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ՀՐԱՆՏ ԴԻՆՔ.ԴՐՎԱԳՆԵՐ ԿՅԱՆՔԻՑ ԵՎ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Էլինա Միրզոյան

«Անշուշտ, մահից վախենում եմ,
սակայն մահը ոչինչ է, եթե հանգուցյալը

կարող է լինել ոտքերի վրա ամուր կանգնած մեկը…»:
ՀՐԱՆՏ ԴԻՆՔ

1954 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին Մա լա թիա յում` Սա լըք յոփր յու թա ղա մա սի Բոն ջուք-
լու փո ղո ցի N 1 տա նը1, ծնվում է Հ րանտ Դին քը: Նա հայ րա կան կող մից սե րում է 
գյու րուն ցի Հով հան նես2 և  ա րաբ կիր ցի Պայ ծառ Դին քե րի, մայ րա կան կող մից` էրզ-
րում ցի Անդ րա նիկ և գ յու րուն ցի Լու սի(ն )ե Չա քըր նե րի3 գեր դաս տան նե րից:

«Հ րանտ4 նրան ան վա նա կո չում է Հով հան նես պա պը: Նա սպաս վա ծից շուտ 
է ծնվում: Ս պի տա կա մորթ, խո շոր աչ քե րով, ընդգծ ված, ար տա հայ տիչ հոն քե րով 
և  եր կար թար թիչ նե րով: Ն ման էր իր պա պին և́  խե լա ցիութ յամբ, և́  ար տաք-
նա պես»5, - հի շում են ազ գա կից նե րը: Պա պը Հ. Դին քի կյան քում ա ռաջ նա յին և 
ծան րակ շիռ տեղ էր զբա ղեց նում. նա տի րա պե տում էր յոթ օ տար լեզ վի և շատ էր 
սի րում զբաղ վել ըն թեր ցա նութ յամբ: Ինչ պես և պա պը, Դինքն ան սահ ման կարևո-
րում էր գիր քը̀  ա ռաջ նորդ վե լով պա պի խորհր դով. «Տ ղա ս́, մեր պա պե րը, թող նե-
լով ոս կի նե րը, ա ռաջ նա հերթ վերց րել են գրքե րը»6:

Հ րանտն ա վագն էր Սար գիս և Ն վարդ Դին քե րի ե րեք որ դի նե րից: Հայ րը̀  դեր-
ձակ Սար գի սը, Մա լա թիա յում ճա նաչ ված և հ մուտ ար հես տա վոր էր, հայտ նի էր 
թեր զի Հա շիմ (terzi haşim/վար պետ, դեր ձակ Հա շիմ) ան վամբ: «Բարձ րա հա սակ, 

1 Տե՛ս Tuba Çandar, Hrant, Istanbul, 2010, էջ 29։
2 Հովհաննես  (Օհ ան նես) Դինք ն ընտանի քում ավագն էր: Մա լաթիայ ի կ իրթ, ուս յա լ և հ արգարժ-
ան հայե րից էր , ում տան ը միայն հայեր են էին խոսում. եթե հարևան տներում կարող էին թ ու րք-
երեն կամ քր դերեն խոսել, ապա իրենց տ անն արգելված էր (այս մասին ավելի մանրամասն տե’ս 
T uba Çan da r, նշվ. աշխ., էջ 24-28): 
3 Լուսիե Չաքըրը  գյուրունցի արհեստագործ, հի նգ երեխ աների հայր Մանուել Աշոտյան էֆենդիի 
դուստրն էր: Նա հոր միակ աղջիկն էր.  հայրը նրան  Ա հչիգ (Աղջիկ) էր կոչում: Սեբաստիայի 
մանկատան հայ աղջիկներից մեկն  էր. 1915 թվի Հայո ց ց եղասպանությունից հրաշքով փրկված, 
հայկական քարավաններից ընտրված և մանկատուն հանձնված մանկահասակ աղջնակներից 
էր: «Թուրքին գնալ չցանկանալով»` Լուսիեն ամուսնացել է էրզրումցի Անդրանիկի (Անդո) հետ 
(այս մասին ավելի ման րա մասն տե’ս Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ  23, 24):
4 «Իբրեւ «Հուր» եւ «Եռանդ» ըլլալով, որպէս հուր (կրակ) եւ եռա նդ (կենսունակութիւն, խոյանք) 
իմաստով», - գրում է «Ակօս »- ը ( թիվ 575, 6 ապրիլ, 2007): Բոլոր մեջբերումները պահպանված 
են բնագրային ուղղագրությամբ, բացառությամբ մեր կողմից կատարված թարգմանությունների:
5 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 29, 30:
6 «Sırtlayıp geti renlere», «Agos», 18 Ekim 199 6.
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բա րե տես, բա րի, մա քուր և մեծ սիրտ ու նե ցող տղա մարդ էր»,-- հի շում են հա րա-
զատ նե րը 7: 

Հայ րը՝ Սար գիս Դին քը, թեև ճա նաչ ված և հ մուտ ար հես տա վոր էր, այ նուա-
մե նայ նիվ, դժվա րութ յամբ էր վաս տա կում ըն տա նի քի ապ րուս տը, ուս տի 1958-59 
թվա կան նե րին ստիպ ված ե ղավ գնալ Կոս տանդ նու պո լիս՝ Գում Գա փու̀  ար տագ նա 
աշ խա տան քի: 

