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Ս. Գէորգի մատաղը՝ 28 Սեպտեմբերին
Սամաթիոյ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդը, գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ երէց՝
Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեանի, 9 Սեպտեմբեր 2014-ին այցելեց Պատրիարքարան, յայտնելու
համար, որ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ անուան տօնախմբութիւնը այս տարի կը զուգադիպի 2728 Սեպտեմբեր թուականներուն, որով, 28 Սեպտ. Կիրակի, Վարագայ Ս. Խաչի Տօնին պիտի
կատարուի եկեղեցւոյ մատաղօրհնութիւնը եւ Ս. Պատարագի աւարտին պիտի սարքուի
սիրոյ սեղան ի նպաստ Սահակեան-Նունեան Վարժարանին։ Այցելուները, շաբաթավերջի
սոյն կրօնական եւ աշխարհիկ հանդիսութեանց համար խնդրեցին, Պատրիարքական Աթոռոյ
հովանաւորութիւնը։ Փոխանորդ Սրբազան Հայրը ընդառաջեց եղած խնդրանքին եւ յաջողութիւն
մաղթեց Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի անդամներուն, իրենց գործունէութեանց մէջ։
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արչապետ Ահմէտ Տաւութօղլուի գլխա
ւորած 62-րդ Կառավարութեան կազ
մին մէջ Արտաքին Գործոց նախարար
նշանակուած է Մէվլուտ Չաւուշօղլու, որ նա
խապէս ալ կարեւոր պաշտօններ ստանձնած
է երկրի արտաքին քաղաքականութեան
մէջ։ Ան 2010-2012 թուականներուն կը նա
խագահէր Եւրոպայի Խորհուրդի Պատգա
մաւորներու ժողովը։ 2013-ին նախագահեց
Թուրքիա-ԱՄՆ Միջխորհրդարանային Բա
րեկամութեան խմբակը։ Չաւուշօղլու նախ
քան Արտ. Գործ. Նախարարութեան, վա
րեց Եւրոմիութեան Նախարարի պաշտօնը։
Նոր կոչումով կատարած առաջին յայտա
րարութեան ալ Չաւուշօղլու պարզեց, որ
«Հայոց ցեղասպանութեան» խնդրին մէջ
հաւատարիմ պիտի մնայ իր նախորդին՝
Ահմէտ Տաւութօղլուի քաղաքականութեան։
Նորանշանակ նախարարը 29 Օգոստո
սին Սինէ 5 հեռուստակայանի թղթակից
Ասլը Կիւն Աթասակունին կը յայտնէր թէ
ԱՔՓ կուսակցութիւնը արտաքին քաղաքա
կանութեան շուրջ որոշ սկզբունքներ ունի,
որոնցմէ կարելի չէ շեղիլ։ Իսկ ցեղասպա
նութեան դարադարձին ուղղեալ հարցումին
ալ կը պատասխանէր հետեւեալ կերպով՝
«մենք այդ ժամանակուայ ողբերգութիւնները
ուրացող երկիր մը չենք։ Մեր առարկութիւ
նը քաղաքական գործիչներու կամայական
կերպով ցեղասպանութեան հաստատումն

է։ Այս երեւոյթը կը հակասէ միջազգային
իրաւաբանութեան եւ խիղճին»։
Չաւուշօղլու նշելով նաեւ նախկին վար
չապետ Ռէճէփ Թայյիպ Էրտողանի նախորդ
տարի հրատարակած ցաւակցութեան նա
մակը, կ՚աւելցնէր՝ «արար աշխարհ գիտէ
որ մենք այլեւս դուրս եկած ենք պաշտպա
նութեան դիրքէն եւ անցած ենք յարձակու
մի։ Այդ նամակը մեր մտերմութեան ապա
ցոյցն է։ Կոչ ըրած ենք որ հասարակական
յանձնախումբ մը հիմնուի, բոլոր արխիւնե
րը բաց ըլլան եւ այդ յանձնախումբը որո
շում մը կայացնէ։ Այս առաջարկը իր եւ
իր նախնիներուն վստահող իշխանութեան
մը մտերիմ մերձեցումն էր, որ Հայաստա
նի կողմէ անպատասխան մնաց»։
Չաւուշօղլու աւելցուց որ Թուրքիան թէ
պետական համակարգով եւ թէ ակադեմիայով
կը պատրաստուի 2015-ին։
Այս ելոյթէն տասը օր ետք, Չաւուշօղլու
նման բնոյթով ելոյթ մը եւս ունեցաւ այս
անգամ Անատոլու լրատու գործակալու
թեան թղթակցին, հոն եւս կրկնելով, «այս
նիւթը պատմաբաններու թողունք» յան
կերգը աւելցնելով, որ կարելի չէ այս նիւ
թերը միակողմանի յիշողութեամբ լուծել։
«Այժմ Հայաստան եւ հայկական սփիւռքը
երրորդ երկիրներու մէջ գործողութիւններ կը
ծաւալեն։ Երբեմն շրջանային, երբեմն ալ
ազգային ժողովներ այս նիւթի շուրջ որո
շումներու կը յանգին։ Մենք խիստ անպա
տեհ կը համարենք քաղաքական գործիչնե
րու պատմական այսպիսի նուրբ խնդիրի

մը շուրջ որոշումներու յանգիլը։ Այդ որո
շումները կը վնասեն երկկողմ յարաբերու
թիւններուն»։
Նախարարին ցեղասպանութիւնը ուրա
ցող այս արտայայտութիւնները նորութիւն
մը չեն։ Ան 2010-ին Եւրոպայի Խորհուրդի
Պատգամաւորներու ժողովի նախագահի
տիտղոսով պաշտօնական այցելութիւն մը
կատարած էր Հայաստան։ Երբ ինք մեր
ժեց ցեղասպանութեան յուշարձան այցելել,
Հայաստանի կառավարութիւնն ալ «պաշ
տօնական այցելութիւն»ը վերածեց «աշխա
տանքային ժողով»ի։
Չաւուշօղլու նոյն պաշտօնը վարած տա
րիներուն, շատ բուռն հակազդեցութիւն ցոյց
տուած էր Ֆրանսական Խորհրդարանի Հա
յոց ցեղասպանութեան ուրացումը յանցանք
համարող օրէնքին դէմ։
Մէվլուտ Չաւուշօղլու 1 Սեպտեմբեր
2014-ին Ատրպէյճանական լրատու գործա
կալութեան ալ կը յայտնէր, թէ եղբայր եր

Մենք ու Մերոնք
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Մենք ու մեր ուղին

«Հ

կիր Ատրպէյճանի հետ բոլոր նիւթերու մէջ
պիտի գործակցին, «իբր թէ հայկական ցե
ղասպանութեան նիւթին շուրջ ալ Ատրպէյ
ճանի հետ միատեղ պիտի պայքարինք»։
Վարչապետ Տաւութօղլու նոր կառավա
րութեան ծրագիրը ներկայացնելու պա
հուն խուսափած էր Հայոց ցեղասպանու
թեան եւ անոր դարադարձին շուրջ յստակ
արտայայտութիւններէ։ Հաւանական է որ
այս զգուշութիւնը Մէվլուտ Չաւուշօղլուին
ալ կը պարտադրէ աւելի զգոյշ արտայայ
տութիւններ ունենալ։ Սակայն ըստ երե
ւոյթի նոր Արտաքին Գործոց նախարարը
Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններու
շուրջ օրուան պայմաններուն համապատաս
խան ելոյթներ պիտի ունենայ։

Հարիւրամեայ զրկանքէն վերջ հինգերորդ հանդիպումը
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005 թուականին ստորագրուած
հրամանագրով սկսաւ Վանայ
ծովու Աղթամար կղզիի Սուրբ Խաչ
եկեղեցւոյ վերանորոգութիւնը։ 2010-ին,
եկեղեցւոյ անուան տօնակատարու
թեան օր մատուցուեցաւ առաջին
պատարագը։ Վերաբացուելէ ետք
պաշտօնապէս թանգարանի հանգա
մանք ունեցող եկեղեցին ամէն Սեպ
տեմբերի, Սուրբ Խաչի տաղաւարի
օրե
րուն կը վե
րադառ
նայ իր հիմ
նադրութեան նպատակին, ընդունելով
բազմաթիւ ուխտաւորներու այցելու
թիւնը։ Այս տարի հինգերորդ անգամ
կատարուած այս բացառիկ միջոցա
ռումին ներկայ գտնուելու համար
եկե
ղեցի փու
թա
ցած էին քոյր եկե
ղեցիներու ներկայացուցիչներ՝ ինչպէս

