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Անհիշելի ժամանակներից սիրված ու 
սպասված տոնը՝ Ամանորը, մենք՝ հայերս, 
նշել ենք մեծ որախությամբ ու հրաշքի 
սպասումով: Նավասարդ, Տարեմուտ, Տա-
րեգլուխ, Կաղանդ, Լոլի, Ամանոր, Նոր տա-
րի:

Հազարամյակների ընթացքում տոնը 
նշելու ժամանակը փոփոխվել է, սակայն 

ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՀԵՔԻԱԹԸ 
«ԱՐԵՎԻԿ»-ՈւՄ

դա չի խանգարել տոնն ընտանեկան ու 
ջերմ մթնոլորտում անցկացնելուն: Այո, 
փոխվել են ժամանակները, բայց հայ ազգը 
սիրով ու հավատարմությամբ պահել ու 
սերնդեսերունդ փոխանցել է իր ազգային 
ավանդույթներն ու սովորույթները: 

Այսօր էլ, օտար հողում ապրելով, մենք 
սերունդներին ենք փոխանցում մերը, ազ-

գայինը, ավանդականը, մեր նախնիներինը: 
Ընտանեկան այս սիրելի տոնի անբաժան 
մասն է կազմում տոնական սեղանը, որի 
շուրջ անպայման հավաքվում են մտերիմ 
ու հարազատ մարդիկ: Հնչում են բարեմաղ-
թանքներ, որոնք պիտի մեզ ուղեկցեն ողջ 
տարվա ընթացքում՝ սեր, միասնություն, 
հավատարմություն, ներողամտություն: 

Ազգային բարիքներով լեցուն սեղանը 
մեզ ժպտում է իր անուշահամ ուտեստ-
ներով, որ պատրաստում են մեր մայ-
րիկներն ու տատիկները:

Ահա այսպիսի ջերմ ու ընտանեկան 
մթնոլորտ էր Դոնի Ռոստովի կիրակնօրյա 

դպրոցի «Արևիկ» խմբակի սաների մոտ: 
Ամանորյա տոնական սեղանը զարդարված 
էր բազմատեսակ ավանդական ուտեստ-
ներով՝ քաղցրահամ գաթաներ, խաղողի 
թփով տոլմա ու տնական հալվա, հա- 
յաստանյան արևաբույր մրգերից պատ-
րաստված չրեր ու ընկույզով շարոցներ, 
Արցախի զարդ ժինգյալով հաց, մեղրածոր 
փախլավա ու Նոր Նախիջևանի խոհանոցից 
ձալձու (կաթնաշոռով, պանրով հաց) և 
բադամեզե (թխվածքաբլիթ) ու էլի շատ 
համեղ բաներ: 

Բոլորն անհամբեր սպասում էին տա-
րեհաց-գաթայի կտրելուն, որով որոշվում 
էր տարվա «հաջողակը»: Ահա՛, երկու հա- 
ջողակներ գտան իրենց «դովլաթը»՝ 
խորհրդանիշ — հաջողությունը:

Երգ, պար, խաղեր, հյուրասիրություն, 
տոնական տրամադրություն ու լավագույն 
ուտեստի մրցանակաբաշխություն — սա էր 
դաս-միջոցառման նպատակը, որին սիրով 
մասնակցում էին ոչ միայն երեխաները, 
այլև ծնողներ, տատիկներ, ուսուցիչներ: 

Միջոցառման հյուրն էր Դոնի Ռոստո- 
վի երկարամյա մանկավարժ, գրող Ալեք-
սանդրա Սիմավոնյանը, ում ելույթն ու 
գեղեցիկ կատարումները սիրով ունկընդ-
րեցին ներկաները: 

Օրն անմոռանալի էր ու խորհրդա-
նշական: Մի օր էլ օտար հողում զգացինք 
ու վայելեցինք մերը՝ հայկականը, Հայաս-
տանի շունչն ու ոգին: 

Ծովինար ՍԱՐԳՍՅԱՆ,
ուսուցչուհի

Ճիշտ տասնհինգ տարի առաջ այս օրը 
Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում, իր խմբա- 
գրած «Ակոսի» խմբագրատան առաջ տասն- 
յոթամյա մի թուրք լամուկի արձակած դա-
վադիր կրակոցներից դադարեց բաբախել 
Սարգիս եւ Գյուլվարդ  ամուսինների Հրանտ 
Դինք զավակի խաղաղասեր ու մեծ սիրտը: 
Նրանք արմատներով Մալաթիայից էին եւ 
Ստամբուլ էին տեղափոխվել, երբ Հրանտը 
յոթ տարեկան էր: Ապագա մտավորականը 
հասակ էր առնելու Գետիկփաշա շրջանի 
հայկական մանկատանը, սովորելու էր 
Պեզճյան վարժարանում, ապա՝ Սուրբ Խաչ 
դպրեվանքում, ավարտելու էր Ստամբուլի 
պետական համալսարանի կենսաբանու- 
թյան եւ փիլիսոփայության ֆակուլտետ-
ները, իսկ զինվորական ծառայությունից 
հետո աշխատելու էր որպես լրագրող: 
Ժամանակներ անց, նպատակ ունենալով 
բարձրաձայնելու թուրքահայության ծայ-
րահեղ մեկուսացվածությունն ու դառնալու 
նրա իրավունքների պաշտպանը, հաշ- 
տարար օղակի դերակատարում ստանձ-
նելով հայ եւ թուրք ժողովուրդների մի- 
ջեւ՝ 1996 թ. ստեղծում է «Ակոս» երկ- 
լեզվյա՝ հայերեն եւ թուրքերեն թերթը: 
Չնայած այն իրողությանը, որ հաջոր-
դաբար սպառնալիքներ էր ստանալու այս 
երկրում ազատորեն գործող ազգայնա-
կան խմբավորումներից, միեւնուն է, ար-
համարհելով այդ ամենը՝ բարձրաձայնելու 

էր իր մտահոգությունները տեղի հա- 
յության վիճակի մասին, ժողովրդական 
տարբեր հարթակներում ու կազմակեր- 
պություններում ելույթներ ունենալով՝ 
ընդգծելու էր Թուրքիայի ժողովրդավա-
րացման, խոսքի ազատության, ազգային 
փոքրամասնությունների իրավունքների, 
մանավանդ հայ համայնքի իրավունքների 
հարցը: Իսկ Հայոց ցեղասպանության 
խնդրում բացահայտորեն հակադրվելով 
թուրքական անմեղսունակ ձեւացնող այն 
պնդումներին, թե 1915-ին տեղի ունեցածը 
պատերազմական իրադարձությունների ու 
բախումների հետեւանք է եղել եւ ոչ 
նպատակային կոտորած, Դինքը ենթարկ-
վելու էր բացահայտ հալածանքների եւ 
2005-ին վեցամսյա պայմանական բան-
տարկության դատապարտվելու: «Կան 
թուրքեր, ովքեր չեն ընդունում, որ իրենց 
նախնիները ցեղասպանություն են գործել, – 
գրելու էր ըմբոստ, բայցեւ խաղաղասեր 
խմբագիրը: – Եթե նայենք, կհասկանանք, 
որ այդ մարդիկ ուղղակի բարի-հաճելի 
մարդկանց տպավորություն են թողնում… 
Բայց, ամեն դեպքում, ինչու նրանք չեն 
կարողանում ընդունել ցեղասպանությու-
նը: Որովհետեւ նրանք կարծում են, որ 
ցեղասպանությունը վատ բան է, որ նրանք 
երբեք չեն ցանկանա անել դա, եւ այդ իսկ 
պատճառով չեն կարողանում հավատալ, 
որ իրենց նախնիները կարող էին կատա-

րել նման բան…»: Հասկանալով, որ կարեկ-
ցանքը չի փոխում ցեղասպանության հար- 
ցը, նա կոչ էր անում երկխոսության. «Հայ- 
թուրքական հարաբերություններն անհրա- 
ժեշտ է դուրս բերել 1915 մետր խորություն 
ունեցող ջրհորից…»: Անկախ հանուն հաշ- 
տեցման ու համատեղ խաղաղ գոյակ-
ցության իր գործադրած ջանքերից, հրա-
զենային «յաթաղանի» զոհ էր դառնալու 
հիսուներեքամյա գործիչը, որ համոզված 
էր, թե «չեն կրակում աղավնիների վրա»: 
Բայց կրակեցին: Եվ այդ կրակոցների ար- 
ձագանքը լսվեց աշխարհով մեկ: Թուր-
քահայ ճանաչված բանաստեղծ Զահրատը 
գրեց. «Աղավնիներ համոզեցին, որ իրենց 
վրա չեն կրակեր. Հրանտ Դինք հավա-
տաց: Թեպետ երկչոտ՝ հավատաց, թե ինք 
աղավնի մըն է: Բայց կրակեցին: Նախա-
տեսված էր. մեկ քանի տարի առաջ ըսած 
էր ինծի. «Իմ մահը պիտի ըլլա ոտքի 
վրա՝ կանգնած, ոչ թե պառկած՝ անկողնի 
մեջ…»: Թող պառկի լույսերու մեջ: Եթե 
մեզի հարցնեք՝ ան միշտ հաղթական պի- 
տի կանգնի՝ անաղարտ արձանի մը պես…»: 
Սպանեցին… Հազարավոր մարդիկ դուրս 
եկան փողոցներ՝ «Ես հայ եմ, ես Հրանտ 
Դինք եմ» պաստառներով: Սպանությունը 
դատապարտող հայտարարությամբ հան- 
դես եկավ նույն Թուրքիայի վարչապետը: 
Այս երկրի մարդու իրավունքների պաշտ-
պանության կազմակերպությունն էլ Խոս-

քի եւ խղճի ազատության ամենամյա մրցա- 
նակի արժանացրեց նրան: Գերմանիայի 
«Շտեռն» ամսաթերթի հիմնադիր Հենրի 
Նաննենի՝ Մամուլի ազատության եւ լրա-
գրողական խիզախության, Նորվեգիայի՝ 
Մարդու իրավունքների պաշտպանության 
Բյոռնսի անվան, նաեւ Հայաստանի նա- 
խագահի ու այլ մրցանակներ էլ շնորհ-
վեցին «Ակոսի» նահատակված խմբագրին: 
«Ընդհանրապես չեմ հիշում՝ Հրանտի հետ 
երբ եմ ծանոթացել, կարծես նա միշտ 
կար, – գրելու էր թուրք ազնվամիտ գրող 
Ֆեթհիե Չեթինը: – Շատ ժողովների ժա-
մանակ եմ հետեւել նրան: Միշտ նկատել 
եմ աչքերի խոնավությունը, նա էլ միշտ 
իմ զգացմունքայնությունն է նկատել: Զայ- 
րույթս է նկատել: Երբեմն ինձ ասում էր՝ 
հանդարտվի՛ր: Հրանտին հետեւելիս տես- 
նում էի, թե ինչպես էր ներքուստ միշտ 
արտասվում: Անհավատալի մարդ էր: Այս- 
քա՛ն անդրադառնալ ապրածներին… Ի՛նչ 
համբերություն ուներ, դիմացկունութ-
յուն… Ինչպես է դիմացել: Զարմանալի 
մարդ էր: Այնքան խորն էր մտածում, 
այնքան էր հարցի մեջ եւ այնքան ճիշտ 
տեղում էր գտնվում, որ…Ոչ այս ամենի վրա 
հիմնած ազգայնականություն ունեցավ, ոչ 
էլ դիմացինի հանդեպ թշնամություն: Դրա 
համար պետք է Հրանտին հասկանալ՝ ինչ 
էր ուզում…»: Իսկ նա հավատում էր, որ 
աղավնիների վրա չե՛ն կրակում…

«Նախկինում ես էլ էի կարդում նրան, բայց ասում էի. «Սա ինձ չի 
վերաբերվում, որովհետեւ մաքուր հայ չեմ»: Հրանտ Դինքի մահը ստիպեց 
ինձ ամոթ զգալ, որովհետեւ նա ինձ նմաններին մոբիլիզացնել ցանկացող 
մարդն էր: Ես միշտ խուսափել եմ հայկական համայնքից, որովհետեւ 
հայերեն չգիտեմ… Փոքր ժամանակ անունս լսելիս հարցնում էին՝ թո՞ւրք 
չես: Միշտ կրկնում էի այն, ինչ մայրս էր սովորեցրել. «Ես հայ ծագումով 
թուրք եմ»: Հրանտ Դինքն ստիպեց աշխարհին բաց հայացքով նայել: Հրանտ 
Դինքից առաջ ես պարզապես հայկական ծագում ունեի, իսկ հիմա ես հայ 
եմ… Սկսել եմ հայերեն սովորել: Երբեք հայ տղայի հետ չեմ հանդիպել, 
Հրանտ Դինքից հետո Սերհատի հետ ծանոթացա: Նա խոսում էր Դինքի 
մասին, եւ այդ ամենն սկսվեց հայ լինելու հարցի շուրջ: Հրանտ Դինքը շատ 
կարեւոր է հորս եւ մորս համար: Նրանք շատ են փոխվել: Նրանց շատ 
էր զարմացրել «Բոլորս հայ ենք» կարգախոսը: Նրանք դա համեմատում 
են իրենց անցյալի հետ եւ մտածում. «Մի՞թե սա հնարավոր է»: Առաջին 
անգամ խոստովանեցին. «Մենք փոխել ենք մեր ազգանունը, որ դու որեւէ 
խնդիր չունենաս…»: Հորս աչքերն արցունքով են լցվում: Եվ նա նույնիսկ 
ասում է. «Կարծում ես՝ պետք է վերականգնե՞մ իմ ազգանունը…»:   

Լեյլա ՆԵՅԶԻ