1959-ի տա րե վեր ջին Հով հան նես պա պը Ն վար դին ե րեք ե րե խա նե րի հետ 
ճա նա պար հում է Պո լիս՝ Սար գի սի մոտ: Դին քի հայ րը Գում Գա փու թա ղա մա սում՝ 
Ա րա յը ջը փո ղո ցում գտնվող մի տուն է վար ձա կա լում: Այն գտնվում էր ծո վե զեր քի 
մոտ և պատ կա նում էր մի ձկնոր սի: Այս փո ղոցն Արևմտ յան Հա յաս տա նից ե կած 
հա յե րի հա վա քա տե ղին էր: Շուրջ մեկ տա րի են միա սին ապ րում այս տա նը. նոր 
կյանք սկսե լու փոր ձերն ա պարդ յուն են անց նում: 

1961 թվա կանն էր, երբ դա տա կան ատ յա նի ո րոշ մամբ Դին քի ծնող ներն ա մուս-
նա լուծ վում են, դա տա րա նը ե րե խա նե րի խնա մա կա լութ յու նը հորն է հանձ նում: 
Մայրն այս ըն թաց քում տե ղա փոխ վում է Ար մե նակ Չա քը րի` Հ րանտ Դին քի մո րեղ-
բոր տուն: Ե րե խա նե րը, չցան կա նա լով մո րից ան ջատ ապ րել, տա նից փա խուս տի 
են դի մում: 

Խոս րով (Օր հան) և Եր վանդ ( Լե վենթ) Դին քե րը փոքր էին, իսկ Հ րան տը «մեծ 
մար դու նման», ինչ պես Եր վանդ Դինքն է նշում, իր «հա սա կից բարձր գործ է 
բռնում», կազ մա կեր պում է փա խուս տը. գու ցե դա կյան քում նրա ա ռա ջին ըմ բոս-
տութ յունն էր8:

 «Տա նից փա խուս տի դի մած և փո ղոց նե րում կորս ված ե րեք եղ բայր ներ…Ես 
և  եղ բայր ներս միա սին Գում Գա փուի փո ղոց նե րով շա րու նակ վա զում էինք ու 
վա զում… թե որ քա՞ն դա տևեց, չգի տեմ… Վեր ջա պես ոս տի կա նութ յու նը գտնում է 
մեզ… Գում Գա փուի ձկնոր սա կան պա հո ցում՝ մի քթո ցի մեջ… Ե րեքս, որ քան ուժ 
ու նեինք, փար ված մեկս մյու սիս, քնած էինք այդ տեղ՝ ա նո թի և ծա րավ: Ես յոթ 
տա րե կան էի, Խոս րո վը̀  հինգ, Եր վան դը̀  եր կու»9, - գրում է Դին քը:

7 «Terzi Ha şim’in oğl u Fı rat», «Aksiyon», 22 February 2007.
8 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 38 -40:
9 «Kaybolmayın çocuklar», «A go s», 8 Kasım 199 6.

∗Գետիկփաշա թաղի Հայ բողոքական եկեղեցու մուտքի հարկն օգտագործվում էր իբրև 
մանկատուն, սկզբում մանկատնից օգ տվում է ին 4-5 տղա, որոնց թիվը կարճ ժամանակում 
հասնում է 100-ի: Ժողովարանը հիմնականում Արևմտյան Հայաստանից բերված որբացած և 
աղքատ հայ երեխաների ապաստան-գիշերօթիկ դպրոց էր, որտեղ նրանք բողո քական կրթություն 
և դ աստի ար ակություն էին ստանում, թեև կրոնական պաշտամունքն այդ քան էլ խիստ չէր 
կարգադրվում: Մեծ ծիսակարգեր չէին կատարվում, սակայն տ նօ րենը  խիստ վերահսկում էր, որ 
Ժող ովար ան ի ներսում խոսեն միայն հայերեն` իրենց մայրենի լեզուն չմոռանալու համար (Tuba 
Çandar, նշվ. աշխ., էջ 42-46): Ժո ղովարանը մանկատնից առավել կարելի է «Մանկանց բույն » 
անվանել, ինչպես ինքը Դինքն է ասում: Այն որբաց ած, փողոցներում անտեր, անպաշտպան 
մնացած հայ երեխաներին ապաստան տալու, մեկ վայրում ժողովվելու և կրթություն տալու վայր 
էր («Meleklerin müjdesi», «Ago s», 13 Nisan 2001): 

Բարերարները և բարեգործական կազմակերպություններն անսակարկ նեցուկ էին կանգնում 
պատանեկա ն այս տուն-դպրոցին: Եվ բարերարների հետ կապված հի շո ղությունները  վառ ու 
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Այս դեպ քից հե տո Հ. Դին քի տա տը՝ Լու սիե Չա քը րը, գնում է Գե տիկ փա շա յի 
Հայ բո ղո քա կան ե կե ղե ցա շեն քի ներք նա հար կում գոր ծող Ժո ղո վա րան( Ման կանց 
բույն)՝∗ որ բա նոց-ման կա տան տնօ րեն, Կազ դուր ման կա յա նի տնօ րեն Հ րանտ 
Ք յուչ յուքգ յու զել յա նին (Գ յու զել յան) տես նե լու: Վեր ջինս Գե տիկ փա շա յի հայ բո ղո-
քա կան ե կե ղե ցում կու սակ րոն քա հա նա էր, ով որ բա ցած հայ մա նուկ նե րին ա ռա-
ջին ա պաս տան տվողն էր. նա հայ մա նուկ նե րի փրկութ յան գոր ծը նա խա ձեռ նողն 
էր: Սկզ բում նա մեր ժում է՝ ա սե լով, որ այդ տեղ միայն հայ որ բա ցած և  աղ քատ ե րե-
խա նե րին են ա պաս տան տա լիս, իսկ ե րե խա նե րի թիվն ար դեն անց նում էր հար յու-
րից: Սա կայն երբ Դին քի տա տը պատ մում է ձկնոր սա կան քթո ցի մա սին, վեր ջինս 
հա մա ձայն վում է:

Ժո ղո վա րա նում ա պաս տան ստա նա լով` Հ. Դին քը և  իր եղ բայր նե րը Գե տիկ-
փա շա յի հայ բո ղո քա կան ե կե ղե ցուն պատ կա նող Ին ջիր դի բի նա խակր թա րան են 
հա ճա խում. ման կա տան տղա ներն այս տեղ էին ու սա նում: 

Այս ըն թաց քում մայ րը կա նա ցի վե րար կու ներ էր կա րում և հանձ նում վա ճառ քի, 
իսկ հայ րը սե բաս տա ցի վար պետ Սա հա կի մոտ քալ ֆա էր: Հայ րը նպա տակ չու-
ներ, որ որ դին ու սու մը շա րու նա կի, ուս տի նրան իր հետ աշ խա տան քի էր տա նում 
որ պես օգ նա կան: «Դեր ձակ հայրս զիս քո վը ա ռաւ որ պէս չը րախ (օգ նա կան): Ինչ-
պի սի՞ գոր ծեր կ’ը նէի հօրս քով, լաւ չեմ յի շեր… Սա կայն գործ մը կար, որ եր բեք չէ 
կոր սուած յի շո ղու թե նէս: Բազ մա թիւ վե րար կու ներ կը դի զէին ու սե րուս վրայ ու ես 
զա նոնք կը տա նէի վեր ջին ար դու կի հա մար ու րիշ գոր ծա րան մը: Բազ մու թեան 
ու շադ րու թիւ նը կը գրա ւէի փո ղո ցին մէջ վե րար կու նե րու տակ կոր սուած, բա րակ, 
նի հար տղայ մը, - հի շում է Դին քը, - բայց այդ պա հուն բո լո րէն ալ գէր… Օր մը 
Փր կիչս (Օն նիկ Ֆը չըջ յան) զիս ա զա տեց… Հօրս հրա հան գեց որ զիս իր մօտ տա նէր, 
դպրոց ար ձա նագ րե լու հա մար»10: 

Օն նիկ Ֆը չըջ յա նը Բեզ ջի յա նի միջ նա կարգ (բարձ րա գույն նա խակր թա րան) 
դպրո ցի եր ջան կա հի շա տակ տնօ րենն էր: Ե թե չլի ներ նա, ա պա Դին քի կյան քը, 
ինչ պես ինքն է գրում, «աղ տո տու թեան և դժ բախ տու թեան մէջ պի տի ըն թա նար»11, 
քա նի որ նրա պա հան ջով է, որ Դին քը շա րու նա կել է իր ու սու մը. ա վար տե լով 
նա խակր թա րա նը̀  նա սո վո րում է Բեզ ջի յա նի միջ նա կարգ (բարձ րա գույն նա խակր-
թա րան) դպրո ցում12: Այդ տեղ սո վո րե լու տա րի նե րը նրա հա մար ե ղան բնա տուր 
ձիր քե րի հա սու նաց ման ու ստեղ ծա գոր ծա կան մտքի կազ մա վոր ման ար գա սա-
վոր մի շրջան. կրթութ յան պա կա սը լրաց վում է ըն թեր ցա նութ յամբ: Ն րա գրա կան 

գունավոր էին Հրանտ Դինքի համար: «Մանկությունս անցկացրած Գետիկփաշայի մանկանց 
բույնի մեջ ամենանշանավ որ, ամենակարևոր և երբեք չմոռ աց վող հ իշողություններից մեկը, 
- հիշում է Դինքը, - Ամերիկայից ինձ հետ մոտիկի ց ծանոթանալու և ինձ այցելության եկած 
բարերար ընտանիքի հետ միասին Ստամբուլ կատարած զբոսանքն էր» («Kafadan atıyorum», 
«Agos», 12 Aralık 1997): 
10 «Ակօս», Ստամբուլ, թիւ 8 , 19 ապրիլ, 1996:
11 Նույն տեղում:
12 http://www.hurriyet.com.tr/pa zar/ 58 50 52 8. asp
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նա խա փոր ձը մայ րե րի օր վան նվիր ված բա նաս տեղ ծութ յունն էր, ո րի հա մար նա 
2.500 լի րա մրցա նակ էր ստա ցել13:

Օն նիկ Ֆը չըջ յա նի բա րե բախտ ազ դե ցութ յամբ Հ. Դին քին հնա րա վո րութ յուն է 
տրվում կրթե լու հրա պա րա կա խոս-քննա դա տի իր միտքն ու գե ղա գե տի ճա շա կը. 
դեռևս այդ տա րի նե րին նա թղթակ ցում է թուր քա կան «Ջում հուրի յեթ» թեր թին: 
Ե րի տա սարդ Դին քի գրա կան դաս տիա րա կութ յան գոր ծում պա կաս կարևոր դեր 
չի կա տա րել նա խակր թա րա նի ֆրան սե րե նի ու սուց չու հի Աի դա Թա նիք յա նը∗: Վեր-
ջի նիս տա նը հա րուստ գրա դա րան կար: Հ րան տը հա ճախ էր հյու րըն կալ վում նրան` 
գրքե րից օգտ վե լու 14: 

Դին քը պա տա նե կութ յան տա րի նե րին նաև զբաղ վել է ֆուտ բո լով. խա ղա ցել է 
և́  Զա րաս փո րում ( Գում Գա փուում հայ կա կան մար զա կան ա կումբ), որ տեղ ստա-
ցել է վկա յա կան, և́  Թաք սիմս փո րում, այ նու հետև Գա լա թա սա րա յի ե րի տա սար-
դաց թի մում: Սա կայն ուս ման հետ չհասց նե լով հա մա տե ղել̀  թո ղել է ֆուտ բո լը: 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը Բեզ ջի յա նում ստա նա լով` Հ. Դին քը Սուրբ Խաչ 
Դպ րե վան քի մեջ ու սա նեց, այ նու հետև Շիշ լիի լի ցեյն ա վար տեց: Ա պա ա վար տե լով 
Պոլ սի բնա կան գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տի կեն դա նա բա նութ յան բա ժի նը̀  ստա-
նում է նաև փի լի սո փա յա կան կրթութ յուն և հա նուն ձա խա կողմ յան քա ղա քա կան 
պայ քա րի՝ հրա ժար վում է կեն սա փի լի սո փա յութ յան ամ բիո նի հետ կապ ված ե րա-
զանք նե րից15: Նա Թուր քիա յի մեջ ծա վալ վող ձա խա կողմ յան քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ գոր ծուն պայ քար էր ծա վա լում: Հայ կա կան հա մայն քը հայտ նի դժվա րութ յուն-
նե րից հե ռու պա հե լու և պաշտ պա նե լու նպա տա կով Դին քը և Դպ րե վան քի իր ե րեք 
ըն կեր նե րը հայ կա կան ծա գու մը չշեշ տե լու հա մար դա տա րա նի ո րոշ մամբ փո խում 
են ի րենց ա նուն նե րը16, և Հ րան տը Ֆը րաթ∗ ա նունն է ընտ րում: 

1970-1980 թթ. Կոս տանդ նու պոլ սում տա րած ված կար ծի քի հա մա ձայն՝ Դպ րե-
վան քը վե րած վել էր «կո մու նիս տա կան օ ջա խի»: Հ րանտ Դին քի` Դպ րե վան քի 
եղ բայր նե րից (ահ պա րիգ) Օր հան (Ար մե նակ) Բա քը րը TIKKO∗-ի ա ռաջ նորդ նե-
րից էր, իսկ Դինքն ու նա մտե րիմ ըն կեր ներ էին: Երկ րում տի րող քա ղա քա կան 
պայ ման նե րը խո րա պես գի տակ ցե լով` Դին քը մի կողմ է դնում խա ղաղ կյան քը 

13 Տե՛ս Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 75։
Աիդա Թանիքյանը Տիրան Բաքարի ( «Ակօսի» հիմն ադիրներից, իրավաբան) նախկին կինն էր:

14 Նույն տեղում, էջ 81-84:
15 http://www.hurriyet.com.tr/pazar/5850528.asp
16 http://web.archive.org/web/20070927203957/http://www 7. vatanim.com.tr/root.vatan ?exec=ya
zardetay&tarih=&Newsid=61569&Categoryid =4&wid=94 (այդ մասին ավելի մա նրամասն տե’ս 
T ıbrevan k i çin…, «Agos »,  8 Mayıs, 19 98, Tıbrevanklılık ruhu, «Agos», 29 Kasım, 1996, Tıbrevan k’ ın  s ol 
y anı, «Agos», 8 Ağustos, 2003):

∗ Ֆըրաթը Յըլմազ Գյունեյ կինոռեժիսորի թուրքական «Հուսալքվածները» ֆիլմի  գլխավոր 
հերոսն էր, ում անունն էլ ընտր ում է Դ ին քը (Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 106):

∗ Թուրքիայի բանվորների և գյուղացիների ազատագրության բանակ, որը ձախ 
ծայրահեղական կազմակերպություն է:

∗ «Հայ մե ծանուն վիպասան Րաֆֆու «Խենթը» պատմավեպի գլխավոր հերոսին էր նա մե զ 
հիշեցնում»,-նշել է «Ակօս»-ի հայերեն բաժնի խմբագիր Սարգիս Սերովբյանը (Tuba Çandar, նշվ. 
աշխ., էջ 185):



ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 5 1, 2017178

և մտ նում հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան հոր ձա նու տը: Այս տա րի նե րին, երբ 
ըն դա մե նը 18 տա րե կան էր, նրան շրջա պա տում «խենթ»∗ էին կո չում, քա նի որ քաջ, 
խի զախ, պոռթ կուն, նվիր յալ, ան հան գիստ և  ե ռան դուն, ա մեն խնդրի հա մար ա ռա-
ջի նը նետ վող պա տա նի էր: «Հ րան տը ծայ րա հե ղութ յան դի մող, խե լա գար, խենթ 
մարդ էր: Մի քա ղա քա կան բա նա վե ճից հե տո «խենթ» բա ռը բե րա նիցս դուրս է 
թռչում, և  ես նրան ի սկզբա նե «խենթ» ան վա նա կո չե ցի»,- հի շում է գրող Մա սիս 
Ք յուրքչ յու գի լը17:

Թեև Հ. Դին քը ծա վա լում էր հա սա րա կա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն, սա կայն 
դա չի խան գա րում, որ նա այդ տա րի նե րին դրսևո րի իր հու զա կան խառն ված քը 
Հ րանտ և Ռա քել սի րո բարձ րա կե տում: Ռա քել Յաղ բա սա նը հայ կա կան Վար դո 
ա շի րե թի (ցե ղա խումբ) ցե ղա պետ Սի յա բենթ Յաղ բա սա նի դուստրն էր: Ծն վել է 
1959 թվա կա նին: Սի յա բենթ և Դե լալ Յաղ բա սան նե րի 13 ե րե խա նե րից մեկն էր: 
Նա հա զիվ 9 տա րե կան էր, երբ մայ րը մա հա նում է∗, և վեր ջին ներս դժվա րին վի ճա-
կում են հայտն վում:

«1968 թվա կանն էր… Ս տամ բու լից մեր գյուղ են գա լիս Հ րանտ Գ յու զել յան 
քա հա նան, Տեր Կի րա կո սը և Օր հան Յուն քե սը∗… Մի քա նի օր մնում են գյու ղում»,-
հի շում է Ռա քել Դին քը18:

Հ րանտ Գ յու զել յան քա հա նան այ ցե լում է ցե ղա պետ Սի յա բենթ Յաղ բա սա նին. 
տաս նամ յակ ներ հե տո Վար դո ցե ղախմ բի գո յութ յան փաս տը հայտ նի էր դար ձել 
Պոլ սի հայ կա կան հա մայն քում: Եր կար ընդ մի ջու մից հե տո սա վե րապ րած հա յե րի 
ա ռա ջին հան դի պումն է լի նում հայ հոգևո րա կա նի հետ: Ն րա այ ցի շնոր հիվ հայ կա-
կան ցե ղա խում բը տե ղե կա ցել է, որ Թուր քիա յում ի րեն ցից բա ցի դեռ քրիս տոն յա 
հա յեր կան: Քա հա նա Գ յու զել յա նը ցե ղա պե տին ա ռա ջար կում է ա շի րե թի ե րե խա-
նե րին Պո լիս ու ղար կել̀  հայ-քրիս տո նեա կան կրթութ յուն ստա նա լու: Ցե ղա պետ 
Յաղ բա սա նը, օ րի նակ ծա ռա յե լով իր մյուս ցե ղա կից նե րին, հա մա ձայն վում է Պո լիս 
ու ղար կել իր 9-ամ յա աղջ կան`եր կու եղ բայր նե րի հետ19: Ցե ղախմ բի մյուս ան դամ-
նե րը ևս, օ րի նակ վերց նե լով, քրդա խոս շուրջ 25 ե րե խա յի ու ղար կում են Թուզ լա յի 
հայ կա կան որ բա նոց-ճամ բար: 

«Ըն տա նի քիցս, գյու ղիցս բա ժան վե լով` Ս տամ բուլ ենք գնում…Ո րոշ ժա մա-
նակ Թուզ լա յում ենք մնում…Ա ռա ջին ան գամ այս տեղ ենք սկսում հա յե րեն սո վո-
րել... Հե տո տե ղա փոխ վում ենք Ժո ղո վա րան, այ նու հետև երկ րորդ տա րե կե սին 
նա խակր թա րան ենք սկսում հա ճա խել»20,- հի շում է Ռա քել Դին քը: 

17 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 105:
Ռ աք ել Դինքի  մոր մահից հետո Սիյաբենթ Յաղբասանը երկրորդ անգամ ամուսնանում է 

հանգուցյալ կնոջ մ որ եղ բո ր դուստր Բեդրո Յաղբասանի հետ (Ն ույն տեղում, էջ 128):
∗ Ու րֆ ացի բժիշկ (http://www.dnforum.am/showthread.php/5632-Պոլսոյ-Պատանեկան-Տունը ):

18 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 125:
19 «Կինս աղա Սիյապէնտին խըջէն (աղջիկ) է: Ան իր հօտէն գողցուած քանի մը գառնուկներէն 
մեկը  եղաւ, որ մնաց Եւրոպա գաղթած իր պարագաներէն քիչ մը հ եռ ու : Խօսքը մեր մէջ,  լաւ որ 
գողցեր եմ այդ գառնուկը», - գրում է Դինքը («Մարմարա», Կոստանդնուպոլիս, 18 մարտ, 1994):
20 Նույն տեղում, էջ 63:
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Դպ րո ցին կից հար կա բաժ նում բնա կա րան էր տրա մադր վել աղ ջիկ նե րի հա մար: 
Աղ ջիկ ե րե խա նե րի պա տաս խա նա տուն Իս կու հի Հե թում յանն էր (ե րե խա նե րը նրան 
Իս կու հի մո րա քույր էին կո չում), ով Ռա քե լին իր խումբ է վերց նում: Ն րանց խմբին 
մո րա քույ րուն քըզ լա րը (morakuyr’un kızları/մո րաք րոջ աղ ջիկ ներ) էին ան վա նում: 
Ռա քել Դին քը նրան ցից մեկն էր21: Այ նու հետև, երբ Ռա քե լը Բա լա թա յում գտնվող 
հայ կա կան դպրո ցում էր սո վո րում, Հ. Դինքն այդ ըն թաց քում դպրո ցի պա տա նի-
նե րի հսկիչն էր: Նա ար տա կարգ ե րաժշ տա կան լսո ղութ յուն ու ներ. և́  դաշ նա մուր, 
և́  սազ նվա գել է սո վո րում∗: Մի օր Հ. Դին քը Ռա քե լի փաս տաթղ թա յին նկար նե-
րից մեկն ինչ-որ կեր պով գտել և մե ծաց րել էր և փոքր-ինչ գի նով ցած` սկսել էր սազ 
նվա գել: Այս պես սկսվում է նրանց սի րո պատ մութ յու նը: Ն րան սկսում են կո չել ջու-
թակ (ջու թա կի պես բարձ րա հա սակ և վա յե լուչ էր)22:

Ինչ պես նշել ենք, Վար դո ա շի րե թը 1978 թ. տե ղա փոխ վել է Պո լիս, սա կայն 
ան գամ այս տեղ ներ ցե ղա յին սո վո րույթ նե րը, այդ թվում` ներ քին ա մուս նութ յուն-
նե րը, չեն փոխ վում: Սա ար տա հայտ վել է այն ժա մա նակ, երբ Դին քը ցան կութ յուն է 
հայտ նել ա մուս նա նա լու Ռա քե լի հետ, ում ճա նա չել է դեռևս ման կատ նից∗: Վար դո 
ցե ղախմ բի ե րի տա սարդ նե րը սպառ նում են Դին քին և պա հան ջում հրա ժար վել այդ 
մտքից: Հար ցը կար գա վոր վում է միայն Հա յոց պատ րիարք Շ նորհք Գա լուստ յա նի 
մի ջամ տութ յամբ: Նա ան ձամբ է ցե ղա պետ Սի յա բեն թից աղջ կա ձեռ քը խնդրում, և 
կ րո նա սեր հա յը չի կա րո ղա նում մեր ժել բարձ րաս տի ճան հոգևո րա կա նին23:

1975 թ. փետր վա րին Հ րանտ Դին քի և Ռա քե լի նշա նադ րութ յու նը տե ղի է ու նե-
նում Ֆե րիք յո յում: Ն րանց նշա նը կա տա րում է կա թո լիկ հոգևո րա կան Հա կոբ 
Մի նաս յա նը24: Վեր ջա պես 1977 թ. ապ րի լի 23-ին Նար լը գա փուի հայ կա կան ե կե ղե-

21 Ն ույն տեղում, էջ 63, 64:
∗ Հ. Դինքը երգել շատ էր սիրում. հատկապես սիրում էր կատարել «Սարի աղջիկ» երգը:

22 Tuba  Ç andar, նշվ. աշխ., էջ 142, 144-146:
∗ Մանկատան երեխաներն ամառներն անցկացնում էին Թուզլա Քամփում (ճամբար): Այստեղ 

երեխաները «և´ աշխատում էին մեղվի պես, և´ խաղում» (http:// www.istanbulermenivakiflari.
org/tr/istanbul-ermeni-vakiflari/el-koyma-hikayeleri/yok-edilen-atlantis-uygarligi-tuzla-ermeni-co cuk-
kampi/88): Առաջին խումբը, որ ժամանել էր ճամբար, 8-10 տարեկան ե րե խաներից հավաքված 
20-հո գանոց խումբն էր, որի մեջ էր նաև Հրանտ Դինքը (8 տարեկան)(«Aşk olsun», «Agos», 5 
Te mmuz 1996 ): Ճամբարում նա շուրջ 20 երկար ու խնամյալ տարիների աշխատանք է տարել: 
«Մեր ընտանիքները, հարազատները, գիշերները հեռուն՝ քաղաքին պլպլացող լոյսերը դիտելու 
ժամանակ կը յիշէինք միայն: Լման երեք տարի, առաւօտուն արեւածագին արթննալով, մինչեւ 
կէս գիշերն երը աշխատեցանք եւ Գամփի շէնքին մէջ շինութիւնը ամբողջացուցինք: Մեր մէջ 
ամենէն կարճահ ասակներէն մին՝Զաքար, որուն Քիւթիւք՝ կոճղ անունը դրած էինք, առանձինն 
կը գրկէր ցեմենտի պարկը եւ մինչեւ տանիք կը հանէր»,- հիշում է Դինքը: Այն շրջադարձել 
է նրա ողջ կյանքը. այստեղ է ծանոթացել իր կնոջ` Ռաքելի հետ: Միասին մեծացել են, ապա 
ամուսնացել… Երեխաներն էլ այստեղ են ծնվել («Isyanımın pike uçuşları», Agos, 13 Ağustos 1999): 
«Անադոլուի(Արևմտյան Հայաստան-Է.Մ.) կանաչ դաշտերուն մէջ անմեղութեամբ իրարու հետ 
խա ղա ցող հայ եւ թուրք տղաքը իրարէ բաժնելու»,  ԱՍԱԼԱ-ի շարքերը համալրելու մեղադրանքով 
ավարտվել է «Ատլանտիդյան քաղաքակրթությունը» (http://www.dnforum.am/showthread.
php/5632-Պոլսոյ-Պատանեկան-Տունը): 
23 Տե’ս Մե լքոնյան Ռ., Իսլամացված հայերի խնդիրներ ի շուրջ, Եր., 2009, էջ 47, 48: 
24 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 151-153:
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ցում տե ղի է ու նե նում նրանց ա մուս նութ յան ա րա րո ղա կար գը, և  ողջ ըն տա նի քով 
տե ղա փոխ վում են Ֆե րիք յոյ̀  Դին քի հոր տա նը բնակ վե լու25: Ն րանք եր կու դուստր 
և մեկ որ դի են ու նե նում` Պայ ծառ ( Դե լալ), Ա րա րատ (Ա րատ) և Սե րա∗:

1980-ա կան նե րին Հ. Դին քը նոր հո րի զոն ներ հղա ցող ար տա հայ տութ յուն նե րով 
հա սա րա կութ յան ու  շադ րութ յու նը գրա վում է՝ «Յե նի Յուզ յըլ», «Զա ման» և «Բիր 
Գ յուն» թեր թե րում անկ յուն զբա ղեց նե լով: 1990-ա կան թվա կան նե րին Դին քը Ջու-
թակ26 ծած կան վամբ Կ. Պոլ սի «Մար մա րա» օ րա թեր թում` «Նոր գրքեր» ընդ հա-
նուր խո րագ րի ներ քո, ներ կա յաց րել և լու սա բա նել է թուր քա հայ հա մայն քից դուրս 
լույս տես նող բո լոր այն նոր գրքե րը, ո րոնք անդ րա դար ձել են Հայ կա կան հար-
ցին27, քա նի որ «Հայ կա կան Հար ցը թուրք հրա տա րակ չա կան մար զէ ներս այդ քան 
ալ ձեռք առ նուած ու քննար կուած հարց մը չէր ե ղած եւ «թա պու» մը ըլ լա լով տես-
նուած էր ա նընդ հատ»28: 

1996 թ. Հ. Դին քը և  իր հա մա խոհ ըն կեր նե րը հիմ նադ րում են «Ա կօս» երկ լե-
զու (հա յե րեն-թուր քե րեն, ո րը Պոլ սի մեջ նմա նա տիպ ա ռա ջին շա բա թա թերթն էր) 
պար բե րա կա նը: Այն Դին քի և  իր ըն կեր նե րի կող մից ի սկզբա նե հրա պա րակ ի ջավ 
«որ պես ան խու սա փե լի ձայն հա մա տա րած լռութ յան մեջ»29: 

Ինչ պես կա սեր արևմ տա հայ գրող, հրա պա րա կա խոս, գրաքն նա դատ, խմբա-
գիր Ար փիար Ար փիար յա նը, Թուր քիա յում խմբա գի րը պետք է լա րա խա ղա ցի 
ճարպ կութ յուն ու նե նա, հա կա ռակ դեպ քում կսայ թա քի և կ ջախ ջախ վի: Դին քը, 
հա մա ձայն խմբա գիր նե րի դեմ ի րա գործ վող թուր քա կան ա վան դույ թի, դառ նում 
է թի րա խա յին կետ: Թուր քա կան օ րենսգր քի 301 (թուր քա կա նութ յունն ա նար գող) 
հոդ վա ծով ե րեք ան գամ քրեա կան գործ է հա րուց վում նրա դեմ. «Տինք, Թր քա-
հա յե րու ապ րած լռու թեան եւ վա խի պա տին վրայ ծակ մը բա ցած ըլ լա լուն հա մար 

25 Նույն տեղում, էջ 155-159:
∗ Հրանտ և Ռաքել Դինքերն իրե նց  երեխաներին  հայկական անուններով են անվանակոչում, 

սակայն հայտնի պատճառներով երեխաների իսկ ապահովության համար անունները փ ոխվում 
են. Պայծառը (Հ. Դինքի հորական տատի անունով) դառնում է Դելալ (Ռաքել Դինքի մ որ  անունը, 
որը  քրդ ակ ան  անուն էր), իսկ Սերային Սուրբ Գրքի Սառա անունով են կոչում, Արարատն էլ 
կրճատվելով դառնում է Արատ (ն ու յն  տ եղ ում, էջ 258, 264):
26 Այս նույն առաքելությամբ հետագա տարիներին Ջութակը «Ակօս» - ում անկյուն է զբաղեցնում 
«Ջութակէն նօթա գրութիւններ» խորագրի ներքո. «Այս գի րքերուն մասին ատեն-ատեն 
ծանօթագրութիւններ ընել սկ սած էինք անցեալ երկու տարիներու ընթացքին «Մար մարա» 
օրաթերթին մէջ: Այդ աշխատութիւնները աւելի շատ նոր հրատարակուած գիրքերու մասին 
էին: Աշխատանքը պիտի շարունակենք «Ակօս» շաբաթա թե րթով, ուր պիտի ջանանք աւելի 
սիսթեմատիկ աշխատանք մը տանիլ եւ հետաքրքրուողներուն համար արխիւ մը պատրաստել: 
Ուրեմն, հաւանաբար, ժամ ան ակ առ ժամանակ մեր այս յօդուածաշարքին մէջ պիտի տեղադրենք 
նաեւ աւել առաջ Ջութակ ծածկանունով լոյս տես ած գիրքերու ծանօթագրութիւնները եւս: Մեր 
յօդուածաշարքին այս պատճառաւ տու ինք «Ջութակէն նօթագրութիւ ններ» անունը»(«Ակօս», թիվ 
22, 30 օգոստոս, 1996):
27 «Մարմարա», 12 նոյեմբեր, 1993:
28 «Ակօս», թիւ 22, 30 օգոստոս, 1996:
29 Չենգիզ Աքթար, Կոչ ներումի, Եր. , 2011, էջ 15:
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վեր ջին ա միս նե րուն ըն թաց քին ե րեք ան գամ30 «Թր քու թիւ նը ա նար գե լու» հա մար 
ամ բաս տու թեամբ իր դէմ դատ բա ցուե ցաւ»31: 

Դեռևս 1980 –  ա կան նե րին՝ հա մալ սա րա նա կան տա րի նե րին, ձա խա կողմ յան 
հատ վա ծի շար ժում նե րին մաս նա կից լի նե լու հա մար նա ե րեք ան գամ հսկո ղութ յան 
տակ է առն վել, ա միս նե րով բան տում մնա ցել և  եր կար տա րի ներ (25 տա րի32) չի 
կա րո ղա ցել ան ցա գիր վերց նել: Ինչ պես նաև քա նիցս նրա դեմ դա տեր են բաց վել 
այլևայլ ա ռիթ նե րով33 , մինչև որ ոճ րա գործ ստո րին ու ժե րը թի կուն քից սպա նում են 
նրան «Ա կօս»-ի խմբագ րա տան դի մաց:

Հ րանտ Դին քի վեր ջին ու մե ծա գույն սխալն այն հա մո զումն էր, որ Թուր քիա յում 
մար դիկ վնաս չեն տա լիս «ա ղավ նի նե րին»34. Հ րանտ Դին քը ըն կած է խմբագ րա-
տան առջև՝ «այն շատ վտան գա ւոր ու ղե ղէն զար նուած կաշ կան դուած խա ղա ղու-
թեան ա ղու նի կի մը պէս»: «Ա կօս»-ի հիմ նա դիր նե րից, հա յե րեն է ջե րի բազ մամ յա 
խմբա գիր Սար գիս Սե րովբ յանն այս ա ռու մով նկա տել է տվել, որ խփե ցին, բայց 
չմտա ծե ցին, որ նա ա ռաս պել պի տի դառ նար, իսկ ա ռաս պել նե րը չեն մեռ նում35: 

Չ խո րա նա լով ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յուն պա հան ջող խնդրի մեջ̀  նշենք այն, 
որ դա տա վա րութ յու նը դեռ շա րու նակ վում է, և  այն տա կա վին չի բա ցա հայ տել ի րա-
կան պատ վի րա տու նե րին. «Ող բեր գու թիւ նը ա ւար տուեց, սա կայն կա տա կեր գու-
թիւ նը շա րու նակ ւում է»36:

30 Առաջինը «Թուրքականությունը նախատելու» համար վեց ամիս բանտարկության 
դատապարտության վճիռն է կայացվել, սակայն պատիժը հետաձգվել է: Հաջորդը իր 
գրություննե րից մեկում «թունավորված արյուն» արտահայտությունն օգտագործվելու համար է  
դ ատ ական գործ հարուցվել, բանտարկության է դատապարտվել, սակայն սա ևս հետաձգվել է: 
Այնուհետև մեկ այլ գրության մեջ «Թուրքական արդարությունն ազդեցությա ն տակ առնելու» 
ամբաստանությամբ է դատ բացվել («Ակօս», թիվ 529, 19 մայիս, 2006, տե՛ս նաև թիվ 538, 21 
հուլիս, 2006 ):
31 «Ակօս», թիվ 529, 19 մայիս, 2006:
32 Տե՛ս «Ակօս», թիվ 498, 14 հոկտեմբեր, 2005:
33 Նույն տեղում:
34 Հրանտ Դինքը վերջին օրերին իր հոգեվիճակը վախվորած աղավնու հոգեվիճակի հետ էր 
նույնացնում, սակայն վստահ էր, որ Թուրքիայում աղավնիներին վնաս չեն հասցնում: Աղավնին 
ա նմ եղ ու թյ ան, մաքրության և բարության խորհրդանիշ է, սակայն Լիբանանում կա «Թիր օ 
փիժօն» հասկացությունը: Ձիարձակարանի նման մի վայրում հավաքվ ած  և շրջան կազմած 
մարդիկ, օ դ արձա կված աղավնիներին կրակելով, գրավ և բախտախաղ էին անում: Իսկ շրջան 
կազմած մարդկանցից շատերը սպասելով, որ աղավնին վայր ընկնի, բզկտում և իրար ձեռքից 
փախցնում են:  Հ րանտ Դինքն էլ, հարկ է ասել , որ այդ աղավնիների բախտակից ը դարձավ 
(«Ակօս», թիվ 565, 26 հունվար, 20 07 ): 
35 Ն ույն տեղում:
36 «Ակօս», թիվ 570, 2 մարտ, 2007               :
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Էլինա Միրզոյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդվածում ներ կա յաց ված են նշա նա վոր հայ լրագ րող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 
պոլ սա հայ «Ա կօս» շա բա թա թեր թի հիմ նա դիր-խմբա գիր Հ րանտ Դին քի կյանքն 
ու խմբագ րա կան գոր ծու նեութ յու նը: Լու սա բան վել են նրա կյան քի և հա սա րա կա-
կան գոր ծու նեութ յան բնու թագ րող և  ընդգծ ված կող մե րը: Դին քը Թուր քիա յի այն 
ակ նա ռու հա յե րից էր, ով հայտ նի դար ձավ՝ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե մա տի կա յի 
շուրջ բարձ րա ձայ նե լով: Փաս տե րի հա մադր ման և վեր լու ծութ յան արդ յուն քում լույս 
է սփռվել նրա կյան քի կարևո րա գույն և շր ջա դար ձա յին ի րա դար ձութ յուն նե րի վրա:
Բա նա լի բա ռեր՝ Հ րանտ Դինք, «Ա կօս», Ռա քել Դինք, Վար դո, Թուզ լա:

EPISODES FROM LIFE AND EDITORIAL ACTIVITY OF HRANT DINK
Elina Mirzoyan

SUMMARY
This article presents the life and activity of Hrant Dink, the Armenian famous journalist, 
public figure, founder and editor-in-chief of the Armenian weekly ‘’Agos’’, the typical 
sides, characteristics of Dink’s life and activity. Hrant Dink was one of the famous 
Armenians in Turkey, who had become known as one of the authors to raise the issue of 
the Armenian Genocide. In the article we also emphasize the important and main events 
in Dink’s life on the basis of the analysis of the facts.
Keywords: Hrant Dink, ‘’Agos’’, Rakel Dink, Vardo, Tuzla.

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ И РЕДАКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАНТА ДИНКА
Элина Мирзоян

РЕЗЮМЕ
В статье представлены жизнь и деятельность известного армянского журналиста, 
общественного деятеля, редактора-основателя армянской газеты «Акос» Гранта 
Динка. Освещены типичные стороны, основные вехи жизни и общественной дея-
тельности Динка. Динк был одним из выдающихся армянских деятелей в Турции, 
ставшим известным благодаря своим последовательными шагам по поднятию 
темы геноцида армян во внутритурецкой общественно-политической жизни.
Ключевые слова: Грант Динк, «Акос», Ракель Динк, Вардо, Тузла.