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

Ողջոյն՝ մեր
երիտասարդներու
յաջողութեան
«Ակօս» իր հրատարակութեան
օրէն սկսեալ խուսափեցաւ «Մեր
երիտասարդները» խորագրի ներքեւ
ծնողներու կողմէ ուղարկուած
գովազդներ հրատարակելէ։
Յստակ էր որ այդ գովազդներու
կարեւոր մէկ մասը մայրիկներուն,
մեծմայիկներուն փափաքը յագեցնելէ
դուրս նշանակութիւն չունէին։ Նոյնիսկ
կը հանդիպէինք շրջանաւարտի
յատուկ գդակով ժպտող մանուկներու
լուսանկարներուն, ուր մեծ
հրճուանքով կ՚աւետուէր թէ գերազանց
յաջողութեամբ աւարտած է այս
ինչ կամ այն ինչ՝ մանկապարտէզը։
Սակայն մեր այդ սկզբունքը երբեք
արգելք չէ իրաւ յաջողութիւններու
անդրադառնալու համար։ Մանաւանդ
որ այդ յաջողութեան պատմութիւնները
գովազդի սակի մը փոխարէն չեն
փոխանցուիր ծնողներու կողմէ։ Արդարեւ
ուրախութեամբ կը ներկայացնենք
յաջողութեան երեք օրինակներ, որոնք
ոգեւորութիւն պիտի պատճառեն ծանօթ
կամ անծանօթ բոլորին։

Թաթուլ Օֆլազ՝
գերազանցիկ
Պաքըրգիւղի Տատեան վարժարանի Ը. Դա
սարանի շրջանաւարտներէն Թաթուլ Օֆլազ
յաջողած է մուտք գործել գերազանց ունակ
աշակերտներու համար նախատեսուած յատուկ
վարժարան մը։ Կէպզէի մէջ հիմնուած յատուկ
վարժարանը երեք հանգրուանային քննութիւններով
կը ճշդէ իր աշակերտները։ Առաջին քննութիւնը
կ ը վ եր ա բ եր ի
յաջ ողութ իւննե
րու գնահ ատ
ման։ Երկրոր
դը ուղղուած է
թեկնածու աշա
կերտ ին խելքն
ու ունակութիւնը
ճշդելու։ Երրորդ
քննութ իւնը մէկ
շաբթուան ճամ
բար ային բնոյթ
ունի, ուր յատուկ
դիտումներով կը
գնահատուի են
թակային յատկութիւնները։ Թաթուլ Օֆլազ յա
ջողութեամբ դուրս եկած է այս երեք քննութիւննե
րէն եւ գերազանցելով հազարաւոր մրցակիցներ,
ապահոված է յատուկ ուսում մը ստանալու այս
բացառիկ առիթը։

Յունաց Տիեզերական Բարթողիմէոս
Պատրիարքը, Ասորի Ուղղափառաց
Առաջնորդ Եուսուֆ Չէթին, Ամե
րիկայի Արեւելեան Թեմի Առաջնորդ
Խաժակ Արք. Պարսամեան, Գեր
ման բարձրաստիճան հոգեւորական
Նիքոլաս Վայրոլ։ Իսկ աշխարհական
հիւերու կարգին էին ԱՄՆ-ի Ատանայի
հիւպատոս Ճոն Էսպինոզա, Վանի
եւ հարեւան գաւառներու քաղաքա
պետներ ու բազմաթիւ ուխտաւոր
ներ։ Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքա
րանի Ընդհանուր Փոխանորդ Արամ
Արք. Աթէշեանի մատուցած ծիսակա
տարութեան եւ այլ միջոցառումներու
մասին լրացուցիչ տեղեկութիւններն ու
տպաւորութիւնները կարելի է կար
դալ թերթիս հետեւեալ էջին մէջ։

Սառա Պարըն կը ձգտի
համաշխարհայինին

Շախմատի
նոր աստղ մը

Երիտասարդ
իրաւաբան Սառա
Պարըն, Գօչ Հա
մալսարանի իրա
ւաբանական բա
ժինը աւարտելէ
ետք յաջողեցաւ
նաեւ Իսթանպուլի
Փաստաբաններու
կաճառի յատուկ
քննութ եան ու
անդամակցեցաւ
կաճ առին։ Ան
ապա յաճախեց
Նիւ Եորքի Քո
լոմպիա համալ
սար անը, մաս
նագիտանալով Լումայափոխութեան վարկերու
ասպարէզին մէջ։ Ան ապա երկու տարի աշ
խատեցաւ Լոնտոնի «Եւորպայի Կառուցման
եւ Զարգացման Դրամատուն»ի կազմին մէջ։
Սառա Պարըն այս տարի յանձնած է նաեւ
Նիւ Եորքի Փաստաբաններու Կաճառի քննու
թիւնը ու արձանագրուած նաեւ այս կաճառին։
Երիտասարդ իրաւաբանուհին այժմ կը նպա
տակադրէ Նոյեմբերին վերադառնալ Լոնտոն եւ
անդամագրուիլ նաեւ այս քաղաքի կաճառին։

Պողազիչի Համալսա
րանի ուսողութեան բաժնի
աշակերտ Արի Քիրէմիթ
ճեան նախակրթարանի ու
սումը ստացած է Տատեան
վարժարանի մէջ։ Այդ տա
րիներուն սկսած ճատրակի
հակումը որոշ ժամանակ
կանգ առաւ, երբ ան կը յա
ճախէր քաղաքիս Գերմանական վարժարանը։
Արի Քիրէմիթճեան այդ ընդհատումէն ետք այս
անգամ նախ գիրքերու, ապա Եշիլգիւղի Հա
յոց դպրոցի ճատրակի ուսուցիչ Արամ Պապէքի
օգնութեամբ վերադարձաւ շախմատի աշխարհ։
Ան 26 Օգոստոս -2 Սեպտեմբեր թուականնե
րու միջեւ Աթէնքի մերձակայ Էրէթրիա կղզւոյ
մէջ կայացող Եւրոպայի Սիրողական Շախմա
տիստներու մրցոյթին ներկայացուց Թուրքիան։
Մասնակցած իր մրցումներէն եօթը աւարտեց
յաղթանակով եւ երկուքն ալ հաւասարութեամբ։
Այս յաջողութիւնով Արի Քիրէմիթճեան նուաճեց
մրցաշարքի առաջնութիւնը։
* Ինչ տարիքի ալ ըլլայ, մենք կ՚ողջունենք
յաջողութիւն արձանագրած անհատը։ Բայց այս
օրինակներուն մէջ կը սիրենք խնդակցիլ մեր
բարեկամ Հիլտա-Մինաս Օֆլազ եւ ՆուարդՎազգէն Պարըն ամոլներու ուրախութեան։

այապահպանման խոհեր» խո
րագրեալ մեր յօդուածին մէջ փոր
ձած էինք լուսարձակի տակ առնել Մեծ
Եղեռնի հետեւանքով հայրենի երկրէն
զրկուած հայ ժողովուրդին իր ուրոյն
դիմագիծը եւ ազգային յատկութիւննե
րը պահպանելու եղանակները։
Հարուածը մեծ էր ու զգետնող։ Ամէն
հայ ընտանիքէ ներս սուգ կը տիրէր։
Բիւրաւոր զոհեր բռնեցին յաւիտենակա
նութեան ճամբան։ Բայց անոնց կրկնա
պատիկը, քառապատիկը, ինչո՛ւ չէ տաս
նապատիկը հայութիւն դեռ պիտի քալէր
իր Գողգոթան, սերունդներ պիտի պատ
րաստէր օտար ու շատ անգամ անա
պահով հորիզոններու վրայ, պիտի յաղ
թահարէր եկուոր գաղթականի դիրքը
եւ իր ապրած երկրին մէջ պիտի փոր
ձէր դառնալ լիիրաւ քաղաքացի։ Միւս
կողմէ հայրենի երկրին, աշխարհի այդ
փոքր հատուածին վրայ, որ կը կոչենք
Հայաստան, պիտի կերտէր նոր պետակա
նութիւն, ունենալով բարգաւաճման մեծ
ակնկալութիւններ։
Ամենուրեք դժուար էր հայուն գործը։
Ժամանակի հրամայականին հետեւելով կը
խորհէին, թէ երկիրն ու ազգութիւնը ամ
բողջականութիւն է։ Վերջապէս նախորդ
դարասկիզբը ազգային պետութիւններու
վերելքի շրջանն էր։ Ուստի գաղթական
ները իրաւունք չունէին շնորհուածէն
աւելին պահանջելու։ Անոնք ապաստա
նած մինուճարներ էին, որոնք պէտք էր
յօժարէին իրենց առաջարկուած վայրը
բնակելու եւ աշխատանքը կատարելու։
Սփիւռքահայը այդ պայմաններու տակ
ճախճախուտը վերածեց բնակելի տա
րածքի, արհամարհուած ասպարէզնե
րէն հանեց իր օրապահիկը։ Այդ բոլորին
մէջ փորձեց պահել նաեւ իր ազգային
արժանիքները։ Եւ եթէ այսօր ունինք
հայկական սփիւռք, այդ կը պարտինք
հոսանքին դէմ թիավարող մեր նախ
նեաց կուռ հաւատքին եւ աշխատանքի
անսպառ կորովին։
Սակայն այս գործընթացի մէջ կա
րեւոր զանցառութիւն մը կ՚ապրինք։
Չենք անդրադարձած որ դար մը ետք
այլեւս վերջացած է ազգային պետու
թիւններու շրջանը եւ հասած ենք մարդու
իրաւունքներու փառաբանման շրջանին։
Այժմ գաղթական թէ երկրի հարազատ
քաղաքացի, մարդն ու անոր իրաւունքնե
րը գերազանց են, բաղդատմամբ՝ ազգա
յինին։ Եկուր տես որ շատեր կը դժուարա
նան այս նոր դրութիւնը ընկալելու։ Չեն
կրնար հաշտուիլ միջազգային օրէնքնե
րուն ազգային սահմանադրութենէն գե
րադաս համարուելուն։ Կասկած չկայ որ
զարգացումը բնորոշողը այս հասկա
ցողութեան հասարակութեան մէջ ու
նեցած ընկալումի ծաւալն է։
Մենք՝ որ բաւական ուշ տիրացանք
ազգային անկախ պետականութեան,
հասկնալի կերպով կը վարանինք այս
դրութեան դիմաց։ Բայց հոսանքին
ուղղութիւնը յայտնի է եւ ի զուր պիտի
ըլլայ այդ հոսանքի պահանջած համաշ
խարհայնացման դէմ տեղքայլ ընել։
Հայ պահպանողական միտքը միշտ
խուսափած է համաշխարհայնացումէն,
վախնալով, թէ այդ ամբողջի մէջ կը
կորսնցնէ իրեն պատկանողը։ Թերեւս
ալ այս խուսափումը հայ ինքնութենէ
շեղում մըն է։ Եթէ յետադարձ ակնարկով
դիտենք հայ ժողովուրդի յառաջդիմական
քայլերը, յստակօրէն պիտի տեսնենք որ
մեր նախնիները միշտ ռահվիրան եղան
բոլոր նոր գաղափարախօսութիւններու,
ճաշակներու, գիտութիւններու երկրէ
ներս թափանցելու խնդրին մէջ։ Մի գու
ցէ յետադիմական միտքը լոկ այս փոր
ձառութեամբ առաջարկէ աւելի զուսպ
ու «շրջահայեաց» մնալ։
Բայց անկարելի է սիրելի ընթերցող
եւ մենք այդ պահուն արդէն իսկ կը
կորսնցնենք մեր ազգային յատկութիւ
նը։ Ուրեմն եթէ նոր աշխարհ մը պիտի
կառուցուի, օ՜ն հայ ժողովուրդ, առաջ
անցիր, վերցուր քո աւանդական պայ
քարի դրօշը եւ ուղղութիւն տուր դէպի
յառաջընթաց, դէպի զարգացում, դէպի
ապագայ սլացողներուն։
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Տեղացիներու ալ մասնակցութեամբ Աղթամարի ծիսակատարութիւնը ստացաւ փառատօնի ոգեւորութիւն։ Եկողներուն իղձերն ու մաղթանքները տարբեր էին…

«Տարին մէկ օր չէ՛, ընդմիշտ…»

Այս տարի
Պատարագին
մասնակցութիւնը
ակնկալուածէն նուազ
էր, բայց շատեր
համոզուած են որ գալ
տարի Վանի մէջ
շատ աւելի մեծ
ոգեւորութեամբ
կը նշուի Սուրբ Խաչի
տաղաւարը։
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ

ՊԱՐՈՅՐ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
baruyr@agos.com.tr

Կ

արելի է ըսել որ Աղթամարայ Սուրբ
Խաչ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած Սուրբ
Պա
տարա
գը միշտ աւե
լի խոր իմաստներ
ունեցաւ բաղդատմամբ մի այլ որեւէ հոգեւոր
արարողութեան։ Նուրբ հաւասարակշռու
թիւններու վրայ ընթացող հաշտեցման գոր
ծընթացը, Միջին Արեւելքի պատերազմը եւ
այդ բո
լորին մէջ տար
բեր դա
ւանանքնե
րու մէկ
տե
ղու
մը այս տա
րի ալ աւե
լի կը
շեշտեն ծիսակատարութեան խորհրդանշա
կան իմաստը։ Հայոց ցեղասպանութեան
դարադարձի շեմին Աղթամարայ կղզին
ամենայարմար վայրը կը համարուի «բոլոր
վիշտերը անցեալին մնացին» կամ «միաս
նաբար կրնանք կառուցել խաղաղ ապա
գան» պատգամները արտասանելու համար։
Այս տարի Պատարագին մասնակցութիւնը
ակնկալուածէն նուազ էր, բայց շատեր
հա
մոզո
ւած են որ գալ տա
րի Վա
նի մէջ
շատ աւե
լի մեծ ոգե
ւորու
թեամբ կը նշո
ւի
Սուրբ Խաչի տաղաւարը։
Իսթանպուլ, Ուաշինկթոն եւ Սիտնիի
նման հեռաւոր քաղաքներէ եկողներու կող
քին, շուրջ 300 ուխտաւորներով ամենամեծ
խումբը կը կազմէին Հայաստանէն ժամանող
ները։ Այս տարի այցելողներու կարգին
կարելի էր հանդիպիլ Պարսկաստանէ եւ
Լիբանանէ եկած հայերու։
Նախ որդ ող օրեր ուն
Վա
նը եւ շրջա
կայ պատ
մական վայրերը այցելող
ուխտաւորներ 7 Սեպտեմբեր
Կիրակի առաւօտեան կանուխ
ժամերուն խումբ առ խումբ
կ՚ուղղուէին դէպի Գեւաշ։ Տ.
Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չնարեան եւ
Տ. Տրդատ Քհնյ. Ուզունեան
ն ախ ա պ ա տր ա ս տ ակ ա ն
աշխատութիւններու համար
շատ աւե
լի կա
նուխ փու
թա
ցած էին եկե
ղեցի։ Իսկ
ժամը 10.30-ին Ս. Պատարա
գը սկսաւ Լուսաւորիչ Երգչա
խումբի երգած «Խորհուրդ
Խորին» շարականի երգե
ցողութեամբ։
Ինչպէս անցեալ տարի,
այս տարի եւս տեղացի բնա
կիչներու ալ մասնակցութեամբ
Աղթամարի ծիսակատարու
թիւնը ստացաւ փառատօնի
յա
տուկ ցնծու
թիւն ու ոգե
ւորութիւն։ Մամլոյ թղթակից
ները եւ հեռուստակայաններու
նկարահանող խումբերը մեծ
ջանք կը վատնէին բարձրաս
տիճան հիւր հոգեւորականնե
րը նկարելու համար։ Ափսոս
որ հեռաւոր վայրերէն փութա
ցողներէն շատեր չի կրցան
տաճար մտնել եւ հարկադըր

ւեցան շրջակայքը տեղադրուած սարքե
րու միջոցաւ արարողութեան հետեւելու։
Եղիշէ Վարդապետ Ուչքունեան արտա
սանած քա
րոզին մէջ յի
շեց Սուրբ Խա
չի
խորհուրդը եւ զօրութիւնը։ Այդ զօրութեան
ապաւինելով պահանջեց որ ուխտաւորնե
րը իրենց աղօթ
քին մէջ յի
շեն նաեւ Մես
րոպ Բ. Պատրիարքի առողջութիւնը։
Յաւարտ Սուրբ Պատարագի, Անատոլու
Քիւլթիւր ընկերութեան նախաձեռնութեամբ
Հայաստանէն ժամանած աշուղներ եւ քիւրտ
տաղասացներ միատեղ համերգ մը սարքե
ցին, որ արժանացաւ ջերմ հետաքրքրութեան։

Հայերէն ցուցատախտակներ
Արտամէտի Քաղաքապետարանը որոշ
ժամանակէ ի վեր ծաւալուն աշխատանք կը
տանի այս գաւառի տեղանուններուն իրենց
պատմական կոչումով յիշուելուն համար։
Անոնք արդէն այս առումով պատրաստած
են թրքերէն, հայերէն, անգլերէն եւ քրտե
րէն ցուցատախտակներ։ Իսկ այսօրուայ
համար պատրաստուած էր բարի գալուստի
նախադասութիւններ պարունակող մեծածա
ւալ պաստառներ։

«Եկանք, բայց չկրցանք մտնել»
Սիտ
նիէն եկող խումբը 20 հո
գիէ կը
բաղկանար։ Մենք հանդիպեցանք անոնցմէ
Վրէժուհի Սարգիսեանին եւ Լուսի Հալէպ
լիեանին։ Անոնք կ՚ափսոսային որ 20 ժամէ

աւելի տեւող ճամբորդութենէ ետք եկե
ղեցի չի կարենալ մտնելու համար։ «Ընե
լիք բան չի կայ, կը յու
սանք թէ արա
րողութենէ ետք պիտի կրնանք գոնէ մոմ
մը վառել»։

«Հիւր չենք զգար»
Երեւանի «Նարեկավանք» միութենէն
բազ
մանդամ խումբի մը հետ եկած է
Ռուզաննա Մանուկեանը։ Իր տասներորդ
այցելութիւնն է այս։ «Երեւանի Համալ
սարանի արեւելագիտութեան բաժնի մէջ
թրքերէն կը դասաւանդեմ։ Նախնիներս
մշեցի են։ Ամէն անգամուն կ՚այցելեմ
Մուշ, կը գտնեմ պա
պերուս տու
նը,
կը բարեւեմ այդ տան պատերուն։ Ես
այստեղ զբօսաշրջիկ չեմ։ Տուն եկած
կը համարեմ»։

Անմոռանալի փորձութիւն մը
Շատեր հետաքրքիր էին երգեցողու
թիւններ կա
տարող խումբով։ Աւար
տին
կը հանդիպինք Լուսաւորիչ Երգչախումբի
խմբավար Յակոբ Մամիկոնեանին։ «21
հո
գինոց անձնա
կազ
մով եկած ենք։ Այս
արարողութեան մասնակցելով պատմութեան
մէջ ապրած եղանք։ Անհամար արժանիք
ներու տողանցած այս պատերը այսօր ալ
մեր ձայներով թնդացին։ Սա անմոռանա
լի երե
ւոյթ է մեզ հա
մար։ Հա
զիւ հին
գե
րորդ տարիին արժանացանք այս առիթը

վայելելու։ Բայց նշենք որ այս տարի մեր
երգչախումբի հիմնարկութեան 85-ամեակն
է եւ այս զուգադիպութիւնը ալ աւելի իմաս
տա
լի կը դարձնէ մեր այս պա
տարա
գի
երգեցողութիւնը։

«Կ՚ուզենք Վան ապրիլ»
«Նարեկավանք» խումբին առաջնորդն
է Տէր Գէորգ Քա
հանան։ Ան չոր
րորդ
անգամ կը մասնակցի այս արարողութեան։
«Փոխանակ հազիւ տարին մէկ անգամ գալու,
ես պի
տի ցան
կա
նայի ընդմիշտ այստեղ,

«Հայերէն/քրտերէն
չեմ գիտեր,
բայց կը հասկնամ»
Ա

ղթամարի այս տարուայ տօնակա
տարութեան յատուկ երեսակնե
րէն մէկն ալ վանեցի քիւրտ տաղերգու
Կազին-ի եւ երեւանցի աշուղ Լէյլի-ի
համատեղ համերգն էր։ Անատոլու
Քիւլթիւր ընկ եր ութ եան նախ աձեռ
նութեամբ կայացող այս համերգներու
շարքի առաջինը կայացաւ Երեւանի մէջ։
Աղթամարի երկրորդ համերգէն ետք
երրորդ մէկտեղումն ալ պիտի կայանայ
12 Սեպտեմբեր Ուրբաթ երեկոյ Մաչ
քայի Համալսարանի ամփիթատրոնին
մէջ։ Այժմ խօսողն է Կազին.«Բոլորովին տարբեր ծրագրի մը
համար Անատոլու Քիւլթիւր ընկերութե
նէն Թամար Նալճը եւ Օսման Քավալա
Վան եկած էին։ Մտա
ծումս իրենց
հետ բաժ
նե
ցի։ Շատ դրա
կան գտան
ու սկսան այդ գաղափարը նախագի
ծի մը վե
րածել։ Երբ յայտնի եղաւ,

որ Երեւան պիտի երթանք, ես սկսայ
ուսումնասիրել այնտեղի կին երգչու
հի
ները։ Այդպէս գտայ աշուղ Լէյ
լին։
Երեւանի հիւրանոցին մէջ մեր առաջին
հան
դի
պու
մէն յայտնի եղաւ թէ ճիշդ
ճամբու վրայ ենք։ Ես առանց հայերէն
իմա
նալու կը զգա
յի իր եր
գե
րը, այդ
երգերու թախիծը»։
Նման ոգե
ւորու
թեան մէջ է աշուղ
Լէյլի։ Ան ալ կը խոստովանի որ նախ
քան այս ծրագիրը երբեք մտադիր չէ
եղած Իսթանպուլ այցելելու։ «Փրոֆ.
Թովմաս Պօղոսեան զանգահարեց ու
պատ
մեց այս ծրագ
րի մա
սին։ Ըսաւ
որ ու
րիշ աշուղնե
րու հետ ալ խօ
սած
են, բայց յատ
կա
պէս զիս կ՚ու
զեն։
Առաջին հանդիպումով ամէն ինչ պար
զո
ւեցաւ։ Ու
րախ եմ որ մաս
նակցած
եմ այս ծրագրին»։

մեր պա
պերուն ապ
րած հո
ղերուն վրայ
բնակիլ։ Միայն այդպէս է որ այս ծէսերով
հողին յանձնուած հունտերը պիտի կրնան
ծաղկիլ ու պտղաբերել» կ՚ըսէ Տէր Գէորգ։

«Աղօթենք Սուրիոյ, Իրաքի,
Կազզայի անմեղ զոհերուն
համար»
Յաւարտ պատարագի ելոյթ ունեցաւ
նաեւ Արամ Ս. Արք. Աթէշեան եւ ներկա
ները հրաւիրեց խաղաղութեան համար աղօ
թելու։ Նշեց թէ եկեղեցին կառուցուած
է 925 թուին եւ առաջին անգամ է, որ
Յունաց Պատրիարք մը կը մասնակցի
մե
զի, կը ձայ
նակցի մեր աղօթքնե
րուն եւ պաղատանքներուն։ «Այսօր
պատմական օր մըն է մեզի համար։
Մեր բոլորին սիրելին, մեր սիրտերը
նուաճող Յունաց Նորին Սրբութիւն
Բարթողիմէոս Սրբազան Պատրիար
քին, Ասորիներու Առաջնորդ Արքե
պիսկոպոս Եուսուֆ Չէթինին, Գերման
Մոնսէնիոր Նիքոլասին, մեր հոգեւո
րականներուն, նախարարութիւննե
րու ներկայացուցիչներուն, ԱՄՆ-ի
Ատանայի հիւպատոսին, անձիս եւ
ժողովուրդիս անունով շնորհակալու
թիւն կը յայտնեմ»։
Արամ Սրբազան ապա անդրադար
ձաւ եկեղեցիներու համագործակցու
թեան, նշե
լով թէ եկե
ղեցին միշտ
խաղաղութիւն կը ցանկայ։ «Բոլոր
եկեղեցիներու առաջնորդներս կողք
կողքի ենք ու կ՚աղօթենք մեր երկրին
ու համայն աշխարհի խաղաղութեան
համար։ Ինչպէս գիտէք Սուրիոյ, Իրա
քի, Կազզայի մէջ անմեղներ կը սպա
նուին։ Կոտորածներ կը կատարուին։
Մինչդեռ ոչ մէկ Սուրբ Գիրք կ՚արտօ
նէ մարդասպանութեան։ Սուրբ Գիր
քը կը հաւատայ որ Աստուած մար
դը ստեղծեց իր կերպարով։ Մարդուն
անարգողը Աստուած անարգած կ՚ըլ
լայ» ըսաւ Արամ Սրբազան։

ԱԿՕՍ
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Մ

ի պոէտ խոստովանում էր, որ պոէտի
ողբերգութիւնը նրանում է, որ նա
պոէտ է եւ ի վի
ճակի չէ պարզ ձե
ւով
գրել, այլ կոչուած է յանգերով գրել… Այդ
պոէտը 26 տարեկանում անձնասպան եղաւ։
Պոէտները յաճախ են անձնասպան լինում։
Ժուռնալիստները անձնասպան չեն լինում,
նրանք շատ յաճախ սպանւում են այն ու
ժերի կողմից, որոնք կոչուած են լռեցնել
ճշմարտութեան ձայնը։
1943-ի Սեպտեմբերի 8-ին ֆաշիստները
Պեռլինում մահապատժի ենթարկեցին չեխ
գրող եւ լրագրող Յուլիուս Ֆուչիկին (19031943) եւ 8 Սեպտեմբերը դարձաւ Ժուռնա
լիստների Համերաշխութեան Տօն։ Այդ տօ

նից մէկ շաբաթ անց Հրանդ Տինքի 60-րդ
Սեպտեմբերն է նշուելու։ Ահա այս արան
քում ես որոշեցի ներկայացնել լրագրողնե
րի, որոնք Ֆուչիկի եւ Տինքի նման ճշմար
տութիւնը բացայայտելու համար կանգ չեն
առնում մահացու վտանգների առաջ։

Բեսլանի ողբերգութիւնը
Բեսլանում ուսումնական տարին սկսւում
է 5 Սեպտեմբերից, քանզի մինչեւ 5-ը
2004-ի ահաբեկչութեան զոհերի ոգեկոչ
ման օրերն են։ 2004-ի Սեպտեմբերի 1-ին,
32 չեչեն ահաբեկիչներ մտան Բեսլանի
(Ռուսաստանի Դաշնութեան կազմի մէջ
գտնուող Հիւսիսային Օսեթիա) N-1 դպրոց
եւ երեք օր պա
տանդ պա
հեցին 1000-ից
աւել մարդկանց, այսինքն դպրոցի աշխա
տակազմին, աշակերտներին, ծնողներին եւ
Սեպտեմբերի 1-ի տօնին հիւր եկած հա
րազատներին եւ բարեկամներին։ Ակա
նապատելով սպորտային դահլիճը, նրանք
խոստացան պայթեցնել այն։
Սեպտեմբերի 3-ին ահաբեկիչները պայ
թեցրին դահլիճը, իսկ փախչողների ետեւից
սկսեցին կրակել։ Պատանդներին փրկելու
համար անվտանգութեան ուժերին հրաման
տրուեց անցնել գրոհման։ Ահաբեկչութեան
արդիւնքում զոհուեցին 334 հոգի, որոնցից
186-ը երախաներ էին, իսկ ողջ մնացած
ները, ականատեսները, փրկողները կամ
փրկել փորձողներն ու չյաջողածները յաւէրժ
մնացին այդ օրերի սարսափի կրողները,
որը յաղթահարել ի զօրու չի ժամանակը։
Վիշտը ժամանակի հետ համընթաց քայ
լում է, չի նուազում, այլ՝ ընդհակառակը,
աճում է, քանզի կատարուած փաստից
զատ սարսափեցնում է հրէշաւոր Սուտը,
որն ուղեկցում է Բեսլանի ողբերգութեանը։

Բեսլանի ճշմարտութիւնը
Կայ ողբերգութեան պաշտօնական վար
կածը եւ կայ իսկականը, որը մեր օրերում

սքօղելն անհնար է, սակայն 2004-ից ար
դէն մէկ տա
րի անց 2005-ին մի փոք
րիկ
թերթում (1000 տպաքանակով) «Կրամոլա»
անունով (ռուս. «Դաւադրութիւն»), Տմիթրի
Վորոբէով լրագրողը գրեց «Ճշմարտութիւ
նը Բեսլանի մասին աւելի սարսափելի
է, քան դուք կարծում էք»։ Ժուռնալիստը
անդրադարձաւ, որ Բեսլանին նախորդե
ցին 2 ինքնա
թիռի պայ
թիւններ եւ ո՛չ ոք
ուշադրութիւն չդարձրեց, որ Մոսկուա-Սոչի
չուերթից առաջ 6 ուղեւորներ հրաժարուեցին
ինքնաթիռ նստելուց։
Ինչ վերաբերւում է 32 ահաբեկիչնե
րի, ապա նրանք բաց էին թողնուած Ռու
սաստանի բանտերից. դատապարտուած լի

նելով 10-15 տարի ազատազրկման, նրանց
1-2 տարի անց ազատեցին։ 32 ահաբեկիչ
ներից ողջ էին մնացել միայն 3-ը, սակայն
երեքից երկուսը անհետացան։ Այդ մէկին էլ
ծեծով հասկացրեցին, որ 32 թիւը հաւաս
տիացնի։ Մնացած ահաբեկիչներին այնքան
կրակոցներ էին գլխին հասցրել, որ դէմքե
րը անճանաչելի էին դառել։ Գլխաւոր թեր
թը, որը 2005-ից յանդգնում էր փաստերի
ճշմարտացի պատկերը տալ, դա «Նովայեա
գա
զետա» թերթն է (ռուս. «Նոր թերթ»)։
Հենց այստեղ Ելենա Միլաշինան 2014-ի
Սեպտեմբերի 1-ին գրեց «Բեսլան։ 10 անց»
յօդուածը, որտեղ առաջին անգամ հան
րութեանը ներկայացրեցին ճշմարտութեան
գլխաւոր բացայայտողին եւ արժի, որ աշ
խարհը ճանաչի այդ մարդու անունը՝ Յու
րի Սաւելիեվ, տեխնիկական գիտութիւնների
դոկտոր, փրոֆէսոր, դաշնային խորհրդա
րանային յանձնաժողովի անդամ, որը հե
տաքննում էր Բեսլանի ողբերգութիւնը։
Սա
ւելիեվը քայլ առ քայլ, փաստ առ
փաստ, պատանդների բազմաթիւ վկայու
թիւնների շնորհիւ եւ կատարածի տեղան
քը հետազօտելով, բացի այդ լինելով պայ
թիւնների փայլուն մասնագէտ, բացայայտեց
նոյնիսկ իրեն համար անսպասելի եւ հրէ
շաւոր փաստ. ողբերգութեան հեղինակը

իշխանութիւնն է, իսկ մարդը, ով հրաման
տուեց պայթեցնել շէնքը,- Անվտանգութեան
ուժերի հրամանատար կեներալ Տիխոմի
րովն էր։ Սաւելիեվի զեկոյցը 1400 էջանոց
էր եւ խորհրդարանում ոչ ոք չցանկացաւ
ծանօթանալ դրա հետ։ Ժիրինովսկին բա
ցականչեց. «Միթէ՞ մենք պիտի այդքա
նը լսենք»։
Ըստ պաշտօնական վարկածի պա
տանդները զոհուեցին սպորտային դահլիճի
պայթիւններից, սակայն ըստ վկայութիւննե
րի ահաբեկիչների սարքերը չէին պայթել,
այլ՝ պայթիւնները դրսից էին արուած,
սպորտային դահլիճում հրդեհ բռնկուեց,
որից յետոյ նրանք, ովքեր ողջ մնացին,
վազեցին դպրոցի հարաւային թեւը, իսկ
ահաբեկիչները նրանց որպէս վահան օգ
տագործեցին, այսպիսով դահլիճից փա
խածները աւելի սարսափելի մահ գտան
հարաւային մասում, քանզի «փրկողները»
կրակում էին դպրոցի վրայ հրցիրներից եւ
նռնականետերից։ «Ձեզ ձերոնք են սպա
նում», զարմանում էին ահաբեկիչները։ 32
թիւը կարեւոր էր, որովհետեւ իրականում
այդ 32-ից զատ պատանդները շարունակ
յիշատակում էին ահաբեկիչների ղեկավար
ներին, որոնք ունէին սլաւոնական արտա
քին եւ լաւ ռուսերէն, որոնք սակայն պայ
թիւններից առաջ անհետացան։ Սաւելիեվը
2 տարի օրն ի բուն հետաքննութիւն է
անցկացրել, լրագրող Միլաշկինան 2 տարի
շարունակ Մոսկուայից Բեսլան է մեկնել,
որի արդիւնքում նրանք բացել են մեր աչ
քերը. փրկարար գործողութեան նպատակը
եղել է ոչ թէ պատանդների փրկութիւնը,
այլ՝ ահաբեկիչների ոչնչացումը։

Լրագրողներ-պաշտպաններ
2006-ին Միլաշկինայի վրայ յարձակում
է կատարուել, իսկ 2012-ին Մոսկուայի մեր
ձակայքում նրան դաժան ծեծի ենթարկեցին
եւ կողոպտեցին։ Միլաշկինան պարզ լրագ
րող չէ, նա իրա
ւապաշտպան է. այդպի

սին էր նաեւ Աննա Պոլիտկովսկայեան,
որը նոյնպէս պաշտպանում էր մարդկանց
իրաւունքները ճշմարտութիւնների միջոցով
եւ անվախութեան համար վճարեց կեան
քով. նրան գնդակահարեցին Հոկտեմբերի
7-ին շէնքի վերելակում։ Միլաշկինան նրա
սպանութեան գործն էլ էր հետաքննում։ Ահ
ու սարսափ սերմանող պետութեան ղե
կավարները իրենք են սարսափում նմա
նօրինակ արդարասէրներից։

Շիշմանութիւնը
առաւ քալեց

Ո

ւշադրութիւն կ՚ընեմ կոր քիմ,
շիշմանութիւնը աղէկ մը առաւ
քալեց։ Որ կողմը նայիմ նէ կէօպէք
լի մարդ մը իլէն թօմպուլ կնիկ մը
կը զարնէ կոր աչքիս։ Ան չի բաւերի
պէս, չօճոխներն ալ թօմպուլնալ պաշ
լայեցին։ Ասանկ մեծնան նէ, ետքը
վիճակնին ինչ կ՚ըլլայ չիտեմ։ Հինէն
ծնողները չօճոխնին քիլօ առնէ տէյիմ
կը պատռտուէին, հիմա ալ քիլօ տան
տէյիմ տիյէթիսյէններուն տուռնե
րը կը մաշեցնեն կոր։ Խօսքը մէջեր
նիս, տիյէթիսյէններն ալ անանկ աղէկ
փարա կը շահին կոր քիմ, շատ մը
երիտասարդ ուսանելու համար ատ
պրանշը կը զատեն կոր արթըխ։
Մերին կէնճութեանը. «պիր տիրհէմ
էթ պին այըպ էօրթէր» տէյիմ խօսք
մը կար։ Հիմա անոր մօտան աղէկ մը
անցած է, որչափ սըսխա ըլլաս նէ
անչափ խըյմէթլի կ՚ըլլաս կոր։ Էկուր
տես քիմ. շիշմանութիւնն ալ օրէ օր,
հիւանտութեան պէս փոխանցիկ ըլլալ
սկսաւ։ Ա՜խ, էս հէմ կիտեմ, հէմ ալ կը
տեսնամ կոր. ատ Ամերիկայէն քօփ
յա ֆաստ-ֆուտ է ինչ խառնախսի է,
քանի շատցաւ նէ չօճոխները թօմ
պուլցան։ Առողջութենէ էկող թօմ
պուլութիւն մը ըլլայ նէ ծանս չպի
տի հանեմ, քանի մեծնան ձեւի կը
մտնան պիտի ըսեմ, ամա մավի ճամէն
էրեւցածը ան չէ։ Կը վազվզէինք,
անօթենանք նէ ալ մարերնիս հացին
քէօշէով, կարագլը պանիրլի սանտվիչ
մը կու տար ծառքերնիս կամ ալ շերտ
մը կարագլը հացին վրան շաքար կը
ցանէր, ան խըտար։ Խմելիքնիս ալ
եա կաթ կ՚ըլլար, եա այրան, տու
նէն շինուած լիմօնաթա իլէն ֆիշնէի
շուրուբ ալ կ՚ըլլար պազի։ Էն լիւքս
խմելիք պաներնիս ալ կազօզն էր։
Հիմա հազար ու մէկ տեսակ հազըր
ուտելիք իլէն խմելիք կայ, ամէնն
ալ անօգուտ, պօշունա քիլօ ընելիք
պաներ…։ Չօճոխները ըսես նէ փողոցը
խաղացած պիլէմ չունին, եա պիլկի
սայարին առջին, եա տա ատ փապուճի
չափ թէլէֆօններ, թապլէթներ ծառ
քերնին, նստած խաղ կը խաղան։ Շար
ժում ըսուած պանը չի կայ։ Թէլէվի
զիոնէն ալ հիչ չկեցած, ատ որչափ
ճինսը պէլիրսիզ գոյնզգոյն, չիթօսլու
փիթօսլու, կլիքօզլու, սախտէ շօքօլալը
ուտելիքներուն, ֆըշըրթըլը խմելիք
ներուն, պօյալը պաղպաղակներուն
ռէքլամները կը տեսնան, մէտէնին
կը քաշէ, կ՚ուտեն կոր։
Նայեցէք էկեր քիմ խելքերնիդ
կլոխնիդ չժողվէք եւ ժամ առաջ ասոր
առաջքը չառնէք նէ, շատ անառողջ
սերունդ մը կը հասնի կոր, կիտ
ցած ըլլաք։ Տուք ալ ծնողք ըլլալով
չօճոխներնուդ օրինակ ըլլալու էք։
Պօլ ճուր խմելը քիլօ տալու ֆայտա
կ՚ընէ տէյիմ, փողոցները կէօստէրիշի
պէս ծառքերնիդ շիշէ մը
ճուրով պտտելը չ՚բաւեր,
կըրթլախնիթ ալ թէրպիյէ
պէտք է ընէք։
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Ինչպէս Գուրշունլու ճամի եղաւ
Սուրբ Թէոդորոս կաթողիկէն

ՍԱՐԳԻՍ ՍԵՐՈՎԲԵԱՆ
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կրտիչ Նաղաշ եպիսկոպոս եղած է
Ամիտայի առաջնորդը եւ Ս. Թէոդո
րոս Կաթողիկէ եկեղեցւոյ վանահայրը։ Ան
եկեղեցին աւելի մեծցուցեր ու կողքին գի
շերօթիկ դպրավարժարան մը հաստատեր
է։ Վանքին սահմանները եղած են բերդի
պարիսպէն մինչեւ «Սըրայներ» ջուլհականո
ցը, մէջն ըլլալով նոր շուկան, Աթ բազարին,
մինչեւ քաղաքի պարիսպի արեւելեան մա
սին մօտ։ Հոն էր նաեւ առաջ
նորդա
րանի
շէնքը, պարտիզաւոր, գմբէթաւոր սենեակ
ներով, կամարակապ հովոցով։
«Մկրտիչ Նաղաշ եպիսկոպոս գեղեց
կացուցած է Ս. Թէոդորոս եկեղեցին, շինել
տալով բարձր գմբէթ եկեղեցւոյ վրայ։ Հիմա
սա նկատի առնելու է. այն ժամանակին
(15-րդ դարու առաջին քառեակին) Հա
յաստանի այդ դժբախտ ու դաժան ատեն
ներն էին, որ կէս վայրենի, կրօնամոլ զօ
րապետներ ի հաճոյս կամաց կը տիրէին
բոլոր երկրին վրայ։ Այս զօրապետները կը
կոչուէին Գարա Գոյունլու եւ Ագ Գոյունլու
ներ, որոնք ինքնուրոյն իշխանութիւններ էին
եւ որոնց վեհապետները կը կոչուէին Փա
տիշահ կամ Սուլթան։ Գարագոյունլուները
կը տիրէին Հայաստանի եւ Պարսկաստա
նի հիւսիսային մասին վրայ, կեդրոն ու
նենալով Դապրիզ քաղաքը. իսկ Ագ Գո
յունլուները Հայաստանի հարաւային մասին՝
Միջագետքէն մինչեւ Վոսփորի մօտ, որով
Ամիտա այս մասին մէջ կ՚իյնար։ Նաղաշի

ժամանակ յիշեալ Ագ Գոյունլուներու վե
հապետը Սուլթան Օթման (Օսման Ա.) էր,
եւ Նաղաշը կրցած էր իրեն հետ բարեկա
մութիւն հաստատել, նաեւ՝ կրցած էր անկէ
արտօնութիւն ստանալ եկեղեցւոյ գմբէթի
շինութեան, որովհետեւ այդ ժամանակները
քրիստոնեան ոչինչ կարող էր ընել առանց
կառավարական հրամանի, իսկ արքունա
կան արտօնագիր մը եկեղեցւոյ գմբէթի շի
նութեան՝ սա մեծ յաջողութիւնն էր Նա
ղաշի դիւանագիտութեան»։ *
Կը կարծուի, որ Մկրտիչ Նաղաշ վախ
ճանած ըլլայ Ամիտայի մէջ եւ ըստ ժա
մանակի սովորութեան թաղուած ըլլայ Ս.
Թէոդորոս եկեղեցւոյ մէջ։
Թէ ինչ եղաւ Ամիտայի փառք ու պար
ծանք Ս. Թէոդորոս կաթողիկէն, որուն
կոր
սուիլն հայ պատ
մութեան մէջ սեւ էջ
մըն է, երբ կրօ
նաւոր մը իր բո
լոր կեան
քը կը նուիրէ զայն գեղեցկացնելու եւ հայ
մշակոյթի կեդրոն մը դարձնելու համար,
դժբախտաբար այդ միեւնոյն վանքը գրե
թէ 75 տարի վերջ ուրիշ կրօնաւոր մը…
նոր Վասակ մը կը յանձնէ իւր ամբողջու
թեամբ՝ հեթանոսաց. Աստուծոյ փառաբա
նութեան Ս. Տաճարը վերածելով մզկիթի՝
«Գուրշունլու ճամի» անուամբ։

Մատնութեան
մանրամասնութիւնը
Կը փափաքէի վերոյիշեալ գիրքէն ամ
բողջութեամբ արտատպել այս մասին պատ
մուածը, բայց տեղի չգոյութեան պատճա
ռաւ 4 մեծադիր էջերու պարփակութիւնը
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ՊԱԼԱՏ
Ս

եպտեմբեր, 1834։ Աղեքսանտրէդէն մինչեւ
Պոլիս եղած ծովային ճամբորդութիւնը
երկար չի թուիր ստուգաբանութեան համար,
երբ ան յափշտակուած կ՚ընթեռնէ Օրթագիւղի
Պօղոս Արապեան Ապուչեխցու տպարանէն
նոր լոյս տեսած գիրք մը. «Պատմութիւն
Պղնձէ Քաղաքին»։ Զինքը զբաղած պա
հած է նաեւ նաւավարը, որ կը սիրէ խօսիլ։
- Պարոն ստուգաբանութիւն, ո՞վ է այս
Բրաբիոն գրագիտուհին, զոր այնքան շատ
կ՚ուզէք տեսնել։
- Բարեպաշտ կոյս մը, որ նուիրուած
է հայ լեզուին ու դպրութեան։ Պալատցի
է։ Բացած է մանկատուն մը ու դասեր կու
տայ։ Նաեւ իր եղբօր, Մատթէոս Պալատե
ցի դպիրին, Ս. Հրեշտակապետ եկեղեց
ւոյ շրջափակին մէջ բացած տպարանին
կը սատարէ ու անոր միշտ աջակից կ՚ըլ
լայ։ Պարոն նաւավար, հիմա ինքը 84 տա
րեկան ըլլալու է։ Չեմ գիտեր, թէ ողջ է։
Առագաստանաւը կը մօտենայ Պոլսոյ
Գարա-Կէօմրիւկ նաւամատոյցը։ Ստուգա
բանութիւնը հին բարեկամի հանդիպած

մարդու ուրախութեամբ կը քալէ Ոսկեղջիւ
րը եզերող փողոցներէն։ Պալատը շատ հե
ռու չէ։ Բայց կ՚արժէ քիչ մը դանդաղիլ ու
հիանալ, թէ քաղաքի բլրակներն ու թե
րակղզիները ի՛նչ գեղեցկութեամբ ձուլուած
են Մարմարա Ծովուն հետ։
Պալատի մէջ ամէն բան տեղի տեղին
մնացեր է, բացի... Ս. Հրեշտակապետ եկե
ղեցիէն։ 1729 թուականին վերակառուցած
եկեղեցւոյ տեղ սկսած է բարձրանալ նո
րը։ Հոն աշխատող Պապիկ անունով երկա
թագործ մը ցոյց կու տայ Բարբիոն գրա
գիտուհիին բնակարանը։ Գրագիտուհին իր
փոքրիկ սենեակին մէջ կ՚ընդունի հիւրը։
- Բնաւ չէք փոխուած Օրիորդ Բրաբիոն։
- Դուն ալ, տղաս։
- Եկեղեցի՞ն։
- Երկու անգամ հրոյ ճարակ դարձած
էր։ Հիմա քարաշէն պիտի ըլլայ։ Մէկ տա
րիէն կը վերջանայ։ Պապիկ անունով վար
պետ մը ունինք։ Շատ աշխատեցաւ։ Շի
նութեան ընթացքին նաեւ յայտնաբերեցին
Ս. Արտեմիոս Վկայի նշխարները։ Զանոնք
պիտի ամփոփենք ներքնայարկը։ Ուխտա
ւորներ, համրեր, անդամալոյծներ թող ամէն
տարի, Սեպտեմբերին գան, Չարխափան
Ս. Աստուածամօր սրբանկարը ընդունի

համառօտելով կը ներկայացնեմ ստորեւ.1516-17-ի ատեններ Օսմանեան ար
քա
յազուն մը Ամի
տա կու գայ եւ շատ
գոհ մնալով իրեն ի պատիւ ընդունելու
թենէն, կ՚որոշէ մզկիթ մը շինել տալ այս
քաղաքի բնակչութեան, ու կը պտըտի քա
ղաքը, բայց յար
մար տեղ մը չգտնե
լով,
կ՚ելլէ քաղաքի միջնաբերդը՝ «Վիրան քա
լէ», իր նետի սլաքին վրայ կարմիր ժա
պաւէն մը կապելով աչքերը կը փակէ ու
նետը կ՚արձակէ առանց տեսնելու, թէ ուր
կ՚երթայ։ Ապա կը յայտարարէ թէ «Ո՛վ որ
գտնէ ու բե
րէ այդ սլա
քը, այդ վայրն ու
շրջափակը պարպելով մզկիթ պիտի շի
նել տայ, անշուշտ մեծապէս պարգեւելով
տանտէրներուն»։
Շաբաթ մը վերջ, Ս. Թէոդորոս վանքի
շէնքերու խնամակալ վարդապետ մը (որուն
անունը չի յիշեր պատմողը, կամ գրողը)
պաշտօնի բերմամբ եկեղեցւոյն տանիքը
կ՚ելլէ ու հոն կը գտնէ կարմիր ժապաւէ
նով սլաքը, զոր պահելով վերարկուին տակ,
կ՚իյնայ խոր մտածմունքի մէջ, որ տանի՞
սլաքը արքայազունին ու մեծ հարստու
թեան տէր դառնայ, կամ ալ վանքի շրջա
փակին մէջ ճգնաւորական կեանք անցնէ։
Վերջապէս, հետեւեալ առտու ժապաւէ
նով սլաքը կը տանի արքայազունին, կ՚ըսէ
թէ ինք քրիստոնեայ կղերական մըն է, բայց
համոզուած է որ իսլամութիւնն է ճիշդ կրօն
քը եւ ինք կ՚ու
զէ ըն
դունիլ զայն, ու վե
րարկուին տակէն դուրս կը հանէ սլաքը։
Արքայազունը զարմացած, կ՚ըսէ թէ ինք
զինուորական անձ է, կրօնի փոփոխութիւնը
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անոնց աղօթքները։
- Ես ալ նուէր մը ունիմ եկեղեցւոյ հա
մար։ Նիկիոյ վարպետներուն գործն է. հա
յատառ սկաւառակ մը։
Գրագիտուհիին հետ զրոյցը անխուսա
փելիօրէն կը թեքի դէպի բառեր եւ տե
ղանուններ.
- Բիւզանդական շրջանին կայսրը հոս
ունեցեր է պալատ մը։ Ան մեզի չէ հա
սած, բայց «պալատ» բառը մնացեր է որ
պէս թաղին անունը։ Մեր ալ մականունն է։
- Օրիորդ Բրա
բիոն, աւելցնեմ, թէ
«պալատ»ն ալ եկած է Հռոմէն. Օգոս
տոս Կայսրը բնակարան մը ունէր Հռոմի
«Պալատին» բլուրին վրայ, Mons Palatinus, մայրաքաղաքի եօթը բլուրներէն այն
մէկը, որ վերնախաւին նախընտրելին էր։
Ներոնի ժամանակ ընդարձակուելով՝ այդ
տունը դարձաւ շքեղ ու փառաւոր ապա
րանք մը։ Եւ որպէս կայսերական նստա
վայր ան դարձաւ վարչութեան կեդրոնը։
«Պալատին» բառը, լատիներէն palatium,
ֆրանսերէն palais, անգլերէն palace, սկսաւ
նշանակել «իշխանի պաշտօնական բնա
կավայր»։ Յաջորդ դարերուն բառին իմաս
տը աւելի ընդարձակուեցաւ. կառավարու
թիւն, մեծահարուստի ապարանք, եւ ամէն

իմամներու գործն է, բայց ինք պիտի կա
տարէ իր խոստումը, սակայն որո՞ւ պիտի
ընէ վճարումը։
Վարդապետը կը բացատրէ, որ վան
քը յա
տուկ տէր չու
նի, եւ ինք ալ որ
պէս
կղերական իրաւունք ունի միւս վանական
ներուն նման, ուրեմն կրնայ կարգադրել
նուիրելիք ոսկիներու բաշխումը։
Եւ Արքայազունը, երբ բերել տուած
պարկի ոսկիները կը սկսի թափել գորգին
վրայ, մատնող վարդապետը օրհնութիւններ
կու տայ անոր առողջութեան, երջանկու
թեան, ծնողաց եւայլն։ Ու մատնիչը երբ
կը զգայ որ բաւական խոշոր կոյտ մը գո
յացած է իր առջեւ, բաւարարուած, կ՚ըսէ
թէ ատկէ աւելին չ՚ուզեր։ Այն ատեն ար
քայազունին եւ վարդապետին միջեւ տեղի
կ՚ունենայ հետեւեալ հարցում-պատասխանը.-«Դուն ըսիր թէ մանկութենէ իսլամու
թիւնը սի
րող մը եղած ես. եւ դուն քրիս
տոնեայ կրօնաւոր մըն ես, այդպէ՞ս է»։
-«Այո՛, տէր իմ»։
-«Կարծեմ դուք կրօնաւոր եղած ժա
մանակ Աստուծոյ անունով երդում կ՚ընէք
ձեր պաշտօնին հաւատարին մնալու հա
մար, այդպէ՞ս է»։
-«Այո՛, տէր իմ, բայց այդ քրիստոնեայ
կղերականութեան համար է»։
-«Ին
ծի լաւ մտիկ ըրէ.- այս որոշ է,
որ գորգին վրայ դիզուած սա ոսկիին հա
մար դուն ստորնաբար հաւատքդ կ՚ուրա
նաս, Աստուծոյ անունով արած երդումդ եւ
ուխտդ հին վերարկուի մը պէս վրայէդ նե
տել կ՚ուզես պարզ աշխարհային հարստու
թեան հա
մար… Թէեւ կրօ
նաւոր մը չեմ,
բայց վստահ եմ որ ո՛չ միւֆթին, ոչ ալ ոեւէ
իմամ քու պատմութիւնդ լսելէ վերջ պիտի
ընդունի քեզի պէս երդմնազանց մը ճշմա
րիտ իսլամներու շարքին մէջ»։
«Ողորմելի արարած, դուն ի՞նչ մեծ աւեր
կատարեցիր քու ժողովուրդիդ, բայց որով
հետեւ ես չեմ կրնար իմ խոստացածս ետ
առնել, ստիպուած եմ զայն կատարել։ Իմ
վճիռս այս է»։
Եւ իր հրամանատարը կանչելով կը
հրամայէ, որ համրուած ոսկին պարկին մէջ
դնելով ուրացող մատնիչին կռնակը տայ,
զինքը հրապարակ տանի, գլուխը կտրէ,
իսկ պարկի ոսկին, որ այլեւս ապականուած
դրամ է, քաղաքի աղքատներուն բաժնէ։
Միեւնոյն ժամանակ գրութիւն մը կը
ղրկէ Ս. Թէոդորոսի վանահօր, մանրամաս
նութեամբ բացատրելով եղելութիւնը. նաեւ
հրամայելով, որ երեք օրէ վերջ պարպեն
վանքն ու յանձնեն իսլամաց։
Ալ պիտի չմխրճուիմ մանրամասնութեանց
մէջ, բաւականանալով որ հայերը երեք
օրուան մէջ փոխադրեցին ինչ որ կրնան,
իսկ մնացեալը վանքին բակին մէջ կրակի
տրուեցաւ իսլամներու կողմէ։
Կոստանդնուպոլսոյ Պալատ
թաղի Ս. Հրեշտակապետ
եկեղեցւոյ մէջ հիւանդներ
կը բուժուին եղեր…

Մկրտիչ Նաղաշի
կենսագրականը
Ուշ միջնադարեան շրջանի համբաւաւոր
տաղերգու, մանրանկարիչ, հոգեւորական
գործիչ Մկրտիչ Նաղաշ (Nakkaş= որմնանը
կարիչ-զարդարիչ) ծներ է Բաղեշ քաղաքի
Պոռ գիւղի մէջ մօտաւորապէս 1394-1395
թուականներուն։ Ստացեր է աստուածա
բանական, փիլիսոփայական կրթութիւն,
սորվեր է արեւելեան քանի մը լեզուներու
կողքին նաեւ հին յունարէն։
Կնոջ ը մահ էն յետ ոյ, 1420-ական
թուականներուն մեկներ է Միջագետք,
Ամիդ (կամ Ամիտա՝ այժմու Տիյարպէքիր)
քաղաքի մէջ վարդապետ ձեռնադրուեր
է. 1430-ին Կաթողիկոսը Նաղաշին նշա
նակեր է 24 գաւառներու եպիսկոպոս եւ
կաթողիկոսի տեղապահ։ Վայելելով Մի
ջագետքի տիրակալ Օթման Բէկի հովանա
ւորութիւնը, վերանորոգեր ու կառուցեր է
եկեղեցիներ, վանքեր, հիմներ է դպրոց
ներ։ 1434 թուին Նաղաշի նախագիծով կառուցուեր է Արղնիի Բարձրահայեաց Ս.
Աստուածածին եկեղեցին, իսկ 1439-1443ին վերակառուցեր է Ամիդի Ս. Թէոդո
րոս կաթողիկէ եկեղեցին, որուն գմբէթին
քաղաքին մինարէներէն աւելի բարձր ըլ
լալը առիթ է դարձեր, որպէսզի քաղաքի
մոլեռանդ մահմէտականները հալածանք
սկսցնեն Նաղաշի դէմ։ Օթման Բէկի որդի
Համզան, որ յաջորդեր էր հօրը, հրամայեր
է քանդել կաթողիկէի գմբէթը։
Ծանր վիշտ կրած, Նաղաշ հեռացեր է
Ամիտայէն, գացեր է Կ. Պոլիս, Թէոդոսիա։
Չորս տարի անց, Համզայի որդի Ճիհան
կիր միրզա, Նաղաշին հրաւիրեր է Ամիդ
եւ թոյլ տուեր է վերակառուցել գմբէթը՝
չափաւոր բարձրութեամբ։ Վերակառուցումը
աւարտեր է 1447 թուին Նեքամատ վար
պետի ձեռամբ։
1449-1469 տարիներուն Միջագետքի
մէջ պատահեր են երկու համաճարակներ,
որոնց վրայ Նաղաշ գրեր է ողբ մը, որմէ
վերջ վախճաներ է (մօտ՝ 1470)։
Մկրտիչ Նաղաշ գրեր է տաղեր, յի
շատակարաններ, «Պատասխան ի լա
տինացուոց թղտոյն» (1436) պատմական
փաստաթուղթը։ Ան իր ինքնատիպ ու գե
ղեցիկ տաղերով միջնադարեան գրականու
թիւնը բարձրացուցած է նոր աստիճանի
մը, խորացնելով անոր մարդասիրական
ու աշխարհիկ բովանդակութիւնը։ Նաղաշ
միջնադարեան գրականութեան մէջ առա
ջինն է, որ ստեղծագործութեան նիւթ դար
ձուցած է պանդխտութեան թեման։ Անոր
լեզուն գրական միջին հայերէնն է, պարզ
եւ մատչելի։

***
Այսպէսով, գիտենք այլեւս որ 1517 թուին
ինչպիսի սեւ վարագոյր մը կ՚իջնէ Ս. Թէոդո
րոս կաթողիկէի տեսարանը յաւիտենապէս
գոցելու համար։
Իսկ Ս. Կիրակոս եկեղեցւոյ դրան աջ
կողմի որմոյն դրսի երեսը քարի մը վրայ
քանդակուած է.«Մատնեցաւ Ս. Թէոդորոս Ջ.Կ.Է. թուին»
(1518)։
* Այս գրութեան ու նաեւ լուսանկարին համար
(չակերտեալ մասը նոյնութեամբ արտատպելով)
օգտուեցանք Տիգրան Մկունդի 1950-ին ԱՄՆ-ի
մէջ հրատարակուած, այժմ դժուար գտանելի
«Ամիտայի Արձագանգներ» անուն գործին 285293 էջերէն։ Գրքին այս բաժնին ստորագրողն
է Տիգրան Մ. Պո
յաճեան։

Եթէ անունը «Պալատ» է,
ատկէ Հայ ազգի ազատագրման
պայքարին ո՛չ մի օգուտ կու գայ։

տեսակի երեւելի շինութիւն. մշակոյթի պա
լատ, մարզանքի պալատ...
- Տղաս, պետականութիւնը կորսնցու
ցած ազգերուն համար լեզո՛ւն է պալատը։
Պէտք չէ զարմանալ, եթէ մէկ օր բանաս
տեղծ մը ըսէ.
«Մրգաստանի մը նըման կը սիրեմ քեզ,
Հայ Լեզո՛ւ...»
«Մեր հայրենի պալատէն, պարտէզնե
րէն մընացորդ՝»
«Դալարագեղ դուն պուրա՜կ, որ դի
մացար դարերու»

«Եւ կը մը
նաս միշտ առոյգ, հին աւի
շով կենսայորդ...։»
ՅԳ.- Եկեղեցին պաշտամունքի կը վե
րաբացուի 8 Սեպտեմբեր 1835 թուակա
նին։ Իսկ այդ տարին կը մահանայ Բրա
բիոն Նոտար գրագիտուհին ու կը թաղուի
Էտիրնէ Գաբուի գերեզմանատունը։ Պատ
մութիւնը կը յիշէ, թէ ան մեծահատոր ձե
ռագրեր ընդօրինակած է խնամեալ աշխա
տութեամբ։ Անոնք պահուած են եղած Ս.
Հրեշտակապետ եկեղեցւոյ գանձարանին,
ինչպէս նաեւ՝ Արմաշի վանքին մէջ։

