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Վաքըֆլըգիւղի ապաստանեալները 
Պէյրութ մեկնեցան

Շա բաթա վեր ջի հան գիստ օր մը պի տի 

ըլ լար իբ րեւ թէ։ Առա ւօտ կա նուխ 

ցնցուեցանք հե ռախօ սի զան գով։ Սի րելի, 

շատ սի րելի ըն կե րու հիի մա հուան գոյ ժը 

խոր տա կեց մեր վառ տրա մադ րութիւ նը։ 

Փու թա ցինք ըն կե րոջ տուն։ «Ըն կերս 

կորսնցու ցի» հեծկլտաց մեր սի րելի 

ըն կե րը։ Ապա աւել ցուց՝ «աւե լի քան 

քա ռասուն տա րինե րու ըն կերս է որ 

կորսնցու ցի»։ Ամե նամօ տիկ հա րազատ-

նե րով շրջա պատուած էր ու անոնց կար-

գին էինք նաեւ մենք, այդ աւե լի քան 

քա ռասուն տա րուայ ըն կե րու թեան մաս 

կազ մող մենք։ Ամու սիննե րով եկանք, 

որ դի ներով եկանք մեր ըն կե րոջ ցա ւը բաժ-

նե լու, սգակ ցե լու հա մար։ Ոչ մէկ առար-

կութիւն թրքա կան այն ասա ցուած քին, 

ըստ որու «կրա կը ին կած տե ղը կ՚այ րէ»։ 

Բայց պար զուեցաւ որ կրա կը բա ւական 

ըն դարձակ տեղ ին կած էր։ 

Բնու թեան հրա մայա կանն է մա հը։ 

Գի տենք որ ամէն կեն դա նի պի տի 

մա հանայ։ Մի գու ցէ չի մացող կ՚ըլ-

լայ խոր հե լով Զին ճիրլի քու յուի իս լա-

մական գե րեզ մա նատան մուտքին ալ 

խո շոր տա ռերով գրած են՝ «ամէն կեն-

դա նի մա հը պի տի ճա շակէ»։ Այ՛ո, բայց 

ինչպէ՞ս հա մոզուիլ թէ այդ «կեն դա նի» 

ընդհան րա ցու մը մեր սի րելի ըն կերներն ալ 

իր մէջ կ՚առ նէ։ Ընդհա նու րին ուղղուած 

այդ հաս տա տու մին չենք կրնար առար-

կել։ Բայց չենք կրնար դիւ րաւ հաշ տուիլ 

մե զի այնքան սի րելի ան ձե րու յա ւէտ 

բա ցակա յու թեան խոր հուրդին հետ։

Կար ծես նա խախ նա մու թիւնը մեզ 

դաս տիարա կել ու զէ, վրայ կը հասցնէ 

մա հուան զան գուածա յին բնոյթ ու նե-

ցողը։ Այս ան գամ լու րը կու գայ 

հե ռուստա կայան նե րու մի ջոցաւ։ Մա նիսա 

քա ղաքի Սօ մա գա ւառին մէջ հան քա փոր-

ներ գետ նի 400 մեթր ստո րոտը բազ մա-

հարիւրնե րով կը մա հանան։ Թղթա կից ներ 

խօ սափո ղը կ՚եր կա րեն իրենց հա րազատ-

նե րէն լուր մը ստա նալու հա մար դէպ-

քի վայ րը փու թա ցող ժո ղովուրդին։ 

Քա նի կը յա ռաջա նան ժա մերը յոյ սը 

կը վե րածուի յու սալքու թեան, եւ դուրս 

կու գան մար դու պատ կերներ։ «Հայրս 

ներսն է» կ՚աղա ղակէ երի տասար դուհի 

մը։ Անոր տա րեկից մի ու րի շը եղ բօրմէն 

լուր կը սպա սէ։ Մի ջին տա րիքով կին մը 

թէ ամու սի նը եւ թէ փե սան թո ղած է այդ 

400 մեթր խո րու թեան մէջ։ 

Պա տաս խա նատու ներ կը յայտնեն թէ 

այս հան քը նրբանցքնե րու ձե ւով հո րիզո-

նական կ՚եր կա րի շուրջ եօթը քի լօմեթր 

տա րած քի մը վրայ։ «Աշ խա տապա հի 

փո խանակ ման մի ջոցին կա յացաւ աղէ տը։ 

Փրկուած նե րը դեռ իրենց աշ խա տավայ-

րը չհաս նողներն են։ Իսկ հան քի խո րը 

գտնուող նե րուն հա մար շատ աւե լի մտա-

հոգ ենք» ըսե լով կ՚աւար տէ իր խօս քե-

րը։ Կ՚աւար տէ՞ իս կա պէս։ Խու ճապ կը 

տի րէ Սօ մայի հան քի առ ջեւ եւ քա ղաքի 

հի ւան դա նոցի մուտքին։ Լրա տու գոր ծա-

կալու թիւններ օրն ի բուն ու ղիղ եթե րով 

հա ղոր դում կը կա տարեն։ Այդ պայ մաննե-

րու տակ ալ խօս քը եր բեք չ՚ա ւար տիր։ 

Չա ւար տիր՝ բայց մի ջոց մը վերջ տեղ ալ 

չի հաս նիր։ Ժխո րի կը վե րածուի խօս-

քը եւ ձայ նի տպա ւորու թիւն մը ըլ լա-

լով կը մնայ արագ անցնող նկար նե րու 

ետին։ Նկար ներ՝ որոնց նա յելով կա րելի 

է խօ սիլ կեան քի ու մա հուան բա զում 

խոր հուրդնե րու մա սին։

«Մահ չի մացեալ մահ, մահ իմա ցեալ 

ան մա հու թիւն» ըսած էր սպարապետը 

իր զօր քը դէ պի մահ առաջ նորդե լէ առաջ։

Ար դեօք մնա ցա՞ծ է չի մացեալ մահ։ 

Հա ւանա բար մնա ցած ըլ լա լու է, քա նի 

որ ոմանք կը մեր ժեն վշտակ ցութիւն 

մը հրա տարա կել իրենց թեր թին մէջ, 

պատ ճա ռաբա նելով թէ «ինը տա րի է 

մե զի ծա նու ցում չէք տուած, մենք ալ 

այս վշտակ ցութիւ նը հրա տարա կել կը 

մեր ժենք»։

Մեր սի րելի ըն կե րու հին Պէ թի Էլ պէն 

յատ կութիւն մը ու նէր։ Աւե լի քան 42 

տա րինե րու ըն թացքին ոչ ոք վի րաւո-

րուած էր իր խօս քե րէն կամ վար մունքէն։    

Մենք ու Մերոնք
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առանց անցագիրի Թուրքիա բերուած ըլլալնուն, օրինական ձեւակերպութիւններ եւ թղթաբանութիւններ 
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քէսապահայեր Հինգշաբթի օրուայ թռիչքով նախ հասան Իսթանպուլ, ուրկէ շարունակեցին դէպի Պէյրութ։ 

Այս ճամբորդութեան ընթացքին Վաքըֆլըգիւղի գիւղապետը եւ գիւղի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ 

թաղային խորհուրդի ատենապետը կ՚ընկերակցին տարեց ու խնամքի կարօտ քէսապցիներուն։   

Մուշէն մնացածը փրկելու համար

Իսթանպուլահայ խնամա կալու թիւննե-
րու եւ թա ղական խոր հուրդնե րու ներ-

կա յացու ցիչնե րու մէկ տե ղու մով գո յացած 
ՎԱ ՏԻՓ հար թա կը 12 Մա յիս Եր կուշաբ-
թի երե կոյ գու մա րեց իր 38-րդ նիս տը։ 
Հար թա կի նա խագահ Պետ րոս Շի րինօղ լու 
ժո ղովա կան նե րուն փո խան ցեց Վար չա պետի 
ցա ւակ ցա կան պատ գա մէն ետք Ան գա րայի 
մէջ Մա յիսի մէ կին կա յացած հան դիպման 
մա սին տե ղեկու թիւններ։

Պե տական հա մակար գի գա գաթին 
հետ կա յացած այս ժո ղովի օրա կար գին 
մէջ կա րեւոր տեղ կը գրա ւէր «կա նոնագ-
րութեան» խնդի րը։

Շի րինօղ լու նախ յայտնեց թէ Վար չա-
պետ Էր տո ղան շատ ջերմ կեր պով դի մաւո-
րած է զի րենք։ Վար չա պետին վա քըֆ նե-
րէ պա տաս խա նատու օգ նա կանը Պիւ լէնտ 
Արընչ ակ նարկած է չե ղեալ հա մարո ւած 
նա խորդ կա նոնագ րութեան փո խարէն նոր 
կա նոնա գիր մը պատ րաստե լու անհրա ժեշ-
տութեան։ Արըն չի ելոյ թէն ետք Արամ Արք. 
Աթէ շեան, «Ու րեմն դուք ալ Պատ րիար քա-
րանի կնի քը կրող կա նոնագ րութեան առա-
ջար կը նկա տի ու նե ցէք» ըսած է։ Շի րինօղ լու 
այս ծա նօթու թիւննե րը փո խան ցե լէ ետք ըսաւ 
թէ կա նոնագ րութեան նիւ թը մեր օրա կար գի 
կա րեւո րագոյն նիւթն է եւ իբ րեւ հաս տա-
տու թիւններ ժամ առաջ հա սարա կաց եզր 
մը գո յաց նե լով լու ծե լու ենք այս խնդի րը։

Ժո ղովա կան նե րէն ոմանք դժգո հու թիւն 
յայտնե ցին այս զար գա ցումնե րէն տե ղեակ 
չըլ լալնուն պատ ճա ռաւ։ Շի րինօղ լու ըսաւ 
որ այս առար կութիւ նը կա րելի չէ իրեն 
ուղղել, քա նի որ հրա ւէրը իր մէ չէ եկած։

Մերթ ընդ մերթ աղմկա լից բա նավէ-
ճերով շա րու նա կուող ՎԱ ՏԻՓ-ի ժո ղովը 
Շի րինօղ լո ւին Ս. Փրկիչ հի ւան դա նոցին 
վե րադար ձո ւած կա լուած նե րուն եւ Պէյ քօ-
զի եկե ղեց ւոյ հո ղամա սին հետ առնչո ւած 
բա ցատ րութիւննե րով վերջ գտաւ։

Խմբագ րութեան կող մէ՝ 

Կ՚ակնկա լուէր որ հա սարա կու թեան 
ըն կե րատնտե սային կա ռոյ ցի հետ առնչո-
ւած խնդիր նե րու նա խօրեակին շատ աւե-
լի շի նիչ եւ լուրջ ոճ մը տի րապե տէր 
ժո ղովին։ Ափ սոս որ ՎԱ ՏԻՓ-ի ժո ղով նե-
րուն չենք հան դի պիր նման դրա կան եւ 
գործնա կան մեր ձե ցումնե րու։ Հե տեւա բար 
Պատ րիար քա րանին ամէն առի թով յա ռաջ 
բե րած նիւ թա կան կա րիք նե րուն պատ ճա-
ռած դժգո հու թիւնը, հան գա նակու թիւննե րու 
հե տեւան քը պատ րիար քա կան ընտրու թեան 
նիւ թին օրա կար գի չի գա լը կամ կա նոնագ-
րի խնդի րին անե լի մատ նո ւիլը յա րատեւ 
շփո թի մը տե ղի կու տան։ Մա մուլն ալ 
պէտք է հա սարա կու թիւնը լու սա ւորե լու, 
դէպ քե րը ար ձա նագ րե լու եւ հե տապնդե լու 
ուղղու թեամբ կամք դրսե ւորէ։ Իբ րեւ ԱԿՕՍ, 
բո լորիս եւ մա նաւանդ յա ջորդ սե րունդնե-
րուն ապա գան բնո րոշող այս նիւ թե րու 
շուրջ պի տի շա րու նա կենք յստակ զար-
գա ցումներ սպասել։ 

Երկամեայ Սեբաս տա հայոց 

Հայ րե նակ ցա կան միու թեան 

ջան քե րով, Մխի թարեան 

Սա նուց միու թեան սրա-

հին մէջ կազ մա կեր պուած 

Մխի թար Աբ բա հօր կեան-

քի ու գոր ծունէու թեան 

մա սին բա նախօ սու թիւնը 

տե ղի ու նե ցաւ ան ցեալ 

9 Մա յիս Ուրբաթ երե-

կոյ։ Օրուան բա նախօ սը, 

այդ ուղղու թեամբ ամե-

նահե ղինա կաւոր մաս նա-

գէտն ու գիտ նա կանը՝ Հայր 

Լե ւոն Զէ քիեան, հան գա մանա լից 

կեր պով եւ ընդհա նու րի փա փաքին 

ըն դա ռաջե լով հա յերէն եւ թրքե րէն լե զու նե րով 

ար տա յայ տուեցաւ Սե բաս տա ցի Մխի թարի 

կեան քին, գոր ծունէու թեան, հայ լե զուին ու 

մշա կոյ թին բե րած մեծ նպաս տի մա սին։

Հայր Լե ւոնի Պոլ սոյ ներ կա յու թե նէն 

օգ տուելով մեր երի տասարդ աշ խա տակից-

նե րէն Գա րին Պալ հար ցազրոյց մը ու նե-

ցաւ գիտ նա կան-վար դա պետին հետ, զոր 

փոքր յա պաւումնե րով կու տանք մեր Բ. 

էջին մէջ։

Ինչ լաւ է որ Պարթեւ կ՚երգէ
ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Վեր  ջերս իս  թանպու   լա       հայ երաժշտա  -

կան ապ   րումնե   րու նօս   րա       ցած բնա  -

գաւա   ռին մէջ տի   րող տխուր հո   սան   քին դէմ 

ան   հա       տական պայ   քա       րով մը կը թիավա  -

րէ սի   րուած եր   գիչ Պար   թեւ Կա   րեան։ Ան 

բա   ցի իր ան   հա       տական ներդրու   մէն, յա   ճախ 

կազ   մա       կերպչա   կան եւ ու   սուցո   ղական առա  -

քելու   թիւննե   րով նոր հո   րիզոն   ներ կը բա   նայ 

երի   տասարդ սե   րունդի երա   ժիշտնե   րուն առ  -

ջեւ։ Կը գոր   ծակցի ու շարժման կ՚անցնէ 

երգչա   խումբեր։ Նուագա   խումբեր կը ներ   կա      -

յաց   նէ հան   րութեան։ Եւ այս բո   լորը կ՚ընէ 

երաժշտու   թեան պա   պակ հո   գինե   րուն հայ  -

կա       կան զով զե   փիւռ մը պար   գե       ւելով։ Իր 

հա   մես   տութիւ   նը ոտ   նա       կոխած չըլ   լանք, եթէ 

հա   մար   ձա       կինք ըսել թէ «Պար   թե       ւը պոլ   սա      -

հայու   թեան պար   գեւն է՝ հա   յաշ   խարհին»։

Այդ պար   գե       ւի 2014-ի հունձքն էր որ 13 

Մա   յիս Երեք   շաբթի երե   կոյ զուարթ ապ  -

րումներ մա   տու   ցեց Շիշ   լիի «Քէնթ» դահ  -

լի       ճը լեց   նող երաժշտա   սէր   նե       րուն եւ իր 

երկրպա   գու   նե       րուն։

Կրկին խնա   մեալ յայ   տա       գիր մը մշա  -

կուած էր հայ   կա       կան երաժշտու   թեան թէ 

ժո   ղովրդա   կան եւ թէ էսդրա   տային (փոփ) 

եր   գա       ցան   կէն ընտրուած։ Բե   մին վրայ իրեն 

կ՚ըն   կե       րակ   ցէին ար   ժէ       քաւոր երա   ժիշտներ։ 

Ստեղ   նա       շարա   յին գոր   ծիքնե   րով Ռո   պէր Տո  -

ղանայ, կի   թառ, պաս-կի   թառ եւ քոնթրպա  -

սով Արի Հեր   կել ար   դէն Պար   թեւ Կա   րեանի 

ան   մի       ջական ու բազ   մա       մեայ ըն   կերներն են, 

որոնք բա   ցի իրենց երաժշտա   կան կա   րողու  -

թե       նէն, հա   յեցի ճա   շակով ալ կը զօ   րակ   ցին 

նմա   նատիպ ձեռ   նարկնե   րու։ Իսկ այս ան  -

գամ Պար   թեւ Կա   րեան իր կող   քին ու   նէր 

վաս   տա       կաւոր կի   թառա   հար Պերճ Երա  -

մեանը, հա   րուա   ծային գոր   ծիքնե   րով Ռաֆ  -

ֆի Տէր   գէոր   գեանը, պա   թէրիի վրայ Ար   տա 

Ու   յա       րը եւ ջու   թա       կով ալ Մէ   թէհան Տա   տան։

Հա   մեր   գի ըն   թացքին Մա   րալ Չաղ   լը       չու  -

պուքճու մե   նակա   տարումնե   րով եւ երկրոր   դա      -

կան ձայ   նե       րով փայ   լը աւել   ցուց հա   մեր   գին։

Պար   թեւ եւ Առա   գաստ Պան   տի հա  -

մեր   գը իրա   կան յաղ   թա       նակ մըն էր բե   մի 

երա   ժիշտնե   րուն հա   մար։ Եր   ջանկու   թիւն մը 

հան   դի       սատե   սին եւ ափ   սո       սանք մը բո   լոր 

բա   ցակա   ներուն հաշ   ւոյն։ Իսկ մե   զի հա   մար 

ամե   նագե   ղեցիկ երե   ւոյ   թը խան   դա       վառ երի  -

տասարդնե   րու ինքնա   բուխ շուրջպարն էր, որ 

գո   յացաւ սրա   հի կեդ   րո       նական անցքին մէջ, 

հա   մեր   գի վեր   ջա       ւորու   թեան մօտ նուագուած 

մշե   ցինե   րու աննման «Զար   թիր լաօ»ով.-

«Խու   ժան աս   քեար, զօրք է հա   ներ,

Եկեր Մշոյ դաշտն է պա   տեր…»  

ՈՒՅԿԱՐ ԿԻՒԼԹԷՔԻՆ

uygargultekin@agos.com.tr

Քալէ թաղա մա սը Մուշ քա  ղաքի հայ  կա  -

կան հնա  գոյն բնա  կավայրն է։ Պատ -

մա   կան Մու  շէն այ  սօ   րուայ մնա  ցած այս 

եզա  կի վայ  րը նա  խապէս թեր  թիս հրա -

տարա  կու  թիւննե  րով օրա  կար  գի եկած էր, 
երբ Վար  չա   պետա  րանի կող  քին գոր  ծող 
ԹՕ  ՔԻ շի  նարա  րական ըն  կե   րու  թիւնը բնա -
կելի շէն  քեր կա  ռու  ցե   լու հա  մար փլցու -
ցած էր թա  ղամա  սի պատ  մա   կան շէն  քե  -
րը։ «Ակօս»ի հրա  տարա  կու  թե   նէն ետք այդ 
փլու  զումէ փրկուեցան պատ  մա   կան Սուրբ 
Աս  տուածա  ծին եկե  ղեցին եւ բնա  կելի շէնք 
մը։ Եկե  ղեցին գան  ձա   խոյզնե  րու կող  մէ բազ -
միցս աւե  րուած էր ար  դէն ու այժմ միայն 
չորս պա  տերը կան  գուն են։ Մշա  կոյ  թի 
Նա  խարա  րու  թեան գրան  ցումէն ետք կը 
սպա  սուի, որ պահ  պանման մի  ջոց  ներ ալ 
ապա  հովուին։

30 Մար  տի շրջա  նային ընտրու  թիւննե  րէն 
ետք պաշ  տօ   նի եկած Մշոյ նոր քա  ղաքա -
պետ Ֆէ  յատ Ասիա «Ակօս»ին յայտնեց, որ 
եկե  ղեց  ւոյ վե  րանո  րոգ  ման հա  մար սկսած 
են նա  խագիծ  նե   րու մշակ  ման գոր  ծին։

Միւս կող  մէ Ճար  տա   րապետ  նե   րու Սե -
նեակի Մու  շի Վար  չութեան յա  րու  ցած դատն 

ալ վճի  ռի մը յան  գե   ցաւ եւ դա  տարա  նը 

որո  շեց, որ նա  խապէս ությար  կա   նի ըլ  լա  -

լով նա  խատե  սուած ԹՕ  ՔԻ-ի շէն  քե   րը սահ -

մա   նուին վեց յար կով։

Ժողով՝ այո, 
արդիւնք՝ ոչ

Յիշելով Մխիթար 
Սեբաստացին

Նախքան 1915 թիւ, 

Մուշ քաղաքը իր 

299 եկեղեցիներով, 

94 վանքերով, 53 

ուխտավայրերով եւ 

5669 աշակերտներու 

ուսում ջամբող 135 

դպրոցներով հայկական 

կարեւոր կեդրոն մըն 

էր։ Վերոյիշեալ Սուրբ 

Աստուածածինը քաղաքի 

գլխաւոր եկեղեցին էր։ 

Կեդրոնի այլ հայկական 

եկեղեցի մըն ալ 

վերածուած էր մզկիթի։  

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ԱԼԻՏԱ ԷՕԶՍԻՄՈՆԵԱՆ
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Ուրֆայի տե  ղական մա  մու  լի «Ենիուրֆա» 

թեր  թին մէջ Նայիֆ Քաչ  մա   զի կող -

մէ խմբագ  րուած ըն  դարձակ լու  րէն կը տե -

ղեկա  նանք, որ քա  ղաքին կեդ  րո   նէն 10 Քմ. 

հե  ռաւո  րու  թեամբ այժմ Տա  ղէթէ  ղի անուան 

ար  ժա   նացած Կեր  մուշ գիւ  ղի (տե  ղացի -

ներու կող  մէ Կար  մունջի վե  րածուած նախ -

կին Կա  մուրջ գիւ  ղը) եկե  ղեցին գան  ձա  -

խոյզնե  րու կող  մէ տե  ւաբար կը թա  լանուի։ 

Տա  րած  քի շի  նարա  րու  թեան վայր ըլ  լա   լով 

նշա  նակուելէն ետք թափ առաւ նոր շէն -

քե   րու կա  ռու  ցումը։ Եկե  ղեց  ւոյ շրջա  կայ  քը 

Մշա  կոյ  թի Նա  խարա  րու  թեան կող  մէ Զբօ -

սաշրջու  թեան Զար  գացման կեդ  րոն հռչա -

կուե  ցաւ, բայց եկե  ղեց  ւոյ վի  ճակը կը շա -

րու  նա   կէ ան  տէր ու ցա  ւալի մնալ։

Կէօպէք  լի   թէփէ կո  չեալ հնա  խու  զա   կան 

բլու  րի մեր  ձա   կայ Կեր  մուշ գիւ  ղի մէջ կա -

ռու  ցուած Հայ  կա   կան եկե  ղեցին բա  զում 

տա  րիներ ախոռ ըլ  լա   լով օգ  տա   գոր  ծուած 

էր։ «Զբօ  սաշրջու  թեան զար  գացման տա -

րածք» հռչա  կուե  լէ ետք եկե  ղեցին ան  ցեալ 

տա  րի մաք  րուեցաւ, բայց այս ան  գամ ալ 

գան  ձա   խոյ  զե   րուն թի  րախ դար  ձաւ։ Եկե -

ղեց  ւոյ շուրջը խլուրդի բոյ  նի դար  ձած ու 

շրջա  նին բա  ցուող բազ  մա   թիւ փո  սերը կա -

ռոյ  ցին բա  ւական մեծ վնաս  ներ տուած են։ 

Գիւ  ղի եր  թե   ւեկու  թեան ու  ղին ալ անխնա -

մու  թեան մատ  նուած է։ 

Վկա  յու  թիւննե  րու հա  մաձայն Կեր  մուշի 

մէջ նախ  քան 1915 թուական կը բնա -

կէին շուրջ հա  զար հա  յեր։ Այդ թուակա  նէն 

ետք հա  յաթափ եղած գիւ  ղին մէջ առա  ջին 

ան  գամ ան  ցեալ տա  րի կրօ  նական արա -

րողու  թիւն կա  տարուեցաւ։ Տա  ղէթէ  ղի գիւ -

ղի բնա  կիչ  նե   րը կը յայտնեն թէ ինչպէս 

իրենք, ոս  տի   կան զօ  րաց զի  նուոր  ներն ալ 

ճա  րահատ կը մնան գան  ձա   խոյ  զե   րու հետ 

պայ  քա   րի մէջ։

Հար  րան հա  մալ  սա   րանի գե  ղարուես -

տի պատ  մութեան բաժ  նի դա  սախօս  նե   րէն 

Տոց. Ճի  հատ Քիւրքճի  ւօղ  լու եւ քա  ղաքա -

յին խոր  հուրդի ատե  նապետ Սապ  րի Տիշ -

լի ցաւ կը յայտնեն մա  նաւանդ սրբա  վայ  րի 

մը պահ  պանման մէջ այսքան թե  րացած 

ըլ  լալնուն պատ  ճա   ռաւ։

Կեր  մուշի եկե  ղեցին 2011-ի ընտրու  թիւննե -

րու ժա  մանակ ԱՔՓ կու  սակցու  թեան «չորս 

տա  րի, 400 նա  խագիծ» անուն գրքոյ  կի մէջ 

ալ տեղ գտած էր որ  պէս վե  րանո  րոգուելիք 

պատ  մա   կան ժա  ռան  գութիւն։

Եկե  ղեց  ւոյ յու  շա   քարը կոր  սուած է, 

ուստի դիւ  րին չէ հիմ  նադրու  թեան մա  սին 

փաս  տա   ցի վկա  յու  թիւններ ու  նե   նալ։ Սա -

կայն տե  ղացի ժո  ղովուրդի մօտ այս մա -

սին աւան  դութիւննե  րը զրոյ  ցի ձե  ւով կը 

շրջին։ Այդ զրոյցնե  րէ մէ  կուն հա  մաձայն 

եկե  ղեցին կա  ռու  ցած են եօթը եղ  բայրներ, 

ընդմիշտ մեր  ժե   լով ու  րիշնե  րու օգ  նութեան 

առա  ջարկնե  րը։ 

«Մխիթար նայելով արեւմուտք, 
 կառչած էր իր արմատներուն»

Կերմուշի Հայ եկեղեցին կը թալանուի

ԳԱՐԻՆ ՊԱԼ

karinbal89@gmail.com

Սեբաստացի Մխիթար ի՞նչ դժուարու -

թիւններ ու  նե   ցաւ իր միաբա  նու  թեան հիմ -

նումի ըն  թացքին։

Հ. Լե  ւոն.- Նախ ըսենք որ որե  ւէ միու -

թիւն կամ միաբա  նու  թիւն հիմ  նե   լը ար  դէն 

դիւ  րին գործ չէ։ Միաբա  նու  թիւն կը նշա  նակէ 

որ որոշ մար  դիկ ըն  տա   նիքի մը պէս իրենց 

կեան  քը կը միաց  նեն, օր ու գի  շեր միասին 

կը մնան ու կ՚ապ  րին։ Այ  սինքն մե  ծագոյն 

դժուարու  թիւնը հա  ւատ  քի ու գա  ղափա  րի 

վրայ հիմ  նուիլն է։ Երկրորդ դժուարու  թիւնը 

այն է, որ միաբա  նու  թիւննե  րու հիմ  նա   դիր -

նե   րը նիւ  թա   կան չգո  յու  թիւն մը կ՚ապ  րին, 

քա  նի որ գա  ղափա  րապաշտ մար  դիկ են։ 

Ու  րիշ խո  չըն  դոտ մըն էր նաեւ Մխի  թար Աբ -

բա   հօր դէմ յա  րու  ցուած կեան  քի դժուարու -

թիւննե  րը։ Ճիշդ է որ 1600-ական  նե   րը հայ 

ոս  կե   դար մը չեն, բայց այդ շրջա  նին կար 

հայ տպագ  րութիւ  նը եւ ան շատ մեծ իրա -

կանու  թիւն մըն էր։ Մխի  թար Աբ  բա   հայ  րը 

թէեւ դրամ չու  նէր, բայց իր շուրջը, հայ -

կա   կան գա  ղութնե  րուն մէջ մշա  կու  թա   սէր 

մար  դիկ կա  յին, որոնք դրա  մագ  լուխ ու  նէին։ 

Այդ շրջա  նին հայ ժո  ղովուրդի մէջ դա  ւանա -

բանա  կան պայ  քարնե  րը սուր հան  գա   մանք 

առեր էին, այս ալ լա  տին  մի  սիոնա  րու -

թեան ազ  դե   ցու  թիւնն էր, որ յա  տուկ հարց 

մըն է։ Նաեւ պարզ դժուարու  թիւն մը, Մխի -

թար Աբ  բա   հայ  րը հայ  կա   կան միաբա  նու  թիւն 

պի  տի հիմ  նէր. եթէ ոեւէ մար  դիկ միաց  նե  -

լը դժուար է, հայ մար  դիկ միաց  նե   լը քիչ 

մը աւե  լի դժուար է։

Ին  չո՞ւ Վե  նետի  կի մէջ հիմ  նուեցաւ միաբա -

նու  թիւնը եւ ոչ ու  րիշ տեղ։

Հ. Լե  ւոն.- Միաբա  նու  թիւնը Պո  լիս հիմ -

նուած է, Մխի  թար Աբ  բա   հայր ստի  պուած 

էր Վե  նետիկ գաղ  թել, գլխա  ւոր պատ  ճա  -

ռը դա  ւանա  բանա  կան (յա  րանուանա  կան) 

վէ  ճերն ու Պոլ  սոյ Պատ  րիար  քին բռնած 

դիրքն էր։

Այդ ժա  մանակ Օս  մա   նեան կայսրու -

թիւնը պատ  րիարքնե  րուն մեծ իշ  խա   նու  թիւն 

տուած էր։ Միաբա  նու  թեան հիմ  նումին մէջ 

շատ յստակ գա  ղափար մը ու  նէր Աբ  բա  -

հայ  րը, ան արեւ  մուտքէն օրի  նակ կ՚առ -

նէր։ Իր առա  ջին աշա  կերտնե  րը, որոնք 

ինը հո  գի էին կը հա  ւաքէ ու կ՚ըսէ.- «Ո՞վ 

որ ին  ծի հետ գոր  ծել կ՚ու  զէ պէտք է, որ 

ցկեանս հնա  զան  դութեան ուխտ կա  տարէ 

ին  ծի»։ (Հնա  զան  դութեան ուխտ Լա  տին 

վա  նակա  նու  թեան մէջ վա  նական կա  յու -

նութիւն կը կո  չուի)։ Այդ ինը աշա  կերտնե -

րը կ՚ըն  դունին։ Բայց 1703-ին Մխի  թար 

կը ստի  պուի թո  ղուլ Պո  լիսը։ Ան կը նա -

խընտրէ անցնիլ Վե  նետիկ։ Թէեւ աւե  լի 

վերջ կրնար նաեւ հան  գիստ կեր  պով Պո -

լիս վե  րադառ  նալ, քա  նի որ պատ  րիար  քը 

այն ժա  մանակ Յով  հաննէս Կո  լոտ Բա  ղիշե -

ցին էր, որ Մխի  թար Աբ  բա   հօր հան  դէպ 

մեծ հա  մակ  րանք ու  նե   ցած է, ան կրնար 

պատ  րիար  քին հետ գոր  ծել։ Մխի  թար սա -

կայն հե  ռատես էր, նա  խընտրեց Վե  նետի -

կը, որ հա  մաշ  խարհա  յին տպագ  րութեան 

ամե  նամեծ կեդ  րոնն էր։ Այսպի  սով ան իր 

գլխա  ւոր եւ մե  ծագոյն առա  քելու  թի   ւը կը 

նուիրէր տպագ  րութեան մի  ջոցով հայ ժո -

ղովուրդի լու  սա   ւորու  թեան։ Ան հասկցած 

էր, որ տպագ  րութիւ  նը այն նոր գիւտն է, 

խա  ղաղա  րար զէնքն է որ մար  դոց միտ  քե  -

րը պի  տի փո  խէր եւ պի  տի յա  ռաջաց  նէր։ 

Ան նաեւ Վե  նետի  կի մէջ շատ բա  րեկամ -

ներ ու  նէր, մա  նաւանդ Տո  ճը (Վե  նետի  կի 

հան  րա   պետու  թեան թա  գաւո  րը), որ վան  քը 

նուիրած էր Մխի  թարին, խորհրդան  շա   կան 

գի  նի մը փո  խարէն։

Ի՞նչ էր Մխի  թար Աբ  բա   հօր դե  րը հայ -

կա   կան արուես  տի, լե  զուի եւ գրա  կանու -

թեան մէջ։

Հ. Լե  ւոն.- Շատ մեծ է Մխի  թար Աբ -

բա   հօր դե  րը հայ  կա   կան արուես  տի, լե  զուի 

եւ գրա  կանու  թեան մէջ։ Զուտ անձնա  կան 

գետ  նի վրայ իր եր  կու կո  թողա  յին գոր  ծե  -

րը «Հայ  կա   զեան Բա  ռարա  նը» եւ «Մակ -

նիի Մեկ  նութիւ  նը» եր  կու գլուխ գոր  ծոցներ 

են, որոնք հայ գի  տու  թեան ան  դաստա -

նին մէջ յա  ւեր  ժա   կան ներդրում կա  տարած 

են։ Մա  նաւանդ «Հայ  կա   զեան Բա  ռարա  նը» 

հայ բա  ռարա  նագի  տու  թեան առա  ջին մեծ 

բնորդն (model) է, հա  մաշ  խարհա  յին չա -
փանի  շով։ «Մակ  նիի Մեկ  նութիւ  նը» հա  զարէ 

աւե  լի էջ  նոց հաս  տա   փոր գիրք մըն է։ Ար -

շակ Չո  պանեան Միաբա  նու  թեան մա  սին 

ըսած է.- «Մեր հայ իրա  կանու  թեան մէջ, 

եւ  րո   պական լա  ւագոյն իմաս  տով կազ  մա  -

կեր  պութեան ամե  նամեծ օրի  նակը տուած 

է Մխի  թարեան Միաբա  նու  թիւնը։ Ան կազ -

մա   կեր  պութեան գա  ղափար մը մտցուց մեր 

հայ իրա  կանու  թեան մէջ։ Մխի  թար Աբ  բա   հօր 

արեւ  մուտքի էու  թիւնը կը ջա  նայ հասկնալ, 

ինչ որ ամե  նալաւն է եւ ինչ որ կրնայ իր 

ժո  ղովուրդին օգուտ բե  րել։ Ան կը ներշնչուի 

Եւ  րո   պայի մէջ գո  յու  թիւն ու  նե   ցող լու  սա   ւորու -

թեան շար  ժումէն։ Ան կ՚ըն  դունի հա  յու  թեան 

աւան  դա   կան ըմբռնու  մը մեր ինքնու  թեան, 

որ հիմ  նուած է Մ. Մաշ  տո   ցէն սկսեալ, 

գլխա  ւորա  պէս մշա  կոյ  թի վրայ։ Իր մե  ծու -

թիւնը այն է, որ ան նա  յելով արեւ  մուտք, 

կառ  չած է իր ար  մատնե  րուն։

Մխի  թարեան Միաբա  նու  թեան գրա -

դարա  նի մա  սին ի՞նչ կրնաք ըսել 

Հ. Լե  ւոն.- Մխի  թարեան միաբա  նու  թեան 

գրա  դարա  նը հա  յագի  տական ամե  նաճոխ 

գրա  դարան  նե   րէն մէկն է։ Ան  ցեալին շատ 

լաւ սո  վորու  թին էր, աշ  խարհի բո  լոր կող  մե   րէ 

հրա  տարա  կուած հա  յերէն լե  զուով գիր  քեր, 

թերթ եւ կամ հա  յոց մա  սին հրա  տարա -

կու  թիններ կը ղրկուէին բո  լոր հայ  կա   կան 

գրա  դարան  նե   րը։ Մին  չեւ 1960-1970ական 

թուական  նե   րը Մխի  թարեան միաբա  նու  թեան 

գրա  դարան  նե   րը՝ Վե  նետիկ եւ Վիեն  նա ու -

նէին բո  լոր հա  յագի  տա  կան գիր  քե   րը, որոնք 

հա  յերէն լե  զուով հրա  տարա  կուած են եւ հա -

յերու մա  սին են։ Այժմ ան  ցեալի սո  վորու -

թիւնը դադ  րած է։ Հե  ղինակ  ներ իրենց փա -

փաքին հա  մաձայն կը ղրկեն իրենց գիր  քե   րը 

գրա  դարան  նե   րուն։ Իսկ ներ  կա   յիս գիր  քե   րը 

գնելն ալ իր դժուարու  թիւննե  րը ու  նի։ Հին 

ժա  մանա  կի պէս գիր  քե   րու փո  խանակ  ման 

սո  վորու  թիւնն ալ դադ  րած է, շատ մը գրա -

դարան  ներ չեն ըն  դունիր փո  խանա  կու  մը։ 

Վեր  ջին քա  նի մը տաս  նեակ տա  րինե  րուն 

(40 տա  րի) գրա  դարան  նե   րը բա  ւական նեղ 

դրու  թեան մատ  նուեցան, ներ  կա   յիս գրա -

դարան  նե   րը ժո  ղովուրդին բաց են, յա  տուկ 

ժա  մադ  րութեամբ։ Հա  մացան  ցա   ցին դրու -

թիւն չկայ։ Դժբախ  տա   բար Վե  նետի  կի եւ 

Վիեն  նա   յի գրա  դարան  նե   րը ժա  մանա  կակից 

առու  մով այժմէական գրա  դարան  ներ չեն։ 

Գիր  քե   րու քա  նակը Վե  նետի  կի մէջ մօտ 

100-120.000 է, մա  մու  լի հա  ւաքա  ծոն Վիեն -

նա   յինը ամե  նակա  տարեալն է, ամ  բողջա -

կանն է, չնչին տար  բե   րու  թիւնով։

Պաշ  տօն կը վա  րէ՞ք միաբա  նու  թեան մէջ։

Հ. Լե  ւոն.- Միաբա  նու  թեան մէջ պաշ -

տօն չեմ վա  րեր, որով  հե   տեւ միաբա  նու  թե  -

նէ դուրս եկած եմ։

Եթէ ձե  զի Պոլ  սոյ մէջ (դպրո  ցի կամ 

հա  մալ  սա   րանի մէջ) երի  տասարդներ կամ 

ու  սուցիչ  ներ վե  րապատ  րաստե  լու առա  ջարկ 

մը ըլ  լայ, ի՞նչ կը մտա  ծէք։

Հ. Լե  ւոն.- Այդպի  սի ծրա  գիր մը մենք 

ու  նինք ար  դէն, որ դա  սըն  թացք է Վե  նետի  կի 

մէջ, ամ  րան տե  ղի կ՚ու  նե   նայ, ամ  բողջա  կան 

հա  մապար  փակ ծրա  գիր մը չէ, քա  նի որ 

հա  յագի  տական հա  մալ  սա   րանա  կան ամ  պիոն 

մը չէ, բայց ան  վե  րապատ  րաստման եւ 

կա  տարե  լագոր  ծումի շատ օգ  տա   կար ձեռ -

նարկ մըն է։ Մնաց որ Հա  յագի  տական 

ամ  պիոն մը հիմ  նե   լը դիւ  րին չէ, կա  խում 

ու  նի մա  կար  դա   կէն, մա  նաւանդ որ սփիւռքի 

մէջ հա  յագէտ  նե   րու թի  ւը շատ չէ դժբախ -

տա   բար։ Ես Պո  լիսը կը նկա  տեմ հա  յու -

թեան ապա  գայի կա  րեւոր ոս  տաննե  րէն 

մէ  կը։ Զար  թօնքի սե  րունդը ամ  բողջ հա -

յու  թեան մէջ եր  կու գլխա  ւոր կեդ  րոն ու  նի՝ 

Պո  լիս եւ Թիֆ  լիս, բայց կը կար  ծեմ, որ 

Պոլ  սոյ տուած ար  տադրու  թիւնը իս  կա   պէս 

բա  ցառիկ է, թէ քա  նակով եւ քա  նակին հա -

մապա  տաս  խան  որա  կով։

Ի՞նչպէս են կա  պերը Վե  նետի  կի եւ Վիեն -

նա   յի միաբա  նու  թեանց։

Հ. Լե  ւոն.- Ընդհա  նուր առու  մով այս 

եր  կու միաբա  նու  թիւննե  րը իրար լրաց  նող 

դե  րակա  տարու  թիւն մը ու  նե   ցած են, մէ  կը 

աւե  լի իտա  լական նաեւ ֆրան  սա   կան ազ -

դե   ցու  թեամբ, միւ  սը աւե  լի գեր  մա   նական 

ազ  դե   ցու  թեամբ։

Մա յիսը ընդհան րա պէս լեփ լե ցուն 
կ՚անցնի հա մայնքիս հա մար։ 

Ինչ ալ ըլ լայ նէ սէ զօնը կո ցելով, 
ամա ռուան պատ րաստուելու 
հո գեբա նու թիւն մը կ՚ու նե նանք։ 
Անանկ քիմ, քօն սէր է, թէաթ-
րօ է, բա ժակի օր է, ամէն տե սակ 
հա մայնքա յին գոր ծունէու թիւն, 
դա դարի պի տի մտնուի տէ յիմ, էտեւ 
էտե ւի, մին չեւ Մա յիսի վեր ջը կը 
լմննայ։ Ժո ղովուրդն ալ որ մէ կուն 
էր թա լիքը կը շուարի։ Բո լոր կազ մա-
կեր պութիւններ կա լիք տա րի նոյն 
պա նը չը նելու խօսք կու տան, ամա 
ամէն տա րի  նոյն պա նը կ՚ըլ լայ։ 

Աս տա րի ալ Պատ րիար քա-
րանին մէջ Սու րիայի հա յերուն 
օգ նութեան նպա տակով հա մայնքին 
գծագ րիչնե րուն թապ լօ ներուն 
ցու ցադրու թիւնով սկսաւ։ Ետ քը 
Երուանդ Օտեանի յի շատա կին 
փա նել էղաւ, թէաթ րօ էղաւ։ Ախ 
փէք աղուոր էր, կրցա՞ք տես նալ. 
Պո ղազի չի հա մալ սա րանէն Ֆը րաթ 
Կիւլլիւն իլէն, հա մայնքիս ար ժէ-
քաւոր թէաթ րօ ճու Պօ ղոս Չալ կը-
ճեանս, Վահ րամ Փա փազեանի եւ 
Մուհսին Էր թուղրու լին բա րեկա-
մու թեան վե րաբե րեալ շատ աղուոր 
խաղ մը խա ղացին. Տես նալ կ՚ար-
ժէր եանի եա։

Մխի թարեան Սա նուց Միու թեան 
մէջ Սե բաս տա հայե րու միու թեան 
հրա ւէրով Հայր Լե ւոն Զէ քիեանս 
Մխի թար Աբ բա հօր մա սին անանկ 
աղուոր երկլե զու քօն ֆէ րանս մը 
տուաւ քիմ լուր չու նե ցող նե րը 
շատ պան կորսնցու ցին։ Էտե ւէն 
սի րուած եր գիչ Պար թեւս, Քէնթ 
սրա հին մէջ սքան չե լի քօն սէ րով 
մը մե զի հէմ տխրե ցուց հէմ ու րա-
խացուց։ Հէ մէն յա ջորդ օրն ալ դար-
ձեալ Մխի թարեան Սա նու ցը թէաթ-
րօ կար... եւլն. Եւլն.։ 

Կի տէ՞ք. ամ սուն վերջն ալ Մխի-
թարեան Սա նուց Միու թեան փէր-
տէ ները պի տի կո ցուին։ Ին չո՞ւ. 
Չիւնքիւմ հոն տեղն ալ պի տի փլցուի 
եւ շատ շա հաբեր ձեռ նարկի մը ատըմ 
պի տի նե տուի։ Ասան կով, միու-
թեան բե մերուն կա մաց կա մաց 
պատ մութեան խառ նուելուն քայլ 
մը տա հա մօ տեցած պի տի ըլ լանք։ 
Էհ հա մայնքիս վի ճակն ալ երկրին 
վի ճակին օտք կը յար մարցու նէ կոր։

Զա թը թէաթ րօ ըսածդ ի՞նչ է 
քիմ. էր կու քա լաս մէկ հա վէս... երբ 
քիմ վեր ջին քա լասն ալ տա պալի, 
հա վէս ըսուածը խուրսախ նե րը կը 
մնայ։ Անանկ իմա ցայ քիմ ատ օրը, 
ան բե մին էմէք տուած ամէն մարդ 
հոն պի տի ըլ լայ էղեր։ Ով քե՜ր հաս-
ցուցած է ան բե մը... Մեղք քիմ 
կէն ճե րը չեն գի տեր պի լէմ։ Ինչ է 
նէ, ատոր տա հա ատեն կայ, տուք 
հէ լէ ֆէ րախ սիր տով ամա-
ռուան պատ րաստուեցէք 
նայինք։

Լեփլեցուն Մայիս

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՄԻՀՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Հայր Լեւոն Զէքիեան՝

«Ես Պո  լիսը 

կը նկա  տեմ հա  յու  թեան 

ապա  գայի կա  րեւոր 

ոս  տաննե  րէն մէ  կը» 



ԱԿՕՍ 316 ՄԱՅԻՍ 2014

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

 dzovinarl@rambler.ru

Ամէն քաղաք, բնակավայր հարուստ է իր 
գերեզմանատներով, իսկ մարդակային 

յիշողութեան մէջ հետք թողած անձանց 
գերեզմանները կրում են չափազանց հզօր 
հոգեւոր լիցք։ Գերեզմանները առհասարակ 
ննջեցեալների համար չեն արւում, որովհետեւ 
նրանք այնտեղ չեն։ Գերեզմանները գոյութիւն 
ունեն որպէս ապացոյց, այն էլ ո՛չ թէ մահուան, 
այլ կեանքի ապացոյց։ Եւ այցելելով որեւէ 
քաղաք, մեր հետաքրքրութիւնը առաջնորդում 
է մեզ դէպի յաւերժական ապաստաններ…

Թիֆլիսից ես բերեցի միայն մի փոքրիկ 
հայելի եւ հիմա նայում եմ այդ հայելու 
մէջ եւ տեսնում իմ Թիֆլիսը, քանզի ամէն 
մէկն ունենում է իր տեսած քաղաքը։

Մայրիկիս Թիֆլիսը

Մինչեւ 2013-ը իմ յիշողութեան մէջ 
ապրում էր մայրիկիս Թիֆլիսը, իսկ 
մայրիկիս քաղաքները կապուած էին 
առաջին հերթին ռուս գրականութեան հետ։ 
Մայրս ոչ միայն դասաւանդում էր ռուս 
գրականութիւն, այլ նաեւ բեմադրում էր 
ռուս հեղինակների գործերը դպրոցական 
թատրոնում, իսկ երբ լինում էինք Մոսկուա 
կամ Լենինկրատ քաղաքներում, այցելում 
էինք թագաւորների պալատները, գրողների, 
առհասարակ մեծ մարդկանց թանգարաններն 
ու շիրիմները։ Յիշում եմ Թոլսթոյի (1828-
1910) կալուածատունը Թուլայի մարզում, 
որը կոչւում է Եասնաեա Պոլեանա (Bright 
Glade) եւ նրա համեստ շիրիմը, որը 
ներկայացնում է իրենից խոտով ծածկած 

մի թումբ անտառի ծառերի շուքի տակ. ոչ 
տապանաքար կայ, ոչ էլ բնականաբար 
տապանագիր եւ այդ պարզութեան մէջ է 
մեծն Թոլսթոյը։ Նա այնքան կարեւոր գրքեր 
է թողել մարդկութեանը, այնքան կարեւոր 
մտքեր, որ կարելի է լռութեան մէջ խորհել 
նրա պարզ բլրակի վրայ։ 

Այդպիսին չէ Գրիբոեդովի շիրիմը 
Թիֆլիսում։ Այն արուած է սեւ մարմարից, 
որի վրայ գրուած է ծննդեան թիւը  1795, 
եւ մահուան, աւելի ճիշդ սպաննութեան, 
եւ նրա երիտասարդ կինը այդպէս էլ 
գրել է, «Սպաննուած՝ 1929-ին»։ Այդ 
ռուս գրողի թատերախաղով էինք սկսում  
8-րդ դասարանում ռուս գրականութեան 
ուսուցումը։ Նա այն գրողներից է, ում մասին 
ասում են homo unius libri, այսինքն մէկ 
գրքի հեղինակ, դա «Խելքից պատուհաս» 
կատակերգութիւնն է  գրուած չափածոյ  եւ 
այնքան աֆորիսթիկ, որ գրեթէ ողջ փիէսի 
տողերը դարձան թեւաւոր։ 

Բոլոր մեծ ռուս գրողները դաժան 
քննադատութեան են ենթարկել Ռուսաստանը, 
բայց այդպէս սուր, համարձակ, այն 
էլ բանաստեղծական տողերի մէջ 
մարմնաւորուած արուել էր առաջին անգամ։ 
Ալեքսանդր Գրիբոեդովը չափազանց 
ընդունակ էր եւ 15 տարեկանում արդէն 
աւարտել էր Մոսկուայի համալսարանի 
բանասիրական եւ իրաւաբանական 
ֆաքուլտետները եւ շարունակեց ուսումը 
ֆիզիկօ-մաթեմաթիկական բաժնում։ 
Բացի մի քանի եւրոպական լեզուներից 
սովորեց նաեւ վրացերէն, արաբերէն, 
թուրքերէն եւ պարսկերէն, բայց երանի 
չիմանար այդ վերջինը, որովհետեւ նա 

դիւանագիտական առաքելութեան կազմում 
մեկնեց Պարսկաստան, եւ 1829-ին, հազիւ 34 
տարեկան հասակում Թեհրանում սպաննուեց 
կատաղած ամբոխի կողմից։ 37 հոգուց 
միայն մէկը փրկուեց։ Գրիբոեդովի մարմինը 
անճանաչելի էր դարձել, իսկ նրա կինը… 
դա առանձին պատմութիւն է, առասպելական 
սիրոյ պատմութիւն։ 

1928-ին Թիֆլիսում Գրիբոեդովը 
ամուսնացաւ իշխանուհի Նինօ Չացչավաձէի 
հետ, որը ընդամէնը 15 տարեկան էր։  Նրանց 
երջանկութիւնը աննկարագրելի էր ու կարճ, մի 
քանի շաբաթուայ երանութիւնը ողբերգական 
աւարտ ունեցաւ, Նինօն կորցրեց նաեւ որդուն, 
ունենալով վաղաժամ ծննդաբերութիւն։ 
Այրի կինը թաղեց իր սիրեցեալ ամուսնոյն 
Թիֆլիսում  Մտացմինդա լերան լանջին  
Ս. Դաւիթ եկեղեցուն կից քարայրի մէջ։ 
Սեւ մարմարից տապանաքարի վրայ գրել 
տուեց հետեւեալ տողերը. «Խելքդ եւ գործերդ 
անմահացան ռուս յիշողութեան մէջ, բայց 
ինչի համար վերապրեց քեզ սէրը իմ»։ 
Իսկ այդ շիրմաքարին տեղադրուեց պրոնզէ 
քանդակ, որը ներկայացնում է խաչուած 
Քրիստոսին գրկած անսփոփ կնոջը։ 30 տարի 
սուգ պահելուց յետոյ Նինօն վախճանուեց 
1857-ին եւ միացաւ իր սիրեցեալ ամուսնոյն 
եւ չծնուած որդւոյն։ 

Նրանց գերեզմանները հիմք դրեցին 
պանթէոնին, որտեղ սկսեցին թաղել 
Վրաստանի յայտնի գրողներին եւ 
արուեստագէտներին, գիտնականներին 
եւ ազգային հերոսներին։ Պանթէոնին 
հասնելու համար պէտք էր ճոպանուղի 
նստել կամ ֆունիքուլէօռ։ Աւելի գեղեցիկ 
հասնելու ձեւ դժուար է երեւակայել եւ այդ 

ֆունիկուլէօռը, շուրջբոլոր սփռուած քաղաքի 
տեսարժանութիւնը, այնույետեւ մագլցումը 
դէպի այդ հին ազնուական գերեզմանները, 
ոչ մի տխրութիւն չէին առաջացնում մեր 
պատանի հոգիներում եւ 34 թիւը, որի վրայ 
կանգ առաւ ռուս մեծ գրողի կեանքը, 10-13 
տարեկան պատանիներիս համար (ես, 
քոյրս եւ եղբայրս) բաւականի պատկառելի 
թիւ էր ։

Գրիբոեդովը Երեւանում

Գրիբոեդովի «Խելքից պատուհասը» 
կեանքի օրով կարդում էին ձեռագրի 
տեսքով, 1825-ին 4 գործողութիւններով 
փիէսից տպագրեցին յապաւումներով միայն 
հատուածներ 1-ին եւ 3-րդ գործողութիւններից, 
իսկ բեմադրութիւն իրականացրեցին 
Պետերբուրգի թատերական վարժարանի 
աշակերտները Գրիբոեդովի մասնակցութեամբ, 
սակայն խաղը արգիլուեց։ Պատմութեան 
մէջ մնաց Երեւանում իրականացրած 
բեմադրութիւնն ու ներկայացումը։ 1827-ն էր, 
Երեւանն էլ այն ատեն Էրիվան խանութեան 

կազմում էր։ Սարդարի էրիվանեան պալատը 
գտնւում էր Ռազդան գետի վրայ կանգնած 
Էրիվանեան բերդում։ Ռուս սպաների եւ 
Գրիբոեդովի մասնակցութեամբ փիէսը 
իրականացուեց, ճիշդ է ոչ ամբողջութեամբ։ 
1914-ին բերդը քանդուեց եւ այդ տեղում 
կառուցուեց «Արարատ» գինու գործարանը 
Ռ. Իսրայէլեանի նախագծով։ 

Ռուս գրողի եւ դիւանագէտի հայանպաստ 
գործունէութեան համար շնորհակալ հայ 
ժողովուրդը 1974-ին արձան կանգնեցրեց 
Խանճեան փողոցի եւ Հոկտեմբերեան (այժմ 
Տիգրան Մեծ) պողոտաների խաչմերուկում։ 
Քանդակագործը թիֆլիսեցի Յովհաննէս 
Բեջանեանն էր (1915-1976)։ Նրա որդին  
Դաւիթ Բեջանեանը (1945-2011) յայտնի 
դարձաւ Առնօ Պապաճանեանի քանդակով։ 

Բայց ո՞ւր կորաւ իմ խոստացած Թիֆլիսը։ 
Երբեք չես իմանայ, թէ ո՛ւր կը տանի քեզ 
գրութիւնդ, մանաւանդ եթէ նիւթը անսպառ 
է…

Շարունակելի
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Այժմ խօսքը կու տանք Սէմրային.-

Զի րի (Սթա նոզի) հո վիտէն սկսանք մեր եր  թին, 

մեր սրտե  րուն մէջ երի  տասարդ ու  սուցի  չի ամօ -

թովն ու ցա  ւով, մեր շա  լակին «կեավու  ռի մե  ռել»ի 

ծան  րութիւ  նով ելանք ճամ  բայ։

Գի  տէինք որ ո՛չ մէ  կուն լե  զուն կը դառ  նայ 1915-ը 

պատ  մե   լու հա  մար, բա  ռերը պա  կասա  ւոր կը մնան։

Ճա  նապար  հին «նա  խապատ  մա   կան շրջա  նի շու  ներ 

կը հա  չէին»։ Քա  նիցս կը լսէինք. Իսկ մար  դիկ եղեռ -

նի օրուան դեռ արթնցած չէին, բա  ցի թռչուննե  րէ։

Լուռ գնացք մըն էր, այ  սուհան  դերձ մենք մէկզմէ -

կու ինչ խոր  հի   լը գրե  թէ գի  տէինք, կը հասկնա  յինք։

Այսպի  սի ծանր բեռ մը շալ  կած Այա  շի ճա  նապար -

հին քա  լելու ըն  թացքին, Եոզ  ղա   տի աք  սո   րեալ  ներն 

ալ յան  կարծ կը միանան մե  զի։

Եոզ  ղա   տի, իբ  րեւ թան  գա   րան գոր  ծա   ծուող հա -

յու տան մը մէջ դաշ  նակ նուագող կի  նը (չեմ գի -

տեր ին  չո՛ւ, կին մը պատ  կե   րացու  ցած էի) կը քա  լէ 

առ  ջե   ւէս, այդ տու  նը շի  նող վար  պետն ալ քո  վէս, 

իսկ տան առաս  տաղն ու պա  տերը նկա  րազար  դող 

գծագ  րի   չը քիչ մը հե  ռուն… կը քա  լենք։

Հիւ  րա   նոցի վե  րածուած ու  րիշ տան մը պաշ  տօ   ն-

եային հար  ցուցի.- «Ի՞նչ եղաւ այս մար  դոց»։ «Գա -

ցեր են» ըսաւ հեգ  նա   կան ժպի  տով մը։ «Գո  նէ մոմ 

մը վա  ռուէր սա ան  կիւնը, գա  ցող  նե   րու յի  շատա  կին» 

երբ ըսի, ան կո  պիտ եւ խիստ շեշ  տով մը, պա  տաս -

խա   նեց.- «Մենք հոս նա  մազ կ՚ընենք»…

Անա  տոլուի բո  լոր քա  ղաք  նե   րէն կը միանան աք -

սո   րական  ներ, աւե  լի բազ  մա   ցած կը քա  լենք, միայն 

ոտ  նա   հետ  քե   րը լսուող խումբով։

Պաֆ  րա   ցի Տօ  ռա մօ  րաքոյ  րը, Վար  դա   նը, Յաս  մի   կը, 

Զօհ  րապ Էֆէն  տին, Վե  հանոյ  շը, Մար  կո   սը, Ռա  քէլն 

ու Հրան  դը, եւ Կո  միտա  սը՝ իր տխուր երաժշտու -

թեամբ մե  զի կ՚ըն  կե   րակ  ցին։

Ամէն կողմ խոր լռու  թիւն է։ Ան  ցող-գա  ցող կառ -

քե   րը առանց նկա  տելու կը քա  լենք, դէ  պի ան  յայտ 

ապա  գայ։ Առա  ւօտուն մութնու  լոյսին հա  նեցին մեր 

տու  նե   րէն եւ կը քա  լենք։ Մի  ջոց մը կը ճգնինք Կո -

միտա  սին եղ  բայրնե  րը հո  րին մէ  ջէն հա  նելու հա -

մար։ Ի զուր։ Կը լռենք ամեն  քով…

Ի վեր  ջոյ Այաշ կը հաս  նինք։ Հսկայ թրքա  կան 

դրօ  շակ մը կը դի  մաւո  րէ մեզ։ Հին ըն  կե   րվա  րական 

քա  ղաքա  պետի մը ձե  ռամբ շի  նել տրուած, Թուրքիոյ 

ամե  նամեծ դրօ  շակը։ Այա  շի հրա  պարակ իջ  նե   լու 

ժա  մանակ, ցից զա  ռիվայ  րին վրայ, զիս կրո  ղը այ -

լեւս ո՛չ թէ սրունքներս, այլ իմ հայ եղ  բայրնե  րուս 

ոչնչաց  ման պատ  մութիւնն է։

Հրա  պարա  կի բա  ցօթեայ թէ  յարա  նը նստե  լով մեր 

թէ  յերը ըմ  պած պա  հուն տե  ղատա  րափ անձրեւ մը եւ 

փո  թորիկ… Իրար նա  յեցանք եւ վստահ եմ որ նոյն 

բա  նը խոր  հե   ցանք.- «Այս անձրե  ւը մեր հայ եղ  բայրնե -

րուն ար  տա   սունքն են, մեզ բա  րի եկաք կ՚ըսեն»։

Կրնա՞յ մեր հո  գինե  րը մաք  րել, չեմ գի  տեր, բայց 

հա  զար  նե   րով ան  գամ նե  րողու  թիւն կը խնդրենք։

Երբ տուն կու գամ, գի  շերա  նոցս հա  գուե  լով 

պառ  կե   լու ժա  մանակ, լե  զուս առաջ չ՚եր  թար, բայց 

ներ  քին ձայնս կը բարձրա  նայ ու աղա  ղակե  լով կը 

խառ  նուի էզա  նի ձայ  նե   րուն.- «Դուք ան  գամ մըն ալ 

չկրցաք վե  րադառ  նալ ձեր տու  նե   րը, չկրցաք հա -

գուիլ ձեր գի  շերազ  գեստներն ու պառ  կիլ ձեր ան -

կո   ղին  նե   րուն մէջ»։

«Առա  ւօտեան էզան  նե   րուն կառ  չած են մա  զերը, 

Հիւզզամ ղօ  ղանջ մըն է Տէր Զօ  րի մէջ»։

Բո  վան  դակ աշ  խարհի աչ  քե   րուն առ  ջեւ եղաւ 

ամէն ինչ։ 

«Այո մե  ղաւոր ենք ու ապստամբ՝ շա  տոնց,

Տէր Զօ  րի ճա  նապար  հին աւա  զահա  տիկ  ներն ենք 

հի  մա,

Եոզ  ղա   տի տան լռած դաշ  նա   մու  րը…

Ի՛նչ աղուոր թօ  փիկ չի շի  ներ

Վար  դուհի մօ  րաքը»։

Ս. Թան  տօ   ղան

25 Ապ րիլ 2014

Այժմ խօսողն է Այսէլ Պա թեար։ Ան հե տեւեալ կո չը 

կ՚ուղղէ բո լորին.- 

Փո խանակ պատ մութեան վրա յէն ցատ կե լու եւ մեր 

եղ բայրնե րը ան գամ մը եւս կորսնցնե լու, մնա ցող-

նե րուն աւե լի պինդ փա րինք եւ եկէ՛ք պատ մութեան 

ուղղա կի մէ ջէն անցնինք, Այա շի ճամ բա ներով նոյն 

ոտ նա հետ քե րով քա լենք։

24 Ապ րի լը դեռ արիւ նող վէրք մըն է։ Կ՚արիւ նի, 

որով հե տեւ ան տես առ նուած, ար ձա նագ րութիւննե րէն 

ջնջուիլ ու զուած, յի շել փա փաքող նե րը ան գամ մը եւս 

պե տական հսկո ղու թեամբ, ցե րեկ աչ քով, առօք-փա-

ռօք սպան նուած են։ 24 Ապ րի լի օր մը, հայ զի նուոր՝ 

Սե ւակ Պա լըք ճը եզա կի ոճի րը արիւ նով ստո րագ ծուած է։

99 տա րի առաջ հայ գա ղափա րապաշտ մտա ւորա-

կան ներ իրենց Պոլ սոյ տու նե րէն, գոր ծա տեղի ներէն 

պո կուե լով, մի ջոց մը Պոլ սոյ մէջ կը բան տարկուին, 

ապա Հայ տարփա շայի կա յարա նէն դէ պի Ան գա րա կը 

ղրկուին։ Էս կի շէհի րի վրա յէն Ան գա րա հաս նե լով, եղեռ-

նին «ամե նաան մեղ օղա կը» լրա ցած կ՚ըլ լայ եւ Ան գա-

րայէն 60 քմ. հե ռու՝ դէ պի Այաշ քայ լերթը կը սկսի 

ոս տի կան զի նուոր նե րու հսկո ղու թեան տակ։

«Եր կու օր Էն կիւրիի բան տը մնա լէ ետք, կա նու խէն 

ճամ բայ հա նուե ցանք։ Եր կու ժամ բա ցօթեայ քա լած 

էինք, որ սոս կա լի փո թորիկ մը սկսաւ։ Խիստ հո վը 

մեր կուրծքին կը զար նէր, տե ղատա րափ անձրե ւը մեր 

թի կունքը կը ծե ծէր։ Ցուրտէն կը դող դո ղայինք։ Ցից 

լեռ մը բարձրա ցանք։ Երբ գա գաթին հա սանք, վա րը՝ 

ձո րին մէջ հիմ նուած Այաշ քա ղաքը տե սանք։ Երե-

կոյեան հա սած էինք Այա շի կա ռավար չա տուն, ուրկէ 

40-50 քայլ հե ռու գտնուող Իս լա մական գե րեզ մա նատան 

մի յար կա նի փայ տա շէն տնա կին պա տու հա նէն մար-

դիկ իրենց գլուխնե րը դուրս հա նած էին։ Հասկցանք 

որ մենք ալ հոն պի տի հիւ րա սիրուէինք»։ Այս տո ղերը 

առ նուած են Բիւ զանդ Պո յաճեանէն. (Թէոդիկ-Յու-

շարձան 11 Ապ րի լի)։

Այս մէ կը ոչ վեր ջին գնացքն էր ոչ ալ վեր ջին պո կու-

մը։ Այս հո ղերուն հնա գոյն ժո ղովուրդնե րէն հա յերը, 

Այա շի ճամ բա ներէն վերջ ընդմիշտ ճա նապարհներ 

թա փուած, ստա ցուածքնե րը գրա ւուե լով նոր մե ծահա-

րուստներ ստեղ ծուած, կի ները բռնա բարուած, զա ւակ-

նե րը իբ րեւ գե րի վար դրուած են։ Բա զում տա րիներ 

ապ րած հայ րե նիքէն պո կուե լու ժա մանակ, ճա նապարհնե-

րը իրենց արիւ նով նշա նակած են։ Վե րապ րած ափ 

մը հա յեր ալ արեան ու ոճի րի հետ քե րուն հե տեւե լով 

դեռ կը քա լեն, դեռ կը յի շեն եւ իրենց պատ մութիւ-

նը կը փո խան ցեն նոր սե րունդնե րուն։ Ո՛չ միայն դար 

մը, քա նի մը հա զար դար ալ անցնի, մի թէ կա րելի՞ 

է մոռ նալ այս պատ մութիւ նը։ Ո՛ր մէկ պատ մութեան 

էջը, ո՛ր մէկ թղթած րա րը, ո՛ր ցե ղաս պա նու թեան յու-

շարձա նը կրնայ բա ցատ րել մե զի բուն իրո ղու թիւնը։

Ձեր բնա կած տու նը, մշա կած ար տը, ամէն առա-

ւօտ աղօթ քով բա ցած խա նու թը, զմայ լե լի քա րաշէն 

պատ մա կան բնա կարան նե րը, պա լատ նե րը, տխրա մած 

եր գե րը, սա լահա տակուած փո ղոց նե րը... պահ մը խոր-

հե ցէք. եթէ ձե զի չեն պատ կա նիր... Ար դեօք ա՞յդ պատ-

ճա ռաւ 99 տա րիէ ի վեր չէք լսած Այա շի ճամ բա ներու 

ոտ նա ձայ նե րը, Տէր Զօ րի անա պատ նե րու աղա ղակ-

նե րը։ Ա՞յդ պատ ճա ռաւ առանց խղճա լու սպան նե ցիք 

խռո վուած աղա ւնի Հրան դը։ Ո՞վ գի տէ։

Նոյն ճա նապար նե րը նոյն խռո վումնե րով քա լելը 

ար դեօ՞ք կը բժշկէ հո գինե րը։ Պատ մութեան վրա յէն 

չցատ կե լու հա մար, միասին ար տա սուե լու հա մար, եկէ՛ք 

այս ան գամ պատ մութեան մէ ջէն անցնինք, Այա շի ճամ-

բա ներէն, նոյն ոտ նա հետ քե րը հե տապնդենք, քա լենք…

Այ սէլ Պա թեար Էօն սէլ
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Երկու թրքուհիներ, Սէմրա Թանտօղան եւ Այսէլ Պաթեար Էօնսէլ, այս տարուան 23 Ապրիլին, ափ մը հայ մտաւորականին, 99 տարի առաջ բռնութեամբ դէպի մահ աքսորուած 

ճամբաներէն քալելով յիշատակել ջանացին այս հողերու հնագոյն ժողովուրդներէն միոյն մտաւորական դասի ընտրեալներուն տառապանքը՝ Էնկիւրիւէն մինչեւ Այաշի բանտը։

Նամականի

Սեւ-Ճերմակ լուսանկարներու հետքերէն

Անգարայէն Այաշ երկու կին...

Ախ, Թիֆլիս, Թիֆլիս եւ թիֆլիսահայեր

Պատմութեան 
մէջէն անցնիլ

Սէմրա Թանտօղան եւ Այսէլ Պաթեար Էօնսէլ
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Ծննդեան թուականը անյայտ Ար շա կու-

նի ծա գու մով Հայ թա գաւոր՝ Սա նատ-

րուկ, հա յոց գա հը բազ մած է ՅՔ. 75 թո ւին, 

յա ջոր դե լով Տրդատ Ա. Ար քա յին։

Յոյն պատ միչ Արիանոս, Սա նատ րուկը 

կը բնու թագրէ որ պէս բո լոր գոր ծե րու մէջ 

խե լամիտ, ար դա րադատ, պա տերազ մի 

ըն թացքին քա ջակո րով, իսկ կեն ցա ղավա-

րու թեամբ՝ զուսպ ու չա փաւոր անձ։

Ըստ հայ վի պասա նու թեան սա կայն, 

Սա նատ րուկ թա գաւո րը Ասո րիքի թա գաւոր 

Աբ գա րի քրո ջոր դին էր։ Աբ գա րի քոյ րը՝ Աւ դէ, 

ձմեռ օրով մը իր ծծկեր երա խայի հետ 

դէ պի Հա յաս տան ճամ բորդած ժա մանակ, 

Կոր դո ւաց լեռ նե րու մէջ կը հան դի պին սաս-

տիկ ձիւ նամրրի կի, Աւ դէին ու ղեկցող շքա-

խումբը կը մո լորի, կը ցրո ւի եւ իրար կը 

կորսնցնեն։ Երա խան կը մնայ իր դա յեակ 

Սա նոտի մօտ, որ Բիւ րատ Բագ րա տու նիի 

քոյրն էր եւ Խոս րէն Արծրու նիի ալ կի նը։ 

Այս Սա նոտը խումբէն ան ջա տուե լով ու 

մո լորո ւելով Կոր դո ւաց լեռ նե րու մէջ, երեք 

օր ու գի շեր կը մնայ ձիւ նի տակ, բայց 

փոք րի կը փրկե լու հա մար կը պա հէ իր 

ստինքնե րուն մէջ։ Այն ժա մանակ աս տ-

ւած նե րը Սա նոտի մօտ կը ղրկեն նո րահ-

րաշ սպի տակ շուն մը, որ երեք օր կը 

պահ պա նէ երա խային, մին չեւ որ ձիւ նը 

կը դադ րի եւ բու քը կը հան դարտի։ Այն 

ատեն փնտռե լու ելած մար դիկ կը գտնեն 

զի րենք։ Այդ պատ ճա ռաւ ալ երա խային 

կը կո չեն Սա նատ րուկ, այ սինքն Սա նոտի 

տո ւած, Սա նոտի տուրք։ Սա նատ րուկի ան- 

ւան այս ժո ղովրդա կան ստու գա բանու թիւնը 

կա րելի է հասկնալ նաեւ որ պէս «Շա նատ-

րուկ», այ սինքն՝ շան տո ւած կամ պա հած, 

ի պա տիւ անոր փրկող շան։

Ասո րիքի թա գաւոր 
Աբ գա րի մա սին

Այստեղ քա նի մը տո ղով կ՚ու զենք 

դի տողու թիւն մը կա տարել Քրիստո-

նէական պատ մութեան մէջ «Քրիս տո նէու-

թիւնը ըն դունած առա ջին թա գաւոր» ըլ լա-

լով յի շուող Ուրֆա յի Աբ գար թա գաւո րի 

մա սին, որ ժա մանա կակի ցը ըլ լա լով Յի սուս 

Քրիս տո սի եւ տե ղեկա ցած ըլ լա լով Անոր 

հրաշքնե րուն, նա մակով մը խնդրած է որ 

զինքն ալ բժշկէ իր հի ւան դութե նէն, որուն 

սա կայն Յի սուս չկա րենալ ըն դա ռաջե լով, 

առա քեալ նե րէն մէ կուն մի ջոցաւ ղրկած 

է երե սը սրբած դաս տա ռակը, որ ար դէն 

բա ւած էր բժշկե լու թա գաւո րը։ 

Նկա տի պէտք է ու նե նալ սա կայն այս 

առ թիւ, որ ՆՔ. 132-էն ՅՔ. 216 թո ւական-

նե րու մի ջեւ մօտ երե քու կէս դար գո յատե ւող 

Օս րո յենէի (Ուռհա-Ուրֆա) թա գաւո րու թեան 

գա հակալ նե րուն բո լորին ալ անուննե րը 

Աբ գար են եւ այս Աբ գարնե րուն ալ եօթ-

նե րոր դէն սկսեալ՝ հա յազ գի ներ եղած են։

Աբ գարնե րուն մէջ առա ւել նշա նաւոր 

եղած է Աբ գար Թ.ը (179-214), որուն քրիս-

տո նէու թեան դար ձի պատ մութիւ նը, որ կը 

վե րագ րո ւի իր քար տուղար Լա բուբնա յին, 

խմբագ րո ւեր ու ճո խացո ւեր է չոր րորդ դա րու 

վեր ջե րուն։ Ասո րի պատ միչներն ալ իրենց 

եկե ղեց ւոյ հե ղինա կու թիւնը բարձրաց նե լու 

մի տու մով Աբ գար Թ.-ի գոր ծունէու թիւնը 

վե րագ րեր են Աբ գար Ե.-ի (Ա. դար)… 

Միւս կող մէ, Օս րո յենէի գա հը գրա ւած 

հա յոց թա գաւոր Սա նատ րուկը այդ առ թիւ 

ըն դուներ է նաեւ «Եդե սիոյ թա գաւոր» տիտ-

ղո սը, ու րեմն կ՚են թադրո ւի որ Խո րենա ցին 

այդ դէպ քէն հե տեւցնե լով Քրիս տո սի հետ 

նա մակագ րա կան կապ հաս  տա   տած Եդե -

սիոյ- Ուռհա  յի թա  գաւո  րը ըն  դունած է որ -

պէս Հա  յոց թա  գաւոր Աբ  գար։

Այդ, սոյն Աբ գար թա գաւո րի օրով, Եդե-

սիա ծաղ կե ցաւ, պայ ծա ռացաւ։ Աբ գար 

վե րաշի նեց քա ղաքին պա րիսպներն ու բեր դե-

րը։ Ան սոյն մայ րա քաղա քին մէջ հաս տա տեց 

նաեւ Դի ւանա տուն ու մեծ Մա տենա դարան, 

ուր բե րել տո ւաւ իր նախ կին մայ րա քաղաք՝ 

Մծբի նի դի ւանա կան գրու թիւննե րը։ Այս 

դի ւանա տունն ու Մա տենա դարա նը աւե-

լի ճո խացան մա նաւանդ Հա յոց Երո ւանդ 

թա գաւո րի իշ խա նու թեան օրով, ՔԵ. Ա. 

դա րուն վեր ջե րը։ Ըստ Հա յոց պատ մութեան, 

այս Դի ւանա տան մէջ պա հուած է նաեւ 

Ղե րու բի նայի գրու թիւննե րը, որոնք կը ներ-

կա յացնէին Աբ գա րու եւ Սա նատ րուկի գոր-

ծունէու թիւննե րը։ Եդե սիա ու նե ցաւ նաեւ 

իր համ բա ւաւոր դպրո ցը, ուր կ՚ու սուցո ւէին 

փի լիսո փայու թիւն եւ այլ զա նազան գի տու-

թիւններ։ Այս քա ղաքին մէջ ու շուրջ կը 

գտնո ւին կարգ մը հին յի շատա կարան ներ, 

որոնք են բեր դը՝ կի սաւե րակ, Ու լու Ճա մին՝ 

առաջ եկե ղեցի, Աբ գա րի պա լատը՝ աւե-

րակ, աւա զան մը, եւայլն։             

***

Սա նատ րուկ Ար շա կու նին երկրա շար ժին 

աւե րուած Մծբին (Նու սայպին) քա ղաքը 

վե րաշի նած ու շրջա պատած է կրկնա կի 

պա րիս պով եւ քա ղաքին մէջ ալ կանգ-

նե ցու ցած է իր ար ձա նը, ձեռ քին բռնած 

մե տաղեայ դրա մով, որ կը նշա նակէ թէ այս 

քա ղաքի շի նու թեան ծախ սե ցի բո լոր գան ձերս 

եւ մնաց միայն այս դրա մը։ Սա նատ րուկ 

զո հուած է 110 թո ւակա նին, որ սի ժա մանակ, 

պա տահա բար ար ձա կուած նե տով մը։

Երո ւանդ

Սա նատ րուկի մա հէն յե տոյ, երկրի մէջ 

խռո վու թիւն կը ծա գի եւ թա գաւո րու թիւնը 

կ՚անցնի մօր կող մէ, Ար շա կու նի ներու տոհ-

մէն Երո ւանդ անուն մէ կու մը ձեռ քը։ Ըստ 

աւան դութեան Երո ւան դի մայ րը այնքան 

տգեղ, պա ռաւած եւ վա ւաշոտ կին մըն էր, 

որ ո՛չ մէ կը կը հա մար ձա կէր անոր հետ 

ամուսնա նալ։ Այդ կնոջ ցու լի հետ ու նե ցած 

խառ նա կու թե նէն կը ծնին եր կու զա ւակ ներ, 

որոնք երբ կը մեծ նան, մէ կուն անու նը կը 

դնէ Երո ւանդ, միւ սի նը՝ Եր վազ։

Երո ւանդ հա սակն առ նե լով կը դառ-

նայ խի զախ ու յաղ թանդամ մարդ։ Ան 

ծա ռայու թեան կ՚անցնի Սա նատ րուկի մօտ 

եւ կը նշա նակո ւի վե րակա ցու եւ առաջ նորդ, 

կ՚աշ խա տի մեծ նո ւիրո ւածու թեամբ, բո լոր 

նա խարար նե րու մէջ կը դառ նայ նշա նաւոր 

ու առաջ նա կարգ եւ իր խո նար հութեամբ 

ու առա տաձեռ նութեամբ բո լորին իր կող-

մը կը գրա ւէ։

Եւ երբ Սա նատ րուկ կը մա հանայ, բո լոր 

նա խարար նե րը միաբա նու թեամբ Երո ւան դը 

թա գաւոր կը կար գեն, բայց առանց Բագ-

րա տու նի ներու կող մէ թա գադ րո ւելու, քա նի 

որ Բագ րա տու նի իշ խա նական տոհ մի աւագ 

ներ կա յացու ցիչնե րը Ար շա կու նի ար քա յական 

տոհ մի ծի սական թա գադիր ներն էին։

Երո ւանդ օժ տո ւած էր հմա յական չար 

նա յուած քով, չար աչ քով։ Պա լատի սպա-

սաւոր նե րը ամէն առա ւօտ լոյ սը ծա գելուն 

պէս, որ ձա քարէ ժայ ռեր կը բռնէին Եր- 

ւան դի առաջ, եւ անոր չար նա յուած քէն 

որ ձա քարե րը կը պայթէին։ 

(Շար. 18)

Յաջորդով՝ Երուանդունիներ

«Ման  րանկար» բա   ռը շատ ան    գամ 

կ՚ըն    կե               րակ    ցի «ձե    ռագիր»ին։ Մե   -

ծահա    րուստ պա    տուի    րատու    նե               րուն հա    մար 

ըն    դօ               րինա    կուած գիր    քե               րը սո    վորա    բար զար   -

դա               րուած կ՚ըլ    լա               յին բարձրա    րուեստ ման   -

րանկար    նե               րով։ Իսկ խո    րագ    րին մէջ «Ման   -

րանկար» բա    ռը ու    նե               ցող ամէն հայ    կա               կան 

գիր    քի թարգմա    նու    թեան վրայ կը տես   -

նենք «Miniature» բա    ռը։ Սա    կայն, ստու   -
գա               բանու    թիւնը ցոյց կու տայ, թէ այդ եր   -

կուքը իմաս    տով շատ հե    ռու են իրար    մէ։ 

Անոնց տար    բե               րու    թիւնը տես    նե               լէ առաջ, մօ   -

տենանք հայ    կա               կան միջ    նա               դարեան ձե    ռագ   -

րի մը ու անոր ման    րանկար    նե               րուն։

Օգոս    տոս-2008, մայ    րա               քաղաք Ուա   -

շինկթըն, ԱՄՆ։ Խորհրդա    րանի Գրա    դարա   -

նի հայ    կա               կան ձե    ռագիր    նե               րու մաս    նա               գէտը 

6-րդ յար    կի իր գրա    սենեակէն դուրս կ՚ել   -

լէ, կ՚անցնի եր    կար նրբանցքն ու վե    րելակ   -

նե               րուն առ    ջեւ կը սպա    սէ յա    ջորդ կառ    քին։ 

Դու    ռը կը բա    ցուի։ Մաս    նա               գէտը մա    տը կը 

դնէ «B4» կո    ճակին, որ ան    մատչե    լի է աշ   -
խարհի այս ամե    նամեծ գրա    դարա    նի սո   -

վորա    կան այ    ցե               լու    նե               րուն հա    մար։ Անի    կա 

հնա    տիպ գիր    քե               րու ստո    րերկրեայ պա    հես   -

տա               նոց    նե               րու յարկն է։ Վե    րելա    կը կ՚իջ    նէ 

նկուղներ. դու    ռը կը բա    ցուի։ Այս յար    կը բո   -

լորո    վին տար    բեր է միւսնե    րէն։ Կի    սամութ 

նր    բանցքնե    րուն եր    կու կող    մե               րը կան եր   -

կաթ վան    դակնե    րով չորս կամ վեց քա   -

ռակու    սի մեթ    րա               նոց խու    ցեր։ Մաս    նա               գէտը 

կանգ կ՚առ    նէ անոնցմէ մէ    կուն առ    ջեւ։ Անոր 

վրայ գրո ւած է. «Armenian»։ Ան իր ձեռ   -
քին մէջ շխկրտա    ցող բա    նալի    ներէն մէ    կը 

կ՚առանձնաց    նէ ու կը բա    նայ շղթա    յի մը 

ծայ    րէն կա    խուած կղպան    քը։ Ապա գիր    քե              -

րու բազ    մութեան մէ    ջէն կ՚առ    նէ խա    ւաքար   -

տեայ տուփ մը ու կը վե    րադառ    նայ գրա   -

սենեակ։ Ի՛նչ որ կայ այդ տու    փին մէջ՝ 

1487 թո ւակա    նին Սիւ    նի               քի «Վե    րին Նո   -

րավանք»ին մէջ գրո ւած 534 էջ    նոց հայ   -

կա               կան Աւե    տարան մըն է՝ ամե    նահի    նը, որ 

Խորհրդա    րանի Գրա    դարա    նը ու    նի։ Բայց 

այն ինչ, որ ծայր աս    տի               ճան հա    զուա    գիւտ 

կը դարձնէ այդ գիր    քը, չորս աւե    տարա   -

նիչ    նե               րու ման    րանկար    ներն են։

***

Գիր    քը հի    մա պառ    կած է գրա    դարա    նի 

տար    րա               լու    ծա               րանին մէջ, սե    ղանի մը վրայ, 

ինչպէս հի    ւանդ մը պառ    կած կ՚ըլ    լայ գոր   -

ծո               ղու    թեան սե    ղանին վրայ։ Անոր շուրջը 

հա    ւաքո ւած է տար    րա               բան    նե               րու խումբ մը, 

որ ման    րանկար    նե               րուն գոյ    նե               րը շո    ղար    ձա              -

կու    մի պի    տի են    թարկէ։ Անոնք, առա    ւելա   -

բար, պատ    մա               կան գաղտնիք մը յայտնա   -

բերե    լու վրայ են։ Իսկ ստու    գա               բանու    թիւնը 

գի    տէ, թէ գոյ    նե               րու այդ ու    սումնա    սիրու    թիւնը 

մէջ    տեղ պի    տի հա    նէ նաեւ «miniature» բա   -
ռին բուն իմաս    տը։

Հա    կառակ ընդհան    րա               ցած կար    ծի               քին 

«miniature» բա    ռը չի գար «մանր» իմաս   -
տը ու    նե               ցող «mini» ար    մա               տէն, ինչպէս անոր 
հա    յերէն հա    մապա    տաս    խան բա    ռին պա    րագան 

է։ Ան կու գայ լա    տինե    րէն «miniare» բա    յէն, 
որ կը նշա    նակէ «կար    մի               րով ներ    կել»։ Անոր 

ար    մատն է «minium» բա    ռը՝ կար    միր կա   -

պար։ «Minium»ը չորս թթո ւածին ու    նե               ցող 

կա    պար է. (Pb2+2Pb4+O4)։ Հա    զուա    գիւտ 

բնա    կան նիւթ է ան, յա    ռաջ կու գայ երբ 

կա    պարը ժան    գո               տի։ «Minium»ը վառ կար   -

միր է ու որ    պէս ներկ, հռով    մէական ժա   -

մանակ    նե               րէն ի վեր գոր    ծա               ծուած է նկար    նե              -

րու, ապա    կինե    րու եւ յախ    ճա               պակի    ներու մէջ։ 

Միջ    նա               դարուն վա    նական    ներ ձե    ռագիր    նե               րու 

սկզբնա    տառե    րը եւ լու    սանցքա    յին զար    դե              -

րը կը ներ    կէին «minium»ով։ Այդ գիր    քե               րը 

կը կո    չուէին «miniature», իսկ գոր    ծը կա   -
տարող ան    ձը՝ «miniator»։ «Minium»ը գոր   -

ծա               ծուած է նաեւ պարսկա    կան եւ հնդկա   -

կան ման    րանկար    նե               րու մէջ։ Բա    ռը ծնունդ 

առած է Իպե    րական թե    րակղզիի այն գե   -

տէն, որ հռով    մէացի    ներուն ծա    նօթ էր, որ    պէս 

«Minius»՝ Կար    միր Գետ, (այժմ՝ սպա    ներէն 
Miño, փոր    թուկա    լերէն Minho), ուր հռով   -
մէացի    ները կը բա    նեց    նէին կա    պարի հան    քեր։

Ուա    շինկթը    նի մէջ բո    լորը ցնցո ւած են. 

տար    րա               լու    ծա               րանէն հա    սած տե    ղեկա    գիրը 

կը հաս    տա               տէ թէ Վե    րին Նո    րավան    քի ձե   -

ռագի    րը ու    նի կար    միր կա    պար։ Ուստի, 20 

սան    թիմ հա    սակ ու    նե               ցող այդ մանր գիր   -

քին նկար    նե               րը իս    կա               պէս «miniature»ներ 
են։ Քննու    թիւնը երե    ւան կը հա    նէ նաեւ 

աւե    լի մեծ գաղտնիք մը. նկար    նե               րուն մէջ 

գոր    ծա               ծուած է ներկ մը, որ այդ դա    րերուն 

ան    ծա               նօթ էր ամ    բողջ Եւ    րո               պայի մէջ՝ ճեր   -

մա               կը (SnO2)։

Մաս    նա               գէտը հի    մա իր գրա    սենեակին 

մէջ առանձնա    ցած է Աւե    տարա    նին հետ։ 

Ան կը բա    նայ «Յի    շատա    կարան»ի էջե    րը, 

գիր    քի հնա    րագէտ արո ւես    տա               գէտին անու    նը 

գտնե    լու յոյ    սով։ Վեր    ջա               պէս, 528-րդ երե   -

սին վրայ կը հան    դի               պի անոր. «Անար   ժան 

եւ անար  հեստ գծող Գրի  գոր»։ 
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