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ԴՈՒՌԸ
 1975, Թեհ րան: Տա րե վեր ջը մօ տե նում է, մօ տե նում են տօ նա կան օրե րը եւ իրար վրայ 
դարս ւում հա սած շնոր հա ւո րա կան նե րը, զար դա րուած թան կար ժէք տպագ րու թեամբ եւ ըն
դա մէ նը ձե ռա գիր մի տող, մի ստո րագ րու թիւն: Ար դի աշ խար հում յա րա բե րու թիւն նե րի մի 
ձեւ, տա րին մի ան գամ կրկ նուող սո վո րու թիւն՝ ասել ցան կա նա լով.– Քեզ դեռ չենք մո ռա ցել...
  Կան նաեւ բա ցա ռու թիւն ներ էլ, օրի նակ այս մէ կը՝ Աթա թուր քի նա մա կադ րոշ մը ճա
կա տին, Պոլ սից:
  Բա ցում եմ ծրա րը: Բա րակ թղ թի վրայ մե քե նագ րուած եր կու էջ եւ եր կու փոքր սեւ
ճեր մակ պատ կեր ներ ծա լուած թղ թե րի մէջ:
  Նա մակ ստո րագ րո ղը տի կին Րիխ տերն է: Նա պատ մում է իրենց հա րե ւա նու թեամբ 
ապ րող հանգս տեան կո չուած բարձ րաս տի ճան զի նուո րա կա նի մա սին, որը իր զա ւա կի հետ 
յա ճախ որ սի է գնում Սաս նոյ ան տա ռա պատ լեռ նե րը: Այդ զի նուո րա կա նը՝ գե նե րալ Իլի 
Սաի դը տե ղին ծա նօթ է իր ծա ռա յու թեան տա րի նե րից եւ գիւ ղե րում ու նի իր կա պե րը:
  Այդ տա րի Թեն քիթ (Տն գետ) գիւ ղի ռե սը լուր էր ու ղար կել. «Մի հս կայ արջ է Մա լա թօ 
դա ղից (Մա րու թա սար) մեր կող մե րում երե ւա ցել, որը շա րու նակ վնաս ներ է հասց նում մեր 
գիւ ղին: Բէյ՝ սպա սում ենք քեզ, ազա տիր մեզ այս չա րի քից»:
  Հայր ու որ դի մեկ նում են, բայց ու շա ցած: Մշոյ շր ջա նում բռն ւում են ձմեռ նա մուտ բուք 
ու բո րա նի, խառն ւում ձիան մէջ, ճամ բան կորց նում ու մի կերպ իրենց հասց նում առա ջին 
գիւ ղին՝ Հիր գի թին (Հեր կերտ):
  Օ րեր ռե սի տա նը մնա լուց յե տոյ, երբ փո թո րի կը դա դա րում է, իրենց մե քե նան մարդ 
ու ջո րու օգ նու թեամբ հրե լով, քա շե լով ձիան մի ջից հա նում հասց նում են մայ րու ղի եւ վե րա
դառ նում Պո լիս:
 Ն րանք ռե սի տա նը չորս օր վայե լում են թոն րի հացն ու քնա բեր տաք քուր սին, ակ նա
տից հե տե ւում անընդ հատ իջ նող փա թիլ նե րին, իսկ գի շեր նե րը մինչ լոյս քոր ւում՝ ոջի լի դէմ 
անյոյս պայ քա րում...
  Եր րորդ օրը, ռե սը մի քա նի կցկ տուր ակ նարկ նե րից յե տոյ բա ցում է իր հա մար ձա կու
թեան կծիկն ու քաշք շուե լով քա ղա քից եկած նե րին վս տա հե լով ու ղեկ ցում է նրանց ախո ռին 
կից մա ռա նը, ուր դար մա նի տակ «էս կի մալն» (հին առար կան) էր թաքց րել՝ դու ռը:
 « Բէյ, ի՞նչ անենք, կա փին (դու ռը) մեծ է ու ծանր եւ Իս տան բուլ տա նելն ու ծա խե լը 
վտան գա ւոր: Ժան դարմն ե րը ճամ բին յա ճախ քն նում են եւ հնու թիւն տես նե լուց նե ղաց նում: 
Եղ բայրս Սվա զի շու կա յում է, միւս տղաս էլ՝ Ստան բու լում: Մտա ծում ենք՝ որ այս նախ շե րի 
հա մա ձայն սղո ցենք, մաս մաս անենք եւ դր սից եկած թու րիստ նե րին ծա խենք: Ի՞նչ էք խոր
հուրդ տա լիս, վի ճակ ներս վատ է, փո ղի շատ կա րիքն ու նենք»:
  Հայր ու որ դի իրար են նա յում:
  Երկ փեղ կա նի, սե ւին տուող դու ռը իր բարձ րա քան դակ նե րով մա րա գի կի սա մու թի մէջ 
խորհր դա ւո րու թիւն էր փո խան ցում:
 « Գի տէք՝ աղա,– վեր ջա պէս ցածր ձայ նով խօ սում է զի նուո րա կա նի զա ւա կը՝ Իս տան
բու լում մեր հա րե ւա նը ալե ման (գեր մա նա ցի) է եւ իր տա նը հինմին ապ րանք ու նի հա ւա
քած: Նախ քան մա սե րի բա ժա նե լը նկա րենք, իրենց ցոյց տանք գու ցէ նա հա ւա նի, գնի: Սպա
սէք, դեռ ձեռք մի տուէք, ար ժէ քը կը պակ սի»,– աւե լաց նում է հայ րը:
  «Ար ժէ քը կը պակ սի՞, լաւ, կը սպա սենք ձեր լու րին բէյ»,– դու ռը նո րից ծած կում է դար
մա նով: 
  «Ու րեմն, պա րոն Հախ նա զա րեան, ու ղար կում ենք ձեզ մեր հա րե ւա նի նկա րած պատ
կեր նե րը: Քր դե րի դրան հա մար ցան կա ցած գու մա րը մօ տա ւո րա պէս հինգ հա զար մարկ է 
անում: Ի՞նչ է ձեր կար ծի քը, մեզ թւում է, որ ար ժէ քը բարձր է»:
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  Երկ փեղ կա նի դու ռը ան կաս կած մի հայ եկե ղե ցու է պատ կա նել, եւ ինչ քան փոքր ու 
անո րակ են պատ կեր նե րը, այ նուա մե նայ նիւ մէ կի վրայ տե սա նե լի են փո րագ րուած տա ռեր, 
որոնք ըն թեռ նե լի չեն:
  Կար դում եմ նա մա կը՝ մէ կընդ մէջ խո շո րա ցոյ ցով նկար նե րի թե քուած: Անս պա սե լի 
տեն դով բռ նուած, նոյն օրն իսկ պա տաս խա նում եմ երկ տող գրու թեամբ, որ դու ռը հայ կա
կան է: Մի կերպ Մշոյ շր ջա նից փո խադ րէք Պո լիս: Սպա սում եմ ձեր լու րին:
  Հար ցե րը շատ են: Ար դեօք ո՞ր եկե ղե ցու եւ ո՞ր թուա կա նի դուռ է: Պարզ է, որ գիւ ղի 
սո վո րա կան եկե ղե ցու դուռ չի:
  Ապ րի լին ստա նում եմ պա րոն Րիխ տե րի ու ղար կած ծրա րը՝ Սի նա նի շէն քե րին նուի
րուած հա տո րը: Թեր թում եմ ծա գու մով հայ ճար տա րա պե տի գիր քը եւ առա ջին էջե րի արան
քում գտ նում շատ բան չա սող Զատ կա կան տօ նե րը շնոր հա ւո րող մի բա ցիկ: Բայց տո ղե րի 
մէջ թաք նուած շատ բան ասող մի բան՝ Չեն գի լի...
  Կար դում եմ նո րից ու նո րից, ինձ հա մար ան հա ւա տա լի է, որ իս կա պէս դու ռը Չին գի
լիինն է, այն տե ղից քան դուած, բե րուած: Ուղ ղա կի չեմ կա րո ղա նում հա ւա տալ:
  Չին գի լի անու նը իմ մէջ արթ նաց նում է ան կրկ նե լի ապ րումն ե րի, յու շե րի ծով, որոնք 
կա պուած են տա րի ներ շա րու նակ Արեւմ տա հա յաս տան կա տա րած ճամ բոր դու թիւն նե րիս 
հետ: Ճամ բոր դու թիւն ներ մեր ճար տա րա պե տու թեան հետ քե րով՝ ան վե րա կանգ նե լի կո
րուստ նե րից փշուր ներ փր կա գոր ծե լու: Թէ կուզ մի պատ կեր, թէ կուզ մի մա տու ռի չա փագ
րու թիւն եւ նո րից մտ քով քայ լում եմ ամ ցեալի ճա նա պար հով, կանգ նում ձո րապռն կին՝ շունչ 
առ նե լու եւ ապ րում եմ իմ մէջ յու սա հա տու թեան ան դուն դը...
 1976 ի մայի սին ստա նում եմ Պոլ սից Րիխ տե րի ստո րագ րու թեամբ եւս մի բա ցիկ՝ 
...Ձեր Եւ րո պայի յա ջորդ ճամ բոր դու թիւ նը Իս տամ բու լում ընդ հա տե ցէք եւ մի քա նի օր մեր 
հիւ րը եղէք: Բոս ֆո րի գա րու նը ան նման է: Շեշ տը ան նմա նի վրայ է...
  Քա ղա քից մօտ կէս ժամ հե ռու Եշիլ քոյ օդա կա յա նում ինձ դի մա ւո րեց պա րոն Րիխ տե
րը:
  Հայոց պատ մու թեան մէջ տեղ գտած Սան Ստե ֆա նօ յու նա կան գիւ ղը այ սօր անուա
նա փոխ եղած Եշիլ գիւղն է: Մի անուն, որ ան մի ջա կա նօ րէն կա պուած է Խրի մեան Հայ րի կի 
շե րե փին եւ հայ կա կան հար ցը որ պէս աճուր դի դրուած ճշ մար տու թիւն՝ յօ դուած 16 ի ն, որը 
Բեր լի նում վե րա ծուեց 61 ի ...
  Եր կուսս էլ գի տենք խնդ րոյ առար կան եւ թէ գա լուս պատ ճա ռը ինչ է, սա կայն օդա կա
յա նի ճամ բին, մե քե նա յում ոչ մի ակ նարկ չի ար ւում, սպա սում եմ որ ին քը խօս քը բա ցի:
  Հաս նում ենք Բոս ֆո րի ափին գտ նուող իրենց եռա յարկ տու նը: Մուտ քի բաժ նում, հիւ
րա սե նեակում քօ ղար կուած ան համ բե րու թեամբ աչ քի եմ ան ցկաց նում եղա ծը՝ ուր հնա բոյր 
իր շատ կայ, բայց ոչինչ ան սո վոր: Ինձ ու ղեկ ցում են հիւ րի սե նեակը, ուր տե ղա ւո րում եմ 
ճամպ րուկս ու իջ նում թէյի:
 Նս տած ենք պատշ գամ բում, բա ժակ նե րը դա տար կուել են նաեւ քա ղա քա վա րա կան 
հարց ու պա տաս խան նե րը:
  Պա րոն Րիխ տե րը տե ղից դան դաղ բարձ րա նում է եւ խորհր դա ւոր ցած ձայ նով ասում՝ 
գնա՛նք:
  Դու ռը բա ցում է, ներս հրա ւի րում: Փոքր նն ջա սե նեակ, բարձր ճեր մակ պա տեր, փայ
տէ յա տակ, ան կո ղի նը ճեր մա կով ծած կուած, մի աթոռ, մի խաչ պա տին յե նուած ճեր մակ սա
ւա նով ծած կուած մի թե քու թիւն: Դու ռը փա կում է, դան դաղ ու ան ձայն հա ւա քում, ծա լում է 
սա ւա նը: Սե ւին տուող փայ տէ երկ փեղ կա նի դու ռը, շօ շա փե լի մօ տի կու թեամբ իմ առ ջե ւումս 
է: Ինձ հա մար մի հրաշք: Կո տո րա ծից ազա տուած մի բուռ մշա կոյթ...
 Դ րան փեղ կե րը չորս կող մից շր ջան ցում է երկ րա չա փա կան զար դա գօ տին, որին յա
ջոր դում է աւե լի լայն բու սա կա նը: Նոյն զար դա գօ տի նե րով դռ նե րի մա կե րե սը չորս մա սե րի 
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են բա ժան ւում, ներ քե ւին նե րը եւ վե րի եր կու սը քա ռա կու սի են, իսկ երկ րոր դը միւս նե րից 
աւե լի նեղ ու քա ռան կիւ նի: Յի շուած ու թը բա ժա նումն ե րը շր ջանց ւում են ոլո րապ տոյտ երի
զով:
  Եր կու դռ նե րի երե քա կան քա ռա կու սի նե րում քան դա կուած են բարդ ու գե ղե ցիկ նախ
շուն ներ: Աջի նը ու նի երկ րա չա փա կան իսկ ձա խի նը բու սա կան զար դա ձե ւեր:
  Փեղ կե րի կենտ րո նում գտ նուող քա ռա կու սի նե րը շեշ տուած են կլոր ծաղ կա զարդ հիւ
սուած քով՝ ան կիւն նե րին եր կու հրեշ տակ, թռ չուն ու կեն դա նի ներ: Այս բո լո րը յի շեց նում է 
խաչ քա րե րի ներ քե ւում եղած կո րիզն ու կեան քը խորհր դան շող յա ւեր ժա կա նու թիւ նը:
 Դ րան զար դը սա կայն, եր կու քա ռան կիւն նե րում քան դա կուած Առա քեալ ներն ու Աւե
տա րա նիչ ներն են կանգ նած վի ճա կով: Ձա խում եօ թը Սր բեր, որոն ցից հին գը իրար նման են, 
իսկ եր կու սը աւե լի փոքր, որոն ցից մէ կը Յի սու սի մկր տու թիւնն է ներ կա յաց նում Սուրբ Հո գու 
նշա նը վրան: Աջում չորս Առա քեալ ներն են փոք րիկ սիւ նե րով իրա րից բա ժա նուած՝ Պետ րո
սը բա նա լին ձեռ քին, Պօ ղո սը սու րով:
  Պատ մու թիւն բու րող գե ղե ցիկ քան դակ նե րին աւե լա նում է հայ կա կա նու թեան կնի քը՝ 
ար ձա նագ րու թիւ նը որ գտն ւում է փեղ կե րի ճա կա տին եւ ներ քե ւում, մեծ մա սամբ լաւ ըն թեռ
նե լի:
 Դ րան կող պէ քի մա սը լրիւ ջար դուած է, եւ գն դակ նե րով ծած կուած: Դռ նե րի վե րի մա
սում եւ ներ քե ւում կան մե խե րի առա ջաց րած կո պիտ վնաս ներ:

