
Սփիւռքահայյայտնիմտաւորական,
հեղինակաւորակադեմականՏքթ.

ՀրաչՉիլինկիրեանվերջերսուսում-
նասիրութեանմըհա-
մարյօդուածմըորո-
նած է Երուսաղէմի
հայոց պատրիարքու-
թեան«Սիոն»պաշտօ-
նականպարբերաթեր-
թիհին՝1866թուակա-

նիթիւերունմէջ։Անիմէջայլոցքա-
նիմըհետաքրքրականտեղեկութիւն-
ներգտածէՊոլսոյամիրաներուկող-
մէայդժամանակԵրուսաղէմիպատ-
րիարքութեան համար կատարուած
նուիրատուութիւններումասին՝մաս-
նաւորապէսՊալեանամիրայիԵալո-
վայի կալուածը։ Այս հիման վրայ
ՀրաչՉիլինկիրեանկարճյօդուածմը
գրի առնելով ուղարկած է ԺԱՄԱ-
ՆԱԿ-ին՝հաշուիառնելով,որսահե-
տաքրքրականպիտիըլլայպոլսահայ
ընթերցողին տեսակէտէ՝ մանաւանդ
վերջին օրերուն Երուսաղէմի հայոց
պատրիարքՏ.ՆուրհանԱրք.Մանու-
կեանիՊոլիսկատարածայցելութեան
պարունակինմէջ։Ստորեւկըներկա-
յացնենքՀրաչՉիլինկիրեանիյօդուա-

ծը։Հարկէնշել,որՏքթ.ՀրաչՉիլին-
կիրեանՕքսֆորտիհամալսարանիԱ-
րեւելագիտութեանամպիոնիգիտաշ-
խատողուդասախօսէ։

V
Երուսաղէմի պատրիարքութեան

Թուրքիոյմէջունեցածկալուածներու
հարցըվերջինտարիներունհանրու-
թեանուշադրութեանառարկայդար-
ձածէ: 

ՊատմութեանընթացքինՍ.Երկիրը
եւ Երուսաղէմի պատրիարքութիւնը
յատուկտեղգրաւածենհայհաւա-
տացեալներու կեանքին մէջ, որպէս
քրիստոնեայհաւատքիամենակարե-
ւորուխտավայրեր: Իբրայդ՝ դարե-
րու ընթացքին Երուսաղէմի հայոց
պատրիարքութիւնըհարուստներկա-
յութիւն մը ունեցած է Ս. Երկրի եւ
շրջակայ երկիրներուն մէջ, շնորհիւ
ազնուականներու, հանրածանօթ եւ
համեստուխտաւորներունուիրատը-
ւութիւններունեւկտակներուն: 

Օսմանեանշրջանին,Կոստանդնու-
պոլսոյպատրիարքութեանեւթրքա-
հայութեան հետ Երուսաղէմիպատ-
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1 ԼԻՐԱ

Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարները համաձայնեցան՝ մինչեւ տարեվերջ դարձեալ հանդիպում մը ունենալու համար

ԱՇԽՈՒԺԱՑՄԱՆ ՍՊԱՍՈՒՄ
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները յայտարարութիւն մը հրապարակեցին՝ Նիւ Եորքի վերջին օրերու բազմակողմանի շփումներու լոյսին տակ

ՀՈՎԻՒԻ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ
Սահմանախախտ Ումութ Ալի Էօզմէն Թուրիքա վերադառնալէ առաջ պատասխանեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ի հարցումներուն

ՊԱՏՄԱԿԱՆ

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՄԻՐԱ ՊԱԼԵԱՆԻ ՆՈՒԷՐԸ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ

ՀՐԱՉ ՉԻԼԻՆԿԻՐԵԱՆ

«Անպայման նորէն Հայաստան պիտիեր-
թամ»։ Այսպէս յայտնեց մեզի Թուր-

քիա-Հայաստանսահմանըխախտածհովիւ
ՈւմութԱլիԷօզմէն։Իրոդիսականըվերջին
օրերունլայնարձագանգստեղծեց։Ումութ
ԱլիԷօզմէնեւիրհայրը՝ՄուսթաֆաԷօզմէն
ԹուրքիավերադառնալէառաջԵրեւանիմէջ
պատասխանեցինմերհարցումներուն։ Վըս-
տահօրէնՈւմութ Ալի Էօզմէն շատ աւելիլաւ
պիտի զգար, եթէ կարելիութիւն ունենար
ցամաքի ճանապարհով՝ ոտքով վերադառնալ
իր երկիրը։ Արդարեւ,անԹուրքիայէնուղ-
ղակիՀայաստանանցածէր,սակայնՀայաս-
տանէնԹուրքիավերադարձաւՎրաստանի
վրայով։

Ումութ Ալի Էօզմէնի պատմութիւնը սկիզբ
կ՚առնէր երկուամիսներ առաջ,երբ իրհօր
վկայութեամբ հետաքրքրասէր պատանին կը
հատէր հայկականսահմանագիծը եւ կըձեր-
բակալուէր հայկական իրաւապահ ուժերուն
կողմէ։

Ի դէպ, այս ամրան ընթացքին Ումութի
ձերբակալմանդէպքը առաջինըչէ, իրմէ ա-
ռաջ Հայաստանի իրաւապահ մարմինները
ձերբակալածէինտասնեակ օտարականներ,
որոնցմեծ մասը նպատակունէր Հայաստա-
նի վրայով այլերկիրներ հասնիլ եւստանալ
փախստականի կարգավիճակ։

Ումութ ԱլիԷօզմէնի պատմութիւնը սա-
կայն այլէր։Կարս ծնած մեծցած 16-ամեայ
պատանին ինքնիրեն միշտալ հարցուցածէր,
ի՞նչ կայ այսսահմանէն անդինու վերջինիս
հետաքրքրասիրութիւնը կը մղէր զինք,որ

հատէ Թուրքիա-Հայաստան սահմանը եւ
մուտք գործէ հայկական տարածք։

Խնդիրը այն էր, որ Ումութ Ալինկուգար
Թուրքիայէն ու այդմէկը հարցին շուրջկը
ստեղծէր յաւելեալ հետաքրքրութիւն։

Ումութ ԱլիԷօզմէնի հետ խօսած ատենս
պարզկը դառնար, որան ենթակայչէեղած
ֆիզիքական որեւէ ձեւի բռնութեան։Աւե-
լի՛ն,ինքզինք լաւզգացած է յատկապէս,երբ
ձերբակալութենէն տասնհինգ օրեր ետք եւ
այս անգամ «Ինթերփոլ»ին կողմէ կատար-
ւած հաստատումով՝ պարզկըդառնար, որ
Ումութ Ալին քրէական անցեալ չունի եւ
սահմանախախտումը տեղի ունեցածէ պա-
րազպէս սխալիեւ միամտութեան արդիւն-
քով։

Խօսելով այս անգամ հայկականսահմանի
միւս կողմին մասին, այսինքն՝ աչքի առջեւ
ունենալով ՈւմութԱլիԷօզմէնի ընտանեկան
պարագաներու վիճակը,ապա յստակէր, որ
անորհայրը՝ Մուսթաֆա Էօզմէնն ուիր ըն-

տանիքիմիւս անդամները տագնապմը ապ-
րած էին։

Այդ բոլորը երեւելի կը դառնային հայր
Մուսթաֆայի աչքերուն մէջ,երբան որդի
կորսնցուցածուապա վերագտած մարդու
մը շեշտադրումով կ՚արտայայտուէր։

