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Մարգարիտները Գնալը այցելեցին

«Ակօս»-ի այս թի  ւին մէջ 

լրա  տուու  թեան նիւթ դար  ձած 

է Պոլ  սոյ եր  կու եկե  ղեցի  ներու վե  րանո -

րոգ  ման լու  րե   րը։ Շատ հա  ւանա  կան է, 

որ այդ լրա  տուու  թիւնը կար  դա   ցող  նե  -

րէն ոմանք պի  տի ափ  սո   սան բնակ  չութե -

նէ զուրկ այդ եկե  ղեցի  ներու նո  րոգ  ման 

հա  մար ծախ  սուած գու  մարնե  րուն, կամ 

ալ մսխում պի  տի հա  մարեն այդ ծախ  սը։

Իրա  կանու  թիւն է որ ներ  կայ դրու -

թեան մէջ պոլ  սա   հայու  թիւնը ու  նի իր 

կա  րիքէն աւե  լի շատ եկե  ղեցի  ներ։ Պատ -

կե   րը նոյնն է այս քա  ղաքի յոյ  նե   րուն 

հա  մար ալ։ Մի գու  ցէ անոնց հաշ  ւոյն 

աւե  լի ալ մտա  հոգիչ, քա  նի որ յու  նաց 

թի  ւը չի հաս  նիր իսկ եր  կու հա  զարի, 

այդ ժո  ղովուրդը հար  կադրուած է նոյ -

նիսկ մեզ  մէ ալ աւե  լի շատ թի  ւով եկե -

ղեցի  ներ պա  հելու։ Կա  րելի է ըսել որ 

ան  ցեալի եկե  ղեցի  ները կա  ռու  ցուեցան 

ժո  ղովուրդին կա  րիքը բա  ւարա  րելու հա -

մար։ Իսկ ներ  կայ դրու  թեան մէջ ժո -

ղովուրդը իր կա  րելին ի գործ կը դնէ 

նոյն այդ եկե  ղեցի  ները բաց պա  հելու 

հա  մար։ Վեր  ջա   պէս անոնք մե  զի փո -

խան  ցուած կտակ են, որոնց դէմ ու  նինք 

պա  տաս  խա   նատուու  թիւն։ Իբ  րեւ բազ  մա  -

թիւ հարստու  թիւննե  րը թա  լանուած ժո -

ղովուրդի մը զա  ւակ, չենք կրնար հրա -

ժարիլ այդ աւան  դի ար  ժա   նի պա  հակը 

ըլ  լա   լու հրա  մայա  կանէն։ Բայց միւս կող -

մէ միշտ ալ հար  ցա   կան պի  տի մնան այս 

ուղղու  թեամբ ծախ  սուած գու  մարնե  րը։

Այս մա  սին ամե  նայստակ ար  տա   յայ -

տութիւ  նը եկած էր Թուրքիոյ Հա  յոց Պատ -

րիար  քա   րանի նշա  նակեալ Փո  խանորդ՝ 

Արամ Ս. Արք. Աթէ  շեանէ։ Վա  նի Աղ -

թա   մար կղզւոյ Ս. Խաչ եկե  ղեց  ւոյ թան -

գա   րանի վե  րածուելուն մա  սին ըսած էր 

հե  տեւեալը՝ «Մենք Վա  նի մէջ այդ եկե -

ղեցին պա  հելու հնա  րաւո  րու  թիւն չու -

նինք։ Նոյ  նիսկ չենք կրնար պա  հակի 

մը ծախ  սե   րը հո  գալ։ Ուստի եթէ տա -

րին մէկ ան  գամ, Խա  չի տա  ղաւա  րի պա -

տարագ մա  տու  ցե   լու իրա  ւունք տրուի, 

կը բա  ւարա  րուինք եւ երախ  տա   պարտ 

կ՚ըլ  լանք»։ 

Այդ ժա  մանակ բա  ւական քննա -

դատուած էր Փո  խանորդ սրբա  զանի 

այդ խօս  քե   րը, որոնք իրա  կանու  թիւն 

մը կը խոս  տո   վանէին։ Պո  ռոտա  խօսու -

թիւնը դիւ  րին է բո  լորին հա  մար։ Դիւ -

րին է ու  րի   շին ու  սէն կա  խուած թմբու -

կին հա  րուա  ծել։

Բայց անե  լը կը մնայ պատ  նէ   շին վրայ 

ու մենք ալ տա  րակու  սած կը հարցնենք.- 

«ի՞նչ անել, ի՞նչ չա  նել»։ Այս հար  ցումն 

ալ իրա  ւացի է, քա  նի որ կան անե  լիք -

ներ.- չա  նելիք  ներ։ Այո՛, չենք կրնար 

ան  տէր թո  ղուլ մեր ազ  գա   յին ար  ժա   նա-

պա  տուու  թիւն հա  մարուող եկե  ղեցի -

ները, բայց իրա  ւունք ալ չու  նե   նալու 

ենք այս կամ այն թա  ղակա  նին բար  դոյթը 

յա  գեց  նե   լու սի  րոյն ոս  կե   զօծ խո  րան  նե  -

րու շի  նու  թեան հա  մար աստղա  բաշ  խա  -

յին գու  մարներ մսխե  լու։

Հոս կայ նաեւ ու  րիշ գոր  ծօն մը։ Մեր 

հա  մայնքա  յին վա  րիչ  նե   րը, հո  գաբար -

ձունե  րը, խնա  մակալ  նե   րը կամ թա  ղական -

նե   րը, երբ չեն կրնար էակա  նը բա  րելա  ւել, 

գո  նէ կրնան ձե  ւակա  նը յա  ջողեց  նել։ Եթէ 

չեն կրնար հի  ւան  դա   նոցի բուժման մա -

կար  դա   կը նա  խան  ձե   լի դիր  քի բարձրաց -

նել՝ կրնան սե  նեակ  նե   րու, բա  ժին  նե   րու 

յար  դա   րան  քով, կա  հոյ  քով նա  խան  ձե  -

լի դառ  նալ։ Եթէ չեն կրնար դպրո  ցի 

ուսման մա  կար  դա   կը բարձրաց  նել՝ կրնան 

դպրո  ցի շէն  քի դա  սարան  նե   րու «խե -

լացի գրա  տախ  տակներ» նստա  րան  նե  -

րու, հա  մակար  գի   չի աշ  խա   տանոց  նե   րու 

մի  ջոցաւ ձե  ւակա  նի առ  թած տպա  ւորու -

թիւնը բարձրաց  նել։ Գե  ղատե  սիլ, ճոխ ու 

փար  թամ ցոյց տալ այն եկե  ղեցին, որ չէ 

յա  ջողած իր կո  րած որ  դի   ները ի մի բե -

րելու գոր  ծին մէջ։

Ժա  մը եկած է որ զա  նազան հար -

թակնե  րու վրայ միաս  նա   բար խորհրդակ -

ցինք «ի՞նչ անել, ի՞նչ չա  նել» հար -

ցումին շուրջ։ 

Մենք ու Մերոնք

Ի՞նչ անել, 
ի՞նչ չանել

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

 pakrates@yahoo.com

Հայաստանի «Մարգարիտներ» երգի ու պարի համոյթը 11 Յուլիս 

Ուրբաթ երեկոյ բեմ բարձրացաւ Գնալըի Կազդուրման Կայանի 

մէջ։ Ելոյթին ներկայ էին Գնալըի հոգեւոր հովիւ Հ. Թաթուլ 
Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեանի կողքին Քամփի վարչութեան 
ատենապետ Նուրհան Փէքքիւչիւքեան, տնօրէնուհի Թամար Նէրկիզ, 

քամբի ուսանողներ եւ կղզեբնակ հաւաքականութիւն մը։ Համոյթի 

գեղարուեստական ղեկավար Մարգրիտ Շահինեան իր ուրախութիւնը 

յայտնեց Պոլիս գտնուելուն եւ քամբի երիտասարդներուն ելոյթ 

ունենալուն համար։ Երեկոյթի ընթացքի երգեր երգուեցան ներկաներու 

ալ մասնակցութեամբ եւ միասնաբար պարեր պարուեցան։ 

Ոչ միայն մեզ, այլ հա   մայն աշ   խարհին ծա   նօթ է, թէ 

ինչպէս սպան   նուեցաւ «Ակօս»-ի հիմ   նա       դիր եւ հրա   տարա  -

կու   թեան վա   րիչ՝ Հրանդ Տինք։ Նոյնպէս բո   լորին ծա   նօթ է, 

թէ պե   տական կա   ռոյցնե   րը եւ այդ կա   ռոյցնե   րուն հետ գոր  -

ծակցող մերթ պաշ   տօ       նական, մերթ կի   սապաշ   տօն եւ մերթ 

ալ ան   պաշտօն ո՛ր կա   ռոյցնե   րը դե   րակա   տարու   թիւն ու   նե      -

ցան։ Ինչպէս ապա   հովուեցաւ անոնց ան   պատժե   լիու   թիւնը։

Զի   նուո   րական   նե       րու, ոս   տի       կան   նե       րու, պե   տական բարձրաս  -

տի       ճան պաշ   տօ       նէու   թեան եւ մա   մու   լի հա   մագոր   ծակցու  -

թեամբ իրա   կանա   ցած ոճի   րին հե   ղինակ   նե       րը, անցնող եօթը 

տա   րինե   րուն ըն   թացքին ազա   տօրէն շա   րու   նա       կեցին իրենց 

կեան   քը։ Բարձրա   ցան իրենց պար   տա       կանու   թիւննե   րուն 

մէջ, նոր պաշ   տօննե   րու նշա   նակուեցան, երես   փո       խան նա  -

խարար դար   ձան։ Ու   րիշ յան   ցանքնե   րով բան   տարկուեցան 

ու ապա ազ   գա       յին հե   րոսի նման դուրս ելան բան   տէն։

Այս խորհրդա   ւոր ոճի   րի լու   սա       բանի   լը պա   հան   ջողնե   րը 

ընդմիշտ ըսին, թէ մին   չեւ որ ոճի   րի պե   տական գոր   ծօննե  -

րը չհրա   պարա   կուին՝ Թուրքիոյ պե   տու   թեան եւ անոր վա  -

րիչ   նե       րուն ձեռ   քե       րը արիւ   նոտ պի   տի մնան։

Այժմ իշ   խող ԱՔՓ կու   սակցու   թեան եւ Կիւ   լէն հա   մայնքի 

մի   ջեւ տաս   նա       մեայ գոր   ծակցու   թիւնը տա   րան   ջա       տուած է 

եւ բա   խումնե   րու շրջան մը կը բո   լորենք։ Երբ այս տա  -

րան   ջա       տու   մը յստա   կացաւ, մե   զի հա   մար դժուար չէր են  -

թադրել ,թէ կող   մե       րը Տին   քի ոճի   րը պի   տի շա   հագոր   ծեն իրա  -

րու դէմ։ Ար   դա       րեւ հար   ցաքննու   թեան թղթած   րա       րը եր   կար 

տա   րիներ ան   շարժու   թեան մատ   նող դա   տախազ Մուամ  -

մէր Աք   քաշ, երբ կա   ռավա   րու   թեան ուղղեալ զեղ   ծա       րարու  -

թեան գոր   ծո       ղու   թեան ըն   թացքին հա   մայնքին մօտ դիրք 

բռնեց, իր վրայ հա   ւաքեց նաեւ կա   ռավա   րու   թեան շան   թե      -

րը։ Իր պաշ   տօ       նանկու   թիւնը Տին   քի ոճի   րի շուրջ սար   քուած 

խա   ղերու մա   սին ալ պատ   կե       րացում մը կու տար։ Ուստի 

կա   ռավա   րու   թեան մօտ եր   կու թեր   թեր իրենց վեր   տա       րու  -

թիւննե   րով կը յայտնէին, թէ Տին   քի ոճի   րի բուն պա   տաս  -

խա       նատու   նե       րը «զու   գա       հեռ կա   ռոյց» անուանուած Կիւ   լէ       նի 

մօտ ոս   տի       կան   ներ են։ Այս լրա   տուու   թիւննե   րը կը մատ  -

նանշէին այն տար   րե       րը, որոնց դա   տուե   լուն հա   մար բազ  -

միցս կոչ ըրած էինք։

Սա   կայն իշ   խա       նամէտ թեր   թե       րը, երբ որոշ տար   րե       րը 

կը մատ   նանշէին, ան   դին զգու   շօ       րէն կը քօ   ղար   կէին ոս  -

տի       կանու   թեան մէջ խարսխուած այլ խմբա   ւորումնե   րը, 

Ազ   գա       յին Լրա   քաղու   թեան Կազ   մա       կեր   պութեան (MİT), 
ոս   տի       կան զօ   րաց եւ կարգ մը դա   տական ու պետ-պաշ  -

տօ       նէական տար   րե       րը։

Մենք կը պնդենք որ այս ոճի   րին մէջ պե   տու   թեան 

զա   նազան մար   միննե   րը իրենց բա   ժինը ու   նին։ Այ   սօր տա  -

րան   ջա       տուած կա   ռավա   րու   թիւնը եւ Կիւ   լէ       նի հա   մայնքը ան  -

ցեալին միաս   նա       բար կը քօ   ղար   կէին ոճի   րը։

Հրանդ Տին   քի ոճի   րը իրենց հա   շիւ   նե       րուն հա   մար շա  -

հագոր   ծողնե   րը եր   բեք չեն նպա   տակադ   րած ոճի   րին յայտնա  -

բերու   մը։ Անոնք կը շա   րու   նա       կեն հա   մագոր   ծակցիլ։ Այս յան  -

ցա       գոր   ծութեան հե   ղինակ   նե       րը չեն կրնար «Նոր Թուրքիա» 

կա   ռու   ցել։ Անոնք հա   զիւ հին Թուրքիոյ նոր ձե   ւացուած 

ծա   նօթ տգեղ դէմ քը կը ներ կա յաց նեն։

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

«…Ար դար ընտրա  պայ  քար մը չէ որ կը 

տա  նինք։ Վար  չա   պետը կ՚օգ  տուի իր դիր  քին 

պար  գե   ւած բազ  մա   թիւ կա  րելիու  թիւննե  րէն։ 

Անոնց կու  սակցու  թիւննե  րը կ՚օգ  տուին պե -

տական գան  ձէն։ Բայց մենք ու  նինք աւե  լի 

կա  րեւոր զօ  րակ  ցութեան աղ  բիւր մը։ Երկրին 

բո  լոր տու  ժած, ար  հա   մարհուած, ան  տե   սուած 

ժո  ղովուրդնե  րը մեր կող  քին են եւ այդ իրո -

ղու  թիւնը շատ աւե  լի կը խթա  նէ մեզ»։

15 Յու  լիս Երեք  շաբթի առա  ւօտ, Շիշ  լի 

«Քէնթ» մշա  կոյ  թի կեդ  րո   նի առ  թած տպա -

ւորու  թիւնը ամ  բողջո  վին կը հաս  տա   տէր 

նա  խագա  հու  թեան թեկ  նա   ծու Սե  լահատ -

տին Տէ  միր  թա   շի վե  րեւ նշուած խօս  քե   րը։ 

Դեռ բո  լորին յի  շողու  թեան մէջ է վար  չա  -

պետ Էր  տո   ղանի քա  նի մը օր առաջ, շատ 

աւե  լի ըն  դարձակ դահ  լի   ճի մը մէջ, շատ 

աւե  լի մեծ զան  գուածի մը ներ  կա   յու  թեամբ 

կա  տարած նոյ  նաբնոյթ ժո  ղովը։ 

Ճիշդ է, կա  րելիու  թիւննե  րէ ան  հա   մեմա -

տելիօրէն տար  բեր են, բայց դահ  լի   ճէ ներս 

տի  րող մթնո  լոր  տի հա  մար կա  րելի չէ նման 

բաղ  դա   տու  թիւն մը ընել։ Տէ  միր  թա   շի զօ  րակ -

ցողնե  րը լոկ գա  ղափա  րական դրդումնե  րով 

մղուած էին ու կը ձգտէին ոչ թէ ազ  գայնա -

կան կամ կրօ  նական յաղ  թա   նակ  նե   րու, հա -

մամարդկա  յին ու հա  մաշ  խարհա  յին հա -

մերաշխ խա  ղաղա  սիրու  թեան։

Ար  դա   րեւ Տէ  միր  թաշ ջերմ խան  դա   վառու -

թեամբ մուտք գոր  ծեց դահ  լիճ եւ կուռ ոճով 

ներ  կա   յացուց Հան  րա   պետու  թեան նա  խագա  հի 

իր թեկ  նա   ծու  թեան մա  սին պատ  գամներն ու 

խոս  տումնե  րը։ Անոր ելոյ  թը յա  ճախ կ՚ընդհա -

տուէր խան  դա   վառ ծա  փող  ջոյննե  րով։ Աւար -

տին Տէ  միր  թաշ պա  տաս  խա   նեց նաեւ լրագ -

րողնե  րու հար  ցումնե  րուն, ուր եւս ար  ժա   նացաւ 

ներ  կա   ներու բարձր հա  մակ  րանքին։ Ան յատ -

կա   պէս ու  շիմ գտնուեցաւ ծու  ղա   կի բնոյթ 

ու  նե   ցող հար  ցումնե  րու հան  դէպ։ 

Լրագ  րողնե  րէն մէ  կը, երբ կ՚ակ  նարկէր 

դահ  լի   ճին մէջ թրքա  կան դրօ  շի բա  ցակա -

յու  թեան, Տէ  միր  թաշ կը պա  տաս  խա   նէր հե -

տեւեալ կեր  պով՝ «Մենք խնդիր չու  նինք 

դրօ  շակի հետ։ Կը յար  գենք զայն իբ  րեւ 

մեր երկրի խորհրդան  շան, ինչպէս կը յար -

գենք միւս բո  լոր եր  կիրնե  րու խորհրդան -

շաննե  րը։ Բայց դուք ալ լաւ գի  տէք որ այս 

երկրի մէջ բազ  մա   թիւ չա  րագոր  ծութիւններ 

քօ  ղար  կուեցան դրօ  շակին տակ։ Այդ է որ 

պէտք է անար  գանք հա  մարուի դրօ  շակի 

նկատ  մամբ»։ 

Իսկ երբ ու  րիշ լրագ  րող մըն ալ կը 

հարցնէր, թէ ար  դեօք կը խոր  հի որ ՔՃՔ-ի 

ձեր  բա   կալու  թիւննե  րը զու  գա   հեռ պե  տու  թեան 

գործն են, Տէ  միր  թաշ սա  պէս կը պա  տաս -

խա   նէր. «Տիեզե  րական կա  նոն է որ զու  գա  -

հեռ գի  ծերը չեն հա  տեր զի  րար։ Մինչդեռ 

մին  չեւ մօտ ան  ցեալ ԱՔՓ-ի եւ «զու  գա   հեռ» 

անուանուած խմբա  կի աշ  խա   տու  թիւննե  րը 

յա  ճախ իրար կը հա  տէին։ Ու  րեմն բո  լորին 

հա  մար կա  րելի է խօ  սիլ զու  գա   հեռ գոր -

ծընթա  ցի մը մա  սին, բա  ցի ԱՔՓ-է, քա  նի 

որ այդ եր  կուքի շա  հերը միշտ ալ խա -

չաձե  ւեցին իրար»։

Ինչ հա  մեմա  տու  թիւն ալ կազ  մեն իր 

ստա  ցած ձայ  նե   րը, Սե  լահատ  տին Տէ  միր -

թաշ յաղ  թա   կան դուրս պի  տի գայ այս 

ընտրար  շա   ւէն, քա  նի որ ան առիթ պի  տի 

ու  նե   նայ իր այ  լընտրան  քա   յին միտ  քե   րը փո -

խան  ցել ամ  բողջ երկրի հա  սարա  կու  թեան։ 

Այս հանգրուանին կա  րելի է խորհրդա  ծել 

ու մտա  ծել, որ եթէ ընտրող  նե   րը յա  ջողին 

դուրս գալ իրենց կաշ  կանդուած կան  խա  -

կար  ծիքնե  րէն եւ լոկ ան  հա   տական դա -

տողու  թիւնով կողմնո  րոշում գո  յաց  նեն, շատ 

հա  ւանա  կան է որ Տէ  միր  թաշ գե  րազան  ցէ 

իր մրցա  կից  նե   րը։ 

Սա  կայն գի  տենք երկրի իրո  ղու  թիւնը, 

որու հա  մաձայն մար  դիկ պի  տի դի  մեն ոչ 

թէ իրենց դա  տողու  թեան, այլ որ  դեգրած 

դիր  քո   րոշ  ման հա  մապա  տաս  խան կեր  պով։ 

Բայց ար  դիւնքը ինչ որ ալ ըլ  լայ, մենք 

կը ձայ  նակցինք Տէ  միր  թա   շի հաս  տա   տու -

մին որ կան երեք թեկ  նա   ծու  ներ, բայց եր -

կու մտայ  նութիւն։

Ենի գաբուի Ս. Թա դէոս Բար թո ղիմէոս 
եկե ղեցին օծուեցաւ 

Պոլ սոյ պատ մա կան եկե ղեցի ներէն Ենի գաբու թա ղի Սուրբ 

Թա դէոս Բար թո ղիմէոս եկե ղեցին նո րոգուեցաւ։ Մի ջոցէ մը ի 

վեր շա րու նա կուող նո րոգու թիւնը աւար տե ցաւ ու վե րանո րոգուած 

տա ճարը 12 Յու լիս շա բաթ օր կա տարուած օծ ման ծի սակա-

տարու թիւնով բա ցուե ցաւ պաշ տա մունքի։ Արամ Արք. Աթէ շեանի 

հո վանա ւորու թեամբ կա տարուած դռնբա ցէքի խորհրդա ւոր արա-

րողու թեան մաս նակցե ցան Շնորհք Վրդ. Տո նիկեան, Զա տիկ 

Վրդ. Պա պիկեան, Գրի գոր Աւ. Քհնյ. Տա մատեան, Տի րան Աւ. 

Քհնյ. Րէիսեան, Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չը նարեան, Տէր Զա քար Քհնյ. 

Գո փարեան, Տէր Շա հէն Քհնյ. Ու հա նեան, Տէր Եղիա Քհնյ. Քեր-

վանճեան։ Եկե ղեց ւոյ ներ քին ու ար տա քին պա տերու վե րանո-

րոգու թեան, ներկման գոր ծե րը եւ խո րանի յար դա րան քի ծախ սե րը 

ապա հովուած են թա ղական խոր հուրդի ջան քե րով եւ բա րերար-

նե րու ու Ֆա թիհ թա ղամա սի քա ղաքա պետու թեան օժան դա կու-

թեամբ։ Արամ Արք. Աթէ շեան այս առ թիւ յա տուկ շնոր հա կալու-

թիւն յայտնեց եկե ղեց ւոյ բա րեզարդման սա տարող նե րուն։

Էյու պի Սուրբ Աս տուածա ծինը՝ 
Սի րոյ սե ղան սար քեց

13 Յու լիս Կի րակի, Էյու պի Սուրբ Աս տուածա ծին 

եկե ղեց ւոյ կի րակ նօ րեայ Ս. Պա տարա գի աւար տին 

Սի րոյ սե ղան սար քուեցաւ։ Պա տարա գին նա խագա-

հեց Սա հակ Ս. Եպսկ. Մա շալեան, իր հետ ու նե-

նալով Տէր Մի նաս Քհնյ. Ճի հան կիւլեանն ու Տէր 

Զօհ րապ Քհնյ. Ճի ւանեանը։ Յա ւարտ Պա տարա գի, 

սար քուած Սի րոյ սե ղանին ելոյթ ու նե ցաւ Թա ղական 

խոր հուրդի ատե նապետ Ար թօ Ար ման եւ յայտնեց թէ 

կը ձայ նակցին պատ րիար քա րանի մի ջոցաւ նա խարա-

րու թեան ղրկուած հա մայնքա յին հաս տա տու թիւննե-

րու ընտրու թեան կա նոնագ րի նա խագ ծին։ Ան գո հու-

նա կու թիւն յայտնեց նաեւ ՎԱ ՏԻՓ-ի մէջ կազ մուած 

կրթա կան եւ տնտե սական յանձնա խումբե րուն հա մար։ 

Ատե նապե տը աւել ցուց, որ ՎԱ ՏԻՓ-ի յա ջորդ նիս-

տին պի տի ներ կա յաց նեն իրենց վա քըֆին տա րեկան 

ելմտա կան ցուցակը։

Գար թալ Ս. Նշա նի վե րանո րոգու թիւնը 
կ՚ա ւար տի Հոկ տեմբե րին

Երբ կ՚աւար տէր Ենի գաբու թա ղի Սուրբ Թա դէոս 

Բար թո ղիմէոս եկե ղեց ւոյ նո րոգու թիւնը, հայ բնակ չութեան 

նօս րա ցած մի այլ թա ղի՝ Գար թա լի Սուրբ Նշան եկե-

ղեց ւոյ թա ղակա նու թիւնն ալ իր կար գին կը շա րու նա կէ 

վե րանո րոգ ման աշ խա տու թիւնը։ Եկե ղեցին կա ռու ցուած 

է 1776-ին, Զ. դա րէն մնա ցած մատ րան մը աւե րակ նե-

րուն վրայ։ Ժա մանա կի ըն թացքին աւե րուած եկե ղեցին 

1856 թուակիր հրո վար տա կով վե րակա ռու ցուած է ու 

օծուած՝ 1 Սեպ տեմբեր 1857-ին։ Սոյն նո րոգու թիւնը 

սկսած էր 2012-ին եւ ըստ թա ղակա նու թեան կ՚աւար տի 

այս տա րուայ Հոկ տեմբեր ամ սուն։ Թա ղական խոր հուրդի 

ատե նապետ՝ Յով հաննէս Սա հակօղ լու, բա ցատ րութիւններ 

տուաւ նաեւ թա ղի գե րեզ մա նատան սե փակա նու թեան 

խնդրին մա սին։ «Դա տական գոր ծընթա ցը կը շա րու նա-

կուի իրա ւաբա նական ար ձա կուրդի աւար տումէն ետք» 

ըսաւ Սա հակօղ լու։

Մրցումը սկսաւ երեք թեկնածուներու եւ երկու մտայնութեան միջեւ 

Հ. Նախագահի ընտրութեան նախօրեակին  

ԱՔՓ/Կիւլէն 
կը շահագործեն 
Տինքի ոճիրը

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ
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Համ  շէնցիք երբ կոր կ՚ըսեն, մի՛ շփո  թէք 

ձե  զի ծա  նօթ կոր գի  ծի կամ Ակնցի -

ներու կա  րիճին տո  ւած անո  ւանու  մով կո -

րին հետ։ Կոր՝ հա  մագոր  ծակցու  թիւն կը 

նշա  նակէ համ  շէ   նի բար  բա   ռով։ «Բաճ -

կի կոր» կ՚ըսեն ու հա  ւաքա  բար եգիպ -

տա   ցորեն կը կեղո  ւեն հե  տը հա  զար ու 

մի մա  նիներ ըսե  լով։ «Տան կոր» կ՚ըսեն 

ու կը փու  թան տու  նը աւե  րուած հա  րեւա -

նին օգ  նութեան։ Հա  ւաքա  կան մար  դուժ եւ 

իրա  րօգ  նութիւն պա  հան  ջող աշ  խա   տու  թիւն 

մըն է նաեւ «ճամ  բու կոր»ը։

Իս  թանպու  լի մէջ «Հա  տիկ» հայ  րե   նակ -

ցա   կան միու  թեան եր  դի   քին տակ մէկ  տե  -

ղուած համ  շէնցի  ներ, այս օրե  րուս ձեռ -

նարկած են նոր ու ան  սո   վոր «կոր»ի մը։ 

Մեծ քա  ղաքի ժխո  րին մէջ մո  ռացու  թեան 

մատ  նո   ւած իրենց մայ  րե   նի բար  բա   ռը փրկե -

լու ջանքն է այս, որ ար  դա   րօրէն կո  չեցին 

«կոր»։ Համ  շէ   նի բար  բա   ռը արեւմտա  հայե -

րէնի ու  րոյն ճիւ  ղե   րէն մէկն է, որ սե -

րունդէ սե  րունդ փո  խան  ցո   ւելով հա  սած է 

մեր օրե  րուն։ Սա  կայն այ  սօր աւե  լի քան 

120 հա  զար հա  շուող Թուրքիոյ համ  շէնցի -

ներուն հա  զիւ մէկ եր  րորդը կը տի  րապե -

տէ իր մայ  րե   նիին։ Այս նա  հան  ջը ու  նի 

մին քա  ղաքա  կան, իսկ միւ  սը ըն  կե   րագի -

տական եր  կու հիմ  նա   կան պատ  ճառներ։ 

Քա  ղաքա  կան պատ  ճա   ռը Թուրքիոյ բո  լոր 

այլ մշա  կոյթնե  րը վե  րաց  նե   լու մի  տող ռազ -

մա   վարու  թիւնն է։ Իսկ ըն  կե   րային պատ  ճա  -

ռը տնտե  սական եւ կրթա  կան ազ  դակնե -

րով բնօր  րա   նէն հե  ռանալն է։

«Հա  տիկ» միու  թեան վար  չութեան ան -

դամ, միաժա  մանակ «Վո  վա» խումբի եր -

գիչ ու վա  րիչ, ծա  նօթ երա  ժիշտ՝ Հիք  մէթ 

Աք  չի   չէք, համ  շէ   նահա  յերէ  նով այս առա -

ջին պար  բե   րակա  նը կը ներ  կա   յաց  նէ իր 

ըն  կե   րոջ  մէ փոխ առած հե  տեւեալ նա -

խադա  սու  թիւնով։ «Մեզ՝ համ  շէնցի  ներուս 

մա  սին ցարդ ու  րիշնե  րը գրած էին, հի  մա 

մե՛նք պի  տի խօ  սինք մեր մա  սին»։ Կա -

րելի է հասկնալ Աք  չի   չէքի ակ  նարկու -

թիւնը։ Չէ որ ան Վո  վայի երաժշտա  կան 

ալ  պո   մին մէջ ալ կը ձայ  նէր «Կի  մանաք 

դա հո  սայիք», այ  սինքն՝ «Կ՚իմա  նաք, թէ 

հոս ենք»։ Գո  յու  թեան գի  տակ  ցութեան 

բարձրա  ձայն աղա  ղակն է այս կո  չը։ «Հո՛ս 

ենք, ու  նինք մեր անո  ւանու  մը, մեր լե  զուն, 

մեր խօս  քը, մեր հո  գերը»։ Ամ  բողջ հան -

րա   պետու  թեան շրջա  նին ան  տե   սուած, ու -

րա   ցուած, մեր  ժո   ւած ժո  ղովուրդի մը իր 

ինքնու  թեան գի  տակ  ցութեան դրսե  ւորու  մը։

Կո  րի հրա  տարա  կու  թեան նա  խապատ -

րաստու  թիւնը մեծ ու  րա   խու  թիւն եւ յու  զում 

պատ  ճա   ռած է աւան  դա   վիպա  սան, գրող եւ 

ու  սուցիչ Մա  հիր Էօզ  քա   նի մօտ։ «Պատ -

մութիւններս հրա  տարա  կելու հա  մար վեր -

ջա   պէս գտած եմ հա  րազատ դաշտ մը։ 

Նա  խապէս միայն «Ակօս»ն էր որ տեղ 

կու տար մեր բար  բա   ռով գրո  ւած պատ -

մութիւննե  րուն»։

Վե  ցամ  սեայ պար  բե   րակա  նի առա  ջին 

թի  ւը լոյս պի  տի տես  նէ Սեպ  տեմբե  րին։ 

Հան  դէ   սին մէջ բա  ցի համ  շէնցի  ներու ազ -

գագրա  կան նմուշնե  րէ, պատ  մութիւննե -

րէ կամ մա  նինե  րէ, տեղ պի  տի գտնեն 

նաեւ ակա  դեմա  կան ու  սումնա  սիրու  թիւններ, 

յօ  դուած  ներ, նոյ նիսկ բա նաս տեղծու թեան 

դա սակա նացած նմոյշնե րէ թարգմա նու-

թիւններ։ 

Աշխարհի մէջ առա ջին ան գամ համ-

շէ նահա յերէն լե զուով նկա րահա նած 

«Մո մի» (Մեծ մայ րիկ) անուն քսան 

վայրկեան նոց վա ւերագ րա կան ժա պաւէ-

նով անու նը լսե լի դարձնող Հօ փա-համ-

շէնցի բե մադ րիչ՝ Էօզ ճան Ալ փէր, յե տագայ 

տա րինե րուն դար ձուցած «Աշուն» եւ «Ապա-

գան եր կար կը տե ւէ» անուն գե ղարուես-

տա կան եր կա րամեթ րաժնե րով ար դէն իսկ 

աշ խարհահռչակ դար ձաւ։ 

Վե րոյի շեալ ժա պաւէն նե րով աշ խարհի 

զա նազան կի նոյի կեդ րոննե րէն բա զում 

մրցա նակ ներ շա հած Ալ փէ րի եր րորդ ֆիլ-

մի աշ խա տանքնե րը սկսան՝ 25 Յու նի-

սին Պա թու մի մէջ։ Վրաս տա նի աշ խա-

տու թիւննե րը վեր ջացնե լէ յե տոյ, ֆիլ մի 

աշ խա տակազ մը այժմ իր աշ խա տանքնե-

րը կը շա րու նա կէ Ար դուինի Շաւ շատ գիւ-

ղա քաղա քին մէջ։

Նիւ թը 1940-ական տա րինե րուն անցնող 

«Հո վուն Յի շատակ նե րը» անուն ժա պաւէ-

նին գլխա ւոր հե րոսն է Արամ անուն 

ընդդի մադիր արուես տա գէտ մը, որ ինչ-

ինչ պայ մաննե րով կը ջա նայ փախ չիլ 

Թուրքիայէն։

Վրաս տա նի մէջ սկսող նկա րահա-

նումնե րը պի տի շա րու նա կուին Պորչքա յի 

մէջ ու լրու մի հաս նին Հօ փա։ Ժա պաւէ նի 

գլխա ւոր դե րակա տար ներն են՝ Օնուր Սայ-

լաք, Սո ֆիա Խան դա միրո վա եւ Մուսթա ֆա 

Ու ղուրլու, որոնց կ՚ըն կե րակ ցին Թու պա 

Պիւ յիւքիւսթիւն, Էպ րու Էօզ քան, Մու-

րատ Տալ թա պան, Մէն տէ րէս Սա ման-

ճը լար եւայն։

Ժա պաւէ նին պատ րաստու թեան կ՚օժան-

դա կեն Թուրքիա, Ֆրան սա, Գեր մա նիա 

եւ Վրաս տան։ Դեռ սցե նարի շրջա նին 

ժա պաւէ նը ընտրուած է Քան նի փա ռատօ-

նին զու գա հեռ կազ մա կեր պուող L’Ateli-
er Cinéfondation-ի կող մէ, ան ջա տաբար, 

Hubert Bals, Cinemed Montpellier, Medien-
board Berlin-Brandenburg-ի ալ հո վանա-

ւորու թեան ար ժա նացած է։

Հե տաքրքրա կան է, որ նա խորդ ֆիլ մե-

րուն մէջ համ շէ ներէ նի կող քին հա յերէնն 

ու վրա ցերէնն ալ ատեն-ատեն օգ տա-

գոր ծող Էօզ ճան Ալ փէր այս ժա պաւէ-

նին մէջ ինչ լե զու նե րով պի տի խօ սեցը-

նէ հե րոս նե րը։

Այդ պի տի կրնանք տես նել հա զիւ 

գալ տա րի, երբ ցու ցադրու թեան մտնէ 

«Հո վուն Յիշատակները»։

Հրանդ Տինք Հիմ նադ րա  մը կ՚իրա  գոր -

ծէ Հա  յաս  տան-Թուրքիա ճա  նապար -

հորդա  կան դրա  մաշ  նորհի ծրա  գիրը, տես  լա  -

կան ու  նե   նալով՝ եր  կու դրա  ցի եր  կիրնե  րու 

մար  դոց մի  ջեւ ուղղա  կի կա  պեր հաս  տա  -

տելն ու հա  մագոր  ծակցու  թիւնը խթա  նելը։

Շնոր  հիւ Եւ  րո   պական Միու  թեան ֆի -

նան  սա   կան աջակ  ցութեան, Հա  յաս  տան-

Թուրքիա ճա  նապար  հորդա  կան դրա  մա-

շ  նորհը նպա  տակ ու  նի Մարտ 2014-էն 

մին  չեւ Մա  յիս 2015 ֆի  նան  սա   ւորել 200 

ան  հատնե  րու այ  ցե   րը։ Հրանդ Տինք հիմ -

նադրա  մի ճա  նապար  հորդա  կան դրա  մա-

շ  նորհը կը ղե  կավա  րուի հա  մագոր  ծակցե  լով 

Սի  վիլի  թաս հիմ  նադրա  մի հետ՝ Թուրքիա 

տե  ղակա  յուած Հա  մայնքա  յին կա  մաւոր -

ներ հիմ  նադրա  մի (TOG) եւ Կիւմրիի 

Երի  տասար  դա   կան նա  խաձեռ  նութիւննե  րու 

կեդ  րո   նի (YIC) աջակ  ցութեամբ։

Հրանդ Տինք հիմ  նադրա  մը Հա  յաս  տան-

Թուրքիա ճա  նապար  հորդա  կան դրա  մա-

շ  նորհի մեկ  նարկը ազ  դա   րարած է 10 Մարտ 

2014 թո  ւին։ Առա  ջին երեք շա  բաթ  նե   րու 

ըն  թացքին, եր  կու եր  կիրնե  րէն ստա  ցուած 

է ընդհա  նուր առ  մամբ 162 դի  մում։ Առա -

ջին փու  լի ճա  նապար  հորդա  կան դրա  մա-

շ  նորհի տես  քով աջակ  ցութիւն տրա  մադ  րը  -

ւեցաւ ընդհա  նուր թի  ւով 29 ան  հատնե  րու՝ 

22-ը Թուրքիայէն եւ 7-ը Հա  յաս  տա   նէն, 

դրա  ցի եր  կիր այ  ցե   լելու հա  մար։

Երկրորդ փու  լին ստա  ցուած է ընդհա -

նուր առ  մամբ 224 դի  մում եր  կու եր  կիրնե -

րէն։ Դիմումնե   րէն 103-ը, որոնք լիովին կը 

հա  մապա  տաս  խա   նէին Հա  յաս  տան-Թուրքիա 

ճա  նապար  հորդա  կան դրա  մաշ  նորհի կա -

նոնա  կար  գին նշո  ւած տեխ  նի   կական պա -

հանջնե  րուն, ընտրո  ւեցան յա  տուկ յանձնա -

խումբի կող  մէ, քննո  ւելէ եւ գնա  հատո  ւելէ 

ետք, հա  մաձայն Հա  յաս  տան-Թուրքիա 

ճա  նապար  հորդա  կան դրա  մաշ  նորհի կա -

նոնա  կար  գին նշո  ւած ընտրու  թեան չա -

փանիշ  նե   րուն եւ առաջ  նա   հեր  թութիւննե  րու։

Ու  րախութեամբ կը յայ  տա   րարուի, որ 

Հրանդ Տինք հիմ  նադրա  մը ճա  նապար -

հորդա  կան դրա  մաշ  նորհի տես  քով իր աջակ -

ցութիւ  նը կը տրա  մադ  րէ ընդհա  նուր թի -

ւով 51 ան  հատնե  րու՝ 34-ը Թուրքիայէն 

եւ 17-ը Հա  յաս  տա   նէն, որոնք պի  տի այ -

ցե   լեն դրա  ցի եր  կիր՝ իրենց դի  մումնե  րուն 

մէջ նշո  ւած յա  տուկ նպա  տակի եւ ծրագ -

րի ծի  րէն ներս։

Իրենց այ  ցե   լու  թիւննե  րէն ետք, շնոր  հա  -

ռու  նե   րը, Հրանդ Տինք հիմ  նադրա  մի կայ  քի 

մի  ջոցով (www.hrantdink.org), հան  րութեան 
պի  տի փո  խան  ցեն դրա  ցի երկրի մա  սին 

իրենց տպա  ւորու  թիւններն ու փոր  ձե   րը։

Հա  յաս  տան-Թուրքիա ճա  նապար  հորդա -

կան դրա  մաշ  նորհը գա  լիք ամիս  նե   րու ըն -

թացքին կը շա  րու  նա   կէ աջակ  ցիլ աւե  լի 

մեծ թի  ւով շա  հառու  նե   րու։ Հե  տաքրքըր  ւած 

ան  հատնե  րը, խումբերն ու կազ  մա   կեր -

պութիւննե  րը կրնան ու  զած ատեն ներ  կա  -

յաց  նել իրենց դիմումնե   րը։ Այ  սուհան  դերձ 

ընտրող յանձնա  ժողո  վը շա  հառու  նե   րու մա -

սին որո  շու  մը կը կա  յաց  նէ ընտրու  թեան 

ժա  մանա  կացոյ  ցին հա  մապա  տաս  խան։ Մօ -

տակայ վեր  ջա   ժամ  կէտն է 15 Սեպ  տեմբեր 

2014 թուականը։ 
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Գիրի «ԿՈՐ»

Արամին պատմութիւնը

Հրանդ Տինք Հիմնադրամի 
ճամբորդական դրամաշնորհը

Չընարճըքի 
հայերը 
եկեղեցի 
կ՚ուզեն

Պոլսահայոց նախընտրած ամառ նա-

յին արո ւար ձաննե րէն Չը նար ճըք 

վեր ջերս կ՚ապ րի եկե ղեցիի խնդիր մը։ 

Խումբ մը հա յեր մատ նանշե լով այս 

ամա ռանոց վայ րի բազ մանդամ հայ 

բնակ չութիւ նը, անհրա ժեշտ կը տես նեն 

եկե ղեցիի մը հիմ նադրու թիւնը։ Այսպէս 

տե սակ ցե ցանք Ար ման-Էլիզ Պաղ տա-

սարօղ լու, Տիգ րան-Զո ւարթ Գո լան ճեան, 

Յով սէփ-Ար լէթ Սի մոնեան, Սու րէն-

Ազատ Պա քըր ճօղլու, Ալին Քէ չեան, 

Շու շան Ակոբ ճեան, Ժա նէթ Աս լա նեան 

եւ ու րիշնե րու հետ, որոնք հա մոզ- 

ւած են, որ յատ կա պէս կի րակ նօ րեայ 

պա տարագ նե րուն հա մար անհրա ժեշտ 

է եկե ղեցի մը ու նե նալ։

Չը նար ճը քի քա ղաքա պետու-

թիւնը ամէն ամառ, Ս. Աս տո ւածած-

նի տա ղաւա րի առ թիւ յա տուկ նաւ կը 

տրա մադ րէ Գար թա լի Ս. Նշան եկե-

ղեցի եր թալ ու զող հա յերուն հա մար։ 

Բո ղոքա կան եկե ղեցի ներու միու թեան 

ընդհա նուր քար տուղար՝ Ու մութ Շա հին, 

իրենց փոր ձե րէն օրի նակ բե րելով կ՚ըսէ, 

թէ նոր եկե ղեցի մը բա նալու հա մար 

եր կու դրու թիւն կա րելի է գոր ծադրել։ 

Ասոնցմէ առա ջինը, որ կը փոր ձէ պաշ-

տօ նական-օրի նական ճամ բով ըն թա նալ, 

յա ճախ կը մատ նո ւի ան յա ջողու թեան։ 

Իսկ երկրոր դը՝ միու թիւն անո ւան տակ 

եկե ղեցա կան ծա ռայու թիւն մա տու ցե-

լու ձեւն է, որ շատ աւե լի դիւ րաւ կը 

հաս նի նպա տակին։ «Մեր եկե ղեցի-

ներէն շա տերը միու թեան իրա վիճա կի 

մէջ կը գոր ծեն։ 2005-էն ի վեր այս 

դրու թե նէն կ՚օգ տո ւինք։ Կա ռավա րու-

թիւնն ալ աչք կը փա կէ այս գոր ծին» 

կ՚ըսէ Ու մութ Շա հին։

Փաս տա բան Սե պուհ Աս լանկիլ ալ 

կ՚ըսէ թէ «Օրի նաւոր ար գելք մը չկայ 

եկե ղեցի բա նալու դէմ։ Բայց անհրա-

ժեշտ է եկե ղեցին հիմ նադրա մի մը 

կամ միու թեան մը անու նով բա նալ։ 

Միու թիւն հիմ նե լու պայ մաննե րը շատ 

աւե լի ձեռնտու են։ Թէեւ մենք այսպէս 

օրի նակ մը չու նինք, բայց կա րելի է 

փոր ձել»։

Միւս կող մէ Թուրքիոյ Հա յոց Պատ-

րիար քա կան Փո խանորդ՝ Արամ Ս. Արք. 

Աթէ շեան, հա մոզո ւած է որ կա րիք չկայ 

նման նա խաձեռ նութեան։ Սրբա զանը 

այս մա սին ըսաւ հե տեւեալը՝ «Այդտեղ 

նա խապէս ալ եկե ղեցի չէ եղած։ Մենք 

պա հան ջեալ հար կին կ՚օգ տո ւինք այլ 

եկե ղեցի ներէ։ Իսկ մեր հո գեւո րական-

նե րը, երբ Անա տոլու կը ճամ բորդեն, 

հոն տու նե րու մէջ ալ պա տարագ կը 

մա տու ցեն»։ 

հ ն խ ն ծ մ ն Ի կ ե կ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Հիք  մէթ Աք  չի   չէք

Մա  հիր Էօզ  քա   ն

Էօզ ճան Ալ փէր
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Դ
իլիջանում 26 քո  թեջ  ներ կան, որոնք 

պատ  կա   նում են Կոմ  պո   զիտոր  նե   րի եւ 

երաժշտա  գէտ  նե   րի Միու  թեանը թե  րեւս պատ -

մութեան գիր  կը ան  ցած սո  վետա  կան ժա -

մանակ  նե   րից։ Քո  թեջ  նե   րից մէ  կի պա  տի վրայ 

յու  շա   քար է տե  ղադ  րած, որ այս տա  նը ապ  րել 

եւ ստեղ  ծա   գոր  ծել է Առ  նօ Պա  պաճա  նեանը. 

եթէ մտնես, ապա կը տես  նես ռո  յալ-դաշ -

նա   մուր, սե  ղան եւ աթոռ  ներ, սառ  նա   րան եւ 

վա  ռարան, եր  կու ննջա  սենեակ  ներ եւ կա -

րեւո  րը պատշգամբն է, որը ուղղա  կի ներ -

քա   շում է քեզ ան  տա   ռի թա  ւու  տի մէջ տա -

րաբ  նոյթ թռչուննե  րի ձայ  նե   րանգնե  րի ներ  քոյ։ 

Այս Տան ամէն 

մի քա  րը դրուել 

է Էդուարդ Միր -

զո   յեանի (1921-

2012) հսկո  ղու -

թեան ներ  քոյ 

ե ւ  բազ  մա  -

քանակ ծա -

ռեր են տնկուել 

այն ծա  ռերի փո -

խարէն, որոնք 

հա  տել էին շի  նարա  րու  թեան պատ  ճա   ռով, 

եւ այ  սօր զուր չէ որ Կոմ  պո   զիտոր  նե   րի Տու -

նը կրում է Էդուարդ Միր  զո   յեանի անու  նը։ 

Հա  յեացքդ սա  հում է ան  տառնե  րով ծած -

կած լեռ  նե   րի լան  ջե   րին, որոնց գա  գաթ  նե  -

րը ողո  ղուած են ամ  պե   րով։ Սո  վետա  կան 

Միու  թեան շատ կոմ  պո   զիտոր  ներ հանգստա -

ցել են Դի  լիջա  նի այս Տա  նը, որոն  ցից մէ  կը 

Տմիթ  րի Շոս  տա   կովիչն էր։ Հենց Շոս  տա  -

կովի  չի մի  ջամ  տութեամբ 1965-ին քո  թեջ  նե  -

րից մէ  կում յայտնուեց բրի  տանա  ցի կոմ  պո  -

զիտոր Բեն  ժա   մին Բրիտ  տե   նը (1913-1976) 

եւ անցկաց  րեց այստեղ 2 ան  մո   ռանա  լի 

շա  բաթ իր ըն  կե   րոջ՝ թե  նոր Փի  թեր Փիր -

սի հետ։ Յու  լի   սի 3-ին այդ քո  թեջի ներ  սի 

պա  տերին կա  րելի էր տես  նել 49 տա  րուայ 

վա  ղեմու  թեան լու  սանկար  ներ, որ  տեղ Բեն -

ժա   մին Բրիտ  տե   նը պատ  կե   րուած է Ռոստրո -

պովիչ- Վիշ  նեվսկա  յա զոյ  գի, ինչպէս նաեւ 

Առ  նօ Պա  պաճա  նեանի, Էդուարդ Միր  զո  -

յեանի եւ Ալեք  սանդր Յա  րու  թիւնեանի հետ։ 

Իսկ քո  թեջի դրսի պա  տի վրայ երաժշտա -

կան հան  րութեան ներ  կա   յու  թեամբ, որը ժա -

մանել էր Երե  ւանից, Մեծ Բրի  տանիայի 

դես  պան՝ Քե  թի Լին  չը, Կոմ  պո   զիտոր  նե   րի 

Միու  թեան նա  խագահ Արամ Սա  թեանի 

հետ մէկ  տեղ բա  ցեցին բրի  տանա  ցի մեծն 

կոմ  պո   զիտո  րի յու  շա   տախ  տա   կը, որի վրայ 

ար  ձա   նագ  րուած էր. 

ԱՅՍՏԵՂ ԱՊ  ՐԵԼ ՈՒ 
ՍՏԵՂ  ԾԱ   ԳՈՐ  ԾԵԼ Է 
ԲԵՆ  ԺԱ   ՄԻՆ ԲՐԻՏ  ՏԵ   ՆԸ - 1965
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Հան  դի   սու  թեան պա  հին քո  թեջի ներ -

սից լսւում էր Վիշ  նեվսկա  յայի ձայ  նը. նրա 

հա  մար էր գրել Բրիտ  տե   նը վո  քալ շար -

քը Պուշկի  նի բա  նաս  տեղծու  թիւննե  րի հի -

ման վրայ։ Քո  թեջի մուտքին կա  րելի էր 

կար  դալ Վիշ  նեվսկա  յայի (1926-2012) յու -

շե   րը, որոնք լոյս էին սփռում, թէ ինչ հան -

գա   մանքնե  րի ներ  քոյ Բրիտ  տե   նը ժա  մանեց 

Դի  լիջան։ Այդ յու  շե   րը չա  փազանց զա  ւեշ -

տա   լի են եւ ապա  ցոյց են, թէ կեան  քի ի՜նչ 

տար  բեր կող  մե   րում են գտնւում կինն ու 

տղա  մար  դը, յատ  կա   պէս երբ հա  մատեղ են 

անցնում կեան  քի ու  ղին։ 

Վիշ  նեվսկա  յան պատ  մում է, որ յա  ճախ 

հար  կադրուած է եղել հիւ  րա   սիրու  թիւններ 

անել ար  տա   սահ  մանցի երա  ժիշտնե  րի հա -

մար, որոնք պատ  կե   րացում ան  գամ չու -

նէին, թէ սո  վետա  կան պայ  մաննե  րում ինչ 

հե  րոսա  կան հնա  րամ  տութիւն էր դա պա -

հան  ջում. նա պատ  րաստում էր ըն  դունե  լու -

թիւննե  րի հա  մար ռու  սա   կան բլի  թեր, որոնց 

վրայ առա  տօրէն ածում էր թթուասեր եւ 

իւղ, որ  պէսզի կշտաց  նող լի  նի, քովն էլ դնում 

էր 2 քի  լօկ  րամ սեւ խա  ւիար, մէ  ջը տնկած 

ապու  րի գդա  լով։ Սա  կայն երբ Ռոստրո -

պովի  չը հրա  ւիրեց Բեն  ժա   մին Բրիտ  տե   նին 

Փի  թեր Փիր  սի հետ 1 ամ  սով իր մօտ, Վիշ -

նեվսկա  յան խու  ճա   պի մատ  նուեց. ի՞նչպէս 

պի  տի սո  վետա  կան կի  նը ապա  հովէր եր  կու 

եւ  րո   պացու սնունդը, երբ ամէն ինչ ձեռք 

էր բեր  ւում եր  կա   րատեւ հեր  թե   րի մէջ կամ 

էլ «տա  կից», ինչպէս 

ասում էինք սո  վետա -

կան տա  րինե  րին...։ 

Եւ ահա Շոս  տա  -

կովի  չը խոր  հուրդ է 

տա  լիս բե  րել հիւ  րե  -

րին Դի  լիջա  նի սքան -

չե   լի Տու  նը, եւ այսպի -

սով բրի  տանա  ցինե  րը 

Ռոստրո  պովի  չի եւ 

Վիշ  նեվսկա  յայի հետ 

մէկ  տեղ դառ  նում են 

հայ կոմ  պո   զիտոր  նե  -

րի, հայ ժո  ղովրդի եւ 

ողջ Սո  վետա  կան Հա -

յաս  տա   նի հիւ  րե   րը։ Կա  րելի՞ է ար  դեօք 

երե  ւակա  յել, թէ ինչ հիւ  րա   սիրու  թեան եւ 

հո  գատա  րու  թեան են ար  ժա   նանում նման 

տա  ղան  դա   ւոր եւ համ  բա   ւաւոր մար  դիկ Դի -

լիջա  նում։ Խո  րոված  նե   րին յա  ջոր  դում էին 

իշ  խան ձուկն ու հա  ւի ճու  տե   րը, թէ  պէտ 

տո  ղերը չեն բա  ւեր՝ նկա  րագ  րե   լու հա  մար 

ճա  շատե  սակ  նե   րի ցան  կը։ 

Միայն թէ մի ան  գամ Բրիտ  տե   նը ցան -

կա   ցաւ նոր կօ  շիկ առ  նել իր մա  շուած կօ -

շիկի փո  խարէն։ Որ  տե   ղի՞ց իմա  նար մեծն 

բրի  տանա  ցին, որ մեր խա  նութնե  րում իր 

ու  զած կօ  շիկը առ  նել անհնար էր. այստեղ 

էլ Էդուարդ Միր  զո   յեանը խառ  նուեց իրար 

եւ գտաւ այնպի  սի վար  պետ, որը նո  րոգեց 

անգլիացու կօ  շիկը պատ  շաճ ձե  ւով։

Այդ օրե  րի յու  շե   րը թո  ղեց ոչ միայն Վիշ -

նեվսկա  յան։ Դես  պան Քե  թի Լին  չը բաց -

ման հան  դի   սու  թեանը պատ  մեց. «Հայրս 

Լոն  տո   նի գրա  խանութնե  րից մէ  կում գտել 

էր Բրիտ  տե   նի ըն  կե   րոջ՝ Փիր  սի յու  շա   գիրը, 

որն էլ այ  սօր յանձնե  ցինք այստե  ղի գրա -

դարա  նին։ Գրքում նշուած է, որ Բրիտ  տե  -

նը շատ էր տպա  ւորուել հայ  կա   կան հիւ -

րընկա  լու  թեամբ եւ հիւ  րա   սիրու  թեամբ, ինչպէս 

նաեւ ոգեշնչուել է հայ  երա  ժիշտնե  րով եւ 

բնու  թեամբ...»։

Ի՜նչ խօսք, միայն սո  վետա  կան մար  դիկ 

կա  րող են հաս  կա   նալ, թէ ինչպի  սի ջան -

քեր էին գոր  ծադրւում Սո  վետա  կան Միու -

թիւնում, որ  պէսզի աշ  խարհին ապա  ցու  ցուէին 

սո  ցիալիս  տա   կան առա  ւելու  թիւննե  րը քա -

պիտա  լիս  տա   կան արեւ  մուտքի առաջ, սա -

կայն հա  յաս  տա   նեան հիւ  րա   սիրու  թիւնը բո  լոր 

քա  ղաքա  կան հա  մակար  գե   րից եւ հնա րաւո-

րու թիւննե րից վեր էր եւ ան հա սանե լի բար-

ձունքին է մնում մինչ օրս...։
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Բենժամին Բրիտտենը Դիլիջանի 
Կոմպոզիտորների Միութեան Տանը

Կղզիաբնակութիւնը էր թա լէն հրա-

պու րիչ տառ նալ պաշ լա յեց։ Ամա-

ռանոց ճի ներուն մա սին չէ խօսքս, 

անոնք կու գան կ՚եր թան։ Իմին 

ու շադրու թիւնս գրա ւածը ան է քիմ օրէ 

օր տա հա շատ մարդ բնա կարա նը կղզի 

փո խադ րե լով, ամառ ծմեռ հոն ապ րե-

լու հա ւէս կ՚ընէ կոր։ Հէլ պէթ, քա ղաքը 

ար թըխ ան խը տար չքա շուե լիք էղած 

է քիմ ժո ղովուրդը պուտ մը հան գիստի 

կա րօտ կը զգայ եւ փա խելիք տեղ կը 

փնտռէ կոր։ Մա նաւանդ թե քաւիտ-

նե րը։ Գրե թէ ամէն մար դուն երա զը, 

օր մը հանգստեան կո չուիլ եւ էր թալ 

սանկ ֆէ րախ ծո վեզերք մը, փի սու-

թիւնէն հե ռու, հան գիստ ապ րիլ է։ Աս 

երա զին ամե նէն խօ լայ իրա կանա նալիք 

տե ղերն ալ կղզի ներն են։ Ին չու քիմ 

վեր ջա պէս քա ղաքէն շատ ալ չհե-

ռացած փա թըր տըէն կրնաս հե ռանալ։ 

Ամա էկուր տես կի րար կե լը ան չափ 

ալ դիւ րին չէ։

Մէյ մը քիմ նիւ թա կան տե սակէ-

տով էփա ղէկ ցնցիչ է, նո րէն ալ հա շիւ 

մը ընե լու ըլ լաք նէ ամա ռուան քա նի 

մը ամ սո ւան հա մար տրո ւած փա րան, 

տա րեկան վարձքի պէս տաս ներկու-

քի բաժ նե լով վճա րուի նէ քա ղաքի 

վարձքե րէն աժա նի կու գայ։ Ծա խու 

առ նե լը ու րիշ. ատի կա լուրջ փա րաներ 

կ՚ու զէ։ Գի ները անանկ մը ու ռե ցու-

ցած են քիմ հա ւատալդ չի գար։ Թէեւ 

քա ղաքի տու նը ծա խելով, պուտ մըն 

ալ վրան տնե լով կղզին տեղ մը առ նել 

ու զողներն ալ քիչ չեն եա, ան ալ 

ու րիշ։ Ըսե լիքս ան է քիմ, աս կնաց-

քով պէլ քիմ ալ մօտ ատե նէն կղզի ները 

մի նակ ամա ռանոց ըլ լա լու հան գա-

մանքնին պի տի կոր սունցու նէն։ Աղէկ 

կ՚ըլ լայ, կէշ կ՚ըլ լայ չի տեմ, պէլ քիմ 

ալ աս ձե ւով տուրսէն հիւ ճիւմ ընող-

նե րուն թի ւը կը պակ սի, ո՞վ կի տէ…

Կա լով էն մենծ բար դութեան։ Էս 

ինքզինքս կիտ ցա ծէս պէ րի կղզի ները 

ապ րողնե րուն առող ջութեան հար-

ցը Աս տուծոյ մնա ցած է։ Ըստ հին 

վա խիթ նե րը Հէյ պէ լի կղզին սա նաթօ-

րիում մը կար. էհ ինչ ալ ըլ լար նէ աճիլ 

հի ւան տութեան մը մի ջամ տե լիք տոք-

թորներ կտնո ւող հի ւան տա նոց մըն էր։ 

Ան ալ եօխ ըրին, խօս խօ ճա հի ւան-

տա նոցը անանկ պա րապ մնաց։ Ի՞նչ 

ըրին աճա պամ. մօտ ատե նէն օթէլ կ՚ըլ-

լայ զաար։ Ինչ է նէ, իմա ցայ քիմ աս 

տա րի կղզի ները առող ջութեան կեդ-

րոններ տրեր են, ժո ղովուրդը փէք 

գոհ է էղեր։ Նա յինք որ չափ պի տի 

տե ւէ, էս ար թըխ աս տե սակ պա ներու 

վստա հու թիւնս կոր սունցու ցի։ Պե րան-

նե րուն մատ մը մեղր կը քսեն ետ քէն 

ետ կ՚առ նեն։ Ի՞նչ ըսեմ. իշ շալլախ օր 

մը հի ւան տա նոց մըն ալ կը 

կազ մեն։ 

Կղզիներուն 
առողջութեան 
խնդիրները

ԻԳՏԻՐ (ԱԱ).- «Մի ջազ գա յին Ան  հիմն Հայ  կա   կան 

Պնդումնե  րուն Հետ Պայ  քա   րի Միու  թեան» (ԱՍԻՄ  ՏԷՐ) 

վար  չութեան ատե  նապե  տը՝ Կէօք  սէլ Կիւլպէյ յայտնե -

լով որ քննու  թիւններ կա  տարած են պատ  մա   կան Աղ -

թա   մար եկե  ղեց  ւոյ վրայ, ըսաւ.- «Յու  շարձա  նին վրայ, 

ար  շա   ւող ձիուն քա  մակէն դէ  պի ետ նետ ար  ձա   կող 

ռազ  մի   կի քան  դակ մը կայ։ Այդ կեր  պա   րը թուրքե  րու 

յա  տուկ է եւ բազ  մա   թիւ պատ  մա   կան յու  շարձան  նե  -

րու վրայ ալ տեղ առած է։ Այդ քան  դակնե  րու լոյ  սին 

տակ, կը հասկնանք որ Աղ  թա   մար եկե  ղեցին կա  ռու  ց-

ւած է քրիս  տո   նեայ թուրքե  րու կող  մէ»։

Կիւլպէյ լրագ  րողնե  րուն կա  տարած լու  սա   բանու  թեան 

մէջ պնդեց, որ Վա  նայ Աղ  թա   մար եկե  ղեցին, շրջա -

նի Փէ  չէնէք եւ Ղփչաղ թուրքե  րու կող  մէ շի  նուած է։

Եկե  ղեցիին (որ  մե   րուն) վրա  յի պատ  մա   կան դրուագ -

նե   րուն ալ շեշ  տադրող Կիւլպէյ սա  պէս շա  րու  նա   կեց.- 

«Աղ  թա   մար եկե  ղեցիի մա  սին ման  րակրկիտ քննար -

կութիւն մը կա  տարե  ցինք։ Եկե  ղեցիին վրայ, ար  շա   ւող 

ձիուն վրայ դէ  պի ետ նետ ար  ձա   կող ռազ  մի   կի կեր  պա  -

րը թուրքե  րու կը պատ  կա   նի եւ բազ  մա   թիւ պատ  մա  -

կան գոր  ծե   րու վրայ տեղ առած է։ Սոյն կեր  պարնե -

րու լոյ  սին տակ կը հասկնանք Աղ  թա   մար եկե  ղեցիին 

քրիս  տո   նեայ թուրքե  րու կող  մէ կա  ռու  ցուած ըլ  լա   լը»։

Կիւլպէյ յայտնեց նաեւ նոյն քան  դա   կի ձիուն ազդրին 

վրայ գտնուած մա  հիկին ալ իս  լա   մու  թե   նէ առաջ թուրքե -

րու կող  մէ գոր  ծա   ծուած խորհրդան  շան մը ըլ  լա   լը ։

Այս խորհրդան  շաննե  րու լոյ  սին տակ եկե  ղեցիին 

քրիս  տո   նեայ թուրքե  րու կող  մէ կա  ռու  ցուած ըլ  լա   լուն 

յայտնուիլը շեշ  տե   լէ յե  տոյ, Կիւլպէյ սա  պէս խօ  սեցաւ.- 

«Ար  դէն եկե  ղեցիին շի  նուած ժա  մանակ այդ շրջա  նին 

մէջ կ՚ապ  րէին Փէ  չէնէք եւ Ղփչաղ քրիս  տո   նեայ թուրքեր։ 

Աւե  լի վերջ անոնց իս  լա   մու  թեան անցնե  լով, եկե  ղեցիի 

գոր  ծա   ծու  թիւնն ալ հա  յերուն մնա  ցած է։ Աղ  թա   մար 

եկե  ղեցին շատ կա  րեւոր գործ մըն է եւ առանց անոր 

վրայ ըն  դարձակ ու  սումնա  սիրու  թիւն մը կա  տարե  լու, հա -

յերու պատ  կա   նիլը պնդել, պատ  մութիւ  նը խե  ղաթիւ  րել 

կը նշա  նակէ։ Այս մա  սին մեր ու  սումնա  սիրու  թիւննե  րը 

ղրկե  ցինք պատ  կան իշ  խա   նու  թեանց։ Աղ  թա   մարի եկե -

ղեցին քրիս  տո   նեայ թուրքե  րու կող  մէ շի  նուած է։ Զայս 

կը նկա  տենք գոր  ծը ու  սումնա  սիրե  լով»։ 

(Թարգմա նուած)

«Աղթամարի եկեղեցին քրիստոնեայ 
թուրքերու կողմէ շինուած է» եղեր

Քիչ 
մըն ալ 
խնդանք



ԱԿՕՍ 
Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Ս Ա Ր Ա Կ Ա Կ Ա Ն  Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ

ԱՐՏՕՆԱՏԷՐ՝ AGOS YAYINCILIK BASIM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. անունով՝ Րահիլ Տինք, ՀԻՄՆԱԴԻՐ՝ 

Հրանդ Տինք, ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՎԱՐԻՉ՝ Ռոպէր Քոփթաշ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԽՄԲԱԳԻՐ՝ Ֆէրտա Պալանճար, 

ՀԱՍՑԷ՝ Հալասքեարկազի Պողոտայ, Սէպաթ Ափթ. 74, յարկաբաժին 1 Օսմանպէյ, Իսթանպուլ։ Հեռաձայն՝ 0212 296 23 64 - 

0212 231 56 94 Ֆաքս. 0212 247 55 19 ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ՝ Տիւնիա Սիւփէր Վէպ Օֆսէթ Ա.Շ. «Կլոպուս Տիւնիա Պասըմէվի» 

100. Եըլ Մահալլէսի, Պաղճըլար-Իսթանպուլ։ Հեռաձայն՝ 0212 629 08 08 ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ՝ Թուրքիա՝ 

6 ամսուան 90 ԹԼ. տարեկան 175 ԹԼ. Եւրոպա՝ 6 ամսուան 95 Եւրօ, տարեկան՝ 180 Եւրօ, Ամերիկա եւ Գանատա՝ 6 ամսուան 130 

Տոլար, տարեկան 250 Տոլար, Աւստրալիա՝ 6 ամսուան 150 Տոլար, տարեկան 275 Տոլար։ www.agos.com.tr - agos@agos.com.tr       

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ

sseropyan@agos.com.tr

Այ լեւս աւան դա կան դար ձած Հայ Ճա րի 

ու ղե ւորու թիւննե րուն մա սին ամէն ան գամ 

կ՚ար տա յայ տուէինք ման րա մասն բաժ նեկցե լով 

մեր այ ցե լած նախ կին հա յաշատ վայ րե րու 

ներ կայ վի ճակը։ Այս ան գամ սա կայն, Հայ-

Ճա րի կար ծեմ թէ 7-րդ Այնթա պէն մին չեւ 
Տի յար պէ քիր պտոյ տի մա սին ման րա մասն 
ար տա յայ տուիլը աւե լորդ կը հա մարենք, 
քա նի որ հա րիւ րա ւոր լու սանկար նե րը օրը 
օրին հա մացան ցի կայ քէ ջերու մէջ հրա-
պարա կուե ցան մեր ըն կե րակից նե րուն կող-
մը։ Մինչ այդ, Հայ Ճա րի հիմ նա դիր նե րէն 
ճար տա րապետ Զա քար Միլ տա նօղ լու ալ 
պտոյ տը իր լու սանկար նե րու օժան դա կու-
թեամբ ար դէն պի տի ներ կա յաց նէ հան-
րութեան։ Այդ պատ ճա ռաւ ալ այս թի ւով 
կ՚ու զենք ար տա յայ տուիլ Քի լիսի ան ցեալին 
ու ներ կա յին մա սին, յա ռաջի կայ թի ւերուն 
թող լով մե զի ծա նօթ Կա մուրջ-Կար մունչ 
կամ Կէր մուշ գիւղն ու Հալ ֆէ թի-Հռոմկլա-
յի եւ Ճի պինի հա յերը, նաեւ Այնթա պի 
քա ֆէ Բա բիրու սը, հի ւան դա նոցը, մզկի թի 
վե րածուած հա յոց եկե ղեցին, Ուռհա յի հա յոց 
թաղն ու Կէօպէք լի թէ փէն եւ այլ վայ րե րը։

Ինչպէս ամէն Հայ Ճա րի պտոյ տի, 
Հինգշաբ թի առա ւօտ մը, մութնու լոյսին, 
Պոլ սէն, աւե լի քան 40 հո գինոց մեծ մա սամբ 
Հայ Ճա րի հա մակիր նե րու խումբով մը 
ուղղուեցանք Ս. Կէօք չէն օդա կայան, թռչե լու 
հա մար Այնթապ։ Ծա նօթ է բո լորիդ, որ հին 
ժա մանա կի նա ւաս տի ները կամ ծո վահէն նե-
րը կը պար ծե նային «ամէն նա ւահան գիստ 
սի րող մը ու նե նալով»։ Ան կէ նմանցնե լով 
40 տա րուան արե ւելեան մեր ծննդա վայ րե-
րու այ ցե լու թիւննե րուն, ամէն շրջա նի մէջ 
ու նե ցած էի տե ղացի սի րելի բա րեկամ-ըն-
կերներ։ Այնթա պի օդա կայա նը դի մաւո րեց 
անոնցմէ մին՝ Քի լիս ցի Ճար տա րապետ 
Սը տըքա Պէ պէքօղ լուն, հետն ու նե նալով 
Այնթա պի պատ մութեան սի րահար ճար-
տա րագէտ Մու րատ Ու չա նէրը, եւ մենք 

Այնթա պը շրջան ցե լով ուղղուեցանք Քի լիս։

Քի լիս կամ հայ կա կան Կի լիզա

Քի լիս մտնե լէ առաջ, ճա նապար հին 

մենք նկա տեցինք բազ մա թիւ հո ղաթումբ-

բլուրներ, որոնք պե ղու մի սպա սող պատ-

մա կան նստա վայ րեր կամ շի նու թիւններ են։ 

Սը տըքա յատ կա պէս ծան րա ցաւ անոնցմէ 

միոյն վրան, որ կը կո չուի Հօյ լում հէօյիք։ 

Այս մէ կը կրնա՞ր ըլ լալ ար դեօք Կի լիզա յի 

պատ մութիւ նը ու սումնա սիրե լու ժա մանակ 

մեր հան դի պած Իլէ զի անուն հայ կա կան 

բնա կավայ րը, որ ԺԶ. դա րու սկիզ բին 

գրա ւուած էր Սուլթան Սիւ լէյմա նի կող մէ 

եւ այ սօր ոչինչ մնա ցած է իր մէ։

Դաշ տա յին Կի լիկիոյ մաս կազ մող 

Կի լիզան, պատ մութեան մէջ ՆՔ. 1500-

ական տա րինե րէն ի վեր գո յու թիւն ու նե-

ցեր ու ատեն ատեն մաս կազ մեր է Հի թիթ 

ալ կո չուած խե թերու կայսրու թեան, Իրա ն-

եան, Ասո րես տան, Կի լիկիոյ, Հռո մի, Բիւ-

զանդիայի իշ խա նու թիւննե րուն, մի ջոց մըն 

ալ Հայ իշ խաննե րու, ապա Օս մանցի-

ներու, Մեմ լուքնե րու եւ այ լոց տի րապե-

տած Կի լիզան վեր ջա պէս Օս մա նեան շրջա-

նին մաս կազ մեց Հա լէպի վի լայէ թին, բայց 

1921 թուի ֆրանս-թրքա կան պայ մա նագ րի 

հե տեւան քով հա յու թիւնը 1922-ին հե ռացաւ 

իր դա րաւոր բնօր րա նէն ու տա րածուեցաւ 

ի սփիւռս աշ խարհի։

Տե ղանուան ծագ ման մա սին

Խա չակիր նե րու շրջա նէն (ԺԱ-ԺԳ-րդ 

դա րեր) ալ առաջ, Քի լիս քա ղաքին անու նը 

կը յի շատա կուի դա սական Կի լիզա ձե ւով։ 

Կ՚ըսուի թէ նա խապէս կո չուած է Քալ-

ճիս ու յե տոյ Կիլզ, որ կը նշա նակէ կիր, 

քա ղաքի հիւ սի սակող մի լե րան կրա քարի 

հան քե րու պատ ճա ռաւ։

Այլ աղ բիւրի մը հա մաձայն, Կի լիզա յի 

մօ տակայ Իլէ զի աւե րակոյ տը հին հա յաշատ 

աւան մը եղած է, իսկ ներ կայ Քի լիս 

քա ղաքին տեղն ալ կար Ս. Յով հաննէս 

անու նով վանք մը… Հա յերը երբ Իլէ-

զիէն վանք-եկե ղեցի կ՚եր թե ւեկէին, ճամ-

բան հարցնող թուրք դրա ցինե րուն կ՚ըսէին՝ 

«քի լիս»ա կ՚եր թանք, քի լիսա յէն կու գանք…։ 

Եւ այդպէս ալ ժա մանա կի ըն թացքին վան-

քին շուրջ շի նուող տու նե րէն յա ռաջ եկած 

քա ղաքը կո չուած է Քի լիս։

Ստու գա բանա կան այլ նիւթ մըն է Քի լիսէ 

բա ռին ծա գու մը, քա նի որ քրիս տո նէու թեան 

հե տեւորդնե րուն հա ւաքա վայ րը արա մայե-

րէնով կը կո չուէր «քնիշթ», որ կը նշա-

նակէ եկե ղեցի, ժո ղովուրդ, հա ւատա ցեալ-

նե րու հա ւաքոյթ, տա ճար, որ լա տինե րէն, 

յու նա րէն, արա բերէն, պարսկե րէն, ֆրան-

սե րէն լե զու նե րով ալ միշտ նման բա ռար-

մա տէն սե րած նոյն «քնի սէթ», «էք լե սիա», 

«քի լիսա»ն է եւ տա ռադար ձութեան օրէնքնե-

րով վե րածուած է եկե ղեցիի։

Սուրբ Յով հաննէս 
վանք-եկե ղեցի 

Գա լով Հա յոց Ս. Յով հաննէս վան-

քին, գո յու թիւն ու նե ցած ըլ լա լու է Զ. կամ 

Է. դա րէն, որ սա կայն 1873-ին վե րակա -

ռու ցուած եւ օծուած է որ պէս եկե ղեցի, լու-

սանկա րէն կը ծա նօթա նանք այս հո յակապ 

եկե ղեցիին, որ փլցուելով քա րերը գոր ծա-

ծուեր են պե տական շի նու թեան մը մէջ, 

ինչպէս որ Քօ զան-Սիս քա ղաքի կա թողի-

կոսա րանի քա րերով շի նուած է նոյն քա ղաքի 

լի սէն, կամ Մշոյ Ս. Կա րապե տի քա րերով 

քա ղաքի հին դա տարան-պե տական պալատի 

շէն քը եւայլն, կար ծես այս քա րաս տա նին 

մէջ ու րիշ քար չէր մնա ցած։

Քի լիսի Յու շա մատեան գիր քի հե ղինակ 

Համ բարձում Պէր պէ րեան կը գրէ.- Ս. Յով-

հաննէս հո յակապ տա ճարը քան դեցին ու ժա-

նակով, հիմ նա յատակ կոր ծա նեցին 1925 

թուակա նին։ Ու րիշ կերպ չէին կրնար քան-

դել, քա նի որ պա զալ թէ սա լաքա րերը իրա րու 

ագու ցուած էին եր կա թէ կե ռերով եւ հա լած 

կա պարի- ար ճի ճի շա ղախով։ Քան դե ցին 

Ս. Յով հաննէս տա ճարը, որ կ՚իշ խէր իր 

վե հու թեամբ ո՛չ միայն քա ղաքի հա մայ նա-

պատ կե րին, այլ նաեւ ամ բողջ շրջա կայ-

քին վրայ, որ պէսզի հա յու թեան քա րեղէն 

ներ կա յու թիւնն իսկ ջնջուի մեր բնա գաւա ռի 

վրա յէն։ «Մշա կու թա յին եղեռն»ի սկզբնա-

ւորու թիւնն էր։ 

***

Բայց մենք պէտք է խօ սէինք հա յաշատ 

Քի լիսի հայ ծա նօթ ըն տա նիք նե րուն տու-

նե րուն մա սին, որոնցմէ մի քա նին մին-

չեւ այ սօր կը պա հեն իրենց հայ կա կան 

դի մագի ծը, զորս պի տի տանք լու սանկար-

նե րով։ Անոնցմէ մին, որ իր հո յակապ ճար-

տա րապե տու թեամբ առա ջին այ ցե լու թեանս 

ալ գրա ւած էր ու շադրու թիւնս, կրկին այ ցե-

լեցինք։ Բարձր պա տերու ետեւ ծած կուած 

բա կի մը մէջ (որ հա յաթ կը կո չուի) մտնե լէ 

ետք կը տես նէք երկյար կա նի տու նը, որուն 

ճա կատին քան դա կուած է տի րոջ անունն ու 

շի նու թեան թուակա նը։ Կարգ մը տու նե րու 

վրայ բարձրա քան դակ ար ձա նագ րուած են 

բա րեմաղ թանքներ կամ աղօթքներ, ինչպէս՝ 

«Աս տուած պա հէ մեր տու նը» եւայլն։ Այս 

մէ կը, որ կը կո չուէր Գրիգոր Յ. Շիլ գէոր գեանի 

տու նը, տան տի րու հին մեր խնդրան քով ցոյց 

տուաւ առա ջին յար կի, այժմ ճա շասե նեակ 

ըլ լա լով գոր ծա ծուած հին բաղ նի քը, ու ես 

ստի պուած զգա ցի ներ կա ներուն տեղ ւոյն 

վրայ պատ մել այդ տան մէջ պա տահած 

այն վայ րագ սպան դը, զոր առա ջին այ ցե-

լու թե նէս վերջ կար դա ցեր էի Պէր պէ րեանի 

Քի լիսի Յու շամատեանէն։ 

1908, Պոլիս։ Շաբաթ իրի  կուն, Երե  կոյեան 

ժա  մեր  գութեան խորհրդա  ւոր պահն է։ 

Ստու  գա   բանու  թիւնը կը մտնէ եկե  ղեցի, ուր 

կաս  կած չ՚ու  նե   նար հան  դի   պիլ Մի  սաք Մե -

ծարեն  ցին։ Հոն երի  տասարդ բա  նաս  տեղծին 

կը գտնէ ծնրա  դիր, բա  զուկնե  րը խա  չանիշ, 

կը լսէ Կի  րակ  նա   մուտքի շա  րական  նե   րը։ Աչ -

քե   րը յա  ռած գմբե  թէն վար, թաւ  շեայ պա -

րանով կա  խուած մեծ ջա  հին, ան կը զմայ -

լի այն բո  լոր գոյ  նե   րուն եւ լոյ  սի խա  ղերուն, 

որոնք իր վշտա  լից հո  գին կը սփո  փեն։ Այդ 

գոյ  նե   րէն մէկն է կա  նան  չը, որ կու տայ այն 

տպա  ւորու  թիւնը, թէ չորս կող  մը զմրուխտ 

քա  րերով -Մե  ծարեն  ցին նա  խընտրած հնչու -

մով՝ զիւմրիւ  թով- շրջա  պատուած է։

«Ջա  հերն հի  մակ կ՚երա  զե՜ն հա  մակ 

զիւմրիւթ ու թար  շիշ... 

Կա  մար  նե   րէն, խո  րանէն կը ծա  գին լոյս 

ու ծի  ծաղ.»

Զմրուխտը վառ կա  նանչ գոյ  նի, թա  փան -

ցիկ քար է։ Առա  ջին կար  գի այս թան  կա  -

գին քա  րը աշ  խարհի բո  լոր ազ  գե   րուն հա -

մար եղած է հմա  յիչ։ Զմրուխտը Եգիպ  տո   սի 

թա  գու  հի Կղեոպատ  րա   յի սի  րելի քարն էր։ 

Ինչպէս նաեւ հին դա  րերուն, մո  գերու եւ ալ -

քի   միկոս  նե   րու քա  րը, որուն շնոր  հիւ անոնք 

ապա  գան կը գու  շա   կէին։ Այս պատ  ճա   ռով 

է, որ զմրուխտը նաեւ ու  նե   ցած է «ճշմար -

տութեան քար» եւ «քար-մար  գա   րէ» յոր -

ջորջումնե  րը։ Վե  րադառ  նանք տա  ճար եւ 

տես  նենք, թէ Մե  ծարենց հո  գեկան ի՛նչ գո -

հացում կը գտնէր զմրուխտին մէջ։

Զմրուխտին զմայ  լեցնող երանգնե  րը միշտ 

դրա  կան ազ  դե   ցու  թիւն գոր  ծած են մար  դու 

հո  գեբա  նու  թեան վրայ, բան մը, որուն պէտք 

ու  նէր թո  քախ  տա   ւոր եւ մա  համերձ Մի  սաքը։ 

Զմրուխտը նկա  տուած է հանգստաց  նող, 

կեն  սուրախ եւ թար  մացնող։ Մար  դիկ հա -

ւատա  ցած են նաեւ, թէ ան վեր կը հա  նէ 

մար  դու բա  րի նկա  րագի  րը։ Եկե  ղեց  ւոյ մէջ 

բո  լորը վե  րացած են։ Սկսած է «Եկեալքս 

ի մտա  նել» ոգե  շունչ եր  գը։ Ստու  գա   բանու -

թիւնը կը սկսի մտա  բերել «զմրուխտ»-ին 

պատ  մութիւ  նը։

«Զմրուխտ» բա  ռը հին է, որ  քան հին է 

քա  ղաքա  կիրթ աշ  խարհի ծա  նօթու  թիւնը անոր 

հետ։ Առաջ  նա   պէս արե  ւել  քի մէջ մշա  կուած 

ըլ  լա   լով, բա  ռին ակունքներն ալ կը գտնենք 

ամե  նահին լե  զու  նե   րու մօտ։ Ուստի, ստու -

գա   բանու  թիւնը կը հաս  տա   տէ, թէ ան ու  նի 

սե  մական ծա  գում։ Անոր բուն ար  մատն է 

«brq», որ «փայ  լիլ, փայ  լուն» կը նշա  նակէ։ 
Բա  ռը Մի  ջագետ  քէն դէ  պի դուրս զար  գա  -

նալով տա  րածուած է.  ասո  րերէն «barqa», 
եբ  րա   յեցե  րէն «bareqet, barqat», բա  բելո  ներէն 
«barraktu», սանսկրիտ «marakata», արա -
բերէն «zabarjad», պարսկե  րէն «zumurrud», 
յու  նա   րէն «smaragdi, smaragdos» եւ ռամ -
կա   կան լա  տինե  րէն «esmaralda»։ Իսկ նոր 
լե  զու  նե   րու մէջ առած է emerald, emerau-
de, Smaragd, izumrudi, zümrüt, եւայլն ձե -
ւերը։ Ըստ Հր. Աճա  ռեանի, յու  նա   րէն եւ 

պարսկե  րէն ձե  ւերու մի  ջեւ կը գտնուի հա -

յերէ  նի «զմրուխտ» բա  ռը, որ նա  խապէս 

«զու  մուրուխտ» էր։ Այս մէկն ալ կը կար -

ծուի պահ  լա   ւերէն «zumurruft» բա  ռէն փո -
խառու  թիւն եղած ըլ  լալ։

Զմրուխտը իր ազ  նիւ կա  նանչ գոյ  նի շնոր -

հիւ կը պա  րու  նա   կէ նաեւ փո  խաբե  րական 

իմաստներ. բու  սա   կանու  թիւն, գա  րուն, երի -

տասար  դութիւն, ներ  դաշնա  կու  թիւն։ Ուստի, 

պէտք չէ զար  մա   նալ, երբ «զմրուխտ դաշ -

տեր» բա  ռակա  պակ  ցութիւ  նը տես  նենք հայ -

րե   նի բա  նաս  տեղծնե  րու մօտ։ Ահա Գե  ղամ 

Սա  րեանի «Դէ  պի Կա  ռափ  նա   րան» պոէմը, 

որ նուիրուած է Կո  միտաս Վար  դա   պետի 

յի  շատա  կին.

«Գու  ցէ տես  նում էր նա ափե  րը հայ  րե   նի

Զմրուխտ դաշ  տեր՝ փռուած Արա  գածի 

լան  ջին,

Գու  ցէ թւում էր թէ ափին էր Սե  ւանի

Եւ գեղ  ջուկի երգն է հաս  նում իր 

ականջին»։ 

Զմրուխտ

ԲԱՌԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
ndaduryan@agbumhs.org124 Զմրուխտը իր կանաչ գոյնով 

ի՛նչ սիրուն է, չէ՞։ 
Իսկ կանաչ գոյնը այս պէթոն 

քաղաքին մէջ անկէ ալ սիրուն է։

Հայասպանութեան ու աք սո  րի լու  րե   րը երբ 

տա  րածուիլ սկսան, Շիլ  գէոր  գեան եղ  բայրնե -

րը տան կի  ներն ու երա  խանե  րը ապա  հովու -

թեան հա  մար գիւղ ղրկե  ցին, իրենք ալ միակ 

ատրճա  կանով մը պա  հուը  տեցան տան բաղ  նի  -

քը, տու  նը բո  լորո  վին ան  տէր չթո  ղելու հա  մար։

Մար  դասպան  նե   րու խու  ժա   նը, երբ Քի  լիսի 

փո  ղոց  նե   րը հայ կ՚որ  սա   յին, Շիլ  գէոր  գեան  նե  -

րու բնա  կարա  նը պա  րապ գտնե  լով ան  ցան ու 

կը շա  րու  նա   կէին իրենց ճամ  բան, ուր իս  լամ-

արաբ կնոջ մը ու  շադրու  թիւնը գրա  ւեց առա -

ջին յար  կի լու  սա   մու  տէն ել  լող ծխա  խոտի ծու -

խը, ու շու  տով հա  սաւ խու  ժա   նին ու մատ  նեց, 

թէ այդ տան մէջ մարդ կայ…

Մար  դասպան  նե   րու խու  ժա   նը եկաւ մտաւ Շիլ -

գէոր  գեան  նե   րուն հա  յաթը, մուխթա  րը բարձրա -

ձայն գո  ռաց որ դուրս ել  լէն ներ  սիննե  րը, եր -

կու եղ  բայր, մէկ ատրճա  նակով դուրս ելան 

ստի  պուած, որ ժպիտ յա  ռաջա  ցուց խու  ժա   նին 

մէջ։ «Քա  նի փամ  փուշտ կրնաս ար  ձա   կել մին  չեւ 

մեր ձեզ բզիկ բզիկ բզկտե  լը, յանձնուեցէք ու 

կեան  քերնիդ փրկե  ցէք» ըսաւ մուխթա  րը, բայց 

ան  մի   ջապէս որ զէն  քը յանձնե  ցին, եր  կու եղ  բայր 

ծե  ծով ու խոշ  տանգուելով մտցուեցան բաղ  նիք, 

կազ թա  փեցին վրա  նին ու ողջ ողջ այ  րե   ցին։

Թա  ղէն շա  բաթ մը չգնաց խանձած մի  սի 

հո  տը։ Իսկ ես, կար  ծես այս այ  ցե   լու  թեան ալ 

զգա  ցի Շիլ  գէոր  գեան ող  ջա   կէզ եղ  բայրնե  րուն 

մի  սին հո տը։

Շիլգէորգեան 
եղբայրներու 
ողջակիզութիւնը

50 Սանդիկրատի տակ՝ Քիլիս 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ԶԱՔԱՐԻԱ ՄԻԼՏԱՆՕՂԼՈՒ — ՍՈՆԱ ՄԷՆԹԷՇԷ

Ձախին՝ Ս. Յովհաննէս տաճարը, զորս 1925-ին փլցնելով, 
քարերովը «Hükümet Konağı» շինեցին՝ աջին

Գրիգոր Յ. Շիլգէորգեանի տունը՝ այսօր

Գրիգոր Յ. Շիլգէորգեանի տունը՝ այսօր