 Ար ձա նագ րու թիւն ներն են.

 Աջ կող մի դրան ճա կա տին՝ 
  ՇԻ ՆԵ ՑԱՒ ԴՈՒՌՍ ՍԲ ԿԱՐՊ..Ի Ս   ՁԵ ՌԱՄԲ ՊԱ ՐՈՆՍ ՄԱՐ ԿՈ ՍԻ

  Աջ կող մի դրան ներ քե ւում՝ 
 ԻԹՎ. Հ. : ՁԿԱ (1512) ............  ՇԱ ՄԱ ԿԻՒ ՐԵԻ... ԾՆՈ ՂԱՑ ԻՒ ՐՈՑ

  Ձախ կող մի դրան ճա կա տին՝
  ԵՒ ՈՐ ԴՈՒ ՆՈ ՐԱ ՊԱՐ(Ն )ՈՆ  ՄԻ ՐԱ ՊԵՏ ԱՒ ԱՄ ՋԱ ՏԻՑ

  Ձախ կող մի դրան ներ քե ւում՝  
 ԵՍ ՍԱ ՐԵ ՊԻ ՆՈՐ ԿԱԶ ՄԵ ՑԻ.......

  Ար ձա նագ րում եմ արագ, ոտ քի կանգ նում, թուղ թը գր պանս դնում: Դու ռը նո րից ծած
կուում է ճեր մակ սա ւա նով: Իջ նում ենք: Ընթ րի քը պատ րաստ է: Մա տու ցա րա րու հին գա լիս 
գնում է, ու տում ենք, կար ծեմ հա մեղ բա ներ, բայց միտքս ու րիշ տեղ է, խօ սակ ցու թեան միակ 
նիւ թը դուռն է:
  «Ու րեմն ձեզ պատ մեմ»: Ան ձե ռո ցի կը թե թեւ բեր նին տա նե լուց յե տոյ սկ սում է պա րոն 
Րիխ տե րը.– «Չէք կա րող պատ կե րաց նել, ի՞նչ դժուա րու թիւն նե րով դու ռը, տնային ապ րանք
նե րի տակ ծած կուած, գիւ ղից հա սաւ քա ղաք, եւ գի շե րով, ոչ թէ մուտ քից այլ պար տէ զի կող
մից, ուր պա տը նո րո գուում էր, մի կերպ ներս բե րե ցին: Գի տէք՝ մեր միւս հա րե ւա նը Հիւր
րիյէթ թեր թի խմ բա գիրն է, պի տի շատ զգոյշ լի նենք, հաս կա նա լի է, չէ՞»:
 « Լաւ, մինչ այս տեղ յա ջո ղե ցինք, սա կայն մեր տա նը պա հելն էլ հարց է, կա րող է մեզ 
հա մար էլ վտան գա ւոր դառ նալ: Սա հնու թիւն է եւ որ պէս այդ պի սին հա մա րուում է ազ գային 
հարս տու թիւն, եւ երկ րից դուրս տա նելն էլ ար գե լուած է»:
  Երբ վճա րուած գու մա րը փո խան ցե լու մա սին ակ նար կե ցի, մի փոքր լռու թիւ նից յե տոյ 
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տի կին Րիխ տե րը ասեց «Գի տէք՝ մենք վճա րել ենք սի րով, թող նենք այս պէս մնայ, քա նի որ 
առայժմ մեզ մօտ է, եւ մենք ենք իր գե ղեց կու թիւ նը վայե լում, իսկ եթէ ձեր օգ նու թեամբ հնա
րա ւոր եղաւ երկ րից դուրս տա նել, այն ժա մա նակ առաջ նա հեր թու թիւ նը ձերն է, մի բան կը 
մտա ծենք...»:
  Ուշ էր, երբ սե նեակս բարձ րա ցայ, պառ կե ցի, բայց քունս չէր տա նում: Դուրս եկայ 
պատշ գամբ, նս տե ցի: Լուս նի լոյ սով մի քա նի ձկ նոր սա կան նա ւակ նե րի ստուեր ներն էին 
երե ւում հե ռուում, մի ջո ցը խա ղաղ էր, հա զիւ լսե լի էր թե թեւ ալիք նե րի հան դար տու թիւն փո
խան ցող ձայ նը: Իմ մէջ փո թո րիկ էր: Օրուայ դէպ քերն ու ան ցեալի ապ րումն ե րը իրար հրե
լով հրմշտ կե լով նոր հար ցեր էին առա ջաց նում, ինձ տակ նուվ րայ անում:
  Այ սօր Թուր քիայում Չեն գի լի (քր դե րէն զան գա կա ւոր) կո չուող վայ րը, նշա նա ւոր 
Սուրբ Կա րա պե տի վանքն է...
  Սուրբ Կա րա պե տի վան քը գտն ւում է Մուշ քա ղա քի հիւ սիս արե ւել քում՝ մօտ 35 քմ 
հե ռու:
 Յի շում եմ, արե ւա ծա գից առաջ Մու շից դուրս եկանք դէ պի հիւ սիս՝ Գառ նեն (Քար նի) 
գիւ ղից, յե տոյ կտ րե ցինք Մեղ րա գե տը (Քա րա սու), ան ցանք միւս կող մում Խո պե րը (Հո փեր) 
գիւ ղը, որ տե ղից թե քուե ցինք արեւ մուտք եւ ան ցանք Գոմս (Քիւ մուս), Փա լաս (Փա լաս), Տոմ 
(Դոմ), Զիարեթ (Ցիարեթ) դա րեր հա յաբ նակ այ սօր քր դաբ նակ գիւ ղե րից: Հո ղէ ճամ բան՝ եր
կու օր առաջ տե ղա տա րափ ան ձրեւ նե րի պատ ճա ռով յա ճախ անան ցա նե լի էր: Սխալ մամբ 
հա սանք Դեր սիմ եւ այն տե ղից ու շա ցած վեր ջա պէս Սոր դար (Սոր դաք): Մե քե նան ապսպ
րանք նե րով թո ղե ցինք մէյ դա նի թէ յա տան մօտ, թէյ խմե ցինք ու երբ ու զում էինք Սուրբ Կա
րա պե տի վան քը՝ Քար քէ լե ռը բարձ րա նալ, մեր քուրդ վա լա դը փոր ձում էր մեզ հա մո զել, որ 
չգ նանք, թէ «Չան գի լիում ապ րող նե րը վայ րե նի քր դեր են, մեզ պէս հօ չեն...»:
  Ա ռուակն ու իրար փա թա թուող սա րա փէ շի բա րակ ճամ բով բարձ րա նում ենք, մի կող
մում լերկ ժայ ռեր, միւ սում ձո րեր, ձո րակ ներ՝ շա գա նա կի եւ ըն կու զե նու ծա ռե րով:
  Ժա մեր բարձ րա նում ենք մո մե րի հետ քե րով, նուի րա կա նա ցած քա րեր ամէն կող մում: 
Վե րին սա րա հար թի բար ձուն քում Մու շեղ Մա մի կո նեանի աւե րա կուած բերդն է, միւս կող
մում նրա դի մա ցի ժայ ռը «Աղջ կանց քարն» է: Ինչ քան բարձ րա նում ենք, այն քան աւե լի յա
ճախ ենք ան ցնում սօ սի նե րի պու րակ նե րից: Սօ սին հե թա նոս Հա յաս տա նի խորհր դա նիշն 
էր: Հայե րը ռազ մի դաշտ էին իջ նում սօ սին պատ կե րող դրօ շակ նե րով: Գող թա նի Սօ սին 2600 
տա րե կան է, որի շու քի տակ Մես րոպ Մաշ տո ցը հայե րէն տա ռե րի գիւտն արա րեց:
  Ընդ հան րա պէս հայ կա կան վան քե րը թաք նուած են սա րե րի յե տե ւում, ձո րե րի մէջ: 
Սուրբ Կա րա պետ լե րան գա գա թին է չորս կող մից տե սա նե լի, եւ բարձր, այն քան բարձր որ 
կա րե լի է Աստ ծուն մօտ լի նել...
 Գ լա կա վանք:
  Ին նակ նեան վանք:
 Մ շոյ Սուլ թան Սուրբ Կա րա պետ:
 Այս անուն նե րով է ճա նա չուած հայ հա ւատ քի հնա գոյն սր բա տե ղի նե րից մէ կը՝ իր 
նշա նա կու թեամբ երկ րոր դը Էջ միած նից յե տոյ:
  Ինչ պէս քրիս տո նեայ հնա գոյն եկե ղե ցի նե րից շա տե րը, սա եւս հե թա նո սա կան կոր
ծա նուած տա ճա րի վրայ է կա ռու ցուել: Գի սա նէ եւ Դի միտր կուռ քե րի մե հեանն է եղել այս
տեղ, որը կոր ծա նել է Գրի գոր Լու սա ւո րի չը՝ հիմն ե լով այս վան քը, այս տեղ զե տե ղե լով Սուրբ 
Կա րա պե տի եւ Աթան գի նէ եպիս կո պոս նե րի նշ խար նե րը:
  Ա ռա ջին վա նա հայ րը Զե նոբ Գլակն է եղել: Գրի գոր Լու սա ւոր չի աջա կի ցը, որի անու
նով էլ կո չուել է Գլա կա վանք:
  Վան քը ու նէր բազ մա թիւ մշ տա հոս աղ բիւր ներ, որոն ցից նշա նա ւո րը ոչ շատ հե ռու 
դէ պի հիւ սիս Աւագ ակն էր, ապա Լու սա ւոր չի աղ բիւ րը, Բա րե հա մը եւ Ակա նա կի տը՝ ինը 
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կողքկող քի բխող աղ բիւր ներ, որոնց պատ ճա ռով էլ վան քը կո չուել է նաեւ Ին նակ նեան 
վանք:
  Պատ մու թեան ըն թաց քին վան քը շատ ան գամն եր աւե րուել է եւ նո րից վե րա կա ռու
ցուել:
 7րդ դա րում վան քը երկ րա շար ժից հիմն ո վին աւե րուել է, որից  յե տոյ կա ռու ցուել է 
նրա գլ խա ւոր եկե ղե ցին՝ Սուրբ Ստե փա նո սը: 11րդ դա րում Գրի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա
ւու նին վան քում կա ռու ցել է տուել ապա րանք մը, որը սա կայն այ րուել է 1058 թուին Սուրբ 
Գրի գոր փայ տա կերտ եկե ղե ցու հետ:
 1750 թուին թուրքպարս կա կան պա տե րազմն ե րի ժա մա նակ վան քը թա լա նուել եւ 
եկե ղե ցին այ րուել է:
 Յով սէփ Էմի նի ազա տագ րա կան պայ քա րի ըն թաց քին՝ 18րդ դա րու կէ սին, վան քը 
Յովն ան վա նա հօր հո վա նա ւո րու թեամբ հան դի սա ցել է կա րե ւոր քա ղա քա կան կենտ րոն: 
1784 ի երկ րա շար ժը նո րից աւե րում է եկե ղե ցին: Վան քի տար բեր մա սե րը հիմն ո վին վե րա
կա ռուց ւում են 1788 թուին, ըն դար ձա կե լով գա ւի թը, նո րո գե լով զան գա կա տու նը, վա նա կան
նե րի խու ցե րը, գր չա տու նը, պա րիսպ նե րը, եւ այլն:
  Վան քի հա մա լի րը բաղ կա ցած էր մե նաս տա նից եւ եկե ղե ցուց, որոնք շր ջա պա տուած 
էին բարձր պա րիս պով: Միաբան նե րի եր կյարկ բնա կա րան նե րը պա տով ան ջա տուած էին 
ուխ տա ւոր նե րի սե նեակ նե րից: Վան քի մաս էին կազ մում գրա պա հո ցը, սե ղա նա տու նը, տն
տե սա կան բա ժի նը եւ այլն:
  Եկե ղե ցին քա ռա կու սի յա տա կագ ծով մի ամ բող ջու թիւն էր: Ու նէր 16 սիւ նա նի դաս, 
արեւ մուտ քից 1782 ին կա ռու ցած նա խա մուտք զան գա կա տուն, իսկ արե ւե լեան հա տուա ծը 
բաղ կա ցած էր իրար յա ջոր դող չորս եկե ղե ցիվ կա յա րան նե րից՝ կենտ րո նում եր կու գմ բե թա
ծածկ եկե ղե ցի ներ ,իսկ միւս եր կու սը միանաւ բա զի լիկ ներ:
  Ե կե ղե ցու արեւ մուտ քում մար մա րէ ու թը սիւ նե րի վրայ զան գա կա տունն էր, որը դա
րեր շա րու նակ իր ղօ ղան ջի օրհ նու թիւնն էր փռել Արա ծա նի սր բա զան գե տով ակօ սուող Մշոյ 
լայ նար ձակ դաշ տի վրայ:
  Սուլ թան Սուրբ Կա րա պե տը հա յու թեան ամե նա սի րուած ուխ տա տե ղի նե րից է եղել, 
Վար դա վա ռի եւ Աս տուա ծած նի տօ նե րին երկ րի ամե նա հե ռա ւոր ծայ րե րից իսկ ուխ տա ւոր
նե րի քա րա ւան ներ են եկել դէ պի այս սր բա վայ րը եւ ժո ղովր դա կան մեծ հան դի սու թիւն ներ 
են կա յա ցել վան քի բա կում եւ վան քի շուր ջը. ձիավար ժու թիւն, խա ղեր, եր գեր ու տաղ, գու
սան նե րի մր ցու թիւն: Բու ժիչ զօ րու թեան համ բա ւով ծանր հի ւանդ ներ եկել են վանք եւ առող
ջա ցած վե րա դար ձել... Հա պա «ճա շը»: Վան քի ճեր մակ եզ նե րից մէ կը մա տաղ էին անում, մեծ 
ղա զան նե րում ճաշ պատ րաս տում եւ ռա մի կից իշ խան՝ մի պնակ ու տում եւ այդ օրը Աստ ծու 
տա նը մէկ էին լի նում: Հա ւա սա րու թիւն խորհր դան շող հրա շա լի մի երե ւոյթ:
  Այս տո ղե րը գրե լուց, յի շում եմ Սուրբ Թա դէոս Առա քեալի վան քի ուխ տագ նա ցու թեան 
ներ կայ օրե րի այն գռե հիկ տե սա րա նը, երբ մա տա ղի հաս կա ցո ղու թիւ նը սահ մա նա փակ ւում 
էր մոր թե լու մէջ...
  Սուրբ Կա րա պե տի վան քը եղել է դա րեր շա րու նակ գի տու թեան եւ գր չու թեան կենտ
րոն, եղել է հա յու թեան հո գե ւոր ու ժի ակունք նե րից եւ դա զգա լով է որ յա ճախ թշ նա մի նե րի 
կող մից թի րախ է հան դի սա ցել:
 1822 թուին դար ձեալ վան քը են թար կուեց յար ձակ ման, կո ղոպ տուեց եւ ոչն չա ցուե ցին 
մե ծար ժէք շատ ձե ռագ րեր:
 1863 թուա կա նին հո գե ւոր հո վիւ նշա նա կուեց Խրի մեան Հայ րի կը: Նա Վա րա գայ վան
քից Սուրբ Կա րա պե տի վանք տե ղա փո խեց տպա րա նը եւ այս տեղ իր աշա կերտ Գա րե գին 
Արք. Սրուանձ տեանի հետ սկ սեց հրա տա րա կել «Ար ծուիկ Տա րօ նոյ» ամ սա գի րը:
  Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից առաջ, այս վան քը Արեւմ տեան Հա յաս տա
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նի հո գե ւոր եւ ազ գային խո շոր օջախ նե րից էր: Այս տեղ գոր ծում էր «Ժա ռան գա ւո րաց» գի շե
րօ թիկ դպ րո ցը, որը 80 աշա կերտ ու նէր: Արեւմ տա հա յաս տա նի շատ բնա կա վայ րե րի դպ
րոց նե րի հիմն ա դիր նե րը այս դպ րո ցի շր ջա նա ւարտ ներն են եղել:
 1915 թուա կա նի Մեծ Եղեռ նի օրե րին  հա լա ծուած հայե րի մի մեծ բազ մու թիւն էր 
ապաս տա նում վան քում եւ նրա շր ջա կայ ան տառ նե րում: Թր քա կան կա նո նա ւոր զօրքն ու 
քուրդ հրո սա կախմ բե րը յար ձակ ւում եւ շր ջա պա տում են վան քը, սա կայն դի մադ րու թեան 
են հան դի պում, որը տե ւում է շուրջ եր կու ամիս: Այդ ժա մա նա կա մի ջո ցում վեր ջին վա նա
հայր Վար դան վար դա պե տը իր եր կու գոր ծա կից նե րի հետ հասց նում են վան քի ձե ռագ րերն 
ու ար ժէ քա ւոր իրե րը երեք թաքս տոց նե րում թաքց նել: Թր քա կան զօր քը թն դա նօթ ներ է բե
րում, վան քը ռմ բա կո ծում, մի քա նի տե ղից պա րիս պը աւե րում ու թա լա նի տեն չով ներս մտ
նում: Ահա ւոր էր կո տո րա ծը, եւ պա շա րուած նե րի շատ փոքր մասն է կա րո ղա նում փախ չել, 
որոն ցից միայն մի քա նիսն են հաս նում Արե ւե լեան Հա յաս տան: Նրանց մէջ էր վան քի ու սու
ցիչ Յա կոբ Դա նիէլեանը, միակ կեն դա նի վկան որը գի տէր թաքց րած ձե ռագ րե րի տե ղը: Մի 
մարդ որ իր կնոջ ու եր կու զա ւակ նե րի փր կու թեան գնով իսկ ձե ռագ րե րի տե ղը չմատ նեց:
 1916 թուա կա նին, երբ ռու սա կան բա նա կի յա ռա ջա պահ՝ հայ կա մա ւո րա կան նե րը 
գրա ւում են Մու շը, Կա թո ղի կո սի նշա նա կած յա տուկ յանձ նախմ բով Յա կոբ Դա նիէլեանը 
գա լիս է Մուշ՝ Սուրբ Կա րա պետ վան քի թաքց րած հարս տու թիւն նե րը տե ղա փո խե լու նպա
տա կով: Թուր քե րը քան դել էին իրենց են թադ րած տե ղե րը, պայ թեց րել էին վան քի երեք գմ
բէթ նե րը եւ գտել ու թա լա նել եր կու գաղտ նա րան ներ: Բա րե բախ տա բար ձե ռագ րե րի եւ իրե
րի առա ւել ար ժէ քա ւոր մա սը եր րորդ գաղտ նա րա նումն էր, որը չէին գտել (Գ րա կան թերթ, 
111990): 1750 ար ժէ քա ւոր ձե ռագ րեր՝ ինչ պէս Հե թում թա գա ւո րի Աւե տա րա նը, Քրիս տո սի 
ոս կե ձոյլ Աջը, նաեւ վան քի գան ձա րա նը տե ղա փո խում են Էջ միածին, փր կում:
  Մօտ երեք ժամ քայ լում ենք, թւում է, որ շու տով պի տի տեղ հաս նենք: Տար բեր կող մե
րից գլգ լա ցող առուակ ներ են վա զում: Չգի տեմ, որը որն է: Են թադ րում եմ՝ ահա այս մէ կը, որ 
սա րա լան ջի արեւմ տեան կող մով է հո սում, Լու սա ւոր չի աղ բիւ րից է, որի ջու րը եր կու կա
մար նե րի տա կից գա լիս լց ւում էր Տր դատ թա գա ւո րի քա րէ աւա զա նի մէջ, ուր Գրի գոր Լու
սա ւո րի չը շա տե րին էր կն քել:
  Ճամ բի աջ կող մում մի ու րիշ աղ բիւր կայ: Չո քել ենք, խմում: Երե ւի սա էլ Բա րե հա մի 
ակն է, իս կա պէս հա մեղ ջուր, որից կշ տա ցո ղը հի ւանդ է...
  Անց նում ենք ան թիւ փո րուած, քար ու քանդ եղած գե րեզ ման նե րի մօ տից, ո՞վ գի տէ, 
(մի գու ցէ) Սմ բատ սպա րա պե տի եւ իր զա ւակ Գայլ Վա հան Մա մի կո նեանի ջար դուած տա
պա նա քա րերն են:
  Հաս նում ենք լե րան գա գա թին նս տած Սուրբ Կա րա պե տի վան քին՝ այ սօր հս կա յա
կան մի աւե րա կոյտ:
  Քա րը քար է, բայց երբ տա շում են յղ կում, քան դա կում, սկ սում է խօ սել, պատ մել նոյ
նիսկ եր գել կամ բո ղո քել, բայց երբ քան դում են լաց է լի նում...
  Ապ շած կանգ նել ենք աւե րուած յու շար ձա նի շե մին՝ մղկ տա ցող ցա ւը մեր մէջ, անե լիք
ներս չգի տենք, ո՞ րը նկա րենք, ի՞ն չը չա փենք, երբ պար սա տիկ նե րից թռած մի քա նի քա րեր 
սու րա լով ան ցնում են, մեզ սթա փեց նե լով եւ յի շեց նե լով թէ ուր ենք մենք... Մեզ շա րու նակ 
հե տե ւում են աւե րակ նե րից դուրս նայող կաս կա ծա միտ խո ժոռ աչ քեր՝ թէ ի՞նչ ենք նկա րում, 
ո՞ւր ենք գնում, ի՞նչ ենք փնտ ռում: Ամե նու րեք կոտ րած քան դա կա զարդ քա րեր, դէս ու դէն 
ար ձա նագ րու թիւն ներ, հաս տա բուն որմն ա սիւ նե րի մնա ցորդ ներ: Դի մա ցի աւե րա կոյ տում 
ինչ որ մի ան ցք: Դժուա րու թեամբ ներս եմ մտ նում մութ խո ռո չը, հա ւա նա բար մի մա տուռ 
լոյ սի գե րա նը մի ջում: Գան ձա խու զու թեան հետ քե րը ամէն տեղ, բա ցուած փո սեր եւ ով զար
մանք՝ հե թա նո սա կան ակուն քով պա տեր՝ մե հե նա տե ղի եղած լի նե լու ան դառ նա լի փաս տը... 
Մի ու րիշ տեղ կա ւէ ոլորպ տոյտ խո ղո վակ ներ: Ար դեօք տաք ջրի կամ գո լոր շի փո խան ցող 
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ներ քին ջե ռուց ման բա ցա ռիկ մի նմոյշ: Վան քը ծո վի մա կե րե սից շուրջ 2200 մետր բարձր լի
նե լով ձմ րան ցր տա շունչ ամիս նե րին պաշտ պա նուե լու մի ջոց նե րի կա րի քը ու նէր:
  Թոն րի, թարմ հա ցի հոտն եմ զգում: Քուրդ մա մի կը տր տուն ջը դէմ քին ժպ տում է, տաք 
լա ւաշ մեկ նում: Վերց նում եմ շնոր հա կա լու թեամբ եւ զգում եմ, որ շատ քաղ ցած եմ: Դրամ եմ 
մեկ նում: Ինչ որ բան է ասում, չի վերց նում: Ծաղ կա համ լա ւա շը ու տում եմ եւ նկա րե լը շա
րու նա կում:
  Աս տի ճա նա բար քա րե րի շուա քը եր կա րում է, իրի կու նը մօ տե նում, իսկ հեռ ւում, ներ
քե ւում մշու շա ծածկ Մշոյ դաշ տում ոլո րապ տոյտ Արա ծա նին է ար ծա թին տա լիս:
  Պատ րաստ ւում ենք իջ նել: Նո րից խմում ենք Բա րե համ աղ բիւ րի ջու րը: Մթ նո լոր տը 
խա ղաղ է, ձայն չկայ, կայ մե ռեալ ամա յու թիւն, կայ գե րեզ մա նուած հս կայ մի վանք, որի դամ
բա նա կա նը լռու թիւնն է: Միայն լռու թեամբ է կա րե լի այս ան հա մար փո սե րը լց նել...
  Նոյն ճամ բով իջ նում ենք. Դեռ լոյս է, բայց տժ գոյն լու սինն էլ ար դէն երկն քում է: Լուռ 
ենք: Մտա ծում եմ որ եր ջա նիկ չի կա րող լի նել այն հո ղը որը իր մէջ այս քան զո հե րի անար
դա րու թիւն նե րի գե րեզ մա նուած պատ մու թիւն է թաքց նում, եւ մտա ծում եմ որ գու ցէ դեռ եր
կար ժ ամա նակ այս հար ցը մերն է, իսկ հո ղը չծ նուած նե րին...
  Ար շա լոյ սի առա ջին գու նատ լոյ սը սթա փեց նում է ինձ: Բարձ րա նում եմ տե ղիցս: Պի
տի ճամպ րուկս հա ւա քեմ, հաս նեմ օդա կա յան: Խա ղա ղուել եմ եւ յոյ սի բա րակ մի շող եմ հեռ
ւում տես նում...
  Եր կու շա բաթ յե տոյ Թեհ րա նում դրան մա սին տե սածս ու լսածս պատ մում եմ հօրս 
եւ խնդ րում իրեն որ միջ նոր դի, դոկտ. Ցին զե րին նա մակ գրի թէ ես մի հար ցում իր խորհր դի 
կա րիքն ու նեմ:
  Դոկտ. Ցին զե րը գեր մա նա կան դես պա նա տան մշա կու թային կցորդն էր, որը տա րի
ներ շա րու նակ հինգ շաբ թի երե կոյեան հօրս մօտ գրա բար դա սի էր գա լիս, որից յե տոյ էլ յա
ճախ մնում էր ընթ րի քի: Նա մի քա նի տա րի էր, որ պաշ տօ նի բարձ րա ցու մով փո խադ րուել էր 
Թուր քիա, Ան գա րա:
 Զ գում էի, որ հայրս տա տան ւում է, դժուա րա նում է գրել: Վեր ջա պէս գրեց, որի պա
տաս խանն էլ շատ արագ եկաւ: Դոկտ. Ցին զե րը ինձ հրա ւի րում էր Ան գա րա, եւ խոս տա նում 
օգ տա կար լի նել: Ան շուշտ դեռ խնդ րանքս չգի տէր...
  Նոյն տա րի սեպ տեմ բե րին, հայ կա կան բեր դե րի հետ քե րով գի տար շաւ էի ծրագ րել դէ
պի Կի լի կիա, որը պա տեհ առիթ էր նաեւ Ան գա րայից ան ցնել:
 Ն շա նա կուած օրը, դոկտ. Ցին զե րը օդա կա յա նում էր, եւ քիչ յե տոյ միասին էինք մեծ 
պար տէ զով շր ջա պա տուած իր փա ռա հեղ տա նը:
  Ման րա մասն կեր պով իրեն պատ մե ցի Սուրբ Կա րա պե տի վան քի եկե ղե ցի նե րից մէ կի 
դրան պատ մու թիւ նը: Լսեց առանց ընդ մի ջու մի եւ, երբ խօս քիս վեր ջում զգու շօ րէն մօ տե նում 
էի բուն առա ջար կիս, կռա հեց, ընդ հա տեց ինձ եւ կտ րա կա նա պէս մեր ժեց ասե լով.– «անհ նա
րին է, դա մաք սա նեն գու թիւն է»...
 Յոյ սի փոքր ակ նատն էլ փա կուեց: Տխուր էի շատ, բայց ոչինչ անել չէի կա րող:
 Յա ջորդ օրը, ըստ նա խօ րօք ծրագ րուա ծին, հան դի պե ցի Գեր մա նիայից եկած եր կու 
ճար տա րա պետ նե րի, եւ միասին մեկ նե ցինք Ատա նա:
  Ա միս ներ յե տոյ, այս ան գամ Վիեն նայից ու ղար կուած եր կար նա մա կով պրն. Րիխ տե
րը ու րա խու թեամբ տե ղե կաց նում էր, որ դոկտ. Ցին զե րը Պո լիս կա տա րած մի ճամ բոր դու
թեան ժա մա նակ, հե ռա խօ սել է իրեն եւ ցան կու թիւն յայտ նել դու ռը տես նել:
  Նա գրում է, թէ ինչ պէս դոկտ. Ցին զե րը եր կար նայել է դրա նը եւ առանց իսկ մի հարց 
տա լու ասել.– «լաւ, մի ելք կը գտ նենք...»
  Ու րա խա ցած ան մի ջա պէս պա տաս խա նում եմ այս նա մա կին, մտա ծե լով որ յոյ սի 
նշոյլ կայ, եւ գու ցէ նոյ նիսկ առե ւան գուած դու ռը տուն դար ձի ճամ բին է...
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  Նա մակս մնում է ան պա տաս խան, մտա հոգ եմ: Մի քա նի ամիս յե տոյ ու ղար կում եմ 
եւս մի նա մակ: Սա էլ է ան պա տաս խան մնում:
  Այս լռու թիւ նը ան սո վոր է: Կան խազ գում եմ ինչ որ վատ բան:
  Ա ւե լի քան մի տա րի յե տոյ, բո լո րո վին ան սպա սե լի ստա նում են լա կո նա կան ոճով մի 
գրու թիւն: Տի կին Րիխ տե րը յայտ նում է, որ իր ամու սի նը վախ ճա նուել է, եւ ին քը փո խադ
րուել է Գեր մա նիա՝ Միւն խեն քա ղա քին մօտ գտ նուող արուար ձա նը եւ վեր ջում մի կարճ 
նա խա դա սու թեամբ յայտ նում է, որ դու ռը գտն ւում է Գեր մա նիայում...
  Մեկ նում եմ Միւն խեն, եւ ըստ ժա մադ րու թեան հան դի պում եմ տի կին Րիխ տե րին, իր 
փոքր, սեղ մուած բնա կա րա նում:
  Ի րեն շատ փո խուած, ընկ ճուած եմ տես նում: Պատ մում է ընդ հա տումն ե րով, աչ քե րը 
սր բե լով:
 « Պա րոն Ցին զե րը մեզ իրա պէս շատ օգ նեց: Ամու սինս դու ռը դժուա րու թեամբ հասց րեց 
Ան գա րա, որ տե ղից նա որ պէս դես պա նա տան բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նեայ, իր ան ձնա կան 
ապ րանք նե րի հա շուին փո խադ րել տուեց Գեր մա նիա եւ այժմ Ֆրանկ ֆուրտ քա ղա քում, մի 
պա հես տա նո ցում է»:
  Տի կին Րիխ տե րը շա րու նա կում է պատ մել:
 «Յի շում էք չէ՞, Պոլ սում, մեր տա նը աշ խա տող մա տու ցա րա րու հին: Վա ղուց էր որ 
նկա տել էինք, մեր տնից ինչ որ բա ներ սկ սել են պակ սել: Եր կար տե ւեց բայց կա րո ղա ցանք 
ստոյգ հաս տա տել որ նրա ձեռ քը մա քուր չէր եւ իրեն վտա րե ցինք:
  «Անց նում է մի քա նի օր, երբ բո լո րո վին ան սպա սե լի չորս ոս տի կան ներ են մեր տուն 
գա լիս եւ առանց շատ բան ասե լու մեզ ձեր բա կա լում, տա նում են բանտ, իսկ մեր ու նե ցածն էլ 
գրա ւուած յայ տա րա րում՝ մեզ զր պար տե լով որ մենք հին եւ ար գե լուած իրե րի առեւ տու րով 
ենք զբա ղուել: Պարզ ւում, որ թր քու հու խօս քը աւե լի կշիռ ու նի քան քա ռա սուն տա րուայ մեր 
ան ցեալը այս երկ րում, ուր ամու սինս ճա նա չուած էր որ պէս օրի նա կե լի ան ձնա ւո րու թիւն: 
Ան շուշտ սի րում էինք եւ հա ւա քում որոշ հնու թիւն ներ՝ յատ կա պէս բիւ զան դա կան սր բա
պատ կեր ներ, որոն ցից մեր հիւ րա սե նեակի պա տե րին շատ կար, բայց ոչ վա ճա ռա կա նա կան 
նպա տա կով:
 « Բա րե բախ տա բար, դու ռը այդ դէպ քից օրեր առաջ տնից դուրս էր բե րուել եւ ճամ բին 
էր դէ պի Եւ րո պա»:
  Տի կին Րիխ տե րը շա րու նա կում է.
  «Ա մու սինս բան տում սր տի իրար յա ջոր դող եր կու տագ նապ ներ է ու նե նում եւ վախ
ճան ւում է հի ւան դա նո ցի ճամ բին: Ինձ ար ձա կում են բան տից, սա կայն պար տադ րում են 
միայն եր կու պա յու սա կով թող նել եր կի րը»:
  Պատ մում է, աչ քե րը սր բում եւ աւե լաց նում.
 «Ս տի պուած եմ դու ռը վա ճա ռել, միայն չգի տեմ ինչ ար ժէ քով»:
  Այդ հան դի պու մը ինձ հա մար յոյ սի եւ մտա հո գու թեան նոր դուռ է բա ցում...
  Այդ օրուա նից տա րի ներ ան ցան, բայց ես միշտ տար բեր առիթ նե րով փնտ ռե ցի գտ նել 
մէ կին, որ դու ռը գնի եւ փո խադ րի այն տեղ, ուր իր միակ ար դար տունն է՝ Հա յաս տան:
  Ինձ մտե րիմ եւ բա րե կամ մի ան ձնա ւո րու թիւն՝ ժա մա նա կին հե տաքրք րուեց, սա կայն իր 
խորհր դա տուի սխալ միջ նոր դու թիւ նը խան գա րեց, ու ղիղ ճամ բան շե ղեց եւ տա րի նե րի հե տե ւո
ղա կա նու թեամբ տա րուած գոր ծը մնաց ապար դիւն՝ ձա խո ղեց:
  Ան ցեալ տա րի՝ 1996 ի աշ նա նը Լոն դո նում աճուր դի դրուեց մի բուռ հայոց պատ մու թիւն 
եւ մուր ճի հա րուա ծով Մշոյ Սուլ թան Սուրբ Կա րա պե տի դու ռը վա ճա ռուեց ան ծա նօթ օտա րի:
  Հե ռա խօ սով լսում եմ Մես րոպ Ար քե պիս կո պոս Աշ ճեանի յու սա խաբ ձայ նը. «Շատ նե
ղուած եմ, Ար մէն, մե րոնց զգու շա ցու ցի, մե րոնք հոն էին եւ ոչինչ չը րին: Դու ռը ոչ հայ մէ կը գնեց, 
չգի տենք ով...»:
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 Դ ժուար է հո գու աչ քե րը փա կել եւ չտես նել, չլ սել եւ չյի շել, երբ յի շո ղու թիւ նը ամէն ազ գի 
այն հո գե ւոր թելն է, որով կար ւում է նրա բա րո յա կան զգես տը:
  Դու ռը, որը բաց ւում էր դէ պի մեր հո գե ւոր մշա կու թային ակունք նե րը, մեզ հա մար մնաց 
փակ, եւ աճուր դի ճամ բով գնաց օտա րու թիւն, իր հետ տա նե լով Մշոյ Սուլ թան Սուրբ Կա րա պե
տին կա պուած մեր պատ կա նե լիու թիւ նը:
 Գ րել, աւար տել եմ դրան իմ պատ մու թիւ նը: Նա յում եմ պա տու հա նից դուրս, ան ձրե ւից 
յե տոյ պայ ծառ արեւ է, պարզ կա պոյտ եր կինք, բայց ես ամա չում եմ նայել երկն քին...

Արմէն Հախնազարեան
Աա խըն, Գեր մա նիա

  
 Ար մէն Հախ նա զա րեան ճար տա րա պետ է, ամ բողջ կեան քը նուի րած մեր ճար տա րա
պե տա կան յու շար ձան նե րու, յատ կա պէս Արեւմ տեան Հա յաս տա նի ու Կի լի կիոյ եւ հի մա նաեւ՝ 
Քել բա ջա րի տա րած քին ան տէր մնա ցած, թա լա նուող, քան դուող յու շար ձան նե րու փր կու
թեան՝ լու սան կար ման, չա փագր ման եւ գէթ մո ռա ցու մէ փր կու մի գոր ծին:

ՈՐՊԷՍ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ
 
 Բայց ես ամաչում եմ նայել երկնքին...
 Իր պարտութեան դիմաց, Արմէն Հախնազարեանը մղկտացող սրտով է, որ կը խոս
տովանի՝ թէ... «ես ամաչում եմ նայել երկնքին»... Ով որ կը ճանչնայ Արմէն Հախնազարեանը, 
կը հասկնայ, թէ ինչո՞ւ այս հայ մեծ ճարտարապետը եւ եկեղեցիներու ճարտարապետութեան 
ախոյեանը, ամբողջ արեւմտեան Հայաստանը, Կիլիկիան, Քելբաջարը մատներուն պէս 
ճանչցող ուղեւորը, արուեստագէտ լուսանկարիչը, Գերմանիոյ համալսարաններու մէջ 
փնտռուած քաղաքաշինութեան վարպետը, չի կրնար աչքերը երկինք բարձրացնել. կ՚ամչնայ, 
կ՚ամչնայ իբրեւ հայ, կ՚ամչնայ իբրեւ արուեստի մարդ, կ՚ամչնայ, պարզապէս իբրեւ մարդ:
 Գրեթէ իր աչքերուն առջեւ, անցնող հոկտեմբեր 15ին, Լոնտոնի Քրիսթիզ ընկերու
թեան սրահին մէջ, auctionerի մուրճին մէկ հարուածով դարձեալ գետին ինկաւ Մշոյ 
Սուլթան Սուրբ Կարապետի տաճարին մայր դուռը, որ 70 տարի ինքզինք պահեց Մշոյ մէջ, 
գաղտնաբար ապրեցաւ Պոլիս, Ֆրանկֆուրտ, օրին մէկը ստրուկի պէս ծախուելու համար 
Անգլիոյ մէջ:
 Կ՚ողբանք Եագութիէի եկեղեցւոյ մզկիթացումը, իրարու վրայ մեղադրանքներ կը բա
նաձեւենք, յանցաւորներ կը փնտռուին Փարիզէն Լոս Անճելըս: Ո՞վ պիտի ողբայ մեզ՝ որ տէր 
չդարձանք մեր ամենէն նշանաւոր ուխտավայրին՝ Չանկլիի Ս. Կարապետի դրան, որ 50,000 
տոլարով անհետ կորսուեցաւ՝ ոչ հայ հաւաքածոյ պահողի մը դարաններուն մէջ, փոխանակ 
դառնալու Անթիլիասի նոր թանգարանի զարդը եւ կամ երթալու եւ եղբայրանալու՝ Երեւանի 
պետական թանգարանին մէջ, իր ժողովուրդի գրկին մէջ ապրող Մշոյ Առաքելոց վանքի 
դրան հետ:
 Ասոր համար է, որ Արմէն չի կրնար երկինք նայիլ: Մեզմէ շատեր պէտք է նոյնքան 
ամչնան եւ իրենց աչքերը երկինք չբարձրացնեն:

ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔ. ԱՇՃԵԱՆ
Նիւ Եորք, ԱՄՆ

 
  Հո րի զոն, Գրա կան յա ւե լուած, 

ԺԳ. տա րի, թիւ 3 (151), մարտ 1997
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 Ծ նած է Թեհ րան, Իրան, 5 մայիս 1941 ի ն։
 1959 ին Ար մէն կ՚ա ւար տէ իր ու սու մը հայ կա կան Քու շեշ Դա ւի թեան վար ժա րա նին 
մէջ, Թեհ րան։
 1969 ին Ճար տա րա պե տու թեան դոկ տո րի տիտ ղո սը կը ստա նայ Ախը նի հա մալ սա
րա նէն, Գեր մա նիա։ 1968 ին Ար մէն Հախ նա զա րեան կը սկ սի իր ու սումն ա սի րու թեան հայ 
ճար տա րա պե տու թեան մա սին Ար տա զի շր ջա նի Սուրբ Թա դէոս վան քի չա փագ րու թեամբ 
(ներ կայիս Մա կուի շր ջան, Իրան)։
           1970 ա կան թուա կան նե րուն, Ար մէն Հախ նա զա րեան վեց հե տա խու զա կան ու ղե ւո րու
թիւն ներ կը կա տա րէ Արեւմ տեան Հա յաս տան, իւ րա քան չիւ րը մօ տա ւո րա պէս եր կու ամիս 
տե ւո ղու թեամբ։ Հե տա գային, սա կայն, թուրք կա ռա վա րու թիւ նը կ՚ար գի լէ իր մուտ քը Արեւմ
տեան Հա յաս տան, որ պէս ան բաղ ձա լի ան հատ (persona non grata)։ 
          Հա կա ռակ ատոր, մին չեւ իր ան ժա մա նակ մա հը ան կը շա րու նա կէ իր ու սումն ա սի
րու թիւն նե րը՝ ու րիշ ճար տա րա պետ ներ ու ղար կե լով Արեւմ տեան Հա յաս տան, Փոքր Հա յաս
տան եւ Կի լի կիա։
           1973 ին Ար մէն Հախ նա զա րեան կ՚ա մուս նա նայ ճար տա րա պետ Margrit Buenemann ի 
հետ եւ կ՚ու նե նան եր կու զա ւակ ներ՝ Թա լին եւ Շահ րիզ։
         1974 ին Թեհ րա նի մէջ կը հիմն է Monit Ճար տա րա պե տա կան ըն կե րու թիւ նը։
          1982 ին պաշ տօ նա պէս կը հիմն է Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թիւնն ու սումն ա սի րող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թիւ նը (Research on Armenian Architecture) (RAA)։
          1983 ին Հախ նա զա րեան կը սկ սի դա սա ւան դել Ախը նի հա մալ սա րա նի Քա ղա քա շի նու
թե նա բա ժի նին մէջ, ուր կ՚ու սու ցա նէ եր կար տա րի ներ։
            Ար մէն Հախ նա զա րեան կը մա հա նայ 19 փետ րուար 2009 ին Ախըն քա ղա քին մէջ, 
Գեր մա նիա։ Իր աճիւ նէն մաս մը կը հանգ չի Արա գա ծոտն մարզ Ար տա շա ւան գիւ ղի գե րեզ
մա նա տան մէջ, Հա յաս տան։

Յ.Շ.

ԱՐ ՄԷՆ ՀԱԽ ՆԱ ԶԱ ՐԵԱՆ
1941 - 2009
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 Յուշարձանագէտ, պատմաբան, մշակութաբան, բանահաւաք, հայոց լեզուի ան
նկուն պաշտպան Սամուէլ Կարապետեան, արմատներով Արճեշ գաւառի Բերդաղ գիւղէն, 
ծնած է Երեւան, աւարտած է Միսաք Մանուշեանի անուան թիւ 48 դպրոցը։ 1975ին սկսած 
է ուսումնասիրել  Խորհրդային Հայաստանի բնութիւնը, իսկ 1978էն սկսեալ հետազօտած, 
լուսանկարած, չափագրած, տեսագրած  եւ նկարագրած է հազարաւոր հայկական 
յուշարձաններ ամբողջ պատմական Հայաստանի տարածքին։ Ան գործակիցն էր Արմէն 
Հախնազարեանի։
 Ատրպէյճանի, Թուրքիոյ եւ Վրաստանի կողմէ հայկական յուշարձաններու ոչն
չացման փաստերը Սամուէլ Կարապետեան 2007ին ներկայացուցած է Միացեալ Նա
հանգներու գոնկրեսին, իսկ 2008ին՝ Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանին 
Լահէի մէջ:
 Ան նախագահն էր Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող հիմ
նադրամին (Երեւան)։
 Հեղինակը կամ խմբագիրն է 25 արժէքաւոր գիրքերու եւ բազմաթիւ աշխատու
թիւններու: Հիմնադիրը, խմբագիրն ու հրատարակիչն էր հայկական ճարտարապետութեան 
նուիրուած «Վարձք» հանդէսին, որուն առաջին թիւը ձօնած էր Արմէն Հախնազարեանին։
 Ան արժանացած է Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի մրցանակին եւ 
Արցախի Հանրապետութեան «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանին:

ՍԱՄՈՒԷԼ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
1961 - 2020
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Այ ցե լու թիւն Դռան