Մուսթաֆա Էօզմէն աւելի տարողունակ
դարձնելով իրխօսքը՝ այս անգամ լոյսին կը
բերէր հայ-թրքական խնդիրները, նկատել
տալով,որիրենքԿարսի մէջ զանազան ա-
ռիթներով լսածեն հայերումասին։Անմաս-
նաւորապէս կ՚ըսէր.«Երեխայ օրերուս զա-
նազան անգամներով լսածեմ հայերունմա-
սին։Հայերը մեզի հետապրած են,սակայն
աւելիվերջ այդ խօսակցութիւնները դադրե-
ցան ու մեզի համար Հայասատանը նորի-
մաստ ստացաւ,երբ որդիս հատեցսահմա-
նը։Սկիզբը վախմըապրեցանք, բայց յետոյ
մտածեցի,որ այդտեղ ալ դատականմարմին-
ներկան,հոնալ պատասխանատումարդիկ
կան,եւ ինչո՛ւ վախնամ,երբ գիտեմ,որզա-
ւակսմեղքմը չէ գործած...»

Այսպատութեանմէջ ամենահետաքրքրա-
կան մասը կը վերաբերէր հայ-թրքական
փակ սահմանի մասին հայր Մուսթաֆայի
կատարածդիտարկումը՝«Երանի այսպատ-
մութիւնը լաւնպատակիմըծառայէ, բաց-
ւին փակսահմանները եւ հաշտուիներկու
երկիրները։ Վստահ եմ, որ երկու ժողո-
վուրդներունմիջեւ ոչմէկհարցկայ, եղածը
քաղաքական հաշուարկներ են...»։Ան այս
խօսքերովկ՚արտայայտուէր՝ հեղմը աչքե-
րուս,անգամմընալ մեր կողքիննստած հայ
պատասխանատուինաչքերուն նայելով։

ՍԱԳՕԱՐԵԱՆ

Էօզմէններու հետ սելֆի

lշար. Գ.էջ

lշար. Գ.էջ

ՄԱՀ՝ ԱՐԵԳ
ԷՐՔՄԱՆԻ
Խորցաւովվերահասու

եղանք,որիրմահկանա-
ցուն կնքած է մեր հա-
մայնքիսիրուածույար-
գըւած դէմքերէն Արեգ
Էրքման,որուանժամա-
նակ կորուս-
տը սուգի
մատնած է
թէ՛ իր ըն-
տանիքը եւ
թէընկերայինշրջանակը։

ԱրեգԷրքմանծնածէր
1947-ինՊոլսոյմէջ։Նա-
խակրթարանի տարինե-
րունյաճախածէրՄխի-
թարեանեւլիսէիտարի-
ներուն՝ Կեդրոնական։
Ուսումըաւարտելէվերջ
առեւտրական եղած էր
Փերշեմպէփազարըիմէջ։
Ասպարէզին մէջ արձա-
նագրածյաջողութիւննե-
րուն զուգահեռ միշտ
մասնակից եղած էր մեր
համայնքային կեանքին։
Եղած էր լուռ բարերար
մը։ Ան կը պատկանէր
իսկապէսազնուականա-
ւանդական ընտանիքի
մը։ Որդին էր հոգելոյս
Տքթ.ԹագւորԷրքմանի։
Ամուսնացած էր Արփի
Էրքմանիհետ,ունէրեր-
կուորդի։Անեղբայրնէր
բազմավաստակկրթական
մշակԱնիԵրամեանի։

Արեգ Էրքման վերջին
շրջանին կը տառապէր
անողոք հիւանդութենէ։
Բժիշկներուն կողմէ ի
գործդրուածմասնագի-
տականջանքերը,իրըն-
տանիքի խնամքը դըժ-
բախտաբար ապարդիւն
մնացինեւանբաւական
ծանրդարմանումիշրջա-
նէմըվերջաչքերըփա-
կեցկեանքին։

Այստխուրառթիւմեր
խոնարհումը՝ նորոգ
հանգուցեալԱրեգԷրք-
մանի բարի յիշատակին
առջեւ։ Ցաւակցութիւն
կը յայտնենք այրիին՝
Արփի Էրքմանին, բոլոր
հարազատներուն, նաեւ
քրոջ՝ԱնիԵրամեանին։

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ Տ. Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսեանի յատկանշական նուէրը՝ Սամաթիոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ համար

ՄՈՍԿՈՒԱՅԷՆ ՆՈՐ ԶԱՆԳԱԿ
Այս շաբաթավերջի տարեկան աւանդական անուան տօնախմբութեան ժամանակ կը լսուի նոր կոչնակին ձայնը

Դրուագ մը Անթիլիասի հանդիպումէն

ԹուրքիոյՀայկաթողիկէհասարակութեանվիճա-
կաւորեւՄխիթարեանմիաբանութեանընդհանուր
կառավարիչՏ.ԼեւոնԱրք.Զեքիեանվերջինօրերուն
այցելեցՊէյրութ։ԱյսծիրէններսԶեքիեանԳերա-
պայծառԱնթիլիասիմէջընդունուեցաւՄեծիՏանն
ԿիլիկիոյՏ.Տ.ԱրամԱ. Կաթողիկոսինկողմէ։Անթի-
լիասիաղբիւրներուհաղորդումներով,հանդիպման
ընթացքինքննարկուեցանՀայաստան-սփիւռքյարա-
բերութիւններուն,Հայաստանիներքինկեանքին,մի-
ջեկեղեցական համագործակցութեան, հայագիտու-
թեանեւընդհանրապէսհայմշակոյթինվերաբերեալ
նիւթեր ու ծրագրեր։ Արամ Ա. մատնանշեց Մեծի
ՏաննԿիլիկիոյԿաթողիկոսութեանեւՄխիթարեան

Այս շաբաթավերջին Սամա-
թիոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ
տեղիկ՚ունենանտարեկանան-
ւան տօնախմբութեան արարո-
ղութիւնները եւ Սահակեան-
Նունեանվարժարանիինպաստ
աւանդական սիրոյ սեղանը։
Ինչպէս ծանօթ է, ամէն
տարի այս փուլը Սամա-
թիոյմէջկընշուիարտա-
կարգ խանդավառու-
թեամբ։ Իսկ այս տարի
Սամաթիոյ անուան տօ-
նախմբութիւնը կը բնորոշուի
յատկանշականայլիրադարձու-
թիւնովմը։
ՊատմականթաղիՍ.Գէորգե-

կեղեցւոյզանգակըերկարժա-
մանակէիվերունէրճեղքմըու
վերջերս զանգակի մէկ մասը
կոտրածըլլալով՝ընդհանրապէս
դարձածէրանգործածելի։Պատ-
րիարքականընդհանուրփոխա-

նորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան
թաղայինխորհուրդին խոստա-
ցածէրիգործդնելիրկարելին՝
որպէսզինորզանգակմըապա-
հովուի Սամաթիոյ եկեղեցւոյ
համար։Նորինսրբազնութիւնը
այսկապակցութեամբկապհաս-

տատեց Ռուսաստանի եւ
ՆորՆախիջեւանիթեմա-
կալառաջնորդՏ.Եզրաս
Արք. Ներսիսեանի հետ։
Հաշուի առնելով, որ մօ-
տաւոր անցեալին Մոս-

կուայի մէջ առաջնորդանիստ
նորՄայրտաճարըկառուցուած
էրեւայդժամանակզանգակի
մըարտադրութիւնըբնականա-
բար կատարուած էր՝ Տ. Արամ
Արք.Աթէշեանմտածածէր,որ
Մոսկուայի առաջնորդարանը
կրնայհամապատասխանօժան-
դակութիւն ցուցաբերել։ Ընդ-
հանուր փոխանորդի խնդրան-

քին ընդառաջ՝ Տ. ԵզրասԱրք.
Ներսիսեան ոչ միայն ապահո-
վածէնորզանգակիմըարտադ-
րըւիլը,այլեւհոգալովայդար-
տադրութեանծախսերը՝եղածէ
նաեւայդծրագրինբարերարը։

Ուրեմն,երէկ,նորարտադրը-
ւածայդզանգակըհասաւՍա-
մաթիաեւՏ.ԱրամԱրք.Աթէ-
շեանի հսկողութեամբ տեղադ-

րըւեցաւ զանգակատուն։ Ներ-
կայէինթաղայինխորհուրդիա-
տենապետ Եսայի Տեմիր եւ իր
գործակից ընկերները։ Զանգը
ունի նախկինին չափերը՝ 85
սանդիմեթրբարձրութիւնեւ85
սանդիմեթրտրամագիծ։375քի-
լօկրամկըկշռէայսզանգակը,
որուշուրջբոլորըարձանագրը-
ւածէհետեւեալը.«Յիշատակէ
կոչնակս յԵզրասԱրք. Ներսի-
սեանէՍամաթիոյՍ.Գէորգա-
ռաջինԱթոռանիստՄայրեկե-
ղեցւոյ,իթուին2018»։

Նախկինպատմականզանգա-
կըպիտիտեղադրուիեկեղեցւոյ
շրջափակինմէջառիցուցադ-
րութիւնեւիյիշատականցեա-
լիփառաւորօրերուն։

Այսշաբաթավերջիարարողու-
թիւններուն ժամանակ Սամա-
թիոյմէջպիտիլսուիսոյնզան-
գակիանդրանիկղօղանջը։lշար. Դ.էջ

Հայաստանի Արտաքին գործոց
նախարար Զօհրապ Մնացակա-
նեաներէկՆիւԵորքիմէջհանդի-
պում մը ունեցաւ՝ Ռուսաստանի
ԱրտաքինգործոցնախարարՍեր-
կէյ Լաւրովի հետ։ Պաշտօնական
աղբիւրներու հաղորդումներով,
նախարարները անդրադարձան
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնա-
խընդրիկարգաւորման՝ընդգծելով
բացառապէս խաղաղ լուծումը
ԵԱՀԿ-իՄինսքեան խմբակի հա-
մանախագահութեանձեւաչափին
մէջ։ Մնացականեան Նիւ Եորքի
մէջտեսակցեցաւնաեւՖրանսայի
Արտաքինգործոցպետականքար-
տուղարԺան-ՊաթիստԼըմուանի
հետ։ Այսպէսով Մնացականեան
ՆիւԵորքիմէջհանդիպածեղաւ
ԵԱՀԿ-իՄինսքեանխմբակիեռա-
նախագահ երկիրներէ երկուքի

բարձրաստիճան ներկայացուցիչ-
ներունհետ։Ծանօթէ,որաննա-
խընթաց օր Նիւ Եորքի մէջ տե-
սակցած էր նաեւ Ատրպէյճանի

Արտաքին գործոց նախարար Էլ-
մար Մամէտեարովի հետ։ Մինս-
քեանխմբակիհամանախագահնե-
րըվերջինօրերունՆիւԵորքիմէջ
թէ՛ՄնացականեանիեւթէՄամէ-
տեարովիհետունեցանառանձին
հանդիպումներ։Անոնքնաեւտե-
սակցեցան ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր
քարտուղարին,ՄԱԿ-իքաղաքա-
կան հարցերով փոխ-ընդհանուր
քարտուղարինեւԻտալիոյկառա-
վարութեանԵԱՀԿ-իներկայացու-
ցիչինհետ։Այսշփումներուլոյսին
տակմիջնորդներըտեղեկացուցին,
որ ամբողջական կարգաւորումը
զիջումներպիտիպահանջէբոլոր
կողմերէն։Միջնորդներըկըծրագ-
րենմօտաւորապագայինայցելել
հակամարտութեանտարածքաշըր-
ջան եւ աւելի վերջ կը ծրագրեն
բանակցութիւններու ընթացքին

շուրջտեղեկութիւններփոխանցել
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակին եւ
ԵԱՀԿ-ի Մշտական խորհուրդին։
Միջնորդները տեղեկացուցին
նաեւ,որԶօհրապՄնացականեան
եւԷլմարՄամէտեարովհամաձայ-
նածեն՝մինչեւտարեվերջանգամ
մըեւսհանդիպելուհամար։

Միւսկողմէ,Ռուսաստանինա-
խագահՎլատիմիրՓութիներէկ
այցելեց Պաքու, ուր հանդիպում
մըունեցաւԱտրպէյճանինախա-
գահ Իլհամ Ալիեւի հետ։ «Ար-
մէնփրէս»իհաղորդումներով,ռուս
ղեկավարըյայտնեց,որերկուեր-
կիրներըհեռանկարայիննախագի-
ծեր պիտի իրականացնեն Կաս-
պեանտարածքաշրջանէններս։

Հարկ է նշել, որ յառաջիկային
կ՚ակնկալուի Փութինի այցելու-
թիւնըդէպիԵրեւան։ Փութին եւ Ալիեւ

Մնացականեան եւ Լաւրով
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րիարքութիւնըիւրայատուկեւսերտկապերունեցած
է,ոչթէմիայնորպէսԱզգայինսահմանադրութեան
ենթակայկառոյց(մինչեւանորչեղեալհամարուիլը),
այլմանաւանդորպէսկարեւորկրօնական,բարեպաշ-
տական,մշակութայինեւազգայինկեդրոն:

Երուսաղէմիպատրիարքութեան1866-ինհիմնուած
«Սիոն»ամսագրիայդտարուայյունիսի(1,6)թիւին
մէջտեղգտածէտեղեկագրութիւնմըյայտնիՊա-
լեան ընտանիքի շառաւիղներէն Կարապետ ամիրա
Պալեանիկտակինմասին:

ՊալեաններըմեծդերունեցածենՕսմանեանճար-
տարապետութեանզարգացմանեւարդիականացման
մէջ: Կարապետամիրան(1800-66),որիրհօրԳրի-
գորին յաջորդած էր որպէս Օսմանեանարքունիքի
ճարտարապետ,ծառայածէրՄահմուտԲ.,Ապտիւլմե-
ճիտեւԱպտիւլազիզսուլթաններուն:Հեղինակնէ
շարքմըյայտնիշէնքերու,ինչպէս՝ Ս.ՓրկիչԱզգա-
յինհիւանդանոցը(1832-34),երեքեկեղեցիներ(1834-
38),Օրթագիւղիմզկիթը(1854),Տոլմապահչէպալա-
տը(1853-55)եւայլկառոյցներ:

ԿարապետամիրաՊալեանի,19-րդ դարուերկրորդ
կէսին կատարած Եալովայի կալուածի մը նուիրա-
տուութեան մասին, «Սիոն»ը որոշ մանրամասնու-
թիւններկու տայ(լեզունեւուղղագրութիւնը ըստ
բնագրինպահուածեն).-

«ԱմենապատիւՍրբազանՊատրիարքՀայրը[Եսա-
յիԱրք.Կարապետեան]Պօլիսեղածժամանակը,Գե-
րապատիւեւԱզգասէրՊալեանԿարապետԱմիրայն
յայտնածէրՆորինՍրբազնութեան,թէԵալովայի
մէջունեցածիւրկալուածքըկտակաւսուրբԵրուսա-
ղէմայԱթոռոյնթողուլկ՚ուզէ,անորտարեկանար-
դիւնքովնսուրբՔաղաքիսմէջկամմօտերըԺառան-
գաւորացԴպրոցմիհաստատուելունպատակաւ:Բա-
րեպաշտեւհոգեսէրԱմիրայինայսազգահաճոյա-
ռաջարկութիւնըՍրբազանՀօրիսուրբԱթոռսգա-
լէնզկնի,ՏնօրէնԽորհրդոյմիջոցաւընդունուելով,
հարկաւորվաւերագրութիւններըուհաստատագրե-
րըթէ՛ԱզգասէրԱմիրայինեւթէսուրբԱթոռոյն
հաճութեամբըիգործդրուեցան:Հետեւապէսյիշեալ

կալուածներըԳերապատիւեւԱթոռասէրԱմիրային
կողմէնսուրբԵրուսաղէմայփոխանորդինյանձնը-
ւածըլլալով,ապրիլամսոյնվերջերըյատուկհրա-
մանեւ հրահանգխրկուեցաւ [sic]ասկէառԱրժ.
Սիօնվարդապետը,որանձամբերթայիԵալովաեւ
աչքէանցընելովզամենինչ՝սկսիտիրաբարհոգտա-
նիլկալուածներուն:Հրամանը,ինչպէսորգրուածէ
մեզ,իգործդրուերէ,եւհարկաւործախսերալեղած
է:ԱզգասէրուհոգեսէրԱմիրայինսոյնաստուածա-
հաճոյկամացամենայնբարեյաջողուեամբեւհաս-
տատուն ու անդարձ կտակագրութեամբք ի գործ
դրուիլը օրհնեալ Ազգիս հանրութեանը ուրախու-
թեամբսրտիհաղորդելով,կըխոստանանքուրիշան-
գամկտակագրութեանցպայմաններնալՍիօնիսմի-
ջոցաւհրատարակելիպարծանսմեծանունկտակո-
ղինեւիցնծութիւնբովանդակԱզգիս»։

Տատեաննուիրատուներ

ՀետաքրքրականէնաեւՏատեանընտանիքիշառա-
ւիղներունուիրատուութիւններըԵրուսաղէմիպատ-
րիարքութեան:Ինչպէսյայտնիէ,18-րդ-19-րդ դա-
րունՏատեաններըկարեւորեւբարձրաստիճանպաշ-
տօններունեցածենՕսմանեանկայսրութեանմէջ:

«Սիոն»1866-իհոկտեմբեր(1,10)եւնոյեմբեր(1,
11)թիւերունմէջկարճտեղեկութիւններկանՏա-
տեանչորսնուիրատուներուտուածգիրքերունեւ
արժէքաւոր   առարկաներուն մասին.- Օսմանեան
կայսրութեանվառօդապետ ՅովհաննէսպէյՏատեան
(1832-1869),արքունիխորհրդականԱռաքելպէյՏա-
տեան (1820-1886), յայտնի ճարտարապետՆերսէս
պէյՏատեան (1825-1872)եւգիտնականՍիմոնպէյ
Տատեան:Այսպէս(բնագրինլեզունեւուղղագրու-
թիւնը պահուածեն)՝

«ԱմենապատիւՍրբազանՊատրիարքՀայրը[Եսա-
յիԱրք.Կարապետեան]Պօլիսեղածժամանակ,Վսե-
մաշուքՅովհաննէսՊէյըՏատեան[sic]բարեհաճած
էրնուիրելսուրբԱթոռոյս՝իյիշատականուանիւ-
րոյհետեւեալպատուականգրքերը,զորսթէպէտեւ
անագան[ուշ],այլլիերախտագիտութեամբսրտիկը
փութանքյիշատակելհոսզանոնք,որքենընդամե-
նը47կտոր:

Ադլաս,աշխարհացոյցտախտակացգիրք՝Եւրոպիոյ
[sic]միայն,3հատոր՝փառակազմ:

Տնկաբանութեանգիրք(FloraFluminensis)՝ Հ.Յով-
սէփՄարիանօՎէլլոզոյի,յորումպարունակինհան-
դերձպատկերօք՝Պրազիլիոյմէջգտնուածտունկերը.
11հատոր՝ընտիրկազմ:

Դարձեալ5հատորգիրքտնկաբանութեան՝ուրիշ
հեղինակէյօրինեալ,պատկերազարդ:

Ճանապարհորդութիւնշուրջզաշխարհաւ,հրամա-
նաւԼուիԺԸթագաւորինԳաղղիոյ[Ֆրանսայի],յօ-
րինեալպատմաբանօրէնիԼուիտըՖրէսինէ,4հա-
տոր:

Պատմութիւն բրածոյ տնկոց, յօրինեալ յԱտօլֆ
Պրօնկեարէ(M.AdolpheBrongniart).Միակհատոր:
ԵրկրորդհատորնէնոյնինԱդլասը,այսինքն՝երկրի
իւրաքանչիւրխաւերունմէջգտնուածտունկերուն
պատկերները:

Պատմութիւն՝այգիներունվնասակարեղողմիջա-
տաց,եւիմասնաւորիքի րա լէ վերայ:Միակհատոր
պատկերազարդ:

Ընդհանուրդիտողութիւնքանդամազննութեանյօ-
դաւորկենդանեաց՝համեմատօրէն:Հեղինակութիւն
ՀերքիւլՍթրոստիւրքէմի(HerculeStransdurckheim),
միակհատորպակերազարդ:

ՏարրականԱդլաստնկաբանութեան(Atlas élémen-
taire de Botanique),որունմէջկան2340պատկեր:
Օրագիրգործնականերկրագործութեան,պարտի-

զաց մշակութեան եւ ընտանեկան խնայողութեան.
Յամէ1837-1844.Ամբողջ8հատորպատկերազարդ:

Գեղջկականտուն(Maison rustique du XIX siécle),5
հատոր:

Քաղուածքդասուցուսմանցշինուածոցկամճար-
տարապետութեանկամրջոցեւթումբից,Մ.Ի.Սկան-
զինէ(M.I.Sganzin):

Գիրքանասնաբուժութեան(Traité d՚éhygiéne vétéri-
naire)2հատոր:
Բառգիրք՝բնականգիտութեանցմէջգործածելիք

բառից,հանդերձստուգաբանութեամբքարմատական
նշանակութեանց,2հատոր:

Բառգիրք՝իհայէիռուս,աշխատասիրութեամբԱ-
ղէքսանդրի Մակարեան Խուդաբաշեանց, տպեալ ի
Մոսկուա,2հատոր,փառակազմեւոսկէզօծ»: 

ՏատեանՆուիրատուք

«ՏատեանՎսեմաշուքԱռաքէլէֆէնտինշնորհեց
սուրբԱթոռոյսթանգարանին,

Մէկկտորքարացեալան դի քա: 

Վեցպզտիկան դի քա պատուականքարեր:

Մէկդանակսա վաթ ըսուած[արծաթեղէնիվրայ
սեւաթոյր բանուածք]»: 

«ՏատեանՎսեմաշուքՆերսէսպէյընուիրեցսուրբ
Աթոռոյսթանգարանին,

Անգղիոյ թագաւորական պալատին ամեն կողմէն
առնուածտեսքերը,զատզատփորագիրտպուած:

Չորսկտորմեծադիրգրեանքզանազաննկարնե-
րու:

Մէկմանրադիտակ(microscope)հանդերձիւրպա-
րագաներովը»:

«Պ.ՏատեանՎսեմաշուքՍիմօնպէյըշնորհեց՝

Մէկելեքտրականգործիքմըմեծ,որոյապակիին
տրամագիծնէ82հարիւրամեդր:

Մէկփոքրառձեռն՝նոյնելեքտրականգործիքէն»:   

Մօտ150տարիանց,արդեօք այսցանկերունվրայ
եղած գիրքերուն եւառարկաներուն ճակատագիրը
ի՞նչեղածէկամքանի՞նպահուածէ մինչեւայսօր
Երուսաղէմի մատենադարանին կամ թանգարանին
մէջ:

Ինչպէս հանրութեան ծանօթ է, վերջին քանի մը
տարիներուընթացքինփորձերկըկատարուինԵրու-
սաղէմապատկանկալուածներուօրինականկարգավի-
ճակը վերահաստատելու համար:   Հետաքրքրական
պիտիըլլարիմանալ,թէարդեօքԿարապետամիրա
ՊալեանիԵրուսաղէմիպատրիարքութեաննուիրած
Եալովայի կալուածը վիճելի կարգավիճակ ունեցող
կալուածներուցանկինմէ՞ջնէ,թէ՞ ուրիշճակատա-
գիրունեցածէ: 

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՄԻՐԱ ՊԱԼԵԱՆԻ ՆՈՒԷՐԸ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆ




