե րը ճա նա չե լու: Դպ րո ցը գոր ծում է 

Գե դիկ փա շա թա ղա մա սի Հայ Ավե տա-

րան չա կան եկե ղե ցու նկու ղային հար կում: 

Երեք սե նյակ նե րում կողք կող քի, միաժա-

մա նակ դաս են անում տար բեր տա րի քի 

երե խա ներ:

 Պա տի մյուս կող մում ման կա պար տե զի 

2-5 տա րե կան սա ներն են, որոնք քնում են 

մի փոք րիկ սե նյա կում` եռա հարկ մահ ճա-

կալ նե րին կամ հեր թով, սկզ բում` ամե նա-

հոգ նած ներն ու ամե նա փոք րե րը:

« Պայ ման ներն, իհար կե, շատ սուղ են, և, 

ցա վոք, երե խա նե րի թի վը գնա լով աճում 

է: Եթե Պոլ սո Պատ րիար քա րանն ու զե-

նար, հաս տատ կա րող էր ավե լի հար մար 

տա րածք տրա մադ րել, սա կայն մեր ժե ցին: 

Գու ցե չեն ցան կա նում պե տու թյան հետ 

խն դիր ներ ու նե նալ»,- ասում է դպ րո ցի 

տնօ րեն Հե րիք նա զը:

 Սա կայն սա միակ հայ կա կան դպ րոցն է, 

որ տեղ Աթա թուր քի նկա րի փո խա րեն Հա-

յաս տա նի նա խա գա հի ու կա թո ղի կո սի 

նկար ներն են, Հայոց եռա գույ նը, և որ տեղ 

բո լոր առար կա նե րը դա սա վանդ վում են 

հայե րեն:

«Գր քերն ու ծրագ րե րը հա յաս տա նյան են, 

գր քե րի հար ցով աջակ ցու թյուն ստա ցա 

միայն Հա յաս տա նի կր թու թյան և գի տու-

թյան նա խա րա րու թյան Սփյուռ քի բաժ-

նից, որ տեղ սր տա ցավ ու մտա հոգ մար-

դիկ են աշ խա տում»,- ասում է Հե րիք նա-

զը̀  ցա վով նշե լով, որ Ստամ բուլ գնա ցած 

հա յաս տան ցի որևէ պաշ տո նյա իրենց 

դպրոց չի այ ցե լել:

Ան տար բե րու թյան ու դժ վա րու թյուն նե րի 

մա սին խո սում են Ստամ բու լում ապ րող 

բո լոր հա յաս տան ցի նե րը:

 «Ախր, առա վել մեծ ու շադ րու թյուն հենց 

այս տե ղի միգ րանտ նե րին պի տի դարձ-

նեն: Ճիշտ է, թուր քե րը շատ լավ են վե րա-

բեր վում մեզ, բայց ահ ու նենք: Քա ղա քա-

կա նու թյու նը փոխ վեց՝ առա ջին տու ժո ղը 

մենք ենք լի նե լու, ամեն ան գամ, երբ ոս-

տի կան ենք տես նում, վա խից թու լա նում 

ենք, չնա յած իրենք էլ լավ գի տեն̀  ով որ-

տեղ է ապ րում,- հուզ ված ասում է Հա-

մեստ Հա կո բյանն ու պա յու սա կից հա նում 

իր ծո ցա տետ րը, որ տեղ գրում է կա րո տից 

ծն ված բա նաս տեղ ծու թյուն ներ: 

« Կա րո տից բա նաս տեղծ էլ դար ձանք»,- 

ասում է նա ու ար ցուն քով, դո ղա ցող ձայ-

նով կար դում . «Պան դուխտ հայ եմ, լա ցով 

կապ րիմ . . .»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻՆԵՐԸ ՍՏԱՄԲՈՒԼՈՒՄ • ԳԱՅԱՆԵ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
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« Հեռ վից եկա, հե ռուն եմ գնում» ասե լով` 

ճա նա պարհ ըն կա: Այդ օրե րին քն նարկ-

վում էր ստամ բու լա հայ Սևակ Շա հին 

Բա լըք չըի սպա նու թյու նը (ժամ կե տային 

զին ծա ռայող Սևակ Շա հի նը սպան վել է 

թուր քա կան բա նա կում, 2011թ .-ի ապ րի լի 

24 -ի ն, թուրք ծա ռա յակ ցի կող մից – խմբ .): 

Այդ օրե րին սկ սել էին քան դել նաև Կար սի 

«Մարդ կու թյան հու շար ձա նը» (հայ-թուր-

քա կան բա րե կա մու թյու նը խորհր դա-

նշող հու շար ձան, որն ապա մոն տաժ վեց 

Թուր քիայի վար չա պետ Էր դո ղա նի կար-

գադ րու թյամբ – խմբ .), իսկ Ֆրան սիայում 

մերժ վել էր Ցե ղաս պա նու թյան ժխ տու մը 

քրեակա նաց նող օրի նա գի ծը . . .

 Այդ օրե րին Հա յաս տա նում մար զից մարզ 

շր ջա գայե լու ժա մա նակ ես շատ բա ռեր 

սո վո րե ցի: Երբ տուն վե րա դար ձա, իմ նո-

թա տետ րում գտա Եղի շե Չա րեն ցի տո-

ղե րը, որոնք գրել էի 11 տա րի առաջ ու 

մո ռա ցել։ 

 Հե ռու, մո տիկ ըն կեր նե րին,

Աշ խարհ նե րին, արև նե րին,

Հ րան ման հո գի նե րին:

 Բո լոր նրանց, ում որ հո գին վառ վում է 

վառ,

 Բո լոր նրանց հո գի նե րին արևա վառ:

 Կյան քի՛, մա հի՛ այս ամե հի աղ ջա մուղ ջում, 

Ող ջա կիզ վող հո գի նե րին՝ ող ջո՛ւյն, ող-

ջո՛ւյն:

 Հա յաս տան ցի ըն կեր նե րը միշտ մեր ան-

վան կող քին «ջան» էին ավե լաց նում, նոր 

դի մում մեզ: Ահա, իմ այս գրած ը թող այդ 

«ջան» -ե րի պա տաս խան ող ջույ նը լի նի:

Բարև, Հայաստա՛ն

Բուրջու Բալըքթաշ

«Բիանետ» առցանց պարբերական
01 .06 .2011
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Անցյալի և ներկայի հետքերով

Հան գիստ խղ ճով գրում եմ այս նա խա-

դա սու թյու նը . «Մի ավ տո բու սային շր ջա-

գա յու թյու նը փո խեց իմ կյան քը»: Դա մի 

ու ղևո րու թյուն էր, որի ըն թաց քում ամեն 

առա վոտ մենք ճա նա պարհ էինք ընկ նում 

դե պի մի նոր քա ղաք:

 Հա յաս տա նում շփ վե ցինք տաս նյակ 

մարդ կանց հետ, սա կայն 1915 -ի ստ վե-

րը հե տապն դում էր մեզ: Լրատ վա մի ջոց-

նե րում հա ճախ հի շա տակ վող «հո ղային 

պա հան ջի» և այլ փաս տարկ նե րով լի 

խնդ րի թե́  ան ցյա լի, թե́  ներ կայի հետ-

քերն ըն կա լե լով` աշ խա տե ցինք մի մյանց 

հաս կա նալ: «Մեր երկր նե րի մի ջև ինչ հա-

րա բե րու թյուն ներ պետք է լի նեն» հար ցը 

բարձ րաց նե լիս հաս կա ցանք, թե առօ րյա 

կյան քում ինչ քան նման ենք իրար և լավ 

բա րե կամ ներ գտանք:

Դեպի Հայաստան 

Շր ջա գա յու թյու նը սկս վել է Ադա նայից, 

նե րա ռել Ան թա քիա, Շան լըուր ֆա, Դիար-

բե քիր, Վան և Կարս քա ղաք նե րը: Ես շր-

ջա գա յու թյա նը միացա Թուր քիայի վեր ջին 

կե տում  ̀Կար սում, որից հե տո ու ղևոր վե-

ցինք Վրաս տա նի Ախալց խա քա ղա քով 

դե պի Գյում րի, Ալա վեր դի, Երևան, Գո րիս, 

Մեղ րի և կր կին Երևան:

 Կար սում օրա կար գային էր «Մարդ կու-

թյան հու շար ձա նի» ապա մոն տաժ ման 

հար ցը: Մենք հան դի պե ցինք Politikars ին-

տեր նետ կայ քի ղե կա վար, Կով կա սի մշա-

կույթ նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ-

րո նի խորհր դի նա խա գահ և միև նույն 

ժա մա նակ ճար տա րա պետ Ալի Իհ սան 

Ալը նա քի հետ, ով ստեղծ ված իրա վի ճա կը 

հա մա րում էր վի րա վո րա կան: 

Ըստ նրա` Թուր քիայում իշ խող հա մա-

կարգն այս պես ասած «աջ է քա շում», 

ականջ չի դնում մի ջազ գային ճն շում նե րին 

և «Մարդ կու թյան հու շար ձա նի» քան դու-

մով ու ղերձ է հղում ազ գայ նա կան տար րե-

րին: Նա նշեց, որ հու շար ձա նի քանդ ման 

դեմ ին տեր նե տում ստո րագ րա հա վաք են 

իրա կա նաց նում: Իսկ մեր հայ գոր ծըն-

կեր նե րի հար ցե րը, որոնք լա վա տե սա կան 

պա տաս խան նե ր էին սպա սում, մնում էին 

օդում:

 Ա լը նա քը հո ռե տես է հայ-թուր քա կան հա-

րա բե րու թյուն նե րի, սահ մա նի բաց ման 

հար ցում, պն դե լով, որ փակ սահ մա նը բա-

ցա սա բար է ազ դում տն տե սու թյան վրա: 

«Սահ մա նը 1992 թվա կա նից ի վեր փակ 

է: Ամեն տա րի ասում են, թե հա րա բե րու-

թյուն նե րի լա վա ցու մով սահ մա նը բաց վե-

լու է: Սա կայն դա հա մար ձա կու թյան գործ 

է: Չեմ կար ծում, թե առանց 100 տա րի 

առաջ տե ղի ու նե ցա ծի հետ առե րես վե լու 

սահ մա նը բաց վի»,- ասում է Ալը նա քը: 

Հայ ուղեկցողի հետ Կարսի 
փողոցներում

Մին չև Կար սից հե ռա նա լը ցան կա նում 

ենք տես նել «Մարդ կու թյան հու շար ձա-

նը»: Հա յաս տա նյան մեր հան դի պում նե-

րում թարգ ման չի պար տա կա նու թյու նը 

ստանձ նած Անդ րա նիկ Իս պի րյա նի հետ 

Կար սի փո ղոց նե րում ենք: Անդ րա նի կը 

թուր քա գի տա կան ֆա կուլ տետն է ավար-

ԲԱՐԵՎ, ՀԱՅԱՍՏԱ՛Ն • ԲՈՒՐՋՈՒ ԲԱԼԸՔԹԱՇ
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տել, նրա ար մատ նե րը Մու շից են: Նա 

գրում է news .am լրատ վա կան կայ քում, 

որն ու նի հայե րեն, թուր քե րեն, ան գլե րեն 

և ռու սե րեն ծա ռա յու թյուն ներ։ Երբ ես 

ներ կա յա ցա, հաս կա ցա, որ նա Bianet -ի 

մա սին դրա կան տպա վո րու թյուն ներ ու նի։ 

Անդ րա նի կը ոչ միայն Bianet -ի ն, այ լև բո լոր 

լրատ վա կան աղ բյուր նե րին շատ ու շա դիր 

հե տևում է։ Նույ նիսկ, երբ զրույ ցում որևէ 

թուրք գործ չի անուն չէինք հի շում, Անդ-

րա նիկն ան մի ջա պես մեզ օգ նու թյան էր 

հաս նում։ 

« Մարդ կու թյան հու շար ձա նի» քանդ ման 

աշ խա տանք ներն իրա կա նաց նող «Աֆ-

շին» ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րը չեն 

ցան կա նում, որ իրենց լու սան կա րենք։ 

Ըստ նրանց՝ դա Թուր քիայի վրա բա ցա-

սա բար կազ դի։ Աշ խա տա կից նե րից մե-

կը ցույց է տա լիս ներ քևում գտն վող պո-

լիէթի լե նե ծած կե րով տնե րը՝ ասե լով . «Այս 

հու շար ձա նի հա մար այն քան գու մար 

է ծախս վել։ Դուք այս աղ քա տու թյա նը 

նայեք»։ Կար սի հիմ նա կան խն դի րը գոր-

ծազր կու թյունն է և աղ քա տու թյու նը։ Եվ 

դրա հա մար մեր զրու ցա կի ցը փոր ձում էր 

օձի քի վրայից ան նկատ հա նել կու սակ ցա-

կան նշա նը, որ ավե լի հա վա տա լի լի նեն 

իր խոս քե րը։ 

Վարդանի կամուրջն ու Չարենցի 
տունը

Ա ռա ջին ան գամ էի Կար սում, և հա յաս-

տան ցի եր կու ըն կեր նե րի հետ փո ղոց-

նե րով շր ջում էինք: Շատ հե տաքր քիր էր 

Կար սի մա սին լսել Անդ րա նի կից: Կար սի 

ամ րո ցը վեր է հառ նում հենց դի մացդ, իսկ 

ներ քևում, ժայ ռի լան ջե րին երե խա ներ են 

խա ղում: 

 Մենք գնում ենք ներ քև̀  դե պի Վար դա-

նի կա մուրջ: Անդ րա նի կը պատ մում է այդ 

կամր ջի պատ մու թյու նը, որը հայտ նի է որ-

պես «Քա րե կա մուրջ»: Այս կամր ջից եր-

բեք չբա ժան ված գիժ Վար դանն իրեն այս-

տե ղից նե տել է Կար սի գե տը։

 Մեր մյուս կան գա ռը «Հայե րի Նա զըմ Հիք-

մեթ» (թուրք հայտ նի գրող-խմբ .) հա մար-

վող Եղի շե Չա րեն ցի տունն է։ Տե ղե կա նում 

եմ, որ Կարս ժա մա նող ցան կա ցած հայ 

ան պայ ման այ ցե լում է այս տեղ։ Սա կայն 

կար սե ցի գրո ղի տունն ավե րակ վի ճա-

կում է։ Մի ստամ բու լա հայ ցան կա ցել է 

գնել այս տու նը և վե րա ծել թան գա րա նի, 

սա կայն տանտերն այն պի սի մեծ գու մար 

է պա հան ջել, որ նա չի կա րո ղա ցել գնել։ 

Չա րեն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում հու- 

շեր կան դի մա ցի եր կա թե կամր ջի ու մի 

ժա մա նակ տան դի մաց գտն վող այ գի նե-

րի մա սին: Եվ հենց այս պա հից սկս վում 

է իմ ճա նա պար հոր դու թյու նը դե պի Հա-

յաս տան։ Չա րենցն ինձ ճա նա պար հում է, 

և տուն վե րա դառ նա լիս էլ նա է դի մա վո-

րե լու։ 

ԲԱՐԵՎ, ՀԱՅԱՍՏԱ՛Ն • ԲՈՒՐՋՈՒ ԲԱԼԸՔԹԱՇ
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Ս տամ բու լի Իս տիկ լալ պո ղո տայի Հի դի վ-

յալ Փա լա սի ներք նա հար կում է գտն վում 

Թուր քիայի միակ հայ կա կան «Ա րաս» 

հրա տա րակ չու թյու նը: Ըն դա մե նը հինգ 

աշ խա տակ ցից բաղ կա ցած այս հրա տա-

րակ չու թյան առա քե լու թյունն է շա րու նա-

կել Թուր քիայում խոր ար մատ ներ ու նե-

ցող հայ հրա տա րակ չա կան ավան դույ թը 

և այ լազ գի ըն թեր ցո ղին ծա նո թաց նել հայ 

գրա կա նու թյան էջե րին: «Ա րա սը», որն իր 

գոր ծու նեու թյու նը սկ սել է 1993 թվա կա-

նից և ստեղծ ման օրից շուրջ 120 անուն 

գիրք է հրա տա րա կել, յու րա հա տուկ պա-

տու հան է դե պի հայ գրա կա նու թյուն: 

« Թուր քիայում հայ կա կան գրա կա նու-

թյան մա սին մին չև 

1993 -ը ոչ ոք ոչինչ չգի տեր: Հրա տա րակ-

չու թյան հիմ նու մից հե տո թե՛ հայե րե նին 

չտի րա պե տող հայե րի, թե՛ թուր քե րի կող-

մից մեծ հե տաքրք րու թյուն առա ջա ցավ 

հայ գրա կա նու թյան նկատ մամբ, քա նի որ 

մար դիկ թուր քե րե նով էլ սկ սե ցին ծա նո-

թա նալ հայե րին, նրանց պատ մու թյանն 

ու մշա կույ թին»,- «Ա ռա վո տի» հետ զրույ-

ցում նկա տեց հրա տա րակ չու թյան տնօ-

րեն Փայ լի նե Թով մա սյա նը: 

Հ րա տա րակ չու թյու նը տա րե կան հազիվ 

վեց-յոթ գիրք է հասց նում տպագ րել: 

«Ա րա սի» հրա տա րա կած առա ջին գիր քը 

եղել է Մկր տիչ Մար կո սյա նի «Մեր այդ կող-

մե րը» պատմ ված քը, որը նախ քան հրա-

տա րակ չու թյան հիմ նու մը տպագր վել էր 

«Մար մա րա» օրա թեր թում: Գր քի թուր քե-

րեն տար բե րա կը՝ «Գյա վուր 

Մա հալ լե սին», 

«Արասն» ու հայերը

Լուսինե Խաչատրյան

«Առավոտ» օրաթերթ
10 .05 .2011
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մեծ ար ձա գանք է ու նե ցել և մինչ այ սօր 

թուրք ըն թեր ցո ղի կող մից պա հանջ ված 

է ու ար դեն տաս նե րորդ թուր քե րեն վե-

րահ րա տա րա կու թյունն է ու նե նում: Այժմ 

«Ա րա սի» աշ խա տա կից ները ֆրան սիացի 

պատ մա գետ Ռե նե Գու րու սեի՝ Հայոց 

պատ մու թյու նը ներ կա յաց նող գր քի թուր-

քե րեն թարգ մա նու թյունն են կատարում: 

Մոտ օրերս ար դեն պատ րաստ կլի նի Ար-

շիլ Գոր կու մա սին գիր քը, որը տպագ րու-

թյան է պատ րաս տել Նու րի ցա Մա թո սյա-

նը: Վեր ջինս մայի սի 28 -ին կլի նի Ստամ-

բու լում, գր քի շնոր հան դե սից զատ՝ թուրք 

հան դի սա տե սին կներ կա յաց նի նաև Ար շիլ 

Գոր կուն նվիր ված իր բե մադ րու թյու նը: 

 Փայ լի նե Թով մա սյա նի փո խանց մամբ՝ 

որ պես հայ կա կան հրա տա րակ չու թյուն, 

«Ա րա սի» դժ վա րու թյուն նե րը չեն տար-

բեր վում թուր քա կան հրա տա րակ չու-

թյուն նե րի դժ վա րու թյուն նե րից, ավե լին, 

ինչ պես տնօ րենն է փաս տում, գր քի տո-

նա վա ճառ նե րի ժա մա նակ Թուր քիայի 

մշա կույ թի նա խա րարն «Ա րա սի» տա-

ղա վար է այ ցե լում ու շնոր հա կա լու թյուն 

հայտ նում կա տա րած աշ խա տան քի հա-

մար: Այս շա բաթ «Ա րա սի» աշ խա տա կազ-

մը մեկ նե լու է Տիգ րա նա կերտ և առան ձին 

տա ղա վա րով թուր քա կան հրա տա րակ-

չու թյուն նե րի կող քին մաս նակ ցե լու է գր քի 

տո նա վա ճա ռին: 

 Մա րալ Աք թոք մա քյանն ար դեն չոր րորդ 

տա րին թարգ մա նիչ է աշ խա տում հրա-

տա րակ չու թյու նում: Ստամ բու լի Բո ղա-

զի չիի հա մալ սա րա նում ան գլե րեն գրա-

կա նու թյուն է ու սում նա սի րել, այժմ էլ 

դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյունն է 

պատ րաստ վում պաշտ պա նել նույն հա-

մալ սա րա նում: Նրա փո խանց մամբ՝ 2007 

թվա կա նից Բո ղա զի չիի հա մալ սա րա նում 

գոր ծում է օտար լե զու նե րի ամ բիոնը, որ-

տեղ նաև հայե րեն դա սըն թաց ներ են անց-

կաց վում: Նրա խոս քով՝ հայե րեն դա սե րի 

նկատ մամբ հա մալ սա րա նում հե տաքըր-

քըրու թյու նը մեծ է նաև թուր քե րի կող մից: 

«Բո ղա զի չին առա ջա դի մա կան հա մալ սա-

րան նե րից մեկն է: Հա մալ սա րա նի դա սա-

խոս նե րը, որոն ցից միայն մեկն է հայ, ինձ 

միշտ քա ջա լե րում են, որ թեզս հայ կա կան 

թե մայով պաշտ պա նեմ: Նման քա ջա լե րու-

թյուն չես տես նի Թուր քիայի մնա ցած հա-

մալ սա րան նե րում»,- մեզ հետ զրույ ցում 

ան կեղ ծա նում է Մա րա լը: Ավե լի ուշ հա-

վե լում է, որ հայն իր մշա կույ թով, գի տե լի-

քով պետք է ներ կա յա նա աշ խար հին: Մեր 

զրու ցա կիցն ասում է, որ մոտ քսան տա րի 

առաջ հայ լի նե լու առու մով վախ ու նե նա-

լը բնա կան կա րող էր լի նել, բայց Հրանտ 

Դին քի մա հից հե տո շատ բան է փոխ վել . 

«Դին քի մա հից հե տո տգետ հա սա րա կու-

թյու նը հայ բա ռի հետ նո րո վի ծա նո թա-

ցավ, քա նի որ այդ բա ռը մինչ այդ որ պես 

հայ հո յանք էր հն չում»: 

«ԱՐԱՍՆ» ՈՒ ՀԱՅԵՐԸ • ԼՈՒՍԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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Թուր քիայից և Հա յաս տա նից 15 լրագ րող 

Ադա նայից մին չև Երևան գնա ցինք պատ-

մու թյան դա ռը հետ քե րով: Մեր այ ցե լած 

ամեն քա ղա քում տե սանք, որ հայե րը 

ստիպ ված են եղել հե ռա նալ այս հո ղե րից, 

սա կայն կորց նողն Անա տո լիան է եղել:

 Տաս նյակ տա րի նե րի խն դիր է սա: Ցա վը, 

կա րո տը, զայ րույ թը մեծ է . . . Ավե լին, քըր-

դա կան հար ցից հե տո Թուր քիայի հա մար 

ամե նա բարդ, ամե-

նա խո րը և ամե-

նա վի ճե լի խն դիրն 

է սա . Անա տո լիայի 

հայե րի և տե ղա հա-

նու թյան խն դի րը: 

Եր կու հա սա րա կու-

թյուն նե րի հա մա տեղ 

հի շո ղու թյան մեջ էլ 

խո րը հետ քեր թո ղած 

այս մեծ ող բեր գու թյունն 

«ա վարտ վեց» նրա նով, 

որ Անա տո լիայի հայե րը 

կամ Օս մա նյան կայս րու-

թյա նը հա վա տա րիմ ազգն 

ան վե րա դարձ հե ռա ցավ 

այն հո ղե րից, որ տեղ հա-

զա րա վոր տա րի ներ ապ-

րել էր: Ինչ քան էլ ասեն, թե այս մեծ ող-

բեր գու թյա նը անուն տա լը քա ղա քա կան 

գոր ծիչ նե րի խնդիրն է, միև նույն է̀  այս 

հո ղե րում ապ րող նե րը պետք է կր կին հե-

տաքն նեն պատ մու թյան այդ դրա մա տիկ 

ժա մա նա կաշր ջա նը: Բայց ինչ պե՞ս: Այդ 

բա ցա սա կան իրա դար ձու թյուն նե րի ժա-

մա նա կաշր ջա նում տե ղի ու նե ցած դառ-

նու թյուն նե րը 
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հաս կա նա լու հա մար գնա ցինք դրանց 

հետ քե րով: 

 Հա յաս տա նից և Թուր քիայից լրագ րող նե-

րը տե ղա հա նու թյան ամե նադ րա մա տիկ 

իրա դար ձու թյուն նե րից մե կի թա տե րա-

բե մից՝ Մու սա լե ռից գնա ցին Երևան: Այն 

հա մոզ մամբ, որ մեկ այլ աչ քով կկա րո ղա-

նան նայել մարդ կանց տա ռա պանք նե-

րին . . .

Կապիտալը կլուծի խնդիրը

Ավ տո բու սի մեջ ենք Տիգ րա նի, Քրիս տի-

նեի, Աստ ղի կի, Սո նայի, Անդ րա նի կի և 

Ար մե նի հետ: 16 օր հե տո նրան ցից բա-

ժան վե լու ենք գր կա խառն վե լով ու աչք-

ներս թաց: Սա կայն հի մա հա յացք ներն 

ան հան գիստ են ու խառ նի խուռն: Մեր 

առա ջին կան գառն Ադա նան է: Մենք 

ցան կա ցանք ու ղևոր վել 

Քո զան կամ հայե րե նով ասած̀  Սիս, սա-

կայն ճա նա պարհ չկար: Վե րա դառ նա լով 

Ադա նա  ̀հան դի պում ենք Թուր քիայի երի-

տա սարդ գոր ծա րար նե րի հետ: Ադա նայի 

երի տա սարդ գոր ծա րար նե րի միու թյան 

նա խա գահ Հա քան Չե լի քը Ցե ղաս պա-

նու թյան հար ցի հետ կապ ված նշում է, 

թե խնդ րի լու ծու մը եր կու երկր նե րի մի-

ջև գոր ծա րար հա մա գոր ծակ ցու թյունն 

է: Ցե ղաս պա նու թյան հար ցով պատ մա-

բան ներն ու քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն են 

զբաղ վում: Եթե այն մեզ թո ղեն, լու ծու մը 

հան գիստ կլի նի: Բո լո րը կշա հեն: Չենք ու-

զում կառ չած մնալ պատ մու թյու նից, ու-

զում ենք բիզ նես անել»:

Երգչախմբի միակ հայ աղջիկը

Ան թա քիայի հայտ նի «Քա ղա քակր թու-

թյուն նե րի երգ չա խում բը» մեզ է սպա սում: 

Հն չում են հայե րեն, թուր քե րեն, ասո րե րեն 

և այլ լե զու նե րով կա տա րում ներ: Երգ-

չախմ բի 16 -ա մյա հայ աղ ջի կը հայտն վում 

է մեր հա յաս տան ցի գոր ծըն կեր նե րի ու-

շադ րու թյան կենտ րո նում: 

Երբ մենք Շան լըուր ֆայից ու ղևոր վե ցինք 

դե պի Վան, ամ բողջ խմ բի ան դամ ներն 

իրենց մտ քում քն նար կում էին, թե ին-

չո՞ւ են մի մյանց այդ քան նման եր կու հա-

սա րա կու թյուն նե րը 100 տա րի իրա րից 

առանձ նաց ված մնա ցել: Ֆուտ բո լային դի-

վա նա գի տու թյու նից հե տո եր կու երկըր-

նե րի քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե-

րը մեր ձեց նող ամե նա կա րևոր քայլն այդ 

քա ղա քում է ար վել: Հայե րի հին եկե ղե-

ցին̀  1100 -ա մյա Աղ թա մա րը վե րա նո րոգ-

վել և 100 -ա մյա ընդ մի ջու մից հե տո կր կին 
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բաց վել է կրո նա կան արա րո ղու թյուն նե րի 

հա մար: Ան մի ջա պես այ ցե լում ենք Աղ թա-

մար: Չնա յած որ 20 լրագ րո ղի կա մա կո-

րու թյուն նե րը տա նող մեր ու ղեկ ցող Ֆեր-

զան Դե միր բա շը փոր ձում է մեզ հա վա-

քել, սա կայն մենք ցր վում ենք̀  փնտ րե լու 

պատ մու թյան հետ քե րը: 

 Հա ջորդ օրը ճա շի գնա լիս ակա մա հայտ-

նը վում ենք «Խա ղա ղու թյուն և ժո ղովր դա-

վա րու թյուն» (BDP) կու սակ ցու թյան հան-

րա հա վա քի մեջ: «Դե մոկ րա տա կան հա-

սա րա կու թյան կոնգ րե սի» (DTK) նա խա-

գահ Այ սել Թուղ լու քը դժ գո հում է, որ մեկ 

օր առաջ մա մու լում իր խոս քերն աղա վա-

ղել են: «Ես ասել եմ` ոչ մի պա րա գա յում 

չենք կա րող միասին ապ րել: Թե դրախտ 

լի նի, թե̀  դժոխք»: 

Մի կողմը՝ Աղրը, մյուս կողմը̀  
Արարատ

Վա նից Կարս գնա լու ըն թաց քում մեր հայ 

գոր ծըն կեր նե րի տրա մադ րու թյու նը մեզ 

էլ է պա տում: Ուղ ղու թյու նը̀  Դո ղու Բա-

յա զեթ: Աղ րը իր ամ բողջ վե հու թյամբ մեր 

առ ջևում է: Տե ղե կա նում ենք, որ հայե րը 

բո լոր լեռ նե րին մեկ արա կան և մեկ իգա-

կան ան վա նում են տա լիս: Աղ րի արա կան 

անունն Արա րատ է, իսկ իգա կա նը̀  Մա-

սիս: Իջ նում ենք ու նա յում հս կա լե ռա նը: 

Ճա նա պար հի ամեն մի հատ վա ծը վար-

պե տո րեն լու սան կա րող Տիգ րա նը ծի ծա-

ղե լով ասում է . «Մեր կող մից այն ավե լի 

գե ղե ցիկ է նայ վում, կտես նեք»: Առանց 

ժա մա նակ կորց նե լու գնում ենք դե պի 

Թուր քիայում մեր շր ջա գա յու թյան վեր ջին 

կան գառ̀  Կարս: 

Մելիք Ահմեդ, Ալի Փաշա, թե՞ 
Խանչեփեքի թաղամաս

Շր ջա գա յու թյան ամե նա հե տաքր քիր պա-

հե րը տե ղի են ու նե նում Դիար բե քի րում: 

Մեր առա ջին կան գա ռը Դիար բե քի րի քա-

ղա քա պետ Օս ման Բայ դե մի րի աշ խա տա-

սե նյակն է: Բայ դե միրն ու րախ է և ոգևոր-

ված: Նա պատ մում է հայե րի և ասո րի նե-

րի օգ տին կա տար ված աշ խա տանք նե րի 

մա սին և տխ րու թյամբ ավե լաց նում . «Այս 

հին քա ղա քը շատ ար ժեք ներ է կորց րել: 

Հայե րը, եզ դի նե րը, ասո րի նե րը գնա ցին, և 

մենք նրանց կորց րե ցինք»: Այ նու հետ Սու-

րի քա ղա քա պետ Աբ դուլ լա Դե միր բա շի 

աշ խա տա սե նյա կում ենք: Նա հպար տու-

թյամբ ցույց է տա լիս հայե րե նով հրա տա-

րակ ված ման կա կան մի գիրք: 

Ուղ ղու թյուն ենք վերց նում Մեհ մեդ Ալի 

կամ հայե րե նով ասած՝ Խան չե փե քի թա-

ղա մաս: Անց նում ենք չորս սյու նե րով մի-

նա րե թի մո տով և հաս նում «Գյա վուր նե րի 

թա ղա մաս»: Դիար բե քի րի քա ղա քա պե-

տա րա նի կող մից վե րա նո րոգ վող Մեր ձա-

վոր Արևել քի ամե նա մեծ հայ կա կան եկե-

ղե ցին ենք գնում: Շր ջում ենք փո ղոց նե-

րում: Ամեն ան կյու նում թաքն ված են 100 

տա րի առաջ այս տեղ ապ րած երե խա նե-

րի ծի ծա ղը, չա րաճ ճիու թյուն նե րը: Մզ կի-

թի էզա նը վեր ջա նում է, և սկ սում է հն չել 

եկե ղե ցու զան գը: Ասո րի նե րը նս տած են 

ան կյու նի սր ճա րա նում: Հին քա ղաքն ար-

տաս վում է ան ցյա լի հա մար: Հի մա այն 

միագույն է, իսկ հին բնա կիչ նե րը հեռ վում 

են: 
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 Մեր կոոր դի նա տոր Նա րոդ Մա րա շի լ յա-

նի առա ջար կով նս տում ենք ավ տո բուս: 

Երևի Կար սը գլ խա վո րում է դա ռը պատ-

մու թյուն տե սած և ամե նա շատ խառ նա-

շ փոթն ապ րած քա ղաք նե րի ցան կը: Ռու-

սա կան ժա մա նակ նե րից մնա ցած լայն պո-

ղո տա ներ, հայ վար պետ նե րի կա ռու ցած 

շեն քեր . սրան ցից կա րե լի է տես նել նաև 

«Կար սի երկ վո րյակ» Գյում րիում: Մի քիչ 

հե տո զբոս նե լու ենք հայ կա կան Բագ րա-

տու նի նե րի թա գա վո րու թյան մայ րա քա-

ղաք Անիի ավե րակ նե րում: Բագ րա տու-

նի նե րի հին մայ րա քա ղա քում` Անիում, 

ցու ցա տախ տակ նե րի վրա պատմ վում 

են այն տեղ ապ րած ազ գե րի մա սին, սա-

կայն դրան ցում չեն հի շա տակ վում Անիի 

հիմ նա դիր նե րը̀  հայե րը: Խոր կիր ճի մեջ-

տե ղում եր կու երկր նե րը բա ժա նող Ար-

փա չայն է հո սում: Մենք այս տե ղից Հա յաս-

տանն ենք տես նում, մեր գոր ծըն կեր նե րը ̀  

ի րենց հայ րե նի քը: Քա ղա քի կենտ րո նի մի 

սր ճա րա նում Ահ մեդ պա պի հետ էինք խո-

սում: Նա ամեն ինչ ամ փո փում է . «Մեր 

ցա վե րը երկ կող մա նի են: Նրանց գնա լուց 

հե տո այս տեղ դա տարկ մնաց»:

Հաթայում ենք

Մու սա լե ռան փե շին, Թուր քիայի միակ 

հայ կա կան գյու ղում` Վա քըֆ լըքյո յում ենք: 

Ոլոր ճա նա պարհ նե րի և նարն ջի այ գի նե-

րի մի ջև ըն կած գյու ղի բնակ չու թյու նը 135 

հո գի է: Նրանք իրենց կրո նա կան արա րո-

ղու թյուն ներն իրա կա նաց նում են Հա թա-

յում կամ սպա սում են, որ Ստամ բու լից հո-

գևո րա կան ներ գան, քա նի որ իրենց գյու-

ղի հո գևո րա կա նը 2003 -ին վախ ճան վել է: 

Հա մայն քի երի տա սարդ ներ կա յա ցու ցիչ 

Ջեմ Քա չա րը խն դիր նե րի մա սին խո սե լիս 

ամե նա շա տը սա էր շեշ տում: 

Շանլըուրֆայում առաջին 
քյաբաբային խռովությունը

Շան լըուր ֆա յում մեր խմ բին են միանում 

չորս գոր ծըն կեր ներ Աբ խա զիայից, Օսե-

թիայից և Վրաս տա նից: Սա կայն նրանք, 

քա ղա քա կան խն դիր նե րից ել նե լով, մեզ 

ու ղեկ ցե ցին մին չև Կարս: Շան լըուր ֆան 

փոք րիկ խռո վու թյան առիթ դար ձավ: Քյա-

բա բային խռո վու թյան: Երեք օր, օրը եր-

կու ան գամ մեր հայ գոր ծըն կեր նե րին քյա-

բաբ էին մա տու ցել: Նրանք Շան լըուր ֆա-

յում խռո վու թյուն բարձ րաց րե ցին̀  ասե-

լով . «Մենք տե ղի ճա շա տե սակ ներն ենք 

ցան կա նում ու տել»: Մենք էլ միացանք 

այդ խռո վու թյա նը:
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Ա դա նայից շարժ վում ենք դե պի Ան տիոք, 

թուր քերն այն Ան տա կիա են կո չում: 

Առա ջի նը մտ նում ենք Մու սա լե ռան լան-

ջին գտն վող Վա քիֆ լի գյու ղը̀  «թան գա-

րան», որ տեղ ցու ցադր ված են հայե րը: 

Էն վերն ու Թա լեաթը որո շել էին միայն մի 

հայ թող նել, այն էլ̀  թան գա րա նում: Սա 

միակ գյուղն է ներ կայիս Թուր քիայի տա-

րած քում, որը հայ կա կան է, որ տեղ հայեր 

են ապ րում` այն եզա կի հայե րը, որոնց 

իրենց հայ րե նի քում ապ րե լու իրա վուն քից 

չեն զր կել:

 Թա լին Քար տու նը, ում հան դի պում ենք 

գյու ղի Սուրբ Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցում 

(կա ռուց վել է 1890 թվա կա նին̀  որ պես շե-

րա մա գոր ծու թյան կենտ րոն, այ նու հե տև, 

1924 թվա կա նին եկե ղե ցի են դարձ րել), 

պատ մում է, որ տե ղի հայ կա կան յոթ գյու-

ղե րի բնա կիչ նե րի մի մա սը 19-րդ դա րի 

վեր ջին և 20-րդ դա րի սկզ բին գաղ թել է 

այլ բնա կա վայ րեր, մյուս ներն էլ աս տի ճա-

նա բար խմբ վել են այս գյու ղում:

 Թա լի նը ման կու թյունն այս տեղ է ան ցկաց-

րել, հե տո տե ղա փոխ վել է Երևան, կըր-

թու թյուն ստա ցել ու վե րա դար ձել՝ հարս 

եկել Վա քիֆ լի: Պատ մում է, որ գյու ղում 35 

տուն կա, 135 մարդ է ապ րում: Մեծ մա սը 

ծե րեր են, երի տա սարդ նե րը կր թու թյուն 

ստա նա լու հա մար Ստամ բուլ են գնում: 

Հայ կա կան դպ րոց չկա . թեև դրա հա-

մար շենք կա, բայց կողպ ված է: Ու սու ցիչ 

չկա, ու դպ րո ցա հա սակ ներն էլ ըն դա մե նը 

քսան հինգն են̀  տար բեր տա րի քի, նույն 

խմ բում ու սա նել չեն կա րող:

 Գյու ղը քա հա նա չու նի, ժա մա նակ առ ժա-

մա նակ Ստամ բու լից քա հա նա են ու ղար-

կում . գա լիս է, մի եր կու շա բաթ մնում, 

եկե ղե ցա կան արա րո ղու թյուն նե րն անում, 

երե խա նե րի հետ հայե րեն պա րա պում` 

թուր քե րեն տա ռե րով՝ հայե րեն:

 Հար ցին, թե երե խա ներն ի՞նչ լեզ վով են 

իրար հետ խո սում, Թա լի նը պա տաս-

խա նում է . «Մու սա լե ռան բար բա ռով են 

Դեպի Վաքիֆլի

Աստղիկ Կարապետյան

«Երկիր» առցանց պարբերական
06 .05 .2011
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խո սում: Թուր քա կան դպ րոց են գնում, 

թուր քե րեն ավե լի շատ են խո սում, բայց 

հայե րեն հաս կա նում են: Իսկ ամ ռա նը̀  

մեր եկե ղե ցու տո նին, երբ շատ հայեր են 

գա լիս, գյու ղում մոտ 3000 հայ է լի նում: 

Հա րի սա ենք եփում: Ոնց որ երե խա նե րի 

լե զուն էլ է փոխ վում, հայե րեն են խո սում»:

 Գյու ղում մար դիկ այ գե գոր ծու թյամբ են 

զբաղ վում: Թա լի նի ամու սի նը մեծ մե քե-

նա ու նի, նա րին ջը մշա կում են, հե տո տա-

նում Մա րա շի շու կա վա ճա ռե լու: Ի դեպ, 

նրանց այ գի նե րը մշա կում են տա ճիկ նե-

րը̀  թուր քե րը, իսկ իրենք հե տևում են աշ-

խա տանք նե րին:

Իսկ Վա հա նուշ Քար տունն ար դեն քա ռա-

սուն տա րի է Գեր մա նիայում է բնակ վում, 

միայն տար վա 5-6 ամիսն է բա րե կամ նե-

րի մոտ̀  Վա քիֆ լիում ան ցկաց նում:

 Գյու ղի ամե նա ծեր բնա կիչն 97 -ա մյա Ավե-

տիս Դե միր չին է: Նա այս գյու ղում է ծըն-

վել ու ամ բողջ կյանքն այս տեղ է ապ րել: 

Հի շում է, որ իրենց գյու ղում հայ կա կան 

դպ րոց կար, բայց հայրն իրեն կր թու թյան 

չտ վեց . «Հո վիվ էր, երեք ոչ խար ու նեինք: 

Բայց հայ կա կան ինչ գիրք, թերթ լի ներ՝ 

գր պանս էի դնում ու կար դում: Շատ էի 

սի րում կար դալ . մեր գյու ղում ինձ նման 

հայե րեն կար դա ցող չկար»: Ավե տիս 

պապն ասում է, թե եր կու տա րի առաջ 

հի շո ղու թյունն ավե լի լավ էր, իր կյան քում 

տե սած պա տե րազմ նե րի մա սին ման րա-

մաս նե րը հի շում էր, իսկ հի մա աչ քերն 

էլ լավ չեն տես նում, գիրք էլ չի կար դում: 

Խնդ րում ենք հայե րեն մի բան եր գի՝ Հա-

յաս տա նի հիմնն է եր գում, հե տո էլ . «Մենք 

ան կեղծ զին վոր ենք, ուխ տել ենք ծա ռայել 

եր կար ժա մա նակ, կյան քի փր կու թյուն, 

հա մոզ ված ենք, որ միայն զեն քով կա հա-

յուն փր կու թյուն»:

 Թա լի նը պատ մում է, որ Վա քիֆ լի այ ցե լող-

նե րը ցան կա նում են ան պայ ման տես նել 

գյու ղի ամե նա ծեր հային: Իսկ հար ցին, 

թե երի տա սարդ ըն տա նիք ներ կա՞ն, պա-

տաս խա նում է . «Մոտ տա սը ըն տա նիք, 

բայց . . . վեր ջին եր կու տա րի նե րին գյու ղում 

երե խա չի ծն վել: Ան ցյալ շա բաթ եր կու 

մարդ մա հա ցավ: Մեռ նող ներն ավե լի շատ 

են»:

 Իսկ վեր ջին հար սա նի քը չեն էլ հի շում, թե 

երբ է եղել: Վա քիֆ լիի գյու ղա պետ Պերճ 

Քար տու նը մտած կոտ հարց նում է . «Վեր-

ջին ան գամ ո՞ւմ կար գե ցինք: Երևի տա-

սը տա րի առաջ էր»: Հե տո պատ մում է, որ 

գյու ղում ամուս նա նա լու տա րիքն առած 

տղա ներ կան, բայց աղ ջիկ չեն գտնում . 

հա յաս տան ցի նե րը՝ Թուր քիա, իսկ ստամ-

բու լա հայերն առա հա սա րակ գյուղ գնալ 

չեն ու զում: Երևի սա է պատ ճա ռը, որ այ լ-

ազ գի հարս ներ ու նեն̀  հույն, ռուս, թուրք: 

Թա լինն ասում է՝ լավ չէ, բայց դե ի՞նչ 

արած, եթե իրար սի րում են: 

Այն քան վա ղուց հար սա նիք չեն արել, որ 

չեն էլ հի շում` հայ կա կան ավան դույթ-

նե րո՞վ են անում, թե՞ ոչ: Թա լի նը միայն 

պատ մում է, որ հար սա նիք նե րին թուրք 

երա ժիշտ նե րի են կան չում, հայ երա ժիշտ-

ներ չկան:

 Հայե րի «թան գա րա նը»՝ Վա քիֆ լին էլ աս-

տի ճա նա բար թուր քաց վում է:

ԴԵՊԻ ՎԱՔԻՖԼԻ • ԱՍՏՂԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Մեծ հրա պա րակ ներ, փո ղոց նե րում երի-

տա սարդ նե րի հա մար հա մերգ ներ, խոս-

քի ազա տու թյա նը նվիր ված երե կո ներ . . . 

Երևա նում կյան քը ոչ թե ան ցյալ, այլ դե-

պի ապա գա է հո սում:

Երևակայությունից դեպի 
իրականություն

Մայի սին եր կու շա բա թից ավե լի տևած 

Թուր քի ա-Հա յաս տան ավ տո բու սային մի 

շր ջա գա յու թյու նից վե րա դարձիս օրը մեր 

խմ բա գիր Էյուփ Ջա նը գրել էր «Ե րևա-

կա յու թյուն նրանց հա մար, ում վեր քե րը 

չեն փակ վել» վեր նագ րով հոդ վա ծը: Մեծ 

ոգևո րու թյամբ տո գոր ված՝ նոր էի վե րա-

դար ձել Երևա նից, երբ հան դի-

պե ցի «Վար չա պե տը տե ղա հա նու թյան 

ժա մա նակ կո տոր ված նե րի գե րեզ մա նին 

մի զույգ մե խակ կդ նի և կա սի̀  կի սում 

ենք ձեր ցա վը»՝ երևա կա յու թյան հի ման 

վրա գր ված այս տո ղե րին, որից հե տո իմ 

հույսն ու խի զա խու թյունն ավե լա ցավ: Իմ 

այս հրա պա րակ ման անունն էլ այդ հոդ-

վածն է ներշն չում . «Ե րևա կա յու թյու նից 

դե պի իրա կա նու թյուն . . .»:

Ս տամ բու լի մշա կույ թի հա մալ սա րա նի 

Գլո բալ քա ղա քա կան մի տում նե րի կենտ-

րո նի (GPOT), Երևա նի մա մու լի ակում բի 

և «Ին տեր նյուս Հա յաս տան» -ի կող մից 

հայ և թուրք լրագ րող-

Փաստորեն ինչքան հեշտ է 
բարեկամ լինել

Հաքքը Օզդալ

«Ռադիկալ» օրաթերթ
02 .06 .2011
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նե րի մաս նակ ցու թյամբ իրա կա նաց ված 

այս ավ տո բու սային շր ջա գա յու թյու նը 

շատ ար դյու նա վետ ան ցավ: Եր կու հա-

սա րա կու թյուն նե րի մի ջև ող բեր գա կան 

պատ մա կան խնդ րի ելա կե տը հա մար վող 

Ադա նայի Քո զա նից (Սիս-խմբ .) սկս ված, 

Ան թա քիայով, Ուր ֆայով, Դիար բե քի րով, 

Վա նով և Կար սով ան ցած այս շր ջա գա-

յու թյու նը Վրաս տա նի վրայով ավարտ վեց 

Երևա նում: Ես մեր գնա ցած ճա նա պար հի 

հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ կգ րեմ: Կսկ սեմ 

Երևա նից, որի զգա ցո ղու թյուն նե րը դեռ 

տաք են, այ նու հետ կանդ րա դառ նամ Հա-

յաս տա նի մյուս բնա կա վայ րե րին և վեր-

ջում էլ̀  Թուր քիայի հատ վա ծին:

 Հա յաս տա նը 3 մլն բնակ չու թյամբ, փոքր 

մի եր կիր է: 1915 -ից հե տո աշ խար հի չորս 

կող մը սփռ ված և Սփյուռք կոչ վող մի-

լիոնա վոր հայե րի կող քին այս թի վը բա-

վա կա նին հա մեստ է: Չնա յած դառ նու-

թյուն նե րով լե ցուն պատ մա կան իրա դար-

ձու թյուն նե րին, տն տե սա կան և քա ղա-

քա կան խն դիր նե րին, հա յաս տան ցի նե րը 

լե ցուն են հայ-

րե նի քի հան դեպ սի րով և քի նախն դիր 

չեն։  Երկ րի մյուս հատ ված նե րի հա մե մատ 

հա կա դիր պատ կե րով Երևա նը Հա յաս-

տա նի գլուխն ու սիրտն է̀  հս կա Հան-

րա պե տու թյան հրա պա րա կով, քա ղա քի 

ամեն հատ վա ծում իրենց գո յու թյու նը շա-

րու նա կող պատ մա կան շի նու թյուն նե րով, 

գե ղե ցիկ կա նան ցով և կեն սու րախ երի-

տա սարդ նե րով: 

Շատ հա ջո ղակ էինք, քա նի որ Վրաս-

տան-Հա յաս տան հատ վա ծում մենք մի 

հրա շա լի ու ղեկ ցող ու նեինք̀  Մի քայել Հով-

հան նի սյա նը: Նրա հետ կապ ված ման-

րա մաս նե րը վա ղը կպատ մեմ: Սա կայն 

սա կա րևոր է: Մի քայելն Արևե լ յան Հա-

յաս տա նի պատ մու թյու նը եր բեմն ու րախ 

հե քիաթի, եր բեմն էլ շատ լուրջ ձևով էր 

մեզ ներ կա յաց նում: Սա կայն նրա պատ-

մու թյուն նե րում Արևմ տյան Հա յաս տա նի 

հայե րի հետ կապ ված սար սա փե լի հատ-

ված ներ կային . «մի ժա մա նակ . . .»: Դրա-

նից հե տո նա փոր ձում էր նուրբ հու մո-

րի օգ նու թյամբ ցրել ստեղծ ված լար ված 

իրա վի ճա կը: Սա կայն, զար մա նա լիորեն, 

այդ սար սա փե լի իրա դար ձու թյուն նե րի 

հետ քե րը զգաց վում էին բո լոր հայե րի 

սր տե րում:

 Մայ րա քա ղա քում և մյուս վայ րե րում մեր 

հան դի պած գրե թե բո լոր լրագ րող նե րը 

խո սում էին գրաքն նու թյու նից, նույ նիսկ 

ավե լի ու ժեղ և դրա մա տիկ իրա վի ճակ 

հան դի սա ցող ինք նագ րաքն նու թյու նից: 

Հա յաս տա նը ժո ղովր դա վա րու թյան հետ 

կապ ված լուրջ խն դիր ներ ու նի: Խոս քի 

ազա տու թյան դեմ կան ար գելք ներ, իսկ 
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լրատ վա մի ջոց նե րը ճնշ վում են իշ խա նու-

թյուն նե րի կող մից: Այս իրա վի ճա կը երկ-

րում մի քա նի ելք է ստեղ ծել: Դրան ցից մե-

կը հզոր հու մորն է: Մար դիկ պատ րաստ 

են ծի ծա ղել և ծի ծա ղեց նել: Շր ջա գա յու-

թյան ըն թաց քում մեր հայ բա րե կամ նե-

րը սկ սել էին հաս կա նալ թուր քե րե նով 

ար ված հու մոր նե րը և նույ նիսկ իրենք 

էին սկ սել թուր քե րե նով հու մո րային ար-

տա հայ տու թյուն ներ անել: Պատ մա բան, 

Կի լի կիայի մաս նա գետ Հայ կակ Ար շա մյա-

նը եր կու հա սա րա կու թյուն նե րի նմա նու-

թյուն նե րը ներ կա յաց նե լիս օգ տա գոր ծում 

էր նաև թուր քե րե նով հու մո րային ար տա-

հայ տու թյուն ներ: 

 Ժո ղովր դա վա րու թյան պա կա սի ազ դե-

ցու թյու նը Հա յաս տա նի մա մու լի վրա այն-

քան էլ հա ճե լի չէ: Ինք նագ րաքն նու թյուն- 

գ րաքն նու թյուն իրա կա նաց նե լու հե տե-

վան քով մա մու լը զգա լիորեն կորց րել է 

ժո ղովր դի վս տա հու թյու նը: Թեր թե րը շատ 

քիչ են վա ճառ վում: Սա կայն այս վի ճակն 

էլ եր կու ոլորտ է ու ժե ղաց րել՝ տե ղա կան 

և ին տեր նետ մա մու լը: Բո լոր քա ղաք նե-

րում էլ կան ու ժեղ և ազ դե ցիկ տե ղա կան 

թեր թեր և հե ռուս տաըն կե րու թյուն ներ: 

Նրանք էլ նմա նա տիպ քա ղա քա կան մըթ-

նո լոր տի մեջ են, սա կայն լավ գի տեն և 

հա ճախ են օրա կարգ բե րում տե ղա կան 

խն դիր նե րը: Իսկ Հա յաս տա նում ծա գող 

աստղն՝ օն լայն մե դիան է: 

 Հա յաս տա նում ին տեր նե տի մե նաշ նոր հի 

վե րա նա լուց հե տո գներն իջել են, և ին-

տեր նե տը մեծ արա գու թյամբ լայն տա-

րա ծում է գտել: Երի տա սարդ նե րը հան-

դի պում են Facebook -ո մ և մյուս սո ցիալա-

կան կայ քե րում: Թեր թե րը գնա լով իրենց 

դիր քե րը զի ջում են լրատ վա կան կայ քե-

րին: Չորս լեզ վով լու րեր հրա պա րա կող 

news .am լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան 

թուր քե րե նով լու րեր գրող Անդ րա նիկ Իս-

պի րյա նը սա հուն թուր քե րե նով բա ցատ-

րում է, որ ին տեր նե տի մատ չե լիու թյու նը 

մա մու լին ուղ ղոր դել է դե պի հա մա ցանց:

 Հա յաս տա նում չմո ռաց վող ցա վի ստ վե-

րը ամեն պահ և ամեն տեղ քո դի մաց է 

հայտն վում: Երբ հայերն իմա նում են, որ 

թուրք ես, նախ զար մա նում են, որից հե-

տո առանց թշ նա մու թյան ան դրա դառ նում 

են 1915 -ի խնդ րին: Սա կայն այդ ամենն՝ 

առանց հա շիվ պա հան ջե լու ու առանց քի-

նախնդ րու թյան: Հայե րը ցան կա նում են, 

որ ան ցյա լը իմաց վի և ճա նաչ վի, սա կայն 

նա յում են ապա գային: Նոր պո ղո տա ներ 

են կա ռու ցում, փնտ րում են ճա նա պարհ-

ներ ̀ա վե լի շատ ար տադ րե լու և հարս տա-

նա լու: Աշ խա տա սեր ազգ լի նե լու էներ-

գիան դրա կան ուղ ղու թյամբ են օգ տա-

գոր ծում և արա գո րեն զար գա նում:

 Սա կայն այդ զար գաց ման ամե նա լուրջ 

ար գելք նե րից մեկն էլ Թուր քիայի հետ 

սահ մա նի փակ լի նելն է: Այդ պատ ճա ռով, 

երբ խո սում ես կրթ ված հայե րի հետ, Ցե-

ղաս պա նու թյան խն դի րը քն նար կե լու հետ 

մեկ տեղ, եր բեմն էլ ավե լի շատ՝ խո սում են 

փակ սահ մա նի և սա ռեց ված ար ձա նա- 

գրու թյուն նե րի մա սին: Ցե ղաս պա նու-

թյուն, սահ ման և ար ձա նագ րու թյուն ներ . . .
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Մեկ օր Ցեղասպանության 
հուշահամալիրում

Ցե ղաս պա նու թյան հու շա հա մա լիրն ու 

թան գա րա նը երկ րի ամե նա կա րևոր 

խորհր դա նիշ նե րից են: Ոչ միայն ապ րի-

լի 24 -ի ն, այլ ամեն օր այն տեղ այ ցե լու ներ 

կան: Հա մա րյա բո լոր զբո սաշր ջիկ ներն 

այ ցե լում են հու շա հա մա լիր և ծա ղիկ ներ 

են դնում: Հե տաքր քիր էր, որ հու շա հա-

մա լի րի և թան գա րա նի շր ջա կայ քում ծա-

ղիկ ներ չէին վա ճա ռում: Ծա ղիկ նե րը քա-

ղա քից էին գնում և հետ նե րը բե րում: Մեր 

հա յաս տան ցի գոր ծըն կեր նե րը քա ղա քա-

վա րու թյամբ հարց նում են՝ «կ ցան կա նա՞ք 

գնալ հու շա հա մա լիր»՝ պատ րաստ հաս-

կա նալ և լսել մեր «ոչ» -ը: Իհար կե, գնում 

ենք: Տխուր երաժշ տու թյան և մար մի նը 

փշա քա ղեց նող բա ցար ձակ լռու թյան ներ-

քո իմ ձեռ քի սպի տակ մե խակ նե րը հա-

վեր ժա կան կրա կի մոտ եմ դնում, փա կում 

աչ քերս և սգում 1915 -ը  . . . .»:

Թուրքերենով հետաքրքրված 
Անդրանիկը

Անդ րա նիկ Իս պի րյանն ավար տել է թուր-

քա գի տու թյան բա ժի նը: Հա մալ սա րա նում 

թուր քե րեն է դա սա վան դում: Ըն տա նի քի 

ար մատ նե րը Մու շից են: Երևում է, որ Հա-

յաս տա նում կր թա կան և գի տակ ցա կան 

մա կար դա կի բարձ րա ցու մով հան դուր-

ժո ղա կա նու թյան և երկ խո սու թյան հա-

մար պլատ ֆորմն էլ է բարձ րա ցել: Ցա վոք, 

այս խնդ րի հետ կապ ված իրա վի ճա կը 

Թուր քիայում կար ծես հա կա ռա կը լի նի: 

Անդ րա նի կը Թուր քիան մո տի կից է ճա-

նա չում: Նույ նիսկ լի նում էր, երբ ինչ  որ 

թուրք պաշ տո նյայի անուն չէինք հի շում, 

խորհրդակ ցում էինք Անդ րա նի կի հետ: 

Նա թղ թակ ցում է news .am լրատ վա կան 

գոր ծա կա լու թյա նը: Նաև թուր քե րե նով 

լու րեր թո ղար կող այս կայ քը եր կու երկըր-

նե րի մի ջև երկ խո սու թյան զար գաց ման 

կողմ նա կից նե րից է:

Կենսուրախ պատմաբան Հայկակ 
Արշամյանը

Շր ջա գա յու թյան ամե նա պայ ծառ դեմ-

քե րից մե կը̀  Երևա նի մա մու լի ակում-

բից պատ մա բան, Կի լի կիայի մաս նա գետ 

Հայ կակ Ար շա մյանն էր: Նա հատ կա պես 

Ադա նա-Հա թայ տա րա ծաշր ջա նում նույ-

նիսկ լեռ նե րի ամեն մի քա րին ծա նոթ էր: 

Հա յաս տա նում նա եր կու երկր նե րի ժո ղո-

վուրդ նե րի մի ջև առողջ ապա գայի ճա նա-

պարհ փնտ րող նե րից է, ով Անա տո լիայում 

հայե րի պատ մու թյան հետ կապ ված իրա-

դար ձու թյուն նե րը սառ նասր տո րեն է քըն-

նար կում: Առանց իր կեն սու րա խու թյու նից 

հրա ժար վե լու՝ կա րո ղա նում է նույն պա-

հին առե րես վել թե́  փո շիացած հայ կա-

կան մշա կույ թի դառ նու թյան հետ, թե́  այդ 

հո ղե րում այս պա հին ապ րող մարդ կանց 

խն դիր նե րի հետ: Նա նույն ման րա մաս-

նու թյամբ ու սում նա սի րեց թե́  Քո զա նի 

կի սա վեր բերդն ու Սա բան ջը մզ կի թը, թե́  

Վա նի Ու րար տու ի բերդն ու ներ սում թա-

գա վոր նե րի գե րեզ ման նե րը, և թե́  Իս հաք 

փա շայի պա լա տը: 

ՓԱՍՏՈՐԵՆ ԻՆՉՔԱՆ ՀԵՇՏ Է ԲԱՐԵԿԱՄ ԼԻՆԵԼ • ՀԱՔՔԸ ՕԶԴԱԼ
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Ռեջեփը կամ նույն ինքը՝ Արամ 
Խաչիկը

Ռե ջե փը կամ Արամ Խա չի կը Դիար բե քի-

րի հա տու կենտ հայե րից է, ով չի խու սա-

փում խոս տո վա նել այդ փաս տը: Նրան 

հան դի պե ցինք Դիար բե քի րի հայ կա կան 

կա թո լիկ եկե ղե ցում, որը վե րա կանգն ման 

փու լում է: Ռե ջե փը եկե ղե ցու ան վտան-

գու թյան աշ խա տա կիցն է, պա հա կու թյուն 

է անում գի շեր նե րը:

 Ռե ջե փի հայ րը հայ է, 

մայ րը՝ մահ մե դա կան: 

«Հո գով քրիս տո նյա եմ, 

ար տա քի նով՝ մու սուլ ման, 

բայց հո գով ես ինձ հայ եմ 

հա մա րում»,- ասում է նա: 

Հինգ երե խա ու նի, որոն ցից 

եր կու սին հայ նախ նի նե րի 

անուն նե րով է կո չել՝ Խա չիկ 

և Վազ գեն: 

Իսկ իր անու նը՝ Արամ, ինքն 

է կն քել: Ռե ջեփն ասում է, որ 

Դիար բե քի րում ևս երեք հայ ըն տա նիք 

կա, բայց մեծ մասն ար դեն հե ռա ցել է քա-

ղա քից, մյուս ներն էլ պահը բաց են թողել . 

չեն խոս տո վա նում, որ հայ են:

 Դիար բե քի րում ներ կա յումս ապ րող հայե-

րի մա սին վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ 

չկան: Այդ մա սին ցա վով նշեց նաև Դիար-

բե քի րի քա ղա քա պետ Օս ման Բայ-

դե մի րը:

Երազների քաղաք 
Դիարբեքիրը և մի կաթիլ 
մեղրի պատմությունը

Քրիստինե Աղալարյան

«Հետք» առցանց պարբերական
20 .05 .2011
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Ինչ է ասում պատմությունը

Հա րա վա րևե լ յան Անա տո լիայում՝ Տիգ րիս 

գե տի աջ ափին է տա րած վում բազ մա-

մշա կու թային քա ղաք Դիար բե քի րը (Տիգ-

րա նա կեր տը), որ տեղ 19-րդ դա րում և 

20-րդ դա րի առա ջին կե սին ապ րել է շուրջ 

10-15 հա զար հայ (բ նակ չու թյան ընդ հա-

նուր թի վը 50 հա զար էր): Պատ մա կան 

աղ բյուր նե րի հա մա ձայն՝ 1895 -ի հա միդ-

յան ջար դե րի ժա մա նակ ավե լի քան 3000 

հայ է կո տոր վել, 1915 -ի ն՝ մոտ 5000:

1882թ . տվյալ նե րով՝ Դիար բե քիր նա հան-

գի հայ բնակ չու թյան թի վը 150 հա զար 

էր: 1914թ . նա հան գում հայե րը կազ մել են 

105 հա զար, քան զի 1895թ . ջար դե րի ժա-

մա նակ սպան վել են հա զա րա վոր հայեր, 

մի մասն էլ ար տա գաղ թել է: Մե ծա թիվ են 

եղել նաև քր դե րը՝ 55 հա զար, հույ ներն ու 

ասո րի նե րը՝ 60 հա զար, այլք՝ 31 հա զար: 

1915թ . Ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ 

թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը Դիար բե-

քի րի նա հան գից տե ղա հա նել ու բնաջն ջել 

է շուրջ 100 հա զար հայ: 1975թ . տվյալ նե-

րով՝ նա հան գում ապ րել է շուրջ 4000 թր-

քա խոս հայ բնա կիչ: Այժմ Դիար բե քի րը 

մե ծա մա սամբ, շուրջ 90% -ով բնա կեց ված 

է քր դե րով: Քա ղա քի կա ռա վա րու մը նույն-

պես նրանց ձեռ քում է:

 Դիար բե քի րի քա ղա քա պետն ազ գու թյամբ 

քուրդ է և քր դա կան «Խա ղա ղու թյուն և 

ժո ղովր դա վա րու թյուն» կու սակ ցու թյան 

ան դամ: Ինչ պես ինքն է հա վա տաց նում՝ 

ցան կա նում է վե րա կանգ նել Դիար բե քի րի 

բազ մամ շա կու թային դեմ քը:

Երազների քաղաք Դիարբեքիրը

Դիար բե քի րը 26 մշա կույթ նե րի քա ղա-

քակր թու թյուն նե րի օր րան է եղել: Այդ մա-

սին վկա յում է նաև քա ղա քա պե տա րա նի 

հրա տա րա կած «Ե րազ նե րի քա ղա քի»՝ 

Դիար բե քի րի մա սին գիր քը: Այս տեղ կողք 

կող քի ապ րել են հայե րը, արաբ նե րը, 

ասո րի նե րը, եզ դի նե րը, լա զե րը, քր դե րը և 

այլ ժո ղո վուրդ ներ:

 Վա հան ձու կի նման քա ղա քը պա շա րող 

5 կմ եր կա րու թյամբ, 12 մետր բարձ րու-

թյամբ և 82 աշ տա րակ ու նե ցող պա տը 

չի նա կան պա տից հե տո երկ րորդն է աշ-

խար հում, որի վրայի ար ձա նագ րու թյուն-

նե րը, քան դակ ներն ու պատ կեր նե րը 

խորհր դան շում են այդ բազ մամ շա կու թայ-

նու թյու նը և վկա յում առն վազն 12 քա ղա-

քակր թու թյուն նե րի մա սին:

 Դիար բե քի րի քա ղա քա պետ Օս ման Բայ-

դե մի րը ցա վով է նշում, որ եր բեմ նի հա-

րուստ մշա կույթ ու նե ցող քա ղա քը կորց րել 

է իր բնա կիչ նե րին՝ հայե րին, եզ դի նե րին, 

սի րիացի նե րին, քր դե րին և այլ ազ գե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, որոնք թուր քա կան 

պե տու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյան 

պատ ճա ռով ստիպ ված են եղել լքել Դիար-

բե քի րը:

«Ն րանց հե ռա նա լուց ի վեր մենք էլ կորց-

րինք մեր խա ղա ղու թյու նը: Աղ քա տա-

ցանք»,- ասում է նա: Քա ղա քա պե տը 

հա մոզ ված է, որ Դիար բե քի րը միայն մու-

սուլ ման նե րի նը չէ, այն նաև հայ կա կան ու 

սի րիական քա ղաք է՝ իր ճար տա րա պե-

տու թյամբ ու մշա կու թային կո թող նե րով:

ԵՐԱԶՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔ ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԸ ԵՎ ՄԻ ԿԱԹԻԼ ՄԵՂՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ • ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԱՂԱԼԱՐՅԱՆ
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« Դիար բե քի րի դռ նե րը բաց են բո լոր 

դիար բե քիր ցի նե րի հա մար, ով քեր հե ռա-

ցել են քա ղա քից: Ով ցան կու թյուն ու նի՝ 

կա րող է վե րա դառ նալ»,- ասում է քա ղա-

քա պե տը: Նա վս տա հեց նում է, որ իրենք 

ամեն ինչ անում են հե ռա ցած նե րի վե րա-

դար ձի և եղա ծի պահ պա նու թյան հա մար 

պայ ման ներ ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ:

 Վառ օրի նա կը հայ կա կան Սուրբ Կի րա կոս 

և կա թո լիկ (Մի ջին Արևել քի ամե նա մեծ 

կա թո լիկ եկե ղե ցին է) եկե ղե ցի նե րի վե րա-

նո րո գումն է: Քա ղա քա պե տը վս տա հեց-

րեց, որ Սուրբ Կի րա կոսն ան պայ ման խաչ 

կու նե նա, իսկ բաց մանն անակն կալ ներ 

կլի նեն:

2010թ . սկ սել են վե րա նո րո գել կա թո լիկ 

եկե ղե ցին, և ինչ քան շուտ ֆի նան սա-

վո րում հատ կաց վի, այն քան արագ կա-

վարտ վի վե րա նո րո գու մը:

 Պա հակ Ռե ջե փը հա վաս տիաց րեց, որ 

ամ բող ջու թյամբ պահ պան վել է կա ռույ ցի 

նախ կին տես քը: Դա շատ կա րևոր հան-

գա մանք է, քա նի որ երբ հայեր են գա-

լիս Դիար բե քիր, պար տա դիր այ ցե լում են 

եկե ղե ցի:

Մ շա կու թային «աղ քա տաց մա նը» զու գա-

հեռ՝ Դիար բե քի րը տն տե սա պես էլ է ան-

կում ապ րել: Մինչ 1927թ . Դիար բե քի րը, 

Ստամ բու լից ու Բուր սայից հե տո, տըն-

տե սա պես զար գա ցած եր րորդ քա ղաքն 

է եղել իր ար դյու նա բե րու թյամբ, գոր ծա-

րան նե րով ու ար տադ րու թյան ցու ցա-

նիշ նե րով: Այժմ Դիար բե քի րը 65-րդն է: 

2010թ . քա ղա քի տա րե կան բյու ջեն 60 մլն 

եվ րո էր: Ստամ բու լի բյու ջեն 17 մլրդ եվ րո 

է: Քա ղա քա պե տը հա մե մա տում է . Ստամ-

բու լի բնակ չու թյու նը Դիար բե քի րի բնակ-

չու թյու նից 17 ան գամ է շատ, իսկ բյու ջեն՝ 

300 ան գամ:

«Մի կաթիլ մեղր»-ի պատմությունը

Դիար բե քի րի Սուր թա ղա մա սի ղե կա վար 

Աբ դուլ լա Դե միր բա շը Դիար բե քի րը ծաղ-

կաս տա նի հետ է հա մե մա տում, որ տեղ 

բազ մա պի սի ծա ղիկ ներ են աճում, և յու-

րա քան չյուր ծա ղիկ իր գույնն ու նի: Սու րի 

թա ղա պե տը կար ծում է, որ ժո ղո վուրդ-

նե րը, չնա յած լեզ վա կան կամ կրո նա կան 

տար բե րու թյա նը, նույն այ գու ծա ղիկ ներ 

են: Ծա ղիկ նե րի գույ նե րի բազ մե րան գու-

թյամբ մեկ ընդ հա նուր պատ կեր է կազմ-

վում: Եթե մի ծա ղի կը կամ պատ կե րի մեկ 

գույ նը վնաս վի, կն շա նա կի, որ ողջ պատ-

կերն է փոխ վում, այ սինքն՝ վնաս վում է 

նաև ողջ մարդ կու թյու նը:

 «Եվ որ պես քուրդ ծա ղիկ, ես ու զում եմ 

ապ րել այս այ գում՝ ինչ պես մյուս ծա-

ղիկ նե րը, որով հե տև այս այ գում բո լո րիս 

հա մար տեղ կա»,- ասում է թա ղա պե տը՝ 

անդրա դառ նա լով նաև քր դա կան հար-

ցին: Նա կար ծում է, որ դա դժ վար է, բայց 

նաև հաս կա նում է, որ շատ գե ղե ցիկ բան 

է, հե տևա բար՝ պայ քարն ան հրա ժեշտ է: 

Ի հե ճուկս միատար րու թյան սկզ բուն քի՝ 

Սու րի թա ղա պե տա րա նը ջա նում է տեր 

կանգ նել տար բեր ազ գե րի ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րի լեզ վին, կրո նին և մշա կույ թին: 

Թա ղա պե տի նա խա ձեռ նած հար ցում նե-

րի ար դյուն քում պարզ վել է, որ քա ղա քի 

ԵՐԱԶՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔ ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԸ ԵՎ ՄԻ ԿԱԹԻԼ ՄԵՂՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
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բնակ չու թյան 73% -ը խո սում է քր դե րեն, 

24% -ը՝ թուր քե րեն, 1% -ը՝ արա բե րեն, 

մնա ցած 3% -ը՝ հայե րեն և այլ լե զու նե-

րով: Այս ար դյունք նե րը ստա նա լուց հե տո 

Դե միր բա շը որո շել է թա ղա պե տա րա նի 

ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը դարձ-

նել մի քա նի լե զու նե րով, այդ թվում նաև 

հայե րեն: Դրա հե տևան քով Աբ դուլ լա Դե-

միր բա շը դա տա պարտ վել է Սահ մա նա-

դ րու թյու նը խախ տե լու մե ղադ րան քով: 

Սա կայն Դե միր բա շը շա րու նա կել է տար-

բեր լե զու նե րով գր քույկ ներ և հան դես ներ 

տպագ րել ու տա րա ծել: 

 Սու րի թա ղա պե տա րանն այս տա րի հրա-

տա րա կել է երե խա նե րի հա մար նա խա-

տես ված հայե րեն և թուր քե րեն հե քիաթ-

նե րի գիրք: Սա առա ջին դեպքն է Թուր-

քիայում, երբ թա ղա պե տա րա նը հայե րեն 

գիրք է հրա տա րա կում:

 Սու րի թա ղա պետն ասում է, որ հայե-

րեն հրա տա րակ ված հե քիաթ նե րի ցան-

կում Հով հան նես Թու մա նյա նի «Մի կա թիլ 

մեղր» -ի պատ մու թյունն ընդ գր կե լը պա-

տա հա կան չէ . այն ոչ թե կռ վի, այլ հա-

մե րաշ խու թյան խորհր դա նիշ պի տի լի նի 

Թուր քիայում ապ րող տար բեր ազ գե րի ու 

կրոն նե րի հա վա սա րու թյան ու եղ բայ րու-

թյան հա մար:

 Դիար բե քի րի մա սին հայե րեն գր քույկ ևս 

կա: Ու նեն նաև ու սա նո ղա կան ամ սա գիր, 

որը տպագր վում է երեք ամի սը մեկ՝ 6 լեզ-

վով, այդ թվում նաև հայե րեն: Աբ դուլ լա 

Դե միր բա շը հա մոզ ված է, որ յու րա քան չ-

յուր ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ պետք է հնա-

ԵՐԱԶՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔ ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԸ ԵՎ ՄԻ ԿԱԹԻԼ ՄԵՂՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ • ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԱՂԱԼԱՐՅԱՆ

րա վո րու թյուն ու նե նա կր թու թյուն ստա-

նալ իր մայ րե նի լեզ վով:

 Թա ղա պետն ասում է, որ այն մար դիկ, ով-

քեր հա վա տում են ժո ղովր դա վա րու թյա-

նը, պետք է հար գեն և պայ քա րեն մյուս 

ժո ղո վուրդ նե րի մշա կույ թի հա մար: Չնա-

յած 23 գործ է հա րուց ված իր դեմ, մոտ 

մեկ տա րի առաջ ձեր բա կալ ված է եղել, 5 

ու կես ամիս էլ բան տում է ան ցկաց րել, իր 

ըն կեր նե րը ցայ սօր բան տե րում են, ավե լի 

քան 2000 քուրդ գոր ծիչ նույն պես Թուր-

քիայի բան տե րում է, այ դու հան դերձ, դա 

չի խան գա րում շա րու նա կել պայ քա րը: 

Աբ դուլ լա Դե միր բա շը հաս կա նում է, որ 

Թուր քիայում կոնֆ լիկ տի միակ պատ ճա-

ռը մեկ մշա կույ թի, մեկ լեզ վի և մեկ ինք-

նու թյան գե րիշ խա նու թյան պաշ տո նա կան 

գա ղա փա րա խո սու թյունն է:

« Բայց մենք հա վա տում ենք, որ կապ րենք 

բազ մամ շա կու թայ նու թյան մեջ, քա նի 

որ այս տեղ բո լո րը չէ, որ մու սուլ ման են,- 

ասում է Սու րի թա ղա պե տը և շա րու նա-

կում,- ես ու զում եմ լի նել Թուր քիայի իրա-

վա հա վա սար քա ղա քա ցի, բայց ես թուրք 

չեմ: Սա նույնն է հայե րի, սի րիացի նե րի, 

եզ դի նե րի հա մար: Ես վճա րում եմ հար-

կեր, ես ծա ռա յում եմ բա նա կում: Մենք ու-

զում ենք մաս նակ ցել մեր մա սին որո շում-

նե րի կա յաց մա նը»:



Øº¸Æ² ºðÎÊàêàôÂÚàôÜ

37

Թուր քիա - Հա յաս տան հա րա բե րու թյուն-

նե րը զար գաց նե լու հա մար 8 թուրք և 8 

հայ լրագ րող սկ սե ցինք միասին ճամ փոր-

դել: Շր ջա գա յու թյան առա ջին շա բաթն 

ան ցկաց րե ցինք Թուր քիայի արևել քում: 

Իրենց պա պե րի հետ քե րը փնտ րող հայ 

լրագ րող ներն ամ բողջ շր ջա գա յու թյան 

ժա մա նակ նույն նա խա դա սու թյունն էին 

ասում . «Tarber teğer enk çnatsel eğbayr»:

Շր ջա գա յու թյու նը Թուր քիայում սկս վեց 

Ստամ բու լից՝ ան ցնե լով Ադա նա, Ան թա-

քիա, Շան լըուր ֆա, Դիար բե քիր, Վան և 

Կարս քա ղաք նե րով: Հե տո շա րու նա կե-

ցինք Վրաս տա նի Ախալց խայով` ան ցնե-

լով Գյում րի, Ալա վեր դի, Երևան և Մեղ-

րի քա ղաք նե րով: Ընդ հա նուր առ մամբ, 

ան ցանք 4 հա զար կի լո մետր: Խմ բի հայ 

լրագ րող նե րի ըն տա նիք նե րի մեծ մա սը 

գաղ թել էին Մուշ, Էրզ րում, Կարս և Վան 

քա ղաք նե րից: Իրենց պա պե րի հետ քե-

րը Անա տո լիայում փնտ րող լրագ րող ներն 

աշ խա տում էին պար զել այն օրե րին տե ղի 

ու նե ցած ող բեր գու թյան ման րա մաս նե րը: 

Մե կը սո վո րած մի քա նի թուր քե րեն բա-

ռե րով էր փնտ րում իր նախ նի նե րին, մյու-

սը̀  թ վար կում էր իր իմա ցած քա ղաք նե րի 

անուն նե րը̀  քն նար կե լով ան ցյա լի իրա-

Տարբեր տեղեր ենք գնացել, 
եղբայր

Այսել Յաշա

«Յենի Շաֆակ» օրաթերթ
25 .05 .2011

դար ձու թյուն նե րը: Մենք էլ հա նուն Թուր-

քիա - Հա յաս տան բա րե կա մու թյան եր կար 

ճա նա պարհ ըն կանք և այդ ամ բողջ ժա-

մա նա կա հատ վա ծում մեր հայ գոր ծըն-

կեր նե րի հետ ան ցկաց րե ցինք: Ահա, տող 

առ տող գրում եմ այդ օրե րի իմ հե տևու-

թյուն նե րը:

Երանի սահմանները վերանան

Մեր առա ջին կան գառն Ադա նան է: Ու-

սում նա սի րում ենք 1909 թվա կա նի իրա-

դար ձու թյուն նե րից հե տո Ադա նայից բըռ-

նա գաղ թած հայե րի հետ քե րը: Մեր ուղ-

ղու թյու նը հայտ նի է̀  Քո զա նի (Սիս-խմբ) 

շր ջան: Մի ժա մա նակ այդ շր ջա նում մեծ 

թվով հայեր են ապ րել: Սա կայն նրան ցից 

մնա ցել է միայն մի եկե ղե ցի: Դա էլ կա-

ռուց ված է լե ռան վրա և հեշ տու թյամբ 

հնա րա վոր չէ հաս նել: Մե քե նայի հա մար 

նոր մալ ճա նա պարհ չլի նե լու պատ ճա ռով 

հայ լրագ րող նե րը պար զա պես հեռ վից 

ող ջու նե ցին և հե ռա ցան Քո զա նից: Մեր 

հայ գոր ծըն կեր նե րը տխուր էին, որ չկա-

րո ղա ցան այ ցե լել եկե ղե ցի, սա կայն կար-

ծես նրանք սփոփ վե ցին այն փաս տով, 

որ նախ կի նում այս տեղ հայեր են ապ րել: 

 Մայի սի 4, 2011 թվա կան։ Մեր շր ջա գա-
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յու թյան երկ րորդ օրն է։ Այն քա ղա քը, որ 

մենք գնա լու ենք, քա ղա քակր թու թյուն նե-

րի խճան կար է։ Այն կա րող է աշ խար հին 

օրի նակ ծա ռայել, թե ինչ պես են  միասին 

խա ղա ղու թյան մեջ ապ րում տար բեր ազ-

գեր ու ռա սա ներ: Այո, խոսքս Ան թա քիայի 

մա սին է։ Հայ լրագ րող նե րի հա մար բա-

վա կա նին կա րևոր մի քա ղաք է, քա նի որ 

այս տեղ դեռ գո յա տևում է հայե րով բնա-

կեց ված միակ գյու ղը՝ Վա գըֆ լըն։ 1915 -ից 

հե տո մնա ցած միակ գյուղն է։ Մու սա լե-

ռան վրա պատս պար ված նե րի մի մա սը 

հետ է վե րա դար ձել այս գյուղ, և ներ կա-

յումս այս տեղ ապ րում է 135 մարդ։ Երի-

տա սարդ նե րի մեծ մա սը կր թու թյուն 

ստա նա լու հա մար հե ռա ցել է գյու ղից, 

մի մա սը՝ Ամե րի կա, Կա նա դա կամ Գեր-

մա նիա։ Գյու ղում մնա ցած ներն ապա-

գայի հան դեպ մտա վա խու թյամբ՝ երե-

խա ներ չեն ու նե նում։ Գյուղն իր հնա-

րա վո րու թյան սահ ման նե րում եկե ղե ցի 

է կա ռու ցել, սա կայն դե ռևս հո գևո րա-

կան ներ չկան։ Կրո նա կան մի ջո ցա ռում-

ներն իրա կա նաց նում են Ստամ բու լից 

եկած հո գևո րա կան նե րը։ Ման րա մասն 

շր ջա գա յու թյու նից հե տո հյու րըն կալ վում 

ենք Ան թա քիայի խորհր դա նիշ նե րից 

մե կը հան դի սա ցող «Քա ղա քակր թու-

թյուն նե րի երգ չախմ բին»։ Երգ չախմ բի 

ղե կա վա րը նշում է . «Երբ քա ղա քա կան 

գոր ծիչ նե րը Հա յաս տա նի հետ հար ցե րը 

կար գա վո րեն, և սահ ման նե րը բաց վեն, 

կցան կա նանք Հա յաս տա նում հա մերգ 

կազ մա կեր պել։ Երաժշ տու թյան մեջ 

սուտ չկա, սր տանց ենք ցան կա նում»։ 

Երգ չախմ բում բո լո րի ցան կու թյու նը 

նույնն է . «Ե րա նի սահ ման նե րը վե րա-

նան»։ 

Բոլորս նույն այգու ծաղիկներն ենք

Շր ջա գա յու թյան 4-րդ օրը մենք գա լիս ենք 

Դիար բե քիր։ Դիար բե քի րի քա ղա քա պետ 

Օս ման Բայ դե միրն ըն դու նում է լրագ րող-

նե րի պատ վի րա կու թյա նը։ Դիար բե քիրն 

այն նա հանգ նե րից մեկն է, որ տեղ 1915 -ից 

առաջ մեծ թվով հայեր են ապ րել։ Չնա յած 

հի մա շատ քիչ հայ ըն տա նիք ներ են ապ-

րում, սա կայն քա ղա քում հայե րի հետ քե-

ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՂԵՐ ԵՆՔ ԳՆԱՑԵԼ, ԵՂԲԱՅՐ • ԱՅՍԵԼ ՅԱՇԱ
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ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՂԵՐ ԵՆՔ ԳՆԱՑԵԼ, ԵՂԲԱՅՐ • ԱՅՍԵԼ ՅԱՇԱ

րը չեն վե րա ցել։ Այժմ Դիար բե քի րի Սուրբ 

Կի րա կոս եկե ղե ցին վե րա նո րոգ վում է 

քա ղա քա պե տա րա նի կող մից։ Դիար բե-

քի րի քա ղա քա պետն իր խոս քը սկ սում 

է նրա նով, որ կա րո տել է բազ մա լե զու և 

բազ մակ րոն Դիար բե քի րին և շա րու նա-

կում . «Այս մեծ քա ղա քը շատ ար ժեք ներ 

է կորց րել։ Եզ դի նե րը, հայե րը, ասո րի նե րը 

ստիպ ված հե ռա ցել են։ Նրանք մեծ տա-

ռա պանք ներ քա շե լով են հե ռա ցել, իսկ 

մենք՝ այս տեղ մնա ցած ներս, չենք կա րո-

ղա ցել եր ջան կա նալ։ Մշա կու թային առու-

մով աղ քա տա ցել ենք»։ Բայ դե մի րը նշում 

է, որ հայե րի հա մար իրենց դռ նե րը միշտ 

բաց են և կր կին բաց տեքս-

տով հրա վի րում է հայե րին՝ 

հույ սով, որ մի օր նրանք կվե-

րա դառ նան։ Հա ջորդն այ ցե լե-

լու ենք հայե րե նով Դիար բե քի-

րի ու ղե ցույ ցը պատ րաս տած 

Սու րի քա ղա քա պետ Աբ դուլ լա 

Դե միր բա շին։ Դե միր բա շը, ում 

հա յաս տան ցի նե րը մո տի կից 

գի տեն, դրա կան է գնա հա տում 

Թուր քի ա-Հա յաս տան բա րե կա-

մու թյան նա խա գի ծը և շա րու-

նա կում . «Ժո ղո վուրդ նե րի մի-

ջև չպետք է խն դիր ներ լի նեն։ 

Բո լորս նույն այ գու ծա ղիկ ներն 

ենք։ Թե կուզ մեր հա վա տը և 

լե զուն տար բեր են, այս այ գում 

բո լո րիս հա մար էլ տեղ կգտն-

վի»։

Շր ջա գա յու թյան Թուր քիայի 

մասն ավարտ վում է Կար սով։ 

Նախ այ ցե լում ենք Հա յաս տա-

նին սահ մա նա կից Անիի ավե րակ ներ։ Խըմ-

բի հայ լրագ րող նե րից մեկն ասում է . «Գի-

տեինք, որ Հա յաս տա նը Կար սից երևում է . 

սա կայն այս տե ղից նայել մեր երկ րին՝ լրիվ 

ու րիշ զգա ցո ղու թյուն է։ Երբ մի օր սահ-

ման նե րը կբաց վեն, մենք մեկս մյու սի երկ-

րին ավե լի հան գիստ կա րող ենք նայել»։

Ադանայից հրավեր հայերին

Մեր խումբն Ադա նա յում այ ցե լեց Ադա նայի 

երի տա սարդ գոր ծա րար նե րի միու թյուն։ 

Միու թյան նա խա գահ Հա քան Չե լի քը ու-

շադ րու թյուն դարձ րեց այն հան գա ման քի 

վրա, որ եր կու երկր նե րի սահ ման նե րի 

բա ցու մով տն տե սա կան աշ խու ժու թյուն 

կս տեղծ վի։ Չե լիքն ասաց, որ ցան կա նում 

է հայ լրագ րող նե րին կր կին տես նել Ադա-

նա յում։ 
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Վեր ջերս թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 

հա ճախ է խո սում հայ կա կան պատ մա-

կան հու շար ձան նե րի և եկե ղե ցի նե րի վե-

րա կանգն ման աշ խա տանք նե րի մա սին: 

Սա կայն եկե ղե ցի ներն ավե լի հա ճախ վե-

րա կանգն վում են ոչ թե որ պես հո գևոր 

կենտ րոն ներ, այլ պար զա պես պատ մա-

կան կո թող ներ̀  սր բա վայ րից վե րած վե-

լով թան գա րա նի: Առա վել ևս, դրանք չեն 

վե րա դարձ վում իրա կան տի րո ջը՝ Հայոց 

Պատ րիար քու թյա նը։ Առա ջին ան գամ է, 

երբ պե տու թյու նը գու մար ներ է հատ կաց-

նում գոր ծող և հա մայն քին պատ կա նող 

եկե ղե ցու վե րա կանգն մա նը։ 

 Պոլ սո Հայոց Պատ րիար քա րա նի դի մաց 

գտն վող երեք եկե ղե ցի նե րից մե կում` 

Որդ վոց Որոտ մա նում, այ սօր շի նա րա րա-

կան աշ խա տանք ներ են ըն թա նում: Հա ր-

յուր տար վա ընդ մի ջու մից հե տո, շու տով 

այս տեղ կր կին պա տա րագ է մա տուց վե-

լու:

Հռ չա կա վոր Պա լ յան գեր դաս տա նի ան-

դամ նե րից մե կի՝ ճար տա րա պետ Գրի գոր 

Ամի րա Պա լ յա նի կող մից 1828 թվա կա նին 

կա ռուց ված Որդ վոց Որոտ մա նը վե րա-

կանգն վե լու ըն թաց քում ճար տա րա պե-

տա կան որևէ փո փո խու թյան չի են թարկ-

վի: Ճար տա րա պե տա կան այս կո թո ղի վե-

րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը սկս վել 

են դե ռևս նա խորդ տար վա հոկ տեմ բեր 

ամ սին: Նա խա տես ված է, որ եկե ղե ցու 

դռ նե րը կր կին բաց վե լու են այս տար վա 

հու նի սի կե սե րին:

 Որդ վոց Որոտ մա նի վե րա նո րոգ ման 

աշ խա տանք ներն իրա կա նաց վում են 

«Ս տամ բու լը 2010 թվա կա նի Եվ րո պայի 

մշա կույ թի մայ րա քա ղաք» ծրագ րի շր ջա-

նակ նե րում: Ծախ սե րի 70 տո կո սը հատ-

կաց րել է պե տու թյու նը, իսկ մյուս 30 տո-

կո սը̀  Գում գա փո ի հայ կա կան եկե ղե ցու 

հիմ նադ րա մը: Թուր քիայի Հան րա պե-

տու թյան պատ մու թյան մեջ սա առա ջին 

դեպքն է, որ կա ռա վա րու թյու նը ֆի նան-

սա վո րում է հայ կա կան հա մայն քին պատ-

կա նող եկե ղե ցու վե րա նո րոգ ման աշ խա-

տանք նե րը:

 «Ե կե ղե ցու վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք-

նե րի հա մար հատ կաց վել է մոտ 1,5 մի լիոն 

դո լար, իսկ աշ խա տանք նե րը գտն վում են 

պետ նա խա րա րի մշ տա կան ու շադ րու-

թյան կենտ րո նում»,- ասում է եկե ղե ցու 

վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի ղե կա-

Հայկական եկեղեցիներ

Սոնա Քոչարյան

«Երկիր Մեդիա» հեռուստաընկերություն
13 .09 .2011
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վար, ճար տա րա պետ Գևորգ Քա րագյո զ-

յա նը։

 Վե րա բաց վե լուց հե տո եկե ղե ցին ծա ռայե-

լու է նաև որ պես մշա կու թային կենտ րոն̀  

պահ պա նե լով սր բա վայր լի նե լու իր նշա-

նա կու թյու նը: Այս տեղ կանց կաց վեն եկե-

ղե ցա կան արա րո ղու թյուն ներ, կլի նի նաև 

մոմ վա ռե լու հա տուկ տեղ:

Ս տամ բու լի հայ կա կան եկե ղե ցի նե րը մի 

տե սակ տար բեր վում են հայ կա կան ավան-

դա կան եկե ղե ցու ճար տա րա պե տա կան 

ոճից: Գևորգ Քա րագյո զյա նը մեկ նա բա-

նում է, որ Օս մա նյան կայս րու թյան շր ջա-

նում Պո լի սը հու նա կան ոճով կա ռուց ված 

քա ղաք էր, և հայ կա կան եկե ղե ցի նե րի 

ճար տա րա պետ նե րը ստիպ ված են եղել 

ընտ րել բա զի լիկ ոճը: Իսկ Որդ վոց Որոտ-

մա նի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն 

այն է, որ եկե ղե ցու կա ռուց ման աշ խա-

տանք նե րում մեծ քա նա կու թյամբ փայտ 

է օգ տա գործ վել: Փայ տի աշ խա տանք նե րը 

ղե կա վա րում է 70 -ա մյա վար պետ Օնի կը: 

Վաթ սուն տար վա աշ խա տան քային փոր-

ձը վար պե տին հպար տա նա լու առիթ է 

տա լիս:

«Ս տամ բու լում քա նի եկե ղե ցի կա՝ ձեռքս 

տված եմ, բան մը շի նած եմ, քա նի դըպ-

րոց կա՝ բան մը շի նած եմ, հայ կա կան 

դպրոց նե րը, ամենն ալ̀  32 հատ, բո լո րին 

էլ ձեռքս տված եմ»,- ասում է վար պետ 

Օնի կը:

 Վար պետ Օնիկն ապ րում է Ստամ բու լում, 

բայց երա զում է Երևա նում տուն կա ռու-

ցե լու մա սին: Ասում է, որ այդ տան դուռն 

էլ իր ձեռ քով է շի նե լու: Ինչ վե րա բե րում է 

Որդ վոց Որոտ մա նին՝ վար պետն ու րախ է, 

որ եկե ղե ցին հայե րինն է եղել ու շա րու նա-

կե լու է հայե րի նը մնալ: 
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Թուր քիայի Կարս քա ղա քի «Մարդ կու թյան 

հու շար ձա նի» ապա մոն տաժ ման աշ խա-

տանք նե րը չեն դա դա րում նույ նիսկ անձ-

րևային եղա նակ նե րին: Քանդ ման աշ-

խա տանք ներն իրա կա նաց նող «Աֆ շին» 

ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն այս 

հան գա ման քը բա ցատ րում են նրա նով, 

որ իրենք ամեն եղա նա կի էլ աշ խա տում 

են, որ պես զի հասց նեն ժամ կե տին իրա-

կա նաց նել ապա մոն տա ժու մը՝ միաժա մա-

նակ ջա նա լով քանդ ված հատ ված ներն 

ան վնաս հասց նել քա ղա քա պե տա րա նի 

պա հեստ:

« Մարդ կու թյան հու շար ձա նի» ապա մոն-

տաժ ման աշ խա տանք նե րի պա տաս-

խա նա տու Ռեիս Քա րա քո չը, ով 2009 -

ին տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 

մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րում 

Կար սի քա ղա քա պե տի թեկ նա-

ծու էր՝ իս լա միստ -ազ գա յ նա-

կան դիր քո րոշ մամբ հայտ-

նի «Բար գա վա ճում» 

կու սակ ցու  թ յու նից, 

որի մի թևն առանձ-

նա ցել և ստեղ ծել 

է նոր՝ «Ժո ղովըր-

դի ձայն» կու-

սակ ցու թյու նը: Ռեիս Քա րա քոչն այս նոր 

կու սակ ցու թյան Կար սի նա հան գային կա-

ռույ ցի ղե կա վարն է: 

Այն հար ցին, թե ի՞նչ զգաց մունք նե րով են 

քան դում «Մարդ կու թյան հու շար ձա նը», 

Ռեիս Քա րա քո չը նշել է . «Ո գևո րու թյամբ 

չեմ քան դում: Ուղ ղա կի մեր ըն կե րու թյունն 

է շա հել այս հու շար ձա նի ապա մոտ նաժ-

ման աշ խա տանք-

նե րի իրա-

Կարսում

Անդրանիկ Իսպիրյան
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կա նաց ման իրա վուն քը: Մենք մեր աշ խա-

տանքն ենք կա տա րում: Ես չէի ու զե նա, 

որ այն քանդ վեր, սա կայն չէի էլ ու զում, 

որ այն կա ռուց վեր»,- ասել է Քա րա քո չը՝ 

news .am -ի թղ թակ ցին ցույց տա լով հու-

շար ձա նի ներ քևի հատ վա ծում գտն վող 

խար խուլ տնե րը, որոնց տա նիք ներն ամ-

բող ջո վին պո լիէթի լե նով էին ծածկ ված, 

որ պես զի ան ձրև նե րի ժա մա նակ ջուր 

չկա թա:

« Մենք 21-րդ դա րում ենք ապ րում, սա-

կայն տես նում եք, թե մար դիկ ինչ պի սի 

պայ ման նե րում են գո յա տևում: Ինչ պես 

կա րե լի է հան դուր ժել այն, որ ան մարդ-

կային պայ ման նե րում ապ րող մարդ կանց 

հա րևա նու թյամբ թան կար ժեք հու շար-

ձան կա ռուց վի՝ կոչ վե լով «Մարդ կու թյան 

հու շար ձան»,- նշել է շի նըն կե րու թյան պա-

տաս խա նա տուն:

 Փոր ձե ցինք ճշ տել, թե հու շար ձա նի քանդ-

ման հե տևան քով որ քա նո՞վ կբա րե լավ վեն 

այդ ծանր վիճակում ապ րող մարդ կանց 

պայ ման նե րը, չէ ՞ որ նույն հու շար-

ձա նի քանդ ման հա մար 

200 հա զար դո լար 

է ծախս-

վե լու, և ավե լի լավ չէ՞ր լի նի գու մա րը 

տրա մադ րել այդ կա րի քա վոր մարդ կանց, 

սա կայն ստա ցանք նույն պա տաս խա նը . 

«Մենք մեր գործն ենք անում»: 

Որ քա նով որ հա ջող վեց պար զել՝ Կար սի 

բնակ չու թյան մեծ մա սը դեմ է հու շար-

ձա նի ապա մոն տաժ մա նը: Քանդ մա նը 

կողմ հան դես եկող նե րի պա տաս խանն է . 

«Հու շար ձա նը տգեղ է և հրե շա վոր, այն 

Կար սին չի սա զում»: «Խա ղա ղու թյու նը 

խորհր դան շող հու շար ձա նը չի կա րե լի 

քան դել, դա հան ցա գոր ծու թյուն է»,- նշել 

է հու շար ձա նի հա րևա նու թյամբ գտն վող 

թա ղա մա սում ապ րող 48 -ա մյա Մեհ մե դը՝ 

շեշ տե լով, որ իրենք բո ղո քի ակ ցիա են 

արել, սա կայն ոս տի կա նու թյու նը ստի պել 

է հրա ժար վել նմա նա տիպ քայ լե րից:

« Հի մա շատ են այդ հու շար ձա նը տես նել 

ցան կա ցող օտա րերկ րա ցի ներն ու Թուր-

քիայի այլ վայ րե րից Կարս ժա մա նող հյու-

րե րը: Վեր ջին մի քա նի ամ սում իմ տաք-

սուց օգտ ված գրե թե բո լոր ար տա սահ-

ման ցի նե րը պատ վի րել են իրենց տա նել 

հու շար ձա նի մոտ: Երա նի այն չքան դեին», 

-ա սել է Աբ դուլ լան, ով եր կար ժա մա նակ է, 

ինչ տաք սի է վա րում Կար սում:

 Հի շեց նենք, որ Կար սի նախ կին քա ղաքա-

պետ Նայիֆ Ալի բեյօղ լուն, ով մշ տա պես 

հան դես էր գա լիս հայ-թուր քա կան սահ-

մանն առանց նա խա պայ ման նե րի բաց-

ման օգ տին և դրա հա մար Կար սում ստո-

րագ րա հա վաք էր կազ մա կեր պել, տա րի-

ներ առաջ նա խա ձեռ նել էր հս կա ար ձա նի 

ստեղ ծու մը, որը պետք է խորհր դան շեր 

հայ-թուր քա կան բա րե կա մու թյու նը և 
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խա ղա ղու թյու նը, սա կայն 2009 -ին քա ղա-

քա պե տի ընտ րու թյուն նե րում նա պար-

տու թյուն էր կրել։ Անա վարտ հու շար ձանն 

անո րոշ ճա կա տագ րով տե ղադր վել էր 

Կար սի հին հայ կա կան թա ղա մա սին կից 

գտն վող բար ձուն քում։

 Թուր քիայի վար չա պետ Ռե ջեփ Թայիփ Էր-

դո ղա նը Կարս կա տա րած այ ցի ժա մա նակ 

«հ րե շա վոր» էր ան վա նել հայ-թուր քա կան 

բա րե կա մու թյա նը նվիր ված հու շար ձա նը 

և հրա հան գել՝ քան դել այն։ Այդ հրա հան-

գին ան մի ջա պես ար ձա գան քել էր Կար սի 

քա ղա քա պե տա րա նը, որի խորհր դի ան-

դամ ներն ըն դու նել էին որո շում՝ ապա-

մոն տա ժել հու շար ձա նը: Հու շար ձա նի 

ճար տա րա պետ Մեհ մեդ Աք սոյը դի մել է 

դա տա րան՝ վի ճար կե լու քա ղա քա պե տա-

րա նի որո շու մը, բայց առայժմ դա դեռ 

արդյունք չի տվել:

 Նայիֆ Ալի բեյօղ լուն մի առի թով հայ տա-

րա րել է, թե հու շար ձա նի քան դու մը կապ-

ված է մի խնդ րան քի հետ։ «Դա Ադր բե ջա-

նի նա խա գահ Իլ համ Ալիևի խնդ րանքն 

է։ Մենք էլ Ադր բե ջա նից նավ թի, գա զի 

կախ վա ծու թյուն ու նենք։ Քանդ ման միակ 

պատ ճա ռը սա է»,- նշել է Ալի բեյօղ լուն։

 Հու շար ձա նից ար դեն 5 կտոր, որոնց ընդ-

հա նուր քա շը մոտ 120 տոն նա է, ապա-

մոն տաժ ված է: Ապա մոն տաժ ման աշ խա-

տանք նե րը սկս վել են ապ րի լի 23 -ի ն:
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Ս տե փան Թա լաս լօղ լուն Ստամ բու լի 

Սկյու տար թա ղա մա սի հայ կա կան գե-

րեզ մա նո ցի տնօ րենն է: Նրա պատ մե լով՝ 

ին քը եր բևէ չէր էլ մտա ծել գե րեզ մա նո ցի 

տնօ րեն դառ նա լու մա սին, բայց, ինչ պես 

հա ճախ ասում են, կյանքն է ստի պել, 

հան գա մանք ներն են թե լադ րել:

 «Ին ձի հա մար էլ ար տա սո վոր պաշ տոն 

մըն է: Անանկ բան մը կա: Եթե բախտ 

ու նիք, գե րեզ մա նա տուն կըր նաք մտ նիլ, 

բախտ չկա՝ կայր վիք, ամեն բան կըր նա 

ըլ լալ: Անանկ մտա ծել պետք է»,- ասում 

է գե րեզ մա նո ցի տնօ րե նը: Գե րեզ մա նո ցը 

երեք աշ խա տա կից ու նի, որոն ցից մե կը 

տնօ րենն է: Վեր ջինս ան ձամբ է հոգ տա-

նում տե ղի մաք րու թյան, ծա ռե րի խնամ քի 

մա սին: «Ես շատ երի տա սարդ 

եմ, քիչ մը ծեր ըլ լալ 

է պետք 

այս տեղ աշ խա տե լու հա մար: Բախտն 

ասանկ ըլ լավ»,- ավե լաց րեց տնօ րե նը՝ 

շա րու նա կե լով ծա ռերն էտել: Ըստ տնօ-

րե նի՝ ար դեն 23 ամիս է, ինչ զբա ղեց նում 

է գե րեզ մա նո ցի տնօ րե նի պաշ տո նը: 

«Ա ռա ջին ատեն նե րը քիչ մը գեշ կզ գայի: 

Կհարց նեին՝ ի՞նչ գործ կը նիս, կը սեի՝ գե-

րեզ մա նա տունն եմ: Բայց մարդ էակն 

ամեն բա նի կըր նա վարժ վիլ, գե շու թյուն 

չեմ ընիլ, գործ մըն է: Շատ լավ էլ պար-

տեզ է, թռ չուն ներ էլ կան»,- ստամ բու-

լա հայ հայտ նի մարդ կանց շիր մա քա-

րե րը մատ նա ցույց անե լով՝ նշում է 

Ստե փան Թա լաս լօղ լուն:  

 

Այստեղը վերջակետն է

Մարինե Մարտիրոսյան
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1551թ . հիմն ված Սկյու տա րի Սբ . Խաչ եկե-

ղե ցու գե րեզ մա նոցն իս կա կան պու րակ է 

հի շեց նում, ուր հաս նում ես վեր նաս լաց, 

նեղ լիկ արա հետ նե րի նման վող ճա նա-

պարհ նե րով: Գե րեզ մա նո ցը գտն վում է 

աշ խույժ եր թևե կով փո ղո ցի ան կյու նում՝ 

Պահ լար բա շիում: 1881թ . պարս պա պատ-

ված գե րեզ մա նո ցի փար թամ ծա ռե րի 

համ բե րա տար մե նա խո սու թյու նը, եր-

բեմն էլ̀  ու ղերձ նե րը, մի տե սակ նա խա-

պատ րաս տում են գե րեզ մա նո ցի այ ցե լու-

նե րին: Գե րեզ մա նո ցի դար պաս նե րի վե-

րևում դր ված խաչն ու Թուր քիայի դրո շը 

տես նե լով՝ սառ չում ես: Տնօ րե նի ասե լով՝ 

Թուր քիայի դրո շը հազ վա դեպ է տե ղադ-

րում գե րեզ մա նո ցի մուտ քի մոտ, ինչ պես 

ինքն է ասում՝ առի թից առիթ, տո նից տոն:  

 

 Գե րեզ մա նոցն անե րևա կայե լի կո կի կու-

թյուն ու նի, որ տեղ ան գամ ճա նա պարհ-

ներն են բա ժան ված: Փոք րիկ ու ղե ցույց-

ս լա քը մատ նան շում է դե պի շիր մա քա րեր 

տա նող ճա նա պարհ նե րը կամ ու ղի նե րը, 

որոնք իրենց ան վա նում ներն ու նեն, օրի-

նակ̀  Վար դա նանց ու ղի և այլն: Ամեն քայ-

լա փո խի աղ բարկղ ներ են տե ղադր ված, 

եր բեմն էլ հար մա րու թյուն չգտ նե լով՝ ծա-

ռե րին են ամ րաց րել: Նս տա րան նե րին կա-

րե լի է հան դի պել մարդ կանց, ով քեր հան-

գիստ, ինչ պես պու րա կում, զրու ցում են: 

Չնա յած դրան, «Այս տե ղը գեշ բան մըն է: 

Հու զում ու նի, այս տե ղը եր կու ըն կերս թա-

ղե ցի: Ան կե առաջ էլ ըն կեր ներս այս տեղ 

թաղ վե ցան . . . Շատ գեշ բան մըն է»,- հան-

կարծ ասաց գե րեզ մա նո ցի տնօ րենն ու 

հուզ մուն քից գլու խը շր ջեց: 

Թ վում է, գե րեզ մա նո ցի 24 .000 մետր տա-

րա ծու թյան մեջ ամեն բան այն քան նման 

է, ինչ պես եր բեք: Տնօ րե նը մերթ պատ-

մում է այն տեղ թաղ ված երևե լի մարդ-

կանց գոր ծու նեու թյան մա սին, մերթ  

ինչ -որ բան փնտ րող հա յաց քով հե ռու նե-

րը նա յում: «1500 հատ ըսա ծիս պես շի րիմ 

ու նիմ, հա մա պառ կո ղը չհամ րե ցա: Ըսա-

ծիս պես՝ շի րի մի մե ջը 3 հո գի ալ կըր նա 

ըլ լալ, 5 հո գի ալ»: Նրա ասե լով՝ Սկյու տա-

րում հայերն այն քան էլ շատ չեն, ինչ պես, 

ասենք, Քուր թու լու շում, Ֆե րի կո յում: Եվ 

դա է պատ ճա ռը, որ թա ղում նե րը քիչ են 

լի նում: Ըստ նրա՝ տա րե կան 20-25 թաղ-

ման արա րո ղու թյուն հա զիվ է լի նում: 

«Պետ րոս Դու րյա նի հանգս տա քարն է»,- 

հան կարծ ասաց զրու ցա կիցս, որից հե տո 

եր կուսս էլ լռե ցինք: Լու սան կա րի փոք-

րիկ շր ջա նա կից խա ղաղ, տխուր նա յում է 

Պետ րոս Դու րյա նը: «Դու րյա նի ձախ կող-

մում՝ մոր, աջ կող մում՝ եղ բոր շի րիմ ներն 

են»,- նկա տեց զրու ցա կիցս: Հս կա ծա ռե րի 

ստ վե րի տակ, փո ղո ցի եր թևե կից համ-

րա ցած՝ այս տեղ է, որ դար ձյալ սկ սում ես 

փնտ րել ան պա տաս խան հար ցե րի տրա-

մա գիծն ու մարդ կային հա րա բե րու թյուն-

նե րի իրա կան դի մա գի ծը: «Այս տե ղը վեր-

ջա կետն է, անոր հա մար կյան քին ար ժե քը 

կըր նանք ավե լի լավ գի տե նալ»,- ասում է 

Ստե փան Թա լաս լօղ լուն:

ԱՅՍՏԵՂԸ ՎԵՐՋԱԿԵՏՆ Է • ՄԱՐԻՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ




