Զօրակցութեան ուղերձ Սեւան Նիշանեանին
Նիշանեանին` Ուիլեամ
Սարոեանի շքանշանով պարգեւատրուելու առթիւ
Հայ մտաւորական, ազատախոհ Սեւան Նիշանեան 2014 թուականի
Յունուար ամիսէն ի վեր բանտին մէջ է : Պաշտօնական պատճառը
(“Շիրինճէին մէջ ապօրինի շինարարութիւն ընելը”) շատ տարօրինակ
եւ զարմանալի է Թուրքիոյ պէս երկրի մը յամար, ուր ապօրինի
շինարարութիւնը կը ծաղկէ եւ պետութեան գլուխ եղողներ նոյնպէս
ընդգրկուած են ապօրինի շինարարութիւններու գործընթացին մէջ :
Այլ կերպ եթէ ըսենք, Թուրքիան ապօրինի շինարարութիւն ընողներու
յամար “դրախտային երկիր մըն է” : Սակայն մինչ այժմ Թուրքիոյ
Ազգային Ժողովի քանի՞ երեսփոխան հարցում ղրկած է Թուրքիոյ
կառաւարութեան, թէ ապօրինի շինարարութեան յամար
բանտարկուածներու թիւը քանի է: Կառաւարութիւնն ալ երբէք
անանկ պատասխան մը տուած չէ, ուր կը հաստատուի պնդումը, թէ
Սեւան Նիշանեան միակն է, որ բանտարկուած է ապօրինի
շինարարութեան պատճառաւ :
Անոր ուղղուած դատական հետապնդումներու իրական պատճառը
սկիզբ առած է դեռեւս 2008 թուականէն, երբ յրատարակուեցաւ անոր
“Սխալ Հանրապետութիւն” աշխատութիւնը : Այս գիրքին մէջ
Նիշանեան անխնայ կը քննադատէ Քեմալիզմը : Այդ պահէն սկսեալ
Նիշանեան որպէս պետութեան թշնամի ընկալուեցաւ եւ աւանդաբար
մարդու իրաւունքներու պաշտպաններու դէմ կիրառուող դատաիրաւական սպառնալիքներու ենթարկուեցաւ:
Իրականութեան մէջ խնդիրը ան է, որ Նիշանեան Թուրքիոյ մէջ խօսքի
ազատութիւնը սահմանափակող երեք հիմնական երեւոյթներու վրայ
“յարձակած էր”` Քեմալիզմի, Իսլամ (2013 թուականին Թուրքիոյ
Քրեական օրէնսդրութեան 216-րդ յօդուածի համաձայն Մուհամմետին
վիրավորելու համար դատապարտուած է)եւ Հայոց
Ցեղասպանութիւն: Տակաւին անոնց յիշողութիւններու մէջ մնացած
էր հեռատեսիլային բանավեճը, որ Նիշանեան քաջութիւն ունեցած էր
դէմ դուրս գալու այդ ժամանակ Թուրքիոյ Պատմութեան հիմնարկին
ղեկաւար, ցեղասպանութեան յայտնի ժխտողներէն Եուսուֆ
Հալաճօղլուին: Աս ալ պատճառ դարձած էր, որ թրքական
հեռատեսիլը եւ եթերը վերահսկող կառոյցը արգիլած էր այս
հաղորդումը:
Իր “մեղքերը ծանրացնող գործոնները”- Նիշանեան թրքէրեն լեզուի
մասնագէտ է եւ շատ խելացի մտաւորական մը: Թուրքիոյ համար
բաւականաչափ “ավելորդ խօսող” մտաւորականներէն է: Եւ
վերջապէս հայ մըն է: Երկրի մը մէջ, ուր այս բառը որպէս հայհոյանք
կ'ընկալուի, միւս հայերէն միակ սպասելիքը անոնց բերանները գոց
պահելն է:
Մենք ալ մեր ձայնը կը մեկտեղենք “Սեւան Նիշանեանի համար
ազատութիւն եւ արդարութիւն” միջազգային կազմակերպութեան եւ
այլ մեծ հասարակական կազմակերպութիւններու բարձրացուցած
ձայնին, որոնք իրենց մտայոգութիւնը յայտնած են թրքական
պետական կառոյցներու, դատական մարմիններու կողմէ Սեւան
Նիշանեանի դէմ, պետութիւնը, պետութեան հիմնարար
սկզբունքները եւ կրոնը քննադատելու պատճառով իրականացուող
պատժամիջոցներու առթիւ : Հետեւաբար թրքական պաշտօնեաներէն
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կը պահանջենք անյապաղ ազատ արձակիլ Սեւան Նիշանեանը :

Հայաստանին եւ տարածաշրջանին մէջ մշակութային
ժողովրդաւարութեան ամրապնդումին աջակից հասարակական
կազմակերպութիւններ, Hyestart.
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