 « Բայց ես ամա չում եմ նայիլ երկն քին .....»
  Մես րոպ արք. Աշ ճեան «Որ պէս յա ւե լուած» հրա տա րա կած էր իր գի րը՝ Ար մէն Հախ
նա զա րեանի «Դու ռը» գրու թեան հրա տա րա կու թեան առի թով, Հո րի զոն շա բա թա թեր թին մէջ 
1997 մար տին։
  Սա կայն լու սա հո գի Մես րոպ Սր բա զա նի ճի գե րը հոն չէին կանգ առած։ Ան իր կա պե
րուն շնոր հիւ կր ցած էր ստու գել թէ Դու ռը վա ճա ռուած էր եւ տեղ գտած Թոմ սոն ըն տա նի քի 
արուես տի եւ հնու թիւն նե րու հա ւա քա ծոյին մէջ՝ Թո րոն թօ։
  Մես րոպ Սր բա զան 1997 սեպ տեմ բեր 11 ին նա մակ մը ու ղար կած էր պ. Տէյ վիտ Թոմ
սո նին, որուն իբր պա տաս խան այս վեր ջի նը հոկ տեմ բեր 2ին գրած էր Սր բա զա նին՝ հա մա
ձայ նե լով որ Դռան այ ցե լու թիւն մը կար գադ րուի։ 
 Այդ նա մա կը Մես րոպ Սր բա զան ու ղար կած էր ստո րագ րեալիս,  որ պէս զի կա րե նամ 
կազ մա կեր պել այդ այ ցե լու թիւ նը։  
Նոյն տա րուան հոկ տեմ բեր 23 ին ես ձե ռա գիր նոթ մը ու ղար կե ցի պ. Թոմ սո նին՝ Արամ Ա. 
Վե հա փա ռի եւ Մես րոպ Սր բա զա նի Թո րոն թօ այ ցե լու թեան առի թով՝ խնդ րե լով որ ժա մա
նակ մը ճշ դենք այ ցե լե լու եւ Դու ռը տես նե լու։
 Ժա մա նա կը ճշ դուե ցաւ Հոկ տեմ բեր 31 ի ն։ 
 Այդ օրը Մես րոպ Սր բա զա նին հետ այ ցե լե ցինք պ. Թոմ սո նի բնա կա րա նը՝ Ֆո րեստ Հիլ 
թա ղա մա սին մէջ, Թո րոն թօ։
 Դ րան զոյգ փեղ կե րը  զե տե ղուած էին պա տուան դա նի մը վրայ, տան հիւ րա սե նեակէն 
դէ պի պար տէզ ել քին եւ ցու ցադ րուած՝ որ պէս արուես տի գործ։
  Մենք յու զու մով դի տե ցինք Դու ռը, քան դա կուած պատ կեր նե րը եւ կար դա ցինք վրայի 
փո րագ րուած գրու թիւն նե րը։ Ապա  Մես րոպ Սր բա զա նը բա ցատ րեց տան տի րոջ, որ այս 
Դու ռը շատ կա րե ւոր եւ պատ մա կան նշա նա կու թիւն ու նի մեր եկե ղեց ւոյ հա մար, եւ եթէ օր 
մը պ. Թոմ սոն որո շէր բաժ նուիլ ան կէ, կը խնդ րէինք, որ ան մե զի տե ղե կաց նէ, որ պէս զի զայն 
տե ղա ւո րենք մեր եկե ղե ցա կան թան գա րան նե րէն մէ կուն մէջ՝ Ան թի լիաս կամ Էջ միածին։
 Սր բա զա նը եւ ես նկա րուե ցանք Դռան քով եւ բաժ նուե ցանք պ. Թոմ սո նէն։  Ան խոս
տա ցաւ, որ եթէ որո շէ Դռ նէն բաժ նուիլ, առա ջին հեր թին Սր բա զա նին պի տի տե ղե կաց նէ։ 
Ինչ պէս ծա նօթ է, 2019 ին Դու ռը, Հայ եկե ղեց ւոյ արուես տի բազ մա թիւ այլ գոր ծե րու հետ, ցու
ցադ րուե ցաւ Նիւ Եոր քի Մեթ րո փո լի թըն արուես տի թան գա րա նին մէջ։ 
  Ցու ցադ րու թեան աւար տին՝ Դու ռը վե րա դար ձած է Թոմ սո նի հա ւա քա ծոյին՝ Թո րոն
թօ։
  Մեր յոյսն ու ջանքն է, որ Թոմ սոն նե րէն ար տօ նու թիւն ստա նանք Դու ռը Թո րոն թոյի 
Հայ կեդ րո նին կամ Սուրբ Աս տուա ծա ծին եկե ղեց ւոյ մէջ եւս ցու ցադ րե լու, որ պէ զի մեր ժո ղո
վուր դը եւ ընդ հան րա պէս Թո րոն թոյի հան րու թիւ նը առի թը ու նե նան վայե լե լու եւ գնա հա տե
լու անոր գե ղեց կու թիւ նը ։

Յա րու թիւն Շի թի լեան
2020 փետ րուար 20
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Մշոյ Ս. Կարապետ (Ին նակ նեան, Գ լա կա վանք) վանքը հարաւարեւմուտքէն 
1910ականներուն եւ վանքի մնացորդները 2006ին

Լուսանկարները՝ Սամուէլ Կարապետեանի «Եղեռն եղեռնից յետոյ» գիրքէն

The monastery seen from the southwest, around 1910 and the remnants in 2006 
(Photos by Samvel Karapetian)
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Դռան միջին բաժինի գրչանկարը
 Մ. Հախնազարեան

Ink drawing of the middle part of the Door 
by M. Hakhnazarian
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THE DOOR
 1975, Tehran. It was near the end of the year. The holidays were upon us and the greeting 
cards and letters were piling up, decorated with beautiful printing but containing at most only one 
handwritten sentence, one signature.  A form of communication in the modern world, an annual 
tradition that means to say, “we still have not forgotten you…”
 There are also exceptions; for instance, one from Istanbul with a postage stamp bearing the 
picture of Ataturk.  
 I open the envelope to find two typewritten pages on thin paper, with two black and white 
pictures in folded papers. 
 The letter was signed by Mrs. Richter. She writes about their neighbour, a retired high-
ranking military officer, who often goes hunting with his son, in the forested mountains of 
Sassoon.  The officer, General Ily Sayid, knows the area from his years of military service and has 
connections in the villages.
 That year, the chief of the village of ‘Tenkit’ (Tnget) had sent him the news:
 “A huge bear from Mount Malato (Marout) has been seen in our area and is causing a lot 
of damage to our village.  Sir, we are waiting for you; save us from this danger.”
 Father and son depart, but it was too late in the season. In the region of Mush they get 
caught in early winter snow storms.  They lose their direction in the snow and somehow reach the 
village of Hirgit (Herkert).
 Guest at the home of the chief of the village for days, when the storm subsides, with the 
help of the villagers and their mules, they push and pull their vehicle out of the snowdrifts, bring 
it to the main road, and return to Istanbul.
 At the home of the chief of the village, for four days they enjoy the freshly baked bread 
and the warm seat which helps them to sleep, watch the unrelenting snow from the small opening 
in the wall and spend their nights, desperately fighting the bed bugs...  
 On the third day, the chief, after a few hints, gets the courage and trusting the visitors from 
the city, with much hesitation takes them to the cellar next to his barn, where under a pile of 
straw, he had hidden the “old object”: the door.
 “Sir, what do you think we should do? The door is big and heavy.  Taking it to Istanbul to 
sell is dangerous: the police are often searching and giving us a hard time if they notice antique 
goods. My brother is in the market of Sivas and I have a son in Istanbul.  We are thinking about 
cutting it into smaller pieces along the lines of the carvings and selling it to tourists. What is your 
advice?” We are in bad shape financially and need the money urgently.
 Father and son look at each other.  In the darkness of the cellar, the dark-coloured wooden 
double door with its high-relief carvings conveys a sense of mystery.  
  You know Sir”, at last speaks the son of the military officer, “in Istanbul our neighbour is 
German and in his house he has some antiques that he has collected.  Before you cut the door up 
in pieces, let’s take a picture and show it to him, maybe he would like it and buy it”. “Wait, don’t 
cut it into pieces yet, the value will go down”, added the father.
 “Will the value go down?  Fine, we will wait to hear from you, Sir”.  He covers the door 
back with straw.
 “So Mr. Hakhnazarian, we are sending you the pictures taken by our neighbour. The 
payment desired by the Kurds for the door is approximately five thousand German marks; what 
is your opinion? It seems to us that the price is too high.”
 The double door had without a doubt belonged to an Armenian church, and although the 
pictures were small and of poor quality, some characters were visible on one panel but they were 
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not legible.
 I read the letter, looking at the pictures with a magnifying glass occasionally. Caught with 
unexpected excitement, I respond to the letter the same day, with a two-line note: “The door is 
Armenian. Try to find a way to transport it from the region of Mush to Istanbul.  I wait for your 
news.  
 There are many questions: what church did the door belong to? And when was it built? It 
is obvious that it is not the door of a simple village church. “ 
 In April, I receive the package sent by Mr. Richter, the volume dedicated to the buildings 
designed by architect Sinan of Armenian origin. I flip through the pages of the book and find an 
Easter greeting card.  The text of the card is unremarkable and doesn’t say much, save for one 
word, hidden between the lines, which speaks volumes:  “Changily”...
 I read it again and again. I really can not believe it, that the door actually belonged to 
“Changily”, torn off from there and taken away. Indeed I am not able to believe!
 The name “Changily” awakes in me a sea of memories and feelings, that are related to 
my years of travel to Western Armenia.  Travels through the traces of Armenian architecture, to 
salvage the relics of lost buildings that could no longer be rebuilt. The mere sight of a picture or 
the surveyed drawing չափագրութիւն of a chapel and again in my mind I am walking by the 
roads of the past, standing at the edge of a cliff to breathe and I am living in me the abyss of 
despair. 
 In May 1976 I receive another card from Istanbul with Mr. Richter’s signature.  “Stop by 
Istanbul during your next trip to Europe and be our guest for a few days.  The Bosphorus spring 
is unlike others.” He had stressed the word “unlike”.
 Mr. Richter met me at the Yeshilkoy Airport about half an hour outside of Istanbul.
 “Yeshilkoy” was once the Greek village named San Stefano which is forever entwined 
with the history of the Armenian people.  A name which is closely related to Father Khrimian’s 
ladle and the Article 16, as  the true sign of the Armenian Question put to auction, later turned 
into Article 61. (Note of the translator: It was here in San Stefano that the preliminary treaty 
ending the Russo-Turkish War had been negotiated, Article 16 of which mandated that the 
Ottoman Empire guarantee the safety and security of the Armenian people living under its 
rule.  As described by Father Khrimian’s sermon of the “paper ladle”, a plea which the 
Armenians presented, instead of having an “iron ladle”, meaning arms to defend themselves, 
that guarantee was auctioned away by the negotiating powers and relegated to Article 61 
when the treaty was finalized three months later in Berlin).  
 We both know the matter in question and the real reason for my visit; however, on the 
drive from the airport, there is no mention of it. I wait for him to raise the subject.
 We reach their three-storey house at the shores of Bosphorus.  In the foyer I glance 
impatiently at the antiquities on display but note nothing unusual. I am accompanied to the 
guestroom, where I place my luggage and we retire to the balcony for tea.
 We are sitting on the balcony, the teacups are emptied, as well as the courteous questions 
and answers.
 Mr. Richter slowly stands up and tells me in a mysterious low voice: “Let’s go. “
 He opens the door, invites me in. A small bedroom, high white walls, wooden floor, the 
bed covered with white sheets, a chair, a cross on the wall and leaning against the wall an object 
covered with a white bedsheet. He closes the door, slowly and silently removes and folds the 
bedsheet.  The dark coloured wooden double door is in front of me at a touching distance. For me 
this is a miracle.  A handful of culture rescued from the massacres.
 A geometric decorative belt is bordering each of the two leaves of the door and is followed 
by a wider decorative belt with a vegetal theme.  The same vegetal belts divide the surface of 
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the doors into four parts. The lowest and upper two parts are squares, while the second section 
from below is narrower and rectangular. The eight sections mentioned above, are bordered with a 
winding rope design.  
 In the three squares of each door there are beautiful decorative carvings.  The right door 
has geometrical decorations and the left door has floral decorations.
 The squares at the centres of the panels are highlighted with circular, flowery woven 
carvings; the corners adorned with two angels, birds and animals.  All this is reminiscent of the 
nucleus typically found at the bottom of khatchkars (memorial crosses) symbolizing the sanctity 
of life and eternity.
 The ornament of the door, however, is the carving of the apostles and saints standing in the 
two rectangles. At the left, there are seven saints, five of whom look like each other, while two are 
smaller, one of which bears the sign of the Holy Spirit, representing the baptism of Christ.  On the 
right, there are the four apostles separated by small columns, Peter holding the key, Paul holding 
the sword.  
 In addition to the beautiful carvings that convey the history, there is the mark of Armenian 
origin in the writings found at the front and bottom of the door leaves, that are mostly well legible.
 The area around the lock of the door has been punctured by bullets and completely 
destroyed.  The tops and bottoms of the doors have been badly damaged by nails.
 
 The writings are:

 At the top of the right door: 
 “This Door of St. Karapet was built by Mr. Markos” 

 At the bottom of the right door: 
 “In 1512 of the Armenian Calendar …… Shamakure and …. for his parents”

 At the top of the left door:  
 “And his son Mr. Mirapet from Amzat”

 At the bottom of the left door: 
 “I Sarepin who put together…”

 I transcribe it quickly, stand up and put the paper in my pocket. The door gets covered 
again with the white sheet. We go downstairs, the dinner is ready. The servant is coming back 
and forth. We are eating, I believe tasty food, but my mind is elsewhere, the only topic of the 
conversation is the door.
 “Let me tell you the story”, starts Mr. Richter after wiping lightly his mouth with the 
napkin. “You cannot imagine the difficulties we went through to bring the door from the village 
to the city, hidden under household goods, and was brought into the house somehow, under the 
cover of night, not through the main entrance but through the garden entrance where the wall 
was being renovated. You know, our other neighbour is the editor of the Hurriyet Turkish daily 
newspaper and we have to be very careful, do you understand?”
 “OK, so far we have succeeded, however keeping it in our house is a problem too, it could 
become dangerous for us also.  This is an antiquity and as such is considered a national treasure 
and taking it out of the country is forbidden.”
 When I hinted about repaying them for the purchase, after a short silence Mrs. Richter 
said: “You know, we have paid willingly, let’s leave it that way, since for the time being it is here 
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and we are enjoying its beauty; if, with your help, we could get it out of the country, then you 
will have the priority and we’ll think something about it...”
 It was late when I went up to my room, went to bed, but I could not sleep.  I sat out on 
the balcony.  Under the moonlight, I could see the shadows of a few fishing boats at a distance; it 
was quiet; you could barely hear the calming sounds of the waves.  Within me there was a storm. 
The day’s events and the memories of the past were pushing each other, raising new questions and 
upsetting me.  
 Today in Turkey, the place called “Changily” (meaning “with bells” in Kurdish), is the site 
of the renowned Surb Karapet monastery. 
 The Surb Karapet monastery is located about 35 km northeast of the city of Mush. 
 I remember, we had left Mush before the sunrise and headed north.  After passing the 
village of Garnen (Karni) we crossed Meghraked (Karasou) to the village of Khoper (Hoper) on 
the other side.  We then turned to the west and travelled through Goms (Kumous), Palas (Palas), 
Tom (Dom), and Ziaret (Tsiaret), Armenian villages for centuries today inhabited by Kurds. As 
a result of heavy rains two days ago, the dirt road was often impassable. We reached Dersim by 
error and from there we finally arrived to Sordar (Sordak) much later than we had planned. We 
left our car full of supplies at the tea house in the centre of the village. We had some tea and when 
we wanted to go up the Karke mountain to visit the Surb Karapet monastery, our Kurdish guide 
tried to convince us not to go there: “the people living in Changily are violent Kurds; they are not 
like us…”
 Along a narrow road, winding around a creek, we make our way up the mountainside, on 
one side there are barren rocks and on the other side valleys with walnut and chestnut trees.
 For hours we climb following the traces of candle wax; sanctified stones everywhere. On 
the upper plateau we find the ruins of the Fort of Moushegh Mamikonian, on the other side the 
opposite rock is known as the “Girls’ Stone”. The higher we climb, the more frequently we pass 
through groves of sycamore (sossie) trees.  Sossies were the symbol of pagan Armenians. They 
would go to battle with flags depicting the sossie tree.  The Sossie of Goghtan is 2600 years old; 
under its shade, Mesrop Mashtots is said to have invented the Armenian alphabet.
 Typically, Armenian monasteries are built in valleys, hidden behind mountains. Surb 
Karapet is at the top of the mountain and can be seen from all around, and high, so high that it is 
possible to be near God ... 
 Glakavank.
 Innaknian vank. 
 Msho Sultan Surb Karapet. 
 These are the names by which is known, one of the most ancient and holiest places of the 
Armenian faith, second only to Ejmiatzin in its significance. 
 Like many of the oldest Christian churches, this one has also been built on the ruins of a 
pagan temple. The temple had housed the idols of Gissane(h) and Dimitre. It was destroyed by 
Surb Grigor Loussavorich (St. Gregory the Illuminator), who founded the monastery by placing 
the remains of St. Karapet and the bishops of Athangine(h).
 The first Abbot of the monastery was Zenob Glak, the assistant to St. Gregory the 
Illuminator, in whose name it was also called Glaka Vank.  
 The monastery had many everflowing springs, of which, not very far north, was the famous 
Avag (Grand) fountain; then there were the fountains of the Illuminator, Bareham (Savoury) and 
Akanakit, nine springs flowing side-by-side, and for that reason the monastery was also called 
Innaknian Vank (Monastery with nine springs).
 Throughout its history the monastery has been destroyed and rebuilt a number of times. 
In the 7th century it was completely destroyed by an earthquake, after which its main church, 
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St. Stephanos, was built. In the 11th century Grigor Magistros Bahlavouni built a palace on the 
grounds of the monastery, however in 1058 it burned down along with the wooden structure of 
St Gregory church.
 In 1750, during the Turkish-Persian wars, the monastery was looted and the church was 
burned down.
 In the mid-eighteenth century, during the Armenian liberation movement led by Joseph 
Emin, under the direction of Abbot Hovnan, the monastery became a major political centre.  The 
earthquake of 1784 ruined the church again. The different parts of the monastery were rebuilt in 
1788, by extending the lobby, and renovating the bell tower, the living quarters of the monks, the 
library, with ramparts etc.
 The complex consisted of the monastery and the churches, surrounded by high ramparts. 
The two-storey residences of the clergy were separated from the rooms of the pilgrims by walls.  
The monastery contained the library, the dining area, the treasury etc.
 The church was an entity with a square plan. It had a large nave supported by 16-columns, 
on the western side a vestibule/bell tower built in 1782, while the eastern part consisted of four 
chapels, the two centre ones being domed churches, while the outer two were single-naved 
basilicas.
 On the west side of the church the bell tower rose upon 8 marble columns. For centuries 
the church bells had tolled, spreading their blessing over the widespread fields of Mush and the 
holy river Aratzani that crossed it.
 Sultan Surb Karapet has been one of the most beloved pilgrimage sites for the Armenians. 
During the Vartavar and St Mary’s Day celebrations, caravans of pilgrims have come to this 
sanctuary from the farthest corners of the country and large public celebrations were held at 
the courtyard and around the monastery: horseback riding, plays, songs and lyrics, competition 
of troubadours. The sanctuary had a reputation of healing powers and very sick pilgrims have 
been said to have visited it and returned home completely healed… As for the food, they would 
sacrifice one of the white oxen of the monastery. They would cook the food in large cauldrons 
and on those festive days, in God’s house, both the commoners and the princes would share their 
meals as equals. A wonderful event symbolizing equality.
 While writing these lines, I remember the vulgar scene of the pilgrimage to the monastary 
of Apostle St Tadeos, in present days, when the understanding of sacrifice is limited to the 
slaughtering of animals...
 For centuries, Surb Karapet monastery had been a centre for science and literature.  It had 
been one of the sources of spiritual strength for the Armenians and had hence become a target of 
the enemies of the Armenians.
 In 1822 the monastery was attacked again. It was looted and a large number of valuable 
manuscripts were destroyed.
 In 1863, Khrimian Hayrik was designated the spiritual leader of the monastery.  He moved 
the printing house from Varaga monastery to Surb Karapet and with his student, Archbishop 
Garegin Servandztiants, started publishing the “Artzvik Tarono” (Eagle of Taron) monthly.
 Prior to the First World War, this monastery was one of the larger Armenian national, 
cultural and spiritual centres.  The monastery operated a boarding school named “Zharangavorats” 
that had 80 students. Many of its graduates went on to become founders of schools in different 
parts of Western Armenia. 
 In 1915, in the midst of the Armenian Genocide, a large number of persecuted Armenians 
had found refuge in the monastery and its surrounding forests.  The Turkish regular army and its 
Kurdish guerrilla fighters surrounded and attacked the monastery but met with resistance, leading 
to a siege that lasted close to two months. During that time the Abbot, Father Vartan, and two 
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priests managed to hide the monastery’s ancient Armenian manuscripts and priceless treasures in 
three concealed vaults. The Turkish army bombarded the monastery with cannons and ultimately 
managed to breach the ramparts, entering the grounds from multiple locations with a desire to 
pillage and loot.   There ensued a horrific massacre of the Armenian refugees on the grounds of 
the monastery. A few people managed to escape and reach Eastern Armenia.  Among them was 
Hakob Danielian, a teacher of the Monastery, sole surviving witness who knew the locations of 
the hidden manuscripts, a secret he did not give away even at the expense of the lives of his wife 
and children.
 In 1916, when the Russian Imperial Army’s Armenian volunteer battalions captured Mush, 
Hakob Danielian returned with a special committee designated by the Catholicos to recover and 
relocate the treasures of Surb Karapet monastery to Ejmiatzin.  The Turks had demolished the 
locations they thought could hide treasures, had exploded the three domes of the monastery 
and found and looted the contents of two of the caches. Fortunately, the manuscripts and the 
most valuable treasures had been secured in the third cache, which they had not been able to 
find (Grakan Tert 1.1.1990).  1 750 valuable manuscripts including the Bible of King Hetoom, 
the Golden Right Hand of Jesus, as well as the treasury of the monastery were transported to 
Ejmiatzin and saved.
 We had walked about three hours and it seemed that we were getting close. We could hear 
the soothing sounds of the running water of the creeks around us. I didn’t know which was which, 
but I assumed that the one running from the west side of the mountain, was coming from the 
fountain of the Illuminator.  It flowed under two arches, filling the stone pond of King Terdat. In 
this pond, St. Gregory the Illuminator had baptized a large number of people.  
 On the right side of the walkway there was another spring.  We kneel down and drink. It 
must be the “Bareham” spring. The water was so refreshing that you could never have enough of 
it.  
 We passed by innumerable dug-up graves, ruins and toppled tombstones. Who knows 
we may have even passed by the burial grounds and destroyed tombstones of Generalissimo 
(supreme commander) Sembat and his son Gayl Vahan  Mamikonian.
 We reach the Surb Karapet monastery at the top of the mountain, today a huge pile of 
ruins!
 Stone is stone. However, when it has been cut and carved and polished it starts to talk, tell 
a story, even sing or protest; but when it is destroyed it starts to cry...
 With pain in our hearts, we stand confused in front of the ruined memorial.  We don’t 
know what to do, which one to photograph, which one to measure, when a few stones, shot from 
a sling, whistle by close to us reminding us of where we were. We are being followed by suspicious, 
angry eyes from the ruins, wondering what were we photographing, where were we going, what 
were we looking for.  Everywhere were pieces of carved stones, here and there were inscriptions, 
remnants of robust pillars. In one of the piles I notice a passage. I enter with difficulty into a dark 
cave, probably a chapel, with a beam of light inside. There was evidence of a search for valuable 
treasures everywhere, dug up holes and to my surprise, I see walls with traces of pagan origin, 
undeniable proof of the ancient pagan temple that had formed the foundation of the monastery... 
At another location we see twisted clay pipes.  Were these an exclusive sample of a hot water or 
steam-based interior heating system? The temple being 
2,200 meters above sea level, needed a means of protection from the extreme cold of the winter 
months.
 I feel the smell of “tonir” (sunken oven) and freshly baked bread. A Kurdish grandmother, 
grumbling, smiles and offers hot lavash bread. I pick it up with thanks and realize that I was very 
hungry. I try to give her some money, but she says something and refuses to accept it. I eat the 
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lavash, which had a floral flavour, and I return to photographing the ruins.
 Little by little the shadows cast by the rocks become longer, the evening is getting closer 
and in the distance, below, in the foggy fields of Mush, the sinuous river Aratzani looks like 
flowing silver.
 We are preparing to leave the site. We drink once again the savoury water of the Bareham 
fountain. The place is peaceful; there is no noise; there is a deadly emptiness. There is a huge 
buried temple, the obituary of which is the silence. Only with silence it is possible to fill these 
innumerable pits...
 We descend by the same road. It is still light, but the pale moon is already in the sky. We 
are silent. I am thinking that a land, that is hiding within it the history of so many victims and 
injustices, cannot be a happy land. I am thinking that, maybe for still a long time, this problem is 
ours and the land will belong to people who are not yet born…
 The first pale light of dawn wakes me up. I get up. I have to pick up my luggage and reach 
the airport. I am peaceful and I see a small sliver of hope in the distance...
 Two weeks later, in Tehran, I tell my father what I had seen and heard about the door.  I 
ask him to write to Dr. Tsinzer and say that I need his advice.
 Dr. Tsinzer had been the cultural attaché of the German embassy in Tehran. For a number 
of years, always on Thursday evenings, he had come to take grabar (classic armenian) language 
lessons from my father and had often stayed after, for dinner. A few years ago, he had received a 
promotion and moved to Ankara, the capital of Turkey.
 Knowing my intentions, my father was initially hesitant, but eventually wrote a letter. The 
answer came very quickly. Dr. Tsinzer invited me to Ankara, promising to be of assistance.  Of 
course, he had no idea what my request would be.
 The same year in September, I organized a scientific excursion to Cilicia through the path 
of the Armenian fortresses. This gave me the opportunity to pass through Ankara.
 At the set date, Dr. Tsinzer was at the airport and a bit later we were at his glorious house 
surrounded by a large garden. I told him in detail the story of Surb Karapet monastery and the 
story of the of door of one of its churches. He listened to me without interrupting and when, at the 
end of my talk, I was getting ready to carefully make my main proposal, he guessed it, interrupted 
me and decisively refused, by saying it was impossible it amounted to smuggling….  
 The tiniest opening of hope was closed. I was very sad but could not do anything.
 The next day, as previously planned, I met with two architects who had come from 
Germany and we departed together to Adana.
 Months later, this time in a long letter sent from Vienna, Mr. Richter advised me with 
happiness that Dr. Tsinzer, on a trip to Istanbul, had called him and asked to see the door.
 He writes on how Dr. Tsinzer had looked at the door for a long time without asking any 
questions and had said: “Ok, we will find a way out.”
 Excited, I immediately answer the letter, thinking that there was a small glimmer of hope 
and maybe that the kidnapped door was on its way home.
 My letter remains unanswered. A few months later I send another letter.  That also remains 
unanswered.
 This silence was unusual. I feel there must have been something wrong.
 More than a year later, altogether unexpectedly, I receive a letter written in a laconic style. 
Mrs. Richter advises that her husband had passed away and she had moved to Germany, to a 
suburb near Munich.  At the end of the letter, with a short sentence, she reports that the door is 
now in Germany.
 I go to Munich and by appointment I meet with Mrs. Richter in her small, tight residence. 
I find her very much changed and depressed.  She tells me, with interruptions, wiping her eyes: 
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 “Dr. Tsinzer truly helped us very much. My husband took the door to Ankara with great 
difficulty. From there Dr. Tsinzer, as a high-ranking embassy official, transported it as part of his 
personal belongings to Germany. It is in a storage site in the city of Frankfurt”.
 Mrs. Richter continues her story: “Do you remember the servant we had at our house in 
Istanbul? We had noticed for some time that some things were missing from our house. It took 
a long time but we could prove for sure that her hands were not «clean». She had been stealing 
from us and so we fired her.”
 “A few days later, altogether unexpectedly, four policemen came to our house and without 
saying much, arrested us, took us to jail and confiscated our belongings, accusing us of having 
traded in old and forbidden goods. It was clear that the words of the Turkish servant lady had 
more weight than our forty years’ history in this country, where my husband had been known 
as an exemplary official. Of course, we loved and collected certain antiques, especially Byzantine 
holy pictures that we had hung on the walls of our guest room, but not for trading purposes.”
 “Fortunately, the door had left our house days prior to the arrest and was on its way to 
Europe.”
 Mrs. Richter continues:
 “While in prison, my husband had two consecutive heart attacks. He passed away on the 
way to the hospital. They released me from prison, but forced me to leave the country with 2 
pieces of luggage. “
 She tells the story, wipes her eyes and adds, “I must sell the door, however I don’t know at 
what price.”
 This meeting opened a new door of hope and worries for me.
 From that date, years have passed, I have always, at different occasions, searched for 
somebody, who would buy the door and transport it to its rightful home, Armenia.
 A close friend of mine had been interested at one time, however, his advisor’s interference 

Մշոյ Ս. Կարապետ վանքը Ցեղասպանութենէն առաջ
 St. Karapet monastery before the Genocide
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and misguided advice changed his mind and my efforts ended up in vain and failed.
 Last year, in the fall of 1996, in London, a handful of Armenian history was put on the 
auction block and with the swing of a hammer the door of Msho Sultan Surb Karapet was sold to 
an unknown stranger.
 I hear on the phone the desperate voice of Archbishop Mesrob  Ashjian “I am very sad, 
Armen. I had warned our people. Our people were there and did nothing. A non-Armenian bought 
the door; we don’t know who.”
 It is difficult to close the eyes of the soul and not see, not hear, not remember, as the 
memory for every nation, is the spiritual thread with which it sews its moral fabric.  
 The door, which was opening towards our spiritual and cultural sources, stayed closed for 
us, and by way of auction, went abroad, taking along with it our feeling of belonging tied to Msho 
Sultan Surb Karapet.
 I have written and completed my story of the door. I look out of the window; after the rain, 
the sun is bright and the sky is blue… but I am ashamed to look up to the sky.

Armen Hakhnazarian

As a Supplement
 But I am ashamed to look to the sky
 Faced with his defeat, it is with a distressed heart that Armen Hakhnazarian confesses 
«I am ashamed to look to the sky…». Those who know Armen Hakhnazarian, understand why 
this great Armenian architect and champion of church architecture, this traveler who knows the 
whole Western Armenia, Cilicia and Kelbajar like his fingers, the artist photographer, the urbanism 
master sought after in German universities, cannot raise his eyes to the sky and is ashamed as an 
Armenian, ashamed as a man of arts and ashamed as a man.
 Almost in front of his eyes on the 15th of last October, at the Hall of Christie’s of London, 
with the stroke of an auctioneer’s hammer, the main door of Sultan of Mush Surp Karapet church 
fell down again, the door which had hidden itself for 70 years in Mush, had lived in secret in 
Istanbul and Frankfurt to be sold like a slave in England.
 We mourn the conversion of the church of Yagoutia into a mosque, we formulate blames 
and search for guilty people from Paris to Los Angeles. Who would deplore us, who could not own 
the door of our most famous pilgrimage center Surb Karapet Church of  Changily, which got lost 
at a $50 000 price in the storage of a non-Armenian collector, instead of being the decoration of 
the new museum of Antilias or going to join the door of the Arakelotz Vank of Mush in Yerevan 
state museum.
 That is why Armen cannot look to the sky. Many of us likewise must be ashamed and not 
raise their eyes to the sky.

ARCHBISHOP MESROB ASHJIAN
New York, USA

Translated by Haroutune Chitilian, 2019, Toronto

(Horizon, Literary supplement, 13th year, No. 3  (151), March 1997)
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 Born in Tehran, Iran on May 5, 1941.
 In 1959 he completes his studies at the Kushesh Davitian School in Tehran.
 In 1969 he earns his doctorate in Architecture from Aachen University, Germany.
 Hakhnazarian starts his research activities in 1968, when he embarks on surveying the 
dimensions of St. Taddeus Monastry in Artaz District at present Maku in West Azerbeijan Province, 
Iran.
 In the 1970’s A. Hakhnazarian made six (6) research trips to Western Armenia (at present 
Eastern Turkey), each lasting for almost two (2) months. Later however, he was declared persona 
non grata, and was banned from entering Western Armenia.  Nevertheless he continued his 
studies by sending other researchers to Western Armenia, Armenia Minor and Cilicia, up until his 
untimely death.
 In 1973 A. Hakhnazarian married architect Margrit Buenemann, they have two (2) 
daughters, Taline and Shahriz.
 In 1974 he founded and headed the Monit architectural firm in Tehran, Iran.
 In 1982 he officially established the “Research on Armenian Architecture” (RAA) NGO.
 In 1983, A. Hakhnazarian started teaching in the Faculty of Urban Planning at Aachen 
University, Germany, his lecturer’s carrier lasted for many years.
 A. Hakhnazarian died on February 19, 2009 in Aachen, Germany. Part of his ashes were 
buried there and the rest in the cemetery of Artashavan village in Aragatzotn Region, Armenia.

H. C.

ARMEN HAKHNAZARIAN
1941 - 2009
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 An expert in monuments, historian, anthropologist, folklorist, ardent protector of the Ar-
menian language, Samvel Karapetian has his roots in the village of Bardagh in the Province of 
Ardjesh. He was born in Yerevan, graduated from the Missak Manoushian #48 school.
  He started the study of nature of Soviet Armenia in 1975 and then on and since 1978 he 
researched, photographed, surveyed, described and filmed thousands of Armenian monuments 
throughout historic Armenia. He was a collaborator of Armen Hakhnazarian.
 In 2007 Samvel Karapetian presented to the United States Congress the story of destruc-
tion of the Armenian Monuments by Azerbaijani, Turkish and Georgian authorities, and in 2008 
he presented the story to the United Nations Human Rights Court in LaHaye.
 He was the president of the Fund for Studies in Armenian Architecture (Yerevan).
 The author or editor of 25 valuable books and numerous studies, he was also the founder, 
editor and publisher of a large number of publications, including “Vardzk”, a magazine for Arme-
nian Architecture, with the first issue dedicated to Armen Hakhnazarian.
 Mr. Karapetian was the recipient of the prize of the President of the Republic of Armenia 
and also the recipient of the medal of “Mesrop Mashtots” of the Republic of Artsakh.

SAMVEL KARAPETIAN
1961 - 2020
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Visit to the Door
 
 “ But I am ashamed to look at the sky …”
 Archbishob Mesrob Ashjian had written his “Supplement” on the occasion of the publication 
of the article “The Door” by Mr. Armen Hakhnazarian, in the Horizon Magazine of March 27, 
1997.
 However, the late Archbishop Ashjian’s efforts did not stop there.  Thanks to his connections, 
he had found out that the “Door” had been sold at Christie’s auction in London and transferred to 
the art collection of a wealthy family in Toronto.
 In September 1997, Archbishop Ashjian, sent a request to visit and see the Door. He had 
received the following reply:
 “ …The Armenian Doors form part of my large collection of art. For the moment I am not 
prepared to part with this object. If the situation alters, I shall contact you directly.”
 “As a private person, I seldom share my collection with others. However, your request 
seems reasonable. Do contact myself or my secretary and we can arrange a convenient time.”
 On October 31, 1997, Archbishop Ashjian and I visited the Door at the owner’s residence 
in a wealthy suburb of Toronto.  
 The two panels of the Door were mounted on a pedestal at the rear of the living room 
near the exit to the backyard. We have observed with emotion the Door, taking in the pictures 
engraved in wood and reading the writings on the panels. Archbishop Ashjian explained to the 
owner, that the Door had an important and historic value for our Church and provided him with 
the history of the Door of Sourp Garabed Monastery. 
 Finally, he said to the owner: “We are comforted to know that this important piece of our 
national heritage is safe and well-kept in your possession; but should you someday grow tired of 
it, please consider letting us know, so that we may acquire and transfer it to one of the Armenian 
Church Museums.”
 The owner promised that should he decide to part with the door, he would let the Archbishop 
know in the first instance.
 The Archbishop and I took pictures beside the Door then left the residence.
 In 2019, the Door was displayed at the New York Metropolitan Museum as part of the 
exhibit “Armenia!” which explored the artistic and cultural achievements of the Armenian people 
from 4th to 17th centuries. Mounted on a wall of the gallery, it was in the company of the other 
sacred artifacts of our long and glorious history. At the conclusion of the exhibit, it was returned 
to its owner in Toronto.
 As Archbishop Ashjian astutely pointed out many years ago, the Door is safe now. However, 
it is still out of the reach of our people. Our hope is that one day, we will be able to exhibit it 
more widely in the Armenian community, so that all Armenians have a chance to enjoy it and 
appreciate its beauty and historic significance.

A.  Chitilian
February 20, 2020
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Յարութիւն Շիթիլեան, 1997 հոկտեմբեր 31-ին՝ Դռան կողքին, 
Թոմսոնի բնակարանին մէջ

Haroutune Chitilian visiting the Door at the Thomson residence on October 31, 1997


