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«Հա յապահ  պանման խո  հեր» խո 

րագ  րեալ մեր յօ  դուա  ծին մէջ փոր 

ձած էինք լու  սարձա  կի տակ առ  նել Մեծ 

Եղեռ  նի հե  տեւան  քով հայ  րե   նի երկրէն 

զրկուած հայ ժո  ղովուրդին իր ու  րոյն 

դի  մագի  ծը եւ ազ  գա   յին յատ  կութիւննե 

րը պահ  պա   նելու եղա  նակ  նե   րը։

Հա  րուա  ծը մեծ էր ու զգետ  նող։ Ամէն 

հայ ըն  տա   նիքէ ներս սուգ կը տի  րէր։ 

Բիւ  րա   ւոր զո  հեր բռնե  ցին յա  ւիտե  նակա 

նու  թեան ճամ  բան։ Բայց անոնց կրկնա 

պատի  կը, քա  ռապա  տիկը, ին  չո՛ւ չէ տաս 

նա   պատի  կը հա  յու  թիւն դեռ պի  տի քա  լէր 

իր Գող  գո   թան, սե  րունդներ պի  տի պատ 

րաստէր օտար ու շատ ան  գամ անա 

պահով հո  րիզոն  նե   րու վրայ, պի  տի յաղ 

թա   հարէր եկուոր գաղ  թա   կանի դիր  քը 

եւ իր ապ  րած երկրին մէջ պի  տի փոր 

ձէր դառ  նալ լիիրաւ քա  ղաքա  ցի։ Միւս 

կող  մէ հայ  րե   նի երկրին, աշ  խարհի այդ 

փոքր հա  տուա  ծին վրայ, որ կը կո  չենք 

Հա  յաս  տան, պի  տի կեր  տէր նոր պե  տակա 

նու  թիւն, ու  նե   նալով բար  գա   ւաճ  ման մեծ 

ակնկա  լու  թիւններ։ 

Ամե  նու  րեք դժուար էր հա  յուն գոր  ծը։ 

Ժա  մանա  կի հրա  մայա  կանին հե  տեւե  լով կը 

խոր  հէին, թէ եր  կիրն ու ազ  գութիւ  նը ամ 

բողջա  կանու  թիւն է։ Վեր  ջա   պէս նա  խորդ 

դա  րաս  կիզբը ազ  գա   յին պե  տու  թիւննե  րու 

վե  րել  քի շրջանն էր։ Ուստի գաղ  թա   կան 

նե   րը իրա  ւունք չու  նէին շնոր  հուածէն 

աւե  լին պա  հան  ջե   լու։ Անոնք ապաս  տա  

նած մի  նու  ճարներ էին, որոնք պէտք էր 

յօ  ժարէին իրենց առա  ջար  կուած վայ  րը 

բնա  կելու եւ աշ  խա   տան  քը կա  տարե  լու։ 

Սփիւռքա  հայը այդ պայ  մաննե  րու տակ 

ճախ  ճա   խու  տը վե  րածեց բնա  կելի տա 

րած  քի, ար  հա   մար  հուած աս  պա   րէզ  նե  

րէն հա  նեց իր օրա  պահի  կը։ Այդ բո  լորին 

մէջ փոր  ձեց պա  հել նաեւ իր ազ  գա   յին 

ար  ժա   նիք  նե   րը։ Եւ եթէ այ  սօր ու  նինք 

հայ  կա   կան սփիւռք, այդ կը պար  տինք 

հո  սան  քին դէմ թիավա  րող մեր նախ 

նեաց կուռ հա  ւատ  քին եւ աշ  խա   տան  քի 

անսպառ կո  րովին։

Սա  կայն այս գոր  ծընթա  ցի մէջ կա 

րեւոր զան  ցա   ռու  թիւն մը կ՚ապ  րինք։ 

Չենք անդրա  դար  ձած որ դար մը ետք 

այ  լեւս վեր  ջա   ցած է ազ  գա   յին պե  տու 

թիւննե  րու շրջա  նը եւ հա  սած ենք մար  դու 

իրա  ւունքնե  րու փա  ռաբան  ման շրջա  նին։ 

Այժմ գաղ  թա   կան թէ երկրի հա  րազատ 

քա  ղաքա  ցի, մարդն ու անոր իրա  ւունքնե 

րը գե  րազանց են, բաղ  դատմամբ՝ ազ  գա  

յինին։ Եկուր տես որ շա  տեր կը դժուարա 

նան այս նոր դրու  թիւնը ըն  կա   լելու։ Չեն 

կրնար հաշ  տուիլ մի  ջազ  գա   յին օրէնքնե 

րուն ազ  գա   յին սահ  մա   նադ  րութե  նէն գե 

րադաս հա  մարուելուն։ Կաս  կած չկայ որ 

զար  գա   ցու  մը բնո  րոշո  ղը այս հաս  կա  

ցողու  թեան հա  սարա  կու  թեան մէջ ու 

նե   ցած ըն  կա   լու  մի ծա  ւալն է։

Մենք՝ որ բա  ւական ուշ տի  րացանք 

ազ  գա   յին ան  կախ պե  տակա  նու  թեան, 

հասկնա  լի կեր  պով կը վա  րանինք այս 

դրու  թեան դի  մաց։ Բայց հո  սան  քին 

ուղղու  թիւնը յայտնի է եւ ի զուր պի  տի 

ըլ  լայ այդ հո  սան  քի պա  հան  ջած հա  մաշ 

խարհայ  նացման դէմ տեղ  քայլ ընել։

Հայ պահ  պա   նողա  կան միտ  քը միշտ 

խու  սա   փած է հա  մաշ  խարհայ  նա   ցու  մէն, 

վախ  նա   լով, թէ այդ ամ  բողջի մէջ կը 

կորսնցնէ իրեն պատ  կա   նողը։ Թե  րեւս 

ալ այս խու  սա   փու  մը հայ ինքնու  թե   նէ 

շե  ղում մըն է։ Եթէ յե  տադարձ ակ  նարկով 

դի  տենք հայ ժո  ղովուրդի յա  ռաջ  դի   մական 

քայ  լե   րը, յստա  կօրէն պի  տի տես  նենք որ 

մեր նախ  նի   ները միշտ ռահ  վի   րան եղան 

բո  լոր նոր գա  ղափա  րախօ  սու  թիւննե  րու, 

ճա  շակ  նե   րու, գի  տու  թիւննե  րու երկրէ 

ներս թա  փան  ցե   լու խնդրին մէջ։ Մի գու 

ցէ յե  տադի  մական միտ  քը լոկ այս փոր 

ձա   ռու  թեամբ առա  ջար  կէ աւե  լի զուսպ 

ու «շրջա  հայեաց» մնալ։ 

Բայց ան  կա   րելի է սի  րելի ըն  թերցող 

եւ մենք այդ պա  հուն ար  դէն իսկ կը 

կորսնցնենք մեր ազ  գա   յին յատ  կութիւ 

նը։ Ու  րեմն եթէ նոր աշ  խարհ մը պի  տի 

կա  ռու  ցուի, օ՜ն հայ ժո  ղովուրդ, առաջ 

ան  ցիր, վեր  ցուր քո աւան  դա   կան պայ 

քա   րի դրօ  շը եւ ուղղու  թիւն տուր դէ  պի 

յա  ռաջըն  թաց, դէ  պի զար  գա   ցում, դէ  պի 

ապա  գայ սլա  ցողներուն։ 

Մենք ու Մերոնք

Մենք ու մեր ուղին

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ
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Սամաթիոյ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդը, գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ երէց՝ 

Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ. Օհանեանի, 9 Սեպտեմբեր 2014ին այցելեց Պատրիարքարան, յայտնելու 

համար, որ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ անուան տօնախմբութիւնը այս տարի կը զուգադիպի 27

28 Սեպտեմբեր թուականներուն, որով, 28 Սեպտ. Կիրակի, Վարագայ Ս. Խաչի Տօնին պիտի 

կատարուի եկեղեցւոյ մատաղօրհնութիւնը եւ Ս. Պատարագի աւարտին պիտի սարքուի 

սիրոյ սեղան ի նպաստ ՍահակեանՆունեան 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։

ԿԷՕԶՏԷ ՔԱԶԱԶ
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Վար  չա   պետ Ահ  մէտ Տա  ւու  թօղլուի գլխա 

ւորած 62րդ Կա  ռավա  րու  թեան կազ 

մին մէջ Ար  տա   քին Գոր  ծոց նա  խարար 

նշա  նակուած է Մէվ  լուտ Չա  ւու  շօղլու, որ նա 

խապէս ալ կա  րեւոր պաշ  տօններ ստանձնած 

է երկրի ար  տա   քին քա  ղաքա  կանու  թեան 

մէջ։ Ան 20102012 թուական  նե   րուն կը նա 

խագա  հէր Եւ  րո   պայի Խոր  հուրդի Պատ  գա  

մաւոր  նե   րու ժո  ղովը։ 2013ին նա  խագա  հեց 

ԹուրքիաԱՄՆ Միջ  խորհրդա  րանա  յին Բա 

րեկա  մու  թեան խմբա  կը։ Չա  ւու  շօղլու նախ 

քան Արտ. Գործ. Նա  խարա  րու  թեան, վա 

րեց Եւ  րո   միու  թեան Նա  խարա  րի պաշ  տօ   նը։ 

Նոր կո  չու  մով կա  տարած առա  ջին յայ  տա  

րարու  թեան ալ Չա  ւու  շօղլու պար  զեց, որ 

«Հա  յոց ցե  ղաս  պա   նու  թեան» խնդրին մէջ 

հա  ւատա  րիմ պի  տի մնայ իր նա  խոր  դին՝ 

Ահ  մէտ Տա  ւու  թօղլուի քա  ղաքա  կանու  թեան։

Նո  րան  շա   նակ նա  խարա  րը 29 Օգոս  տո  

սին Սի  նէ 5 հե  ռուստա  կայա  նի թղթա  կից 

Աս  լը Կիւն Աթա  սակու  նին կը յայտնէր թէ 

ԱՔՓ կու  սակցու  թիւնը ար  տա   քին քա  ղաքա 

կանու  թեան շուրջ որոշ սկզբունքներ ու  նի, 

որոնցմէ կա  րելի չէ շե  ղիլ։ Իսկ ցե  ղաս  պա  

նու  թեան դա  րադար  ձին ուղղեալ հար  ցումին 

ալ կը պա  տաս  խա   նէր հե  տեւեալ կեր  պով՝ 

«մենք այդ ժա  մանա  կուայ ող  բերգու  թիւննե  րը 

ու  րա   ցող եր  կիր մը չենք։ Մեր առար  կութիւ 

նը քա  ղաքա  կան գոր  ծիչնե  րու կա  մայա  կան 

կեր  պով ցե  ղաս  պա   նու  թեան հաս  տա   տումն 

է։ Այս երե  ւոյ  թը կը հա  կասէ մի  ջազ  գա   յին 

իրա  ւաբա  նու  թեան եւ խիղ  ճին»։ 

Չա  ւու  շօղլու նշե  լով նաեւ նախ  կին վար 

չա   պետ Ռէ  ճէփ Թայ  յիպ Էր  տո   ղանի նա  խորդ 

տա  րի հրա  տարա  կած ցա  ւակ  ցութեան նա 

մակը, կ՚աւելցնէր՝ «արա  ր աշ  խարհ գի  տէ 

որ մենք այ  լեւս դուրս եկած ենք պաշտպա 

նու  թեան դիր  քէն եւ ան  ցած ենք յար  ձա   կու 

մի։ Այդ նա  մակը մեր մտեր  մութեան ապա 

ցոյցն է։ Կոչ ըրած ենք որ հա  սարա  կական 

յանձնա  խումբ մը հիմ  նուի, բո  լոր ար  խիւնե 

րը բաց ըլ  լան եւ այդ յանձնա  խումբը որո 

շում մը կա  յաց  նէ։ Այս առա  ջար  կը իր եւ 

իր նախ  նի   ներուն վստա  հող իշ  խա   նու  թեան 

մը մտե  րիմ մեր  ձե   ցումն էր, որ Հա  յաս  տա  

նի կող  մէ ան  պա   տաս  խան մնաց»։ 

Չա  ւու  շօղլու աւել  ցուց որ Թուրքիան թէ 

պե  տական հա  մակար  գով եւ թէ ակա  դեմիայով 

կը պատ  րաստուի 2015ին։

Այս ելոյ  թէն տա  սը օր ետք, Չա  ւու  շօղլու 

նման բնոյ  թով ելոյթ մը եւս ու  նե   ցաւ այս 

ան  գամ Անա  տոլու լրա  տու գոր  ծա   կալու 

թեան թղթակ  ցին, հոն եւս կրկնե  լով, «այս 

նիւ  թը պատ  մա   բան  նե   րու թո  ղունք» յան 

կերգը աւելցնե  լով, որ կա  րելի չէ այս նիւ 

թե   րը միակող  մա   նի յի  շողու  թեամբ լու  ծել։ 

«Այժմ Հա  յաս  տան եւ հայ  կա   կան սփիւռքը 

եր  րորդ եր  կիրնե  րու մէջ գոր  ծո   ղու  թիւններ կը 

ծա  ւալեն։ Եր  բեմն շրջա  նային, եր  բեմն ալ 

ազ  գա   յին ժո  ղով  ներ այս նիւ  թի շուրջ որո 

շումնե  րու կը յան  գին։ Մենք խիստ ան  պա  

տեհ կը հա  մարենք քա  ղաքա  կան գոր  ծիչնե 

րու պատ  մա   կան այսպի  սի նուրբ խնդի  րի 

մը շուրջ որո  շումնե  րու յան  գի   լը։ Այդ որո 

շումնե  րը կը վնա  սեն երկկողմ յա  րաբե  րու 

թիւննե  րուն»։

Նա  խարա  րին ցե  ղաս  պա   նու  թիւնը ու  րա  

ցող այս ար  տա   յայ  տութիւննե  րը նո  րու  թիւն 

մը չեն։ Ան 2010ին Եւ  րո   պայի Խոր  հուրդի 

Պատ  գա   մաւոր  նե   րու ժո  ղովի նա  խագա  հի 

տիտ  ղո   սով պաշ  տօ   նական այ  ցե   լու  թիւն մը 

կա  տարած էր Հա  յաս  տան։ Երբ ինք մեր 

ժեց ցե  ղաս  պա   նու  թեան յու  շարձան այ  ցե   լել, 

Հա  յաս  տա   նի կա  ռավա  րու  թիւնն ալ «պաշ 

տօ   նական այ  ցե   լու  թիւն»ը վե  րածեց «աշ  խա  

տան  քա   յին ժո  ղով»ի։

Չա  ւու  շօղլու նոյն պաշ  տօ   նը վա  րած տա 

րինե  րուն, շատ բուռն հա  կազ  դե   ցու  թիւն ցոյց 

տուած էր Ֆրան  սա   կան Խորհրդա  րանի Հա 

յոց ցե  ղաս  պա   նու  թեան ու  րա   ցու  մը յան  ցանք 

հա  մարող օրէն  քին դէմ։

Մէվ  լուտ Չա  ւու  շօղլու 1 Սեպ  տեմբեր 

2014ին Ատրպէյ  ճա   նական լրա  տու գոր  ծա  

կալու  թեան ալ կը յայտնէր, թէ եղ  բայր եր 

կիր Ատրպէյ  ճա   նի հետ բո  լոր նիւ  թե   րու մէջ 

պի  տի գոր  ծակցին, «իբր թէ հայ  կա   կան ցե 

ղաս  պա   նու  թեան նիւ  թին շուրջ ալ Ատրպէյ 

ճա   նի հետ միատեղ պի  տի պայ  քա   րինք»։

Վար  չա   պետ Տա  ւու  թօղլու նոր կա  ռավա 

րու  թեան ծրա  գիրը ներ  կա   յաց  նե   լու պա 

հուն խու  սա   փած էր Հա  յոց ցե  ղաս  պա   նու 

թեան եւ անոր դա  րադար  ձին շուրջ յստակ 

ար  տա   յայ  տութիւննե  րէ։ Հա  ւանա  կան է որ 

այս զգու  շութիւ  նը Մէվ  լուտ Չա  ւու  շօղլուին 

ալ կը պար  տադրէ աւե  լի զգոյշ ար  տա   յայ 

տութիւններ ու  նե   նալ։ Սա  կայն ըստ երե 

ւոյ  թի նոր Ար  տա   քին Գոր  ծոց նա  խարա  րը 

ԹուրքիաՀա  յաս  տան յա  րաբե  րու  թիւննե  րու 

շուրջ օրուան պայ մաննե րուն հա մապա տաս

խան ելոյթներ պի տի ու նենայ։ 

2005 թուակա նին ստո րագ րուած 

հրա մանագ րով սկսաւ Վա նայ 

ծո վու Աղ թա մար կղզիի Սուրբ Խաչ 

եկե ղեց ւոյ վե րանո րոգու թիւնը։ 2010ին, 

եկե ղեց ւոյ անուան տօ նակա տարու

թեան օր մա տու ցուեցաւ առա ջին 

պա տարա գը։ Վե րաբա ցուե լէ ետք 

պաշ տօ նապէս թան գա րանի հան գա

մանք ու նե ցող եկե ղեցին ամէն Սեպ

տեմբե րի, Սուրբ Խա չի տա ղաւա րի 

օրե րուն կը վե րադառ նայ իր հիմ

նադրու թեան նպա տակին, ըն դունե լով 

բազ մա թիւ ուխտա ւոր նե րու այ ցե լու

թիւնը։ Այս տա րի հին գե րորդ ան գամ 

կա տարուած այս բա ցառիկ մի ջոցա

ռու մին ներ կայ գտնուելու հա մար 

եկե ղեցի փու թա ցած էին քոյր եկե

ղեցի ներու ներ կա յացու ցիչներ՝ ինչպէս 

Յու նաց Տիեզե րական Բար թո ղիմէոս 

Պատ րիար քը, Ասո րի Ուղղա փառաց 

Առաջ նորդ Եու սուֆ Չէ թին, Ամե

րիկա յի Արե ւելեան Թե մի Առաջ նորդ 

Խա ժակ Արք. Պար սա մեան, Գեր

ման բարձրաս տի ճան հո գեւո րական 

Նի քոլաս Վայ րոլ։ Իսկ աշ խարհա կան 

հի ւերու կար գին էին ԱՄՆի Ատա նայի 

հիւ պա տոս Ճոն Էս պի նոզա, Վա նի 

եւ հա րեւան գա ւառ նե րու քա ղաքա

պետ ներ ու բազ մա թիւ ուխտա ւոր

ներ։ Թուրքիոյ Հա յոց Պատ րիար քա

րանի Ընդհա նուր Փո խանորդ Արամ 

Արք. Աթէ շեանի մա տու ցած ծի սակա

տարու թեան եւ այլ մի ջոցա ռումնե րու 

մա սին լրա ցու ցիչ տե ղեկու թիւններն ու 

տպա ւորու թիւննե րը կա րելի է կար

դալ թեր թիս հետեւեալ էջին մէջ։ 

Թաթուլ Օֆ լազ՝ 

գե րազան ցիկ 
Պա  քըր  գիւղի Տա  տեան վար  ժա   րանի Ը. Դա 

սարա  նի շրջա  նաւարտնե  րէն Թա  թուլ Օֆ  լազ 

յա  ջողած է մուտք գոր  ծել գե  րազանց ու  նակ 

աշա  կերտնե  րու հա  մար նա  խատե  սուած յա  տուկ 

վար  ժա   րան մը։ Կէպ  զէի մէջ հիմ  նուած յա  տուկ 

վար  ժա   րանը երեք հանգրուանա  յին քննու  թիւննե  րով 

կը ճշդէ իր աշա  կերտնե  րը։ Առա  ջին քննու  թիւնը 

կը վե  րաբե  րի 

յա  ջողու  թիւննե 

րու գնա  հատ 

ման։ Երկրոր 

դը ուղղուած է 

թեկ  նա   ծու աշա 

կեր  տին խելքն 

ու ու  նա   կու  թիւնը 

ճշդե  լու։ Եր  րորդ 

քննու  թիւնը մէկ 

շաբ  թուան ճամ 

բա   րային բնոյթ 

ու  նի, ուր յա  տուկ 

դի  տումնե  րով կը 

գնա  հատուի են 

թա   կային յատ  կութիւննե  րը։ Թա  թուլ Օֆ  լազ յա 

ջողու  թեամբ դուրս եկած է այս երեք քննու  թիւննե 

րէն եւ գե  րազան  ցե   լով հա  զարա  ւոր մրցա  կից  ներ, 

ապա  հոված է յա  տուկ ու  սում մը ստա  նալու այս 

բա  ցառիկ առի  թը։

Սա  ռա Պա  րըն կը ձգտի 
հա  մաշ  խարհա  յինին

Երի   տասարդ 

իրա   ւաբան Սա   ռա 

Պա   րըն, Գօչ Հա  

մալ   սա       րանի իրա  

ւաբա   նական բա  

ժինը աւար   տե       լէ 

ետք յա   ջողե   ցաւ 

նաեւ Իս   թանպու   լի 

Փաս   տա       բան   նե       րու 

կա   ճառի յա   տուկ 

քննու   թեան ու 

ան   դա       մակ   ցե       ցաւ 

կա   ճառին։ Ան 

ապա յա   ճախեց 

Նիւ Եոր   քի Քո  

լոմ   պիա հա   մալ  

սա       րանը, մաս  

նա       գիտա   նալով Լու   մա       յափո   խու   թեան վար   կե       րու 

աս   պա       րէզին մէջ։ Ան ապա եր   կու տա   րի աշ  

խա       տեցաւ Լոն   տո       նի «Եւոր   պա       յի Կա   ռու   ց       ման 

եւ Զար   գացման Դրա   մատուն»ի կազ   մին մէջ։ 

Սա   ռա Պա   րըն այս տա   րի յանձնած է նաեւ 

Նիւ Եոր   քի Փաս   տա       բան   նե       րու Կա   ճառի քննու  

թիւնը ու ար   ձա       նագ   րուած նաեւ այս կա   ճառին։ 

Երի   տասարդ իրա   ւաբա   նու   հին այժմ կը նպա  

տակադ   րէ Նո   յեմ   բե       րին վե   րադառ   նալ Լոն   տոն եւ 

ան   դա       մագ   րուիլ նաեւ այս քա   ղաքի կա   ճառին։

Շախ մա տի  
նոր աստղ մը

Պո   ղազի   չի Հա   մալ   սա      

րանի ու   սո       ղու   թեան բաժ   նի 

աշա   կերտ Արի Քի   րէմիթ  

ճեան նա   խակրթա   րանի ու  

սումը ստա   ցած է Տա   տեան 

վար   ժա       րանի մէջ։ Այդ տա  

րինե   րուն սկսած ճատ   րա       կի 

հա   կու   մը որոշ ժա   մանակ 

կանգ առաւ, երբ ան կը յա  

ճախէր քա   ղաքիս Գեր   մա       նական վար   ժա       րանը։ 

Արի Քի   րէմիթ   ճեան այդ ընդհա   տու   մէն ետք այս 

ան   գամ նախ գիր   քե       րու, ապա Եշիլ   գիւղի Հա  

յոց դպրո   ցի ճատ   րա       կի ու   սուցիչ Արամ Պա   պէքի 

օգ   նութեամբ վե   րադար   ձաւ շախ   մա       տի աշ   խարհ։ 

Ան 26 Օգոս   տոս 2 Սե   պտեմ   բեր թուական   նե      

րու մի   ջեւ Աթէն   քի մեր   ձա       կայ Էրէթ   րիա կղզւոյ 

մէջ կա   յացող Եւ   րո       պայի Սի   րողա   կան Շախ   մա      

տիստ   նե       րու մրցոյ   թին ներ   կա       յացուց Թուրքիան։ 

Մաս   նակցած իր մրցումնե   րէն եօթը աւար   տեց 

յաղ   թա       նակով եւ եր   կուքն ալ հա   ւասա   րու   թեամբ։ 

Այս յա   ջողու   թիւնով Արի Քի   րէմիթ   ճեան նուաճեց 

մրցա   շար   քի առաջ   նու   թիւնը։

* Ինչ տա   րիքի ալ ըլ   լայ, մենք կ՚ող   ջունենք 

յա   ջողու   թիւն ար   ձա       նագ   րած ան   հա       տը։ Բայց այս 

օրի   նակ   նե       րուն մէջ կը սի   րենք խնդակ   ցիլ մեր 

բա   րեկամ Հիլ   տաՄի   նաս Օֆ   լազ եւ Նուարդ

Վազ   գէն Պա  րըն ամոլ  նե   րու ու  րա   խու  թեան։     

Ս. Գէորգի մատաղը՝ 28 Սեպտեմբերին 

Ուրացումը այլեւս 
իրեն վստահուեցաւ

Հարիւրամեայ զրկանքէն վերջ հինգերորդ հանդիպումը

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։
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Այս տա րի  

Պա տարա գին  

մաս նակցու թիւնը 

ակնկա լուա ծէն նո ւազ 

էր, բայց շա տեր 

հա մոզո ւած են որ գալ 

տա րի Վա նի մէջ  

շատ աւե լի մեծ  

ոգե ւորու թեամբ  

կը նշո ւի Սուրբ Խա չի 

տա ղաւա րը։

Տեղացիներու ալ մասնակցութեամբ Աղթամարի ծիսակատարութիւնը ստացաւ փառատօնի ոգեւորութիւն։ Եկողներուն իղձերն ու մաղթանքները տարբեր էին…

ՊԱՐՈՅՐ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

baruyr@agos.com.tr

Կարելի է ըսել որ Աղթամարայ Սուրբ 

Խաչ եկե ղեց ւոյ մէջ մա տու ցո ւած Սուրբ 

Պա տարա գը միշտ աւե լի խոր իմաստներ 

ու նե ցաւ բաղ դատմամբ մի այլ որե ւէ հո գեւոր 

արա րողու թեան։ Նուրբ հա ւասա րակշռու

թիւննե րու վրայ ըն թա ցող հաշ տեցման գոր

ծընթա ցը, Մի ջին Արե ւել քի պա տերազ մը եւ 

այդ բո լորին մէջ տար բեր դա ւանանքնե

րու մէկ տե ղու մը այս տա րի ալ աւե լի կը 

շեշ տեն ծի սակա տարու թեան խորհրդան շա

կան իմաս տը։ Հա յոց ցե ղաս պա նու թեան 

դա րադար ձի շե մին Աղ թա մարայ կղզին 

ամե նայար մար վայ րը կը հա մարո ւի «բո լոր 

վիշ տե րը ան ցեալին մնա ցին» կամ «միաս

նա բար կրնանք կա ռու ցել խա ղաղ ապա

գան» պատ գամնե րը ար տա սանե լու հա մար։ 

Այս տա րի Պա տարա գին մաս նակցու թիւնը 

ակնկա լուա ծէն նո ւազ էր, բայց շա տեր 

հա մոզո ւած են որ գալ տա րի Վա նի մէջ 

շատ աւե լի մեծ ոգե ւորու թեամբ կը նշո ւի 

Սուրբ Խա չի տա ղաւա րը։

Իս թանպուլ, Ուա շինկթոն եւ Սիտ նիի 

նման հե ռաւոր քա ղաք նե րէ եկող նե րու կող

քին, շուրջ 300 ուխտա ւոր նե րով ամե նամեծ 

խումբը կը կազ մէին Հա յաս տա նէն ժա մանող

նե րը։ Այս տա րի այ ցե լող նե րու կար գին 

կա րելի էր հան դի պիլ Պարսկաս տա նէ եւ 

Լի բանա նէ եկած հա յերու։

Նա խոր դող օրե րուն 

Վա նը եւ շրջա կայ պատ

մա կան վայ րե րը այ ցե լող 

ուխտա ւոր ներ 7 Սեպ տեմբեր 

Կի րակի առա ւօտեան կա նուխ 

ժա մերուն խումբ առ խումբ 

կ՚ուղղո ւէին դէ պի Գե ւաշ։ Տ. 

Գէորգ Աւ. Քհնյ. Չնա րեան եւ 

Տ. Տրդատ Քհնյ. Ու զունեան 

նա խապատ րաստա կան 

աշ խա տու թիւննե րու հա մար 

շատ աւե լի կա նուխ փու

թա ցած էին եկե ղեցի։ Իսկ 

ժա մը 10.30ին Ս. Պա տարա

գը սկսաւ Լու սա ւորիչ Երգչա

խումբի եր գած «Խոր հուրդ 

Խո րին» շա րակա նի եր գե

ցողու թեամբ։

Ինչպէս ան ցեալ տա րի, 

այս տա րի եւս տե ղացի բնա

կիչ նե րու ալ մաս նակցու թեամբ 

Աղ թա մարի ծի սակա տարու

թիւնը ստա ցաւ փա ռատօ նի 

յա տուկ ցնծու թիւն ու ոգե

ւորու թիւն։ Մամ լոյ թղթա կից

նե րը եւ հե ռուստա կայաննե րու 

նկա րահա նող խումբե րը մեծ 

ջանք կը վատ նէին բարձրաս

տի ճան հիւր հո գեւո րական նե

րը նկա րելու հա մար։ Ափ սոս 

որ հե ռաւոր վայ րե րէն փու թա

ցող նե րէն շա տեր չի կրցան 

տա ճար մտնել եւ հար կադըր

ւեցան շրջա կայ քը տե ղադ րո ւած սար քե

րու մի ջոցաւ արա րողու թեան հե տեւե լու։ 

Եղի շէ Վար դա պետ Ուչքու նեան ար տա

սանած քա րոզին մէջ յի շեց Սուրբ Խա չի 

խոր հուրդը եւ զօ րու թիւնը։ Այդ զօ րու թեան 

ապա ւինե լով պա հան ջեց որ ուխտա ւոր նե

րը իրենց աղօթ քին մէջ յի շեն նաեւ Մես

րոպ Բ. Պատ րիար քի առող ջութիւ նը։

Յա ւարտ Սուրբ Պա տարա գի, Անա տոլու 

Քիւլթիւր ըն կե րու թեան նա խաձեռ նութեամբ 

Հա յաս տա նէն ժա մանած աշուղներ եւ քիւրտ 

տա ղասաց ներ միատեղ հա մերգ մը սար քե

ցին, որ ար ժա նացաւ ջերմ հե տաքրքրու թեան։ 

Հա յերէն ցու ցա տախ տակներ

Ար տա մէտի Քա ղաքա պետա րանը որոշ 

ժա մանա կէ ի վեր ծա ւալուն աշ խա տանք կը 

տա նի այս գա ւառի տե ղանուննե րուն իրենց 

պատ մա կան կո չու մով յի շուե լուն հա մար։ 

Անոնք ար դէն այս առու մով պատ րաստած 

են թրքե րէն, հա յերէն, անգլե րէն եւ քրտե

րէն ցու ցա տախ տակներ։ Իսկ այ սօ րուայ 

հա մար պատ րաստո ւած էր բա րի գա լուստի 

նա խադա սու թիւններ պա րու նա կող մե ծածա

ւալ պաս տառներ։

«Եկանք, բայց չկրցանք մտնել»

Սիտ նիէն եկող խումբը 20 հո գիէ կը 

բաղ կա նար։ Մենք հան դի պեցանք անոնցմէ 

Վրէ ժու հի Սար գի սեանին եւ Լու սի Հա լէպ

լիեանին։ Անոնք կ՚ափ սո սային որ 20 ժա մէ 

աւե լի տե ւող ճամ բորդու թե նէ ետք եկե

ղեցի չի կա րենալ մտնե լու հա մար։ «Ընե

լիք բան չի կայ, կը յու սանք թէ արա

րողու թե նէ ետք պի տի կրնանք գո նէ մոմ 

մը վա ռել»։

«Հիւր չենք զգար»

Երե ւանի «Նա րեկա վանք» միու թենէն 

բազ մանդամ խումբի մը հետ եկած է 

Ռու զաննա Մա նու կեանը։ Իր տաս նե րորդ 

այ ցե լու թիւնն է այս։ «Երե ւանի Հա մալ

սա րանի արե ւելա գիտու թեան բաժ նի մէջ 

թրքե րէն կը դա սաւան դեմ։ Նախ նի ներս 

մշե ցի են։ Ամէն ան գա մուն կ՚այ ցե լեմ 

Մուշ, կը գտնեմ պա պերուս տու նը, 

կը բա րեւեմ այդ տան պա տերուն։ Ես 

այստեղ զբօ սաշրջիկ չեմ։ Տուն եկած 

կը հա մարեմ»։

Ան մո ռանա լի փոր ձութիւն մը

Շա տեր հե տաքրքիր էին եր գե ցողու

թիւններ կա տարող խումբով։ Աւար տին 

կը հան դի պինք Լու սա ւորիչ Երգչա խումբի 

խմբա վար Յա կոբ Մա միկո նեանին։ «21 

հո գինոց անձնա կազ մով եկած ենք։ Այս 

արա րողու թեան մաս նակցե լով պատ մութեան 

մէջ ապ րած եղանք։ Ան հա մար ար ժա նիք

նե րու տո ղան ցած այս պա տերը այ սօր ալ 

մեր ձայ նե րով թնդա ցին։ Սա ան մո ռանա

լի երե ւոյթ է մեզ հա մար։ Հա զիւ հին գե

րորդ տա րիին ար ժա նացանք այս առի թը 

վա յելե լու։ Բայց նշենք որ այս տա րի մեր 

երգչա խումբի հիմ նարկու թեան 85ամեակն 

է եւ այս զու գա դիպու թիւնը ալ աւե լի իմաս

տա լի կը դարձնէ մեր այս պա տարա գի 

եր գե ցողու թիւնը։

«Կ՚ու զենք Վան ապ րիլ» 

«Նա րեկա վանք» խումբին առաջ նորդն 

է Տէր Գէորգ Քա հանան։ Ան չոր րորդ 

ան գամ կը մաս նակցի այս արա րողու թեան։ 

«Փո խանակ հա զիւ տա րին մէկ ան գամ գա լու, 

ես պի տի ցան կա նայի ընդմիշտ այստեղ, 

մեր պա պերուն ապ րած հո ղերուն վրայ 

բնա կիլ։ Միայն այդպէս է որ այս ծէ սերով 

հո ղին յանձնո ւած հունտե րը պի տի կրնան 

ծաղ կիլ ու պտղա բերել» կ՚ըսէ Տէր Գէորգ։ 

«Աղօ թենք Սու րիոյ, Իրա քի, 
Կազ զա յի ան մեղ զո հերուն  
հա մար»

Յա ւարտ պա տարա գի ելոյթ ու նե ցաւ 

նաեւ Արամ Ս. Արք. Աթէ շեան եւ ներ կա

ները հրա ւիրեց խա ղաղու թեան հա մար աղօ

թելու։ Նշեց թէ եկեղե ցին կա ռու ցո ւած 

է 925 թո ւին եւ առա ջին ան գամ է, որ 

Յու նաց Պատ րիարք մը կը մաս նակցի 

մե զի, կը ձայ նակցի մեր աղօթքնե

րուն եւ պա ղատանքնե րուն։ «Այ սօր 

պատ մա կան օր մըն է մե զի հա մար։ 

Մեր բո լորին սի րելին, մեր սիր տե րը 

նո ւաճող Յու նաց Նո րին Սրբու թիւն 

Բար թո ղիմէոս Սրբա զան Պատ րիար

քին, Ասո րինե րու Առաջ նորդ Ար քե

պիս կո պոս Եու սուֆ Չէ թինին, Գեր ման 

Մոն սէ նիոր Նի քոլա սին, մեր հո գեւո

րական նե րուն, նա խարա րու թիւննե

րու ներ կա յացու ցիչնե րուն, ԱՄՆի 

Ատա նայի հիւ պա տոսին, ան ձիս եւ 

ժո ղովուրդիս անու նով շնոր հա կալու

թիւն կը յայտնեմ»։

Արամ Սրբա զան ապա անդրա դար

ձաւ եկե ղեցի ներու հա մագոր ծակցու

թեան, նշե լով թէ եկե ղեցին միշտ 

խա ղաղու թիւն կը ցան կայ։ «Բո լոր 

եկե ղեցի ներու առաջ նորդներս կողք 

կող քի ենք ու կ՚աղօ թենք մեր երկրին 

ու հա մայն աշ խարհի խա ղաղու թեան 

հա մար։ Ինչպէս գի տէք Սու րիոյ, Իրա

քի, Կազ զա յի մէջ ան մեղներ կը սպա

նուին։ Կո տորած ներ կը կա տարո ւին։ 

Մինչդեռ ոչ մէկ Սուրբ Գիրք կ՚ար տօ

նէ մար դասպա նու թեան։ Սուրբ Գիր

քը կը հա ւատայ որ Աս տո ւած մար

դը ստեղ ծեց իր կեր պա րով։ Մար դուն 

անար գո ղը Աս տո ւած անար գած կ՚ըլ

լայ» ըսաւ Արամ Սրբազան։ 

«Տարին մէկ օր չէ՛, ընդմիշտ…»

«Հայերէն/քրտերէն 
չեմ գիտեր, 
բայց կը հասկնամ»
Աղ թա մարի այս տա րուայ տօ նակա

տարու թեան յա տուկ երե սակ նե

րէն մէկն ալ վա նեցի քիւրտ տա ղեր գու 

Կա զինի եւ երե ւան ցի աշուղ Լէյ լիի 

հա մատեղ հա մերգն էր։ Անա տոլու 

Քիւլթիւր ըն կե րու թեան նա խաձեռ

նութեամբ կա յացող այս հա մերգնե րու 

շար քի առա ջինը կա յացաւ Երե ւանի մէջ։ 

Աղ թա մարի երկրորդ հա մեր գէն ետք 

եր րորդ մէկ տե ղումն ալ պի տի կա յանայ 

12 Սեպ տեմբեր Ուրբաթ երե կոյ Մաչ

քա յի Հա մալ սա րանի ամ փի թատ րո նին 

մէջ։ Այժմ խօ սողն է Կա զին.

«Բո լորո վին տար բեր ծրագ րի մը 

հա մար Անա տոլու Քիւլթիւր ըն կե րու թե

նէն Թա մար Նալ ճը եւ Օս ման Քա վալա 

Վան եկած էին։ Մտա ծումս իրենց 

հետ բաժ նե ցի։ Շատ դրա կան գտան 

ու սկսան այդ գա ղափա րը նա խագի

ծի մը վե րածել։ Երբ յայտնի եղաւ, 

որ Երե ւան պի տի եր թանք, ես սկսայ 

ու սումնա սիրել այնտե ղի կին երգչու

հի ները։ Այդպէս գտայ աշուղ Լէյ լին։ 

Երե ւանի հիւ րա նոցին մէջ մեր առա ջին 

հան դի պու մէն յայտնի եղաւ թէ ճիշդ 

ճամ բու վրայ ենք։ Ես առանց հա յերէն 

իմա նալու կը զգա յի իր եր գե րը, այդ 

եր գե րու թա խիծը»։

Նման ոգե ւորու թեան մէջ է աշուղ 

Լէյ լի։ Ան ալ կը խոս տո վանի որ նախ

քան այս ծրա գիրը եր բեք մտա դիր չէ 

եղած Իս թանպուլ այ ցե լելու։ «Փրոֆ. 

Թով մաս Պօ ղոսեան զան գա հարեց 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։  

Առա ջին հան դի պու մով ամէն ինչ պար

զո ւեցաւ։ Ու րախ եմ որ մաս նակցած 

եմ այս ծրագ րին»։   

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՊԵՐՃ ԱՐԱՊԵԱՆ
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Մի պոէտ խոստովանում էր, որ պոէտի 

ող  բերգու  թիւնը նրա  նում է, որ նա 

պոէտ է եւ ի վի  ճակի չէ պարզ ձե  ւով 

գրել, այլ կո  չուած է յան  գե   րով գրել… Այդ 

պոէտը 26 տա  րեկա  նում անձնաս  պան եղաւ։ 

Պոէտ  նե   րը յա  ճախ են անձնաս  պան լի  նում։ 

Ժուռնա  լիստնե  րը անձնաս  պան չեն լի  նում, 

նրանք շատ յա  ճախ սպան  ւում են այն ու 

ժե   րի կող  մից, որոնք կո  չուած են լռեց  նել 

ճշմար  տութեան ձայ  նը։ 

1943ի Սեպ  տեմբե  րի 8ին ֆա  շիստնե  րը 

Պեռ  լի   նում մա  հապատ  ժի են  թարկե  ցին չեխ 

գրող եւ լրագ  րող Յու  լիուս Ֆու  չի   կին (1903

1943) եւ 8 Սեպ  տեմբե  րը դար  ձաւ Ժուռնա 

լիստնե  րի Հա  մերաշ  խութեան Տօն։ Այդ տօ 

նից մէկ շա  բաթ անց Հրանդ Տին  քի 60րդ 

Սեպ  տեմբերն է նշուելու։ Ահա այս արան 

քում ես որո  շեցի ներ  կա   յաց  նել լրագ  րողնե 

րի, որոնք Ֆու  չի   կի եւ Տին  քի նման ճշմար 

տութիւ  նը բա  ցայայ  տե   լու հա  մար կանգ չեն 

առ  նում մա  հացու վտանգնե  րի առաջ։

Բես  լա   նի ող  բերգու  թիւնը

Բես  լա   նում ու  սումնա  կան տա  րին սկսւում 

է 5 Սեպ  տեմբե  րից, քան  զի մին  չեւ 5ը 

2004ի ահա  բեկ  չութեան զո  հերի ոգե  կոչ 

ման օրերն են։ 2004ի Սեպ  տեմբե  րի 1ին, 

32  չե  չեն ահա  բեկիչ  ներ մտան Բես  լա   նի 

(Ռու  սաստա  նի Դաշ  նութեան կազ  մի մէջ 

գտնուող Հիւ  սի   սային Օսե  թիա) N1 դպրոց 

եւ երեք օր պա  տանդ պա  հեցին 1000ից 

աւել մարդկանց, այ  սինքն դպրո  ցի աշ  խա  

տակազ  մին, աշա  կերտնե  րին, ծնող  նե   րին եւ 

Սեպ  տեմբե  րի 1ի տօ  նին հիւր եկած հա 

րազատ  նե   րին եւ բա  րեկամ  նե   րին։ Ակա 

նապա  տելով սպոր  տա   յին դահ  լի   ճը, նրանք 

խոս  տա   ցան պայ  թեցնել այն։  

Սեպ  տեմբե  րի 3ին ահա  բեկիչ  նե   րը պայ 

թեցրին դահ  լի   ճը, իսկ փախ  չողնե  րի ետե  ւից 

սկսե  ցին կրա  կել։ Պա  տանդնե  րին փրկե  լու 

հա  մար անվտան  գութեան ու  ժե   րին հրա  ման 

տրուեց անցնել գրոհ  ման։ Ահա  բեկ  չութեան 

ար  դիւնքում զո  հուե  ցին 334 հո  գի, որոն  ցից 

186ը երա  խաներ էին, իսկ ողջ մնա  ցած 

նե   րը, ակա  նատես  նե   րը, փրկող  նե   րը կամ 

փրկել փոր  ձողներն ու չյա  ջողած  նե   րը յա  ւէրժ 

մնա  ցին այդ օրե  րի սար  սա   փի կրող  նե   րը, 

որը յաղ  թա   հարել ի զօ  րու չի ժա  մանա  կը։ 

Վիշ  տը ժա  մանա  կի հետ հա  մըն  թաց քայ 

լում է, չի նուազում, այլ՝ ընդհա  կառա  կը, 

աճում է, քան  զի կա  տարուած փաս  տից 

զատ սար  սա   փեց  նում է հրէ  շաւոր Սու  տը, 

որն ու  ղեկցում է Բես  լա   նի ող  բերգու  թեանը։

Բես  լա   նի ճշմար  տութիւ  նը

Կայ ող  բերգու  թեան պաշ  տօ   նական վար 

կա   ծը եւ կայ իս  կա   կանը, որը մեր օրե  րում 

սքօ  ղելն անհնար է, սա  կայն 2004ից ար 

դէն մէկ տա  րի անց 2005ին մի փոք  րիկ 

թեր  թում (1000 տպա  քանա  կով) «Կրա  մոլա» 

անու  նով (ռուս. «Դա  ւադ  րութիւն»), Տմիթ  րի 

Վո  րոբէով լրագ  րո   ղը գրեց «Ճշմար  տութիւ 

նը Բես  լա   նի մա  սին աւե  լի սար  սա   փելի 

է, քան դուք կար  ծում էք»։ Ժուռնա  լիս  տը 

անդրա  դար  ձաւ, որ Բես  լա   նին նա  խոր  դե  

ցին 2 ինքնա  թիռի պայ  թիւններ եւ ո՛չ ոք 

ու  շադրու  թիւն չդարձրեց, որ Մոս  կուաՍո  չի 

չուեր  թից առաջ 6 ու  ղե   ւոր  ներ հրա  ժարուեցին 

ինքնա  թիռ նստե  լուց։ 

Ինչ վե  րաբեր  ւում է 32 ահա  բեկիչ  նե  

րի, ապա նրանք բաց էին թող  նուած Ռու 

սաստա  նի բան  տե   րից. դա  տապար  տուած լի 

նելով 1015 տա  րի ազա  տազրկման, նրանց 

12 տա  րի անց ազա  տեցին։ 32 ահա  բեկիչ 

նե   րից ողջ էին մնա  ցել միայն 3ը, սա  կայն 

երե  քից եր  կուսը ան  հե   տացան։ Այդ մէ  կին էլ 

ծե  ծով հաս  կացրե  ցին, որ 32 թի  ւը հա  ւաս 

տիաց  նի։ Մնա  ցած ահա  բեկիչ  նե   րին այնքան 

կրա  կոց  ներ էին գլխին հասցրել, որ դէմ  քե  

րը ան  ճա   նաչե  լի էին դա  ռել։ Գլխա  ւոր թեր 

թը, որը 2005ից յանդգնում էր փաս  տե   րի 

ճշմար  տա   ցի պատ  կե   րը տալ, դա «Նո  վայեա 

գա  զետա» թերթն է (ռուս. «Նոր թերթ»)։ 

Հենց այստեղ Ելե  նա Մի  լաշի  նան 2014ի 

Սեպ  տեմբե  րի 1ին գրեց «Բես  լան։ 10 անց» 

յօ  դուա  ծը, որ  տեղ առա  ջին ան  գամ հան 

րութեանը ներ  կա   յաց  րե   ցին ճշմար  տութեան 

գլխա  ւոր բա  ցայայ  տո   ղին եւ ար  ժի, որ աշ 

խարհը ճա  նաչի այդ մար  դու անու  նը՝ Յու 

րի Սա  ւելիեվ, տեխ  նի   կական գի  տու  թիւննե  րի 

դոկ  տոր, փրո  ֆէսոր, դաշ  նա   յին խորհրդա 

րանա  յին յանձնա  ժողո  վի ան  դամ, որը հե 

տաքննում էր Բես  լա   նի ող  բերգու  թիւնը։ 

Սա  ւելիեվը քայլ առ քայլ, փաստ առ 

փաստ, պա  տանդնե  րի բազ  մա   թիւ վկա  յու 

թիւննե  րի շնոր  հիւ եւ կա  տարա  ծի տե  ղան 

քը հե  տազօ  տելով, բա  ցի այդ լի  նելով պայ 

թիւննե  րի փայ  լուն մաս  նա   գէտ, բա  ցայայ  տեց 

նոյ  նիսկ իրեն հա  մար անսպա  սելի եւ հրէ 

շաւոր փաստ. ող  բերգու  թեան հե  ղինա  կը 

իշ  խա   նու  թիւնն է, իսկ մար  դը, ով հրա  ման 

տուեց պայ  թեցնել շէն  քը, Անվտան  գութեան 

ու  ժե   րի հրա  մա  նատար կե  ներալ Տի  խոմի 

րովն էր։ Սա  ւելիեվի զե  կոյ  ցը 1400 էջա  նոց 

էր եւ խորհրդա  րանում ոչ ոք չցան  կա   ցաւ 

ծա  նօթա  նալ դրա հետ։ Ժի  րինովսկին բա 

ցական  չեց. «Մի  թէ՞ մենք պի  տի այդքա 

նը լսենք»։ 

Ըստ պաշ  տօ   նական վար  կա   ծի պա 

տանդնե  րը զո  հուե  ցին սպոր  տա   յին դահ  լի   ճի 

պայ  թիւննե  րից, սա  կայն ըստ վկա  յու  թիւննե 

րի ահա  բեկիչ  նե   րի սար  քե   րը չէին պայ  թել, 

այլ՝ պայ  թիւննե  րը դրսից էին արուած, 

սպոր  տա   յին դահ  լի   ճում հրդեհ բռնկուեց, 

որից յե  տոյ նրանք, ով  քեր ողջ մնա  ցին, 

վա  զեցին դպրո  ցի հա  րաւա  յին թե  ւը, իսկ 

ահա  բեկիչ  նե   րը նրանց որ  պէս վա  հան օգ 

տա   գոր  ծե   ցին, այսպի  սով դահ  լի   ճից փա 

խած  նե   րը աւե  լի սար  սա   փելի մահ գտան 

հա  րաւա  յին մա  սում, քան  զի «փրկող  նե   րը» 

կրա  կում էին դպրո  ցի վրայ հրցիր  նե   րից եւ 

նռնա  կանե  տերից։ «Ձեզ ձե  րոնք են սպա 

նում», զար  մա   նում էին ահա  բեկիչ  նե   րը։ 32 

թի  ւը կա  րեւոր էր, որով  հե   տեւ իրա  կանում 

այդ 32ից զատ պա  տանդնե  րը շա  րու  նակ 

յի  շատա  կում էին ահա  բեկիչ  նե   րի ղե  կավար 

նե   րին, որոնք ու  նէին սլա  ւոնա  կան ար  տա  

քին եւ լաւ ռու  սե   րէն, որոնք սա  կայն պայ 

թիւննե  րից առաջ ան  հե   տացան։ Սա  ւելիեվը 

2 տա  րի օրն ի բուն հե  տաքննու  թիւն է 

անցկաց  րել, լրագ  րող Մի  լաշ  կի   նան 2 տա  րի 

շա  րու  նակ Մոս  կուայից Բես  լան է մեկ  նել, 

որի ար  դիւնքում նրանք բա  ցել են մեր աչ 

քե   րը. փրկա  րար գոր  ծո   ղու  թեան նպա  տակը 

եղել է ոչ թէ պա  տանդնե  րի փրկու  թիւնը, 

այլ՝ ահա  բեկիչ  նե   րի ոչնչա  ցու  մը։ 

Լրագ  րողներ-պաշտպան  ներ

2006ին Մի  լաշ  կի   նայի վրայ յար  ձա   կում 

է կա  տարուել, իսկ 2012ին Մոս  կուայի մեր 

ձա   կայ  քում նրան դա  ժան ծե  ծի են  թարկե  ցին 

եւ կո  ղոպ  տե   ցին։ Մի  լաշ  կի   նան պարզ լրագ 

րող չէ, նա իրա  ւապաշտպան է. այդպի 

սին էր նաեւ Ան  նա Պո  լիտ  կովսկա  յեան, 

որը նոյնպէս պաշտպա  նում էր մարդկանց 

իրա  ւունքնե  րը ճշմար  տութիւննե  րի մի  ջոցով 

եւ ան  վա   խու  թեան հա  մար վճա  րեց կեան 

քով. նրան գնդա  կահա  րեցին Հոկ  տեմբե  րի 

7ին շէն  քի վե  րելա  կում։ Մի  լաշ  կի   նան նրա 

սպանութեան գործն էլ էր հե  տաքննում։ Ահ 

ու սար  սափ սեր  մա   նող պե  տու  թեան ղե 

կավար  նե   րը իրենք են սար  սա   փում նմա 

նօրի  նակ ար դա րասէր նե րից։ 
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Ու շադրու թիւն կ՚ընեմ կոր քիմ, 

շիշ մա նու թիւնը աղէկ մը առաւ 

քա լեց։ Որ կող մը նա յիմ նէ կէօպէք

լի մարդ մը իլէն թօմ պուլ կնիկ մը 

կը զար նէ կոր աչ քիս։ Ան չի բա ւերի 

պէս, չօ ճոխ ներն ալ թօմ պուլնալ պաշ

լա յեցին։ Ասանկ մեծ նան նէ, ետ քը 

վի ճակ նին ինչ կ՚ըլ լայ չի տեմ։ Հի նէն 

ծնող նե րը չօ ճոխ նին քի լօ առ նէ տէ յիմ 

կը պատռտո ւէին, հի մա ալ քի լօ տան 

տէ յիմ տի յէթիս յէննե րուն տուռնե

րը կը մաշեց նեն կոր։ Խօս քը մէ ջեր

նիս, տի յէթիս յէններն ալ անանկ աղէկ 

փա րա կը շա հին կոր քիմ, շատ մը 

երի տասարդ ու սա նելու հա մար ատ 

պրան շը կը զա տեն կոր ար թըխ։

Մե րին կէն ճութեանը. «պիր տիր հէմ 

էթ պին այըպ էօր թէր» տէ յիմ խօսք 

մը կար։ Հի մա անոր մօ տան աղէկ մը 

ան ցած է, որ չափ սըս խա ըլ լաս նէ 

ան չափ խըյ մէթլի կ՚ըլ լաս կոր։ Էկուր 

տես քիմ. շիշ մա նու թիւնն ալ օրէ օր, 

հի ւան տութեան պէս փո խան ցիկ ըլ լալ 

սկսաւ։ Ա՜խ, էս հէմ կի տեմ, հէմ ալ կը 

տես նամ կոր. ատ Ամե րիկա յէն քօփ

յա ֆաստֆուտ է ինչ խառ նախսի է, 

քա նի շատ ցաւ նէ չօ ճոխ նե րը թօմ

պուլցան։ Առող ջութե նէ էկող թօմ

պուլու թիւն մը ըլ լայ նէ ծանս չպի

տի հա նեմ, քա նի մեծ նան ձե ւի կը 

մտնան պի տի ըսեմ, ամա մա վի ճա մէն 

էրեւ ցա ծը ան չէ։ Կը վազվզէինք, 

անօ թենանք նէ ալ մա րեր նիս հա ցին 

քէօշէով, կա րագ լը պա նիր լի սանտվիչ 

մը կու տար ծառ քերնիս կամ ալ շերտ 

մը կա րագ լը հա ցին վրան շա քար կը 

ցա նէր, ան խը տար։ Խմե լիք նիս ալ 

եա կաթ կ՚ըլ լար, եա այ րան, տու

նէն շի նուած լի մօնա թա իլէն ֆիշ նէի 

շու րուբ ալ կ՚ըլ լար պա զի։ Էն լիւքս 

խմե լիք պա ներ նիս ալ կա զօզն էր։ 

Հի մա հա զար ու մէկ տե սակ հա զըր 

ու տե լիք իլէն խմե լիք կայ, ամէնն 

ալ անօ գուտ, պօ շու նա քի լօ ընե լիք 

պա ներ…։ Չօ ճոխ նե րը ըսես նէ փո ղոցը 

խա ղացած պի լէմ չու նին, եա պիլ կի

սայա րին առ ջին, եա տա ատ փա պու ճի 

չափ թէ լէֆօն ներ, թապ լէթներ ծառ

քերնին, նստած խաղ կը խա ղան։ Շար

ժում ըսո ւած պա նը չի կայ։ Թէ լէվի

զիոնէն ալ հիչ չկե ցած, ատ որ չափ 

ճին սը պէ լիր սիզ գոյնզգոյն, չի թօս լու 

փի թօս լու, կլի քօզ լու, սախ տէ շօ քօլա լը 

ու տե լիք նե րուն, ֆը շըր թը լը խմե լիք

նե րուն, պօ յալը պաղ պա ղակ նե րուն 

ռէք լամնե րը կը տես նան, մէ տէնին 

կը քա շէ, կ՚ու տեն կոր։

Նա յեցէք էկեր քիմ խել քերնիդ 

կլոխ նիդ չժող վէք եւ ժամ առաջ ասոր 

առաջ քը չառ նէք նէ, շատ անա ռողջ 

սե րունդ մը կը հաս նի կոր, կիտ

ցած ըլ լաք։ Տուք ալ ծնողք ըլ լա լով 

չօ ճոխ ներնուդ օրի նակ ըլ լա լու էք։ 

Պօլ ճուր խմե լը քի լօ տա լու ֆայ տա 

կ՚ընէ տէ յիմ, փո ղոց նե րը կէօս տէ րիշի 

պէս ծառ քերնիդ շի շէ մը 

ճու րով պտտե լը չ՚բա ւեր, 

կըրթլախ նիթ ալ թէր պի յէ 

պէտք է ընէք։ 

Շիշմանութիւնը 
առաւ քալեց

10 տարի անց
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Մկրտիչ Նա ղաշ եպիս  կո   պոս եղած է 

Ամի  տայի առաջ  նորդը եւ Ս. Թէոդո -

րոս Կա  թողի  կէ եկե  ղեց  ւոյ վա  նահայ  րը։ Ան 

եկե  ղեցին աւե  լի մեծ  ցուցեր ու կող  քին գի -

շերօ  թիկ դպրա  վար  ժա   րան մը հաս  տա   տեր 

է։ Վան  քին սահ  մաննե  րը եղած են բեր  դի 

պա  րիս  պէն մին  չեւ «Սը  րայ  ներ» ջուլհա  կանո -

ցը, մէջն ըլ  լա   լով նոր շու  կան, Աթ բա  զարին, 

մին  չեւ քա  ղաքի պա  րիս  պի արե  ւելեան մա -

սին մօտ։ Հոն էր նաեւ առաջ  նորդա  րանի 

շէն  քը, պար  տի   զաւոր, գմբէ  թաւոր սե  նեակ -

նե   րով, կա  մարա  կապ հո  վոցով։ 

«Մկրտիչ Նա  ղաշ եպիս  կո   պոս գե  ղեց 

կա   ցու  ցած է Ս. Թէոդո  րոս եկե  ղեցին, շի  նել 

տա  լով բարձր գմբէթ եկե  ղեց  ւոյ վրայ։ Հի  մա 

սա նկա  տի առ  նե   լու է. այն ժա  մանա  կին 

(15րդ դա  րու առա  ջին քա  ռեակին) Հա 

յաս  տա   նի այդ դժբախտ ու դա  ժան ատեն 

ներն էին, որ կէս վայ  րե   նի, կրօ  նամոլ զօ 

րապետ  ներ ի հա  ճոյս կա  մաց կը տի  րէին 

բո  լոր երկրին վրայ։ Այս զօ  րապետ  նե   րը կը  

կո  չուէին Գա  րա Գո  յունլու եւ Ագ Գո  յունլու 

ներ, որոնք ինքնու  րոյն իշ  խա   նու  թիւններ էին 

եւ որոնց վե  հապետ  նե   րը կը կո  չուէին Փա 

տիշահ կամ Սուլթան։ Գա  րագո  յունլու  նե   րը 

կը տի  րէին Հա  յաս  տա   նի եւ Պարսկաս  տա  

նի հիւ  սի   սային մա  սին վրայ, կեդ  րոն ու 

նե   նալով Դապ  րիզ քա  ղաքը. իսկ  Ագ Գո 

յունլու  նե   րը Հա  յաս  տա   նի հա  րաւա  յին մա  սին՝ 

Մի  ջագետ  քէն մին  չեւ Վոս  փո   րի մօտ, որով 

Ամի  տա այս մա  սին մէջ կ՚իյ  նար։ Նա  ղաշի 

ժա  մանակ յի  շեալ Ագ Գո  յունլու  նե   րու վե 

հապե  տը Սուլթան Օթ  ման (Օս  ման Ա.) էր, 

եւ Նա  ղաշը կրցած էր իրեն հետ բա  րեկա 

մու  թիւն հաս  տա   տել, նաեւ՝ կրցած էր ան  կէ 

ար  տօ   նու  թիւն ստա  նալ եկե  ղեց  ւոյ գմբէ  թի 

շի  նու  թեան, որով  հե   տեւ այդ ժա  մանակ  նե   րը 

քրիս  տո   նեան ոչինչ կա  րող էր ընել առանց 

կա  ռավա  րական հրա  մանի, իսկ ար  քունա 

կան ար  տօ   նագիր մը եկե  ղեց  ւոյ գմբէ  թի շի 

նու  թեան՝ սա մեծ յա  ջողու  թիւնն էր Նա 

ղաշի դի  ւանա  գիտու  թեան»։ *

Կը կար  ծուի, որ Մկրտիչ Նա  ղաշ վախ -

ճա   նած ըլ  լայ Ամի  տայի մէջ եւ ըստ ժա -

մանա  կի սո  վորու  թեան թա  ղուած ըլ  լայ Ս. 

Թէոդո  րոս եկե  ղեց  ւոյ մէջ։

Թէ ինչ եղաւ Ամի  տայի փառք ու պար -

ծանք Ս. Թէոդո  րոս կա  թողի  կէն, որուն 

կոր  սուիլն հայ պատ  մութեան մէջ սեւ էջ 

մըն է, երբ կրօ  նաւոր մը իր բո  լոր կեան -

քը կը նուիրէ զայն գե  ղեց  կացնե  լու եւ հայ 

մշա  կոյ  թի կեդ  րոն մը դարձնե  լու հա  մար, 

դժբախ  տա   բար այդ միեւ  նոյն վան  քը գրե -

թէ 75 տա  րի վերջ ու  րիշ կրօ  նաւոր մը… 

նոր Վա  սակ մը կը յանձնէ իւր ամ  բողջու -

թեամբ՝ հե  թանո  սաց. Աս  տուծոյ փա  ռաբա -

նու  թեան Ս. Տա  ճարը վե  րածե  լով մզկի  թի՝ 

«Գուրշունլու ճա  մի» անուամբ։

Մատ  նութեան  
ման  րա   մաս  նութիւ  նը

Կը փա  փաքէի վե  րոյի  շեալ գիր  քէն ամ -

բողջու  թեամբ ար  տատպել այս մա  սին պատ -

մուածը, բայց տե  ղի չգո  յու  թեան պատ  ճա  -

ռաւ 4 մե  ծադիր էջե  րու պար  փա   կու  թիւնը 

հա  մառօ  տելով կը ներ  կա   յաց  նեմ ստո  րեւ.-

1516-17-ի ատեն  ներ Օս  մա   նեան ար -

քա   յազուն մը Ամի  տա կու գայ եւ շատ 

գոհ մնա  լով իրեն ի պա  տիւ ըն  դունե  լու -

թե   նէն, կ՚որո  շէ մզկիթ մը շի  նել տալ այս 

քա  ղաքի բնակ  չութեան, ու կը պտը  տի քա -

ղաքը, բայց յար  մար տեղ մը չգտնե  լով, 

կ՚ել  լէ քա  ղաքի միջ  նա   բեր  դը՝ «Վի  րան քա -

լէ», իր նե  տի սլա  քին վրայ կար  միր ժա -

պաւէն մը կա  պելով աչ  քե   րը կը փա  կէ ու 

նե  տը կ՚ար  ձա   կէ առանց տես  նե   լու, թէ ուր 

կ՚եր  թայ։ Ապա կը յայ  տա   րարէ թէ «Ո՛վ որ 

գտնէ ու բե  րէ այդ սլա  քը, այդ վայրն ու 

շրջա  փակը պար  պե   լով մզկիթ պի  տի շի -

նել տայ, ան  շուշտ մե  ծապէս պար  գե   ւելով 

տան  տէրնե  րուն»։

Շա  բաթ մը վերջ, Ս. Թէոդո  րոս վան  քի 

շէն  քե   րու խնա  մակալ վար  դա   պետ մը (որուն 

անու  նը չի յի  շեր պատ  մո   ղը, կամ գրո  ղը) 

պաշ  տօ   նի բեր  մամբ եկե  ղեց  ւոյն տա  նիքը 

կ՚ել  լէ ու հոն կը գտնէ կար  միր ժա  պաւէ -

նով սլա  քը, զոր պա  հելով վե  րար  կուին տակ, 

կ՚իյ  նայ խոր մտած  մունքի մէջ, որ տա  նի՞ 

սլա  քը ար  քա   յազու  նին ու մեծ հարստու -

թեան տէր դառ  նայ, կամ ալ վան  քի շրջա -

փակին մէջ ճգնա  ւորա  կան կեանք անցնէ։

Վեր  ջա   պէս, հե  տեւեալ առ  տու ժա  պաւէ -

նով սլա  քը կը տա  նի ար  քա   յազու  նին, կ՚ըսէ 

թէ ինք քրիս  տո   նեայ կղե  րական մըն է, բայց 

հա  մոզուած է որ իս  լա   մու  թիւնն է ճիշդ կրօն -

քը եւ ինք կ՚ու  զէ ըն  դունիլ զայն, ու վե -

րար  կուին տա  կէն դուրս կը հա  նէ սլա  քը։

Ար  քա   յազու  նը զար  մա   ցած, կ՚ըսէ թէ ինք 

զի  նուո  րական անձ է, կրօ  նի փո  փոխու  թիւնը 

իմամ  նե   րու գործն է, բայց ինք պի  տի կա -

տարէ իր խոս  տումը, սա  կայն որո՞ւ պի  տի 

ընէ վճա  րու  մը։

Վար  դա   պետը կը բա  ցատ  րէ, որ վան -

քը յա  տուկ տէր չու  նի, եւ ինք ալ որ  պէս 

կղե  րական իրա  ւունք ու  նի միւս վա  նական -

նե   րուն նման, ու  րեմն կրնայ կար  գադրել 

նուիրե  լիք ոս  կի   ներու բաշ  խումը։

Եւ Ար  քա   յազու  նը, երբ բե  րել տուած 

պար  կի ոս  կի   ները կը սկսի թա  փել գոր  գին 

վրայ, մատ  նող վար  դա   պետը օրհնու  թիւններ 

կու տայ անոր առող  ջութեան, եր  ջանկու -

թեան, ծնո  ղաց եւայլն։ Ու մատ  նի   չը երբ 

կը զգայ որ բա  ւական խո  շոր կոյտ մը գո -

յացած է իր առ  ջեւ, բա  ւարա  րուած, կ՚ըսէ 

թէ ատ  կէ աւե  լին չ՚ու  զեր։ Այն ատեն ար -

քա   յազու  նին եւ վար  դա   պետին մի  ջեւ տե  ղի 

կ՚ու  նե   նայ հե  տեւեալ հար  ցում-պա  տաս  խա   նը.-

-«Դուն ըսիր թէ ման  կութե  նէ իս  լա   մու -

թիւնը սի  րող մը եղած ես. եւ դուն քրիս -

տո   նեայ կրօ  նաւոր մըն ես, այդպէ՞ս է»։

-«Այո՛, տէր իմ»։

-«Կար  ծեմ դուք կրօ  նաւոր եղած ժա -

մանակ Աս  տուծոյ անու  նով եր  դում կ՚ընէք 

ձեր պաշ  տօ   նին հա  ւատա  րին մնա  լու հա -

մար, այդպէ՞ս է»։

-«Այո՛, տէր իմ, բայց այդ քրիս  տո   նեայ 

կղե  րակա  նու  թեան հա  մար է»։

-«Ին  ծի լաւ մտիկ ըրէ.- այս որոշ է, 

որ գոր  գին վրայ դի  զուած սա ոս  կիին հա -

մար դուն ստոր  նա   բար հա  ւատքդ կ՚ու  րա  -

նաս, Աս  տուծոյ անու  նով արած եր  դումդ եւ 

ուխտդ հին վե  րար  կուի մը պէս վրա  յէդ նե -

տել կ՚ու  զես պարզ աշ  խարհա  յին հարստու -

թեան հա  մար… Թէեւ կրօ  նաւոր մը չեմ, 

բայց վստահ եմ որ ո՛չ միւֆթին, ոչ ալ ոեւէ 

իմամ քու պատ  մութիւնդ լսե  լէ վերջ պի  տի 

ըն  դունի քե  զի պէս երդմնա  զանց մը ճշմա -

րիտ իս  լամնե  րու շար  քին մէջ»։

«Ողոր  մե   լի արա  րած, դուն ի՞նչ մեծ աւեր 

կա  տարե  ցիր քու ժո  ղովուրդիդ, բայց որով -

հե   տեւ ես չեմ կրնար իմ խոս  տա   ցածս ետ 

առ  նել, ստի  պուած եմ զայն կա  տարել։ Իմ 

վճիռս այս է»։

Եւ իր հրա  մանա  տարը կան  չե   լով կը 

հրա  մայէ, որ համ  րուած ոս  կին պար  կին մէջ 

դնե  լով ու  րա   ցող մատ  նի   չին կռնա  կը տայ, 

զին  քը հրա  պարակ տա  նի, գլու  խը կտրէ, 

իսկ պար  կի ոս  կին, որ այ  լեւս ապա  կանուած 

դրամ է, քա  ղաքի աղ  քատնե  րուն բաժ  նէ։

Միեւ  նոյն ժա  մանակ գրու  թիւն մը կը 

ղրկէ Ս. Թէոդո  րոսի վա  նահօր, ման  րա   մաս -

նութեամբ բա  ցատ  րե   լով եղե  լու  թիւնը. նաեւ 

հրա  մայե  լով, որ երեք օրէ վերջ պար  պեն 

վանքն ու յանձնեն իս  լա   մաց։

Ալ պի  տի չմխրճուիմ ման  րա   մաս  նութեանց 

մէջ, բա  ւակա  նանա  լով որ հա  յերը երեք 

օրուան մէջ փո  խադ  րե   ցին ինչ որ կրնան, 

իսկ մնա  ցեալը վան  քին բա  կին մէջ կրա  կի 

տրուեցաւ իս  լամնե  րու կող  մէ։

***

Այսպէ  սով, գի  տենք այ  լեւս որ 1517 թուին 

ինչպի  սի սեւ վա  րագոյր մը կ՚իջ  նէ Ս. Թէոդո -

րոս կա  թողի  կէի տե  սարա  նը յա  ւիտե  նապէս 

գո  ցելու հա  մար։

Իսկ Ս. Կի  րակոս եկե  ղեց  ւոյ դրան աջ 

կող  մի որ  մոյն դրսի երե  սը քա  րի մը վրայ 

քան  դա   կուած է.-

«Մատ  նե   ցաւ Ս. Թէոդո  րոս Ջ.Կ.Է. թուին» 

(1518)։
* Այս գրու  թեան ու նաեւ լուսանկարին հա  մար 

(չա  կեր  տեալ մա  սը նոյ  նութեամբ ար  տատպե  լով) 

օգ  տուեցանք Տիգ  րան Մկունդի 1950-ին ԱՄՆ-ի 

մէջ հրա  տարա  կուած, այժմ դժուար գտա  նելի 

«Ամի  տայի Ար  ձա   գանգներ» անուն գոր  ծին 285-

293 էջե  րէն։ Գրքին այս բաժ  նին ստո  րագ  րողն 

է Տիգ րան Մ. Պո յաճեան։ 

Սեպ  տեմբեր, 1834։ Աղեք   սանտրէ   դէն մին   չեւ 

Պո   լիս եղած ծո   վային ճամ   բորդու   թիւնը 

եր   կար չի թո ւիր ստու   գա       բանու   թեան հա   մար, 

երբ ան յափշտա   կուած կ՚ըն   թեռնէ Օր   թա       գիւ   ղի 

Պօ   ղոս Արա   պեան Ապու   չեխցու տպա   րանէն 

նոր լոյս տե   սած գիրք մը. «Պատ   մութիւն 

Պղնձէ Քա   ղաքին»։ Զին   քը զբա   ղած պա  -

հած է նաեւ նա   ւավա   րը, որ կը սի   րէ խօ   սիլ։

- Պա   րոն ստու   գա       բանու   թիւն, ո՞վ է այս 

Բրա   բիոն գրա   գիտու   հին, զոր այնքան շատ 

կ՚ու   զէք տես   նել։

- Բա   րեպաշտ կոյս մը, որ նո ւիրո ւած 

է հայ լե   զուին ու դպրու   թեան։ Պա   լատ   ցի 

է։ Բա   ցած է ման   կա       տուն մը ու դա   սեր կու 

տայ։ Նաեւ իր եղ   բօր, Մատ   թէոս Պա   լատե  -

ցի դպի   րին, Ս. Հրեշ   տա       կապետ եկե   ղեց  -

ւոյ շրջա   փակին մէջ բա   ցած տպա   րանին 

կը սա   տարէ ու անոր միշտ աջա   կից կ՚ըլ  -

լայ։ Պա   րոն նա   ւավար, հի   մա ին   քը 84 տա  -

րեկան ըլ   լա       լու է։ Չեմ գի   տեր, թէ ողջ է։

Առա   գաս   տա       նաւը կը մօ   տենայ Պոլ   սոյ 

Գա   րա-Կէօմ   րիւկ նա   ւամա   տոյ   ցը։ Ստու   գա      -

բանու   թիւնը հին բա   րեկա   մի հան   դի       պած 

մար   դու ու   րա       խու   թեամբ կը քա   լէ Ոս   կեղջիւ  -

րը եզե   րող փո   ղոց   նե       րէն։ Պա   լատը շատ հե  -

ռու չէ։ Բայց կ՚ար   ժէ քիչ մը դան   դա       ղիլ ու 

հիանալ, թէ քա   ղաքի բլրակ   ներն ու թե  -

րակղզի   ները ի՛նչ գե   ղեց   կութեամբ ձու   լո ւած 

են Մար   մա       րա Ծո   վուն հետ։

Պա   լատի մէջ ամէն բան տե   ղի տե   ղին 

մնա   ցեր է, բա   ցի... Ս. Հրեշ   տա       կապետ եկե  -

ղեցիէն։ 1729 թո ւակա   նին վե   րակա   ռու   ցած 

եկե   ղեց   ւոյ տեղ սկսած է բարձրա   նալ նո  -

րը։ Հոն աշ   խա       տող Պա   պիկ անու   նով եր   կա      -

թագործ մը ցոյց կու տայ Բար   բիոն գրա  -

գիտու   հիին բնա   կարա   նը։ Գրա   գիտու   հին իր 

փոք   րիկ սե   նեակին մէջ կ՚ըն   դունի հիւ   րը։

- Բնաւ չէք փո   խուած Օրիորդ Բրա   բիոն։

- Դուն ալ, տղաս։

- Եկե   ղեցի՞ն։

- Եր   կու ան   գամ հրոյ ճա   րակ դար   ձած 

էր։ Հի   մա քա   րաշէն պի   տի ըլ   լայ։ Մէկ տա  -

րիէն կը վեր   ջա       նայ։ Պա   պիկ անու   նով վար  -

պետ մը ու   նինք։ Շատ աշ   խա       տեցաւ։ Շի  -

նու   թեան ըն   թացքին նաեւ յայտնա   բերե   ցին 

Ս. Ար   տե       միոս Վկա   յի նշխար   նե       րը։ Զա   նոնք 

պի   տի ամ   փո       փենք ներքնա   յար   կը։ Ուխտա  -

ւոր   ներ, համ   րեր, ան   դա       մալոյծներ թող ամէն 

տա   րի, Սեպ   տեմբե   րին գան, Չար   խա       փան 

Ս. Աս   տո ւածա   մօր սրբան   կա       րը ըն   դունի 

անոնց աղօթքնե   րը։

- Ես ալ նո ւէր մը ու   նիմ եկե   ղեց   ւոյ հա  -

մար։ Նի   կիոյ վար   պետնե   րուն գործն է. հա  -

յատառ սկա   ւառակ մը։

Գրա   գիտու   հիին հետ զրոյ   ցը ան   խուսա  -

փելիօրէն կը թե   քի դէ   պի բա   ռեր եւ տե  -

ղանուններ.

- Բիւ   զանդա   կան շրջա   նին կայսրը հոս 

ու   նե       ցեր է պա   լատ մը։ Ան մե   զի չէ հա  -

սած, բայց «պա   լատ» բա   ռը մնա   ցեր է որ  -

պէս թա   ղին անու   նը։ Մեր ալ մա   կանունն է։

- Օրիորդ Բրա   բիոն, աւելցնեմ, թէ 

«պա   լատ»ն ալ եկած է Հռո   մէն. Օգոս  -

տոս Կայսրը բնա   կարան մը ու   նէր Հռո   մի 

«Պա   լատին» բլու   րին վրայ, Mons Palati-
nus, մայ   րա       քաղա   քի եօթը բլուրնե   րէն այն 
մէ   կը, որ վեր   նա       խաւին նա   խընտրե   լին էր։ 

Նե   րոնի ժա   մանակ ըն   դարձա   կուե   լով՝ այդ 

տու   նը դար   ձաւ շքեղ ու փա   ռաւոր ապա  -

րանք մը։ Եւ որ   պէս կայ   սե       րական նստա  -

վայր ան դար   ձաւ վար   չութեան կեդ   րո       նը։ 

«Պա   լատին» բա   ռը, լա   տինե   րէն palatium, 

ֆրան   սե       րէն palais, անգլե   րէն palace, սկսաւ 
նշա   նակել «իշ   խա       նի պաշ   տօ       նական բնա  -

կավայր»։ Յա   ջորդ դա   րերուն բա   ռին իմաս  -

տը աւե   լի ըն   դարձա   կուե   ցաւ. կա   ռավա   րու  -

թիւն, մե   ծահա   րուստի ապա   րանք, եւ ամէն 

տե   սակի երե   ւելի շի   նու   թիւն. մշա   կոյ   թի պա  -

լատ, մար   զանքի պա   լատ...

- Տղաս, պե   տակա   նու   թիւնը կորսնցու  -

ցած ազ   գե       րուն հա   մար լե   զո՛ւն է պա   լատը։ 

Պէտք չէ զար   մա       նալ, եթէ մէկ օր բա   նաս  -

տեղծ մը ըսէ.

«Մրգաս   տա       նի մը նը   ման կը սի   րեմ քեզ, 

Հայ Լե   զո՛ւ...»

«Մեր հայ   րե       նի պա   լատէն, պար   տէզնե  -

րէն մը   նացորդ՝»

«Դա   լարա   գեղ դուն պու   րա՜կ, որ դի  -

մացար դա   րերու»

«Եւ կը մը   նաս միշտ առոյգ, հին աւի  -

շով կեն   սա       յորդ...։»

ՅԳ.- Եկե   ղեցին պաշ   տա       մունքի կը վե  -

րաբա   ցուի 8 Սեպ   տեմբեր 1835 թո ւակա  -

նին։ Իսկ այդ տա   րին կը մա   հանայ Բրա  -

բիոն Նո   տար գրա   գիտու   հին ու կը թա   ղուի 

Էտիր   նէ Գա   բուի գե   րեզ   մա       նատու   նը։ Պատ  -

մութիւ   նը կը յի   շէ, թէ ան մե   ծահա   տոր ձե  -

ռագ   րեր ըն   դօ       րինա   կած է խնա   մեալ աշ   խա     -

տու  թեամբ։ Անոնք պա  հուած են եղած Ս. 

Հրեշ  տա   կապետ եկե  ղեց  ւոյ գան  ձա   րանին, 

ինչպէս նաեւ՝ Ար  մա  շի վան քին մէջ։ 

ՊԱԼԱՏ
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Ինչպէս Գուրշունլու ճամի եղաւ  
Սուրբ Թէոդորոս կաթողիկէն

Ուշ միջ  նա   դարեան շրջա  նի համ  բա   ւաւոր 
տա  ղեր  գու, ման  րանկա  րիչ, հո  գեւո  րական 
գոր  ծիչ Մկրտիչ Նա  ղաշ (Nakkaş= որմնանը -
կա   րիչ-զար  դա   րիչ) ծներ է Բա  ղեշ քա  ղաքի 
Պոռ գիւ  ղի մէջ մօ  տաւո  րապէս 1394-1395 
թուական  նե   րուն։ Ստա  ցեր է աս  տուածա -
բանա  կան, փի  լիսո  փայա  կան կրթու  թիւն, 
սոր  վեր է արե  ւելեան քա  նի մը լե  զու  նե   րու 
կող  քին նաեւ հին յու  նա   րէն։

Կնո  ջը մա  հէն յե  տոյ, 1420-ական 
թուական  նե   րուն մեկ  ներ է Մի  ջագետք, 
Ամիդ (կամ Ամի  տա՝ այժմու Տի  յար  պէ   քիր) 
քա  ղաքի մէջ վար  դա   պետ ձեռ  նադրուեր 
է. 1430-ին Կա  թողի  կոսը Նա  ղաշին նշա -
նակեր է 24 գա  ւառ  նե   րու եպիս  կո   պոս եւ 
կա  թողի  կոսի տե  ղապահ։ Վա  յելե  լով Մի -
ջագետ  քի տի  րակալ Օթ  ման Բէ  կի հո  վանա -
ւորու  թիւնը, վե  րանո  րոգեր ու կա  ռու  ցեր է 
եկե  ղեցի  ներ, վան  քեր, հիմ  ներ է դպրոց -
ներ։ 1434 թուին Նա  ղաշի նա  խագի  ծով կա  - 
ռու  ցուեր է Արղնիի Բարձրա  հայեաց Ս. 
Աս  տուածա  ծին եկե  ղեցին, իսկ 1439-1443-
ին վե  րակա  ռու  ցեր է Ամի  դի Ս. Թէոդո -
րոս կա  թողի  կէ եկե  ղեցին, որուն գմբէ  թին 
քա  ղաքին մի  նարէ  ներէն աւե  լի բարձր ըլ -
լա   լը առիթ է դար  ձեր, որ  պէսզի քա  ղաքի 
մո  լեռանդ մահ  մէ   տական  նե   րը հա  լածանք 
սկսցնեն Նա  ղաշի դէմ։ Օթ  ման Բէ  կի որ  դի 
Համ  զան, որ յա  ջոր  դեր էր հօ  րը, հրա  մայեր 
է քան  դել կա  թողի  կէի գմբէ  թը։

Ծանր վիշտ կրած, Նա  ղաշ հե  ռացեր է 
Ամի  տայէն, գա  ցեր է Կ. Պո  լիս, Թէոդո  սիա։ 
Չորս տա  րի անց, Համ  զա   յի որ  դի Ճի  հան -
կիր միր  զա, Նա  ղաշին հրա  ւիրեր է Ամիդ 
եւ թոյլ տուեր է վե  րակա  ռու  ցել գմբէ  թը՝ 
չա  փաւոր բարձրու  թեամբ։ Վե  րակա  ռու  ցումը 
աւար  տեր է 1447 թուին Նե  քամատ վար -
պե   տի ձե  ռամբ։

1449-1469 տա  րինե  րուն Մի  ջագետ  քի 
մէջ պա  տահեր են եր  կու հա  մաճա  րակ  ներ, 
որոնց վրայ Նա  ղաշ գրեր է ողբ մը, որ  մէ 
վերջ վախ  ճա   ներ է (մօտ՝ 1470)։

Մկրտիչ Նա  ղաշ գրեր է տա  ղեր, յի -
շատա  կարան  ներ, «Պա  տաս  խան ի լա -
տինա  ցուոց թղտոյն» (1436) պատ  մա   կան 
փաս  տա   թուղթը։ Ան իր ինքնա  տիպ ու գե -
ղեցիկ տա  ղերով միջ  նա   դարեան գրա  կանու -
թիւնը բարձրա  ցու  ցած է նոր աս  տի   ճանի 
մը, խո  րաց  նե   լով անոր մար  դա   սիրա  կան 
ու աշ  խարհիկ բո  վան  դա   կու  թիւնը։ Նա  ղաշ 
միջ  նա   դարեան գրա  կանու  թեան մէջ առա -
ջինն է, որ ստեղ  ծա   գոր  ծութեան նիւթ դար -
ձուցած է պանդխտու  թեան թե  ման։ Անոր 
լե  զուն գրա  կան մի  ջին հա  յերէնն է, պարզ 
եւ մատ  չե   լի։ 

Մկրտիչ Նաղաշի 
կենսագրականը

Կոստանդնուպոլսոյ Պալատ 
թաղի Ս. Հրեշտակապետ 
եկեղեցւոյ մէջ հիւանդներ 
կը բուժուին եղեր…

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


