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 Այս տեքստը գրել եմ 2016 թ. հուն վար– մարտ 

ամիս նե րին՝  նե րա ռե լով 2015 թ. սեպ տեմ բե րյան 

12 օրե րի ըն թաց քում գրված նո թե րը. այս մա սին նշել 

եմ նաև նե րա ծու թյու նում: Այն պետք է տպագրվեր 

2016 թ. ըն թաց քում՝ հայե րեն, ան գլե րեն և թուր քե րեն 

լե զու նե րով՝ թուրք գոր ծըն կե րոջ՝ Էքին Ջան Գյոկ սոյի 

տեքստի հետ  միա սին: Սա կայն ան գլե րեն թարգ մա

նու թյու նից հե տո սկսե ցին եր կա րատև բա նակ ցու

թյուն ներ՝ տեքստում տեղ գտած այս կամ այն մտքի, 

նա խա դա սու թյան և ար տա հայ տու թյուն նե րի վե րա

բե րյալ: Մաս նա վո րա պես, թուր քա կան կող մին դուր 

չէր եկել թուրք քա ղա քա ցիա կան ակ տի վին տրված 

իմ գնա հա տա կան նե րը: 

 Ման րա մաս նեմ: 2013 թ–ից ընդգրկված լի նե լով 

հայ– թուր քա կան հաշ տեց ման տա րա տե սակ ծրա

գրե րում՝ նկա տել էի, որ հայ մաս նա կից նե րը սիրտ 

ու էներ գիա էին դնում ծրագ րե րում, իսկ թուրք մաս

նա կից նե րը բա վա կա նին ան տար բեր էին: Գրել էի. 

« Մատ նե րի արան քով էին նա յում»: Ու զում եմ ընդգծել, 
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որ խոս քը վե րա բե րում էր ոչ բո լոր մաս նա կից նե րին, 

սա կայն այդ պի սի մի տումն ակնհայտ էր: Ըստ իս: 

Ըստ այդմ, վեր լու ծել ու որոշ վար կած ներ էի առա

ջար կել, թե ին չու է դա այդ պես: Տեքստի այդ հատ վա

ծը բա վա կան լայն ռե զո նանս էր առա ջաց րել թե՛ 

թուրք և թե՛ գեր մա նա ցի կազ մա կեր պիչ նե րի կող մից, 

որոնց կար ծի քով հայ– թուր քա կան ծրագ րե րում 

ընդգրկված թուր քա կան կող մի մաս նա կից ներն ու 

կազ մա կեր պիչ նե րը շատ բան են անում հայ– թուր քա

կան երկխո սու թյան հա մար: 

 Հե տո՝ 2016 թ. հու լի սին, Ստամ բու լի մո տա կա մի 

ծո վափ նյա հանգս տա վայ րում եր կօ րյա ռեֆ լեք սիա 

կազ մա կերպ վեց, որի ըն թաց քում փոր ձե ցինք մի

մյանց հաս կա նալ: Թուր քա կան կող մին ակնհայ տո

րեն դուր չէր եկել նաև Ցե ղաս պա նու հու կեր պա րը: 

Նաև, որով հետև այն հո րին ված կեր պար էր ու որևէ 

կերպ չէր ար տա ցո լում ճամ փոր դու թյան ըն թաց քը: 

Իսկ տեքստը պետք է լի ներ ճամ փոր դու թյան մա սին: 

Ես որո շե ցի, որ նե րա ծու թյուն կգ րեմ, որ պես զի բա

ցատ րեմ որոշ դե տալ ներ ու հստա կու թյուն մտց նեմ 

որոշ հար ցե րում: Այդ նե րա ծու թյու նը, որը գրել եմ 

Ստամ բու լյան ռեֆ լեք սիայից հե տո, ան փո փոխ 

կցված է տեքստին: 

 Ճա կա տագ րի հեգ նան քով Ստամ բու լի «Աթա

թուրք» օդա նա վա կա յա նից մեր թռիչ քը նա խա տես

ված էր հու լի սի 15 –ի գի շե րը, այ սինքն՝ այն օրը, երբ 

Թուր քիա յում տե ղի ունե ցավ հե ղաշրջման փորձ: Ինչ

պես հե տո պարզ վեց, մեր թռիչ քը եղել էր վեր ջին նե
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րից, որից հե տո օդա նա վա կա յա նը փակ վել էր: Այ

սինքն՝ Թուր քիա յում իրա վի ճա կը ավե լի սրվեց: Այդ 

պատ ճա ռով հայ և թուրք կազ մա կեր պիչ նե րի հա մա

ձայ նու թյամբ որոշ վեց գրքի հրա տա րա կու թյու նը հե

տաձ գել անո րոշ ժա մա նա կով, մինչև իրադ րու թյու նը 

կփոխ վի:

Իրադ րու թյու նը փոխ վեց: Դե պի վա տը: Այս օրե

րին, երբ գրում եմ այս տո ղե րը, Ստամ բու լում կա լա

նա վոր վել է Օս ման Կա վա լան, իսկ նրա նից առաջ 

ար դեն սկսել էին կա լա նա վո րել թուրք քա ղա քա ցիա

կան հա սա րա կու թյան մի շարք մարդ կանց: Մարդ

կանց, որոնք իրա կա նում ներ կա յաց նում են թուրք 

հա սա րա կու թյան այն շեր տը, որոնց էլ ես քննա դա

տել էի՝ ասե լով, որ մատ նե րի արան քով են նա յում 

հայ– թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: 

 Հի մա 2017 թ. նոյեմ բերն է: Գրե թե եր կու տա րի 

ան ց բուն ճամ փոր դու թյու նից: Իրա վի ճա կը Թուր քիա

յում և տա րա ծաշրջա նում բա վա կա նին փոխ վել է: 

Փոխ վել եմ նաև ես: Այս ըն թաց քում սո վո րել ու ավար

տել եմ Բու դա պեշ տի Կենտրո նա կան եվ րո պա կան 

հա մալ սա րա նի գեն դե րային գի տա կար գի ֆա կուլ

տետն ու այլ հա յացք ձեռք բե րել: Ու եթե հի մա այս 

տեքստը գրե լիս լի նեի, կգ րեի բո լո րո վին այլ տե

սանկյու նից ու բո լո րո վին այլ կե տեր կշեշ տադ րեի: 

Նախ նե րա ծու թյու նում հստա կո րեն կսահ մա նեի իմ 

դիրքն ու տե ղը տեքստում ու ճամ փոր դու թյան ըն

թաց քում, ինչ պես նաև լայն ռեֆ լեք սիայի մի ջո ցով 

կպատ ճա ռա բա նեի իմ այդ պի սի կեց վածք ըն դու նե լու 
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հիմքն ու բնույ թը: Բա ցի այդ՝ իմ նոր հա յաց քը քննա

դա տո րեն է նա յում Արև մուտ քին ու արևմ տյան քա ղա

քակրթու թյա նը, որին պար տա կան ենք կա պի տա լիզ

մի ծնուն դով ու դրա նից բխող այլ հետևանքնե րով, 

ինչ պի սին են ռա սա յա կան, գեն դե րային, դա սային և 

այլ խտ րա կա նու թյուն նե րը, ու հետևա բար այլ լույ սի 

տակ կանդրա դառ նայի նրանց մաս նակ ցու թյա նը 

հայ– թուր քա կան երկխո սու թյան կա յաց ման պրո ցե

սին: Վեր ջա պես, այժմ գտնում եմ, որ թուր քա կան 

կող մի մաս նակ ցու թյու նը հայ– թուր քա կան երկխո սու

թյա նը միա շերտ չէ, ու մատ նե րի արան քով նայե լու 

մա սին կար ծի քը չի ար տա հայ տում հաշ տեց ման 

գործ ըն թա ցում ընդգրկված թուր քա կան քա ղա քա

ցիա կան ակ տի վի բազ մա շեր տու թյունն ու այդ շեր

տե րի միջև եղած բարդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Իմ հե տա հա յաց ըն թեր ցա նու թյու նը ցույց տվեց, 

որ տեքստը գրել եմ հայ– թուր քա կան հա րա բե րու

թյուն նե րի վե րա բե րյալ ընդհան րա կան հա յացք ունե

նա լու տե սան կյու նից, ու այդ դիր քո րո շումն ակնհայտ է 

տեքստի ամե նա տար բեր հատ ված նե րում: Սա կայն 

փո խել տեքստի առանցքը՝ կնշա նա կի նո րից գրել 

ողջ տեքստը, որը հա մա րում եմ ոչ ճիշտ, ինչ պես նաև՝ 

ան հնար աշ խա տան քի ծա վա լի առու մով: Այդ պատ

ճա ռով որո շե ցի ուղ ղա կի տեքստից հա նել որոշ հատ

ված ներ: Մաս նա վո րա պես հա նել եմ մի լայն հատ

ված, որ տեղ ուղիղ քննա դա տում եմ թուրք քա ղա քա
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ցիա կան ակ տի վին: Կար ծում եմ, որ դրան ան դրա

դառ նա լու առիթ ներ հե տա գա յում դեռ կլի նեն: 

 Նաև ուզում եմ նշել, որ քա նի որ ի սկզբա նե 

տեքստը նա խա տես ված էր հրա պա րա կել երեք տար

բեր լե զու նե րով, բա վա կան շատ ծա նո թագ րու թյուն

ներ եմ արել՝ փոր ձե լով օտար ըն թեր ցո ղին հա սու 

դարձնել որոշ հայ կա կան հա մա տեքստեր: 

2017 թ., նոյեմ բեր
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 Մար դիկ տար բեր են, ու Ամե րի կան կրկին հայտ նա

գոր ծե լու հա վակ նու թյուն ներ չու նեմ: Հատ կա պես, որ 

այն հայտ նա գոր ծե լու կա րիք բո լո րո վին էլ չկար: Դիր քո

րոշ ման հարց է: Հա կա մար տու թյու նը կամ ավե լի ճիշտ՝ 

հա կա մար տող կող մի տե սա կե տը հաս կա նա լու հա մար 

պետք է փոր ձել աշ խար հը դի տել նրա աչ քե րով: 

Այս տեքստը, Դի– Վի– Վի Ին թեր նեյշ նա լի կող մից 

իրա կա նաց վող « Գոր ծե լով միա սին»1 ծրագ րի ճամ

փոր դա կան նոթ լի նե լուց զատ, նաև մի փորձ է մեր 

1  « Գոր ծե լով միա սին» ծրա գի րը Գեր մա նիայի ժո ղովրդա կան բարձրա-
գույն դպ րոց նե րի մի ու թյան Մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ինստի տու տի (Դի– Վի– Վի Ին թեր նեյշ նալ), « Հա զա րա շեն» Ազ գա բա-
նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հայ կա կան կենտրոն (Հա յաս տան) և 
« Պատ մու թյան հիմ նադ րամ» (Թուր քիա) կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա-
մա գոր ծակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող հայ– թուր քա կան հաշ տեց մանն 
ուղղ ված ծրա գիր է, որին նա խոր դել են «Լսե լով մի մյանց» և « Խո սե լով 
մի մյանց հետ» ծրագ րե րը: « Գոր ծե լով միա սին», ինչ պես նաև նա խորդ 
բո լոր ծրագ րե րը ֆի նան սա վոր վել են Գեր մա նիայի ար տա քին գոր ծե-
րի նա խա րա րու թյան կող մից: « Գոր ծե լով միա սին» ծրա գի րը չորս 
հիմնա կան բա ղադ րիչ նե րի միա վո րում է՝ բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի 
հա վա քագ րում, ճամ փոր դա կան ամ սա գիր, աճող ար խիվ և այս 
տեքստը՝ որ պես ճամ փոր դու թյան տեքստայ նա ցում։ 
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թուրք բա րե կամ նե րին ցույց տա լու, թե ինչ պես է հայ– 

թուր քա կան հաշ տեց ման գոր ծըն թացն ըն կալ վում 

հայ կա կան կող մում:

2015 թ. Ստամ բու լում մաս նակ ցե ցի մի լայ նա ծա

վալ ռեֆ լեք սիայի, որին հրա վիր ված էին հայ– թուր

քա կան հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցում ընդգրկված 

կազ մա կեր պու թյուն ներ, դո նոր ներ, ծրագ րի մաս նա

կից ներ և այլն. բա վա կա նին պատ կա ռե լի կազմ՝ եր

կու երկրնե րից: Ռեֆ լեք սիայի ըն թաց քում բազ մա թիվ 

պա թե տիկ մտքեր հն չե ցին հայ– թուր քա կան վաղնջա

կան բա րե կա մու թյան մա սին, ու նրանց լսե լով՝ զար

մա նում էի, թե ին չու է հայ– թուր քա կան սահ մա նը 

փակ: Զար ման քը մի պահ ընդհատ վեց, երբ թուր քա

կան կող մից մի կին հա մար ձակ վեց խո սել հաշ տեց

ման գոր ծըն թա ցի դժվա րու թյուն նե րի, այ սինքն՝ նույն 

բա նի մա սին տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ ըն կա լում նե

րի բախ ման մա սին: Նրան պա տաս խա նե ցին, որ 

գնում է սխալ ճա նա պար հով, ու ցույց տվե ցին ճիշտ 

ճա նա պար հը: Որից հե տո կի նը լռեց: Ես չկա րո ղա ցա 

հե տը խո սել, որով հետև նա շատ արագ դահ լի ճից 

հե ռա ցավ, ու ռեֆ լեք սիան նո րից շա րու նակ վեց հայ– 

թուր քա կան վաղնջա կան բա րե կա մու թյու նը վե րա

կանգնե լու ազ նիվ ու վսեմ տո նայ նու թյամբ: Զար ման

քը շա րու նակ վեց:
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* * *

« Գոր ծե լով միա սին» ծրա գի րը նա խա տես ված էր 

մեկ նար կել 2015 թ. սեպ տեմ բե րի 1 –ին Ստամ բու լից: 

Որոշ ված էր, որ 23 օրում խումբն ան ցնե լու է Ստամ

բուլ –Ա յաշ– Չան քըր– Դեր սիմ– Վար դո –Աղ րը– Կարս– 

Գյում րի– Թա լին –Էջ միա ծին –Երևան եր թու ղի ով, որ

պես զի 20 հայ և թուրք երի տա սարդ ներ փոր ձեն 

անցնել 1915 թ. ապ րի լի 24 –ի աք սո րի ուղի նե րով:

 Սա կայն այդ պես չե ղավ։ Թուր քիայի մա սով։ 

Որով հետև 2015 թ. հու նի սի 7 –ին Թուր քիայի խորհրդա

րա նա կան ընտրու թյուն նե րում ընդդի մա դիր քրդա 

մետ Ժո ղո վուրդ նե րի դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու

թյու նը, մոտ 13 տո կոս հա վա քե լով, մտավ խորհր դա

րան։ Որին սա կայն հա ջոր դե ցին նոյեմ բե րին նշա

նակ ված նոր ընտրու թյուն ներ: Բայց հու նի սի վեր ջից 

ար դեն մեր քուրդ և թուրք եղ բայր ներն իրար հետ 

այն պես կռվշ տո րե ցին, որ Դի– Վի– Վի Ին թեր նեյշ նա լը, 

առաջ նորդ վե լով խմ բի ան վտան գու թյան և ապա հո

վու թյան նկա տա ռում նե րով, որո շեց սեպ տեմ բե րի 

1– ին նա խա տես ված Թուր քիա այ ցե լու թյու նը հե տա

ձգել առնվազն մինչև նոյեմ բեր։ Հույ սով, որ ընտրու

թյուն նե րից հե տո կրքե րը կհան դարտ վեն։ Սա կայն 

կրքե րը հան դարտ վե լու փո խա րեն ավե լի բոր բոք վե

ցին, ու ան հան գիստ օջախ ներն ավե լի շա տա ցան՝ 

ընդգրկե լով Թուր քիայի ավե լի ու ավե լի լայն շրջան

ներ՝ այս պի սով ավե լի նե ղաց նե լով հայ– թուր քա կան 

բա րե կա մու թյուն քա րո զող մեր խմ բի այ ցե լու թյան 
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օղակ նե րը։ Ի վեր ջո, իրադ րու թյունն ավե լի շի կա ցավ, 

ու որոշ վեց, որ Թուր քիա չենք գնում: 

 Սա տեքստը կազ մա կեր պե լու առու մով որոշ 

դժվա րու թյուն ներ առա ջաց րեց, որով հետև որո շել էի, 

որ օրա գի րը բաղ կա ցած է լի նե լու եր կու մա սից, որոն

ցից յու րա քան չյու րը հա մար ժե քո րեն կար տա հայ տեր 

Հա յաս տա նում և Թուր քիա յում ան ցկաց ված ճամ փոր

դու թյուն նե րը: Սա կայն քա նի որ Թուր քիայի հատ վա

ծը չե ղարկվեց, ստեղծ ված վա կո ւու մը լրաց րի հաշ

տեց ման գոր ծըն թա ցում ունե ցած իմ փոր ձա ռու թյու

նից բխող պատ մու թյուն նե րով, որ պես զի հնա րա վո

րու թյուն ունե նայի խո սե լու հայ– թուր քա կան հա րա

բե րու թյուն նե րի տար բեր շեր տե րում առ կա խնդիր նե

րի մա սին, որոնք հիմ նա կա նում աշ խա տում են 

շրջան ցել: Այդ է պատ ճա ռը, որ տեքստը զուտ վա վե

րագ րու թյու նից բա ցի պա րու նա կում է հո րին ված

քային տար րեր: Այդ պի սի հո րին վածք է, օրի նակ, Ցե

ղաս պա նու հու կեր պա րը կամ վիր տո ւալ գնաց քը, 

որով ճամ փոր դում եմ Կար սում ծն ված իմ հայ րա կան 

պա պի կի հետ, որին, սա կայն, եր բեք չեմ տե սել: Սա

կայն տեքստի հե րոս ներն իրա կան մար դիկ են՝ 20 հայ 

և թուրք երի տա սարդ ներ, կազ մա կեր պիչ ներ Հա յաս

տա նից, Թուր քիայից և Գեր մա նիայից: 

 Մա քուր վա վե րագ րու թյու նը ներ կա յաց ված է 

օրագ րային նո թե րով, որոնք թվագրված են կոնկ րետ 

օրե րով, և որոնց բո վան դա կու թյու նը գրված է ճամ

փոր դու թյան ըն թաց քում, սա կայն հո րին ված քային 

տար րերն ավե լաց րել ու տեքստը ամ բող ջաց րել եմ 
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ծրագ րի ավար տից հե տո՝ ար դեն 2016 թ. հուն վար– 

մարտ ամիս նե րին, երբ պարզ դար ձավ, որ Թուր քիա 

չենք գնա լու:

 Ու զում եմ շնոր հա կա լու թյուն հայտ նել Դի– Վի– Վի 

Ին թեր նեյշ նա լին նման հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու 

հա մար, որով հետև 2011 թ–ից ընդգրկված լի նե լով 

հայ –ադրբե ջա նա կան, իսկ 2013 թ–ից ար դեն հայ– 

թուր քա կան հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցում՝ որո շա կի 

ճա նա պարհ էի ան ցել ու որոշ փոր ձա ռու թյուն կու տա

կել, որոնք ցան կա նում էի ինչ –որ կերպ տեքստայ

նաց նել: Փոր ձել եմ խմ բի աշ խա տանքն ու ծրագ րի 

տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րը նկա րագ րե լուն զու գա

հեռ՝ տեքստում ար տա հայ տել իմ փոր ձա ռու թյու նից 

բխող որոշ մտա հո գու թյուն ներ, որոնց մա սին գի տեն 

բո լո րը, բայց որոնց մա սին ոչ ոք հրա պա րա կայ նո

րեն չի խո սում:

2016 թ., հու լիս



 ՄԱՍ Ա  

  Գյում րի– Կարս գնաց քում
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 Գյումրվա1 Թուր քի մայ լա2 կոչ վող թա ղա մա սում 

եմ։ Ան հույս– քայ լա մո լոր։ Մի մայ լա, մի Ու րի բա բա, 

ինքն էլ 80 –ա կան նե րի վեր ջին քա ղա քը լքած։ Մարդ 

երեկ վա կե րա ծը չի հի շում, դե արի ու քա ռորդ դա րյա 

հնու թյան անուն պե ղի։ Թուրք գոր ծըն կերս, սա կայն, 

լիա հույս վճռա կա նու թյամբ քայ լում է։ Մու րա տը: Լռա

կյաց ու քչա խոս մի երի տա սարդ թուրք, որ Աջա

պահյա նի3 հետ հան դիպ ման ժա մա նակ, տե ղե կա նա

լով թա ղա մա սի գո յու թյան մա սին, եր կու ոտ քը մի կո

շի կի մեջ դնե լով՝ որո շել էր մի քա նի ժամ վա ըն թաց

1  Հա յաս տա նի երկրորդ խո շոր քա ղա քը. գտնվում է Հա յաս տա նի հյու-
սի սարևմ տյան հատ վա ծում և Թուր քիայի սահ մա նից 7–10 կմ հե ռա վո-
րու թյան վրա։

2  Թա ղա մաս Գյում րի ում: Այժմ ան վա նա կոչ ված է Ար ցա խի անու նով, 
սա կայն ժո ղովրդի մեջ դեռևս շրջա նառ վում է Թուր քի մայ լա ան վա նու-
մը, որ տեղ նա խա խորհր դային ժա մա նակ նե րում հայե րի հետ միա սին 
ապ րել են նաև թուր քա խոս մահ մե դա կան ներ: Հայե րը խո սակ ցա կան 
լեզ վում Անդրկով կա սում ապ րող բո լոր թր քա լե զու մահ մե դա կան նե րին 
ան վա նում են թուրք: 

3  Մի քայել եպիս կո պոս Աջա պա հյան, Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու Շի-
րա կի թե մի առաջ նորդ։
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քում Գյում րի ում Ալեք սանդրա պո լի4 հետ քե րը պե ղել՝ 

թուր քա կան տնե րով– բա նով, հետն էլ՝ քա նի մը պարկ 

հի շո ղու թյուն, անուն, պատ մու թյուն հայ թայ թել, որոնք 

կա րող էին ուղիղ և ան մի ջա կան կապ ունե նալ Սե

բաս տիայի5 հո րա կան պա պի տան հետ. այն տան 

հետ, որը հայ կա կան էր, սա կայն պա պը՝ ոչ։ 

 Թուր քա կան հետ քեր, այ դու հան դերձ, կան։ 

Որոնց մա սին թուր քե րը չգի տեն, վասնզի չենք խո

սում իրար հետ՝ կլի նի ար դեն մի հա րյուր տա րի։ Ու 

չգի տեն նրանք, որ թուր քե րեն բա ռե րի6 մի որոշ 

զանգված վա ղուց մեր առօ րեա կա նու թյան մաս է 

դար ձել՝ որ պես լուռ, բայց խո սուն վկա ներ մեր հա

մա տեղ ան ցյալ կյան քի։ 

Ամե նու րեք հոգ նա տանջ լռու թյուն է։ Կի սա փո շոտ 

ու սա լար կի կա րոտ փո ղոց նե րում դեպ քից դեպք ես 

մարդ տես նում։ Թե պետ Թուր քի մայ լեն քա ղա քի 

կենտրո նից շատ էլ հե ռու չէ։ Շուրջբո լո րը ցած րիկ 

տներ են շար ված, որոնք ան կա նոն արա հետ նե րով 

բաց վում են դե պի այլ նույ նա կերպ փո ղոց ներ ու ոլոր

վե լով վեր ջա նում ինչ –որ փա կու ղի նե րում։ 

4  Մինչև 1840 թ. քա ղա քի ան վա նու մը եղել է Գյում րի, որից հե տո 19–րդ 
դա րի սկզբին Ռու սա կան կայս րու թյան կող մից՝ Արևե լյան Հա յաս տա-
նը նվա ճե լուց հե տո այն ան վա նա կոչ վել է ռուս ցար Նի կո լայ I–ի կնոջ՝ 
Ալեք սանդրայի անու նով։

5 Թուր քիայի Սը վաս քա ղա քի նախ կին՝ հայ կա կան ան վա նու մը։ 
6  Հայե րե նում առ կա արա բե րեն ու պարս կե րեն փո խա ռյալ բա ռե րի մի 

մա սը հայե րե նին ան ցել է արաբ նե րի ու պար սիկ նե րի հետ ան մի ջա-
կան շփման մի ջո ցով, իսկ որոշ մասն էլ՝ թուր քե րե նի մի ջո ցով: Ներ-
կայիս հայե րե նը՝ թե գրա կան լե զուն և թե՛ բար բառ նե րը, հա րուստ են 
նաև թուր քե րեն, ռու սե րեն և այլ լեզ վա կան փո խա ռու թյուն նե րով:
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Չգի տեմ՝ Մու րա տին ոնց բա ցատ րեմ, որ հի մա 

Գյում րի ում ոչ մի թուրք չկա, ինչ պես նաև՝ թուր քի 

տուն։ Ինքն էլ է հաս կա նում, թերևս։ Սա կայն հղ վե լով 

հարևա նու հի տի կին Ռու զա նի խոս քին, որ մի քա նի 

հստա կեց նող հար ցից հե տո, այ դու հան դերձ, պնդեց, 

թե Ու րի բա բան Թուր քիայի թուրք է, մտքում փայ փա

յում է, որ Գյում րի ում թր քու հու տուն է գտել։

 Տունն էլ մի տուն լի ներ։ Ժան գո տած կա նաչ թի

թե ղյա մի հյու ղակ՝ շրջա փակ ված վշ տա կոծ լռու

թյամբ, որի կող քին երևում էին տե ղա հան ված մեկ 

այլ նույն պի սի հյու ղա կի բե տո նե քա րու քանդված 

հիմ քե րը։ Նրա տու նը, եթե կա րե լի էր այդ պես ան վա

նել, ճահ ճա գույն մգ լած մի զանգված էր, դե պի որ

տեղ մեզ առաջ նոր դեց Ու րի բա բայի նախ կին հարևա

նի երի տա սարդ որ դին ու որոշ կցկ տուր ման րա մաս

ներ պատ մեց նրա կյան քից։ 

Ու տես նել էր պետք Մու րա տի հուզ մուն քը, երբ 

պարզ վեց, որ գտել ենք Ու րի բա բայի տու նը։ Ու դրան 

հա ջոր դող սա ռած ժպի տը, երբ այ գի մտնե լով՝ պարզ

վեց, որ եղա ծը մի քո լի կին վայել հյու ղակ է։

— Չի կա րող պա տա հել, որ սա լի նի Ու րի բա բայի 

տու նը,— դուրս պր ծավ նրա բե րա նից այն բա նից հե

տո, երբ տի կին Ռու զա նի թոռ նու հին ոլոր– մո լոր արա

հետ նե րով տա րավ ու կանգնեց րեց խիտ թփե րով 

շրջա պատ ված կի սա խար խուլ, երե րուն մի ժան գոտ 

դռան առջև, որը ոտ քի մի լավ հար վա ծից բե րանքսի

վայր կպառ կեր։ Ին չո՞ւ չի կա րող պա տա հել, սի րե լի՛ 

Մու րատ։ Պա լա՞տ էիր ուզում տես նել՝ ոս կե հուռ պա

տե րով զար դար ված, թե՞ քա րե երկհար կա նի վիլ լա 
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մը։ Թուր քե րի7 հետ երկխո սել չի լի նում։ Երե խայի 

նման նե ղա նում են։ Եղ բա՛յր, չգի տե՞ս՝ ին չի ես եկել։ 

Չլի նի՞ կար ծում ես, որ եկել ես՝ իրար ջան ասենք ու 

ջան լսենք։ Դա էլ կլի նի, բայց ավե լի կարևոր գործ 

կա։ Հա րյու րա մյա հնու թյան։ Աղոտ հույ սեր կան, որ 

Հա յաս տան գա լուց առաջ գլխի ըն կել ես։ Որ էս տեղ 

բա ներ ես տես նել–լ սե լու, որոնք դուրդ հաս տատ չեն 

գա լու։ Ու սա դեռ նրանք, ով քեր Մու րա տի պես ներ

քուստ պատ րաստ են երկխո սու թյան։ Բայց մի տե

սակ կա, ինքն էլ մե ծա մաս նա կան տե սակ, որ էն 

գլխից գի տի՝ ինչն ին չոց է, ու, բնա կա նա բար, դա վա

ճան8 հայերն էին մե ղա վոր կա տար վա ծի մեջ։ 

 Հի մա ինքն էլ, իմա ցար, առաջ նորդ վե լով եղ բայ

րա կան բա րի ցան կու թյուն նե րով ու ըն դա ռաջ գնա

լով քա ղա քա կիրթ աշ խար հի հոր դոր նե րին, ցան կա

նում է մեծ եղ բո րը վայել տո նով քա նի մը խոսք մեր 

հետ փո խա նա կե լու շնորհ մը պարգևել։ Որի հա մար, 

գի տե՞ս, պի տի ծունր դրած ոտք նե րը պա գենք ու եր

ջան կու թյու նից փակ ված աչ քե րով շնոր հա կա լու թյուն 

շշն ջանք նման մե ծա պա տիվ վար մուն քի հա մար։ 

7   Գոր ծա ծե լով թուրք կամ թուր քեր եզ րե րը՝ հե ղի նա կը նկա տի ունի ան-
ձի ոչ թե էթ նիկ պատ կա նե լու թյու նը, այլ Թուր քիայից լի նե լը: Թե պետ 
Թուր քիա յում ապ րում են բազ մա թիվ էթ նիկ ինքնու թյամբ մար դիկ, 
սա կայն հայ հան րու թյու նում Թուր քիայի բնա կիչ ներն ըն կալ վում են 
որ պես թուրք: 

8   Ցե ղաս պա նու թյան մա սին Թուր քիայի պաշ տո նա կան թե զը եր կար 
տա րի ներ հյուս վել է հայե րի դա վա ճան լի նե լու շուրջ, որոնք ան ցել են 
ռուս նե րի կող մը։
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* * *

 Ու րի բա բան, սա կայն, ամե նայն հա վա նա կա նու

թյամբ ադրբե ջա նու հի էր, որն այժմ հա վա նա բար ապ

րում է անազգ ժա մա նա կի ու ադրբե ջա նա կան տա րա

ծու թյան հատ ման ինչ –որ կե տում ու որոշ մտքեր ունի, 

եթե, իհար կե, դեռ Ալ լա հի կամ քով չի լքել եր կի րը՝ հա

նուն երկնային ար քա յու թյան։ Մենք գե րա դա սում ենք 

ընտրել տար բե րա կը, որ անազգ ժա մա նա կի անարգ 

հար ված նե րին դի մա կայե լով՝ նա եր բեմն հի շում է այն 

նռ նե րը, որ վա ճա ռում էր Ադրբե ջան– Հա յաս տան չսահ

մա նից դե պի Լե նի նա կան9 առաք ված բա րե կամ նե րի 

մի ջո ցով, ու որոն ցից մի քա նի նուռ 1970 –ա կան նե րին 

գնել ու կե րել է իրենց մայ լի Ռու զա նը հղի ժա մա նակ, 

վասնզի սիր տը նուռ էր ուզում։ Իսկ ադրբե ջա նա կան 

նռ նե րը հո՞ նուռ չէ ին։ Պա՜հ– պա՜հ– պա՜հ։ Նույ նիսկ ես այդ 

նռ նե րի հետ հի շո ղու թյուն ներ ունեմ։ Հորս պատ ճա ռով, 

որ Զվարթ նո ցի տո նա վա ճա ռում10 պա տա հա բար հան

դի պել էր մի ադրբե ջան ցու, որ նուռ էր բե րել վա ճա ռե

լու ու լույ սով չէր հասց րել հետ գնալ։ Ու այդ գի շերն 

օթևա նեց մեր տա նը՝ ձեռ քի տակ ունե նա լով երեք 

տռուզ պարկ՝ լի խո շոր ու բո սո րա գույն նռ նե րով։ 

9   Գյում րու մյուս ան վա նու մը 1924–1990 թթ.: Ան վա նա կոչ վել է կո մու-
նիստնե րի առաջ նորդ Վլա դի միր Իլյիչ Լե նի նի անու նով։

10   Էջ միա ծին –Երևան մայ րու ղուն կից տե ղա կայ ված Զվարթ նո ցի տո նա-
վա ճա ռը շատ եր կար տա րի ներ եղել է Խորհր դային Հա յաս տա նի 
միակ տո նա վա ճա ռը, որ տեղ հա գուստ էին վա ճա ռում: Եր բեմն նաև՝ 
միրգ: Հի մա այդ վայրն ավե րակ է։
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Ու րի բա բայի վա ճա ռած նռ նե րը դեպ քից 

առնվազն հի սուն տա րի հե տո առար կա յա ցել ու 

կամրջել էին Հա յաս տան– Թուր քիա փակ սահ մա նի 

արան քով սո ղոս կած տկար երկխո սու թյու նը, որը չգի

տես երկխո սությո՞ւն է, թե՞ հայե րեն մե նա խո սու թյուն։ 

Ու րի բա բայի վա ճա ռած նռ նե րի պատ մու թյու նը 

Մու րա տին դուր է գա լիս։ Նա ցան կա նում է տես նել 

տի կին Ռու զա նի որ դուն, որ մոր փո րում սնվել էր այն 

նռ նե րի հյու թով, որ կե րել էր տի կին Ռու զա նը, որ 

գնել էր Ու րի բա բայից, որը վա ճա ռում էր՝ չաշ խա տե

լու և եր կու որ բուկ աչ քի առաջն ունե նա լու հան գա

մանքնե րի բե րու մով դրդ ված։ Այն նռ նե րի,11 որոնք 

ման կու թյան պես քաղցր էին ու ան ձկա լի։ 

* * * 

Ու րի բա բայի տան որո նում նե րին նվի րած Մու

րա տի ան խոնջ ցան կու թյու նը մեջս արթ նաց նում է 

եր կա մյա զգա ցո ղու թյուն ներ, որոնք ինձ տա նում են 

կլոր եր կու տա րով հետ, երբ «Հրանտ Դինք» հիմ

նադրա մի12 մի ծրագ րով առա ջին ան գամ գնա ցի 

Ստամ բուլ, ու մեզ տա րան Քում քա փի՝13 տե ղի բո ղո

11  Թե պետ Հա յաս տա նի որոշ մար զե րում ևս նռ նե նի մշակ վում է, սա-
կայն խորհր դային շրջա նի մթեր քի շու կա նե րում Ադրբե ջա նից բեր ված 
նռ ներն ավե լի նա խընտրե լի էին, որով հետև ավե լի խո շոր էին, կար-
միր և քաղցր։ 

12  2007 թ. հուն վա րի 19 –ին թուրք ազ գայ նա կա նի կող մից սպան ված թուր-
քա հայ լրագ րող Հրանտ Դին քի անու նը կրող հիմ նադ րամ Ստամ բու լում: 

13  Թա ղա մաս Ստամ բու լի Ֆա թիհ վար չա կան շրջա նում, որ տեղ պատ-
մա կա նո րեն բնակ վել են պոլ սա հայե րը։ Տա րի նե րի ըն թաց քում, երբ 
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քա կան եկե ղե ցու նկու ղում ծվա րած հա յաս տան ցի 

հայ երե խա նե րի հա մար դպ րոց։ Ու բան– ման զգա ցի: 

Քում քա փի ի փո ղոց նե րում։ Ծե րուկ Ջոյ սը բան– մա նին 

հաս տատ անուն կտար, բայց մենք՝ ուր, Ջոյսն՝ ուր։ 

Ծն վածդ օր վա նից կա թեց նում են, թե քիչ14 ենք մենք, 

ու կարճ է մեր մտքի ուղե նի շը։ Հա կա ռակ դեպ քում 

հենց հի մա լեզ վիս եր կա րու թյան մի նա խա դա սու

թյամբ մտքա կոխ կա նեի բան– մա նի պա հե րով։ Դե, 

փաս տա ցի, հայի շունչ էի զգա ցել Քում քա փի ում, թե

պետ դրա հա մար ոչ մի հիմք էլ չկար։ Ամեն ինչ՝ մինչև 

վեր ջին խազ մահ մե դա կա նու թյուն էր շն չում՝ սկսած 

լեզ վից, վեր ջաց րած նեղ լիկ փո ղոց նե րի եզեր քով 

շար ված ցած րապ ճեղ սե ղան –ա թո ռիկ նե րով: Միտքդ 

կա րող է խաբ վել, սա կայն հո գիդ՝ ոչ։ Հա վա նա բար 

ասած կլի նի միջ նա դա րյան մի իմաս տակ։ Չլի նի էլ՝ 

կհայտ նա գործվի։ Բրի տա նա ցի գիտ նա կան նե րը15 

էն գլխից էդ գոր ծի վրա են։ 

Ստամ բուլն ընդլայն վեց, պոլ սա հայե րը տե ղա փոխ վե ցին ավե լի նոր, 
բա րե շեն թա ղա մա սեր: Հի մա այն տեղ բնակ վում են Հա յաս տա նից 
ժա մա նած աշ խա տան քային միգ րանտնե րը՝ հիմ նե լով « Փոք րիկ Հա-
յաս տան» ոչ ֆոր մալ հա մայնք։ Քում քա փի ում են գտնվում նաև Պոլ-
սո հայ պատ րիար քա րա նը, Ս. Աստվա ծա ծին Մայր եկե ղե ցին, 
Ս. Հա րու թյուն առա քե լա կան և Գե տիկ փա շայի ավե տա րա նա կան 
եկե ղե ցի նե րը։

14  Հայ հան րու թյան շրջա նում գե րա կա կարծրա տիպ, հա մա ձայն որի 
Հա յաս տա նը, լի նե լով քիչ բնակ չու թյամբ փոքր եր կիր, դա րե րի ըն-
թաց քում միշտ հա լած վել ու ճնշվել է թշնա մի նե րի կող մից, և հայե րը 
միշտ գտնվում են ստո րա դաս վի ճա կում և չեն կա րող ոտք մեկ նել 
աշ խար հի հետ։ 

15  Հեգ նա կան մեմ։ Հա յաս տա նի մա մու լի մի որոշ հատ ված եվ րո պա կան 
մա մու լից թարգ մա նու թյուն ներ, հոդ ված ներ է ընտրում, որ տեղ 
հղում է ար վում բրի տա նա ցի գիտ նա կան նե րին, ու այդ գե րակշ ռու-
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* * *

 Ու րի բա բային կամ ավե լի ճիշտ՝ նրա մա սին 

եղած հի շո ղու թյուն նե րը գտնե լու հա մար ոտ քի տակ 

ենք տա լիս Թուր քի մայ լեն, որ տեղ Մու րատն ար դեն 

նա խորդ օրը եղել էր։ Ես նրան օգ նում եմ թարգ մա

նու թյան հար ցում. մեր շփման լե զուն ան գլե րենն է։ 

Սա կայն հայտ նա բե րում եմ, որ Գյում րի ում թուր քե րեն 

իմա ցող բազ մա թիվ մար դիկ կան. ան հայտ փաստ 

երկրիս մա սին, որ տեղ ապ րե լով՝ թվում է, թե ամեն 

ինչ գի տես քո են թամ շա կույթ նե րի մա սին։ Խա բու սիկ 

գի տե լիք է՝ սո վե տա կան16 ծագ մամբ, երբ իմա ցու թյան 

սահ ման նե րը կոնկ րետ ու որո շա կի էին՝ ընդգրկե լով, 

իբրև ան սահ մա նու թյու նը։

 Հենց այդ մարդ կանց օգ նու թյամբ էլ Մու րա տը 

նա խորդ օրն ըն կել էր Ու րի բա բայի հետ քի վրա։ Թուր

քա կան հետ քեր փնտրե լիս խո սել էր նվազ թուր քե րեն 

իմա ցող մի մե կի հետ, որն էլ նրան տուն էր հրա վի րել 

ու սե ղան բա ցել։ Տա նե ցի նե րից մեկն էլ հըն թացս 

ասել էր, թե հարևա նու թյամբ Ու րի բա բա անու նով մի 

թուրք է ապ րե լիս եղել։ 

թյու նը ծնել է մի մեմ, որ եթե մի ֆե նո մեն ուսում նա սիր ված չէ, ապա 
բրի տա նա ցի գիտ նա կան ներն ան պայ ման դա կա նեն։

16  Խորհր դային շրջա նում հա սա րա կու թյու նում չվի ճարկվող ճշմար տու-
թյուն էր ցան կա ցած տպա գիր տեքստ կամ հան րային խո ղո վա կով 
ար տա բեր ված միտք։ Քա նի որ այդ խո ղո վա կը շատ նեղ էր ու միա-
տե սակ, հա սա րա կա կան լայն խավն ապ րում էր բա ցար ձակ ճշմար-
տու թյուն նե րով սահ մա նագծ ված իրա կա նու թյու նում, որ տեղ ստեղծ-
ված մի օ րի նա կու թյան պատ րան քի որևէ մեկ նա բա նու թյուն կամ հար-
ցադ րում չկար։ Խոս քը չի վե րա բե րում էլի տա նե րին, որոնք ունե ցել են 
ին ֆոր մա ցիայի այլ խո ղո վակ ներ։ 
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Հի մա եկել ու ուզում է Ու րի բա բայի տու նը գտնել։ 

Խա թա է էս տղեն։ Մի հսկա մայ լա, մի Ու րի բա բա։ Դե 

արի ու գտի։ Ան հույս գործ է։ Մտա ծում եմ ու կո ղանց 

մտա հա յում Մու րա տի ան թա փանց դեմ քը, որը յուր 

մտքե րը սքո ղե լու հա մար հե տը քառ սուն թոփ ան լվա 

կտավ է ման ածում:17

 Մու րա տը, սա կայն, ան դրդ վե լի է։ Որո շել է, որ 

գտնե լու է Ու րի բա բայի տու նը, ու ես էլ եմ ման րից 

վա րակ վում նույն տրա մադ րու թյամբ: Աշ խու ժո րեն 

հար ցու փորձ ենք անում բո լոր ան ցորդ նե րին։ Հըն

թացս ներ կա յաց նում եմ Մու րա տին։ Ասում եմ, որ 

թուրք է ու զին ված քան քա րա հեն մտքե րով ու 

աննկուն տրա մադ րու թյամբ, եկել է՝ հայ– թուր քա կան 

վաղնջա կան բա րե կա մու թյու նը վե րա կանգնե լու ազ

նիվ մտադ րու թյամբ։ Իհար կե։ Ան տա րա կույս։ Կաս

կա ծո ղին ոտ քի վրա կհա մո զենք։ Հղաց քով, որ հե տը 

բե րել է Ստամ բու լից։ 

Իմ հայ րը ծն վել է հայի տա նը։ Ասում է Մու րա տը։ 

Իմ հայրն ասել է, որ Սե բաս տիան հայ կա կան քա

ղաք է եղել։ Ու մի եր կու տա րի առաջ որո շե ցի գնալ 

Սե բաս տիա: Հե ծա նի վով: Ես սի րում եմ հե ծա նի վը, 

որով հետև ապ րում եմ հե ծա նի վի ժա մա նա կում: Հե

ծա նի վի ժա մա նա կը բազ մա թիվ բա ներ է թույլ տա

լիս, որ հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել ավ տո մե քե նայի 

ժա մա նա կում։ Զո րօ րի նակ, հո վիվ դառ նալ ու այդ

կերպ փող հա վա քե լով՝ իրա կա նաց նել մտադրվածս 

ճամ փոր դու թյու նը: Հե ծա նի վը նաև մարդ կային է, ու 

17 Փո խա ռու թյուն « Սա սուն ցի Դա վիթ» հայ կա կան էպո սից։
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հե ծան վե լով մար դուն ավե լի ես մո տե նում, իսկ ավ

տո մե քե նայի ժա մա նակն արագ է, ու այն հե ռաց

նում է մար դուց: Երբ ես հե ծա նիվ եմ վա րում, մտնում 

եմ հե ծա նի վի ժա մա նա կը: 

Ես ուզում եմ շուր ջերկրյա ճամ փոր դու թյուն իրա

կա նաց նել ու այ ցե լել բո լոր հա յա շատ վայ րե րը։ Որո

շել եմ մի քար վերց նել Սե բաս տիայի պա պա կան 

տա նից ու հետս ման ածե լով՝ ցու ցադ րել բո լո րին։ 

Առա ջի նը գնա լու եմ Վա շինգտոն, որով հետև Ստամ

բու լում մի հայ կնոջ հետ ծա նո թա ցա, որի պա պը Սե

բաս տիայից է։ Այդ կինն ամուս նու հետ պտտվում էր 

աշ խար հի շուր ջը։ Իրենց մո տո ցիկ լե տով։ Բայց ես դա 

կա նեմ հե ծա նի վով։ Մար դիկ տար բեր կերպ են ար

տա հայ տում իրենց զգաց մունքնե րը, ես դա անում եմ 

հե ծա նի վով, որով հետև իմ մարմ նի մա սե րը շարժվում 

են հե ծա նի վի արա գու թյամբ։ Ես մի քար կվերց նեմ 

սե բաս տա կան իմ հո րա կան տա նից ու կտա նեմ այն

տեղ, որ տեղ շատ հայ կա: Ցան կա նում եմ այդ ժես

տով ցույց տալ, թե ինչ է Ցեղաս պա նու թյու նը։ 

* * *

 Մու րա տին ներ կա յաց նում եմ ան ցորդ նե րին։ Ու 

հատ կա պես նշում եմ նրա թուրք լի նե լը։ Որոշ ան ցորդ

ներ սառն ու չոր կարճ են կա պում, հատ կա պես մի 

երի տա սարդ, որի խա նու թի տե ղում, ասում էին, թե 

ժա մա նա կին թուր քի տուն է եղել։ Շա տե րը, սա կայն, 

եր կա րու ձիգ կանգնում են ու լայ նա բաց սրտով պատ
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մում եր կու ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան մա սին։ 

Ու ժպ տում է Մու րա տը։ Փայ լող դեմ քով։ Տե ղով մեկ 

ճառա գում է։ Սա կայն ան ցորդ նե րից մեկն ասում է, որ 

հայե րի ու թուր քե րի միջև դա րա վոր թշնա մու թյուն կա։ 

Ու այդ թշնա մու թյու նը նույ նու թյամբ պրոյեկտված էր 

հայ –ադրբե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում, որոնք 

ինչ –որ 30 տա րի առաջ դեռևս եղ բայ րա բար եփ

վում էին մի հսկա կաթ սա յում։ Կի նը շա րու նա կում է, 

սա կայն Մու րա տը չի լսում։ Չի ցան կա նում լսել, թե ին

չու են հայերն ատում թուր քե րին։ Գնանք։ Ասում է։ Շա

րու նա կենք Ու րի բա բայի որո նում նե րը։ Ու շա րու նա

կում ենք։ Մինչև պա տա հա բար հան դի պում ենք տի

կին Ռու զա նին, որն իմա նա լով Մու րա տի թուրք լի նե լու 

մա սին, ան մի ջա պես տուն է հրա վի րում՝ սուրճ խմե լու, 

ու պատ մում, որ թուր քե րի հետ շատ ջերմ հա րա բե րու

թյուն ներ են ունե ցել։ Ու մեկ էլ խոս քի մեջ ասում է, որ 

Ու րի բա բա անու նով հարևան են ունե ցել, որ Ղա րա

բա ղյան պա տե րազմն սկսվե լուց առաջ բազ մա թիվ 

ադրբե ջան ցի նե րի հետ հե ռա ցել է Հա յաս տա նից։ 

Ա՜յ քեզ բան։ Տե սա՞ր՝ ոնց գտնվեց։ Մու րա տի ուրա խու

թյա նը չափ չկար։ Ես էլ եմ միա նում։ Տի կին Ռու զա նի 

թոռ նու հին Մու րա տի սուր ճը մա տու ցում է մեկ բա ժակ 

ջրի18 հետ, որով հետև ռու սե րեն թարգ մա նու թյամբ 

թուր քա կան սե րիալ ներ է նա յում։

18  Թուր քիա յում սուր ճը պար տա դիր մա տուց վում է մեկ բա ժակ ջրի հետ, 
սա կայն Հա յաս տա նում այն սո վո րա բար մա տու ցում են քաղց րա վե-
նիքի հետ։ 
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 չուք– չաք– չա րաք– չաք, գնացք ներ սլա նում, չուք– 

չաք չա րաք– չաք, տա նից են հե ռա նում

 չուք– չաք– չա րաք– չաք, գնացք ներ սլա նում, չուք– 

չաք չա րաք– չաք, տա նից են հե ռա նում

 ճա նա պաաաաարհ, ճա նա պա րհ, ճա նա պա՛րհ, 

ճա նա պարհ, ճա− նաա պարհ20

 Գյում րի– Կարս գնաց քում եմ:21 Իրի կուն է, ու հաս

նում ենք Գյում րի։ Ես նստած եմ պա տու հա նի կող քին։ 

Պապս պատ մում է, թե ոնց է թուր քե րից փրկվել, իսկ 

ես մտա հա յում եմ Գյումրվա մայ րա մու տը։ Մտ քեր 

չկան։ Ինչ պես նաև այդ մայ րա մու տը նկա րագ րե լու 

19 Թուր քե րեն fırıncı նշա նա կում է հաց թուխ:
20  Հատ ված Տո տիկ մա կա նու նով Աշոտ Բե գո յա նի « Ճա նա պարհ» եր-

գից, որը 1980 –ա կան նե րի հայ կա կան ռա բի սի հի թե րից էր: 
21  Գյում րի– Կարս եր կաթ գի ծը շա հա գործվել է 1899 թ. հու նի սի 21 –ին 

(« Թիֆ լիս –Ա լեք սանդրա պոլ– Կարս եր կաթգ ծի կա ռու ցու մը», Սո նա 
Միր զո յան, Ջան դան Բա դեմ, էջ 83) և գոր ծել է ընդհուպ մինչև 
1993 թ. հու լի սի 6 –ը, երբ հայ –ադրբե ջա նա կան կոնֆ լիկ տի հա մա-
տեքստում Թուր քիան միա կող մա նի ո րեն փա կեց սահ մա նը Հա յաս-
տա նի հետ:
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ցան կու թյուն։ Դե մայ րա մուտ է, է՜ լի։ Արևն իր հա մար 

պտտվում է, մար դիկ՝ այդ մա սին հե քիաթ ներ մո գո

նում։ Մար դուն թող նես՝ մի գլուխ մո գո նի։ Նույն ձևով 

կրոն կոչ վա ծը չմո գո նե՞ց, որի պատ ճա ռով իրար են 

մոր թում։ Հի մա դրել ես՝ արի տար։ Աղ ջիկ ես՝ տա կից 

դուրս արի։ 

 բիրտ մա տե րիան բո լոր մարդ կանց հա մար է, բայց 

հատ կա պես նրանց հա մար, որոնց միտ քը պտտվում է 

իրենց քթի շրջա կայ քում 

ի՞նչ կա սուբս տանտնե րից ավե լի հզոր, եթե ոչ՝ միտ քը

 բո լոր հե ղա փո խու թյուն նե րը ծն վում են մտքում՝ հե տո 

տեքստայ նաց վում

մնա ցա ծը մե թո դա բա նու թյան հարց է

արդ, ուրեմն ի՞նչ կարևոր է մա տե րիայի տե սա կը

 սահ ման ներ չկան 

փոր ձած և հա մոզ ված է

ես նստած եմ գնաց քում 

ականջնե րիս մեջ՝ տո տի կը

մտքով՝ որ տեղ պա տա հի 

իսկ ավե լի կոնկ րետ՝ որ տեղ ցան կա նամ 

օրի նակ՝ հո րա կան պա պուս հետ

 գյում րի– կարս գնաց քի մի կու պե ում 

որով գնում ենք մազ րա

 սա գյուղ է կար սում 

որ տեղ նա ծն վել, մե ծա ցել ու մի երեք ան գամ 

փրկվել է թուր քե րից

 մի ան գամ՝ թուրք ֆը ռըն ջու շնոր հիվ
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* * *

 Ֆը ռըն ջի՞ն։ Ամեն ազ գի մեջ էլ լա վը կա։ Նա տե

սավ, որ մոտ 1500 հայ սո վից ու ցր տից մա րա գում մա

հա նում է։ Ցուրտն էլ ի՞նչ ցուրտ։ Կար սի կտրող սառ

նա մա նիք։ Ու օրը 10–20 դիակ էին դուրս հա նում։ Մա

րա գից, որ տեղ միայն ծղոտ էր։ Ու ոջ լա կույ տի մի 

կոնգլո մե րատ, որի շարժմուն քից ծղո տը ել նում –իջ

նում էր։ Հայերն ամ բող ջու թյամբ մերկ էին։ Միայն մի 

լա թի կտոր էր փա թա թած կոն քե րին: Թուրք չաուշն 

այդ պես էր կար գադ րել, որ պես զի գե րի նե րը չկա րո

ղա նային փախ չել։ Ու այդ պես մերկ էլ աշ խա տում էին։ 

Մինչև գա րուն 1500 –ից մնա ցել էին 300 –ը։ Այն տեղ մի 

լճակ կար սա կայն, որի տա կից տաք ջուր էր հոր դում: 

Պապս չաու շի հետ լե զու էր գտել ու ամեն օր աշ խա

տան քից հե տո այն տեղ լո ղա նում էր։ Որ տեղ էլ հան

դի պեց ֆը ռըն ջուն։ Նրա բա զու կը կարճ էր ու չորս հո

գու հա մար էր հա գուստ ճա րե լու։ Պապս ֆը ռըն ջու 

առա ջար կու թյան մա սին պատ մում է միայն երեք հո

գու։ Միայն նրանց, որոնց վս տա հում է։ Ու առա վոտյան 

նրան կան չում են թուրք չաու շի մոտ։ Չաու շը, թե՝ Հա

րու թի՛կ, լսել եմ, որ ուզում ես փախ նել։ Գետ նա պա

տառ՝ եր դում– կա կան։ Փր կու թյուն չկա։ Ու մա րա գից 

բե րում են մի հայի, որը, փա խուս տի մա սին մատ նե

լով, հույս ուներ վճա րել սե փա կան կյան քի գի նը։ 

Բնա կա նա բար, սու խոյ ատ կազ է գա լիս պապս։ Իսկ 

չաու շը հաստ գա վա զա նը տա լիս է պա պուս, թե 50 

զարկ տուր ըն կե րոջդ, եթե խա բում է։ Ու տա լիս է։ 
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Ամեն մի զար կը՝ մի մա հա ցու հար ված։ Մատ նիչն այդ 

զար կե րից մա հա նում է։ 

* * *

գնաց քը շա րու նա կում է փն չալ

 պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք 

իսկ ես՝ տա րու բեր վել 

պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք

 մեկ էլ վա գո նա վա րը հայ տա րա րում է

 գյում րի –ա խու րյան կա յա րան

 հա սանք, իջե՛ք

 

Օր առա ջին, սեպ տեմ բե րի 13 

Մեր առա ջին կան գա ռը Գյում րի ում էր, սա կայն 

մինչև Գյում րի գնա լը մենք հան դի պե ցինք Երևա նում 

ու կի սատ–պ ռատ ծա նո թա ցանք Գրի գոր Լու սա վո րիչ 

փո ղո ցում գտնվող մի հյու րա նո ցում: Որի լո գա րան

նե րից մե կում կա տա րյալ ջրհե ղեղ էր։ Խիստ կաս

կած ներ ունեմ, որ Կար մենն22 էր պատ ճա ռը։ Որով

հետև մեր տաս նօ րյա ուղևո րու թյան ըն թաց քում նրան 

բա ժին ըն կած բո լոր հա մար նե րի լո գա րան նե րում 

նույն վի ճակն էր։

 Հե տո լցվե ցինք մարշ րուտ կա ներ ու դուզ Գյում րի: 

Սա կայն ճա նա պար հին եր կու ժա մով կանգ առանք 

22   Կար մեն Բե քեն բախ, ար վես տի պատ մա բան, Աճող ար խի վի պա-
տաս խա նա տուն և ցու ցա հան դե սի հա մադ րո ղը:



Պ
Ա
Տ
Հ
Ա
Յ
ի–Թ
Ո
ՒՐ

Ա

Ա
Ն
ԱՍ
Ա
Հ

Ա
Ն
Ո
Ւ

30

Աշ տա րա կում,23 որ տեղ Կա րե նենց24 մա ռա նում պի տի 

ճա շեինք։ Կա րե նը հե տաքրքիր աու րա ուներ, իսկ 

նրա պա պա կան տու նը լի էր տա րաբ նույթ պատ մա

կան իրե րով ու հի շո ղու թյուն նե րով, հյու րա սե նյա կի 

պա տին նույ նիսկ հրա ցան կար կախ ված, որը թե պետ 

ՀՀՇ–ի25  ժա մա նա կով բռնագ րա վել էին, սա կայն հի շո

ղու թյուն նե րի վրա էլ հո չէ ի՞ն կա րող վե տո դնել։ Հենց 

այդ տան հյու րա սե նյա կում էլ կա յա ցավ մեր ծա նո

թու թյու նը։

 Մոտ 40 հո գի էինք։ Հս կա մի խումբ։ Որից գրե թե 

կե սը՝ հայ և թուրք մաս նա կից ներ, եր կու գրող՝ ես ու 

Էքի նը,26 իսկ մնա ցա ծը՝ կազ մա կեր պիչ ներ Հա յաս տա

նից, Թուր քիայից ու Գեր մա նիայից. մեկ մաս նակ ցին՝ 

գրե թե մեկ կազ մա կեր պիչ հաշ վար կով։ Ես մի ման

կա տուն գի տեմ, որ տեղ 8–9 երի տա սարդ ներ են ապ

րում։ Նրանց կյան քը կազ մա կեր պում են 10 աշ խա

տող, բայց դա չի նշա նա կում, որ խնդիր ներ չկան։ 

Ուլ րի կեն27 առա ջար կում է, որ մաս նա կից նե րը 

ներ կա յա նան ըն տա նե կան պատ մու թյուն նե րով, ու 

23   Քա ղաք Հա յաս տա նում, Երևա նից՝ 13 կմ դե պի հյու սիս –արև մուտք:
24   Կա րեն Հա կո բյա նը 2013 թ. իրա կա նաց ված հայ– թուր քա կան « Խո սե-

լով մի մյանց հետ» ծրագ րի հայ կա կան խմ բի փեր ֆոր ման սի մեն-
թորն էր: Ծրագ րի նյու թե րը տպագրվել են 2015 թ. հայե րե նով, թուր-
քե րե նով և ան գլե րե նով հրա տա րակ ված « Մուշ, քաղցր Մուշ» գրքում:

25   Հայոց հա մազ գային շար ժում, 1988թ. սկսված քա ղա քա կան շար-
ժում, որը Հա յաս տա նին տա րավ ան կա խու թյան ճա նա պար հով: Ղա-
րա բա ղյան պա տե րազ մի ավար տից հե տո որոշ մարդ կանց մոտ զեն-
քեր կային, ու մանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու նպա տա կով 
իշ խա նու թյուն նե րը հա վա քում էին բո լոր զեն քե րը:

26  Էքին Ջան Գյոկ սոյ, ծրագ րի թուրք գրո ղը:
27   Ուլ րի կե Փուշ, « Գոր ծե լով միա սին» ծրագ րի ղե կա վար, Գեր մա նիա:
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ինքն էլ սկսում է: Թուր քա կան կող մից մտա պահ վում 

են Մու րա տի սե բաս տա կան պա պի պատ մու թյու նը, 

ինչ պես նաև Քրդս տա նից ժա մա նած Գու լեի ինքնա

ներ կա յա ցու մը: Ճիշտ այդ պես՝ Քրդս տա նից։ Պստլիկ, 

չա մի չի վրա մի աղ ջիկ հա մար ձա կո րեն ներ կա յա

ցավ՝ ես Գու լեն28 եմ Քրդս տա նից։ 

Գեր մա նա կան կող մից ֆիքսվում է միայն հաղ

թան դամ, բա րե տես Ֆա բիա նը,29 որը ներ կա յա նում է 

որ պես ճամ փոր դա կան ամ սագ րի մի նիս տիր։ Թեև այդ 

ամ սագ րի մա սին նախ նա կան պատ կե րա ցում ունեմ, 

բայց դեռ լավ չեմ պատ կե րաց նում, թե ինչ բզեզ է։

 Մյուս հի շո ղու թյու նը, որ օր վա վեր ջին այդ հան դի

պու մից մնաց, այն էր, որ թուր քա կան կող մի մաս նա

կից նե րը չա փա զանց բազ մա զան ծա գում ունեին։ Օրի

նակ՝ Փը նա րը չորս կող մից տար բեր ար մատ ներ ուներ։ 

Իսկ Լա րի սայի մայ րա կան տա տը հայ էր։ Երեք հո գի 

քուրդ էին։ Հայ կա կան կող մից ոչ մե կի հի շո ղու թյու նը չի 

տպա վոր վում։ Միայն այն, որ մեծ մա սը ցե ղաս պա նա

պուրծ նախ նի ներ ունեին կամ որևէ կերպ կապ ված էին 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի հետ, որն այժմ կոչ վում է 

Արևելյան Անա տո լիա։

 Հե տո իջ նում ենք մա ռան, որ տեղ ուտում ենք հա

մա դամ խոր տիկ ներ ու կո կորդ ներս թր ջում կար միր 

կամ սպի տակ գի նով՝ ըստ նա խա սի րու թյան։ 

28  Թուր քա կան կող մի մաս նա կից:
29   Ֆա բիան Վեյս, ազատ լու սան կա րիչ, « Ճամ փոր դա կան ամ սագ րի» 

գեր մա նա կան պա տաս խա նա տու նե րից:
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Օր եր րորդ, սեպ տեմ բե րի 15 

Երեկ առա ջին օրն էր, ու էն քան ին ֆոր մա ցիա էր 

կու տակ վել, որ հաս կա ցա՝ խո րո ված ուտե լուց ու գի

նի խմե լուց հե տո ես դժվար կա րո ղա նամ կենտրո

նա նալ ու սե նյակ մտնե լուն պես միան գա մից գլոր վե

ցի դե պի ան կո ղին։ Ոչ մի օրա գիր։ 

Իսկ էսօր՝ ժա մը 5 –ից հե տո, երբ խմ բե րը ցրվե ցին 

իրենց պատ մու թյուն նե րի հետևից, ես որո շե ցի բարձրա

 նալ հա մար ու եր կար աշ խա տել նո թե րիս վրա։ 

* * *

Երեկ չէ մյուս օրը՝ Աշ տա րա կից դուրս գա լուց հե
տո՝ երե կո յան կողմ, հա սանք Գյում րի ու տե ղա վոր
վե ցինք Գյում րի հյու րա նո ցում։ Պարզ վեց՝ թուր քե րը 
թուր քե րի հետ են մնա լու, հայե րը՝ հայե րի։ Ինչ –որ 
խնդիր կար, որի իմաստն այն է, որ մե նեջ մեն տը թե՛ 
Հա յաս տա նում և թե՛ Թուր քիա յում դեռևս լր ջա գույն 
խնդիր է։ Մոտ 15 տա րուց ավել է, որ ՀԿ սեկ տո րը Հա
յաս տա նում աշ խա տում է, բայց ինչ –որ պատ ճառ նե
րով փոր ձը չի կու տակ վում, ու ամեն ան գամ ամեն ինչ 
սկսվում է նո րից։ Ու հաշ տեց ման ճա նա պարհ որո նող 
հայ– թուր քա կան խումբն ամ բողջ տասն օր ան ջատ –
ան ջատ ապ րեց։ 

Հյու րա նո ցի սպա սաս րա հում տնօ րե նը մո տե ցավ 
ու ասաց, որ մի եր կու տա րի առաջ մեկ ուրիշ հայ– 
թուր քա կան խումբ է իրենց մոտ իջևա նել։ Պարզվեց՝ 
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ծրագ րի նա խորդ փուլն էլ է այս տեղ կանգ առել։ Լու
սի նեն30 տնօ րե նին նվի րեց Մու շի31 մի օրի նակ։

 Հե տո գնա ցինք ընթ րե լու։ Ադ նա նը32 մո տե ցավ ու 
մի փա թեթ ինձ հանձնեց. թուր քա կան կող մը փոք րիկ 
նվեր ներ էր պատ րաս տել մեզ հա մար՝ Ստամ բու լի 
մա սին բուկ լետ ներ, խտաս կա վա ռակ, ծրագ րի անու
նը կրող շա պիկ և կտա վե պա յու սակ։ 

Ես շուտ գնա ցի քնե լու։ Բայց իմա ցա, որ թուր քե
րը խա նու թից գի նի էին առել ու հյու րա նո ցի աս տի
ճան նե րին նստած՝ խմում էին։ 

* * *

Իսկ երեկ առա վո տյան՝ նա խա ճա շե լուց հե տո, 
գնա ցինք Գյումրվա հայտ նի Վար պե տաց փո ղո ցում 
գտնվող սո ցիալ–կրթա կան կենտրոն։ Սա Հայ առա
քե լա կան եկե ղե ցու Շի րա կի թե մին պատ կա նող մի 
կա ռույց է, որ տեղ էլ պի տի ան ցկաց նեինք Գյում րի ում 
նա խա տես ված մեր բո լոր հան դի պում նե րը, իսկ 
կենտրո նի աշ խա տա կից նե րը խմ բի ան դամ նե րին 
օգ նե լու էին բա ցա հայ տել քա ղաքն ու հե տաքրքիր 
պատ մու թյուն ներ հայ թայ թել։ 

Օրը կի րա կի էր, ու պա տա րա գի ժա մը։ Հենց տեղ 
հա սանք, կենտրո նի ան մի ջա պես հարևա նու թյամբ 
գտնվող եկե ղե ցու զան գերն սկսե ցին ղո ղան ջել ու 

30   Լու սի նե Խա ռա տյան, Դի– Վի– Վի Ին թեր նեյշ նա լի հա յաս տա նյան 
գրա սե նյա կի ղե կա վար:

31   « Մուշ, քաղցր Մուշ», 2011 թ. իրա կա նաց ված « Խո սե լով մի մյանց 
հետ» ծրագ րի ար դյուն քում հրա տա րակ ված գիրք:

32  Թուր քա կան կող մի մաս նա կից:
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շա րու նա կե ցին ղո ղան ջել մինչև կե սօր։ Պարզ վեց, որ 
ախար օրը կի րա կի էր ու պա տա րա գի ժա մը։ Ինչ –որ 
մե կը նկա տեց սիմ վո լիզ մը. թուր քերն ու եկե ղե ցու 
ան լռե լի զան գա կա տու նը։ 

Ուլ րի կեն, Կար մենն ու Լու սի նեն հեր թով ներ կա
յաց րին ծրագ րի այս կամ այն կոմ պո նեն տը։ Ուլ րի կեն 
մի սե սիա նվի րեց Ցե ղաս պա նու թյա նը, որ պես զի 
մար դիկ ար տա հայտ վեն, թե ինչ է Ցե ղաս պա նու
թյունն իրենց հա մար, ու ինչ կա րե լի է անել դրա հետ։ 
Թուր քա կան կող մից ռա դի կալ մտքեր հն չե ցին, բայց 
դրանք գա լիս էին հիմ նա կա նում քուրդ մաս նա կից
նե րի կող մից։ Որոշ մաս նա կից ներ չար տա հայտ վե
ցին։ Թե՛ հայ, թե՛ թուրք մաս նա կից նե րից։

 Փը նար.33 հայե րի գո յու թյան մա սին կաս կած նե րը

 Հայերն այդ հո ղում հա զա րա վոր տա րի ներ են 

ապ րել։ Բայց մար դիկ զար մա նում են, երբ ասում են, 

թե այս տեղ հայեր են ապ րել։

 Հըզ նի.34 հայ–քրդա կան կե րա կուր թուր քե րի 

սեղա նին35 

Իմ պա պը մաս նակ ցել է ցե ղաս պա նու թյա նը։ 

Քրդե րը սպա նել են հայե րին։ Այդ թվում՝ իմ պա պը։ Ու 

33  Թուր քա կան կող մի մաս նա կից:
34  Թուր քա կան կող մի մաս նա կից:
35   Քրդե րի շրջա նում տա րած ված ար տա հայ տու թյուն, որն այժմ գոր ծա-

ծում են նաև թուրք հե տա զո տող նե րը: Այն ամ րագրվել է 20–րդ դա րի 
80 –ա կան նե րին՝ Դիար բե քի րում հրա տա րակ ված « Տա տիս պատ մու-
թյուն նե րը» գրքում, որում հե ղի նակն իր տա տի շուր թե րով ասում է, 
որ հայե րի ջար դը թուր քե րի առա վո տյան նա խա ճաշն էր, իսկ քրդե րի 
ջար դը պի տի ճա շը լի նի: 
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մեր, այ սինքն՝ քրդե րի սե փա կա նու թյու նը Մար դի նում 

և Դիար բե քի րում պատ կա նել է հայե րին։

 Բայց եթե թուր քե րը հայե րով նա խա ճա շե ցին, 

քրդե րին հի մա պատ րաս տում են լան չին։

 Լու սի նե. տես լա կա նի փո փո խու թյուն 100 տա րի 

հե տո

 Ժա մա նակն է հաղ թա հա րե լու տրավ ման, բայց 

մեզ հա մար դեռևս խնդիր է, թե ինչ պես պի տի մե

ծաց նենք մեր երե խա նե րին։ Մենք սկսել ենք մտա ծել, 

թե ինչ պես առաջ գնանք և ոչ թե լաց լի նենք։ Շա տե րը 

որո նում են, թե ինչ պես առանց մո ռա նա լու շա րու նա

կեն ճա նա պար հը։

* * *

 Մինչև կանցնեինք Աճող ար խի վին, ընդմի ջում էր, 

որի ըն թաց քում Ար սենն36 իմի ջիայ լոց ասում է, որ Կար

մե նը նա խորդ սե սիայի ժա մա նակ շարֆ էր գոր ծում, 

ու ես ֆիքսվում եմ, որով հետև ինքս եր կար տա րի ներ 

գոր ծել եմ։ Կար մե նը թան գա րա նային ար վես տի հա

մադ րող է՝ Աճող ար խի վի մի նիս տի րը։ Նա սև սա թե 

մա զե րով՝ Մի րեյ Մա թյո ւի կտրված քի ոճով մի Կար

մեն էր, որը գոր ծե լու ըն թաց քին հատ կաց նում էր զրո

յա կան ուշադ րու թյուն։ Նրան մի քա նի րո պե հար ցա

խույ զի են թար կե լուց հե տո պար զե ցի, որ մի տում նա

վոր շեշ տադ րում է տգեղ սուբս տան տը։ Թե պետ տգեղն 

36   Ար սեն Հա կո բյան, Հա զա րա շեն ՀԿ, բա նա վոր պատ մու թյան պա-
տաս խա նա տու:
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ու գե ղե ցի կը, ան շուշտ, նախ նա կան պայ մա նա վոր վա

ծու թյուն նե րի ար դյունք են։ Մեյնսթ րի մը որո շել է, որ 

գե ղե ցի կը Մե րի լին Մոն րոն է։ Բա րե բախ տա բար, դրա

նից դուրս մար դիկ էլ են ապ րում, ու նրանց հա մար 

Կար մե նի տգեղ շար ֆե րը կա տա րյալ են։ 

Մի խոս քով, Կար մե նը պատ մում է, թե ինչ պես է 

առա ջա ցել Աճող ար խի վի գա ղա փա րը, ու ինչ –որ 

ճամպ րուկ նե րի սլայդ ներ է ցույց տա լիս։ Ես դեռ բան 

չեմ հաս կա նում։ Սկզբից են թադ րում եմ, թե դա վիր

տո ւալ ար խիվ է, ու այդ ճամպ րուկ նե րը մեր միտքն 

են, որ կրում ենք մեզ հետ դա րե դար։ Բայց էսօր պար

զե ցի, որ, ո՛չ, ճամպ րուկ նե րը լափ էլ պատ րաստված 

են շո շա փե լի մա տե րիայից ու գեր մա նա ցի նե րի հետ 

եկել են Գեր մա նիայից, որ մեզ հետ ճամ փոր դեն քա

ղա քից քա ղաք։ Հե տո էլ գնա լու են Թուր քիա։ 

Աճող ար խի վի գա ղա փա րը տա րի նե րի էվո

լյուցիա է։ Սկզբնա պես եղել են եր կու՝ հայ և թուրք 

հա մադ րող ներ, որոն ցից յու րա քան չյուրն իր նյու թին 

վե րա բեր վել է ըստ սե փա կան տե սույ թի։ Մեկն ասել է՝ 

սա իմ սարն է, մյու սը, թե սա իմ ձորն է։ Բայց գեր մա

նա ցի նե րի մո տե ցու մը են թադ րել է մեկ միաս նա կան 

լե զու և մթ նո լորտ։ Ու նրանք, նա խորդ փու լից սկսած, 

հրա վի րել են Կար մե նին, որը, հա մադ րե լով թուր քա

կան վառվ ռուն պոպ ար տը հայ կա կան գորշ, շա գա

նա կա գույն հի շո ղու թյան հետ, կազ մա կեր պել է ճամ

փոր դող ցու ցա հան դես, որը ցու ցադրվել է Թիֆ լի սում, 

Բա թու մում, Փա րի զում, Բեռ լի նում և Կիպ րո սում:

 Բայց դա եղել է ստա տիկ ցու ցա հան դես, իսկ Մա

թիասն ու Կար մենն ուզում էին այ ցե լո ւի և ցու ցա հան
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դե սի ակ տիվ փոխ ներ գոր ծու թյուն, որը ժա մա նա կա

կից լեզ վով կոչ վում է ին տե րակ ցիա, երբ դի տողն 

ինքն է դառ նում ցու ցա հան դե սի բո վան դա կու թյան 

ստեղ ծո ղը։ Ասենք, օրի նակ, դու գնում ու քո Աճող ար

խի վով, այ սինքն՝ ճամպ րուկ նե րով խարսխ վում ես 

քա ղա քի բա նուկ հատ ված նե րից մե կում, և ան ցորդ նե

րը մո տե նում, սկսում են հար ցու փորձ անել:37 Այդ պես 

խո սակ ցու թյուն է սկսվում։ Ու մար դիկ իրենց հի շո ղու

թյուն նե րը կամ հույ զերն են պատ մում, որը կա րող է 

ձայ նագրվել կամ տպ վել ու գրվել, կա րող են ինչ –որ 

նա մակ ներ ու այլ իրեր նվի րել, ու սա է այն այ լընտրան

քային ազատ մո տե ցու մը, որը բա ցա ռում է ակա դե

միա կա նու թյու նը։ Այն ակա դե միա կա նու թյու նը, որը ցե

ղաս պա նու թյան պես ծանր է ու դժվար մար սե լի, ու 

հենց այդ պատ ճա ռով էլ ակա դե միա կան թան գա րան

նե րը եր բեք լայն մաս սա նե րին չեն գրա վել։ 

Աճող ար խի վին հե տո նո րից կանդրա դառ նամ։ 

Երբ գնամ ու տե ղում տես նեմ, թե ոնց է աշ խա տում։

* * *

 Հե տո աշ խա տան քային խում բը կիս վում է եր կու 

մա սի, որոն ցից ամեն մեկն իր գործն էր անե լու։ Երի

տա սարդ նե րի մի խում բը38 պետք է բա նա վոր պատ

մու թյուն ներ հա վա քեր բնակ չու թյան շրջա նում, որոն

37   Կար մեն Բե քեն բախ, Հար ցազ րույց, Երևան, սեպ տեմ բե րի 19, 2015: 
38   Ծրագ րի մաս նա կից եր կու խմ բե րին մի մյան ցից զա նա զա նե լու հա-

մար բա նա վոր պատ մու թյուն ներ հա վա քող խումբն այ սու հետ կարճ 
կներ կա յաց վի որ պես պատ մա հա վաք խումբ:
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ցից լա վա գույն նե րը կընդգրկվեին ճամ փոր դա կան 

ամ սագ րում, իսկ մյուս խմ բի պար տա կա նու թյու նը 

ֆո տո պատ մու թյուն ներ գտնելն էր։ Հա յաս տա նում 

այս մա սին նա խա պես հոգ էին տա րել հայ կազ մա

կեր պիչ նե րը, Թուր քիա յում դա կա նեն թուր քե րը։ 

Մարդ կանց հետ նա խա պես պայ մա նա վոր վա ծու

թյուն ներ էին ձեռք բեր վել։ Պատ մա հա վաք խում բը 

կազմ ված էր եր կու հայ և մեկ թուրք մաս նակ ցից, ինչ

պես նաև մեկ հայ կամ թուրք փոր ձա գե տից։ Կա՛մ 

փոր ձա գե տը, կա՛մ հայ մաս նա կի ցը հար ցազ րույց է 

անում տվյալ մար դու հետ՝ նա խա պես կազմ ված 

հար ցա շա րի հա մա ձայն, իսկ մյուս մաս նա կի ցը 

սինխ րոն թարգ մա նում է թուրք մաս նակ ցի հա մար։ 

Ֆո տո պատ մու թյուն փնտրող թուրք մաս նակ ցին 

կցված է ան գլե րեն իմա ցող մի մե կը, օրի նակ՝  Թուր քի 

մայ լա Մու րա տի հետ գնա ցի ես։ 

Ըստ այդմ, պատ մա հա վաք նե րը գնում են կող քի 

սե նյակ՝ լսե լու Օզ լե մին,39 որը նրանց հար ցազ րույց

նե րի ուղար կե լուց առաջ մի ան գամ ևս նա խա պատ

րաս տում էր, թե ին չը՝ ոնց և ին չից հե տո։ 

Մյուս խում բը մնում է սրա հում՝ լսե լու գեր մա նա

ցի մե դիա մաս նա գետ նե րին, որոնք պա տաս խա նա

տու էին Ճամ փոր դա կան ամ սագ րի հա մար։ Այ սու հետ 

ամ սա գի րը կան վա նեմ Բզեզ:40 Որով հետև սույն 

կոմպո նեն տի ներ մու ծու մը ծրա գիր հայ կա կան խմ բի 

39   Օզ լեմ Ջայ քենթ, թուր քա կան « Պատ մու թյան հիմ նադ րամ» գոր ծըն-
կեր կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ, բա նա վոր պատ մու թյան 
փոր ձա գետ:

40   Տվյալ հա մա տեքստում բա ռը կի րառ վում է որ պես եզր՝ ընդգծե լու 
տվյալ իրի ան հաս կա նա լի լի նե լը:
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ամե նա տար բեր մա կար դակ նե րում ան թա քույց 

ընդվզում էր առա ջաց րել։ Թուր քա կան կող մը Բզե զի 

նկատ մամբ խիստ ան տար բեր էր։ Երևի հենց սա էլ 

նկա տի ուներ Մա թիա սը, երբ ասում էր, թե թուրք քա

ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյունն ավե լի առա ջա

դեմ41 է հայ կա կա նից։ Բայց Մա թիա սը ծրագ րի ամ

բողջ 8 –ա մյա պատ մու թյան ըն թաց քում շփվել է հայ 

քաղ հա սա րա կու թյան ոչ ռա դի կալ հատ վա ծի հետ։ 

Իսկ Ցե ղաս պա նու թյու նը՝ հա րա կից խնդիր նե րով 

հան դերձ, հայ քաղ հա սա րա կու թյան օրա կար գում 

պար զա պես բա ցա կա յում է։ Հետևա բար նրանք չկան 

հաշ տեց ման գոր ծըն թա ցում՝ այդ տե ղը թող նե լով 

լայ թոտ ազա տա կան նե րին, որոնց հա մար գեն դեր 

բառն ան գամ տե ղով բզեզ է։ Ոչ բո լո րի հա մար, ան

շուշտ։ Բայց մի տումն այդ պի սին է։ Մինչ դեռ թուր քա

կան կող մում՝ որ պես պե տա կան ժխ տո ղա կան քա

ղա քա կա նու թյան դի մադ րու թյուն, այդ հարցն, այ դու

հան դերձ, նրանց օրա կար գում է։ Ինչ –որ տեղ՝ չոր

րորդ պլա նում։ Բայց կա։ 

Ու ես մնա ցի այս խմ բի հետ, որ պար զեմ Բզե զի 

իմաս տը։ Բայց էն, ինչ հաս կա ցա, երևի մի եր կու օրից 

գրեմ։ Դեռ Աջա պա հյա նենց հետ հան դիպ ման մա սին 

պի տի գրեմ։ Համ էլ հե ռա խոսս զան գում է։

41   Մա թիաս Քլին գեն բերգ, Դի– Վի– Վի Ին թեր նեյշ նալ կազ մա կեր պու-
թյան՝ Թուր քիայի և Կով կա սի տա րա ծաշրջա նային գրա սե նյա կի ղե-
կա վար, հար ցազ րույց, Երևան, սեպ տեմ բե րի 20, 2015:
http://hetq.am/arm/news/64366/germanakan–hayacq–hay–
turqakan–haraberutyunnerin%E2%80%A4–cexaspanutyuny–orpes–
azgayin–metodabanutyun.html/.
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* * *

Գրի գորն էր:42 Ասում էր՝ արի գնանք սահ ման, 

մի եր կու քար վան կտրենք, գանք։ Խենթ է էս տղան։ 

Բայց ես էլ էի ուզում սահ մա նը տես նել ու հա մո զե ցի, 

որ հա ջորդ օրը գնանք: 

* * *

Երե կո յան՝ 6:30 –ի կող մե րը կենտրո նում հան դի

պե ցինք Մի քայել Աջա պա հյան և Սե պուհ Չուլ ջյան43 

եպիս կո պոս նե րի հետ։ 

Աջա պա հյանն ան գլե րեն խո սեց։ Մի թեթև զար

մա ցա։ Որով հետև քիչ թե շատ ծա նոթ եմ մեր հոգևոր 

դա սի ին տե լեկ տո ւալ կա րո ղու թյուն նե րին։ Ժա մա նա

կին մի հոգևո րա կան ըն կեր ունեի, ու հոգևո րա կան

նե րի հետ ախ պե րու թյուն էր: Ու տենց շա բա թը մի ան

գամ հա վաք վում–զ րի ցում էինք։ Բայց, փաս տո րեն, 

ան գլե րեն խո սող հոգևո րա կան ներ ունենք։ Վատ չէ, 

վատ չէ։ Կա սեր ինչ –որ մե կը։ Աջա պա հյա նը ող ջույ նի 

խոս քից հե տո հարց րեց, թե ով քեր են էթ նիկ թուրք։ 

Մոտ 15– հո գա նոց (մաս նա կից ներ և կազ մա կեր պիչ

ներ) թուր քա կան խմ բից ձեռք բարձրաց րին եր կու, թե 

երեք հո գի, որոն ցից հի շե ցի միայն Օզ լե մին։ 

42  Հայ կա կան կող մի մաս նա կից:
43   Սե պուհ Չուլ ջյան, Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու Գու գար քի թե մի 

առաջ նորդ: 
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Եթե սահ մա նը բաց լի ներ  

Ապա Գյում րին կլի ներ Հա յաս տա նի կենտրո նը 

Իսկ հի մա մենք գտնվում ենք Հա յաս տա նի 

անկյու նում

Ասաց Աջա պա հյա նը՝ նկա տի ունե նա լով այն 

շար ժը, որ հա տուկ է եր կաթգ ծով կապ ված սահ մա

նա մերձ քա ղաք նե րին, ու բո լո րը տպա վոր վե ցին։ Հե

տո նա ասաց, որ Գյում րի ում կա Թուր քի մայ լա։ Մու

րա տի աչ քը լույս:44 Աջա պա հյա նը մի քա նի տո ղով 

ներ կա յաց րեց Գյումրվա պատ մու թյունն ու նշեց, որ 

այն ունե ցել է նաև թուր քե րեն անուն՝ Gümrük:45 Հե տո 

խո սեց որ բա նոց նե րի մա սին, բայց քա նի որ մենք 

վա ղը գնա լու ենք որ բա նոց, այդ մա սին կգ րեմ հե տո։

 Դուք պատ մու թյուն եք փո խում 

 Բայց պատ մու թյու նը կգա ձեր հետևից

Ասաց Չուլ ջյանն, ու ես չտ պա վոր վե ցի։ Որով

հետև հար գար ժան կղե րա կա նը նկա տի ուներ 

Աստծուն, որի հա մար կա ռուց ված տու նը պե տա կան 

կա ռույ ցի մը պես գոր ծա ռույթ ունի, և որին էլ ին քը 

ծա ռա յում է։ Իսկ ես նկա տի ունեմ մեր շատ սի րե լի 

44  Տե՛ս «Ու րի բա բային որո նե լիս» մա սը:
45   Gümrük թուր քե րեն բառ է, որը նշա նա կում է մաքս։ Թուր քերն Ալեք-

սանդրա պոլն ան վա նել են Gümrük, որով հետև այս տեղ եղել է նրանց 
մաք սա տու նը: Ըստ որոշ աղ բյուր նե րի՝ Գյում րի ան վան ծա գում նա-
բա նու թյու նը կապ վում է այս բա ռի հետ: http://www.gyumricity.am/
index.php/hy/gyumri/our–history Պատ մա բան նե րի շրջա նում ըն-
դուն  ված է Գյում րի անու նը կա պել VIII դա րի հայ կա կան աղ բյուր նե-
րում հի շա տակ վող Կու մայ րի ան վան հետ: 
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գեր մա նա ցի Նից շեին, որը դեռևս 19–րդ դա րում է 

փաս տել, որ Աստված մե ռել է և այլն։

 Չուլ ջյա նը փաս տո րե ն Ա ջա պա հյա նի հետ միա

սին շրջել է Արևմ տյան Հա յաս տա նում ու չի հան դի պել 

այն թուր քե րին, որոնք հայե րին ո՛չ ճա նա չում էին, ո՛չ էլ 

ցան կու թյուն ունեին ճա նա չե լու։ Ստամ բու լում մի 

առա ջա դեմ աղջ կա հետ ծա նո թա ցա, որն ինքն էլ 

ատում էր թուր քի այն տե սա կը,46 որին հայերն ան վա

նում են թուրք, ու լավ գի տեր, թե ով քեր էին հայե րը։ 

Նա Ադա նայից47 էր ու մոտ ապա գա յում կհարս տա

նար: Որով հետև ար վար ձա նում գտնվող իրենց հին 

տունն այժմ հայտնվել էր քա ղա քի կենտրո նում: Այն 

քան դել ու դրա փո խա րեն նո րա կա ռույ ցում 4 բնա կա

րան էին տվել: Նա առա ջա դեմ թուրք էր: Ու գի տեր 

Ցե ղաս պա նու թյան և հա րա կից բա նե րի մա սին: Սա

կայն, երբ ասա ցի, որ այդ տե ղում հնա րա վոր է՝ հայ է 

ապ րել, քիչ էր մնում՝ աչ քերս պի պի կա խա ռը բնից 

հա ներ ու դրա նով նա խա ճաշ պատ րաս տեր յու րյանց 

ըն կե րախմ բի հա մար: Ադա նա յում էլ եմ եղել։ Որ տեղ 

ան ցորդ նե րից շա տե րը իս կի չգի տեին էլ, թե ինչ բան է 

հայը։ Միայն Ադա նայի Աղջ կե րանց հայ վար ժա րա նի 

շեն քի տնօ րե նի լե զուն էր փաթ ըն կել, երբ շեն քի 

պատ մու թյան մա սին հար ցեր էի տա լիս։

46  Հայ հան րու թյու նում առ կա է « թուր քը մնում է թուրք» կարծրա տի պը, 
որի էու թյու նը հյուս ված է Ցե ղաս պա նու թյուն գոր ծած բար բա րո սի 
առանցքի շուրջ, որն ի վի ճա կի չէ փոխ վե լու:

47  Քա ղաք Կի լի կիա յում, այժմ՝ հա մա նուն քա ղաք Թուր քիայի հա-
րավարևե լյան հատ վա ծում:
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 Սա կայն Արևմ տյան Հա յաս տա նում բո լո րը 

Չուլջյա նին մե կից մեկ ասել են, որ տա րած քը հայե

րինն է եղել։ Նա հարց րել է այս կամ այն գյու ղի անունն 

ու որ պես պա տաս խան՝ լսել հայ կա կան անուն ներ.

 չըլ դըր լճի մոտ մի տա տիկ հան դի պեց.

— մայ րիկ, ով քե՞ր են ապ րել այս գյու ղում

— հայե րը

— բա ո՞ւր են նրանք հի մա

— ե նի չե րի նե րը եկան, գրա վե ցին այս հո ղերն ու 

սպա նե ցին նրանց

— բա ին չո՞ւ դա արե ցին

— բա որ չա նեին՝ որ տե ղի՞ց մեզ հող

 Ուր գնաս՝ այս պի սի պատ մու թյուն ներ ես լսում։ 

Ինչ պե՞ս կա րող են թուր քե րը Ստամ բու լը հա մա րել մշա

կու թային կենտրոն, երբ նրանք կոր ծա նում են իրենց 

սե փա կան մշա կույ թը՝ եկե ղե ցի նե րը։ Ոչ մի ման րա

նկար չու թյուն չի մնա ցել Թուր քիա յում։ Դուք պատ մու

թյուն եք փո խում, բայց պատ մու թյու նը կգա ձեր հետևից։

րսկհիմա՝այսօրվամասին, 

կամորբանոցներիքաղաքիմ յումրին

Առա վո տը շուտ գնա ցինք՝ քա ղաքն ուսում նա սի

րե լու։ Կենտրո նի կա մա վոր նե րը ներ կա յաց նում էին 

Գյում րու և գյում րե ցի նե րի մա սին տար բեր պատ մու

թյուն ներ։ Ամե նա հի շար ժա նը մի սև շեն քի պատ մու

թյունն էր, որը XIX դա րի վեր ջին քա ղա քի մե ծա հա
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րուստնե րից մեկն իր դս տեր հա մար սահ մա նել էր 

որ պես օժիտ։ Ասում էին, թե աղ ջիկն այն քան տգեղ է 

եղել, որ հայ րը ստիպ ված է եղել այդ պի սի մեծ օժիտ 

սահ մա նել։ Փե սա ցուն գտնվել է, ու նրանք ապ րել են 

եր կար ու եր ջա նիկ։ Երկնքից, վս տա հա բար, երեք 

խնձորն ըն կել է։ 

Ասում են, թե Կար սը Գյումրվա պատ ճենն է, ու 

նրանց ան պատ ճառ քույր քա ղաք ներ պետք է հռ չա

կել։ Կար սում չեմ եղել, բայց լի նող ներ շատ կան, ու 

հենց նրանք էլ ասում են։ Իսկ Գյում րին ես նոր եմ բա

ցա հայ տում։ Այն ինձ հա մար միշտ Լե նի նա կան է եղել, 

որով հետև ես այս տեղ հայ րա կան կող մից բա րե կամ

ներ ունեմ, որոնց այ ցե լել եմ փոքր տա րի քում։ Այն ինձ 

հա մար տի պիկ սո վե տա կան, ան հե տաքրքիր քա

ղաք էր։ Հե տո եղել եմ երկրա շար ժից48 հե տո ու տե սել 

կի սա քանդ քա ղա քը։ Վեր ջին տա րի նե րին, սա կայն, 

տար բեր առիթ նե րով ար դեն Գյում րի գնա լիս բա ցա

հայ տում եմ նրա հին շեր տե րը՝ սև հնաոճ շեն քե րի ու 

բաց կա խո վի պատշ գամբ նե րի տես քով, որոնք խա

ղաղ գո յակ ցում են նո րի կող քին։ Այս տեղ նույ նիսկ 

սա լա հա տակ ված փո ղոց ներ են պահ պան վել, որոնք 

Երևա նում հիմ նա հա տակ աս ֆալտվե ցին։ Դա հայտ

նա բե րե ցի, երբ առա ջին օրը Էքի նի ու Սի բե լի հետ 

քա ղա քում պտտվե լիս հայտնվե ցինք հրա պա րա կա

մերձ մի փո ղո ցում, որ տեղ կողք կող քի կանգնած էին 

48  1988 թ. դեկ տեմ բե րի 7 –ին էպի կենտրո նում 10 բալ ուժգ նու թյամբ 
երկրա շար ժը, որին զոհ գնա ցին մոտ 25 000 մարդ, գրե թե ամ բող-
ջու թյամբ ավե րեց Գյում րին:
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գա զա րա գույն սրբա տաշ տու ֆով երես պատ ված մի 

եռա հարկ ու նրա նից մի քա նի մետր այն կողմ կքած 

ցած լիկ մի տուն, որի փայ տա շեն բա կում գուն դուկ ծիկ 

եղած շու նը կի սա բաց աչ քե րի տա կից փոր ձում էր 

հաս կա նալ, թե ինչ եմ պատ մում իր քա ղա քի մա սին։ 

Այո՛, իհար կե։ Նա էլ քա ղա քի բնա կիչ է, ու ի՞նչ իմա

նաս, թե իր նախ նի ներն էլ Կար սից չեն գաղ թել։ 

Այս այ ցե լու թյան ժա մա նակ իմա ցա, որ փաս տո

րեն Գյում րին որ բա նոց նե րի ու գաղ թա կան նե րի քա

ղաք է. բնակ չու թյան կե սից ավե լին որ բե րի ու գաղ

թա կան նե րի սե րունդ է։ Փաստ, որը Սո վե տա կան Հա

յաս տա նը խնամ քով թաքց րել էր իր սո վե տա կան 

նախ կին քա ղա քա ցուց։ Տվյալ դեպ քում՝ ինձնից։ Այդ 

որ բերն ու գաղ թա կան ներն ապաս տա նել են զին վո

րա կան ավան նե րում, որը կա ռու ցել էր Ցա րա կան 

Ռու սաս տա նը Թուր քիայի սահ մա նին տե ղա կայ ված 

իր զոր քե րի հա մար։ Դրանք երեքն էին՝ Սևերս կի, Պո

լի գոն ներ, Կա զա չի պոստ: Այս ամենն իմա նում ենք 

Տեխ նո պար կում՝ լսե լով պատ մա բան Կա րի նե Ալեք

սա նյա նին, որ մի պրե զեն տա ցիա էր պատ րաս տել 

Ալեք սանդրա պո լի որ բա նոց նե րի մա սին։ Բայց որ բա

նոց նե րի մա սին վա ղը կգ րեմ, որով հետև վա ղը նաև 

գնա լու ենք Թռ չու նյան ման կա տուն: 
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* * *

 Օր վա վեր ջին գնա ցինք՝ Շի րա կի թե մին պատ

կա նող մի պու րա կում խո րո ված անուշ անե լու։ Ես մո

ռա ցել էի նշել, որ Չուլ ջյա նը, ախար, թուր քա հայ է. 

ծնվել է Մա լա թիա յում ու ըն տա նի քով Հա յաս տան է 

հայ րե նա դարձվել 1969 թ.: Ու փաս տո րեն լավ թուր

քերեն գի տի։ Ու Փը նա րենք մի չորս հո գով եպիս

կոպոսին օղա կել, կա մե րան միաց րել ու հար ցա

կոխ էին արել։ 

Իսկ մենք, նստած ծա ռի տակ, տա շում էինք խո

րո ված։ Ընտրա գույն խո րո ված։ Գառն ու խո զը՝ առան

ձին –ա ռան ձին։ Մատ նե րը կա րե լի էր լպս տել։ 

Արանքներն էլ կար տո ֆիլ էին դրել, ու, հո՞ կար տո ֆիլ 

չէր, հո՞ կար տո ֆիլ չէր։ Հա տուկ դա նա կով պտու տա

կա հա նած, գա ռան մսի կող քը շամփ րած։ Էս տե սակ 

հան դի պում նե րից հե տո ուղիղ մի շա բաթ օր գա նիզ

մի բեռ նա թա փում է պետք ան ցկաց նել, որով հետև էն

պի սի հա մեղ ճա շա տե սակ ներ են մա տու ցում, որ չու

տել չի լի նում։ Հա, ի դեպ, ուտե լու գծով հայ կա կան և 

թուր քա կան մե նեջ մենտն ան հրա ժեշտ բարձրու թյան 

վրա է։ Թե պետ չու տող, փաս տո րեն, գտնվեց։ Բզե զի 

թի մից: Լոն դո նաբ նակ մեր հայ մաս նա կի ցը կե րա կու

րից դժգոհ էր։ Պատ ճա՞ ռը։ Դե, շատ սահ մա նա փակ է. 

խո րո ված– ձուկ, խո րո ված– ձուկ, խո րո ված– ձուկ։ 

Բարև ձեզ։ Բա սա լաթ նե՞ րը, ան մա հա կան լա վա շը, 

պա նիրն ու կա նա չի՞ն։ Էլ չհաշ ված սու պի ու փլա վի 

տե սակ նե րը, տե սակ– տե սակ բան ջա րե ղե նը։ Բու սա
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կեր նե րի հա մար էլ նա խա պես աս ված էր, ու իրենք 

նստած էին տա պա կած կար տո ֆի լի ու խո րո ված 

սմբուկ– տաք դե ղի վրա։ 

Ու րեմն Կենտրո նի ճա շա րա նում, որ տեղ մեզ կե

րակ րում էին, երեկ ցե րե կը մեզ կոր կո տով փլավ մա

տու ցե ցին՝ գա ռան շո գե խա շած նուրբ մի սի կով հա

մեմ ված։ Բե րանդ չտա րած՝ հալ վում էր։ Բայց կոր կո

տի տես քը ոչ էս թե տիկ էր։ Փաս տո րեն։ Այն քան, որ 

դրա նից հե տո Լոն դո նաբ նա կը նստեց նու տել լայի 

վրա ու հե տը մի տոպ րակ էր ման տա լիս մե ջը՝ մի 

բան կա նու տել լա ու կտրտած լա վաշ։ Մեկ– մեկ էլ 

կար տո ֆի լով բլիթ էր գնում։ Այդ պի սի բա ներ։ Քե ռի 

Դա նել։ Ես Լոն դո նում դեռ չեմ եղել՝ այդ դեպ քը խնամ

քով պա հե լով ապա գա հույժ կարևոր նպա տա կի մը 

հա մար, բայց խստո րեն վս տահ եմ, որ Լոն դո նի խա

նութ նե րում վա ճառ վող մի սը չի կա րող մեր սա րե րի 

խո տը կե րած հոր թի մսից հա մեղ լի նել։ Ամե րի կա էլ 

հո՞ եղել եմ։ Ինձ հյու րըն կա լող ամե րի կու հին պատ

մեց, թե ոնց է Հա յաս տա նում վա տա ցել։ Նրանք գնա

ցել են սա րեր, որ տեղ պատ վար ժան տիկ նո ջը հյու

րա սի րել են տնա կան թթ վա սեր։ Պետք էր պատ կե

րաց նել, թե մետ րա նոց սմ բու կին սո վոր մեր ամե րի

կու հու օր գա նիզմն ինչ պի սի սթ րես է տա րել։ Տե ղում 

վա տա ցել էր ու եր կու օրից հա զիվ ուշ քի եկել։ Ինձ էլ 

անընդհատ ասում էր, թե ձեր կե րա կուր նե րը շատ յու

ղոտ են, շատ յու ղոտ են։ Յու ղոտ չեն, սի րե լի՛ս, այլ ուղ

ղա կի դեռևս՝ բնա կան։ 
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Մի խոս քով, Աջա պա հյա նենց պու րա կում մենք 

կե րանք հինգ գա ռի ճուռ, եր կու պարկ ճրթճր թան 

կարմ րա թուշ կար տո ֆիլ, 65 շերտ ապխ տած խո զե նի, 

25 սա գի փո րո տի քով հա մեմ ված դրախ տա հավ ու 

դրանք ողո ղե ցինք սու տա կի պես շող շո ղուն երեք 

կա րաս գի նով։ 

Օր չոր րորդ, սեպ տեմ բե րի 16 

Առա վո տը ժա մը 7–ն է, շուտ եմ արթ նա ցել ու 

նստած ճմլ կո տում եմ։ Այ սօր եր կու տար բե րակ կա։ 

Թռ չու նյան ման կա տուն։ Այսօր երկու տարբերակ կա. 

Թռչունյան մանկատուն կամ՝ Հովհաննես Շիրազի 

տուն–թանգարան։ Կամ՝ Հով հան նես Շի րա զի49 տուն– 

թան գա րան։ Ես, բնա կա նա բար, կգ նամ Թռ չու նյան, 

որով հետև նախ Շի րա զի թան գա րա նում մի ան գամ 

եղել եմ ու հա մոզ վել, որ սո վե տի շուն չը դեռ բա կից 

փչում է, բա ցի այդ՝ Կար մենն ասաց, որ մի եր կու –ե րեք 

տա րի առաջ Հա յաս տա նի որոշ թան գա րան նե րի աշ

խա տող նե րի հա մար թրեյ նինգ է արել, որոնց 

թվում էր Շի րա զի թան գա րա նի աշ խա տա կից նե րից 

մե կը։ Կար մենն այս թան գա րա նում մի վառ ված լամ

փուշ կա էր տե սել ու ասել, որ դա պետք է փոխ վի։ 

Երեք տա րի ան ց պարզ վել է, որ վառ ված լամ փուշ

կան տե ղում է։ Նո քո մենթ։ 

Երևի մինչև նա խա ճա շի գնա լը մի քիչ աշ խա

տեմ նո թե րիս վրա։ 

49  Հա մար վում է խորհր դային շրջա նի հայ մե ծա գույն բա նաս տեղծ նե-
րից մե կը: Ծն վել է Գյում րի ում, մե ծա ցել է որ բա նո ցում: 
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Ալեքսանդրապոլիորբանոցները50

1914ի–1930 թթ.

Ահա, ուրեմն։ Հա սավ ժա մա նա կը, երբ պի տի ող

բամ զպատ մու թյունդ հայոց ու զքեզ, ո՛վ հայ ժո ղո

վուրդ, վասնզի հա լա ծյալ է զա վա կը քո դա րե դար, ու 

50  Ալեք սանդրա պո լի որ բա նոց նե րի պատ մու թյունն ըն կած է 1914–1930 
թթ. մի ջա կայ քում։ Առա ջին որ բա նոց նե րը հիմն վում են 1914 թ., և մինչև 
1918 թ. որ բախ նա մու թյունն իրա կա նաց վում է տե ղա կան բա րե գոր ծա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի շնոր հիվ։ Իսկ երբ Օս մա նյան կայս րու-
թյու նը հար ձակ վում է նո րե լուկ Հա յաս տա նի վրա, տե ղա ցի ժո ղո վուրդն 
ինքն է կա րի քի մեջ ընկ նում։ Այդ ժա մա նակ Հա յաս տա նը, որն ան կախ 
պե տու թյուն էր հռ չակ վել ու դեռևս ընդգրկված չէր Խորհր դային Մի ու-
թյան կազ մում, օգ նու թյան խնդրան քով դի մում է մի ջազ գային հան րու-
թյա նը։ Օգ նու թյան կո չին ար ձա գան քում է Մեր ձա վոր Արևել քի Ամե րի-
կյան նպաս տա մա տույց կո մի տեն (Ամեր կոմ), և կնքվում է Ռո բերտ Հո-
վեր–(ԱՄՆ), Պո ղոս Նու բար (Փա րի զում հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ), Ավե տիս Ահա րո նյան (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյուն) եռա կողմ հա մա ձայ նա գի րը: Ամե րի կա ցի նե րը Հա յաս տա նի իշ-
խա նու թյուն նե րին առա ջար կում են իրենց տնօ րի նու թյա նը հանձնել 
կա՛մ որ բե րի, կա՛մ գաղ թա կան նե րի հար ցը, և Հա յաս տա նը որո շում է 
նրանց հանձնել որ բե րի խնամ քը, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն ստեղծ-
վի այդ երե խա նե րի հա մար։ 1920 թ. Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը 
դա տար կում են ռու սա կան բա զայի կա ռու ցած զին վո րա կան ավան նե-
րը, որ տեղ հանգրվա նել էին արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րը, ու 
հանձնում Ամեր կո մին՝ թվով մոտ 170 շենք, որոն ցից Պո լի գոն նե րը՝ 
տղա նե րի, Կա զա չի պոստն ու Սևեր նին՝ աղ ջիկ նե րի հա մար։ Այս որ բա-
նոց նե րում ապաս տան են գտել ու փրկվել մոտ 20 հա զար արևմ տա հայ 
որ բեր։ Սկզբնա կան տա րի նե րին Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը չէ ին 
խառնվում Ամեր կո մի գոր ծու նե ու թյա նը, քա նի որ իրենք չէ ին կա րող 
լու ծել այդ հար ցը, սա կայն Խորհր դային Մի ու թյու նում ընդգրկվե լուց 
հե տո եր կիրն աս տի ճա նա բար ոտ քի է կանգնում, ու 1930 թ. ար դեն 
Ամեր կո մի ներ կա յու թյու նը հա մար վում է ավե լորդ։ Բա ցի այդ՝ Ամեր կո-
մը որ բա նոց նե րից երե խա ներ էր տա նում Ամե րի կա, որը բա ցա սա-
բար էր ըն դուն վում խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի կող մից։ Կա րի նե 
Ալեք սա նյան, Արևմ տա հայ գաղ թա կան ներն Ալեք սանդրա պո լի գա վա-
ռում Առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին (փաս-
տաթղթե րի հա վա քա ծու), Երևան, 2008:
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կարճ է զբա զու կը նրա։ Ու պի տի գո վեր գեմ օրհն ված 

սհաթն51 ու անի ծեմ թուր քի յա թա ղա նը, քան զի հենց 

դա է քո ուզա ծը։ Վասնզի նույնն ենք մենք՝ թե՛ կեր

պա րան քով և թե՛ լեզ վով։ 

Ու պի տի դառ նամ ու գո վես տի խոս քեր շռայ լեմ 

այն բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հաս

ցեին, որոնք դեռևս 1881 թ–ից զբաղ վում էին քո տե սա

կի պահ պան մամբ, որոն ցից էին նաև որ բախ նա մու

թյունն ու գաղ թա կա նու թյան52 կա րիք նե րը հո գա լը:53

Ու պի տի դառ նամ ու ասեմ օղոր մի. հա զար 

օղոր մի այն 10 հա զար արևմ տա հայ որ բե րին, որոնց 

հա մար տեղ չգտնվեց որ բա նոց նե րում, վասնզի դեռ 

նոր էր հա սել գույ ժը թուր քի ջար դի, ու 1914 թ. դեռ 

8 որ բա նոց կար, ու տեղ գտնվեց ըն դա մե նը 500 որ բի 

հա մար։

 Պի տի դառ նամ ու նո րեն գո վեմ այդ բա րե գոր

ծա կան ըն կե րու թյուն նե րին, որով հետև նրանք խե

լամ տո րեն տար բե րա կել էին որ բա նոց ներն ըստ գա

վառ նե րի՝ Բա սեն, Սա սուն… որ պես զի երե խա ներն 

իրար հետ չխառնվեին, իսկ ութե րոր դը՝ տրա մադ րել 

51  Հայ հան րու թյու նում ոչ միան շա նակ ըն կալ վող ֆրազ հայ գրող Խա-
չա տուր Աբո վյա նի « Վերք Հա յաս տա նի» վե պից (1841 թ.), որում ար-
տա հայտ վում են հե ղի նա կի դրա կան տրա մադ րու թյուն նե րը Ռու սաս-
տա նի նկատ մամբ:

52  Մինչև 1917 թ. Ալեք սանդրա պո լում հանգրվա նել են 85–95 հա զար 
գաղ թա կան ներ։ Կա րի նե Ալեք սա նյան, «Արևմ տա հայ գաղ թա կան-
ներն Ալեք սանդրա պո լի գա վա ռում Առա ջին հա մաշ խար հային պա-
տե րազ մի տա րի նե րին (փաս տաթղթե րի հա վա քա ծու), Երևան, 2008:

53  Գաղ թա կան նե րին ու որ բե րին վե րա բե րող բո լոր փաս տա կան տվյալ-
ներն այս հատ վա ծում հեն ված են Տեխ նո պար կում պատ մա բան Կա-
րի նե Ալեք սա նյա նի ներ կա յաց րած պրե զեն տա ցիայի վրա: 
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տի ֆով հի վանդ երե խա նե րին, որ պես զի այն տա րա

ծում չգտներ, իսկ որ բա նոց նե րին կից՝ բա ցել դպ րոց

ներ ու ար հես տա նոց ներ, որ պես զի երե խա ներն ար

հեստ սո վո րեին։ 

Ու պի տի դառ նամ ու ող բամ Ալեք սանդրա պոլ 

քա ղա քը քո, վասնզի, երբ 1918 թ. մայի սին թուր քը 

հար ձակ վեց Հա յաս տա նի վրա, այն դար ձավ գաղ

թա կան, իսկ դեկ տեմ բե րին՝ թուր քի գնա լուց հե տո, 

վե րած վեց գե րեզ մա նի։ Հե տո քո փրկված զա վակ

նե րը կփաս տեն, թե քա ղա քը զավ թած թուր քե րը հա

տուկ վե րա բեր մունք ունեին հենց արևմ տա հայ գաղ

թա կան նե րի հան դեպ՝ ոչնչաց նե լով հատ կա պես 

նրանց։ Նրանք կա սեն, որ Թուր քիան եկել էր գաղ

թա կան նե րին ոչնչաց նե լու, որ պես զի այդ պես լու ծի 

նրանց վե րա դառ նա լու հար ցը։ Սա կայն ես նրանց 

կպա տաս խա նեմ ռուս զո րա պետ Սու վո րո վի բե րա

նով. «Хуйня война, главное – манёвры»:54

Ու պի տի դառ նամ ու ասեմ հա զար օղոր մի այն 

արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին, որոնք մե ռան, վասնզի 

տգետ են իշ խա նու թյուն նե րը քո ու կա պե կի խելք չու

նեն։ Ին չո՞ւ նրանք գաղ թա կան նե րին հետ ուղար կե ցին 

Կարս՝ առանց թուր քե րի հետ հա մա ձայ նեց նե լու։ Որ

պես զի մեկ ան գամ թուր քի բե րա նից փրկված հայը 

նո րի՞ց ջարդ վեր։ Դա՞ էր քո ուզա ծը։ Ուզած էր։ Արդ, 

ուրեմն, ջար դո ւած են կրկին զա վակ նե րը քո։

Ու պի տի դառ նամ ու շատ գո վեմ Ամե րի կայի ժո

ղովրդին, որն ար ձա գան քեց Հա յաս տա նի օգ նու թյուն 

54 Թքած պա տե րազ մը, կարևո րը մանև րելն է:
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խնդրե լու կո չին ու 20 հա զար որբ խնա մեց։ Հենց նրանց 

շնոր հիվ էր, որ այդ երե խա նե րը մա հից փրկվե ցին, 

կրթու թյուն ստա ցան, մի քա նիսն էլ գնա ցին Ամե րի կա 

ու էն տեղ մարդ դար ձան։ Այս որ բա նոց նե րից դուրս 

եկան քո տա ղան դա վոր զա վակ ներ Հով հան նես Շի

րազը, գու սան Շե րամն ու այլք։ Դեռ մի բան էլ հայ 

բոլշևիկ նե րը դժգոհ էին։ Ծի պա՝ Ամեր կոմն իր քա ղա քա

կա նու թյունն էր առաջ տա նում։ Բա հո սո վե տի դու դու կի 

տակ չէ՞ր պա րե լու։ Ձու նը՝ ձեր գլխուն։ Քի՞չ գործ արե ցին։ 

Ու հա զար ան գամ պի տի գո վեմ Ամեր կո մին, 

որով հետև, երբ 1920 թ. թուր քը նո րեն աս պա տա կեց քո 

հո ղը, հենց նրանք էին, որ թուր քին թույլ չտ վե ցին 

մտնել որ բա նոց ներ։ Թուր քը Ալեք սանդրա պո լում 

մնաց մինչև 1921 թ. ապ րիլ, ու եթե որ բե րը փրկվե ցին, 

ապա գաղ թա կան ներն սպան վե ցին։

Ու պի տի դառ նամ ու ան վեր ջո րեն փնո վեմ քա

ղա քա կան միտ քը քո, որ հա զա րա վոր տա րի նե րի 

բո վում չի հա սու նա նում ու ինչ պես ման կա միտ եղել, 

այդ պես էլ մնա ցել է։ Քիչ հնա րա վո րու թյուն նե՞ր եմ 

տվել. նույ նիսկ ջար դի խառ նակ տա րի նե րին էլ կա

րող էիր քո Էր մե նիս տա նից 160 հա զար քմ պո կել, 

բայց գե րա դա սե ցիր մնալ քո ներ կա 29 հա զար քմ –ի 

ներ սում:55 Ո՞վ է մե ղա վոր, որ գլխումդ կա պե կի խելք 

55  Այս միտքն ար տա հայ տում է հայ հան րու թյու նում առ կա ծո վից ծով 
Հա յաս տան մտայ նու թյու նը, որի հիմ քը Տիգ րան Մեծ (մ.թ.ա. 140 – 
մ.թ.ա. 55) հայ թա գա վո րի գա հա կա լու թյան տա րի նե րին Կաս պից 
ծո վից Մի ջերկրա կան ծով ձգվող հայ կա կան պե տու թյան մա սին 
ունե ցած դա րա վոր իղձն է: Իսկ Սև րի պայ մա նա գի րը (1920 թ. օգոս-
տո սի 10) նա խա տե սում էր Հա յաս տա նին միաց նել Էրզ րու մի, Տրա-
պի զո նի, Վա նի և Բիթ լի սի նա հանգնե րը՝ դե պի ծով ել քով։ Ընդհա-
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չկա։ Որ քեզ հզո րաց նե լու փո խա րեն գե րա դա սում ես 

սո ղալ սրա–ն րա դի մաց ու մի գլուխ նվն վալ։ Որ 

հպար տա նում ես սուլ թան նե րի հա մար կա ռու ցածդ 

պա լատ նե րով, իսկ հա րա զատ Երևանդ գյուղ էր։ Որ 

հի մա էլ խելքդ գլուխդ չես հա վա քում ու կազ մա

կերպ վե լու փո խա րեն կտրում ես ճյու ղը, որի վրա 

նստած ես, ու շա տա նա լու փո խա րեն եր կիրդ դա

տար կում ես։ Ո՞ւմ վրա էր առա վել քաղցր իմ աչ քը, 

եթե ոչ՝ քո վրա։ Ո՞ւր էին թուր քե րը, երբ դու և կող քիդ 

հարևան ներն այս կող մե րում բար գա վա ճում էիք։ Ան

գամ սե փա կան որ դուս մա տաղ արե ցի՝ քա վե լու ձեր 

բո լո րի մեղ քե րը։ Բայց չէ, ոնց տես նում եմ, խել քի չեք 

գա լիս։ Ու ես ամեն ան գամ զա վակ չու նեմ զո հե լու։ Ու 

ասա ցի, որ ջար դե լու եմ։ Ու քա նի՞ ան գամ իշ մար 

տվե ցի։ Ասա ցի, որ ջար դե լու և անօգ նա կան լցնե լու 

եմ թուր քի բե րա նը։ Բայց դու չլ սե ցիր, որով հետև էն 

գլխից իմ տու նը զավ թել են հո գով թանձրա միտ նե

րը, որոնց գոր ծը ոչ թե իշ մար ներս մեկ նելն է, այլ սե

փա կան գրպա նը լցնե լը։ Չլի նի՞ կար ծում ես, թե 

թուրքն առանց իմ թողտ վու թյան քեզ ջար դեց։ Ու ինչ 

մի ժո ղովրդիդ ուղե ղը լցնել ես լցրել՝ իբր թուր քը տե

նուր առ մամբ այս պայ մա նագ րով Հա յաս տա նը լի նե լու էր 160 հա զար 
քմ տա րածք, սա կայն դրա նից հե տո կնքվել է Կար սի պայ մա նա գի րը 
(1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13), որով Հա յաս տանն ընդգրկում էր 29 հա զար 
քմ: Այս թի վը չի նե րա ռում Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու-
թյունը, որը հա մար վում է չճա նաչ ված պե տու թյուն: 
Այս միտքը նաև հենված է հայ հանրության մեջ առկա ընկալումների 
վրա, որոնց պատմական փաստացիության վիճարկումը կամ հիմ-
նա վորումն այս տեքստի սահմաններում չի քննարկվում:
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սակ է։ Յա նի՝ թուր քը մնում է թուրք։ Գեր մա նա ցին էլ 

հո քա ղա քա կի՞րթ է։ Նույն բա նը չա րե՞ց։ Խել քի՛ աշե

ցեք։ Իս պա նա ցիք էլ Նոր աշ խար հում զբաղ ված էին 

հնդկա ցի նե րի գան գա մաշ կը պո կո տե լով։ Չլի նի՞ 

կար ծում ես, թե հի միկ վա քա ղա քա կիրթ աշ խար հը 

պի տի ամե րի կա ցուն ստի պի դուրս գալ յուր տնից ու 

այն զի ջի կարմ րա մորթ նե րին։ Խել քի՛ աշե ցեք։ Մինչև 

հի մա նույն ան գետն ես։ Սևին սա պոնն ի՞նչ կա նի, 

խևին՝ խրա տը։ Ռսի, սրա–ն րա ոտն ես լի զում, որ քո 

ան վտան գու թյունն ապա հո վեն, մինչ դեռ սե փա կան 

զա վակ ներդ դրսի լա վա գույն հա մալ սա րան նե րում 

սո վո րե լուց հե տո մնում են՝ զար գաց նե լու այդ 

երկրնե րի կա րո ղու թյու նը։ 

Մտի՛կ արա՝ ինչ եմ ասում։ Հի մա այս կող մե րում 

նո րից խառ նակ վի ճակ է։ Ու ոտ քի կանգնե լու լավ 

հնա րա վո րու թյուն է բաց վել։ Մի՛ լսիր այդ ապի կար նե

րին, որոնք զբաղ ված են հա րյու րա մյա դիա կապ տու

թյամբ։ Դրանք մե ռած նե րի հի շա տա կի վրա առև տուր 

են անում, որից գո յա ցած շա հույ թը գնում է իրենց 

անկշ տում ստա մոք սը։ Սփոփ վի՛ր քո վշ տից, վասնզի 

100 –ա մյա ար ցուն քից հյուծ վել է մար մինդ, ու ցա մա քել 

են կեն սա տու աղ բյուր ներդ։ Վա նի՛ր գորշ բջիջ նե րիցդ 

ատե լու թյունն ու տե՛ ղը դիր ուժե րիդ հան դեպ վս տա

հու թյու նը։ Եղի՛ր լայ նա խոհ ու նո րից կծաղ կես։ Բավ է 

այլևս ար տաս վես։ Ու դա դա րի՛ր զբաղ վել անի մաստ 

ձեռ նա շար ժու թյամբ, իբր քեզ տվել եմ զո հի դե րը։ 

Ժպտա՛ ու կապ րես։ Ծի ծա ղի՛ր ու կշա տա նաս։ Ահա տա
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լիս եմ քեզ SWOT56 անա լիզ կոչ վող գոր ծիքն այս, որ 

ստեղ ծել են Արև մուտ քի զա վակ ներն իմ բիզ նես մեն։ 

Գոր ծի՛ր. սա է իմ պատ գա մը։ 

Ամեն։ 

Օր 5–րդ, սեպ տեմ բե րի 17

 Նա խա ճա շից հե տո գնում ենք Թա լին,57 բայց 

քա նի ժա մա նակ կա, գո նե Թռ չու նյա նի58 պատ մու

թյու նը գրեմ։ Երեկ չգ րե ցի, քա նի որ ծանր տպա վո

րու թյուն նե րով էի հետ եկել։ Որով հետև երե խա նե րի 

խնամ քի ցան կա ցած կենտրոն ոտք դնե լիս ան պատ

ճառ հի շում եմ միստր Բամ բը լին ու միսս Մեն նին, 

որոնք քեր թում էին Օլի վեր Թվիս տի և նրա ճա կա

56  Սա մե թոդ է, որն օգ տա գործվում է վեր լու ծե լու սուբյեկ տի/ծ րագ րի 
ուժեղ և թույլ կող մե րը՝ վեր հա նե լու հա մար այն հնա րա վո րու թյուն-
ներն ու շտկում նե րը, որոնց միաս նա կան կի րառ ման դեպ քում հնա-
րա վոր է հաս նել օպ տի մալ ար դյուն քի։ 

57  Երևա նից դե պի հյու սիս –արև մուտք 70 կմ հե ռա վո րու թյամբ գտնվող 
5000 բնակ չու թյամբ քա ղաք: Բնակ չու թյան մեծ մա սի նախ նի նե րը 
գաղ թել են Արևմ տյան Հա յաս տա նից:

58  Ման կա տու նը գոր ծում է մոտ 12 տա րի: Այն տեղ իջևա նում են մոտ 80 
երե խա, մե ծա մա սամբ միա կող մա նի ծնո ղա զուրկ։ Ման կա տան շեն-
քում գոր ծում է նաև դպ րոց: Գո յու թյուն ունեն տար բեր ծրագ րեր, 
որով երե խա նե րը որ դեգրվում են ըն տա նիք նե րի կող մից և լքում են 
ման կա տու նը, բայց 80– հո գա նոց կազ մը չի պա կա սում, և այն մշտա-
պես հա մալր վում է նոր երե խա նե րով, որն ար դյունք է Հա յաս տա նի 
տնտե սա կան ցածր մա կար դա կի: Ման կա տան շեն քը եղել է 1870 –
ա կան նե րին ռու սա կան զոր քե րի հա մար կա ռուց ված բա զայի հոս պի-
տալ նե րից մե կը և Ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո ընդգրկված է եղել 
Ամեր կո մին հանձնված որ բա նոց նե րի կազ մում: Այն մինչև օրս էլ 
պատ կա նում է ռու սա կան բա զային, և նրանք շեն քը նվի րել են 
Թռչունյան հիմ նադ րա մին, որ պես զի հնա րա վոր լի նի իրա կա նաց նել 
Վա հան Թռ չու նյա նի կտա կը: 
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տագ րին ար ժա նա ցած բազ մա թիվ երե խա նե րի կա

շի նե րը։ Ան ցան կա լի ասո ցիա ցիա ներն սկսվել էին 

դեռ նա խորդ օր վա նից, երբ Լա րի սան մե րոնց մի ջո

ցով տնօ րե նի հետ բա նակ ցել էր, որ գի շե րը մնա 

այն տեղ ու ֆո տո ռե պոր տաժ պատ րաս տի։ Սա կայն 

տնօ րե նը չէր հա մա ձայ նել։ Ինչ –որ պատ ճա ռով, որը 

միշտ էլ գտնվում է։ 

Որ բա նո ցը Գյում րու ան կյուն նե րից մե կում է, որ

տե ղից մինչև Կարս 7 կմ է, ու մոլ լայի մի ջո ցով մեր 

ընդհա նուր օգ տա գործման Աստված պա պի կին 

ուղղ ված աղոթք ներն այս տե ղից լսվում են։ Մինչև 

տնօ րե նը կգար, մենք մտանք որ բա նո ցի տա րածք ու 

սկսե ցինք շփվել երե խա նե րի հետ։ Էլիֆն ան մի ջա

պես մտեր մա ցավ մի խումբ երե խա նե րի հետ, որոն

ցից մե կը նրա նից պոկ չէր գա լիս։ 

 Շեն քի ար տա քի նը հրա շա լի վի ճա կում էր։ 

Բակն էլ՝ ոչինչ։ Ճո ճա նակ ներ կային, որոնց վրա ճոճ

վե լիս Օզ լե մը վայր ըն կավ, ու կոտրված ակ նո ցը՝ 

հա րա կից հի շո ղու թյուն նե րով, հա մալ րեց Աճող ար

խի վի բա զան։ 

Տնօ րե նը եկավ թան կար ժեք ջի պով։ Ես չտե սա, 

բայց տես նող ներ եղել էին: Նա հա ճե լի ժպի տով մեզ 

դի մա վո րեց ու բա րեկրթո րեն ուղեկ ցեց դահ լիճ, որ

տեղ լրաց րեց Ամեր կո մի մա սին մեր ունե ցած գի տե

լիք ներն ու ասաց, որ իրենք ձգտում են երե խա նե րին 

դաս տիա րա կել այն նույն մե թոդ նե րով, ինչ պես արել 

են ամե րի կա ցի նե րը, որոնք, նյու թա կան օժան դա կու

թյու նից բա ցի, կա մա վոր ներ էին ուղար կում, որ խնա
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մեն որ բե րին ու զար գաց նեն նրանց կա րո ղու թյուն

ներն՝ ըստ ունա կու թյուն նե րի։ Ձգ տում նե րը նկա տե

լի էին։ Բա կում շե ֆու թյուն անող հինգ տղա նե րի ներ

կա յու թյամբ, որոնք ման կա տան սա ներ էին, բայց 

հաշ վե հար դար տես նող նե րի տպա վո րու թյուն թո ղե

ցին։ Գլ խա վո րը՝ բան տի գո ղին վայել կեց ված քով, 

ձեռ քին թզ բեհ էր պտ տեց նում։ 

 Ման կա տան պա տե րին Ցե ղաս պա նու թյան որ

բե րի պատ կեր ներ էին, ու այս երե խա նե րը մե ծա նում 

են՝ լսե լով պատ մու թյուն ներ, թե ինչ պես են իրենց 

տա րե կից նե րը մի 100 տա րի առաջ սայ լե րի վրա 

բար ձել իրենց ըն կեր նե րի դիակ ներն ու ապ րել այդ 

գի տակ ցու թյամբ։ Այդ որ բե րից մե կը եղել է Վա հան 

անու նով մի տղա, որին կնքել են Տեր չու նյան ազ գա

նու նով, որով հետև տեր չի ունե ցել։ Վա հա նը եղել է 

այն երե խա նե րի թվում, որոնց ամե րի կա ցի ներն 

իրենց հետ տա րել են Ամե րի կա։ Նա այն տեղ ամուս

նա ցել և երե խա ներ է ունե ցել։ Իսկ մա հից հե տո թո

ղած կտա կում հայտ նա բեր վել է, որ նա ամ բողջ 

կյան քի ըն թաց քում գու մար է խնայել՝ թող նե լու այն 

որ բա նո ցին, որ տեղ տի ֆից փրկվել ու ապ րել է։ Նկա

տի ունե նա լով Տեր չու նյա նի ակնհայտ բա ցա սա կան 

երան գը՝ ազ գա նու նը փոխ վել է Թռ չու նյա նի: 

Տնօ րե նի խոս քից հե տո բեմ են բարձրա նում 

երե խա նե րը, որոնք մեզ հա մար եր գում են հայ կա

կան եր գեր ու պա րում հայ կա կան պա րեր։ Թուր քե րը 

համ րա ցել էին։ Նրանք նաև տե սել էին Հրանտ Դին քի 

նկա րը որ բա նո ցի պա տե րին։ Հրանտ Դինքն ինքն էլ 
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որբ էր ու մե ծա ցել էր ման կա տա նը։ Նա 2006 թ. այ ցե

լել էր Թռ չու նյան ման կա տուն ու ունկն դնե լով երե

խա նե րի երգ ու պա րին՝ ար տաս վել։ Հրանտ Դինքն 

այս պա հին այն մարդն էր, որ կա պում էր հայ և թուրք 

ինքնու թյուն նե րը. Հրանտ Դին քը թուր քա հայ էր։ Ու 

թուր քե րը նույն պես ար տաս վում էին։ Երե խա նե րի 

ար տա սա նած՝ Թուր քիան արյան ծով դարձնե լու մա

սին բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ներ քո. աս մունքն ու եր

գի բա ռե րը նրանց հա մար չէ ին թարգ ման վում։

* * *

 Փը նա րենց Շի րա զի թան գա րա նում գրկա բաց 

են ըն դու նել, ու դրա նից նրանք լավ զար մա ցել են։ 

Փաս տո րեն չէ ին սպա սում։ Ճիշտ այն պես, ինչ պես 

մեր քուրդ մաս նա կից նե րից մե կը, որը սրտի ան

կյուն նե րից մե կում առնվազն եր կու տաս նա մյակ մի 

պատ մու թյուն էր կրում։ Մո րաք րոջ ու մոր հա րա բե

րու թյուն նե րի մա սին, երբ մո րա քույ րը կռ վել էր քրոջ 

հետ, նրան կոպ տել ու տա նից դուրս էր շպր տել։ Նրա 

մայ րը մինչև հո գու խոր քը վի րա վոր վել էր քրոջ վար

մուն քից, ու այդ մա սին ոչ ոքի չէր պատ մել։ Միայն 

ինքն ու քույրն էին ակա նա տես եղել վե ճին։ Սա կայն 

տա րի ներ ան ց նրա մո րա քույ րը բա խել է իրենց տան 

դու ռը, իսկ Քուրդ մաս նա կի ցը ցան կա ցել է նրան 

վռնդել։ Կոպ տել, հայ հոյել ու դու ռը փա կել վրան։ Սա

կայն նրա մայրն ըն դու նել ու պատ վել է՝ քրոջ հա մար 
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պատ րաս տե լով լա վա գույն ուտեստներ։ Քուրդ մաս

նա կիցն ապ շել էր: Նա չի հաս կա ցել մոր վար մուն քի 

պատ ճա ռը ու այդ պես էլ չհաս կա ցավ մինչև այն օրը, 

երբ եկավ Հա յաս տան ու տե սավ, թե ինչ պես են 

հայերն ըն դու նում իրենց՝ թուր քե րին ու քրդե րին։ Այն 

հայե րը, որոնց իրենք, քո քա հան անե լով, շպր տել էին 

իրենց բնօր րա նից։ Նրանք՝ հայե րը, սե ղան էին բա

ցում քրդե րի ու թուր քե րի հա մար, հյու րա սի րում էին 

ու հարց նում ող ջու թյու նը։ Սա Քուրդ մաս նակ ցի հա

մար շա ռա չուն ապ տակ էր։ Նա միշտ տխուր էր, որով

հետև Հայ կա կան հար ցը նրա հա մար ան ձնա կան է։ 

Քուրդ մաս նա կի ցը 12 տա րե կա նում հան կարծ նկա

տել է, որ Մար դի նում որոշ տներ մյուս նե րից շատ 

տար բեր են, ու նրա հայ րը բա ցատ րել է, որ այդ տար

բեր տնե րը պատ կա նել են հայե րին։ Նա ավե լաց

րել է, որ հայե րին սպա նել են իրենք՝ քրդե րը։ Իսկ 

պա պը պատ մել է, թե ոնց են սպա նել. լցրել են մեծ 

թոն րի մեջ ու ողջ –ողջ խո րո վել, իսկ երե խա նե րին 

ցած նե տել սա րի գլխից։ Հա տիկ– հա տիկ։ Մե կը 

կանգնել է սա րի գլխին, իսկ մյու սը երե խային պաս է 

տվել։ Ճիշտ այն պես, ինչ պես գնդակ են խա ղում։ Հե

տո ի՞նչ, որ նրանք երե խա ներ էին։ Հի մա էլ 1915 թ. շա

րու նակ վում է։ Թուր քա հայե րը խո սում են խա ղա ղու

թյան մա սին, բայց աս տի ճա նա բար թուր քա նում են։ 

Կար ծում է Քուրդ մաս նա կի ցը: 
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* * *

Թռ չու նյա նից հե տո Ուլ րի կեն մեզ նո րից ռեֆ լեք

սեց, ու Էլի ֆը լաց եղավ։ Կար մե նի աչ քերն էլ էին թա

ցա ցել։ Նրան միա ցավ Եր վան դը,59 որը լաց եղավ, 

որով հետև Էլի ֆը լաց եղավ, ու ես հա զիվ ինձ զս պե

ցի, որ ես էլ լաց չլի նեմ, որով հետև Եր վան դը լաց 

եղավ, որով հետև Էլի ֆը լաց էր լի նում։ Իսկ նա լաց էր 

լի նում, որով հետև ամա չում էր, որ իրենց այդ պես լավ 

են ըն դու նել։ 

Նրանք գի տեն, որ մենք թուրք ենք։ Ին չո՞ւ ես մինչև 

հի մա չեմ իմա ցել որ բե րի մա սին. ամոթ։ Ես ամա չում 

եմ, որ չեմ իմա ցել. ամոթ։ Իմ տա տը նույն պես որբ է 

եղել. ամոթ։ Իմ ծնող նե րը Բալ կան նե րից են. նրանց 

ձեռ քե րը մա քուր են, ու նրանք հաս տատ մաս նա կից 

չեն եղել Ցե ղաս պա նու թյա նը։ Բայց դա կարևոր չէ. 

ես նույն պես պա տաս խա նատ վու թյուն եմ կրում. 

ամոթ։ Իմ տա տը որբ է եղել։ Ինչ պե՞ս ես կա րող էի 

մտա ծած չլի նել որ բե րի մա սին. ՄԵԾ ԱՄՈԹ։ 

Օր 6–րդ, սեպ տեմ բե րի 18 

Առա վո տը շուտ է։ Պատշ գամ բում նստած եմ, դի

մացս՝ ան տա ռա ծածկ մի սա րի դոշ, սե ղա նի վրա՝ 

օրա գիրս։ Աղ վե րա նում60 ենք։ Իջևա նել ենք սա րե րի 

արանքնե րում կա ռուց ված մի հար մա րա վետ ու նո

59 Հայ կա կան կող մի մաս նա կից:
60  Լեռ նային հանգս տա վայր և առող ջա րան, գտնվում է Երևա նից 30 կմ 

դե պի հյու սիս:
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րաոճ հյու րա նո ցային հա մա լի րում։ Նա յած՝ ում հա մար։ 

Կար մե նի մոտ տպա վո րու թյուն էր, որ լու սա մուտ նե րը 

սո վե տա կան ար տադ րու թյան էին։ Բայց հյու րա նո ցը 

կա ռուց վել է վեր ջին տա րի նե րին։ Երևի դա է պատ ճա

ռը, որ նրա լո գա րա նում կրկին ջրհե ղեղ էր։ 

* * * 

Երեկ ամ բողջ օրը ան ցկաց րինք Թա լի նում ու 

դուրս եկանք իրիկ վա կողմ։ Ճա նա պարհ նե րի վատ 

լի նե լու պատ ճա ռով Աղ վե րան գնա ցինք Երևա նով։ 

Այ սինքն՝ մի ժա մի փո խա րեն գնա ցինք 2 ժամ։ Հա

յաս տա նի բո լոր ճա նա պարհ ներն են վա տը։ Ցան կա

ցա ծը։ Եթե ան գամ այն հիմ նա հա տակ աս ֆալտվել է 

մեկ տա րի առաջ։ Սրանք ոչ մի բան այն պես վար պե

տու թյամբ չեն անում, ինչ պես գռ փելն ու ժո ղովրդին 

հարս տա հա րե լը։ Այդ հար ցում ևս մե նեջ մենտն ան

հրա ժեշտ բարձրու թյան վրա է։ Օդի նվազ մի շերտ 

են թո ղել, որ մար դիկ սո վից չմա հա նան։ Հա պա ո՞վ 

պի տի աշ խա տի ու հարկ տա, եթե մար դիկ մեռ նեն։ 

Հե տո նրանք լավ յու րաց րել են ան ցյա լի դա սե րը. 

գի տեն, որ սո ված նե րը ոչինչ չու նեն կորց նե լու բա ցի 

իրենց շղթա նե րից։ Պատ ճա ռա հետևան քային կա

պե րի մա սին ֆուն դա մեն տալ օրեն քի հա մա ձայն՝ 

սա նշա նա կում է, որ նրանք կա րող են նաև լավ կա

ռա վա րել, բայց չեն անում, որով հետև լավ աս վա ծը 

խիստ հա րա բե րա կան հաս կա ցու թյուն է։ Իրենց հա

մար շատ էլ լավ է։ 
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* * *

 Ճա նա պար հին պարզ վեց, որ Ադ նանն ին սու լի նը 

թո ղել էր Գյում րի ում։ Հայ կա կը61 զան գեց, որ տաքսիով 

ուղար կեն։ Երևա նում ար դեն մար դը ձեռ քից գնում էր, 

նոր մալ չէր կա րո ղա նում կանգնել. ճոճ վում էր։ 

* * * 

Երևան հա սանք մթով։ Թուր քե րը դեռ նոր մալ 

չէին տե սել Երևա նը։ Այդ օրն էլ չտե սան՝ այդ կարևոր 

դեպ քը թող նե լով ճամ փոր դու թյան վեր ջին: Միայն 15 

րո պե ով կանգ առանք մի սու պեր մար կե տի մոտ, 

որտե ղից նրանք գի նու փո խա րեն ար դեն Արա րատ 

կոնյակ գնե ցին։ Տոպ րակ նե րով։ 

* * *

 Թա լի նում խարսխ վել էինք նախ կին սո վե տա

կան ման կա պար տե զի շեն քում տե ղա կայ ված Ար

վես տի կենտրո նում, որ տեղ կազ մա կերպ ված էր 

« Քաղցր Մու շի» ֆո տո ցու ցա հան դես։ Ման կա պար տե

զի բա կում մրգե րի ծան րու թյու նից ճկ ռած խնձո րե նի

ներ կային։ Ուլ րի կեն մի հատ պո կեց ու կե րավ։ Ես էլ։ 

Հե տո մի քա նի նա խա դա սու թյուն ասա ցի իմ ամե րի

կյան փոր ձից մո մե գե ղեց կու թյամբ ու խո տի հա մով 

61  Հայ կակ Ար շա մյան, Հա զա րա շեն ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ, ծրագ րի հա մա-
կար գող:
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խնձոր նե րի մա սին՝ կոնկ րետ ակ նար կե լով զար գա

ցած Եվ րո պայի զար գա ցած գյու ղատնտե սու թյու նը։ 

Նա մո տա վո րա պես հա մա ձայ նեց։ 

Երեք խումբ կազմ վեց, ու ամեն մե կը գնաց տար

բեր ուղ ղու թյուն նե րով՝ Շա մի րամ, Աշ նակ ու Իրինդ:62 

Լու սի նեն դեռևս նախ նա կան հան դիպ ման ժա մա նակ 

տե ղե կու թյուն ներ էր հա ղոր դել այս գյու ղե րի և այն

տեղ փնտրվող հնա րա վոր պատ մու թյուն նե րի վե րա

բե րյալ, ու ժո ղո վուր դը նա խա պես կողմ նո րոշ վել էր։ 

Ես գնա ցի Շա մի րամ, որով հետև Շա մի րա մը Հա յաս

տա նի այն սա կա վա թիվ գյու ղե րից է, որ տեղ կոմ

պակտ ապ րում են էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն ներ։ 

Տվյալ դեպ քում՝ եզ դի ներ։ Ծրագ րի թուր քա կան կող

մից բո լոր քուրդ մաս նա կից նե րը եկան Շա մի րամ։ 

Երբ հա սանք գյուղ, պարզ վեց, որ այն տեղ կա

պեր հաս տա տե լու հա մար մեզ օգ նող մար դը ինչ –որ 

դժբախտ պա տա հա րի պատ ճա ռով մեկ նել էր Երևան։ 

Հետևա բար ինքներս պի տի կա պեր հաս տա տեինք։ 

Որի հա մար մո տե ցանք ըն կու զե նու տակ խմբ ված 

տղա մարդ կանց, ու այս տեղ տե ղի ունե ցավ ան սպա

սե լին։ Պարզ վեց՝ քրդերն ու եզ դի նե րը խո սում են 

նույն լեզ վով։ Ու եթե օտար մար դու ներ կա յու թյամբ 

նրանք կա րող էին խո սել իրենց լեզ վով, ապա հի մա 

62  Գյու ղեր Հա յաս տա նի Արա գա ծոտ նի մար զում՝ մոտ 600, 850, 1300 
բնակ չու թյամբ հա մա պա տաս խա նա բար: Աշ նա կի ու Իրին դի բնակ-
չու թյու նը Արևմ տյան Հա յաս տա նի Սա սուն և Մուշ գա վառ նե րի գաղ-
թա կան նե րի սե րունդներ են, իսկ Շա մի րա մի բնակ չու թյու նը՝ Ցե-
ղասպա նու թյան հետևան քով Արևե լյան Հա յաս տա նում հայտնված 
փախստա կան եզ դի ներ: 
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իրենց հաս կա ցող կար։ Կա պեր հաս տա տե լու մեր 

փոր ձերն անու շադ րու թյան մատ նե լով՝ նրանք շատ 

արագ ցր վե ցին։ 

Ինչ հի շում եմ, Հա յաս տա նը մո նոէթ նիկ63 եր կիր է, 

հի մա՝ 98 տո կո սով։ Բայց երբ ես գնա ցի դպ րոց, մեր 

դա սա րա նի 36 աշա կերտ նե րից մե կը եզ դի էր, մե կը՝ 

հրեա։ Մենք չէ ինք հաս կա նում՝ դա ինչ է նշա նա կում։ 

Իրա կա նում դա մեզ հա մար ոչ մի բան էլ չէր նշա նա

կում։ Մեր դաս ղեկն ուղ ղա կի ասաց, որ եզ դի նե րը 

հայե րի բա րե կամ ներն են ու քրդե րի ազ գա կան նե րը։ 

Այդ քա նով վեր ջա նում էին քրդե րի ու եզ դի նե րի մա

սին մեր ունե ցած գի տե լիք նե րը։ Ու սկսվում էր մնա

ցա ծը։ Իսկ մնա ցա ծը եր կար պատ մու թյուն ու խնամ

քով թաքց ված են թա տեքստ ուներ: Որը մո գո նել էր 

Սո վե տա կան Մի ու թյան կայսր Ստա լին ձյա ձյան՝ աչ

քի առաջ ունե նա լով Արև մուտ քի հետ Թուր քիայի խա

ղեր տա լու նկրտում ներն ու ֆա շիս տա կան Գեր մա

նիայի հետ հա մա գոր ծակ ցային նա խա պատ րաս տու

թյուն նե րը: Նա կաս կած ներ ուներ Մոսկվայի պայ մա

նագ րով հաս տատ ված Սո վե տա կան Մի ու թյուն– Թուր

քիա բա րե կա մու թյան հար ցում ու ըստ այդմ պլան

63  Արևե լյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը քսա նե րորդ դա րի սկզբին հա-
մա րյա քա ռա սուն տո կո սով եղել է մահ մե դա կան, սա կայն Ցե ղասպա-
նու թյան հետևան քով Արևե լյան Հա յաս տան լցված փախստա կան 
հայե րի քա նա կը կտրուկ փո խեց Հա յաս տա նի ազ գային կազ մի հա-
մա մաս նու թյու նը: Մինչև 1939 թ. Հա յաս տա նի բնակ չու թյան 17,2 % –ը 
եղել է այ լազ գի ներ: Իսկ 1989 թ. ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի 
մաս նա բա ժի նը կազ մել է 7,7 %: Ընդ որում՝ Հա յաս տա նում ապ րող 
ադրբե ջան ցի նե րը, քրդե րը և եզ դի նե րը հիմ նա կա նում ապ րում էին 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում: 
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ներ էր մշա կում այդ ուղ ղու թյամբ փո րե լու հա մար: Այդ 

նպա տա կին հաս նե լու գոր ծիք նե րից մեկն առար կա

յա ցել էր մեր տան պա տին ու ամեն երե կո՝ ժա մը 

5 – ին, ազ դա րա րում էր՝ Երևան խե բեր դի դե:64 Ու քրդա

կան ինքնու թյուն էր աճեց նում մի երկրում, որը, 1923 թ. 

ժա ռան գե լով Օս մա նյան կայս րու թյան մի հատ վա ծը, 

բաղ կա ցած էր տաս նյակ էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն

նե րից ու թուր քա կան ինքնու թյուն ծե փե լու ակնհայտ 

պատ ճա ռով երկրի բո լոր օրենսդրա կան և ոչ 

օրենսդրա կան մար մին նե րով լծ վել էր այլ ինքնու

թյուն նե րը մար սե լու գոր ծըն թա ցին: Որը գրե թե հա

ջող վեց։ Գրե թե։ Քրդե րը, սա կայն, մնա ցին կո կոր դին։ 

Ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ շատ էին։ Այլ, որ 

տասնյակ տա րի ներ Թուր քիայի, Իրա նի և Սի րիայի 

բո լոր քրդաբ նակ վայ րե րում ամեն օր՝ նույն ժա մին, 

իրենց մայ րե նի լեզ վով հն չում էր՝ Երևան խե բեր դի դե։ 

Ու հա րյուր հա զա րա վոր քրդեր ամեն օր շունչ նե րը 

պա հած սպա սում էին այդ ժա մին. Երևան խե բեր դի

դե։ Որպեսզի լսեին քրդե րեն եր գեր։ Ու ոչ միայն։ Ու 

64  Քրդե րեն՝ Erivan xeberdide, խո սում է Երևա նը: 1955 թ. հայ կա կան 
ռա դի ո յում հիմ նադրվում է «Եզ դի նե րի ձայն» հա ղոր դու մը՝ եզ դի ե րե-
նով, սա կայն դրա հե ռար ձակ ման տի րույթն ընդգրկում էր Մեր ձա վոր 
Արևել քի որոշ շրջան ներ, որ տեղ կոմ պակտ ապ րում էին քրդեր: Հա-
ղոր դու մը պո պու լյար դար ձավ 1960 թ–ից մինչև Բեռ լի նի պա տի ան-
կու մը, որն աշ խար հում նոր դիս կուրս ներ առաջ բե րեց: «Եզ դի նե րի 
ձայն» հա ղոր դու մը հատ կա պես կարևոր էր Թուր քիայի քրդե րի հա-
մար, որով հետև մինչև 1990 թ. ըստ պե տա կան կեց ված քի, Թուր քիա-
յում ապ րում էին միայն թուր քեր: Սկզբնա պես հա ղոր դու մը հե ռար-
ձակ վում էր 1,5 ժամ տևո ղու թյամբ՝ պատ րաս տե լով իրա դար ձային և 
մշա կու թային բնույ թի բո վան դա կու թյուն, ապա՝ 1 ժամ, իսկ հի մա 
դար ձել է 30 րո պե: 
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մար մանդ կրա կի վրա եփ վում էր քրդա կան ինքնու

թյու նը. Երևան խե բեր դի դե։ Այս խոս քե րը ես էլ եմ 

տա րի ներ շա րու նակ լսել։ Ու եր բեք չեմ մտա ծել դրանց 

նշա նա կու թյան մա սին։ Ի՞նչ էր տա լու քրդե րին ռա

դիոյով քրդա կան երգ լսե լը մի երկրում, որ տեղ ար

գել ված էր ար տա սա նել քուրդ բա ռը. հարց։ Ինչ ուզես: 

Այդ թվում՝ Քրդա կան բան վո րա կան կու սակ ցու թյուն 

ու Աբ դու լահ Օջա լան. պա տաս խան։ 

* * *

 Գյու ղը քա ղա քա կա նաց ված էր։ Եզ դի նե րը քրդե

րին չէ ին սի րում, որով հետև նրանց պա պե րը ևս մտա

հոգ վել էին, որ պես զի իմաց վեր, թե ով քեր են քրդե րը և 

ինչ են արել իրենց։ Իսկ նրանք եզ դի նե րին արել էին 

նույն բա նից, ինչ հայե րին, հույ նե րին և Օս մա նյան 

կայսրու թյու նում ապ րող այլ փոք րա մաս նու թյուն նե րին։ 

Ես, Լու սի նեն, Գու լեն, Հըզ նին ու էլի մի եր կու սը 

որո շում ենք գյու ղում պտտվել, մինչև գյու ղա պե տը 

կգար։ Գյու ղի կենտրո նի աջ և ձախ կող մե րում հպար

տո րեն կանգնած են եր կու հու շար ձան. մե կը՝ նվիր

ված իրենց կրո նին, մյու սը՝ Ցե ղաս պա նու թյան, Ստա

լի նյան ռեպ րե սիա նե րի և Հայ րե նա կան մեծ պա տե

րազ մի զո հե րի հի շա տա կին։

 Գյու ղի գլխա վոր ճա նա պարհն ան սպա սե լի ո րեն 

բա րե կարգ էր, ու ընդհան րա պես, Շա մի րա մում բա

րե կե ցիկ ապ րուս տի առ կա յու թյան մա սին տար բեր 

նշան ներ էին երևում։ Մի քա նի ջի պե րի և բա րե շեն 
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երկհար կա նի տնե րի տես քով։ Եզ դի նե րը Հա յաս տա

նում լավ են ապ րում, հիմ նա կա նում զբաղ վում են 

անաս նա պա հու թյամբ։ Մո տա կա տան բա կե րից 

մեկում մի կին ռե զի նե խո ղո վա կով լվա նում էր 

պատշգամ բը։ Գու լեն, ժպի տը դեմ քին, առա ջա ցավ ու 

իրենց լեզ վով մի քա նի խոսք փո խա նա կեց նրա 

հետ։ Կնոջ դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը, սա կայն, չըն

դա ռա ջեց Գու լեի ժպի տին։ Ընդհա կա ռա կը, գնա լով 

փակ վեց։ Մեզ այդ տա նը չըն դու նե ցին։ 

Հե տո խա բար եկավ, որ գյու ղա պե տը եկել է, ու 

գնա ցինք նրան հար ցա խույ զի են թար կե լու։ Գյու ղա

պե տի նախ նի նե րը Դո հու քից65 էին: Նա սե րում էր 

աղա նե րի ըն տա նի քից ու բե կի տիտ ղոս ուներ։ Հա

վա նա բար դա էր պատ ճա ռը, որ նրա եր կու աչ քե րը 

360 աս տի ճա նով պտտվում էին կլոր դեմ քի վրա։ Նա 

խո սեց երեք և ավե լի ժամ, որի ըն թաց քում ժա մա

նակ առ ժա մա նակ ան ցնում էր քրդե րե նի66 կամ եզ

դիե րե նի, ու Հըզ նի ին որոշ բա ներ էր բա ցատ րում, 

որի իմաստն այն էր, որ քրդե րը հա վա տու րաց եզ դի

ներ են։ Ի սկզբա նե եզ դի ներն էին։ Որոնք դա վա

նում էին և են Շար ֆա դին կոչ վող կրո նի, որի 

առանցքում արևա պաշ տու թյունն է։ Հե տո եզ դի նե րի 

մի մասն իսլա մա ցել է. այդ պես են առա ջա ցել քրդե

65  Հյու սի սային Իրա քի քա ղաք նե րից: Ներ կա Իրա քի ու Թուր քիայի սահ-
մա նա մերձ տա րած քը, որը հա մընկ նում է Իրա քյան Քուր դիս տա նի 
հետ, եզ դի նե րի շրջա նում ըն դուն ված է հա մա րել եզ դի նե րի բնօր րան:

66  Հա յաս տա նի եզ դի ներն ու Թուր քիայի քրդե րի մե ծա մաս նու թյու նը 
խո սում են նույն լեզ վով, սա կայն Հա յաս տա նում ապ րող եզ դի նե րի 
մեծ մա սը գե րա դա սում է լե զուն ան վա նել եզ դի ե րեն, իսկ քրդե րը՝ 
քրդե րեն: 
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րը։ Սա կայն կրո նը կու սակ ցու թյան պես բան է։ Եթե 

կրոն ու կու սակ ցու թյուն չլի ներ, ամեն բան լավ կլի

ներ։ Գյու ղա պե տը շա րու նա կում էր բարձրա ձայն 

մտա ծել։ Նա պտտվող ակ նա կա պիճ նե րում թա փա

ռող սար կազ մով մեղ մո րեն հան դի մա նեց մեր քուրդ 

մաս նա կից նե րին առ այն, որ նրանք ոչինչ չգի տեն 

իրենց ինքնու թյան մա սին։ Այդ մա սին հայտ նի էր 

դառ նա լու երե կո յան՝ ռեֆ լեք սիայի ժա մա նակ։ Որ 

գյու ղա պե տը Գու լեին առա ջար կել էր հե տա զո տել 

իր հիմ քերն ու գի տե լիք ներ հա վա քել իր իսկ մա սին։ 

Ին չո՞ւ ոչինչ չգի տես քո մա սին։ Դու եզ դի ես։ Դե հի մա 

գնա՛ ու կողմ նո րոշ վի՛ր։ Ու Գու լեն առա ջադ րանք 

ստա ցավ: Վե րա դառ նա լուն պես պար զել իր ար

մատ նե րը: Որով հետև ոչինչ չգի տեր եզ դի նե րի մա

սին։ Ոչ ոք չգի տեր նրանց մա սին։ Շան գա լի ցե

ղասպա նու թյու նից առաջ։ Տխուր փաստ։ Կն կա տի 

տխուր Քուրդ մաս նա կի ցը: Որ աշ խար հը եզ դի նե րի 

գո յու թյան մա սին իմա ցավ նրանց ցե ղաս պա նու

թյու նից հե տո։ Ոչ էլ տխուր է։ Այդ պես է ցան կա ցել 

Աստված պա պի կը, ու նրա պատ կե րը կրող մար դը։ 

Գյու ղա պե տը շա րու նա կում էր ինքնա մո ռաց խո

սել։ Նա Հայ կա կան հար ցի վե րա բե րյալ ռա դի կալ 

կեց վածք ուներ: Ճիշ տը նա է, ով ապս տամ բում է։ Ով 

չի ապս տամ բում, էշի պես քշում են։ Ու Էր դո ղա նը 

տղա մարդ չէ։ Եթե տղա մարդ լի ներ, կըն դու ներ Ցե

ղաս պա նու թյու նը։ Դե հի մա եղա ծը եղել է։ Ըն դու նենք՝ 

վեր ջա նա–գ նա։ Սահ ման նե րը բաց վեն։ Մար դիկ 

գնան– գան։ Եր կու կող մի հա մար էլ լավ կլի նի։




Ա
ԱՍ
Ա

 
Յ
Ո
Ւ
Ր
ր
ի–
Ա
Ր
ԱՍ
 
Ն
Ա
աց

Ո
Ւ

69

 Հե տո նա ան սպա սե լի ո րեն ասաց.

—  Դո հու քը մերն է։ Դո հու քը հետ բե րե լու հար ցով 

դի մե լու եմ մի ջազ գային դա տա րան։

* * *

 Հար ցա խույ զի ավար տից հե տո ժա մա նակ չմնաց 

գյուղն ուսում նա սի րե լու, ու հապշ տապ պետք է վե

րա դառ նայինք Թա լին, որով հետև ցու ցա հան դե սի 

բա ցու մը պի տի Լու սի նեն աներ։ Մեր քրդե րը ցան կա

ցան մնալ գյու ղում և պտտվել։ Սա կայն Քուրդ մաս

նա կի ցը մեզ հետ եկավ։ Ինչ –որ դեպք էր պա տա հել՝ 

քուրդ –եզ դի են թա տեքստով, որը չհա ջող վեց պար

զել։ Նա կրկին տխուր էր։ Սա կայն Շա մի րամ էր եկել 

նաև Բզե զի մի նիս տիր Ֆա բիա նը, ու Գու լեն նրա հետ 

մնաց։ Պարզ վեց՝ գյու ղում Գեր մա նիա նե րում աշ խա

տած մարդ էր գտնվել, որ գեր մա նե րեն գի տեր, ու 

այդ պես նրանց շփումն ստաց վել էր։ 

Երբ հա սանք Թա լին՝ Ար վես տի կենտրո նի բա

կում մեծ բազ մու թյուն էր հա վաք վել. Մու շի փու լում 

պատ մա հա վաք ներն այս կող մե րում աշ խա տել էին, 

ու այս պրե զեն տա ցիան էլ մի առիթ էր, որ մարդ կանց 

պատ մեին « Քաղցր Մու շի» մա սին: Մար դիկ էին եկել, 

որոնց ըն տա նե կան պատ մու թյուն նե րը ներ կա յաց

ված էին գրքում: Դե Թա լի նում մշե ցի նե րը շատ են:
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* * * 

Ար դեն դար ձավ ժա մը 10 –ը: Գնամ նա խա ճա շի. 

երե կո յան կողմ նո րից կաշ խա տեմ։ Այ սօր հանգս տա

նա լու ենք։ Ըստ գրա ֆի կի՝ ոչինչ նա խա տես ված չէ։ 

Ավե լի ճիշտ, Բզե զի թիմն ու պատ մա հա վաք նե րը պի

տի աշ խա տեն իրենց պատ մու թյուն նե րի վրա։ Մեկ էլ 

իրի կու նը Ուլ րի կեն պի տի ռեֆ լեք սիա անի։

* * *

 Կես գի շեր է։ Նոր եմ եկել Մու րատ փար թի ից ու 

որո շե ցի աշ խա տել, որով հետև վաղն առա վոտ շուտ 

գնա լու ենք Երևան, ու մեր խում բը բա ժան վե լու է։ 

Հյու րա նո ցում մնա լու են միայն թուրք մաս նա կից նե

րը և հայե րից միայն նրանք, որոնք մար զե րից են։ Դա 

նշա նա կում է, որ վաղ վա նից քնե լու եմ տա նը ու 

դժվար կա րո ղա նամ օրագ րիս վրա աշ խա տել։ 

Առը հա, թե հանգս տա ցանք։ Օզ լեմ –Ա վե տիս67– 

Լու սի նե եռյա կը փո խա րի նա բար ամ բողջ 4–5 ժամ 

նենց ռեֆ լեք սեց պատ մա հա վաք նե րին, որ ես չդի մա

ցա ու սկսե ցի ՍԵ ՄՈՒՇ ԿԱ չր թել։ Հըն թացս նաև պարզ

վեց, որ Բզե զը պի տի հրա տա րակ վեր մեր ճամ փոր

դու թյան վեր ջում։ Նոր դե տալ, որի մա սին դեռ չգի

տեինք։ Այս Բզե զը աչ քիս էն սեթևե թող աղ ջիկ նե

67  Ավե տիս Քե շի շյան, Դի– Վի– Վի Ին թեր նեյշ նալ հա յաս տա նյան գրա-
սե նյա կի ծրագ րի հա մա կար գող:
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րից է, որ կա մաց– կա մաց է բաց վում, իսկ երբ ցույց է 

տա լիս դեմ քը, տես նո ղի աչ քե րը վա խից սևա նում են։ 

Ճիշտն ասած՝ Բզե զի թիմն էլ է ամեն օր ռեֆ լեք

սիա ներ անում, բայց ես մի ան գամ եմ մաս նակ ցել, 

որի ժա մա նակ վե րա հաս տա տե ցի իմա ցածս, որ 

հրա տա րա կու թյուն նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ունեն հա

սա րա կու թյան վրա, ու եթե մար դը փո փո խու թյուն նե

րի մա սին պատ մու թյուն ներ պատ մի, այդ փո փո խու

թյուն նե րը տե ղի կու նե նան։ Տպա վո րիչ գի տե լիք, որը 

թե՛ հայ և թե՛ թուրք մաս նա կից նե րը լավ կա նեին՝ կա

խեին իրենց ական ջի մի բլ թա կից ու այդ պես ման 

գային այն քան ժա մա նակ, մինչև այդ գի տե լի քը դառ

նար իրեն ցը։ Թուր քե րը չգի տեմ, բայց մե րոնց նման 

բա ներ ասել հաս տատ պետք չէ, վասնզի նրանք 

ամեն ինչ գի տեն, այդ թվում նաև այն, որ ժա մա նա

կա կից տեխ նո լո գիա նե րի դա րում կա րե լի է հեշ տո

րեն ինքնահ րա տա րա կու թյուն ունե նալ այն տեղ, որ

տեղ ապ րում ես։ Օրի նակ՝ քո տա նը։ Ու ստեղ ծել մե

դիա, որը դիպ չում է քո սրտին, ու պա տաս խա նը գա

լիս է հենց այդ տե ղից, որով հետև դու գի տես, թե ին չու 

ես պատ մում այդ պատ մու թյու նը։ Որով հետև միայն 

այդ դեպ քում է, որ դու կա նես այն, ինչ քեզ դուր է գա

լիս, այլ ոչ թե կսպա սես ինչ –որ դո նո րի, որի հետ 

գլուխ դնե լը հեշտ չէ։ Մեղմ ասած։ Բա հաշ վետ վու

թյուն ներն ու մնա ցա՞ ծը։
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* * *

 Ռեֆ լեք սիա կոչ վա ծը մո տա վո րա պես մտքե րի 

բարձրա ձայն փո խա նա կում է, սա կայն պարզ վեց այն 

սար սա փե լի մի բան է, որով հետև Ավե տի սը, փաս տո

րեն, ամեն օր պատ մա հա վաք նե րին ռեֆ լեք սա հա

րում էր։ Ու րեմն Ուլ րի կեն ռեֆ լեք սում էր՝ մեկ, Օզ լե մը՝ 

եր կու, ու ան կախ բո լոր տե սա կի ու որա կի ռեֆ լեք

սիա նե րից՝ բո լո րին մի հատ էլ պար տա դիր ռեֆ լեք

սում էր Ավե տի սը։ Եթե ան գամ բո լորն ար դեն ռեֆ

լեքսվել էին։ Պետք էր ռեֆ լեք սել ռեֆ լեք սիան։ 

Ռեֆ լեք սիա նե րի ժա մա նակ ժո ղո վուր դը պատ 

մում էր օր վա գլխին եկածն, ու բո լո րը հա մա ձայ նում 

կամ չէ ին հա մա ձայ նում։ Այդ պես մար դիկ հա ղոր

դակցվում էին մի մյանց ու զու գա հեռ աշ խա տող խմ բե

րի պատ մու թյուն նե րին։ Հե տո փոր ձա գետ նե րը որո

շում էին, թե այդ պատ մու թյուն նե րից որ մեկն է ար ժա

նի տպ վե լու Բզե զի պես պատ վար ժան ամ սագ րում:

 Պատ մու թյուն թիվ 1.  Ձկան հար ցը

նրա սկե սու րը ձուկ չէր ուտում 

որով հետև իր երե խա նե րին կե րել էին ձկ նե րը

 փամփ լիկ− համփ լիկ էին արել ձկ նե րը 

երե խա նե րին, որոնց նա փրկել էր Արևմ տյան 

Հա յաս տա նից 

ու որոնց խլել էին Արևե լյան Հա յաս տա նի գե տում 

ապ րող ձկ նե րը
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 Պատ մու թյուն թիվ 2.  Անեծ քի հար ցը

նրա տա տը պետք է ողջ լի ներ ու տես ներ, թե 

ոնց է թուր քը կո խում իր շե մը

նրա տա տը պետք է դա տես ներ ու մինչև մահ ու 

գե րեզ ման անի ծեր հար սին

* * *

 Հար ցազ րույց նե րից մե կի ժա մա նակ մի 82 –ա մյա 

կին պատ մել է, թե ինչ պես է իր ըն տա նի քը սպան վել 

Ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ։ Պատ մու թյան կե սին 

նա հան կարծ հարց րել է, թե ով է Գու լեն։ Կի նը են

թադ րել էր, թե Գու լեն թուր քա հայ է։ Նրանք նայել են 

մի մյանց աչ քե րի մեջ։ Գու լեն և 82 –ա մյա կի նը։ Այն կի

նը, որի ըն տա նի քին սպա նել էին քրդե րը։ Հե տո Գու

լեն իրեն հա տուկ աշ խու ժու թյամբ գրկել է կնոջն, ու 

նրանք միա սին ար տաս վել են։ Կամ, առնվազն, ցան

կա ցել են ար տաս վել։

* * * 

Օզ լեմ– Լու սի նե –Ա վե տիս ռեֆ լեք սիայից հե տո 

նա խա տես ված էր լայ նա մասշ տաբ ռեֆ լեք սիա, որը 

նա խա ձեռ նել էր Ուլ րի կեն՝ աչ քի առաջ ունե նա լով 

այն հան գա ման քը, որ սա վեր ջին գի շերն է, երբ ողջ 

խում բը գի շե րե լու է նույն տե ղում։ Ես օգ նե ցի Կար մե

նին, որ աթոռ նե րը շրջա նաձև դա սա վո րենք։ Վեր
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ջում էլ հաշ վե ցի։ Կլոր՝ 40 աթոռ։ Բայց պարզ վեց, որ 

ռեֆ լեք սիան անում են միայն Բզե զի կազ մով։ Որով

հետև ադ մի նիստրա ցիան հայ կա կան թի մից բո

ղոք էր ստա ցել Բզե զի և նրա թի մի դեմ։ Իբր ճիշտ չեն 

աշ խա տում։ Ավե լի կոնկ րետ՝ իրենց ուզա ծով չեն աշ

խա տում։ Ու ադ մի նիստրա ցիան որո շել էր, որ ռեֆ

լեքսվում են միայն Բզեզ– կազ մա կեր պիչ ներ կազ մով։ 

Խտ րա կա նու թյուն, որի դեմ ար ժեր բո ղո քել ՄԻ ԵԴ –ին։ 

Ինձ էլ շատ բա րեկրթո րեն զգու շաց րին, որ դուրս գամ 

սե նյա կից, չնա յած իմա նա լով որոշ ման մա սին՝ գնա

ցել ու պախկ վել էի մի սե ղա նի տակ։ Ուլ րի կեն, սա

կայն, հմ տո րեն հայտ նա գոր ծեց իմ թաքստյան տեղն 

ու ամե նայն համ բե րա տա րու թյամբ կրկին դուրս հրա

վի րեց։ Ես բո ղո քե ցի։ Ասա ցի, որ աթոռ նե րը ես եմ դա

սա վո րել, հետևա բար իրա վունք ունեմ մնա լու սե նյա

կում։ Նա ան դրդ վե լի էր։ Բայց դուրս գա լուց առաջ 

ականջներս պո կե ցի ու կպց րի սե նյա կի պա տե րից 

մե կին։ Սա կայն խստա պա հանջ Ուլ րի կեն դա էլ նկա

տեց ու Կար մե նի մի ջո ցով ականջներս փո խան ցեց։ 

Դե չէ՝ չէ։ Ես էլ ուրիշ նե րի պատ մա ծը կպատ մեմ։ Հայ

կա կան թի մը, փաս տո րեն, ծանր հրե տա նի ով գրո

հել է, որին գեր մա նա ցի ներն ար ժա նի հա կա հար ված 

են տվել։ Թուր քե րը մնա ցել են ան տար բեր կա յուն։ 

Զգաց մունքնե րի պար կեր են գլոր վել, ար տա սու քը 

գե տի պես հո սել է։ 
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* * *

Բզե զին, սա կայն, պետք էր լայ նո րեն ան դրա

դառ նալ, որով հետև այն ծրագ րի ամե նա տե սա նե լի 

պրո դուկտն է, որը կա րե լի է ձեռ քով շո շա փել։ Իսկ 

դրա նկատ մամբ ձևա վոր ված հայ կա կան խմ բի բա

ցա սա կան վե րա բեր մուն քը տե սա նե լի էր դարձնում 

հայ– թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա լայ

նաս պեկտր են թա տեքստե րի հա կա սու թյուն ներն, ու 

մտո րե լու լավ նյութ էր: 

Իրա կա նում Բզեզն իր ծնուն դով պար տա կան է 

Մու շին, որով հետև 2011 թ. իրա կա նաց ված այս ծրագրի 

ար դյունքներն ամ փո փող « Մուշ, քաղցր Մուշ» գիր քը 

լույս է տե սել, բռնվե՛ք, այս տա րի: Հը բը։ Ճիշտ է, 

անգլե րեն տար բե րա կը հրա տա րակ վել էր 2013 թ., 

բաց բե րա նով ես ասո՞ւմ. եր կու տա րի՝ 2011–2013։ Սա

կայն հայ– թուր քա կան ծրա գիր անե լը հեշտ չէ, ու եթե 

այս փու լում մեր թուրք մաս նա կից նե րը բա վա կա նին 

լայ նա խոհ են, ու հենց իրենք են պնդում Ցե ղաս պա

նու թյուն եզ րի գոր ծա ծու թյու նը, ապա նա խորդ փու լե

րում միշտ չէ, որ այդ պես է եղել։ Ասում են՝ մի շատ բա

րե կիրթ թուրք երի տա սարդ այս ամե նի մի ջով անցնե

լուց ու լսե լուց հե տո ասել է՝ կնե րեք, բայց սա Ցե

ղասպա նու թյուն չէ։ Ու տենց։ Ծրագ րի ավար տից հե

տո եր կու կող մի մաս նա կից նե րը շա բաթ նե րով ու 

ամիս նե րով սա կար կել են ամեն մի բա ռի, տա ռի ու 

ստո րա կե տի հա մար։ Ասում են՝ այդ գոր ծի վրա մար

դիկ հա զա րա վոր ծի ծի լի ոն մե գա ջոուլ էներ գիա ու 

ժա մա նակ են վատ նել։ Մեղմ ասած՝ մե գա ջոուլ: Մա
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թիասն, օրի նակ, այդ գրքի ստեղծ ման վրա վատ նել է 

կյան քի կե սը, իսկ Լու սի նեն՝ ինչ –որ մի եր կու տա րի։ 

Ու հենց այդ պատ ճա ռով այդ դեպ քից հե տո որոշ

վել էր՝ այլևս ոչ մի հրա տա րա կու թյուն։

 Սա կայն, ինչ պես ասում են, շա բաթն ուր բա թից 

շուտ է գա լիս, ու Աստված պա պի կի բա րե գութ կա մոք 

ծն վում է ճամ փոր դա կան ամ սա գիր հրա տա րա կե լու 

մի գա ղա փար: Սույն աստվա ծա հա ճո միտ քը կյան քի 

կո չե լու հա մար ծրա գիր է հրա վիր վում գեր մա նա ցի 

երի տա սարդ ու հա վակ նոտ մե դիա մաս նա գետ նե րի 

մի խումբ,68 որոնք Գեր մա նիա յում հրա տա րա կում էին 

եր ջան կա բեր69 գեր ժա մա նա կա կից ամ սա գիր, որի 

լսա րա նը հիմ նա կա նում Գեր մա նիայի մի ջին խավն է: 

Ու այս տեղ միտք է ծն վում դժվա րա մարս ու կնճ ռոտ 

պատ մա կան թե ման հա մա տե ղել զիլ մո դեռն նա

խագ ծի հետ, ու այդ պի սով Ցե ղաս պա նու թյա նը վե

րա բե րող հար ցե րը գե ղե ցիկ փա թե թա վոր մամբ 

հրամցնել Գեր մա նիայի մի ջին վի ճա կագ րա կան քա

ղա քա ցուն, որն այդ մա սին գի տե այն քան, ինչ քան 

մի ջին վի ճա կագ րա կան քուր դը՝ եզ դի նե րի։ 

Այս պես է ծն վում ծրագ րում ամ սա գիր ընդգրկե

լու միտ քը, սա կայն հաշ վի առ նե լով նա խորդ փու լի 

ըն թաց քում ծախսված կյան քե րը՝ որոշ վում է ամ

սագրի բո վան դա կու թյու նը պատ րաս տել ճա նա

պարհին։ Այ սինքն՝ ծրագ րին հայտ ներ կա յաց րած 

68  Խումբն իրա կա նաց նում է «Հրա տա րա կիր ինքդ» ան վան մամբ թրեյ-
նինգներ, որոն ցում ընդգրկված են հրա տա րա կիչ, լու սան կա րիչ և դի-
զայ ներ: www.publish–yourself.org 

69  Ամ սա գի րը կոչ վում է Froh!, որը նշա նա կում է եր ջա նիկ: 
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մաս նա կից նե րը նա խա պես տե ղյակ էին, որ մեկ նում 

են մի ճամ փոր դու թյան, որի ըն թաց քում նրանք 

պետք է զբաղ վեին ոչ միայն ֆո տո/ պատ մու թյուն ներ 

հա վա քե լով, այլև մինչև ճամ փոր դու թյան ավար տը 

ներ կա յաց նեին վերջնա կան պրո դուկ տը: Ֆա բիա

նենց գործն էլ քիչ չէր լի նե լու: Նրանք ստանձնում էին 

աշ խա տել մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած պատ մու

թյուն նե րի վրա՝ հըն թացս հզո րաց նե լով նրանց կա

րո ղու թյուններն ամ սա գիր ստեղ ծե լու վե րա բե րյալ: 

Են թադրվում էր, որ ճամ փոր դու թյան ավար տին սե

ղա նին դրված կլի ներ ամ սագ րի առա ջին դրաֆ թը, 

իսկ մաս նա կից նե րը կդառ նային ամ սագ րի հրա տա

րա կու թյան գի տակ ներ՝ տի րա պե տե լով նյու թին մո

տե նա լու, դրա շուրջ ռեֆ լեք սե լու, այն կա ռու ցե լու և 

այդ ամ բող ջը հա մա պա տաս խան դի զայ նով մա տու

ցե լու բազ մա զար մա զան տրյուկ նե րին:70 Միտքն իս

կա պես գայ թակ ղիչ էր։ Սա կայն ծան րաց նում էր մաս

նա կից նե րի բե ռը։ Միև նույն ժա մա նակ հա մա մարդ

կային ար դա րու թյունն այս կե տում պա հան ջում է նշել, 

որ դժգո հու թյու նը մար դուն հա տուկ երևույթ է, և եթե 

մաս նա կից նե րին նույն աշ խա տան քի հա մար իքս օր

վա փո խա րեն տրվեր իքս + 2 օր, միև նույնն է, նրանք 

դժգո հե լու ինչ –որ այլ պատ ճառ կգտնեին։

70  Խոս քը վե րա բե րում է Ճամ փոր դա կան ամ սագ րի մաս նա կից նե րին: 
Սա կայն եր կու խմ բե րը մինչև բուն ճամ փոր դու թյան մեկ նելն իրենց 
երկրնե րում ան ցել են բա նա վոր պատ մու թյուն ներ հա վա քե լու հմ տու-
թյուն նե րին նվիր ված թրեյ նինգ, որն ան ցկաց րել են ծրագ րի հայ կա-
կան և թուր քա կան գոր ծըն կեր ներ « Հա զա րա շեն» ՀԿ−ն և « Պատ մու-
թյան հիմ նադ րամ» ՀԿ−ն Հա յաս տա նում և Թուր քիա յում հա մա պա-
տաս խա նա բար:
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* * *

Բզե զի նկատ մամբ հայ կա կան խմ բի ընդգծ ված 

բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռը, սա կայն, 

թաքնված էր խոր քային շեր տե րում։ Ու դրանք մի քա

նիսն էին։ Մի կող մից հայտ նի է, թե որն է ճա պո նա

կան հա ջո ղու թյան գաղտ նի քը. նրանք ինչ –որ պրոյեկ

տի հա մար նա խա տես ված ժա մա նա կի 90 տո կո սը 

ծախ սում են պլա նա վոր ման և քննարկման վրա, իսկ 

տա սը տո կոս ժա մա նա կում իրա կա նաց նում են պլա

նա վո րա ծը: Սա, բնա կա նա բար, շատ թանկ ար ժե։ 

Մյուս կող մից՝ Ֆա բիանն71 ընդգծում էր, որ ծրագ րի 

բո լոր կող մե րը Բզե զից տար բեր սպա սե լիք ներ 

ունեին, և նրան ցից յու րա քան չյուրն ուներ իր սե փա

կան մո տե ցումն ու տես լա կա նը, թե ինչ է իրե նից ներ

կա յաց նե լու Բզե զը։ Մինչ դեռ պատ կե րաց րե՛ք, Բզեզն 

ուներ մի նիստրու թյուն, և հետևա բար՝ իր ըն կա լումն 

իր սե փա կան պրո դուկ տի մա սին։ Հո դուք ձեր հա մար 

բան վոր չե՞ք վար ձել, որ կար գադ րեք մի քա րը դնել 

այս տեղ, մյու սը՝ այն տեղ: Ու թե պետ տա րած ված ըն

կա լում կա, որ կոմպ րո միսն օգ տա կար բան է, սա

կայն սկզբունքներն էլ պա կաս հե տաքրքիր չեն:

 Մյուս շերտն էլ գա լիս է պատ մա կան ակունքնե

րից: Թուրք մաս նա կից նե րից Բզե զի վե րա բե րյալ 

բա ցա սա կան ազ դակ ներ չե կան: Եթե ան գամ եղել 

են, չի նկատ վել։ Ու սրա պատ ճա ռը հայ և թուրք մաս

նա կից նե րի՝ մի մյան ցից 180 աս տի ճա նով տար բեր 

71 Ֆա բիան Վեյս, Հար ցազ րույց, Երևան, սեպ տեմ բե րի 19, 2015: 
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ըն կա լում ներն են, որոնք ձևա վոր վել են նույն պի սի 

տար բեր իրա կա նու թյուն նե րում։ Եթե մի ջին վի ճա

կագ րա կան հայի գի տակ ցու թյու նում Ցե ղաս պա նու

թյան հար ցը 100 –ա մյա ծանր հի շո ղու թյուն ունի, ապա 

նույ նիսկ առա ջա դեմ թուր քի հա մար այն հեղ հե ղուկ 

գի տե լիք է, ու նրա առաջ նային օրա կար գում այլ 

հար ցեր են գե րակշ ռում: Մինչ դեռ Ցե ղաս պա նու թյու

նը, թե պետ, հայի կեն ցա ղում չի քննարկվում, սա կայն 

նստած է խոր են թա գի տակ ցա կան շեր տե րում և 

հենց այն տե ղից է կազ մա կեր պում նրա կեն ցա ղը: 

Այս ամե նից զատ, սա կայն, ամե նաց ցուն գոր ծո

նը հայ կա կան ավան դա կան պահ պա նո ղա կա նու

թյունն է, որն այն քան խորն է ար մա տա ցած մեզ մոտ, 

որ շատ ժա մա նակ գլխի էլ չենք ընկ նում, թե որն է 

մեր ներ քին կոնֆ լիկ տի պատ ճա ռը: Թուր քե րի պահ

պա նո ղա կա նու թյու նը չեմ կա րող չա փել, այդ մա սին 

թող իրենք մտա ծեն: Բայց մեր պահ պա նո ղա կա նու

թյու նը չափ ու սահ ման չու նի, ու դրա ամե նա ցայ տուն 

դրսևո րում նե րից մեկն այն խա վարն էր, որ իջավ 

Հայոց աշ խար հի վրա, երբ ճար տա րա պե տա կան 

Ոսկե դար72 պարգևած քաղ կե դո նա կան նե րը դուրս 

72  VI դա րի վեր ջից մինչև VII դա րի վեր ջը հա մար վում է հայ կա կան ճար-
տա րա պե տա կան Ոս կե դար, որով հետև այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
իրա կա նաց վել է ան նա խա դեպ ծա վա լի եկե ղե ցա շի նու թյուն: Հայ կա-
կան մե դիա մեյնսթ րի մում ճար տա րա պե տա կան Ոս կե դա րը չի կապ-
վում քաղ կե դո նա կա նու թյան հետ: Արաբ նե րի կող մից Պարս կաս տա-
նի նվաճ ման հետևան քով, սկզբնա կան ժա մա նա կաշրջա նում ուժե-
ղա ցան Բյու զան դիայի դիր քե րը Հա յաս տա նում, և դա վա նա բա նա կան 
վե ճե րը երկրորդ պլան մղվե ցին: Հայ կա կան ծա գու մով Հե րակլ կայս-
րը և Կ. Պոլ սի Սեր գի ոս պատ րիար քը Եզր Ա Փա ռաժ նա կերտ ցի կա-
թո ղի կո սի հետ կնքում են Միա կա մու թյան (մո նո ֆի զի տու թյուն) դա-
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մղվե ցին կրո նա կան հա մա կար գից, ու գա հին բազ

մե ցին ան սա սան առա քե լա կան նե րը: 

Մոտ 8 տա րի ձգվող ծրագ րե րի ըն թաց քում 

պատ  մա հա վա քու թյու նը73 եղել է հիմ նա կան բա

ղադրիչ կամ առնվազն գե րակշ ռող դեր է ունե ցել: Սա 

շատ հաս կա նա լի է ու հաս կա նա լի պատ ճա ռով՝ 

հայե րի սրտին դու րե կան: Սա կայն այս փու լում պատ

մա հա վա քու թյան բա ղադ րի չի դե րը նվա զեց ված էր՝ 

վա նա գիր, որի մի ջո ցով Բյու զան դիան փոր ձում էր քաղ կե դո նա կան-
նե րի և հա կա քաղ կե դո նա կան նե րի միջև փո խըն դու նե լի դա վա նա բա-
նա կան բա նաձև գտնել՝ վերջ տա լու հա մար կայս րու թյու նը երկփեղ-
կած դա վա նա բա նա կան վե ճե րին: Արաբ նե րի և Բյու զան դիայի միջև 
ռազ մա կան հա վա սա րակշ ռու թյուն ստեղծ վե լուց հե տո արաբ նե րը, 
իրենց ազ դե ցու թյու նը պահ պա նե լու հա մար սկսե ցին զբաղ վել քրիս-
տո նյա նե րի դա վա նա բա նա կան վե ճե րով և 726 թ. հայ –ա սո րա կան 
Մա նազ կեր տի եկե ղե ցա կան ժո ղո վի ժա մա նակ հայե րին ստի պե ցին 
հրա ժար վել Միա կա մու թյան մա սին բա նաձևից, մյուս կող մից՝ Բյու-
զան դիան նույն պես հրա ժար վեց դա վա նա բա նա կան հաշ տեց ման 
քա ղա քա կա նու թյու նից, քա նի որ մո նո ֆի զիտ նե րի մե ծա մաս նու թյու-
նը հայտնվել էր արաբ նե րի տի րա պե տու թյան տակ և ավե լի խստաց-
րեց իր քա ղա քա կա նու թյու նը հա կա քաղ կե դո նա կան նե րի դեմ:

73  Բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի հա վա քագ րու մը նո րա գույն պատ  մու-
թյան հե տա զո տու թյան մե թոդ է, երբ ի լրումն ար խի վային կամ այլ 
գրա վոր աղ բյուր նե րի՝ հե տա զո տո ղը տե ղե կու թյուն ներ է հա վա քում 
նաև հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով, որը, որ պես կա նոն, ան ցկաց վում է 
հե տա զոտ վող իրա դար ձու թյան մաս նա կից կամ վկա եղած մարդ-
կանց հետ: Այն հատ կա պես կարևոր վում է այն հա մա տեքստում, երբ 
պաշ տո նա կան պատ մագ րու թյունն ու մարդ կանց ան հա տա կան հի շո-
ղու թյուն ներն իրա րից շատ են տար բեր վում: Ցե ղաս պա նա կան հա-
մա տեքստում տվյալ մե թո դը կի րառ վում է հատ կա պես զո հե րի հի շո-
ղու թյուն ներն ու վկա յու թյուն նե րը հա վա քե լու հա մար: Դի–Վի– Վի Ին-
թեր նեյշ նա լի կող մից իրա կա նաց ված հայ− թուր քա կան հաշ տեց ման 
ծրագ րե րում բա նա վոր պատ մու թյան մե թո դով հար ցազ րույց ներն 
ան ց են կաց վել ոչ թե իրա դար ձու թյուն նե րի ան մի ջա կան վկա նե րի, 
զո հե րի և մաս նա կից նե րի, այլ վեր ջին նե րիս ժա ռանգնե րի հետ՝ այս-
պի սով գրա ռե լով պոստ− հի շո ղու թյու նը:
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հիմ նա կան դե րը հատ կաց նե լով ինչ –որ ան հաս կա

նա լի ամ սագ րի: Դրան էլ գու մար վում էր Ֆա բիա նենց 

վե րա բեր մուն քը, որոնք կողմ էին հրա տա րա կել 

անձնա կան փոր ձա ռու թյուն նե րի և վեր լու ծու թյուն նե

րի վրա հիմն ված պատ մու թյուն ներ, որոնց 

առանցքում կա րող էր ըն կած լի նել ոչ թե 100− տո կո

սա նոց ճշմար տու թյու նը, որն, ի դեպ, միշտ վի ճա հա

րույց է, այլ մար դու տպա վո րու թյունն ու հա յաց քը: 

Հա ման ման վե րա բեր մունք նկատ վում էր նաև Աճող 

ար խի վի նկատ մամբ, որը, նկա տի ունե նա լով ցու ցա

հան դե սի և թան գա րա նի մա սին մեյնսթ րի մի ըն կա

լու մը, կա րե լի էր որա կել ոչ թե Բզեզ, այլ իս կա կան 

Ու տիճ: Այդ վե րա բեր մուն քը, սա կայն, տե սա նե լի 

չդար ձավ, որով հետև Աճող ար խի վի աշ խա տան քը 

չէր հատ վում Բզե զի ու պատ մա հա վաք նե րի գոր ծո

ղու թյուն նե րի հետ, ու նրանք զու գա հե ռա բար աշ խա

տող մի նիստրու թյուն ներ էին: 

Օր 8–րդ, սեպ տեմ բե րի 21 

Ար դեն Էջ միած նում ենք։ Իմ աշ խա տա սե նյա կի 

լու սա մու տից երևում է Արա րա տը, որն այլևս մե րը չէ։ 

Խմում եմ առա վո տյան սուրճս ու փոր ձում ի մի բե րել 

երեկ վա օրը: 

Մի քիչ ուշա ցել էի ու Մայր Աթոռ հա սա ճիշտ այն 

պա հին, երբ խումբն Արա րա տի ֆո նին լու սան կար

վում էր։ Հե տո ժո ղո վուր դը ցր վեց, ամեն մեկն՝ իր 

գոր ծով։ Ես էլ արան քում փոր ձե ցի կտոր–կ տոր լի նել 

ու ամեն մի կտո րը գոր ծու ղել տար բեր ուղ ղու թյուն



Պ
Ա
Տ
Հ
Ա
Յ
ի–Թ
Ո
ՒՐ

Ա

Ա
Ն
ԱՍ
Ա
Հ

Ա
Ն
Ո
Ւ

82

նե րով, սա կայն հաս կա նա լով, որ բան դուրս չի գա լու, 

օգ նու թյուն հայ ցե լու ակնկա լի քով հա յացքս հա ռե ցի 

Արա րա տին: Հան կարծ հեռ վից լսվեց մո տե ցող 

գնաց քի շչա կը, ու հաս կա ցա, որ որո շու մը եկավ։ Էս 

օրն էլ կանցկաց նեմ պա պուս հետ։ Հերն էլ անի ծած։

 պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՜ք

 Բարձրա նում եմ վա գոն ու գտնում այն կու պեն, 

որ տեղ թո ղել էի պա պուս։ Սրա ծայր բե ղե րը մի կողմ 

սղա լած՝ նույն դիր քով ան շարժ նստած է։ Բա ցա

կայող հա յաց քով։ Համ բե րա տար սպա սում է, թե երբ 

ենք Կարս հաս նե լու։ Հա, բա ո՞նց։ Հենց ստե ղից վեր

ջաց նենք, Կար սով գնում ենք Թուր քիա։ Է՜հ, բա լա՛ 

ջան։ Իմ ջա հել տա րի նե րին Կար սը պարս պա պատ էր 

ու մի քա նի դուռ ուներ։ Գի տե՞ս՝ քա նի ան գամ եմ էդ 

դռնե րով ներ սու դուրս արել։ Յա րաբ, էդ դռնե րը հի

մա կա՞ն։ Մինչև կպա տաս խա նեի, որ չգի տեմ, դու ռը 

բաց վում է, ու ներս է մտնում ժպ տե րես Էքի նը։ Ես մի 

լավ զար մա նում եմ, իսկ պապս աչ քերն է խո լո րում։ 

Պա հի տակ մո գո նում եմ, որ Էքի նը եկել է՝ իր պատ

մու թյու նը գրի առ նե լու։ Գրող ա, ա՛յ պապ։ Պատ մու

թյուն ներ ա հա վա քում հայ– թուր քա կան հա մա տեղ 

ան ցյա լի մա սին։ Հա՞։ Դե լավ։ Նս տի՛, տղա՛ ջան։ Հի մի 

կպատ մեմ։ Բայց էդ մա զերդ ին չի՞ ես եր կա րաց րել, 

բա՞ դա տղային սա զա կան ա։ Վա՜յ, պա– պի՞, դու քո 

պատ մու թյու նը պատ մի, հի մի ժա մա նակ նե րը փոխ

վել են։ Հի մի աղ ջիկ ներն են տղա նե րին առա ջար կու

թյուն անում։ Ասում ու լե զուս կծում եմ։ Հի շե լով, թե 
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օֆֆ թոփ ռեֆ լեք սիա նե րից մե կի ժա մա նակ ինչ աշ

խու ժու թյամբ էր քննարկվում կար միր խնձո րի հար

ցը։ Կու սա թա ղան թը սրբու թյան մը պես բան է։ Հա

պա, հա պա։ Ձեռք նե րին ճար լի նի՝ մի կու սա թա ղանթ 

կխ փեն պա տին ու օրը հինգ ան գամ գլուխ նե րը կխո

նար հեն դե մը։ Ի՞նչ գեն դեր։ Ի՞նչ ծակ մե շոկ։ Կու սու

թյուն, կու սու թյուն մինչև վերջ։ Նաս կի լվալն էլ աղջ

կա գործն ա։ Լավ կա նի, որ կռա նա ու ինքն էլ հա նի: 

Չմո ռա նա լով հո տո տել։ Ինչ քան հո տը փիս լի նի, էն

քան իրա մար դը ճիշտ տղա մարդ ա։ Վա րա գույր։

 պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք

 Ներս է մտնում Սի բե լը։ Պարզ վում է՝ Էքի նի հետ 

Էջ միած նում պտտվե լիս մո լոր վել են ու գնաց քին 

ռաստվե լիս որո շել են հաս կա նալ, թե ինչ գնացք է ու 

ուր է գնում։ Նս տի՛, Սի բե՛լ ջան։ Էս իմ պա պին ա։ Բարև՛, 

պա պի՛։ Բարև՛, աղ ջի՛կ ջան։ Ի՞նչ բա նի եք: Հայ– թուր

քա կան բա րե կա մու թյուն ենք կա ռու ցում։ Պի տի նենց 

անենք, որ սահ մա նը բաց վի, որ էս գնաց քով գնանք, 

գանք։ Ո՞նց։ Ին չի սահ մա նը փակ ա՞։ Վա՜յ, պա՜ պի, բա 

ի՞նչ ա։ Նոր վա փա՞կն ա։ Կլի նի մի 25 տա րի։ Բա հո՞ւստ 

ենք Կարս էթում։ Մենք կե թանք, մի՛ մտա ծի։ Մենք 

գրող ենք։ Գրիչն էլ ա մեր ձեռ քը, թուղթն էլ։ Ոնց 

ուզենք, նենց էլ լի նե լու ա։ Հա՞, բա լա՛ ջան։ Հա՛, պա պի՛ 

ջան։ Դե հի մի պատ մի՛, թե ոնց ես գե րի ըն կել թուր քե

րին, որ էն ֆը ռըն ջին էլ օգ նել ա։ 

Դե ինչ պատ մեմ, բա լա՛ ջան։ 13 թիվն էր։ Ես էլ՝ 

16 տա րե կան ազապ տղա։ Արյու նը երակ նե րումս 
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քլթքլ թա լով վա զում էր։ Ու րեմն քրոջս հար սա նիքն ա, 

ու մեկ էլ մի խումբ քուրդ ա ներս մտնում։ Մենք սրանց 

հար գում– պատ վում ենք։ Սրանց գլխա վո րը, թե 

չտռած–չթ սած ան կո ղին ենք ուզում։ Էդ ի՞նչ ա պա պի։ 

Էքի նի աչ քերն էլ էն կող մից են կլո րա նում։ Մի ձեռ

քով էլ հյուս տակն ա ոլո րում, որ կո սի տա կից դուրս 

չպրծնի։ Դե ո՞նց ասեմ: Պապս շիկ նում ա։ Հար սի օժի

տի մեջ պար տա դիր ան կո ղին ա լի նում, չէ՞։ Դե նա

յած՝ երբ։ Հի մի տենց չի՞։ Նա յած տեղ, ա՛յ պապ։ Հի մի 

միան գա մից տուն են օժիտ տա լիս կամ էլ մե քե նա։ 

Աղ ջիկ էլ կա, որ ասում ա՝ ես տե ղով օժիտ եմ։ Յա՜։ 

Հըբը՛։ Հի մի աղ ջիկ ներն ազա տագրվում են օժի տի 

հետ ունե ցած ար մա տա կան կա պե րից։ Ա՛յ ձու նը՝ 

դրանց կրթ ված գլխուն։ Դե՛ թար գի, ա՛յ պապ։ Հի մի 

կար գե րը փոխ վում են, բան։ Ես էլ իմ օժի տի գդալ նե

րը նվի րե ցի Կար մե նի ար խի վին։ Կար մենն ո՞վ ա։ Հեչ, 

հա սել էինք ան կող նուն։ Հա՜։ Քյա սար, իրանք թա զա 

հար սին էին ուզում։ Ի՞նչ։ Հը բը։ Ստեղ փե սուս արյու նը 

խփում ա քուն քե րին, ու սա տե ղում դրանց գլխա վո

րին գյուլ լում ա։ Սրանք էլ փե սուս են գյուլ լում։ 

Խե՜ղճ հարս։ Տես նես ի՞նչ եղավ քո ճա կա տա գի րը։

 Հար սի ճա կա տա գի րը պար զել չի հա ջող վում։ 

Որով հետև պապս, որ լավ հայտ նի էր տա մա րը ժա

մա նակ առ ժա մա նակ խփե լու հատ կու թյամբ, հենց 

հար սան քա տե ղից ար նա կա լած աչ քե րով քշում ա 

դուզ ռազ մա ճա կատ։ 

պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք
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 հա ջորդ կա յա րա նը՝ մու սա լեռ

 Հայ տա րա րում է վա գո նա վա րը: Ու ես իջ նում եմ, 

որով հետև Գրի գո րը որո շել էր հա րի սա եփե լու արա րո

ղու թյու նը նկա րել, ես էլ վա ղուց չէ ի եղել Մու սա լե ռում74 

ու մտա ծում էի հե տը գնալ։ Բա Էքի՞ նը։ Էքի նը թող մնա 

պա պուս հետ։ Ո՞նց։ Հըբ ինչխ։ Պապս թուր քե րեն գի տի։ 

Յա՞։ Հըբ ինչխ։ Հերս էլ գի տի։ Տո, որ ուզում ես իմա նալ, 

ես էլ գի տեմ։ Մնա՛, Էքի՛ն ջան։ Սի բե լի ու պա պուս հետ 

ջան ասեք, ջան լսեք։ Դու պատ մու թյուն ներ ես հա վա

քում, իսկ ես պա պուս պատ մու թյու նը ծի ծի լի ոն ան գամ 

լսել եմ։ Թող քեզ պատ մի, դու էլ իմա ցի։ Պա լի, հե տո էլ 

ուրիշ նե րին պատ մես։ 

պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք

 Տո՛, Գրի գո՜ր, ա՛յ տա, Գրի գո՜ր։ Ո՞ւր դիան կու գաս, 

ա՜յ Գրի գոր։ Ու ղիղ Մայր Աթոռ սուրբ Էջ միած նից։ Ժո

ղո վուրդն աշ խա տում է պատ մու թյուն նե րի վրա։ 

Ինքն էլ իր գոր ծին է: Տաք սի ով քշել է դուզ Մու սա լեռ։ 

74  Երևա նից 12 կմ հե ռա վո րու թյամբ գտնվող գյուղ, կրում է ներ կա յումս 
Թուր քիայի հա րա վային հատ վա ծում՝ Սի րիայի հետ սահ մա նին գտնվող 
Մու սա լե ռան անու նը: Ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ լե ռան լան ջին տե-
ղա կայ ված 6 հայ կա կան գյու ղե րի բնակ չու թյուն, մեր ժե լով տե ղա հա-
նու թյան հրա մա նը և կան խազ գա լով իրենց սպառ նա ցող վտան գը, 
բարձրա ցավ Մու սա լեռն ու սկսեց ինքնա պաշտպա նու թյուն, որ տևեց 
1915 թ. հու լի սի 21 −ից մինչև սեպ տեմ բե րի 12 −ը: Մու սա լե ռան գա գա թին 
ապաս տա նած 4321 բնա կիչ նե րին փրկել են նրանց օգ նու թյան հա սած 
ան գլիա կան և ֆրան սիա կան նա վե րը, որոնք նրանց տե ղա փո խել են 
Եգիպ տոս: Այս պատ մու թյանն է նվիր ված ավստրիա ցի գրող Ֆրանց 
Վեր ֆե լի « Մու սա լե ռան 40 օրը» վե պը: 
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Հա րի սայի75 հեր թը սպա նում էր։ 90 և ավե լի կաթ

սա նե րը, մաք րա մա քուր սրբած, իրար գլուխ էին կիտ

ված։ Մի կերպ հա ջո ղաց րի եր կու պնակ հա րի սա 

հայ թայ թել։ Հա րի սա բա ժա նող սպի տակ խա լա թա

վոր մար դուն ասա ցի, որ դրա նից են կախ ված հայ– 

թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ապա գան ու սահ

մա նի հար ցը։ Մար դը կաս կա ծամտված նայեց դեմ

քիս, բայց ըն դա ռա ջեց։ Տե սել էր, որ գնաց քից իջա: 

Ով գի տի՝ մտա ծեց, որ հի մի էս գնաց քով դուզ գնա լու 

ա Վա քըֆ լը:76 Խե՜ղճ մարդ։ Հի մա նախ կին հայ կա կան 

ամեն գյու ղում նմու շի հա մար մի հայ է մնա ցել։ 

Թալեաթ ու Էն վեր փա շա նե րի ոս կոր նե րը77 գե րեզ

մանում թող մի լավ շարժվեն: Մենք դեռ կանք ու 

Մուսա լե ռում քեփ ենք անում։ 

75  Ցո րե նով ու մսով պատ րաստված թանձր կե րա կուր, որի պատ րաս-
տու մը եր կա րատև պրո ցես է, քա նի որ եփե լու ըն թաց քում ողջ խյու սը 
շա րու նա կա բար հար վում է մինչև միա սեռ զանգվա ծի ստա ցու մը: 
Մու սա լե ռան գա գա թին պա շար ված հայե րը ունե ցել են միայն ցո րեն 
ու գա ռան միս ու սնվել են միայն հա րի սայով: 1976 թ. սկսած, երբ 
բաց վեց Մու սա լե ռան հե րո սա մար տին նվիր ված հու շա կո թող, յու րա-
քան չյուր տար վա սեպ տեմ բե րի եր րորդ կի րա կին նշվում է Մու սա լե-
ռան օրը, որի ըն թաց քում մե ծա քա նակ կաթ սա նե րով հա րի սա է եփ-
վում ու բա ժան վում ժո ղովրդին: 

76  Վա քըֆ լըն Մու սա լե ռան շրջա կայ քում գտնվող 6 գյու ղե րից մեկն էր, 
որի բնա կիչ նե րը բարձրա ցան լե ռան գա գա թը: Գյուղն ընդգրկված էր 
ֆրան սիա ցի նե րի ման դա տի ներ քո գտնվող Ալեք սանդրա տի սան ջա-
քում, որը 1939 թ. ֆրան սիա ցի նե րը հանձնե ցին Թուր քիային: Հա մար-
վում է Թուր քիայի միակ հա յաբ նակ գյու ղը՝ մոտ 130 բնակ չու թյամբ: 

77  Ցե ղաս պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու քա րոզ չա կան խոս քում եղել է 
մի կար գա խոս, հա մա ձայն որի՝ թուր քե րը պատ րաստվում էին վե-
րաց նել հայ ազ գին և մեկ հայ թող նել, այն էլ թան գա րա նի նմու շի 
հա մար: Թե պետ այս խոս քի սկզբնաղ բյու րը գտնել չի հա ջող վում, 
սա կայն այն վե րագրվում է Թա լեաթ և Էն վեր փա շա նե րին: 
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Իզուր պա պուս հետս չբե րի։ Հի մի մի լավ կշփվեր 

թուր քա հայե րի հետ։ Աշ խար հի չորս կող մից մարդ 

կար. է՛լ Թուր քիայից, է՛լ Սի րիայից, է՛լ Լի բա նա նից։ 

Ամե րի կա հայ մի ըն տա նի քի հան դի պե ցի, որ ամեն 

տա րի գա լիս էր՝ տո նե լու Մու սա լե ռան օրը։ 

Հե տո գի շեր էր։ Երգ ու պա րի տակ տից օդը 

թնդում էր: Հըզ նին էլ հայտնվեց։ Հե տո Լա րի սան, 

Արսենն ու Ֆա բիա նը։ Լա րի սայի աչ քե րը փայ լում էին, 

որոնց խո նա վա ցած հա տա կում ար տա ցոլ վում էին 

դրայ վից ար բած մարդ կանց գո ռում– գո չյուն նե րը: 

Հըզ նին թունդ տպա վոր վեց։ Հատ կա պես պա րե րից, 

որոնց մե ղե դին ու շար ժում նե րը բխում էին ուղիղ 

նրա սրտի կենտրո նից։ Մթ նո լոր տը, երաժշ տու թյու

նից բա ցի, հա գե ցած էր հաղ թա կան տրա մադ րու

թյամբ, հայ– թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րով, 

ման  կա կան խինդ ու ծի ծա ղով ու հնա րա վոր է, այլ 

բա նե րով ևս: Մու սա լե ռան հու շար ձա նի կա մա րից՝ 

գի շե րային խա րույ կի բո ցով լու սա վոր ված, երևում էր 

սի գա պանծ Արա րա տի ձյու նոտ գա գա թը։ 
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Այ սօր փետրվա րի վեր ջին օրն է: 2016 թ. փետրվա

րի 29 –ը: Ես նստած եմ աշ խա տա սե նյա կիս լու սա մու տի 

գո գին, իսկ մտքով թթա նո ցում եմ: 

Թթե նի նե րի վրա երե խա ներ են թա ռած, որոնք 

ապ րում էին Սո վե տա կան Հա յաս տա նում ու, ըստ այդմ, 

աշ խար հի ամե նաեր ջա նիկ երե խա ներն էին:79 Նրանք 

բթի հաս տու թյան ու եր կա րու թյան սև թութ էին ուտում 

ու չգի տեին, որ թթե նի նե րի տակ նիր հում են իրենց 

նախ նի նե րի ոս կոր նե րը: Այն նախ նի նե րի, որոնց մա

սին տար րա կան դա սա րա նի ուսու ցի չը, ցու ցա փայ տը 

զգու շո րեն սա հեց նե լով քար տե զի վրա, կա սի. « Ցե

ղասպա նու թյու նից հե տո մեզ մնա ցել էր այս կտո րը, 

որից այս կտո րը մենք տվե ցինք եղ բայ րա կան Ադրբե

78   Էջ միած նի Չա րեն ցի թա ղա մա սը, որ տեղ գտնվում են տան կային զո-
րա մասն ու հա րա կից Ներ սի սյան ան տա ռը, ժո ղովրդի շրջա նում կոչ-
վում է Բոին, որը սե րում է ռու սե րեն «Бойня», բա ռից, որով հետև 
մինչև թա ղա մա սի հիմ նու մը այդ տա րածքն օգ տա գործվել է որ պես 
սպան դա նոց:

79   Ըստ խորհր դային քա րոզ չու թյան՝ աշ խար հի ամե նա լավ ու եր ջա նիկ 
տե ղը Խորհր դային Մի ու թյունն էր, ու ըստ այդմ՝ այն տեղ ապ րող 
մար դիկ՝ աշ խար հի ամե նաեր ջա նիկ մար դիկ:
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ջա նին, իսկ այս կտո րը՝ եղ բայ րա կան Վրաս տա նին»: 

Քո հե տաքրքրա սեր գլխում կծա գի միտ քը, թե ին չու եղ

բայ րա կան Ադրբե ջանն ու Վրաս տա նը ոչինչ չտ վե ցին 

եղ բայ րա կան Հա յաս տա նին, սա կայն ուսուց չու հին 

արա գո րեն կմո տե նա քեզ ու եր կու մատ նե րով վախ վո

րած կճմրթի պստլիկ շուր թերդ ու կսաս տի, որ պես զի 

այլևս նման հար ցեր չտաս: Այլև՛ս, այլև՛ս: Այլև՛ս չտաս 

նման հարց: Քո հետ բա ցատ րա կան աշ խա տանքներ 

չեն տար վի, սա կայն դա կլի նի անար դա րու թյան հետ 

քո առա ջին հան դի պու մը: Տա րի ներ հե տո դու կհաս կա

նաս, որ ար դա րու թյու նը խախ տում են հենց ար դա րու

թյան խոս նակ նե րը: Նրանք, որոնք խո սում են ժո

ղովրդա վա րու թյու նից և հա րա կից ար ժեք նե րից: Ճիշտ 

այն պես, ինչ պես բարձրաս տի ճան կղե րա կան նե րը՝ 

Աստված պա պի կից: Սա կայն մինչև դա կպա տա հի, դու 

դա սե րից հե տո ան մի ջա պես կմո ռա նաս այդ մա սին, 

որ պես զի ըն կեր նե րիդ հետ վա զես այն տան կե րի 

հետևից, որոնք ան ցնում էին քո տան մո տով և գնում 

ուղիղ թթա նո ցի կող քին գտնվող տան կային զո րա մաս:

Солдат, значку давай, значку давай! Солдат!! 

… Солдат!!80

Կգո ռաս իմա ցածդ մեկ –եր կու ռու սե րեն բա ռե րը, 

որ սո վո րել ես քեզ նից մի եր կու տա րի մեծ ըն կեր նե րից: 

Տան կի գլխին բազ մած ռուս զին վոր նե րը կժպ տան 

հայ կա կան արե գա կից շլա ցած աչ քե րի տա կից ու եր

80   Զին վո՛ր, կրծքան շա՛ն տուր, կրծքան շա՛ն տուր, զին վո՜ր… զին վո՜ր:
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բեմն կար միր աստղը դո շին խփած Լե նին պա պի կի 

պատ կե րով մի եր կու նշան կշպր տեն: 

Տան կային զո րա մա սի, դպ րո ցի, թթա նո ցի ու ձեր 

շեն քի արան քում տա սը րո պեի ոտ քի ճա նա պարհ է: 

Տան կե րը գա լիս էին հենց այդ փո ղո ցով, որը մենք ան

վա նում էինք դպ րո ցի ճա նա պարհ, ու թր թուր նե րով քան

դում էին նոր աս ֆալ տը, որ պես զի նո րից աս ֆալտվեր: 

Ան հայտ հար կա տու նե րի հաշ վին, որոն ցով սնվող ամե

նա մեծ գան ձա տու նը գտնվում էր Մոսկվա յում: 

Солдат, значку давай, значку давай! Солдат!! 

… Солдат!! 

Կլ սես այդ ձայ նը տա րի նե րի հեռ վից ու Փը նա րի 

հետ կգ նաս Ներ սի սյան ան տառ, որ պես զի գտնես 

թթա նո ցը: Ան տառն ու թթա նո ցը գտնվում են միև նույն 

տե ղում, սա կայն դրանք նույ նը չեն: Թթե նի նե րի վրա 

բթի հաս տու թյան ու եր կա րու թյան սև թութ էր աճում, որ 

հի մա չկա: Հա մե մա տու թյու նը պատ կա նում էր իմ ըն կե

րու հի Վար դու հուն: Աշ խար հը չա փե լու նրա միա վորն իր 

բութ մատն էր:

Դպ րո ցա կա նի աչ քե րին աշ խար հի չափ մեծ թվա

ցող թթա նո ցը փոք րա ցել ու դար ձել էր մի բուռ ճմրթված 

ան տառ: Թթա նո ցը չկար: Ծա ռե րը կտրվե ցին 

1990  – ա կան նե րի սկզբնե րին, երբ մութն ու ցուր տը պա

տել էին երի տա սարդ ու շրջա փակ ված Հա յաս տա նի 

մար մի նը: Տան կային զո րա մա սը հի մա էլ կա, տան կե

րը՝ չգի տեմ: Թթե նի նե րի տե ղում ինչ –որ դե կո րա տիվ 

ծա ռեր են: Ասում են՝ տա րի ներ առաջ այս տեղ ծա ռա

տունկ է եղել, սա կայն այլևս չկային սո վե տի եր կար փո
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ղե րը, որոն ցով կո մու նիզ մի առաջ նորդ նե րը մարդ կանց 

շրջա փա կել էին եր կա թյա վա րա գույ րի ներ սում ու այն

տեղ քիչ թե շատ հար մա րա վետ պայ ման ներ ստեղ ծել 

պլեբ սի հա մար: Թթա նո ցում կյան քը հո սում էր ինչ պես 

Հո լի վու դում: Այն տեղ տոն օրե րին կա րու սե լի հեր թը 

մարդ էր սպա նում, իսկ շա բաթ– կի րա կի ծփում էր երե

խա նե րի հոսքն, ու ան հոգ ծի ծա ղի ձայ նը հաս նում էր 

մինչև Մոսկվա: Երե խա նե րը զվար ճա նում էին: Սո վից ու 

տի ֆից մա հա ցած մե ռել նե րին թաքց րած հո ղի վրա: 

Իսկ մե ռել նե րը շատ էին: Այն քան, որ ուղ ղա կի մեծ փո

սեր են փոր վել ու այդ պես մարդ կանց լցրել մե ջը: 

Նրանց դիակ ներն առա տո րեն սփռ ված էին այն տեղ, 

որ տեղ դրա նից տաս նյակ տա րի ներ ան ց մենք բթի եր

կա րու թյան ու հաս տու թյան սև թութ էինք ուտում: 

Ու ոչինչ չէ ինք մտա ծում: Մեր փո խա րեն մտած ված էր: 

Այն տան կե րի ներ կա յու թյամբ, որոնց հետևից վա

զում էինք մեր բա կից մինչև դպ րոց:

Солдат, значку давай, значку давай! Солдат!! 

… Солдат!! 

Մենք կոխր ճում էինք այն հո ղը, որ տեղ հա զա րա

վոր գաղ թա կան ներ էին թաղ ված: Անա նուն –ան գե րեզ

ման հայ գաղ թա կան ներ: Որոնք, Արևմ տյան Հա յաս

տա նից վռնդվե լով, իրենց մա հը գտան Ներ սես Աշ տա

րա կե ցի81 կա թո ղի կո սի անու նը կրող ար հես տա կան 

ան տա ռում: Գաղ թա կան նե րը շատ էին ու հի վանդ: 

Հայաս տանն էլ աղ քատ էր ու անո րոշ ճա կա տագ րով: 

81  Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կոս, գա հա կա լել է 1843−1857 թթ.: Էջ միածնի 
ան տա ռը հիմ նել է 1847 թ.: 
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Ձմե ռը հա նե լու հա մար գաղ թա կան նե րը կտրե ցին ան

տա ռը: Վասնզի իջևա նել էին բաց երկնքի տակ: Չար լե

զու նե րը սո վե տի փլ վե լուց հե տո ասում էին, որ թթե նի

նե րը տնկել էին դիակ նե րի հետ քե րը կոծ կե լու հա մար: 

Կղե րա կան ներն այդ փաս տը չեն հեր քում: Սա կայն 

ասում են, որ ան տա ռի տա րածքն ավե լի մեծ էր, ու մե

ռած գաղ թա կան նե րի ան գե րեզ ման դիակ նե րով լի փո

սե րը բուն թթա նո ցից քիչ այն կողմ են, որ տեղ հի մա 

գի տա հե տա զո տա կան ինստի տուտ է կանգնած: Սա

կայն պատ մու թյու նը գրում են ար դա րու թյան խոս նակ

նե րի կա մա կա տար նե րը: Ու ամեն ինչ սրբագրվում է: 

Մար դիկ ավե լի հակ ված են հա վա տա լու մեյնսթ րի մին, 

քան իրենց սե փա կան հի շո ղու թյուն նե րին: Եղ բայրս, 

օրի նակ, ար դեն չի հի շում, որ ան տա ռի տա րած քում 

կա րու սել ներ կային: Իսկ նա ին ձա նից 7 տա րով մեծ է ու 

նույ նիսկ Գյո լում82 լո ղա ցել է: Գյո լը ան տա ռի հա րա մերձ 

տա րած քում գտնվող հսկա յա կան ար հես տա կան լիճ է, 

մե ծու թյամբ երկրոր դը Հա յաս տա նի ար հես տա կան 

լճե րից, որ տեղ լո ղալ էին սո վո րում Էջ միած նի բո լոր 

տղա նե րը: Այն նույն պես կրում է Ներ սես Աշ տա րա կե ցու 

անու նը, բայց դուք Էջ միած նում չեք գտնի մե կին, որ ձեզ 

ցույց կտա Ներ սի սյան լճի տե ղը: Նրանք ձեզ կբա

ցատրեն Գյո լի տե ղը: Ահա վա սիկ, ևս մեկ ապա ցույց 

մեր հա մա տեղ ան ցյալ կյան քի:

 Փը նա րը չցան կա ցավ Գյոլ գնալ: Թե պետ ան տա

ռից Գյոլ 5 րո պեի ճա նա պարհ էր: Նա լանդշաֆտ ներ էր 

փնտրում, ու Ներ սի սյան ան տա ռը լրաց նում էր այդ 

82  Թուր քե րեն göl նշա նա կում է լիճ:
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շար քը: Փը նարն ըն կել էր արևի ճա ռա գայթ նե րի 

հետևից, իսկ ես՝ ման կա կան աղա ղակ նե րի, որոն ցով 

լի էր այս տա րած քը շա բաթ– կի րա կի, ու որ տեղ տա րին 

մի եր կու ան գամ փա ռա տոն էր կազ մա կերպ վում: 

Կա րու սել նե րը ևս չկային: Այ սինքն՝ կան, բայց նոր 

են: Որոնք տե ղադ րել է Մայր Աթո ռը՝ իբր այս տա րած քին 

կեն դա նու թյուն պարգևե լու ու Ներ սես Աշ տա րա կե ցու 

անու նը կրող ան տա ռին հա րիր տեսք պարգևե լու հա

մար: Սա կայն մի ան կյու նում կու չու ռած պստլիկ–մստլիկ 

կա րու սել նե րը դա տարկ էին: Երե խա ներ չկային, ու 

ճնշող ամա յու թյուն էր: Ես չգ տա նաև այն տե ղը, որ տեղ 

վրան էր խփել Բե կո յա նի83 պա րի հա մույ թը, ու որ տեղ 

մեր պա րի խմ բով ելույթ ունե ցանք ինչ –որ շքեր թի օր: 

* * * 

Այդ պես էլ գի տեի, որ Էջ միա ծին գա լուն պես նո թե

րիս չեմ հետևե լու: Ես չեմ սի րում այն քա ղա քը, որ տեղ 

ծն վել ու ամ բողջ կյանքս ապ րել եմ, թե պետ ըն դուն

ված է քո քա ղա քին սի րո ձո ներ նվի րել: Այդ քա ղաքն 

աշ խար հի ամե նա փակ տա րածքն է, որ տեղ ոչինչ չի 

կա տար վում: Երբ ես ծն վե ցի, այն տեղ արև կար, որը 

սո վե տի փլ վե լուց հե տո զավ թե ցին գե նե րալ ներն84 ու 

83  Խորհր դային տա րի նե րին դպ րոց նե րին կից գոր ծում էին ժա մա նա-
կա կից պա րի խմ բակ ներ, որոն ցից մեկն էլ Բե կո յա նի խմ բակն էր: Այդ 
խմ բա կը տա րին մեկ ան գամ ելույթ էր ունե նում Ներ սի սյան ան տա-
ռում կազ մա կերպ ված հա մա քա ղա քային մի ջո ցառ ման ժա մա նակ:

84  Էջ միած նում են ապ րում Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մում գե նե րալ ներ 
դար ձած չորս զին վո րա կան ներ, որոնք տի րա պե տում են մեծ մի ջոց-
նե րի ու լայն ազ դե ցու թյուն ունեն քա ղա քում: 
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կղե րա կան նե րը: Հի մա քա ղա քը բա ժան ված է նրանց 

միջև, որոնք այն տեղ ապ րող մարդ կանց վե րա բեր վում 

են այն պես, ինչ պես հա մա կարգ չային խա ղեր ստեղ ծող 

ծրագ րա վո րողն իր նա խագ ծած քա ղաք նե րում 

շարժվող ռո բոտ նե րին. նրանք այդ տա րած քում պետք 

են, որ պես զի թա գա վորն ու նրա թշնա մին դրա հա մար 

կռ վեն: Այն տեղ նույ նիսկ ՀԿ– ներ չկան: Եվ միայն հե զո

րեն կան գուն են Աստված պա պի կի հինգ հնա մե նի 

տնե րը,85 որոնց երկրպա գե լու են գա լիս աշ խար հի բո լոր 

ծայ րե րում ապ րող հայե րը: 

Էջ միա ծին գա լուց հե տո մեր առանց այդ էլ խա ռը 

գրա ֆիկն ավե լի խառնվեց, ու ոչ մի բա նի հետևից հաս

նել չէր լի նում: Տաս նօ րյա ճամ փոր դու թյան ըն թաց քում 

տաս նյակ մանր ու մեծ մի ջո ցա ռում ներ կային՝ գու մա

րած Կար մե նի ար խիվն ու Բզե զը, որոնց պետք էր 

հետևել, ու ամեն ին չի հետևից հաս նել ու գրել չէր լի

նում: Շատ բա նի մա սին չհասց րի գրել: Օրի նակ, թե ոնց 

Գրի գո րի հետ հա սանք Թուր քիայի սահ մանն, ու նա 

սահ մա նը նկա րեց. փշա լա րե րից այն կողմ Թուր

քիան էր, իսկ ավե լի ճիշտ՝ նախ կին Հա յաս տա նը: Սահ

մա նում լի նե լու առիթ ներ էլի եղել էին, սա կայն նախ կին 

Հա յաս տա նում չեմ եղել: Պա պուս խոս տա ցել էի, որ 

գնաց քով միա սին կգ նանք Կարս:

Չգ րե ցի նաև Ջար դի և Հը զա զի ձո րե րի մա սին, 

որոնք գտնվում են Գյում րին շրջա պա տող սա րե րի 

85  Էջ միա ծինն Ամե նայն Հայոց կա թո ղի կո սի նստա վայրն է և ան վան-
վում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծին: Բա ցի Մայր Տա ճա րից, Էջ միած-
նում են գտնվում Սուրբ Գա յա նե վան քը, Սուրբ Շո ղա կաթ, Սուրբ 
Հռիփ սի մե և Սուրբ Աստվա ծա ծին եկե ղե ցի նե րը: 
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արանքնե րում: Այս տեղ 1918–1920 թթ. ըն թաց քում 

դարձյալ մաս սա յա կան կո տո րած ներ են եղել: Սո ցիալ–

կրթա կան կենտրո նի կա մա վոր նե րը թուր քե րին ամեն 

ինչ պատ մում էին: Տա րի ներ շա րու նակ մար դիկ խու սա

փել են այդ կող մե րով ան ցնե լուց, որով հետև ան ձրև նե

րի ժա մա նակ ու ձնհալ քից հե տո մարդ կային ոս կոր ներ 

են այան եկել: Իսկ 1965 թ–ից86 հե տո ձո րի դի մա ցով 

ձգվող ճա նա պար հի ան կյու նում Ցե ղաս պա նու թյան 

զո հե րի հի շա տա կին հու շա կո թող են կանգնեց րել, ու 

Գյումրվա ժո ղո վուրդն ամեն ապ րի լի 24 –ին գնա ցել է 

այն տեղ: Ասում են՝ այդ օրը ավ տո նե րի ու մարդ կանց 

շար քը կի լո մետ րեր է ձգվել: 

Աճող ար խի վի մա սին էլ չգ րե ցի, թե պետ պլա նա

վո րել էի հան գա մա նո րեն դրան ան դրա դառ նալ: Հա

վա նա բար, թուր քա կան մա սում կգ րեմ, երբ հայե լի

նե րը կոտրվեն: Հա յաս տա նում դրանք չկոտրվե ցին, 

թե պետ Կար մե նը սպա սում էր: Որ պես զի Թուր քիա

յում ցու ցադ րեր կոտրված պատ մու թյուն ներ: Հայե լի

նե րը ներդրված էին ճամպ րուկ նե րից մե կի մի ջու կում 

այն դիր քով, որ պես զի դրան նայեն, ինչ պես նա յում 

են գե րեզ մա նին: Ու Աճող ար խի վի այ ցե լու նե րը նա

յում էին գե րեզ մա նի դիր քով հայե լուն, որի մի ջից 

տես նում էին իրենց: Ու սել ֆի էին անում, որը դառ

նում էր պատ մու թյուն, ու Աճող ար խիվն այդ պես տա

րած վում էր Ֆեյս բու քով, Թվի թե րով մինչև այ լուր: 

Իրա կա նում սել ֆի ի պա հը մտած ված չէր: Սա կայն 

86  Ցե ղաս պա նու թյան 50 −ա մյա տա րե դար ձին՝ 1965 թ. ապ րի լին, Երևա-
նում ցույ ցեր են եղել, որին հա ջոր դել է Ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի-
շա տա կին հու շա կո թող կանգնեց նե լու որո շու մը: Այն բաց վել է 1967 թ.:
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այդ պես ստաց վեց: Աճող ար խի վի գա ղա փա րը դա 

չէր էլ բա ցա ռում: Ընդհա կա ռա կը: Դու կա րող ես ինչ –

որ միտք ունե նալ, որ մար դիկ չնկա տեն, բայց հա ճախ 

հենց նրանք այն պի սի մտքեր կա րող են ծնել, որոնց 

մա սին չի էլ մտած վել:87

 Ճամպ րուկ նե րը, որոն ցով հայե րը ստիպ ված էին 

ճամ փոր դել աշ խար հով մեկ, շատ շքեղ էին: Մա թիասն ու 

Կար մե նը մի լավ չար չար վել էին մինչև ձեռք բե րե լը: 

Շքեղ ճամպ րու կը պեր ճան քի ու հարս տու թյան մա սին 

ակ նարկ է, որի հետևից ըն կել էին թուր քե րը: Այն նաև 

ընդգծում է այն հա կադ րու թյու նը, թե ինչ ար ժե մար դու 

կյան քը: Այս ճամպ րուկ նե րը եղել էին Հնդկաս տա նում, 

Ավստրիա յում, Բել գիա յում, Ամե րի կա յում, ինչ պես հայե

րը: Դրան ցից մե կը գեր մա նա կան ար տադ րու թյան էր, 

ինչ պես տպագ րա կան մե քե նան, որով Աճող ար խի վի 

այ ցե լու նե րը տպում էին իրենց պատ մու թյուն նե րը. ո՞վ էր 

թուր քե րին զեն քեր տվել ու զի նել մե նեջ մեն տի այ բու բե

նով. Աճող ար խի վը ոտ քից գլուխ խորհր դա նիշ էր: 

Ար խի վում կար մեկ հարց. « Սա աճող ար խի վի ցու

ցա հան դես է, որ հա վա քում է ամեն հնա րա վոր նյութ, 

որը կա րե լի է տե ղա փո խել Երևա նի և Ստամ բու լի միջև 

ըն կած տա րած քում։ Ի՞նչ կա րող եք նվի րա բե րել դուք այս 

հա վա քագրմա նը»: Ու մար դիկ ար խի վին տա լիս էին 

իրենց ան ձնա կան խորհր դա նիշ ներն ու կիս վում իրենց 

պատ մու թյուն նե րով: Նրանք գեր մա նա կան ար տադ րու

թյան տպագ րա կան մե քե նայով պատ մում էին իրենց 

տա տե րի ու պա պե րի պատ մու թյունն այն մա սին, թե 

87 Կար մեն Բե քեն բախ, Հար ցազ րույց, Երևան, սեպ տեմ բե րի 19, 2015:
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ինչ պես են ունեզրկվել ու իրենց ինչ քը թո ղել Արա րա

տից այն կողմ: Ու Աճող ար խի վը հարս տա նում էր հո

ղային պա հանջնե րի մա սին պատ մու թյուն նե րով:

* * *

 Ժո ղո վուրդն Էջ միած նում ար դեն հոգ նած էր, ու 

հա զիվ հազ էին իրար գլխի հա վաք վում: Իսկ թան գա

րան նե րում գի դին գրե թե ոչ ոք չէր լսում: Օրի նակ, երբ 

Գան ձա տան88 սի րու նա տես գի դը գե րա զանց ան գլե րե

նով պատ մում էր, որ Գան ձա տուն այ ցե լող սա կա վա

թիվ թուր քա կան խմ բե րից չա փա զանց բա ցա սա կան 

ար ձա գանք են ստա նում, նրան լսող չկար: Այդ մա սին 

պարզ դար ձավ, երբ հան կար ծա կի գլխի ըն կա, որ 

թուր քա կան վայ րա գու թյուն նե րի մա սին գրե թե ոչինչ չի 

պատ մում: Պարզ վեց, որ սրա նից որոշ ժա մա նակ առաջ 

մոտ 50– հո գա նոց թուր քա կան խումբ է եկել, որոնք 

հենց շե մի վրա Ցե ղաս պա նա մերձ մի քա նի նա խա դա

սու թյուն լսե լուց հե տո ան մի ջա պես լքել են թան գա րա

նը՝ ասե լով, թե իրենք եկել են երկխո սու թյան, իսկ հայե

րը նրանց երե սին են զար կում մի բան, որը դեռ պի տի 

պարզ վի: Այդ դեպ քից հե տո տնօ րի նու թյու նը գի դե րին 

88  Բա րե րար ներ Ալեք և Մա րի Մա նու կյան նե րի անու նը կրող Գան ձա-
տու նը բաց վել է 1982 թ. Ամե նայն Հայոց կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա−ի 
նա խա ձեռ նու թյամբ: Գան ձա տա նը պահ վում են հայ հոգևոր մշա կույ-
թի գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ՝ սուրբ մա սունքնե րի 
պա հա րան ներ, ձե ռա գիր մա տյան ներ, եկե ղե ցա կան սպաս քի, նվի-
րա կան առար կա նե րի ու հոգևո րա կան նե րի զգեստնե րի հա վա քա ծու-
ներ, որոնք բեր վել են Արևմ տյան Հա յաս տա նից, ինչ պես նաև հայ կա-
կան տար բեր գաղ թա վայ րե րից:
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խնդրել է թուր քա կան խմ բե րին պատ մել միայն այս 

կամ այն մա սուն քի պատ մու թյու նը: Սի րե լի՛ գի դու հի: 

Խնդրում ենք՝ մեր խմ բին պատ մեք այն, ինչ եղել է: Շատ 

լավ: Պատմ ված է: Ափ սոս, որ նրան լսում էին ըն դա մե նը 

երեք հո գի, երեքն էլ՝ թուր քա կան կող մից: 

Այդ պես չե ղավ սա կայն, Ցե ղաս պա նու թյան թան

գա րա նում, որը մեր տաս նօ րյա այ ցե լու թյան ըն թաց

քում այն եզա կի դեպ քե րից էր, երբ բո լոր մաս նա կից

նե րը միա սին էին: Ավե լին: Բո լո րը լսում և ցան կա

նում էին լսել այն, ինչ պատ մում էր գի դը: Գե ղեց կու

թյամբ և ան գլե րե նի իմա ցու թյան մա կար դա կով 

Գան ձա տան գի դու հուն չզի ջող գի դու հուն հենց շե մի 

վրայից խնդրե ցի, որ մեր խմ բին ամեն ինչ պատ մի: 

Ու պատ մում էր: Բո լո րը մեկ մար դու պես հետևում էին 

նրան ու փախց նում գի դի ամեն մի բա ռը: Հըզ նի ի հա

յաց քը մի տե սա րա նի վրա ան շար ժա ցել էր: Երբ զին

ված հրո սակ նե րը հար ձակ վել էին կա նանց ու երե

խա նե րի խմ բի վրա ու ֆուտ բո լի գնդա կի պես 

տշում էին մի կող մից մյու սը: Հե տո գնա ցինք հու շա

կո թո ղի մոտ ու ծա ղիկ ներ դրե ցինք զո հե րի հի շա տա

կին: Այն տեղ Լա րի սան էլ ար տաս վեց: Ու ոչ միայն նա:

* * *

 Վեր ջին օրը Ուլ րի կեն մի վեր ջին ան գամ որո շեց 

մեզ ռեֆ լեք սել, սա կայն գրե թե ոչ ոք չխո սեց: Բո լոր 

խոս քերն աս վել, ու ար ցունքնե րը թափ վել էին: Լու սի

նեն, աչ քի առաջ ունե նա լով ռեֆ լեք սիայից առաջ բա

ժան ված Բզե զի թարմ հա մար ներն ու դրա նկատ մամբ 
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հայ կա կան խմ բում գո յա ցած ակնհայտ բա ցա սա կան 

վե րա բեր մուն քը, եր կու ան գամ բա ցա հայտ ակ նար

կեց, որ մար դիկ խո սեն սթ րես նե րի ու հա րա կից բա

ցա սա կան զգա ցո ղու թյուն նե րի մա սին, բայց ոչ ոք 

ձայն չհա նեց: Սա կայն, երբ ռեֆ լեք սիան հա մար վեց 

փակ ված, Բզե զի աշ խա տան քից դժգոհ հայ կա կան 

թի մը հար ձակ վեց Լու սի նեի վրա: Բա ռի ուղիղ և այլ 

իմաստնե րով: Նրան ան վա նե ցին խա բե բա, մե ղադ րե

ցին այլ ծան րա գույն հան ցանքնե րի մեջ ու սկսե ցին 

կտոր–կ տոր անել: Նա զա րե թը,89 որ այդ ժա մա նակ 

զբաղ ված էր Լու սի նեի կտոր նե րը մի մյանց կպց նե լով, 

հաս կա նա լով, որ եթե սենց շա րու նակ վի, Լու սի նեից 

բան չի մնա, մի ջամ տեց:

 Ֆա բիանն այդ ըն թաց քում նստած էր կող քի դի

վա նին ու շա ռա գու նած հա յաց քով փոր ձում էր մի 

բան հաս կա նալ հայե րեն գոռ գո ռոց նե րից: Մի բան, 

սա կայն, ակնհայտ էր: Հայ կա կան թի մի մի ստվար 

հատ վա ծի Բզեզն այդ պես էլ դուր չե կավ: Չսի րե ցին 

նրանք քեզ, բա րե կա՛մս: Մի հատ ված, սա կայն, շատ 

լո յալ էր, ու նույ նիսկ հա վա նող ներ էլ կային: Սա կայն 

նրանք քիչ էին: Թուր քա կան կող մը Բզե զի մա սին 

չար տա հայտ վեց: 

Բզե զը, սա կայն, շատ էլ լավ էր ստաց վել: Հա մե

նայն դեպս ինձ շատ դուր եկավ: Հատ կա պես այն պա

հը, որ շատ տար բեր էր լու սան կա րի ու տեքստի նկատ

89  Նա զա րեթ Նա զա րե թյան, Դի− Վի− Վի Ին թեր նեյշ նա լի Բոն նի գրա սե-
նյա կի ֆոն դա հայ թայթ ման ավագ մե նե ջեր: Հա յաս տա նում էր ամ փո-
փե լու ծրագ րի հայ կա կան հատ վա ծը:
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մամբ այն մո տե ցու մից, որին մեյնսթ րի մը սո վոր է: 

Այսինքն՝ բո վան դա կու թյուն, խմ բագ րի խոսք և այլն: 

Բզե զում ոչ մի նման բան չկար: Էջե րով լու սան կար

ներ էին՝ փոք րիկ մեկ նա բա նու թյուն նե րով կամ առանց, 

հե տո՝ մերկ տեքստ, կամ տեքստ՝ լու սան կա րով, կամ 

տեքստ՝ Լա րի սայի ձևա վո րում նե րով և այլն: Մի խոս

քով տրա մադ րող, ժա մա նա կա կից ամ սա գիր էր: 

Պարզ վեց՝ Բզե զը Թի թեռ նիկ էր:

* * *

 Վեր ջում բո լո րով գնա ցինք Փա րա ջա նո վի90 թան

գա րան, որից հե տո թուր քե րը մեկ նե լու էին: Ես խստո

րեն հետևե ցի Փա րա ջա նո վի կեն սագ րու թյան տար

բեր կե տե րին, ու երբ գի դը հա սավ այն մա սին, որ սո

վե տա կան իշ խա նու թյուն նե րը Փա րա ջա նո վին դա

տել էին նույ նա սե ռա կան կա պի հա մար, հան գիստ 

շունչ քա շե ցի: Ցեն զու րայից ցխկ վում եմ: 

90  Սեր գեյ Հով սե փի Փա րա ջա նյան, խորհր դա հայ կի նո ռե ժի սոր: Փա րա-
ջա նո վի նկա րա հա նած « Մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր նե րը» 
(1964 թ.) և «Նռան գույ նը» (1968 թ.) ֆիլ մերն ընդգրկված են Հար-
վար դի հա մալ սա րա նի կի նո գի տու թյան ծրագ րում նե րառ ված հա-
մաշ խար հային կի նոյի լա վա գույն 800 նմուշ նե րի ցան կում՝ 
խորհրդային ար տադ րու թյան 20 ֆիլ մե րի շար քում: Կի նոյի նկատ-
մամբ ունե ցած պաշ տո նա կա նից տար բեր վող մո տեց ման պատ ճա-
ռով Փա րա ջա նո վը լար ված հա րա բե րու թյուն ներ է ունե ցել իշ խա նու-
թյուն նե րի հետ և եր կու ան գամ ազա տազրկվել է: Երկրորդ ան գամ՝ 
1973 թ., նույ նա սե ռա կան կապ ունե նա լու մե ղադ րան քով, որը 
Խորհրդային Մի ու թյու նում հա մար վում էր քրեա կան հան ցանք: Փա-
րա ջա նո վի նույ նա սե ռա կան լի նե լը միան շա նակ չի ըն կալ վում հայ կա-
կան մեյնսթ րի մում: 
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Հրա ժեշ տի սրտա ռուչ բա ժա նու մը տե ղի ունե ցավ 

թան գա րա նի բա կում: Ար դեն պատ րաստվում էի հե

ռա նալ, երբ նկա տե ցի, որ Էքինն ու Սի բե լը չկան: Ա՜յ 

քեզ խա թա: Հայ– հայ էր՝ շու խուր էի դնե լու, մեկ էլ 

հեռ վից հե ռու տես նում եմ վա զող Էքի նին: Պապդ: 

Պապդ: Հևիհև վա զե լուց շուն չը չի կա րում տե ղը բե րի: 

Ի՞նչ ա եղել պա պուս: Պապդ: Պապդ: Էքի նի կուրծքը 

հուզ մուն քից վե րու վար էր անում: Չաու շը պա պուդ 

մոր թում ա: Ժպտում եմ: Էքի՛ն ջան, չաու շը պա պուս չի 

մոր թե լու, եթե մոր թած լի ներ, ես չէ ի ծն վի: Վա գո նետ

կայով92 հա սել են: Ի՞նչ: Փաս տո րեն եր կու ժամ վա ըն

թաց քում Էքինն ար դեն ռու սե րեն բառ ա սո վո րել: Ա՜յ 

քեզ բան: Բա Սի բելն ո՞ւր ա: Սի բե լին թո ղել եմ էն տեղ, 

որ զան գենք՝ տե ղը բա ցատ րի: Դե լավ, ուրեմն գնանք 

Սի բե լին բե րենք, թե չէ ինքնա թի ռից ուշա նա լու եք: 

91  Հղում հայ բա նաս տեղծ Հով հան նես Թու մա նյա նի հա մա նուն բա նաս-
տեղ ծու թյա նը:

92  Եր կա թու ղային ինքնա շարժ սայ լակ, որը հար մա րեց ված էր եր կա թու-
ղային գծե րին՝ սպա սար կե լու այս կամ այն կա րի քը: 
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պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք

 Հեռ վից լսվում է գնաց քի շչա կը, ու միա սին 

թռնում ենք ռել սե րի վրա: Վա գո նա վա րը հեռ վից գո

ռում ա, որ դուրս գանք ռել սե րի արանքնե րից, բայց 

մենք չենք լսում: Նրա աչ քե րը սար սա փից լայ նա նում 

են, իսկ ես գրիչս դեմ եմ տա լիս անիվ նե րին, ու գնաց

քը կանգնում է ուղիղ մեր քթի դի մաց: Վա գո նա վա րը, 

կապ ըն կած լեզ վով, փոր ձում է մի բան ասել, իսկ իմ 

քունքն էլ չի շարժվում: Քշի՛: Ասում եմ: Դուզ Կար սի 

մա տույց ներ:

 Հաս նում ենք էն պա հին, երբ թուրք չաու շը, խզա

կո թը դեմ տված պա պուս վզին, պա հան ջում ա, որ 

մնա ցած հայե րի տեղն էլ ասի: Վա ղոր դյան հո վե կից 

օրոր վող եղեգ նե րի արանքնե րից երևում են կի սաու

շագ նաց ըն կած Սի բե լի դե ղին գան գուր նե րը: Իսկ 

եղեգ նե րի դի մաց թավ ան տառ է, որից հե տո ար դեն 

Կարսն էր: 

Պապս փաս տո րեն մա րա գից փա խել էր: Երեք 

ըն կեր նե րի հետ: Նրանց ան հե տա ցու մը նկատ վել էր 

վաղ առա վո տյան, ու չաու շը թունդ կա տա ղած, որ 

Հա րու թի կը  փաս տո րեն իրեն խա բել է, նստել էր վա

գո նետ կա ու հայ դե պա պուս հետևից:

 Պապս բա նակ ցում էր: Եթե իրեն բաց թող նեն, 

կգ նա ան տառ, մնա ցած ըն կեր նե րին էլ կհա վա քի, ու 

չոր սով կներ կա յա նան: Նրանք օս ման ցու տված հա ցը 

չեն ուրա նա: Ազ նիվ խոսք: Բայց չաու շի զի նա կից նե րը 

նրան հա մո զում են, որ պա պուս տե ղում ուղար կի Ալ

լահ պա պի կի մոտ՝ ան ժամ կետ ու ան հա տույց ծա ռա

յու թյան: Չաու շը չի հա մա ձայ նում: Կա տա ղած ա, որ 
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քթի տա կից հայեր են փա խել, ուզում ա՝ բո լո րին 

բռնի: Աչ քե րից կայ ծեր են թափ վում: Թուր քե րեն 

քֆուր ներ ա տա լիս, որից Էքի նի աչ քե րը թռ նում են 

ճա կա տին: Ինձ էլ առա ջար կում ա, որ ականջներս 

փա կեմ: Բայց ես, մեկ ա, էդ քան լավ թուր քե րեն չեմ 

հաս կա նում: Վեր ջը չաու շը պա պուս բաց ա թող նում, 

ու երեք հո գով հետևից նշան բռնած՝ կանգնում են: 

Պապս թուր քե րե նով տղեր քին ձեն ա տա լիս: Տղե՜րք, 

դո՛ւրս եկեք: Թուր քե րը լավն են ու մեզ փիս– փիս բա

ներ չեն անի: Տղեր քը տեղ նե րից չեն շարժվում: Ակ

ներևա բար, աչ քի առաջ ունե նա լով Կար սի սառ նա

մա նի քին՝ ոջ լա կույ տով լի մա րա գում մեր կան դամ 

ան ցկաց րած ամիս նե րը: Տենց տղեր քին ձեն տա լով՝ 

պապս հաս նում ա ան տա ռի ծերն ու ոտ քը ներս գցե

լով՝ լե զուն փո խում ա հայե րե նի: Տղե՛րք, ես փա խա, 

ղա միշ նե րից դուրս չգաք: Ու փախ նում ա: Չաու շը 

ստեղ հաս կա նում ա, որ Հա րու թի կը հա լա լուց իրա 

ձեռ քից փա խավ, ու կար գադ րում ա, որ ղա միշ նե րը 

կրա կի տան, բայց ստեղ ես գրիչս դնում եմ ձեռ քին: 

Դու ո՞վ ես: Չաու շը չէր սպա սում: Չէ ին սպա սում շար

քից: Ղա միշ նե րը կրա կի չես տա լու: Էս պատ մու թյան 

մեջ ես կրա կի եմ տա լու ղա միշ նե րը, բո լոր հայե րին 

բռնե լու ու հա տիկ– հա տիկ ոչնչաց նե լու եմ: Չաու շի 

պի պիկ նե րը կա տա ղու թյու նից փոք րա ցել էին, ու աչ

քե րի տե ղում մե նակ սպի տա կուց ներն էին երևում: 

Չլի նի սա ստեղ կա տա ղախտ կպ նի: Չաո՛ւշ ջան, դու 

ինձ ճիշտ հաս կա ցի, ես քո վա տը չեմ ուզում, արի կըլ

նի դու քո ճամ փով էթաս, մենք՝ մեր: Ղա միշ նե րը վա

ռե լու եմ: Վա ռե լու ու խան ձե լու եմ: Էս գա վա զա նով 
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հայե րին գա նա հա րե լու եմ: Բայց լավ ա, որ թուր քե

րեն քիչ ու միչ գի տեմ, գո նե հաս կա նում եմ: Էքի՞ն: Էս 

ո՞ւր կո րար: Էքի նը չկար: Օրագ րիս էջե րը թեր թե լով՝ 

իրա հա մար նոր էջ էր բա ցել, որ տեղ գնաց քի կու պե

ում պապս ուշ քի էր բե րում Սի բե լին, ինքն էլ, նստած 

լու սա մու տի կող քին, կտկ տա լով գրի էր առ նում 

պատ մու թյու նը: Բա ես հի մի ի՞նչ անեմ էս  չաու շի հետ: 

Ղա միշ նե րը… Հա՛, հաս կա ցանք: Ղա միշ նե րը վա ռե լու 

եմ: Ար դեն ձանձրաց նում ես, բայց: Վա ռել, թա փե լու 

եմ… Իյա՛, իրո՞ք: Ղա միշ նե րը… հայե րը… Լավ, ար դեն 

վեր ջաց նե լու ժա մա նակն ա:

Ու ուզում եմ շրջել օրագ րիս էջը, որի նոր պար բե

րու թյու նից լսվում էր գնաց քի շչակն, ու վա գո նա վա րի 

տե ղում նստած Ավե տի սը93 ավե տում էր՝ հա ջորդ կա

յա րա նը՝ Կարս: 

Բայց մինչև դա կա նեի, հաս կա նում եմ, որ չաու շի 

հար ցը սենց առ կախ ված թող նե լը ճիշտ չէ, ու լու

ծում էր պետք գտնել: Ու հենց էդ տեղ՝ Կար սի մա

տույց նե րում, նստում եմ ղա միշ նե րի մեջ ու միտք 

անում: Չաու շը շա րու նա կում էր հո խոր տալ: Թող հո

խոր տա: Էս տեքստում ես եմ ասո ղը: Ու հի շում եմ 

հայոց պատ մու թյան դա սերն ու մեր բո լոր պատ մա

վե պե րը, որոնց առանցքում հայ ազ գի առա քի նու

թյունն է: Հի շում եմ, որ դա ինձ միշտ ներ վայ նաց

նում էր: Ես կա սեի՝ նեՌ վայ նաց նում էր: Որով հետև 

առա քի նու թյու նից խո սում են միայն նրանք, որոնք 

ուրիշ ճար չու նեն: Նրանք, ով քեր ունեն, անում են, ինչ 

93 Ավե տիս անու նը նշա նա կում է բա րի, ուրա խա լի լուր:
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իրենց պետք է, հե տո էլ առա քի նու թյան մա սին թրեյ

նինգներ կազ մա կեր պում: Ու մտա ծում եմ, որ թշնա

մուն բաց թող նելն առնվազն ախ մա խու թյուն է: Ո՞նց 

կվար վեր չաուշն իմ հետ, եթե իմ տե ղում լի ներ: Ու ին

չո՞ւ պետք է նրան խնայեի: Որով հետև ինձ սո վո րեց

րել են, որ պետք է վե հանձն լի նե՞լ: Տխ մար միտք: Կղե

րա կա նու թյան հո տը կի լո մետ րե րից զգաց վեց: Ու նո

րից հի շում եմ էներ գիայի պար կե րը, որ վատ նել ու 

շա րու նա կում եմ վատ նել իմ նախ նի նե րի առա քի նու

թյան հետ ան մի ջա կան կապ ունե ցող հա յաս տա նյան 

ներ կա իրա կա նու թյան հետ բախ վե լիս, որը հաս տա

տուն քայ լե րով տա նում է միջ նա դար, ու արյու նը 

գլխովս է տա լիս: Ու մտա ծում եմ, որ չաու շին պետք է 

սպա նել: Ոչ թե նրա հա մար, որ թուրք է: Այլ, որով հետև 

շա հին մոր թում են, կամ շահն է մոր թում: Նաև, որով

հետև իմ ազ գի պատ մու թյու նում նրան կխ նայեին: 

Որ պես զի թի կուն քից հար վա ծի: Ու կհար վա ծեր: Ու 

հար վա ծել է: Պատ մու թյու նը մի տում ունի կրկնվե լու, 

ու կար կու տը ծե ծած տեղն է ծե ծում: Իսկ ես սի րում եմ 

փո փո խու թյուն նե րը: Ու չաու շին սպա նում եմ: Ոչ 

մի էմո ցիա: Զուտ շա հե րի բա խում: Հե տո մենք կսգանք 

քո ան ժա մա նակ մահն ու ծա ղիկ ներ կդ նենք քո անա

նուն գե րեզ մա նին:





 ՄԱՍ Բ  

  Ան ցյա լի ուր վա կան նե րը
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Ի՞նչ դու զգա ցիր, երբ կար դա ցիր նրա անու նը 

Տրա պի զո նի ջար դե րի պա տաս խա նա տու նե րի ցան

կում: Ամո թի ու զայ րույ թի մի զո րեղ ալիք, որ քեզ լա

ցաց նե լու էր Աֆ րի կյան նե րի պան դո կում:1 Ցե ղաս պա

նու հին ոչինչ չգի տեր Տրա պի զո նի2 ջար դե րի մա սին: 

Միայն տա տի պատ մա ծը, որը Տրա պի զո նից փա

խել էր, որով հետև հայե րը նրանց կո տո րում էին: Այդ

պի սի պատ մու թյուն: 

Կնե րես, որ քեզ ան վա նե լու եմ Ցե ղաս պա նու հի: 

Հաս կա նում եմ, որ դուրդ չի գա: Սա կայն հայոց լե զուն 

ինչ քան էլ որ հա րուստ է, չու նի մեկ բառ, որով կկա րո

ղա նայի հղ վել Ցե ղաս պա նու թյան գոր ծում լուրջ 

ներդրում ունե ցած մի մե կի թոռ նու հուն: Հո՞ ամեն ան

գամ չեմ կա րող գրել Ցե ղաս պա նու թյան կազ մա կեր

1  Ռես տո րան Երևա նում, կրում է Երևա նի հին տոհ մե րից մե կի անու նը: 
https://www.armenianow.com/hy/features/8008/history_captured_
genealogy_service

2  Նա հանգ ժա մա նա կա կից Թուր քիայի հյու սիս –արևե լյան հատ վա ծում: 
Ըստ որոշ աղ բյուր նե րի՝ 1912 թ. նա հան գում եղել է 100.000 հայ բնա-
կիչ, սա կայն Ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո փրկվել է միայն 15 հա զա րը:
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պիչ մար դու թոռ նու հին: Ու չեմ ուզում ինչ –որ անուն հո

րի նել: Նա խա սի րու թյան հարց է: Գեր մա նա ցի ներն 

ան ցան կա լի տար րե րից ավե լի ակու ռատ նի էին 

ազատ վում, քան թուր քե րը: Հո լո քոս տից ան մի ջա պես 

հե տո գեր մա նա ցի նե րը կա սեն, որ գե րե վար ված 

հրեա նե րը սպան վել են մարդ կային ձևով, որով հետև 

գա զով թու նա վոր վե լիս չեն տա ռա պել: Դա է պատ ճա

ռը, որ Գազ մա կա նու նով հայտ նի Հեյնզ Գեր հար դը, 

որի գոր ծը գա զի լծա կը սեղ մելն էր, կար դա րաց վի:3 

Ես չեմ սի րում մարդ կանց կեղծ անուն ներ տալ: 

Ավե լի լավ է փո խա րի նող բառ գոր ծա ծել: Ու ինչ պես 

նոր ձևա վոր վող Թուր քիան, այն պես էլ տեքստը որո

շա կի վե րա բեր մունք է պա հան ջում իր մաս կազ մող 

ան դամ նե րից, ու որոշ բա ռեր պետք է դուրս մնան: 

Ինչ պես նրանք, որոնք դուրս մնա ցին Օս մա նյան 

կայս րու թյու նից հե տո ձևա վոր ված Թուր քիայից: Ու 

մար դիկ էին պետք, որոնք կան դա մա հա տեին այդ 

տա րած քի հետ ան քակ տե լի ո րեն կապ ված մի ստվար 

զանգվա ծի ու տե ղը կտային քրդե րին՝ հույ սով, որ 

հըն թացս նրանք էլ կթր քա նան: 

Ու նա ալ բա նա կան ծագ մամբ Բալ կան նե րից 

միգ րաց ված գաղ թա կան էր: Իմա՝ մար գի նալ, որն 

3  Հեյնզ Գեր հար դը մե կու սաց ման ճամ բար նե րից մե կում կա տա րում էր 
գա զի լծա կը սեղ մե լու պար տա կա նու թյու նը: Գեր մա նիա յում դա տա վա-
րու թյուն ներ սկսե լուց հե տո նրան չեն դա տել այն պատ ճա ռով, որ նա 
հրա ման կա տա րող էր, մինչ դեռ նրա ղե կա վար Հեր բերթ Փո լան դին 
1977 թ. ցմահ դա տա պար տել են, ու նա մա հա ցել է բան տում: Հղ ման 
աղ բյու րը՝ Էրի Նադ լեր, սո ցիալ հո գե բա նու թյան պրո ֆե սոր Թել Ավի-
վի հա մալ սա րա նում. 2015 թ. Բու դա պեշ տում՝ Թոմ Լան թո շի ան վան 
ինստի տու տի կող մից կազ մա կերպ ված՝ Ցե ղաս պա նու թյուն նե րին 
նվիր ված ամա ռային դպ րո ցի խոս նակ նե րից մե կը: 
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ուզում էր հայտնվել մեյնսթ րի մում: Դու ասում ես, որ 

ուզում ես հե տա զո տել զայ րույ թի պատ ճա ռը, որ 

զգա ցիր նրա նկատ մամբ, երբ այդ բանն իմա ցար: 

Չէ՞ որ նա էլ գաղ թա կան էր: Այ սինքն՝ դժվար կյանք էր 

ունե ցել: Ո՞րն էր արյան մեջ թա թախ վե լու նրա 

մոտիվա ցիան: 

Գեր մա նա ցի էսէ սա կան սպա ներն իրենց ըն տա

նիք նե րով ապ րում էին հա մա կենտրո նաց ման ճամ

բար նե րի կող քին, ու այ սօր գեր մա նա ցի նե րը, այդ 

փաստն իմա նա լով, շատ են նեղ վում: Մո տա վո րա պես 

այն քան, ինչ քան դու, երբ իմա ցար, որ պապդ ուղիղ ու 

գոր ծուն կապ է ունե ցել Ցե ղաս պա նու թյան կազ մա

կերպ մա նը: Բայց նեղ ված գեր մա նա ցի նե րը չգի տեին, 

որ էսէ սա կան նե րը չէ ին կար ծում, թե վատ բան էին 

անում: Ընդհա կա ռա կը, նրանք զբաղ ված էին շատ 

ճիշտ ու կարևոր գոր ծով: Ինչ պես քո պա պը, որ ճա նա

պարհ էր հար թում այն բա նի հա մար, որ պես զի այ սօր 

դու լի նես այն տեղ, որ տեղ գտնվում ես: Օծ ված՝ նր բա

նուրբ օծա նե լի քի բույ րով ու հագնված՝ կու տու րի ե նե

րի վեր ջին պիս կը Ստամ բուլ բե րող բու տիկ նե րում: 

Ազգային շա հի տե սան կյու նից նախ ճի րը կա րող է 

դիտ վել որ պես գե րա գույն ար ժեք: Գեր մա նա ցի նե րը 

հա վա տում էին Հիտ լե րին, թուր քե րը՝ Աթա թուր քին: 

Ու ամեն ինչ մի տե ղից է սկսվում: Օրի նակ, երբ 

թուր քե րը գնում են այլ երկրներ սո վո րե լու ու հան դի

պում են հայե րի: Իսկ նրանք ամե նուր են: Կար ծում եմ՝ 

գի տես պատ ճա ռը: Ար դեն: 
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Եվ ուրեմն քեզ Թուր քիայի մա սին բա ներ ասա

ցին, որ դու չգի տեիր: Ու նույ նիսկ այդ ժա մա նակ էլ մեծ 

նշա նա կու թյուն չտ վե ցիր հայե րի ասած նե րին: Ու չէ իր 

մաս նակ ցում Ստամ բու լում կազ մա կերպ վող ապ րի լի 

24 –ի եր թին, թե պետ ար դեն մտա ծում էիր, որ հա վա

նա բար Ցե ղաս պա նու թյուն է եղել: 2014 թ., ան շուշտ, 

զղ ջում էիր: Երբ եկար Էջ միա ծին ու իմ տան գրա դա

րա կում տես նե լով Տրա պի զո նի ջար դե րին վե րա բե րող 

մի գիրք՝ բա ցե ցիր ու նայե ցիր ջար դե րի պա տաս խա

նա տու նե րի ցան կը: 

Ինձ Ստամ բու լից գրե ցին, որ թուր քե րի մի խումբ 

Հա յաս տա նում է, ու նրանք գա լիս են Էջ միա ծին: 

Նրանց հրա վի րե ցի իմ տուն՝ մի բա ժակ սուրճ խմե լու, 

ու գնա ցի Մայր Աթոռ, որ տեղ նրանք լսում էին կի

րակնօ րյա պա տա րա գը: Այն տե ղից ոտ քով եկանք իմ 

տուն, որն ան ցնում է հրա պա րա կի սրտում գտնվող 

Կո մի տա սի4 ար ձա նի կող քով: 

Ցե ղաս պա նու հին հենց իմ տա նից էլ մի ֆո տո էր 

ուղար կել մո րը: Նա էլ խոր հուրդ էր տվել այլ աղ բյուր

ներ գտնել: Ու Ցե ղաս պա նու հին այլ աղ բյուր ներ 

փնտրեց, որոնք հաս տա տում էին Տրա պի զո նի ջար

դե րի գո յու թյունն ու էլի այլ բա ներ: Ու նա սկսեց հե

4  Սո ղո մոն Սո ղո մո նյան (1869–1935), հայ եր գա հան, վար դա պետ, հա-
մար վում է ժա մա նա կա կից հայ կա կան դա սա կան երաժշ տու թյան հիմ-
նա դի րը, եղել է 1915 թ. ապ րի լի 24 −ին ձեր բա կալ ված մտա վո րա կան-
նե րի շար քում և աք սոր վել է Չան քըր, սա կայն եվ րո պա կան և ամե րի-
կյան դես պան նե րի միջ նոր դու թյամբ ազատ է ար ձակ վել: Սա կայն 
դրա նից հե տո նրա գի տակ ցու թյու նը մթագ նել է, ու Կո մի տա սը խե լա-
գար վել է: Բուժ վել է Փա րի զի հո գե բու ժա րան նե րից մե կում, սա կայն 
ապար դյուն: 
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տա զո տել պատ մու թյու նը: Այն պատ մու թյու նը, որը չէր 

սո վո րել ո՛չ դպ րո ցում, ո՛չ էլ քո լե ջում: Ու հայտ նա բե

րեց, որ մյուս պապն էլ սուլ թան Հա մի դի կա ռա վա րու

թյու նում եղել է Անա տո լիայի կա ռա վա րիչ: Շատ էֆեկ

տիվ կա ռա վա րիչ՝ 1894–96 թթ. հա մի դյան ջար դե րի 

կազ մա կերպ ման գծով: Այդ մա սին նա կար դաց մի 

ազ գայ նա կան կայ քում, որ տեղ գո վես տի շքա հան

դես ներ էին կազ մա կերպ ված պա պու հաս ցեին: 

Իմ տա նը նրան չէ ի նկա տել: Խում բը մեծ էր՝ մոտ 

15 հո գի, ու մի մա սը նստո տեց հա տա կին, որով հետև 

այդ քան աթոռ չկար: Բայց այդ նա էր, որ Աֆ րի կյան

նե րի պան դո կում ար տաս վում էր: Դրա նից մոտ մի 

կես տա րի հե տո, երբ Ստամ բու լում ուսում նա սի

րում էի հայ միգ րանտնե րի պեր ճանքն ու թշվա ռու

թյուն նե րը, հետն էլ՝ հայ– թուր քա կան պատ մու թյուն

ներ պե ղում, դեմ առա ցե ղաս պան նե րի թոռ նե րի 

դեպ քե րի, ու նրա կեր պա րը նույ նա կա նա ցավ:
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 Նա վաղ առա վո տյան ծե ծեց Նի շան թա շի պեր

ճա շուք շեն քե րից մե կի առա ջին հար կում ծվա րած 

նեղ լիկ բնա կա րա նի դու ռը, որը Զեյ նեբ աբ լան մե ծա

հո գա բար մեկ ամ սով զի ջել էր ինձ, ու մենք մի թեթև 

խո սե ցինք: Ժա մա նա կա կից գրող նե րը կանգնած են 

մե ծա գույն մար տահ րա վե րի առջև: Գրել, թե չգ րել: Մի 

հնա՛ր ասեք: Աս վեց: Ցե ղաս պա նու հու պատ մու թյու նը 

պատ մե ցի մի գեր մա նա ցի լեփ սի ու սա գե տի5 ու գրա

ռե ցի նրա դի տար կում նե րը, որոնք մեկ առ մեկ թվար

կում եմ այս տեղ: Հենց նա էլ առա ջար կեց գոր ծա ծել 

Ցե ղաս պա նու հի եզ րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ իրե րը 

պետք է իրենց անուն նե րով կո չել: 

5  Յո հան նես Լեփ սի ուս (1858−1926), գեր մա նա ցի հա սա րա կա կան գոր-
ծիչ, հոգևո րա կան, արևե լա գետ, մար դա սեր, հայտ նի է Ցե ղաս պա-
նության տա րի նե րին հա յափրկիչ և մար դա սի րա կան գոր ծու նե ու-
թյամբ: Նրա տու նը Պոտս դամ քա ղա քում վե րած վել է հա յա գի տա կան 
կենտրո նի: 




Ա
ԱՍ
Բ

Ա
Ն
աց
Յ
Ա
Լր

Ո
ՒՐ
Վ
Ա

Ա
Ն
Ն
Ե
Ր
Ը

115

Քո Լեփ սի ու սա գե տին ասա, որ եթե իրենք այդ քան 

ճիշտ են, ին չո՞ւ իր պե տու թյու նը չի ըն դու նում Ցե ղասպա

նու թյուն լի նե լու փաս տը:6 

Աս ված է: Բայց յու րա քան չյուր ոք կրում է իր պա

տաս խա նատ վու թյու նը: 

Իսկ Ցե ղաս պա նու հու դեմքն ան թա փանց էր, սա

կայն նրա խոս քե րից կա թում էր ափ սո սան քը, որ 

հրա ժեշտ է տվել այլևս նախ կին ան հոգ կյան քին: 

Ին չո՞ւ այդ պես պա տա հեց: 

Լեփ սի ու սա գետն ինձ խնդրեց, որ քեզ որոշ բա

ներ ասեմ, թե պետ, կար ծում եմ, որ այդ մա սին պետք է 

իմա նայիր առանց իմ օգ նու թյան: 

Նրանք հրա պուր ված էին նա ցի ո նալ– սո ցիա լիս

տա կան գա ղա փա րա խո սու թյամբ ու հա վա տում էին, 

որ կռ վում էին լավ ու ճիշտ պատ ճառ նե րի հա մար: 

Նրանք եր բեք չեն մտա ծել, որ իրենք հրեշ են կամ էլ 

վատ մարդ: Իրենք դա անում էին հա նուն իդեա լա

կան հա սա րա կու թյան գա ղա փա րի: Գա ղա փարն ար

դա րաց նում է մի ջոց նե րը: Ու նրանք կա ռու ցում էին 

ան թե րի հա սա րա կու թյուն: 

Սա կայն մարդ կու թյու նը կա րիք ունի հաս կա նա

լու, թե որոնք են ցե ղաս պա նու թյուն նե րի պատ ճառ

նե րը: Որոշ իմաս տա սեր ներ ասում են, որ հաս կա ցել 

են ու զա նա զան տե սու թյուն ներ են հո րի նել, որոնց 

հա մա ձայն՝ ցե ղաս պա նու թյուն ներ լի նում են հիերար

խիկ հա սա րա կու թյուն նե րում, որ տեղ իշ խա նու թյուն

6  Գեր մա նիայի Բուն դես թա գը 2016 թ. հու նի սի 2 −ի բա նաձևով ըն դու նեց 
Ցե ղաս պա նու թյու նը:
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նե րը չեն վի ճար կում իրենց պլան ներն ու մտադ րու

թյուն նե րը: Դա կա րող է պա տա հել ինչ պես ճգնա ժա

մե րի, այն պես էլ զար թոն քին հա ջոր դած վե րել քի ժա

մա նակ: Երբ մարդ կանց սպա սե լիք նե րի ու իրա կա

նու թյան միջև ըն կած է ահ ռե լի դրա կան կամ բա ցա

սա կան ճեղք: 

Այդ տե սու թյուն նե րը գտել են կա պը խոր տակ

ված պատ րանքնե րի ու մարդ կու թյան դեմ գործված 

հան ցանքնե րի միջև: Եթե մե կը չի ար դա րաց նում իր 

ծնո ղի կամ շրջա պա տի սպա սում նե րը, դա միշտ չէ, 

որ նրա մեջ կա րող է ագ րե սիա ծնել: Սա կայն հա կա

ռա կը նույն պես սխալ չէ: Հատ կա պես, երբ խոս քը վե

րա բե րում է մարդ կային մեծ խմ բե րին: Այս տեղ է, որ 

առաջ են գա լիս քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներ, 

որոնք դո մի նանտ խմ բին ասում են, թե գտել են հա

ջո ղու թյան ճա նա պար հը փա կող դռան բա նա լին ու 

մատ նա ցույց են անում փոք րա մաս նա կան խմ բի: Իսկ 

մարդ կու թյան փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հա սա րա կու

թյան կո րի զում փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մամբ 

ան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն կա, ու այդ կո րիզն 

ունակ է ռա դի կա լաց նել ողջ հա սա րա կու թյու նը: 

Ու քա վու թյան նո խազ նե րը թի րա խա վոր վում են: 

Տար բեր սկզբունքնե րով: Օրի նակ՝ խնդիր նե րի պատ

ճառն այն է, որ նրանք շատ հա ջո ղակ են: Եվ կամ, որ 

դո մի նանտ խմ բի հետ ունեն նույն ստա տու սը: Շատ 

հա ճախ թի րա խա վոր ված խմ բե րը կա րող են լի նել ոչ 

մրցու նակ, բայց դո մի նանտ խմ բի կող մից դիտ վել 

որ պես մրցու նակ: Ու զա նա զան մե թոդ ներ կան, թե 
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ինչ պես է քա ղա քա կան էլի տան մարդ կանց դրդում 

մաս սա յա կան սպա նու թյան, որով հետև ան գամ տո

տա լի տար հա մա կար գում էլ միան գա մից չեն կա րող 

ասել՝ գնա ցե՛ք ու սպա նե՛ք: Աքայե սու անու նով մի 

հիտ լեր ճա ռեր էր ասում իր ցե ղին, թե ին չու նրանք 

պետք է սպա նեն թութ սի նե րին: Հու թու նե րը խմբ վե

ցին այդ մար դու ասած նե րի վրա ու գնա ցին, թութ սի

նե րին մոր թո տե ցին: Այ սինքն՝ ոչ թե մար դաս պան

ներն էին դա ժան, այլ զո հերն էին նրանց ստի պում 

դա ժան լի նել: Հայե րը դա վա ճան էին ու ստի պե ցին, 

որ իրենց հետ անեն այն, ինչ ար վեց: Դա վատ բան չէ: 

Նրանք հար կադրված էին: 
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ՀԱՅԵՐրՀԱՐացԸ

 Ցե ղաս պա նու հին Տրա պի զո նի ջար դե րի մա սին 

ոչինչ չգի տեր ու եր բեք էլ չէր մտա ծել, թե իր ըն տա նի

քը որևէ կերպ կա րող էր կապ ված լի նել այդ բա նի 

հետ: Այդ բա նի հետ: Այդ բանն ինչ –որ անուն ուներ, 

որը նրա հա մար տե սա կան գի տե լիք էր՝ ստո րա դաս

ված իր կեն ցա ղին, ու որը, սա կայն, իմ տա նը վե

րածվեց խիստ գործնա կան գի տե լի քի: 

Նա խիստ զայ րա ցած է հա մա կար գի վրա, որ 

այդ պես հա ջո ղել էր թաքց նել պատ մու թյունն ու վե

րա ճել այն հա մա կար գի, ինչ պի սին որ կա: Ան տա րա

կույս: Ասում են, որ Լև Տոլստոյը չնա յած մեծ գրող է, 

բայց գյու ղա ցիա կան ռե ֆորմ նե րի ժա մա նակ հո ղե րը 

գյու ղա ցի նե րին տա լու քա րոզ չու թյուն անե լուն զու

գա հեռ՝ իր սե փա կան կալ վածքնե րից բա ժան վե լու ոչ 

մի ցան կու թյուն չու ներ: 

Ցե ղաս պա նու հին փոր ձեց դա ռը ժպ տալ:
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 Մի գու ցե հի մար կա րող է հն չել, բայց դու մտա ծում 

ես, որ եթե քո ըն տա նի քը կապ ված չէ այդ բա նի հետ, 

ուրեմն դու ազատ ես պա տաս խա նատ վու թյու նից: 

Զուր հույ սեր: Դու եր կու կող մից կապ ված ես այդ 

բա նի հետ: Ու այդ բանն անուն ունի, որը կոչ վում է 

Ցե ղաս պա նու թյուն: Ու բնավ կարևոր չէ, որ դու չգի

տեիր, թե ինչ է եղել 1915 թ.: 

Ժպի տը չստաց վեց: Նրա դեմ քը մնում էր կա յուն 

ան թա փանց:

 Ճիշտ է, դու քո պա պին եր բեք չես տե սել, բայց քո 

երակ նե րում հո սում է նրա արյու նը: Ին չո՞ւ այդ քան 

ժա մա նակ հար ցեր չէ իր տա լիս: Չէ՞ որ 20 տա րե կա

նից հե տո քո մեջ խնդիր էր առա ջա ցել քո երկրի 

պատ մու թյան պաշ տո նա կան վար կա ծի հետ, որով

հետև բարձրա գույն կրթու թյունն ստա ցել էիր դրսում, 

որ տեղ հայե րի էիր հան դի պում, ու նրանք քեզ ինչ –որ 

ուրիշ բա ներ էին ասում քո երկրի մա սին: 

Որով հետև Թուր քիա յում շատ դժվար է մի բան 

իմա նալ, ու այն սո վե տի պես փակ էր: Նաև ին տեր նետ 

չկար: 

Բայց դու որոշ բա ներ գի տեիր, որով հետև մար

դիկ, այ նո ւա մե նայ նիվ, քեզ ինչ –որ բա ներ էին պատ

մում, որոնք դու լսում էիր ական ջիդ ծայ րով: Ինչ պես 

քո մայ րը, որ 1955 թ. սեպ տեմ բե րի 6 –ին Իս թիք լա լով7 

7  1955 թ. սեպ տեմ բե րի 6 −ին Թուր քիայի պե տա կան ռա դի ոյով հայ տա-
րար վել է, որ Հու նաս տա նի Սա լո նիկ քա ղա քում գտնվող Քե մալ Աթա-
թուր քի հայ րա կան տան վրա, ռումբ է դրվել, որին ան մի ջա պես հա-
ջոր դել է Ստամ բու լի Թաք սիմ հրա պա րա կում բո ղո քի հան րա հա վա քը: 
Դրա նից հե տո բո ղո քա րար նե րը սկսում են քար կո ծել հրա պա րա կից 
սկիզբ առ նող Իս թիք լալ փո ղո ցի եր կայն քով մեկ տե ղա կայ ված հույ նե-
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ան ցնե լիս տե սել է, թե ոնց են թուրք հրո սակ ներն 

ունեզր կում հույ նե րին ու հայե րին, սա կայն ուշադ րու

թյուն չէր դարձրել: Հե տա գա յում էլ քեզ խոր հուրդ

ներ էր տա լիս, որ այլ գրքեր կար դաս ու այլ աղ բյուր

ներ որո նես: 

Երբ ես փոքր էի, մեր բա կի նպա րա վա ճա ռը հայ էր: 

Այն տեղ նաև մի հայ ոս կե րիչ էր ապ րում, բայց նրանք 

այդ մա սին ոչինչ չէ ին խո սում: 

Խո սում էին: 1965 թ. ապ րի լի 24 –ին ծաղ կեպ սակ

ներ դնե լով Թաք սի մում գտնվող Աթա թուր քի ար ձա

նի տակ ու ասե լով, որ Թուր քիան իրենց հայ րե նիքն է, 

իսկ Ցե ղաս պա նու թյու նը բնո րո շե լով որ պես օս

մանյան օրե րին պա տա հած անա խորժ դեպ քեր: Այդ 

գինն էին նրանք վճա րում ապ րե լու հա մար այն տեղ, 

որ տեղ նրանք ծն վել ու որը շե նաց րել էին: 

Այն ժա մա նակ այդ պի սի բա նե րի մա սին չէ ին խո

սում: Այդ հի մա է, որ նրանք մի քիչ փո խել են դիս կուր սի 

ֆո կուսն ու շրջա նա ռում են վար կա ծը, որ պա տե

րազմ էր, ու մար դիկ իրար սպա նել են: 

Բայց երբ դու փոքր էիր, հայ կա կան ներ կա յու

թյու նը Ստամ բու լում ավե լի նկա տե լի էր: Ձեր դպ րո

ցում մի եր կու –ե րեք հայ երե խա ներ էին սո վո րում, 

իսկ քո մոր ավար տա կան ատես տա տում դա սա րա նի 

կե սից ավե լին ազ գային փոք րա մաս նու թյան երե խա

ներ են: Հե տո դու ըն դուն վե ցիր մաս նա վոր, թանկ 

րին ու հայե րին պատ կա նող խա նութ նե րը: Նրանց են հետևում զին-
ված խմ բեր, որոնք եր կու օրե րի ըն թաց քում կոտ րում ու թա լա նում են 
ոչ մու սուլ ման նե րին պատ կա նող խա նութ ներ, ար հես տա նոց ներ, 
տներ, դպ րոց ներ, եկե ղե ցի ներ և գե րեզ մա նատ ներ:
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քոլեջ, որ տեղ այլևս նմու շի հա մար ոչ մի ազ գային 

փոք րա մաս նու թյան ներկայացուցիչ չկար: Ու կար

ծեցիր, թե նրանք պար զա պես գնա ցել են Թուր

քիայից: 

Ին չո՞ւ հար ցեր չէ իր տա լիս: 

Որով հետև չկար հարց հա րու ցող մի մե կը: 

Բայց ուշ՝ 1960 –ա կան նե րին, երբ դու դեռևս երե

խա էիր, քո հոր դի վա նա գետ ըն կե րոջն օդա նա վա

կա յա նում վի րա վո րել էին, ու դու գի տեիր, որ 

հայերն էին վի րա վո րել: Ու, միև նույնն է, չէ իր հարց

նում, թե ինչ պատ ճա ռով էին նրան վի րա վո րել: 

Ին չո՞ւ հար ցեր չէ իր տա լիս:

 Թեր թե րում գրում էին, որ վատ հայե րը հար ձակ վել 

են թուր քե րի վրա ու սպա նում են նրանց, բայց չէ ին 

ասում, իհար կե, թե ին չու են նրանք դա անում, ու ինչ է 

պա տա հել:

 Քեզ դառ նաց նում է փաս տը, որ մենք գնա ցինք: 

Որով հետև քո ծնող նե րը միշտ ասում էին, որ երբ 

իրե՜նք էին փոքր, Ստամ բուլն ավե լի լավն էր ու բազ

մա զան, ու այդ մար դիկ այս տեղ էին ապ րում, ու դու 

ասում ես, թե տխուր ես, որ սե րունդնե րով այն տեղ 

ապ րած մար դիկ ստիպ ված էին լքել այն, ու դու չգի

տեիր պատ ճա ռը: 

Ին չո՞ւ հար ցեր չէ իր տա լիս: 

Են թադրվում է, որ ամեն ինչ նստած է են թա գի

տակ ցու թյան մեջ, ու երբ գա լիս է ժա մա նա կը, հար ցերն 

ար տա բեր վում են: 

Ի՞նչ դու զգա ցիր, երբ կար դա ցիր պա պուդ անունն 

իմ տա նը գտնված գրքում: 
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Ամոթ: 

Ին չո՞ւ: 

Իմ նախ նի նե րը ներգ րավ ված էին այդ բա նում: 

Նաև, որով հետև ես Թուր քիայի քա ղա քա ցի եմ ու հե

տաքրքրու թյուն չեմ ցու ցա բե րել այդ բա նի նկատ մամբ: 

Եթե ան գամ իմ ըն տա նիքն էլ ներգ րավ ված չլի ներ այդ 

բա նի մեջ, իմ եր կիրն ուղ ղա կի ո րեն հարս տա ցել է՝ էթ

նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե րից խլ ված ունեց ված քը 

բռնա զավ թե լով, ու մար դիկ այ սօր չեն ցան կա նում լսել 

ու իմա նալ այդ մա սին:

 Լեփ սի ու սա գետն ասում է, որ ան ցյա լի դա ռը դա

սե րից մեկն այն է, որ ցե ղաս պա նու թյուն նե րի ժա մա

նակ մար դիկ չեն վա խե նում պա տիժ կրե լուց, որով

հետև նրանց թի կուն քում կանգնած է պե տու թյու նը: 

Հո լո քոս տում ընդգրկված գեր մա նա կան սպա յա կույ

տի մի մասն այդ գծով պրակ տի կա էր ան ցել Ցե

ղասպա նու թյան ժա մա նակ: Ու չէր պատժ վել: Բնա

կա նա բար: Ո՞վ է հի շում այ սօր հայե րի ցե ղաս պա նու

թյու նը ակա Հիտ լեր ձյա ձյա: Ու մարդ կու թյան դեմ 

հան ցանք գոր ծող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը պա տիժ 

չի կրել: Երբ հեր թը հա սավ պա տիժ նե րին, Գեր մա

նիան շատ մեծ ցան կու թյուն չու ներ այդ քան մարդ 

դա տել, ու շատ քիչ մարդ դատ վեց իր արած նե րի հա

մար: Մինչ դեռ բո լոր վե րապ րող ներն ունեն մեղ քի 

զգա ցու մը, թե ին չու հենց իրենք վե րապ րե ցին: Նույն

պես և հան ցա գործնե րի սե րունդնե րը, երբ իմա նում 

են իրենց հայ րե րի ու պա պե րի արարք նե րը: 
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Ի վեր ջո, իմաս տա սեր նե րը հան գե ցին այն 

մտքին, որ հան ցա գործնե րը պետք է հրա պա րա կայ

նո րեն ըն դու նեն իրենց կա տա րած հան ցան քը՝ 

առանց ասե լու. բայց: Դա պար տա դիր է, որով հետև, 

օրի նակ՝ Այխ մա նի դա տա վա րու թյու նը պար կե րով 

հա սա րա կա կան քննար կում ներ առաջ բե րեց: Բայց 

դու պատ րաստ չես այդ մա սին խո սե լու, որով հետև 

միայն քո ցե ղաս պան պա պը 14 երե խա ուներ, ու հի

մա դու հա րյու րա վոր ազ գա կան ներ ունես:

 Հաշ տեց ման հիմ քում ըն կած է հար գան քը, մինչ

դեռ Թուր քիայի բա նա կում այ սօր էլ զին վո րին կրթում 

են «Սպա նի՛ր, ինչ պես հայի կսպա նես» կար գա խո սով: 

Քո երկրում հի մա էլ օգ տա գործվում է Ermeni dölü /

Rum dölü8 ար տա հայ տու թյու նը: Դրան ի պա տաս խան՝ 

մենք էլ ունենք « թուր քի վիժ ված քը», բայց այն 

առօրյա յում գոր ծա ծա կան չէ, ու թուր քի մա սին մեր 

8  Թարգ ման վում է որ պես հայի կամ հույ նի սերմ, Թուր քիա յում հա մար-
վում է ծայ րա հեղ վի րա վո րա կան:
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գի տակ ցու թյու նում խոր նստած գի տե լի քը հյուս ված է 

« թուր քը մնում է թուրք» ար տա հայ տու թյան շուրջ:

 Հաշ տե ցում կլի նի այն ժա մա նակ, երբ զո հե րը 

հաս կա նան, թե ինչ են զգում հան ցա գործներն, ու 

որն է նրանց մո տի վա ցիան: Լեփ սի ու սա գե տը բա

ցատ րում էր, որ մենք կա րիք ունենք էմ պա տիայի, որ

պես զի հաս կա նանք հան ցա գոր ծի մղում նե րը զո հին 

աս պա տա կե լիս: Գեր մա նա ցի նե րը հրեա նե րին սպա

նե լիս նրանց մարդ չեն հա մա րել: Ի՞նչ է զգում մար դը 

կով մոր թե լիս կամ գայլ չար չա րե լիս: Չէ՞ որ յու րա

քան չյուր օր գա նիզմ օժտված է գի տակ ցու թյամբ:




Ա
ԱՍ
Բ

Ա
Ն
աց
Յ
Ա
Լր

Ո
ՒՐ
Վ
Ա

Ա
Ն
Ն
Ե
Ր
Ը

125ՊԱՏԱԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆՀԱՐացԸ

 Ցե ղաս պա նու հուն Հա յաս տա նում ասել են, որ 

նրանք մե ղա վոր չեն իրենց պա պե րի արած նե րի հա

մար: Բա յար կե: Մեր կոն ֆոր միստնե րը հաշ տեց ման 

ծրագ րում ընդգրկված թուր քե րի ներ կա յու թյամբ 

ասում են, թե պետք է խնայել մեր թուրք եղ բայր նե րի 

ու քույ րե րի նուրբ նյար դե րը, իսկ նրանց գնա լուց հե տո 

մեյ դա նում երդ վում՝ Ստամ բու լը վե րա ծել արյան ծո վի: 

Եվ ուրեմն քեզ ասա ցին, որ դու մե ղա վոր չես: Ան

շուշտ է դա: Մենք այդ հար ցում ոչ մի կոնկ րետ ըն կա

լում չու նենք: Առանցքային միտքն ըն կած է մեր պա

պե րի հո ղերն ու Արա րա տը վե րա դարձնե լու շուրջ. մի 

մա սը տեն չում է պաշ տո նա կան նե րո ղու թյան, մի 

մասն էլ կի սաան տար բեր վի ճա կում է: Իսկ իրա կա

նու թյունն այն է, որ այդ դո՛ւք պետք է հե տաքրքրված 

լի նեք: Որով հետև այդ դո՜ւք եք, որ ցե ղաս պա նու թյան 

բեռն ուսե րիդ՝ քա ղա քա կիրթ հոր ջորջվե լու հայտ եք 

ներ կա յաց րել: Ու բնավ կարևոր չէ, թե Հա յաս տա նում 

ձեզ ինչ կա սեն: 

Ի՞նչ է պա տաս խա նատ վու թյու նը քո հա մար:
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 Մի ֆիլմ, որը մարդ կանց կպատ մի այդ մա սին:

 Լայ նա խոհ թուր քե րը ֆիլ մեր են նկա րում այդ 

բա նի մա սին: Այ սինքն՝ այդ ֆիլ մը կնայեն մի լի ո նա

վոր թուր քեր ու կհաս կա նան, որ իրենց եր կի րը կա

ռուց ված է հայե րի, հույ նե րի և այ լոց արյան, ունեց

ված քի և էլի ուրիշ բա նե րի վրա: Չէ՛, ան շուշտ, նրանք 

այդ քան դա ժան չեն լի նի, այլ ուղ ղա կի կա սեն, որ մի 

բան է եղել: Նրանք դեռ հրա պա րա կայ նո րեն պատ

րաստ չեն այդ բա նին անուն տա լու ու խո սե լու այն 

մա սին, ինչ եղել է: 

Այդ մա սին այ սօր խո սե լը շատ դժվար է: Մեյնսթ րի

մը չա փա զանց ուժեղ ազ դե ցու թյուն ունի, ու նրանք 

ասում են, որ եթե այս տեղ հայեր են եղել և ունեց վածք 

են թո ղել, ապա ին չո՞ւ չեն գա լիս ու հետ ուզում այդ 

ունեց ված քը:

 Բա յար կե: Գեն դե րային դիս կուր սում ամու սի նը 

տա րի ներ շա րու նակ ծե ծում է կնոջն ու բռնա բա րում, 

հետն էլ առիթն ըն կած դեպ քում հար ցադ րում է անում, 

որ եթե նա ճնշված էր, ին չո՞ւ չէր բա ժան վում: Ցե

ղասպա նու թյանն առնչ վե լը հեշտ չէ: Պետք է պար զա

պես հրա ժեշտ տալ թան կար ժեք դու խի նե րով պատ

ված նախ կին ան հոգ կյան քին: 

Ի՞նչ է պա տաս խա նատ վու թյու նը քեզ հա մար:

 Մար դիկ պի տի այդ մա սին շատ բան իմա նան: 

Կար ծում եմ, որ այդ ֆիլ մով կկա րո ղա նամ մի բան անել: 

Մար դիկ Թուր քիա յում նույ նիսկ չեն գի տակ ցում, որ պոլ

սա հայ երե խա նե րը դպ րոց նե րում սո վո րում են այն 

նույն դա սագրքե րով, որ տեղ նրանց մա սին գրված է, որ 

իրենք վատն էին, դա վա ճան և այլն: 
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Ի՞նչ է պա տաս խա նատ վու թյու նը քեզ հա մար:

 Պետք է ըն դու նել Ցե ղաս պա նու թյու նը: Սա կայն 

Թուր քիան նույ նիսկ չի էլ բռնել այդ ճա նա պար հը: Գո նե 

պետք է վե րա դարձնել եկե ղե ցի ներն ու նրանց ունեց

ված քը: Մաս նա վոր ան ձինք նույն պես պետք է կա րո

ղա նան հետ ստա նալ իրենց ունեց ված քը: 

Ի՞նչ է պա տաս խա նատ վու թյու նը քեզ հա մար:

 Կար սը հետ տա լը ճիշտ չի լի նի, որով հետև այն

տեղ մար դիկ են ապ րում, որոնք հա վա նա բար չեն ուզե

նա լի նել Հա յաս տա նի կազ մում:

 բայց 

պա տաս խա նատ վու թյու նը պա նիր չէ, որ լա վա շի մեջ 

փա թա թես ու ուտես 

ոչ էլ հեռ վից ար տա սան ված պա թե տիկ խոս քեր են

 կամ հեղ ված ար ցունքներ

 պա տաս խա նատ վու թյու նը կոնկ րետ գի տակցված ակտ է

 կյան քի իրա վուն քի նկատ մամբ ունե ցած հար գանք 

նե րո ղու թյուն խնդրե լու ու շնոր հա կա լու թյուն ար տա բե րե

լու կա րո ղու թյուն

 բա կում խա ղա ցող երե խա նե րի ծի ծաղն ու պատշ գամ բից 

լսվող տատ րակ նե րի ճռ վո ղյու նը 

երե կո յան մեկ բա ժակ թեյի շուրջ ըն կե րա կան զրույց նե րը

թթե նի նե րի վրա աճող բթի հաս տու թյան սև թու թը

 կա րու սել նե րը

 մի կտոր դա ռը շո կո լա դով 100 գրամ թունդ կո նյա կի շուրջ 

սի րե լի ի աչ քե րի մեջ ան թարթ նայե լու ժա մա նակն 

ու

 դյուկ էլինգտո նի ջա զը





 ՄԱՍ Գ  

  Պատ 
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Էդ գի շեր չքնվեց: Թուր քե րին ճամ փե լուց հե տո 

լցվե ցինք գնացքն ու քշե ցինք Կարս: Երե խեքն էլ պա

պուս որ տե սան՝ ար դեն վերջ: Գի շեր վա թե ման պատ

րաստ էր: Ու տենց մինչև լույս բա նից բե խա բար զրից 

արե ցինք: Ու պապս նո րից սկսեց: 13 թիվն էր: Քրոջս 

հար սա նի քը: Քրդե րը: Ֆը ռըն ջին: Թուրք չաու շը… Ես 

փոր ձե ցի մի ան կյու նի վրա գլուխս հար մա րեց նեմ, 

բայց չէր ստաց վում ու սկսե ցի տանձ կշ ռել: Արանքնե

րում մե կու մեջ թուր քե րեն բա ռեր էի լսում ու կար

ծում էի, թե ար դեն Կար սում ենք: Առա վոտ վա դեմ աչքս 

կպ նե լու վրա էր, երբ գնաց քը ծանր փն չաց նե լով դան

դա ղեց րեց ըն թացքն, ու լսվեց սի րածս սու լո ցը.

 պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք

Գնացքն ար գե լա կեց: Կո պերս դան դա ղո րեն բաց 

արե ցի, ու լու սա մու տից աչ քով տվե ցին հայե րեն մա

կագ րու թյամբ ցու ցա տախ տակ ներ: Մտ քիս մի ծայ րով 

ան ցավ, որ երևի հարթմ նի վի ճա կում եմ, բայց 

ականջներս լսե ցին Ավե տի սի ձայ նը, որ սևով սպի

տա կի վրա հայ տա րա րեց՝ հա ջորդ կա յա րա նը՝ Չա

րեն ցի 1: 

Ի՞նչ:

 Կար սում Չա րեն ցի1 անու նով փո ղոց կա՞: Դե գի

տենք, որ Չա րեն ցը Կար սում ա ծն վել, բայց իրա 

անու նով փո ղո ցը Կար սում մի քիչ երազ շար քից կլի

ներ: Չէ՛, ստեղ մի բան էն չի: Մտա ծում եմ ու երե խե քին 

1  Եղի շե Չա րենց (1897−1937), հայ բա նաս տեղծ, գրող, ծն վել է Կար-
սում: 
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մատ նա ցույց անում մուգ վար դա գույն տու ֆե բազ

մա հարկ շեն քի մի ան կյու նում խփ ված հայե րեն « Չա

րեն ցի 1» ցու ցա նա կը: 

Էդ պա հին Ավե տի սը բա ցում ա կու պեի դուռն ու 

կի սա մե ղա վոր հա յաց քով նա յում մեզ: Բո լորս նա յում 

ենք նրան: Ա– վե– տի՞ս: Հա սել ենք, իջե՛ք: Ո՞ւր: Դի– Վի– 

Վի Ին թեր նեյշ նա լի հայ կա կան օֆիս: Իյա՜, էդ ո՞նց 

տենց ստաց վեց: Պապս էլ մի կող մից ա հար ցա կոխ 

անում: Հլը մի՛ րո պե, ա՛յ պապ, սպա սի՛՝ հաս կա նանք՝ 

ինչ ա եղել: Թուր քիա չենք գնում: Տա րա ծաշրջա նը 

կանգնած ա նոր աշ խար հա քա ղա քա կան դա սա վո

րում նե րի եզ րին, ու նի դա էտո գո: Վտան գա վոր ա, 

իմա ցա՞ր: Մեզ կբռնեն ու հա տիկ– հա տիկ փը՛խկ կա

նեն: Ու նենց ա, որ չենք էլ հաս կա նա, թե փըխկ անող

նե րը թո՞ւրք էին, թե՞ ծայ րա հեղ իս լա միստ: Թուր քիա

յում իրադ րու թյունն օրըս տօ րե խառնվում էր: Բո լոր 

կող մե րից հիաս թափ ված աչ քեր են: Սենց, ախար, 

ո՞նց ստաց վեց: Կյանք ա, է՛ լի, ինչ ասես, որ չի լի նում: 
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Հուն վա րին հայտ նի դար ձավ, որ թուր քա կան 

գոր ծըն կեր « Պատ մու թյան հիմ նադ րա մը» դուրս է 

եկել ծրագ րից: Տա րա կու սած հա յացք նե րից կա րե

լի էր են թադ րել, որ Թուր քիան վե րարժևո րել է հայ– 

թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքստն ու 

քիչ թե շատ ազա տա կան տրա մադրված ՀԿ– նե րում 

հե տըն թաց հե ղա փո խու թյուն ներ կազ մա կեր պել: 

Սրա հետևանքնե րը եր կա րա ժամ կետ կտրված քով 

գու շա կե լու հա մար պետք էր հար ցում ուղար կել Վան

գա ծյո ծյային, սա կայն կար ճա ժամ կետ կտրված քով 

այն կոնկ րետ նշա նա կում էր, որ ծրագ րի թուր քա կան 

մա սը տե ղի չի ունե նա: Որով հետև: 

Հուն վա րի վեր ջին Ստամ բու լում հայ– թուրք– գեր

մա նա կան բազ մաս տի ճան ներ կա յա ցուց չա կան 

կազ մով թուրք գոր ծըն կեր գտնե լու մի քա նի օր վա 

պրպ տում նե րը հա ջո ղու թյամբ չպ սակ վե ցին: Թե պետ 

ձախ հա յացք ներ ունե ցող երի տա սարդ նե րի մի կազ

մա կեր պու թյուն ար ձա գան քել էր գոր ծըն կե րու թյան 

հայ տին: Բայց դրա նից մի եր կու շա բաթ կամ մի ամիս 
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հե տո իմաց վեց, որ նրանք էլ էին հրա ժար վել: Պատ

ճառ նե րը հայտ նի չեն ու ան կարևոր: 

Խո սակ ցու թյուն կար, որ մի ջազ գային դո նոր 

հան րու թյու նը հայ– թուր քա կան հաշ տեց ման բո լոր 

ճա նա պարհ նե րը ժա մա նա կա վոր ու ան հայտ հե

ռանկա րով փա կել է, բայց այս օրե րին Բուր ջուն2 Հա

յաս տա նում էր, ու իմաց վեց, որ բո լոր դեպ քե րում 

հայ– թուր քա կան 8 կազ մա կեր պու թյուն նե րից բաղ

կա ցած կոն սոր ցի ու մի ծրա գի րը ԵՄ–ն հաս տա տել է: 

Դինք հիմ նադ րա մի հայ– թուր քա կան մնա ցյալ 

ծրագրե րը նույ նու թյամբ շա րու նակ վում էին: Փաս տո

րեն ինչ –որ մի ջանցք ներ դեռ կան: Չնա յած հայտ նի չէ, 

թե ինչ պես են զար գա նա լու այդ ուղ ղու թյուն նե րը: 

Որով հետև տա րա ծաշրջա նում նկատ վում է 100 տա րի 

առաջ վա պատ կե րը կրկնվե լու մի տում: Ու, ընդհան

րա պես, այս կող մե րում միշտ էլ ան հան գիստ է եղել: 

Հա րա բե րա կան ան դոր րը, որ շա րու նակ վում էր մի 

քա նի տաս նա մյակ, մարդ կու թյան գո յու թյան պատ

մու թյան հե ռա վո րու թյու նից ըն դա մե նը մի դրվագ է:

 Բայց շատ հար ցեր մնում էին ան պա տաս խան: 

Ըստ նախ նա կան պլա նի՝ Թի թեռ նի կը բաղ կա ցած էր 

լի նե լու եր կու մա սից, որի առա ջին մա սը նե րա ռե

լու էր երի տա սարդ նե րի հա վա քած ֆո տո/ պատ մու

թյուն նե րը հայ կա կան հատ վա ծում, ու որին էլ նվիր

ված է « Գյում րի– Կարս գնաց քում» գլու խը, իսկ 

երկրորդ մա սը, փաս տո րեն, պետք է հա մար ժե քո րեն 

2  Բուր ջու Բե ջեր մեն, «Հրանտ Դինք» հիմ նադ րա մի աշ խա տա կից: 
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ար տա հայ տեր թուր քա կան հատ վա ծը: Բայց, փաս

տո րեն, երկրորդ մաս չի լի նի: Սա կայն, որ պես զի ինչ –

որ կերպ հա կակշռ վի Թի թեռ նի կի հայ կա կան բո վան

դա կու թյու նը, ադ մի նիստրա ցիան որո շեց, որ Թի թեռ

նիկն ունե նա լու է հա վել ված, որում կընդգրկվեն հայ 

և թուրք մաս նա կից զույ գե րի պատ րաս տած ֆո տո− 

պատ մու թյուն նե րը՝ ըստ իրենց նա խընտրու թյուն նե

րի: Աշ խա տան քը չե րեզ Սկայպ– Ֆեյս բուք և այլն: Ինչ 

վե րա բե րում է պատ մա հա վաք նե րի հար ցազ րույց նե

րին, որոնց մեծ մասն ընդգրկված չէ Թի թեռ նի կում, 

որոշ վեց, որ լա վա գույն պատ մու թյուն նե րը կհ րա պա

րակ վեն որևէ օն լայն մե դիա յում կամ էլ պդֆ –ով 

կդրվեն հենց Դի– Վի– Վի Ին թեր նեյշ նա լի կայ քում: 

Իսկ թե ինչ է լի նե լու Աճող ար խի վի հետ, դեռևս 

հայտ նի չէ: Սն դուկ ներն ու ճամպ րուկ նե րը, որոնք 

տար բեր իրե րով ու պատ մու թյուն նե րով Հա յաս տա

նում հարս տա նա լուց հե տո ուղևոր վե լու էին Թուր

քիա, ծան րու մեծ հանգրվա նել էին Դի– Վի– Վի Ին թեր

նեյշ նա լի հայ կա կան օֆի սում: Ու ղիղ Ավե տի սի սե ղա

նի կող քին: Հա վա նա բար այն պատ ճա ռով, որ նա չա

փա զանց հա վա նել էր Աճող ար խի վի գա ղա փա րը: 

* * *

 Լու սի նեն ու Ավե տի սը երե խե քին հա վա քե ցին 

օֆի սում, որ տխուր լու րը հայտ նեն: Մեծ մա սը չկա րո

ղա ցավ գալ: Սկայ պի ջա նը սաղ ըլ նի: Բայց երե խե քը 

ցր ված էին: Ալի սը մի քա նի ամ սով Գա զիան թե պում 
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կա մա վո րու թյուն էր անում, Ար փին էլ Գեր մա նիա

յում էր: Բայց Արտյո մը Իրա նից հետ էր եկել: Ու տենց 

մի քիչ խո սե ցինք: Են թադրվում է, որ Թի թեռ նի կի 

վերջնա կան դի զայ նից ու եր կու գրող նե րի ճամ փոր

դա կան նո թե րի հրա տա րա կու թյու նից հե տո ծրա գի

րը հու լի սին կամ փոփ վի Հա յաս տա նի որևէ հանգստա

վայ րում, իսկ եթե Թուր քիա յում վի ճա կը հան գիստ լի

նի, հենց Ստամ բու լում: 
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 Նո րից գնաց քում էի: Բայց էս ան գամ մեն– մե

նակ: Պապս էլ չկար: Լավ չկողմ նո րոշ վե լով, թե ինչ 

պետք է անեմ՝ ուղ ղա կի նստե ցի լու սա մու տի մոտ ու 

հա յացքս սկսե ցի պտ տեց նել այս ու այն կողմ: Գնաց

քը փն չաց նե լով արա գու թյուն էր հա վա քում. 

պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք

 Կողքս մի հսկա սնդուկ էր դրված: Վաաա՜յ: Էս 

Աճող ար խի վի սնդու կը ո՞նց ստեղ հայտնվեց: Չլի նի՞ 

իս կա պես գնում ենք Կարս: Կու պեից դուրս եկա, որ 

մարդ գտնեմ: Դեմս պատ էր: Բայց սենց ո՞նց կլի նի: 

Կա րո՞ղ ա երազ եմ տես նում: Ինձ կճմ թե ցի: Չէ՛, երազ 

չէ: Ցավ եմ զգում: Համ էլ մարմ նիս յու րա քան չյուր կե

տով տա րու բեր վում եմ: Ու որ պես հաս տա տում՝ լսե ցի 

ծա նոթ փն չո ցը՝

 պու –ու –ո՛ւ– չըք– չըք– չըք– չըք– չըք– չը՛ք

Երևի հա տուկ տի պի գնացք ա, լու սա մուտ նե րը 

մե նակ կու պեի կող մից են: Մտա ծե ցի ու շրջվե ցի աջ, 
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որ նայեմ՝ կող քի կու պե ում ով կա, էլի դեմս պատ էր: 

Էս ան գամ վրան մա կագ րու թյուն կար՝ «Karabağ 
bizimdir»:3 Ա՜յ քեզ բան: Ստեղ ար դեն մի բան էն չի: 

Հետ եկա կու պեն ու սկսե ցի ուսում նա սի րել կող քերս: 

Դեղ նա վուն ծալծլ ված մի թուղթ էր ըն կած գետ նին: 

Բա ցե ցի: Վրան Մա սիս սա րի ֆո նին եր կու բար դի էր 

նկա րած՝ « Հե՛տ տվեք մեր հո ղե րը» մա կագ րու թյամբ: 

Կար մե նի ար խի վից է ըն կել: Նո րից սկսե ցի մտա ծել 

այն մա սին, որ հա մա ձայն չեմ աշ խար հի այն մեկ նա

բա նու թյան հետ, որը կա ռու ցել են մար դիկ ու որին 

հա վա տում են: Այդ մեկ նա բա նու թյու նում պա տե

րազմ ներ կան, որ տեղ ուժեղ նե րը մեռց նում են թույ լե

րին: Բայց իմաս տա սեր ներն ասում են, որ մարդ արա

րածն ինքնին սահ ման ված չէ: Նա առ կախ ված է 

ոչնչու թյան մեջ, ու հենց այն տե ղից էլ սահ մա նում է 

ինքն իրեն: Այլ մարդ կանց օգ նու թյամբ: Իսկ ո՞վ է օգ

նել առա ջին մար դուն: Աճող ար խի վի դա րակ նե րից 

մե կում ըն կած էր մի Աստվա ծա շունչ: Բա ցում եմ ու 

մատս դնում առա ջին հան դի պած պատ մու թյա նը.4 

3  Թուր քե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է՝ « Ղա րա բա ղը մերն է»: 
Լեռ նային Ղա րա բա ղը հայ կա կան գե րակ շիռ բնակ չու թյամբ տա րածք է 
Հա րա վային Կով կա սում, որը խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի օրոք 
ընդգրկված է եղել Խորհր դային Ադրբե ջա նի կազ մում: Խորհր դային 
Մի ու թյան վեր ջին տա րի նե րին Ղա րա բա ղի ժո ղո վուրդն ինքնո րոշ ման 
իրա վուն քով հիմն ված հան րաք վեի հի ման վրա ցան կու թյուն հայտ նեց 
դուրս գալ Ադրբե ջա նի կազ մից, որի ար դյուն քում սկիզբ առան հայ–
ա դրբե ջա նա կան կոնֆ լիկտն ու պա տե րազ մը: Այս կոնֆ լիկ տի հա մա-
տեքստում Թուր քիան՝ որ պես Ադրբե ջա նի հետ եղ բայ րա կան պե տու-
թյուն, 1993 թ. սահ մա նը միա կող մա նի ո րեն փա կեց: 

4  Ծննդոց, Գլուխ ԺԱ, Աշ տա րա կա շի նու թյու նը: Լե զու նե րի խառ նա կու-
թյու նը:
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Եվ բո լոր եր կի րը մէկ լե զու և մեկ խօ սո ւածք էր: 

Եվ եղավ, որ մար դիկ մի սար գտան և այն տեղ 

բնակուե ցան: Եվ աղյուս նե րը նո րանց հա մար քա րի 

տեղ եղան ու կուպ րը նո րանց հա մար եղավ ցե խի 

տեղ: Եվ նրանք մի քա ղաք շի նե ցին ու մի աշ տա րակ, 

և նո րա գլու խը մինչև եր կինք եղավ: Եվ նո րանք ցան

կա ցան միա սին լի նել՝ մէկ լե զո ւով և մէկ խօ սո ւած

քով: Եվ եղավ, որ Աստված եկավ տես նե լու մարդ

կանց որ դի նե րի շի նած քա ղաքն ու աշ տա րա կը: Եվ 

նրա սրտին դուր չե կավ տե սա ծը: Եվ ինքն իրեն 

ասաց. ահա մէկ ազգ է և մէկ լե զու նո րանց ամե նի 

հա մար, և նո րանց հա մար դժո ւար չի լի նիլ ինչ –որ 

խոր հե ցին շի նե լու: Եվ ես նո րանց լե զուն կխառ նա

կեմ, որ իրար լե զու չհաս կա նան: Հա կա ռակ դեպ քում 

իմ կա րի քը չեն ունե նա լու: Եվ Աստված խառ նա կեց 

բո լոր երկրի լե զուն և նո րանց ցրո ւեց բո լոր երկրի 

երե սի վե րայ, և քա ղա քը շի նե լուց դա դա րե ցին: 

Աստվա ծա շուն չը փա կում եմ: Զգում եմ, որ 

հայտնվել եմ անե լա նե լի վի ճա կում: Մե նակ եմ ու մի 

քա նի կող մից պա տե րով շրջա փակ ված: Բայց 

ակնհայտ ա, որ գնաց քում եմ ու ճամ փա եմ գնում: Ուր 

եմ գնում՝ ես էլ չգի տեմ: Կու պեի լու սա մու տից մի մյանց 

են հա ջոր դում դաշ տեր, ան տառ ներ: Մարդ– մար դա

սանք չի երևում: Ին չո՞ւ պի տի այդ պես ստաց վեր: 

Հարց նում եմ: Մարդն ի ծնե մո գա կան արա րած է ու 

աշ խար հը վայե լե լու փո խա րեն ինքն իրեն մեռցնում է: 

— Որով հետև այդ պես է ցան կա ցել Աստված 

պապի կը: 
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Անսպա սե լի հն չում է պա տաս խանն ու տե ղիցս 

վեր եմ թռ չում: Դի մացս մի ծա լա պա տիկ դեր վիշ էր 

նստած: Դո՞ւ որ տե ղից հայտնվե ցիր: Դեր վիշ բա բան 

բա րի ժպ տում էր: Հե քիա՞թ է սա, թե՞ իրա կա նու թյուն: 

Ոչ մի ցան կու թյուն չու նեի հաս կա նա լու, որով հետև 

պա տի հետ խո սել չէր լի նում, իսկ Դեր վիշ բա բան 

փաս տո րեն խո սում է: Համ էլ ի՞նչ կարևոր է: Ճա նա

պար հի ըն կեր էի ման գա լիս: Իրեն –ի րեն հայտնվեց: 

Դեր վի՛շ բա բա, մի պատ մությո՛ւն պատ մի: Գի տեմ, որ 

դեր վիշ նե րը լավ պատ մու թյուն ներ են պատ մում: 

Աչքիս վրա, աղ ջի՛կ ջան: 

Ու սկսում է պատ մել: Բայց խոս քե րը չեմ հաս կա

նում: Համ տես նում եմ, որ շուր թե րը շարժվում են, 

համ էլ ձայնն եմ լսում: Ա՜յ քեզ բան: Տե ղիցս վեր եմ 

կե նում, մո տե նում եմ Դեր վիշ բա բային ու հպ վում 

ձեռ քին: Չէ՛, երազ չէ: Զգում եմ: Համ էլ Դեր վիշ բա բան 

ձեռ քը դնում է ձեռ քիս: Էլի զգում եմ: Բա ին չո՞ւ չեմ 

հաս կա նում: Մի քիչ առաջ հաս կա նում էի, չէ՞: Դեր վիշ 

բա բան էդ ըն թաց քում շա րու նա կում էր պատ մել: Ես 

շա րու նա կում էի չհաս կա նալ: Ու ավե լի եմ խառնվում, 

որով հետև զգում եմ, որ շատ կարևոր պատ մու թյուն 

ա պատ մում, ու ես պի տի մի հնար գտնեմ իրեն հաս

կա նա լու: Դեր վի՛շ բա բա, քեզ չեմ հաս կա նում: 

— Որով հետև մար դը սո վո րա բար հաս կա նում 

ա էն, ինչ ուզում ա հաս կա նալ: 

Վա՜յ, բա ո՞նց սա հաս կա ցա: Դեր վիշ բա բան երևի 

մի օյին ա խա ղում գլխիս: Մտա ծում եմ: Ու սկսում եմ 
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կող քերս տնտղել՝ հույ սով, որ մի հնար կգտնեմ: Խոս

քե րում ինչ –որ հն չյուն ներ կան, որոնք ո՛չ էն ա հայե

րեն են, ո՛չ էն ա թուր քե րեն են. մի տե սակ զգում եմ, որ 

ծա նոթ ա, բայց գլխի չեմ ընկ նում, թե ինչ լե զու ա: Էդ 

ըն թաց քում Դեր վիշ բա բան վեր ա կե նում տե ղից ու 

մո տե նում ա ինձ: Մատ նե րով բան ա ցույց տա լիս: 

Նա յում եմ. Կար մե նի սնդուկն ա: Պատ մու թյուն նե րը… 

Հո ղե րը… Արանք–ա րանք սկսում եմ բան հաս կա նալ: 

… հո ղե րը… Ի՞նչ: Մեկ էլ հայտնվում ա Ավե տի սը: Ավե

տի՞ս: Դու ստեղ ի՞նչ գործ ունես: Բա հենց ես եմ, որ 

ստեղ գործ ունեմ: Հե տո հայտնվում ա թուրք չաու շը: 

Ո՜նց: Ես քեզ չէ ի՞ սպա նել: Դեր վիշ բա բան ցույց ա 

տա լիս չաու շին ու էլի բան ա ասում: Հե տո հայտնվում 

են պապս ու թուրք ֆը ռըն ջին: Դեր վիշ բա բան հեր թով 

բո լո րի մա սին բան ա ասում՝ …ու րիշ լու ծում… ուրիշ 

լու ծում… ուրիշ ճա նա պարհ… Բա պա՞ տը, Դեր վի՛շ բա

բա, պա՜ տը: պա տը… պա տը… Պա տը ի՞նչ: Գո ռում եմ:… 

պա տը… պա տը… Հե տո հայտնվում ա Լեփ սի ու սա գե

տը: Բա Ցե ղաս պա նու հուն էլ հետդ բե րեիր, հենց 

ստեղ էլ իրան կբա ցատ րեիր գեր մա նա կան փոր ձի ու 

դրա նից բխող տա րաբ նույթ ար դյունքնե րի մա սին, 

թե չէ հի մի հաս տատ ին ձա նից թունդ նե ղա ցել ա, որ 

անու նը դրել եմ Ցե ղաս պա նու հի: Լեփ սի ու սա գե տը 

խո րի մաստ ժպ տում ա, բայց ես նո րից ուշադ րու

թյունս լա րում եմ դե պի Դեր վիշ բա բան, որով հետև 

կու պեի դու ռը բա ցել ու պատն էր ցույց տա լիս… պա

տը… պա տը… Պա տը ի՞նչ: Նո րից եմ գո ռում:
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— Պա տը պատ է, որով հետև նյու թին առար կա

յաց նում է մարդ կային միտ քը:

 Պա՜ հո՛, մեր Դեր վիշ բա բան աչ քիս ֆի լա սոֆ նե րի 

հետ նստած– հե լած դեր վիշ ա երևում: Չգի տեմ՝ ին

չու էդ մտքից խնդալս գա լիս ա, ու սկսում եմ ծի ծա ղել: 

Ու մի հիս տե րիկ ծի ծաղ ա բռնկ վում մեջս, ու չեմ կա

րո ղա նում հանգս տա նալ: Հըն թացս, բայց տես նում 

եմ, որ Դեր վիշ բա բան խո սում ա ու մի կող մից՝ ցույց 

ա տա լիս սնդու կը, մյուս կող մից՝ պա տը, ու հեր թով 

հայտնվում են հաշ տեց ման պրո ցե սի հե րոս նե րը՝ 

վերևից ներքև: Դեր վիշ բա բան բո լո րի մա սին բան ա 

ասում, ոմանց մա սին խո սե լիս գլուխն ա օրո րում, 

մյուս նե րի կող քին բութ մատն ա տնկում, յա նի՝ գուդ, 

գուդ, բայց ես շա րու նա կում եմ ծի ծա ղել: Էն քան եմ 

ծի ծա ղում, էն քան եմ ծի ծա ղում, մինչև որ աչ քե րիս 

առա ջը սևա նում ա: Լր ջա նա լուց հե տո հայտ նա բե

րում եմ, որ կու պե ում դար ձյալ մե նակ եմ: Գնաց քը 

փն չա լով արա գու թյուն էր հա վա քում:
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