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Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց

Էջմիածնի քաղաքապետի 
պաշտոնակատարին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն 
Պատ րիարք եւ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կոսն ըն դու նեց Էջ միած նի քա ղա քա պե
տի պաշ տո նա կա տար Դիա նա Գաս պար
յա նին:

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նշա նակ
ման ա ռի թով շնոր հա վո րեց քա ղա քա պե
տի պաշ տո նա կա տա րին եւ վստա հութ յուն 
հայտ նեց, որ նա ազ գան վեր ծա ռա յութ
յամբ իր ջան քե րը կներդ նի ի նպաստ քա
ղա քի բա րե կարգ ման եւ կեն սա մա կար դա
կի բարձ րաց ման: 

Նո րին Սր բութ յունն անդ րա դար ձավ 
Մայր Ա թո ռի կող մից ի րա կա նաց ված նա
խա ձեռ նութ յուն նե րին, ո րոնց շնոր հիվ քա
ղաքն ա վե լի ներ կա յա նա լի եւ գրա վիչ է 
դար ձել այ ցե լու նե րի հա մար, ինչ պես նաեւ 
ներ կա յաց րեց ա պա գա ծրագ րե րը: Այս 
ա ռու մով Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը կա
րե ւո րեց գոր ծակ ցութ յու նը հա յոց հո գե ւոր 
կենտ րո նի եւ քա ղա քա պե տա րա նի մի ջեւ:

Իր հեր թին Դիա նա Գաս պար յա նը շնոր 

հա կա լութ յուն հայտ նեց Վե հա փառ Հայ
րա պե տին՝ ըն դու նե լութ յան եւ օրհ նութ յան 
հա մար՝ ու րա խութ յուն ար տա հայ տե լով Ա մե
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հետ իր ա ռա ջին 
հան դիպ ման կա պակ ցութ յամբ: Քա ղա քա
պե տի պաշ տո նա կա տա րը նաեւ կա րե ւո րեց 
Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցու, մաս նա վո րա
պես՝ Մայր Ա թո ռի կող մից ի րա կա նաց վող 
սո ցիա լա կան, բա րե գոր ծա կան ու կրթա
կան ծրագ րե րը: Վեր ջինս պատ րաս տա կա
մութ յուն հայտ նեց էլ ա ռա վել սեր տաց նե լու 
առ կա հա մա գոր ծակ ցութ յու նը՝ ներդ րում 
ու նե նա լով Մայր Ա թո ռի հայ րե նա շեն ծրագ
րե րում: 

Զ րույ ցի ըն թաց քում Գա րե գին Բ Հայ րա
պետն ու Դիա նա Գաս պար յանն անդ  րա
դար ձան Էջ միա ծին քա ղա քի խնդիր նե րի 
հաղ թա հար ման ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ վող 
քայ լե րին: 

Հան դիպ մա նը ներ կա էր Մայր Ա թո ռի 
վար չատն տե սա կան բաժ նի տնօ րեն Մու
շեղ եպս Բա բա յա նը:

ԱՄՆ հրեական կոմիտեի միջկրոնական 
գործերի բաժնի տնօրենին

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
ԱՄՆ հրեա կան կո մի տեի միջկ րո նա կան 
գոր ծե րի բաժ նի տնօ րեն, Իս րա յե լի գլխա
վոր ռաբ բի նա թի խորհր դա կան ռաբ բի Դեյ

վիդ Շ լո մո Ռո զե նին՝ ու ղեկ ցութ յամբ Մայր 
Ա թո ռի միա բան Խա ժակ արք. Պար սամ յա
նի եւ ԱՄՆ հայ կա կան միութ յան նա խա գահ 
Էն թո նի Պար սամ յա նի: 

Վե հա փառ Հայ րա պե տը, ող ջու նե լով 
հյու րին, կա րե ւո րեց վեր ջի նիս այ ցը Մայր 
Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծին, ո րը պի տի նպաս
տի եր կու ժո ղո վուրդ նե րի հա րա բե րութ
յուն նե րի ա ռա վել սեր տաց մա նը եւ փոխ
գոր ծակ ցութ յան զար գաց մա նը: Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կոսն ընդգ ծեց, որ Իս րա յե
լի գլխա վոր ռաբ բի նա թի հետ եղ բայ րա
կան հա րա բե րութ յուն ներն ու նեն հա րուստ 
պատ մութ յուն, եւ սույն հան դի պու մը Մայր 
Ա թո ռում պատ շաճ ա ռիթ է՝ կա պե րի զար
գաց ման նոր հնա րա վո րութ յուն ներն ու
սում նա սի րե լու հա մար: 

Նո րին Սր բութ յունն անդ րա դարձ կա
տա րեց հայ եւ հրեա ժո ղո վուրդ նե րի 
կա պե րին, որ գա լիս են դե ռեւս աստ վա
ծաշնչ յան ժա մա նակ նե րից, խո սեց դե ռեւս 
7րդ դա րում հաս տատ ված Ե րու սա ղե մի 
Հա յոց Պատ րիար քութ յան կա րե ւոր ա ռա
քե լութ յան մա սին: 

Վե հա փառ Հայ րա պե տը գո հու նա կութ
յամբ շեշ տեց, որ սփյուռք յան թե մեր իր 
հով վա պե տա կան այ ցե րի ըն թաց քում բազ
միցս ա կա նա տես է դար ձել հայ եւ հրեա 
հա մայնք նե րի եղ բայ րա կան ջերմ հա րա
բե րութ յուն նե րին: Ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ 
բա րե կա մա կան կա պե րի զո րաց ման գոր
ծում կա րե ւոր հա մա րեց նաեւ Հա յաս տա նի 
հրեա կան հա մայն քի դե րա կա տա րութ յու նը: 

Երկ կողմ օ րա կար գը, Գա րե գին Բ Վե հա
փա ռի հա վաստ մամբ, բա վա կա նին հա
րուստ է եւ ի շարս այլ հար ցե րի՝ ընդգր կում 
է Իս րա յե լի պե տութ յան կող մից Հա յոց ցե
ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման եւ Ադր բե ջա
նին ռազ մամ թեր քի վա ճառ քի խնդիր նե րը, 
ո րոնց Մայր Ա թո ռը կեն սա կան կա րե ւո րութ
յուն է տա լիս: 

Իր հեր թին ռաբ բի Դեյ վիդ Շ լո մո Ռո զե նը 
նշեց, որ եր կու երկր նե րի հո գե ւոր ա ռաջ
նորդ նե րի գոր ծակ ցութ յու նը կա րող է լա վա
գույն մի ջո ցը դառ նալ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի 
առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի լուծ
ման գոր ծում: 

Վե հա փառ Հայ րա պե տը եւ ռաբ բի Ռո
զե նը հա մա կար ծիք էին, որ երկ կողմ օ րա
կար գում առ կա բո լոր հար ցերն ա վե լի հեշտ 
կլի նի քննար կել հա րա բե րութ յուն նե րի զար
գաց ման, միջկ րո նա կան երկ խո սութ յան 
հա  մար նոր ձե ւա չա փեր ստեղ ծե լու պա րա
գա յում:

Հան դիպ մա նը ներ կա էին Մայր Ա թո ռի 
ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րի եւ ա րա
րո ղա կար գի բաժ նի տնօ րեն Նա թան արք. 
Հով հան նիս յա նը, Մայր Ա թո ռի մի ջե կե ղե
ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բաժ նի պա
տաս խա նա տու Շա հե ծ. վրդ. Ա նան յա նը եւ 
Գե ւորգ յան հո գե ւոր ճե մա րա նի տե սուչ Գա
րե գին վրդ. Համ բար ձում յա նը:
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Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
պա պա կան նվի րակ եւ Աեո մո նա յի տիտ
ղո սա կիր ար քե պիս կո պոս Խո սե Ա վե լի նո 
Բետ տան կու ռին:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը, ող ջու նե լով պա
պա կան նվի րա կին, շնոր հա վո րեց վեր ջի
նիս նշա նակ ման ա ռի թով եւ մաղ թեց արդ
յու նա վոր գոր ծու նեութ յուն:

Վե հա փառ հայ րա պետն ու րա խութ յամբ 
ար ձա նագ րեց, որ իր գա հա կա լութ յան 
շրջա նում Հա յոց Ե կե ղե ցու եւ Հ ռո մի Կա թո
լիկ Ե կե ղե ցու մի ջեւ հա րա բե րութ յուն ներն 
ա ռա վել ջեր մա ցել են ու զո րա ցել: Նո րին 
Սր բութ յու նը գո հու նա կութ յամբ անդ րա դար
ձավ Հ ռո մի Հով հան նես Պո ղոս Բ եւ Ֆ րան
ցիս կոս Սր բա զան Քա հա նա յա պե տե րի 
այ ցե լութ յուն նե րին Հա յաս տան, ո րոնք վկա
յում են քրիս տո նեութ յունն իբ րեւ պե տա կան 
կրոն ա ռա ջինն ըն դու նած ժո ղովր դի հան
դեպ ջերմ սի րո մա սին: 

Գա րե գին Բ Կա թո ղի կո սը հույս հայտ նեց, 
որ նո րան շա նակ պա պա կան նվի րա կը եւս 
աշ խույժ ջան քեր կգոր ծադ րի եր կու Ե կե ղե
ցի նե րի բա րե կա մա կան կա պերն ա ռա վել 
ամ րապն դե լու ուղ ղութ յամբ: 

Իր հեր թին Խո սե ար քե պիս կո պոս Ա վե
լի նո Բետ տան կու ռը խո րին շնոր հա կա
լութ յուն հայտ նեց Ա մե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սին՝ ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար՝ 
նշե լով, որ ա ռա վե լա գույն չա փով ա մեն 
ջանք ու ճիգ կներդ նի եր կու Ա թոռ նե րին 
օգ տա կար ծա ռա յութ յուն բե րե լու հա մար: 
Պա պա կան նվի րա կը նաեւ Սր բա զան Քա
հա նա յա պե տի սերն ու զո րակ ցութ յու նը 
փո խան ցեց Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նին 
ու նրա գա հա կա լին: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ 
կա տար վեց ար դի մար տահ րա վեր նե րին 
եւ դրանց հաղ թա հար մանն ուղղ ված ու ղի
նե րին:

Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա պետն իր օրհ
նութ յու նը բե րեց պա պա կան նվի րա կին՝ 
մաղ թե լով Աստ ծո օգ նա կա նութ յունն իր 
սրբա զան ա ռա քե լութ յան մեջ: 

Հան դիպ մա նը ներ կա էին Մայր Ա թո ռի 
ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րի եւ ա րա
րո ղա կար գի բաժ նի տնօ րեն Նա թան արք. 
Հով հան նիս յա նը եւ Մայր Ա թո ռի մի ջե կե ղե
ցա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բաժ նի պա
տաս խա նա տու Շա հե ծ. վրդ. Ա նան յա նը: 

11 հու լի սի 
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
օրհնության խոսքը հայագիտական միջազգային գիտաժողովին

Հու նի սի 28ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ 
Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ա մե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սի օրհ նութ յամբ Մայր Ա թոռ 
Ս. Էջ միած նի միա բան Զա քա րիա ծ. վրդ. 
Բա ղում յա նը Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան 
Մա տե նա դա րա նում ա կա դե մի կոս Լե ւոն 
Խա չիկ յա նի ծննդյան 100րդ տա րե դար ձի 
ա ռի թով կազ մա կերպ ված հա յա գի տա կան 
մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե
րին փո խան ցեց Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
օրհ նութ յան խոս քը, ո րում աս վում է.

« Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նից ող ջու նում ենք 
Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա
նի հիմ նա դիր տնօ րեն, ա կա դե մի կոս, բա րե
հի շա տակ Լե ւոն Խա չիկ յա նի ծննդյան 100
րդ տա րե դար ձի ա ռի թով Հա յա գի տա կան 
մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի կազ մա կեր պու
մը՝ նվիր ված միջ նա դար յան Հա յաս տա նի 
պատ մութ յանն ու մշա կույ թին, հայ կա կան 
ձե ռագ րա կան ժա ռան գութ յա նը: 

Մեր երկ րի ու ժո ղովր դի կյան քում արդ
յու նա շատ վաս տակ ու նի ան վա նի հա
յա գետ, ա կա դե մի կոս Լե ւոն Խա չիկ յա նը: 
Որ պես Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե
նա դա րա նի հիմ նա դիր տնօ րեն՝ նա իր ողջ 
կյան քը նվի րեց Մա տե նա դա րա նի արդ յու
նա վոր գոր ծու նեութ յա նը, որ տեղ խորհր
դա յին տա րի նե րին տե ղա փոխ վե ցին մեր 
վան քե րի լու սա վոր հար կե րի ներ քո դա րեր 

ի վեր ստեղծ ված ու խնամ քով պահ պան
ված ձե ռա գիր մատ յան նե րը: Վաս տա կա
շատ ա կա դե մի կո սի ղե կա վա րութ յան ներ
քո Մա տե նա դա րա նը կարճ ժա մա նա կում 
դար ձավ գի տա կան հզոր կենտ րոն, ո րը մեծ 
ճա նա չում ձեռք բե րեց նաեւ Հա յաս տա նից 
դուրս: Մա տե նա դա րա նի հար կի ներ քո հա
մախմբ վե ցին գի տութ յան բա զում նվիր յալ

ներ, ով քեր ի րենց ան դուլ, քրտնա ջան աշ
խա տան քով նոր զար գա ցում պար գե ւե ցին 
հա յա գի տութ յա նը՝ իր բո լոր ճյու ղե րով ու 
ո լորտ նե րով: 

Պահ պան վող հո գե ւոր գան ձե րով՝ Մա տե
նա դա րա նը ե ղել եւ շա րու նա կում է հա րա
զա տո րեն կապ ված մնալ Ա ռա քե լա կան մեր 
Սուրբ Ե կե ղե ցուն, եւ այ սօր ա ռանձ նա կի 

գնա հա տան քով ենք անդ րա դառ նում, որ 
տա կա վին Լե ւոն Խա չիկ յա նի ղե կա վա րութ
յան տա րի նե րից ձե ւա վոր վել է սերտ հա մա
գոր ծակ ցութ յուն Մա տե նա դա րա նի եւ Մայր 
Ա թոռ Ս. Էջ միած նի մի ջեւ՝ ի նպաստ հայ գի
տութ յան զար գաց ման: 

Մեծ ու գնա հա տար ժան է նաեւ Լե ւոն Խա
չիկ յա նի գի տա կան ժա ռան գութ յու նը: Մայր 
Հայ րե նի քում ու նրա սահ ման նե րից հե ռու 
լայ նո րեն ծա նոթ են նրա գրքերն ու ու սում
նա սի րութ յուն նե րը, ո րոնք լույս են սփռում 
մեր ժո ղովր դի պատ մութ յան է ջե րին: Նա 
կա րե ւոր մաս նակ ցութ յուն բե րեց Հայ կա
կան հան րա գի տա րա նի եւ « Հայ Ժո ղովր դի 
պատ մութ յուն» բազ մա հա տոր յա կի կազմ
ման, մե ծա թիվ մա տե նա շա րե րի խմբագր
ման ու հրա տա րա կութ յան գոր ծում: Ն րա 
վաս տա կը ար ժա նա պես գնա հատ ված է 
գի տա կան ա մե նա բարձր կո չում նե րով ու 
պար գեւ նե րով:

Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նից հայ րա պե տա
կան Մեր օրհ նութ յունն ենք հղում գի տա ժո
ղո վի կազ մա կեր պիչ նե րին ու բո լոր մաս նա
կից նե րին՝ մաղ թե լով ստեղ ծա գոր ծա կան 
նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ ու ձեռք բե րում
ներ՝ ի նպաստ հայ գի տա կան մտքի զար
գաց ման ու ա ռա ջըն թա ցի:

Բա րի ըն թացք ու հա ջո ղութ յուն ներ գի
տա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին»: 

Հոգեհանգիստ Գարեգին Ա Հայրապետի 

հոգու խաղաղության համար
Հու լի սի 1ին Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած

նում մա տուց վեց Պա տա րագ:
Սր բա զան ա րա րո ղութ յան ա վար տին, 

նա խա գա հութ յամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե
գին Բ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի, եր ջան կա հի շա տակ 
Գա րե գին Ա Կա թո ղի կո սի շի րի մի առ ջեւ 

կա տար վեց հո գե հանգստ յան կարգ՝ Հայ րա
պե տի մահ վան 19րդ տա րե լի ցի ա ռի թով: 

Ե կե ղե ցա կա նաց դա սը եւ ուխ տա վոր հա
յոր դի նե րը ա ղոթք բարձ րաց րե ցին առ Աստ
ված՝ լու սա հո գի Գա րե գին Ա Կա թո ղի կո սի 
հո գու խա ղա ղութ յան եւ հանգս տութ յան 
հա մար:

Հավատացյալների երկրպագության 
համար դուրս բերվեց աստվածամուխ 

սուրբ Գեղարդը

Հու լի սի 7ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ 
Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ա մե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը ե կե ղե ցա կան նե րի հան դի սա
վոր թա փո րով ա ռաջ նորդ վեց Միած նաէջ 
Մայր տա ճար: 

Նո րին Սր բութ յու նը Մայր տա ճա րի 
ա վան դա տունթան գա րա նից դուրս բե
րեց աստ վա ծա մուխ ս. Գե ղար դը՝ հա վա

տա ցե լոց օրհ նութ յան եւ երկր պա գութ յան 
հա մար: 

Հա յոց Հայ րա պե տը Պահ պա նիչ ա ղոթ
քով օրհ նեց ներ կա նե րին՝ հայ ցե լով Աստ
ծո պահ պա նութ յունն ու օգ նա կա նութ յունն 
ա մեն քին: 

Ս. Գե ղար դը Մայր տա ճա րում մնաց մին
չեւ Ե րե կո յան ժա մեր գութ յան ա վար տը:

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն այ ցե լեց մար տա կան դիր քեր
Հու լի սի 7ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ 

Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ա մե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սը Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի 
միա բան նե րի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լեց հայ
ադր բե ջա նա կան միջ պե տա կան սահ մա նի՝ 
նա խի ջե ւան յան հատ վա ծի տար բեր մար
տա կան դիր քեր: 

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին այն տեղ 
դի մա վո րե ցին ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պե տի տե ղա կալ 
գե նե րալլեյ տե նանտ Ս տե փան Գալստ յա նը, 
N զո րա մա սի հրա մա նա տա րա կան կազ
մը եւ ՀՀ ԶՈՒ հո գե ւոր ա ռաջ նորդ Վր թա նես 
եպս Աբ րա համ յա նը` գնդե րեց նե րի ու ղեկ
ցութ յամբ: 

Բա նա կի սպա նե րի եւ զին վոր նե րի հետ 
զրույ ցում Վե հա փառ Հայ րա պետն իր մտա
հո գութ յու նը հայտ նեց Ադր բե ջա նի կող մից 
վեր ջին շա բաթ նե րին սան ձա զերծ ված լար
վա ծութ յան ա ճի վե րա բեր յալ: Նո րին Սր
բութ յու նը, ա ղո թե լով հայ րե նի երկ րի խա
ղա ղութ յան հա մար, Երկ նա վո րից հայ ցեց, 
որ հա յոց զո րա կան նե րի բա զու կը միշտ 
հաղ թա կան լի նի, եւ կա րո ղա նան ի րենց քա
ջա րի ո գով պաշտ պա նել Հա յոց աշ խար հի 
խա ղա ղութ յու նը, ի րենց մայ րե րի եւ քույ րե
րի ան դոր րը:

Դիր քա պահ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ տե ղում 

դի տար կե լով վեր ջին զար գա ցում նե րը` Գա
րե գին Բ Կա թո ղի կոսն իր գնա հա տանքն ու 
օրհ նութ յու նը բե րեց մար տա կան հեր թա
պա հութ յուն ի րա կա նաց նող զին վոր նե րին 
ու նրանց ըն ծա յեց խա չեր ու Աստ վա ծա
շունչ մատ յան ներ` մաղ թե լով խա ղաղ ու 
անվ տանգ ծա ռա յութ յուն:

Հայ րեն յաց պաշտ պան նե րի հետ զրույ
ցում Վե հա փառ Հայ րա պե տը մաս նա վո րա

պես նշեց, որ հայ զին վո րը մշտա պես իր 
ա ղոթք նե րում է: Անդ րա դառ նա լով Բա նակ
Ե կե ղե ցի կա պին՝ Հա յոց Հայ րա պետն ընդգ
ծեց. « Տա րա կույս չու նե նաք, ինչ պես անց
յա լում, այն պես եւ այ սօր ու ա պա գա յում, 
հայ հո գե ւո րա կա նը լի նե լու է հայ զին վո րի 
կող քին, լի նե լու է ա ռաջ նագ ծում»: Սահ մա
նա պահ զին վո րա կան նե րին Ա մե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սը հրա վի րեց ծա ռա յութ յան 

ա վար տին այ ցե լել Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միա ծին 
եւ հյու րըն կալ վել Հա յոց Հայ րա պե տին: 

Զին վո րա կան նե րը շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե ցին Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին՝ 
օրհ նութ յան եւ զո րակ ցութ յան խոս քե րի հա
մար, ու փո խա դար ձա բար մաղ թե ցին ուժ ու 
եր կար տա րի նե րի կյանք Հա յաս տան յայց 
Ա ռա քե լա կան Ս. Ե կե ղե ցուն իր ծա ռա յութ
յան մեջ:
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Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի 
2017-2018 ուսումնական տարվա փակումը

Հ
ու լի սի 3ին, նա խա գա հութ յամբ Ն. Ս. 
Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ
րիարք եւ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո

սի, տե ղի ու նե ցավ Գե ւորգ յան հո գե ւոր ճե
մա րա նի` 20172018 ու սում նա կան տար վա 
փակ ման հան դի սութ յու նը:

Մի ջո ցա ռու մը բաց վեց միաս նա կան՝ Տե
րու նա կան ա ղոթ քով, ո րից հե տո հնչե ցին 
ՀՀ եւ ճե մա րա նի օրհ ներ գե րը: 

Այ նու հե տեւ խոսք ա սաց ճե մա րա նի տե
սուչ Գա րե գին վրդ. Համ բար ձում յա նը: 

« Յու րա քանչ յուր տա րի ճե մա րա նա կան 
կյան քի վրա, որ պես ան մո ռաց հի շա տակ 
ու սում նա կան բուռն գոր ծըն թա ցի, դաջ վում 
է ա ղո թա կան հո գե նո րոգ ապ րում նե րի ու 
պարզ ըն տա նե կան` քրիս տոն յա հա մայն
քին հա տուկ ան ցու դար ձի կնի քը: 

Հո գե ւոր կրթութ յան ա ռանց քում ըն կած 
է զո հո ղութ յան ո գին, ո րը թրծվե լով վե ցամ
յա բո վում՝ վե րած վում է ծա ռա յե լու պատ
րաս տա կա մութ յան: Ընդ ո րում, ճե մա րա նի 
կրթութ յու նը հա ջող ված պի տի հա մար վի, 
ե թե այս տեղ ա վար տող ցան կա ցած սան գի
տակ ցի, որ դե ռեւս մի ողջ օվկ յան գի տութ
յան եւ ի մաս տութ յան մնա ցել է անն վաճ իր 
կյան քում: Այ սու հան դերձ, իր տա րի նե րի 
ու սու մը բա րե րար հար թակ պի տի ստեղ
ծի ու ան հա գուրդ ցան կութ յուն՝ իր մնաց յալ 
ծա ռա յա կան կյան քը դարձ նե լու ոչ այլ բան, 
քան Աստ ծո մի ջո ցով աշ խար հը բա ցա հայ
տե լու ճամ փոր դութ յուն` չմո ռա նա լով ի հար
կե սուրբ Նա զիա զան ցի Հայ րա պե տի խոս
քե րը. « Հի շիր Աստ ծուն ա վե լի հա ճախ, քան 
դու շնչում ես», ա սաց տե սուչ հայր սուր բը:

Գա րե գին վար դա պե տը տե ղե կաց րեց 
ան ցած ու սում նա կան տա րում ար ձա
նագր ված հա ջո ղութ յուն նե րի մա սին: Տե
ղե կաց վեց, որ ըն թա ցիկ ու սում նա կան 
գոր ծըն թաց նե րը հա մեմ վե ցին մշա կու թա
յին մի ջո ցա ռում նե րի մաս նակ ցութ յամբ, 
միջ հա մալ սա րա նա կան գի տա կան ու 
սպոր տա յին ծրագ րե րով: Տե ղի ու նե ցավ ս. 
Հով հան Օձ նե ցի Կա թո ղի կո սի գա հա կալ
ման 1300ամ յա կին նվիր ված գի տա ժո
ղով, Մա ղա քիա արք. Օր ման յա նի մահ վան 
100ամ յա տա րե լի ցին նվիր ված նիստ: Ու
սում նա կան տար վա ըն թաց քում դա սա խո
սե լու հա մար ճե մա րան հրա վիր վե ցին հե
ղի նա կա վոր դա սա խոս ներ Ռու սաս տա նից, 
ԱՄՆից, Ֆ րան սիա յից, Իս րա յե լից եւ այլն: 
Գի տե լիք նե րը ծա ռա յութ յան մեջ կի րա ռե
լու նպա տա կով՝ ճե մա րա նա կան նե րից շա
տերն այ ցե լել են ման կատ ներ, ծե րա նոց
ներ, հի վան դա նոց ներ ու բա րե սի րա կան այլ 
կա ռույց ներ, նաեւ Ե րե ւա նի եւ Էջ միած նի 
տա րա ծաշր ջա նի ե րի տա սար դա կան ո րոշ 
հաս տա տութ յուն ներ: 

Տե սու չը հայտ նեց, որ Վե հա փառ Հայ րա
պե տի օրհ նութ յամբ այս տա րի եւս ճե մա
րա նի սա նե րը մե կամս յա ա մա ռա յին ծա
ռա յութ յան կմեկ նեն Հա յաս տա նի, ինչ պես 
նաեւ Ռու սաս տա նի, Եվ րո պա յի եւ ԱՄՆի 
թե մեր` հմտա նա լու թե մա կան, հով վա կան 
ծա ռա յութ յան մեջ: Տե ղե կաց վեց նաեւ, որ 
վեր ջերս տե ղի ու նե ցան Գե ւորգ յան հո գե ւոր 
ճե մա րա նի աս պի րան տու րա յի ա ռա ջին դի
մորդ նե րի ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րը, 
ին չի արդ յուն քում ա ռա ջի կա ու սում նա կան 

տա րում ճե մա րա նը կգոր ծի ամ բող ջա կան 
ե ռաս տի ճան կրթութ յան ձե ւա չա փով: 

Հայր սուրբն իր ե րախ տա գի տութ յու նը 
հայտ նեց դա սա խոս նե րին եւ տես չա կան 
կազ մին` նվի րու մի եւ շա հե կան հա մա գոր
ծակ ցութ յան, վե րա տե սուչ սրբա զա նին` 
օ ժան դա կութ յան եւ օգ տա կար խոր հուրդ
նե րի հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով ճե մա րա նի ու առ
հա սա րակ հո գե ւո րա կան նե րի կրթութ յան 
հան դեպ Նո րին Սր բութ յան ու շադ րութ յա
նը, որ պես ա պա ցույց հայ րա կան սի րո, այս 
ա ռա քե լութ յան հան դեպ մեծ հա վատ քի ու 
տե սիլ քի, հայր Գա րե գի նը Վե հա փառ Հայ
րա պե տին ճե մա րա նի տես չութ յան, դա
սա խո սա կան եւ ու սա նո ղա կան կազ մե րի 
ա նու նից փո խան ցեց ներ կա նե րի սերն ու 
որ դիա կան խո նար հու մը: 

Այ նու հե տեւ ե րաժշ տա կան կա տա րում նե
րով հան դես ե կավ Գե ւորգ յան հո գե ւոր ճե
մա րա նի երգ չա խում բը` ղե կա վա րութ յամբ 
Ար տա շես Բա բուր յա նի: Ու սա նո ղութ յան 
ա նու նից խոսք ա սաց ա վար տա կան՝ 6րդ 
լ սա րա նի սան Դա վիթ սրկ. Սա հակ յա նը, 
իսկ Նա րեկ Գաս պար յա նը (2րդ լ սա րան) 
աս մուն քեց Հ. Թու ման յա նի « Հայ րե նի քիս 
հետ» բա նաս տեղ ծութ յու նը: Քա հա նա յից 
պատ րաս տութ յան շրջա նա վարտ լսա րա
նի սա նե րի ա նու նից իր շնոր հա կա լա կան 
խոսքն ուղ ղեց ներ կա նե րին Մի քա յել դպիր 
Փար սա դան յա նը:

Ներ կա նե րին ող ջու նեց նաեւ Մայր Ա թո
ռի հո գե ւորկրթա կան բարձ րա գույն հաս
տա տութ յուն նե րի վե րա տե սուչ Գե ւորգ 
եպս Սա րո յա նը: Սր բա զան հայ րը, անդ րա
դառ նա լով օր վա խորհր դին, ի մաս նա վո
րի նշեց. « Հի րա վի սպաս ված է այ սօ րը թե՛ 
սա նի եւ թե՛ ման կա վար ժի հա մար: Սա կայն 
այդ սպա սու մը ճե մա րան ցու հո գե բա նութ
յան մեջ այն քան չի առնչ վում ար ձա կուր դի 
կամ հանգս տի գա ղա փա րի հետ, որ քան, որ 

կապ վում է գի տութ յան հա ջորդ աս տի ճա նը 
հաղ թա հա րե լու ա ռա ջադ րան քի հետ: Այդ 
գի տակ ցութ յան լույ սի ներ քո պետք է դի տել 
ու սում նա կան տար վա փակ ման հան դի
սա վոր ա րա րո ղութ յու նը, որն իր բնույ թով 
հա տուկ է միայն ճե մա րա նա կան մի ջա վայ
րին, ըստ էութ յան՝ տո նա կան: Գի տութ յան 
աս տի ճա նի հաղ թա հա րումն այլ խոս քով՝ 

ճե մա րա նա կան մի ջա վայ րում տո նա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի: Ա հա վա սիկ այ սօր 
մենք տո նում ենք այդ ի րա դար ձութ յու նը: 
Աշ խար հիկ հաս տա տութ յուն նե րը չու նեն 
այս ա վան դույ թը»:

Հան դի սութ յան ըն թաց քում կա տար վեց 
նաեւ նվի րա բաշ խութ յուն: Ա մե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի ձե ռամբ ուս ման մեջ բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յան եւ կար գա պա հութ յան 
հա մար պար գեւ նե րի ար ժա նա ցան տար
բեր լսա րան նե րի ու սա նող ներ: 

Վեր ջում ճե մա րա նի սա նե րին, դա սա
խոս նե րին եւ ներ կա ե կե ղե ցա կան նե րին իր 
պատ գամն ուղ ղեց Նո րին Սր բութ յուն Գա րե
գին Բ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը: 

« Մեր Սուրբ Ե կե ղե ցու կյան քում մեծ դե
րա կա տա րութ յուն եւ ա ռա քե լութ յուն է վե
րա պահ ված Գե ւորգ յան հո գե ւոր ճե մա
րա նին` կրթե լու, դաս տիա րա կե լու եւ «քաջ 
հո վիվ ներ» հասց նե լու Հայ Ե կե ղե ցու հա
մար, ով քեր Տի րո ջով զո րա ցած եւ մեր լու
սա միտ հայ րե րի հա վատ քով գո տեպնդ ված` 
պի տի շա րու նա կեն Ա վե տա րա նի լույ սը 
ջամ բել մեր «փոքր ա ծո ւին»` տե րու նա
պատ վեր սի րով, հա վատ քով ու հույ սով 
ա ռաջ նոր դե լով դե պի փրկութ յուն: Ճե մա
րա նը մեր Ե կե ղե ցու զար կե րակն է, ներ կա յի 
եւ ա պա գա յի առ հա վատչ յան, ո րի զո րա
ցումն անխ տիր ա մեն քիս սրբա զան պար
տա կա նութ յունն է: Հե տե ւա բար, ա ռա վել 
գուր գու րան քով պի տի մո տե նանք հո գե ւոր 
կրթութ յան եւ գի տութ յան այս լու սա վոր կա
ճա ռին` մեր արդ յու նա վոր նպաս տը բե րե լով 

ճե մա րա նի զար գաց մա նը եւ գոր ծու նեութ
յան արդ յու նա վոր մա նը: 

Այ սօր վա մեր կյան քի պայ ման նե րում, 
զա նա զան ներ քին ու ար տա քին մար տահ
րա վեր նե րին դեմ հան դի ման, մեր Սուրբ 
Ե կե ղե ցին եւ ժո ղո վուր դը կա րիքն ու նեն 
բարձր պատ րաստ վա ծութ յուն եւ մե ծա գույն 
նվի րում ու նե ցող ե կե ղե ցա կան նե րի, ով քեր 
ի րենց հո գե ւոր նե րու ժով, ի րենց հա վատ
քի եւ կյան քի օ րի նա կով պի տի շա րու նա
կեն ա ռաջ նոր դել եւ հով վել մեր ժո ղովր դին: 
Ժա մա նա կի բո լոր մար տահ րա վեր նե րին եւ 
խնդիր նե րին մեր պա տաս խա նը պետք է 
լի նի նաեւ ազ գի ու Ե կե ղե ցու պայ ծա ռութ
յան ու վե րել  քի մեծ տես լա կան ու նե ցող 
հո գե ւո րա կան նե րի նոր սերն դի պատ րաս
տութ յու նը: Մեր Սուրբ Ե կե ղե ցու, ազ գի ու 
հայ րե նի քի պայ ծա ռութ յան տե սիլքն է, որ 
պի տի ա ռաջ նոր դի մեզ քրիս տո սա պատ
վեր ա ռա քե լութ յան ճա նա պար հին: Որ պես 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս` ու րա խութ յամբ 
եւ հպար տութ յամբ ենք ար ձա նագ րում, որ 
մեր ե կե ղե ցա կա նաց շար քե րում բա զում 
են այդ պի սիք, ով քեր անտր տունջ, նա խան
ձախն դիր ո գով եւ ան սա կարկ նվիր վա ծութ
յամբ ի րենց ծա ռա յութ յունն են բե րում մեր 
ժո ղովր դին` չծնկե լով դժվա րութ յուն նե րի 
ա ռաջ, ար ձա նագ րե լով նո րա նոր հա ջո
ղութ յուն ներ ի րենց ծա ռա յութ յան մեջ», 
ա սաց Վե հա փառ Հայ րա պե տը: 

Նո րին Սր բութ յու նը ճե մա րա նա կան նե րին 
պատ գա մեց ա մե նայն նա խան ձախնդ րութ
յամբ շա րու նա կել տե րու նա վանդ սպա սա
վո րութ յու նը մեր ժո ղովր դի կյան քում` ա մուր 
պա հե լով ծա ռա յան վի րու մի կամ քը, ան սա
սան՝ հա վատ քը, եւ անմ նա ցորդ՝ սե րը Սուրբ 
Ե կե ղե ցու հան դեպ: « Թեեւ մեր ժա մա նա
կա ցույ ցի ծան րա բեռն վա ծութ յան պատ ճա
ռով հնա րա վոր չի լի նում ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պել ձեզ հետ, սա կայն դուք միշտ մեր 
ա ղոթք նե րում եք, մեր ու շադ րութ յան կենտ
րո նում: Ուս ման մեջ ար ձա նագ րած ձեր 
հա ջո ղութ յուն ներն ու րա խաց նում են Հայ
րա պե տիս, թե րա ցում նե րը՝ մտա հո գութ յուն 
պատ ճա ռում եւ բե րում անհ րա ժեշ տութ յու
նը՝ դա սա խո սա կան կազ մի հետ միա սին 
ա մեն ջանք գոր ծադ րե լու մշտա պես ձեր 
ուս ման ար գա սա վոր ման հա մար: Սի րե լի՛ 
սա ներ, տես նում եք, որ մեր Սուրբ Ե կե ղե
ցու դեմ ծա ռա ցած են ար դի աշ խար հի մար
տահ րա վեր նե րը, աշ խար հի կաց ման ըն
թացք նե րը, նոր ժա մա նակ նե րում հո գե ւո րի 
ան տես ման մի տում նե րը, ա ղանդ նե րի ներ
թա փան ցումն ու ա ղան դա վո րա կան նե րի 
քայ քա յիչ գոր ծե լա կեր պը: Այս ա մե նի առ ջեւ 
պի տի նա խան ձախն դիր լի նեք՝ հա վատ քով, 
գի տել  յաց պա շա րով զո րա նա լու, որ պես զի 
Ք րիս տո սի ա ռաք յալ նե րի պես շա րու նա կեք 
Կե նաց Խոս քը քա րո զել եւ Ա վե տա րա նի լույ
սը սփռել մեր ժո ղովր դի կյան քում», հա վե
լեց Հա յոց Հով վա պե տը` մաղ թե լով, որ ու շիմ 
եւ օ րի նա կե լի վար քով, գո վե լի նվի րու մով 
արդ յու նա վո րեն ի րենց ու սու մը հո գե ւոր կա
ճա ռում, որ պես զի կա րո ղա նան նո րա նոր 
հաղ թա նակ նե րով հյու սել հայ ժո ղովր դի եւ 
Հա յոց Ե կե ղե ցու նո րօր յա փառ քը:
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Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում մեկնարկեց ՀԵՀԵՄ

Հու լի սի 4ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ
րա գույն Պատ րիարք եւ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սի օրհ նութ յամբ Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած
նում մեկ նար կեց « Դե պի հայ րե նիք, դե պի 
Սուրբ Էջ միա ծին» հա մա հայ կա կան ե րի տա
սար դա կան հա վա քը` կազ մա կերպ ված Հայ 
Ե կե ղե ցու հա մաշ խար հա յին ե րի տա սար դաց 
միա վոր ման (ՀԵՀԵՄ) կող մից:

Հու լի սի 4ից 8ը Ծաղ կա ձո րում անց կաց
ված ե րի տա սար դա կան հա վա քին մաս նակ
ցեց ա վե լի քան քսան եր կիր ներ կա յաց նող 
շուրջ 400 ե կե ղե ցա սեր ե րի տա սարդ:

Հա վաքն սկսվեց ուխ տագ նա ցութ յամբ 
դե պի Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միա ծին, ուր ե րի տա
սարդ նե րը հան դի պում ու նե ցան Գա րե գին 
Բ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հետ: Նո րին 
Սր բութ յա նը դի մա վո րե ցին Հայ րա պե տա կան 
մաղ թեր գով:

Ուխ տա վոր նե րը հո գե ւոր դա սի ա ռաջ նոր
դութ յամբ ա ղո թե ցին, ո րից հե տո Վե հա փառ 
Հայ րա պետն ա ղոթք բարձ րաց րեց առ Աստ
ված ուխ տա վոր հա յոր դի նե րի եւ աշ խար
հասփ յուռ հա յութ յան բա րօ րութ յան, հայ րե
նի քի եւ Հա յոց Ե կե ղե ցու պայ ծա ռութ յան եւ 
ան սա սա նութ յան հա մար:

Այ նու հե տեւ ՀԵՀԵՄ հո գե ւոր պա տաս խա
նա տու, ԱՄՆ հա յոց ա րեւմտ յան թե մի ա ռաջ
նորդ Հով նան արք. Տեր տեր յա նը խոսք ուղ
ղեց Նո րին Սր բութ յա նը` տե ղե կաց նե լով, որ 
աշ խար հով ցրված թե մա կան կա ռույց նե րից 
ե րի տա սարդ ներն ուխ տագ նա ցութ յան են ե կել 
հայ րե նիք եւ Մայր Ա թոռ` ի րենց հո գի նե րում 
նո րո գե լու հայ րե նա սի րութ յան, ե կե ղե ցա սի
րութ յան եւ աստ ված սի րութ յան վեհ զգա ցում
նե րը, ե կել են ա ղոթ քով նո րոգ վե լու, Վե հա փառ 

Հայ րա պե տի օրհ նութ յամբ զո րա նա լու եւ վե
րա դառ նա լու ի րենց բնա կա վայ րեր:

Ա պա ներ կա նե րին իր պատ գա մը բե րեց 
Նո րին Սր բութ յուն Գա րե գին Բ Կա թո ղի կո սը` 
փառք եւ գո հութ յուն բարձ րաց նե լով առ Աստ
ված, որ ար ժա նաց րել է ե րի տա սար դութ յանն 
այս շնորհ նե րին՝ հո գե ւոր ա ռաջ նորդ նե րի հետ 
ուխ տի գա լու եւ մեկ տեղ վե լու Սուրբ Էջ միած
նում, Միած նաէջ տա ճա րում հայ ցե լու Երկ նա
վո րի օրհ նութ յուն նե րը Հա յոց աշ խար հի եւ աշ
խար հասփ յուռ մեր ժո ղովր դի հա մար: 

Նո րին Սր բութ յու նը գո հու նա կութ յամբ ընդգ
ծեց, որ ե րի տա սար դութ յան տար վա ա ռի թով, 
Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տութ յան եւ 
մա յիս յան հե րո սա մար տե րի 100ամ յակ նե
րի խորհր դի լույ սի ներ քո աշ խար հասփ յուռ 
տար բեր հա մայնք նե րում եւ թե մե րում կազ մա
կերպ ված զա նա զան հա վաք նե րով, միջ թե մա
կան ե րի տա սար դա կան հան դի պում նե րով ու 
մի ջո ցա ռում նե րով անդ րա դարձ է կա տար վել 
այն ա ռա քե լութ յա նը, ո րին կոչ ված է հայ ե րի
տա սարդն ազ գա յինե կե ղե ցա կան կյան քում, 
ինչ պես նաեւ ազ գա յին կյան քը հու զող խնդիր
նե րին, Ե կե ղե ցու առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ
րա վեր նե րին:

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ուխ տագ նա
ցութ յու նը դե պի Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միա ծին եւ 
հայ րե նիք ե րի տա սար դա կան տար վա բարձ
րա կե տը նկա տեց` նշե լով. «Ար դա րեւ, ո՞ւր, 
ե թե ոչ հայ րե նի քում պի տի կազ մա կերպ վեր 
հիմ նա կան մի ջո ցա ռու մը. հայ րե նիք, ուր մեր 
պատ մութ յունն է փա ռա պանծ՝ մեր ժո ղովր դի 
ի րա գոր ծում նե րով, քրտին քով ու ար յամբ ձեռք 
բեր ված հաղ թա նակ նե րով: Հայ րե նիք, որ տեղ 
եւ ներ կան է մեր ժո ղովր դի՝ իր բա զում մար

տահ րա վեր նե րով ու խնդիր նե րով, ո րոնց լուծ
մա նը կոչ ված ենք մենք՝ մեր ժո ղովր դի յու րա
քանչ յուր զա վա կի եւ մեր Ե կե ղե ցու հո գե ւոր 
սպա սա վոր նե րի հետ: Հայ րե նիքն է նաեւ մեր 
լու սա վոր ա պա գան: Մեր հույ սե րը սեր տո րեն 
կապ ված են հայ րե նի քի հետ, եւ նրա ա պա գա
յի կերտ ման գոր ծում յու րա քանչ յուր անձ, յու
րա քանչ յուր հա յոր դի ու նեն ի րենց սրբա զան 
ու նվի րա կան պար տա կա նութ յու նը...»:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը հաս տա տեց, որ 
հա վա քի օ րե րին ե րի տա սարդ նե րը պի տի 
շրջեն հայ րե նի քում, ա ղո թեն սրբա զան տա
ճար նե րում ու վան քե րում, այ ցե լեն նվի րա կան 
եւ սրբա զան վայ րեր` Ծի ծեռ նա կա բերդ, Օ շա
կան եւ Սար դա րա պատ, ի րենց հա յացքն ուղ
ղեն դե պի Ար ցախ եւ Ա րա րատ լե ռը, շփվե լով 
հա յաս տա նաբ նակ ի րենց եղ բայր նե րի ու քույ
րե րի հետ` պի տի հա ղորդ դառ նան երկ րի առ
ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին, ներշնչ
վեն հայ րե նի քի ի րա կա նութ յամբ, որ նոր 
հնա րա վո րութ յուն ներ է բա ցում մեր ժո ղովր դի 

առ ջեւ՝ կեր տե լու ե րազ նե րի իր հու սա բեր, լու
սա վոր եր կի րը:

«...Այս ա մե նի մեջ, սի րե լի նե՛ր, դուք պի տի 
անդ րա դառ նաք ձեր կոչ մանն ու ա ռա քե լութ
յա նը, ձեր դե րա կա տա րութ յա նը: Ե րի տա
սարդ ներդ նե րուժն եք ազ գի, հզոր ու շար ժիչ 
ու ժը, եւ դուք պետք է այդ վստա հութ յամբ հրա
շա գոր ծեք մեր հայ րե նա կան, ազ գա յինե կե ղե
ցա կան կյան քում: Դուք, որ հա մախմբ ված եք 
Ե կե ղե ցու կա մար նե րի ներ քո, դուք, որ ձեր հո
գին բա ցել եք Աստ ծուն, դուք, որ ձեր սրտե րի 
մեջ կրում եք Ա վե տա րա նի լույ սը, Ք րիս տո սի 
պատ վի րան ներն ու պատ գամ նե րը, ինչ պես 
քիչ ա ռաջ ըն թերց ված Ա վե տա րա նում ունկն
դիր ե ղաք, պի տի դառ նաք ա ղը ազ գա յին մեր 
կյան քի, համ պի տի տաք մեր կյան քին՝ ձեր 
ար ժա նա վոր գոր ծե րով, ձեր նվիր յալ հա վատ
քով, ձեր հո գուց ու շուր թե րից առ Աստ ված 
բարձ րա ցող մշտա հունչ ա ղոթք նե րով: Ա վե
տա րա նի խոս քի հա մա ձայն՝ դուք պի տի լի նեք 
լույ սը կյան քի՝ ձեր նե րու ժով ու հա վատ քի զո
րութ յամբ», ա սաց Գա րե գին Բ Ա մե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը` հայ ցե լով, որ Տերն Իր շնորհ նե
րը հե ղի ե րի տա սարդ նե րի եւ աշ խար հասփ
յուռ հայ ժո ղովր դի կյան քից ներս, որ պես զի 
յու րա քանչ յուրն ապ րի ազ գի, հայ րե նի քի եւ 
Սուրբ Ե կե ղե ցու առ ջեւ պարտ քի բարձր գի
տակ ցութ յամբ: 

Այս ա ռի թով Նո րին Սր բութ յունն իր գնա
հա տան քը փո խան ցեց ՀԵՀԵՄ հո գե ւոր պա
տաս խա նա տու Հով նան ար քե պիս կո պո սին, 
ով կա ռույ ցի հաս տատ ման ա ռա ջին իսկ օր
վա նից սի րով, հանձ նա ռութ յամբ եւ նա խան
ձախնդ րութ յամբ կա տա րեց իր պար տա կա
նութ յուն նե րը՝ պար բե րա բար ե կե ղե ցա սեր 
ե րի տա սարդ նե րի հա մախմ բում ներ կազ մա
կեր պե լով ինչ պես հա յաս տան յան, այն պես 

եւ սփյուռք յան թե մե րում: Հա յոց Հով վա պե տը 
նաեւ իր օրհ նութ յու նը բե րեց թե մա կալ բո լոր 
ա ռաջ նորդ նե րին, ով քեր քա ջա լե րում, խրա
խու սում եւ հո վա նա վո րում են ե կե ղե ցա սեր 
ե րի տա սար դաց միութ յուն նե րի աշ խա տան քը: 

Վեր ջում Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը մաղ
թեց, որ Աստ ված զո րաց նի հա յոց ե րի տա սար
դութ յա նը՝ իր ա ռա քե լութ յու նը փառ քով կա տա
րե լու եւ ար ժա նի լի նե լու քաջ ու մե ծա գործ մեր 
հայ րե րի սրբա զան գոր ծին: 

Վե հա փառ Հայ րա պե տի օրհ նութ յան խոս
քից հե տո ե րի տա սարդ նե րը եր գե ցին «Էջ 
Միա ծինն ի Հօ րէ» շա րա կա նը:

Մայր Ա թո ռում ե րի տա սարդ նե րը հո գե ւոր 
հո վիվ նե րի եւ ՀԵՀԵՄ կենտ րո նա կան գրա
սեն յա կի աշ խա տա կից նե րի ու ղեկ ցութ յամբ 
այ ցե լե ցին Մայր տա ճար, ծա նո թա ցան թան
գա րան նե րում պահ վող սրբութ յուն նե րին եւ 
պատ մա կան ե կե ղե ցա կանազ գա յին ար ժեք
նե րին:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
ներկա գտնվեց համահայկական 
երիտասարդական հավաքի 
բացմանը

Հու լի սի 5ի ե րե կո յան Ա մե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սը Ծաղ կա ձո րում ներ կա գտնվեց Հայ 
Ե կե ղե ցու հա մաշ խար հա յին ե րի տա սար դաց 
միա վոր ման (ՀԵՀԵՄ) « Դե պի հայ րե նիք, դե պի 
Սուրբ Էջ միա ծին» հա մա հայ կա կան ե րի տա
սար դա կան հա վա քի բաց մա նը: 

Ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում Նո րին Սր բութ
յու նը հայ րա պե տա կան իր պատ գամն ուղ ղեց 
Հա յաս տա նի եւ Սփ յուռ քի տար բեր թե մե րից 
ե կե ղե ցա կան նե րի ա ռաջ նոր դութ յամբ ժա մա
նած ե րի տա սարդ նե րին: 

Ու րա խութ յուն հայտ նե լով ե կե ղե ցա սեր 
ե րի տա սարդ նե րի հա վա քի ա ռի թով՝ Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սը մաս նա վո րա պես ա սաց.

« Մեզ հա մար խո րին գո հու նա կութ յուն էր 
այ սօր՝ ա ռա վոտ յան, ող ջու նե լու ձեզ հա յոց 
հո գե ւոր կենտ րո նում եւ Մեր օրհ նութ յուն նե րը 
վերս տին բե րե լու ա մեն քիդ: « Դե պի հայ րե նիք, 
դե պի Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միա ծին» խո րա գի րը 
կրող այս ուխ տագ նա ցութ յան բո լոր մաս նա
կից նե րիդ հա մախմ բու մը Հա յաս տա նում, 
ա ղոթք նե րի մեկ տե ղու մը եւ մեր նվի րա կան 
սրբա վայ րեր այ ցե լութ յուն նե րը պի տի լի նեն 
ձեզ հա մար հո գու նո րո գութ յան, երկ նա յին 
օրհ նութ յուն նե րի ա ռա տութ յան աստ վա ծա
պար գեւ շնորհ: Դուք, հայ րե նի երկ րում հա
մախմբ վե լով, վկա յում եք ձեր միաս նութ յու նը 
հա վատ քով, ձեր հայ րե նա սի րութ յու նը, ձեր 
ազ գան վեր ու ե կե ղե ցա սեր ո գին, որ ե րի տա
սարդ նե րիդ ա ռաջ նոր դում է ձեռք բե րում նե րի 
ու հա ջո ղութ յուն նե րի: 100ամ յա հե րո սա կան 
պատ մութ յուն ու նե ցող Սար դա րա պա տից, 

 Գե րա գույն հո գե ւոր խորհր դի ժո ղով Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նում
Հու լի սի 10ին, նա խա գա հութ յամբ Ն. Ս. Օ. 

Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, Մայր Ա թոռ Ս. 
Էջ միած նում տե ղի ու նե ցավ Գե րա գույն հո գե
ւոր խորհր դի ժո ղով:

Անդ րա դարձ կա տար վեց Մայր Ա թոռ Ս. 
Էջ միած նի դեմ վեր ջին շա բաթ նե րին ի րա
կա նաց վող հա կա կա նո նա կան գոր ծո ղութ
յուն նե րին, այդ թվում եւ դի վա նա տան շենք 
ներ խու ժե լու եւ Մայր Ա թո ռի աշ խա տան
քը խո չըն դո տե լու փաս տե րին: Քն նար կե լով 
ստեղծ ված կա ցութ յու նը՝ ԳՀԽ ան դամ ներն 
ա նըն դու նե լի եւ դա տա պար տե լի նկա տե ցին 
հայտ նի նա խա ձեռ նութ յան որ դեգ րած քայ
լե րը, ո րոնք խա թա րում են նե րե կե ղե ցա կան 
ան դորրն ու գայ թակ ղութ յուն դառ նում հա վա
տա ցե լոց հա մար: 

Տե ղե կաց վեց, որ խնդրի առն չութ յամբ 
ի րենց ան հանգս տութ յան եւ դա տա պար
տութ յան խոսքն են հնչեց րել բա զում հա վա
տաց յալ ներ ինչ պես Հա յաս տա նից, այն պես 
եւ Սփ յուռ քից, ե պիս կո պո սաց դա սը եւ բազ

մա թիվ ե կե ղե ցա կան ներ: Մայր Ա թոռ Սուրբ 
Էջ միած նի միա բան նե րը 6 հու լի սի, 2018 թվա
կիր խնդրագ րով դի մել են Ա մե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սին՝ Կոր յուն ա բե ղա յին պա տաս խա
նատ վութ յան են թար կե լու խիստ մի ջոց նե րի 
ձեռ նարկ ման վե րա բեր յալ: Իսկ Մայր Ա թո ռի 
կար գա պա հա կան հանձ նախմ բի՝ հու լի սի 6ի 
նիս տում միա ձայն ո րո շում է կա յաց վել՝ ա ռա

ջար կե լ Նո րին Սր բութ յա նը կար գա լույծ հռչա
կե լ Կոր յուն ա բե ղա Ա ռա քել  յա նին: 

Այ սու հան դերձ, ել նե լով Ե կե ղե ցու կող մից 
սե րը եւ նե րո ղամ տութ յու նը քրիս տո նեա կան 
մո տե ցու մի եւս մի մի ջոց ար տա հայ տե լու 
ա ռա քե լութ յու նից՝ Գե րա գույն հո գե ւոր խոր
հուր դը, ան սա լով Գա րե գին Բ Ա մե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի հոր դո րին, ո րո շեց մեկ շա բաթ յա 

վերջ նա ժամ կետ սահ մա նել, որ պես զի անդ
րա դար ձու մի եւս մեկ ա ռիթ ըն ծայ վի նա խա
ձեռ նութ յան ան դամ նե րին՝ դա դա րեց նե լու 
հա կա կա նո նա կան ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը 
եւ զղջման ու ա պաշ խա րութ յան ճա նա պար
հով վե րա դառ նա լու Սուրբ Էջ միած նի խնա մա
կալ հո վա նու ներ քո: Կոր յուն ա բե ղա յի հա մար 
ո րոշ վեց անդ րա դար ձու մից հե տո սահ մա նել 
ա պաշ խա րութ յան շրջան՝ վան քե րից մե կում: 
Ժո ղո վին Հայ Ե կե ղե ցու հա մաշ խար հա յին 
ե րի տա սար դաց միա վոր ման հո գե ւոր պա
տաս խա նա տու Հով նան արք. Տեր տեր յա նը 
զե կույց ներ կա յաց րեց « Դե պի հայ րե նիք, դե պի 
Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծին» հա մա հայ կա կան 
ե րի տա սար դա կան ուխ տագ նա ցութ յան արդ
յունք նե րի վե րա բեր յալ: ԳՀԽ ան դամ նե րը գնա
հա տանք հայտ նե ցին կազ մա կեր պիչ հանձ
նախմ բին՝ հա վա քի բա րե հա ջող անց կաց ման 
հա մար: Կա րե ւոր վեց նաեւ ՀԵՀԵՄ կենտ րո նա
կան գրա սեն յա կի եւ թե մե րի ե րի տա սար դա
կան կա ռույց նե րի հե տե ւո ղա կան աշ խա տան
քը ե րի տա սար դութ յան հետ:
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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ա մե նայն Հա

յոց Կա թո ղի կո սի հայ րա պե տա կան տնօ րի նութ յամբ կա տար վել են Մայր 
Ա թոռ Ս. Էջ միած նի միա բան նե րի նոր նշա նա կում ներ:

Ա վար տած նկա տե լով Ի սա հակ վրդ. Պո ղոս յա նի՝ Բուլ ղա րիա յի հա յոց 
թե մում ա ռաջ նոր դի պաշ տո նա վար ման շրջա նը՝ հայր սուր բը ծա ռա
յութ յան է կոչ վել Ուկ րաի նա յի հա յոց թե մում՝ թե մա կալ ա ռաջ նոր դի իշ
խա նութ յան ներ քո:

Զա վեն վրդ. Յա զիչ յա նը, ա զատ վե լով Ե գիպ տո սի հա յոց թե մում 
ստանձ նած պար տա կա նութ յուն նե րից, հո գե ւոր սպա սա վո րութ յու նը 
կշա րու նա կի Ե րե ւա նի Ս. Գ րի գոր Լու սա վո րիչ մայր ե կե ղե ցում՝ հո գե ւոր 
տես չի իշ խա նութ յան ներ քո:

Ա ղան աբղ. Երն ջակ յա նը, ա զատ  վե լով Վե հա փառ Հայ րա պե տի գա վա
զա նակ րի պար տա կա նութ յուն նե րից, մեկ նել է ու սու մը շա րու նա կե լու 
Ի տա լիա յում: 

Ա նա նիա աբղ. Ծա տուր յա նը, ով ա վար տել է ու սում նա ռութ յունն Ա մե
րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում, հայ րա պե տա կան տնօ րի նութ յամբ 
նշա նակ վել է գա վա զա նա կիր:

Նժ դեհ քհն. Քե շիշ յա նը ծա ռա յութ յան է կոչ վել Բուլ ղա րիա յի հա յոց թե
մում` թե մա կալ ա ռաջ նոր դի իշ խա նութ յան ներ քո:

Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի 2017-
2018 ուսումնական տարվա փակումը
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Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նաեւ հայ րա պե
տա կան իր օրհ նութ յունն ու գնա հա տան քը հայտ
նեց Մայր Ա թո ռի հո գե ւորկրթա կան հաս տա տութ
յուն նե րի վե րա տե սուչ Գե ւորգ եպս Սա րո յա նին, 
Գե ւորգ յան հո գե ւոր ճե մա րա նի տե սուչ Գա րե գին 
վրդ. Համ բար ձում յա նին, տես չա կան կազ մին եւ 
բա րե ջան դա սա խոս նե րին՝ ի րենց նվիր յալ գոր ծու
նեութ յան հա մար: 

Նո րին Սր բութ յունն իր գնա հա տան քը հայտ նեց 
նաեւ այն հո գե ւո րա կան նե րին, ով քեր ի րենց ծա
ռա յութ յան հետ մեկ տեղ ազ նիվ նպաստ են բե րում 
ճե մա րա նա կան նե րի կրութ յանն ու ճե մա րա նի գոր
ծու նեութ յան ար գա սա վոր մա նը` պատ գա մե լով մեծ 
ու շադ րութ յամբ, հույժ կա րե ւո րու մով շա րու նա կել 
դա սա խո սա կան ի րենց ծա ռա յութ յամբ կրթել ու դաս

տիա րա կել ի րա պես նվիր յալ եւ լու սա միտ ե կե ղե ցա
կան նե րի, Տի րոջ հնձի հա մար պատ րաս տել սա հակ
մես րոպ յան ո գով նոր մշակ նե րի:

Նո րին Վե հա փա ռութ յունն ա ղո թեց, որ Բարձր յալն 
Աստ ված ան սա սան պա հի ու պահ պա նի մեր հայ
րե նի քը եւ Ա ռա քե լա կան Սուրբ Ե կե ղե ցին, զո րա վոր 
պա հի եղ բայր սի րութ յան եւ նվի րու մի ո գին Գե ւորգ
յան հո գե ւոր ճե մա րա նում, որ պես զի Հայ Ե կե ղե ցու 
կրթա կան դարբ նո ցից դուրս ե կած շրջա նա վարտ
նե րը ժրա ջան ծա ռա յութ յամբ հո գե ւոր նոր շունչ հա
ղոր դեն մեր ժո ղովր դի կյան քին:

Հան դի սութ յու նը եզ րա փակ վեց հայ րա պե տա կան 
Պահ պա նիչ ա ղոթ քով:

Ան ցած տա րում ճե մա րանն ու նե ցել է 106 ու սա նող, 
հաս տա տութ յու նում դա սա վան դել է  25 հո գե ւո րա
կան եւ 41 աշ խար հա կան դա սա խոս: Այս տա րի ճե
մա րանն ա վար տեց 27 սար կա վագ:

մա յիս յան ա զա տա մար տե րից մին չեւ օրս հայ 
ե րի տա սար դի անմ նա ցորդ նվի րու մով է նաեւ, 
որ մեր ազ գը ձեռք բե րում ներ է կեր տել, ազ գա
յին գի տակ ցութ յունն ու ո գին բարձ րաց րել:

Ե րի տա սար դութ յունն ա մուր է պա հել հա
րա զատ մեր բնօր րա նը, պաշտ պա նել եւ այ սօր 
էլ պաշտ պա նում է Մայր հայ րե նի քը՝ Հա յաս
տանն ու Ար ցա խը, ուր դա րեր ի վեր, ա վե տա
րա նա կան խոս քին հա մա հունչ, մեր նախ նի
ներն ամ բա րել են բյու րա վոր հո գե ւոր գան ձեր` 
ի րենց սրտե րը նո րո գե լով հա վատ քի ու սի րո 
գոր ծե րով: Դուք եք, սի րե լի նե՛ր, մեր ազ գի ու 
Ե կե ղե ցու ա պա գան, այ լեւ ներ կա յի կեր տող
նե րը, ձեր ջան քե րով հայ րե նա կան եւ հո գե ւոր 
մեր կյան քում հա ճախ անհ նա րի նը դառ նում 
է հնա րա վոր, եւ ար ձա նագր վում են նո րա նոր 
ի րա գոր ծում ներ ու հաղ թա նակ ներ ազ գա յին 
ու ե կե ղե ցա կան մեր ան դաս տա նում:

Իս կա պես, հայ լի նելն ա ռա քե լութ յուն է: Այդ 
ա ռա քե լութ յու նը թե՛ այս տեղ՝ հայ րե նի քում, եւ 
թե՛ սփյուռ քում են թադ րում է հո գե ւոր ու ազ
գա յին ար ժե հա մա կար գի պահ պա նութ յուն ու 
զո րա ցում: Զա նա զան հա մայնք նե րի ե կե ղե ցա
սի րաց եւ այլ կա ռույց նե րին ան դա մակ ցե լով` 
դուք գո վե լի նպաստ եք բե րե լու ե րի տա սար
դութ յան շրջա նակ նե րում մեր հա վատ քի, մշա
կույ թի ու լեզ վի պահ պա նութ յու նը կա րե ւո րե լու, 
ազ գա յին կյան քում ձեր դե րա կա տա րութ յու նը 
հստա կեց նե լու եւ գո վար ժան հանձ նա ռութ յուն
ներ ստանձ նե լու հա մար: Այդ ա ռա քե լութ յու
նը չի կա րող ամ բող ջա կան լի նել հայ րե նի քից 
կտրված ու հայ րե նա կան կյան քին ան հա ղորդ 
լի նե լով: Այս տեղ են մեր նվի րա կան սրբութ յուն
նե րը, հի շա տակ նե րը, մեր ժո ղովր դի հա վա տա
վոր հո գու վկա յութ յուն նե րը: Հայ րե նի քում է մեր 
բա րե փոխ վող ներ կան՝ լու սա վոր նոր գա լի քի 
վճռա կա նութ յամբ ու տես լա կա նով: Այ սօր, երբ 
Հա յաս տա նի առ ջեւ բաց ված են նոր հե ռան
կար ներ, դուք նո րո վի եք առնչ վե լու հայ րե նա
կան կյան քին՝ ամ րա նա լով մեր հա րա զատ երկ
րին ու պե տութ յա նը ձեր նե րու ժը բե րե լու կամ քի 
մեջ: Հայ րե նիքն է մեր մե ծա գույն գան ձը, եւ 
այս տեղ պի տի լի նեն նաեւ ձեր սրտե րը՝ սե րը, 
նվի րումն ու նա խան ձախնդ րութ յու նը առ հայ
րե նին, ըստ ա վե տա րա նա կան խոս քի՝ «Ուր ձեր 
գան ձերն են, այն տեղ եւ ձեր սրտե րը կլի նեն»:

Գա րե գին Բ Վե հա փառ Հայ րա պե տը նաեւ 
անդ րա դար ձավ հայ հա սա րա կութ յան առ ջեւ 
ծա ռա ցած զա նա զան մար տահ րա վեր նե րին: 
Այս կա պակ ցութ յամբ Նո րին Սր բութ յու նը նշեց. 
« Սի րե լի նե՛ր, դա րեր ի վեր, հա յոց մեծ դար
ձից մին չեւ գրե րի գյուտ ու մին չեւ Սար դա րա
պատ, Ար ցախ յան հե րո սա մարտ ու մեր օ րեր, 
հա յը չի պատ կե րաց րել իր կյանքն ու գո յութ
յունն ա ռանց քրիս տո նեա կան իր հա վատ քի, 
ա ռանց ազ գա յին իր ինք նութ յան: Պատ մութ
յան տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում 

մար տահ րա վեր ներ են ա ռաջ ե կել՝ ուղղ ված 
թե՛ մեր հա վատ քի եւ թե՛ ազ գա յին ար ժե հա մա
կար գի դեմ: Սուրբ Պո ղոս ա ռաք յալն ա սում է. 
« Բայց հա վա տա րիմ է Աստ ված, որ ձեզ ա վե
լի փոր ձութ յան մեջ չի գցե լու, քան կա րող եք 
տա նել. այլ՝ փոր ձութ յան հետ փրկութ յան ելք 
էլ է ցույց տա լու, որ պես զի կա րո ղա նաք համ
բե րել» (Ա Կորնթ. Ժ 13): Այ սօր էլ բա զում են 
խնդիր նե րը, որ ծա ռա ցած են մեր ազ գի առ
ջեւ Հա յաս տա նում եւ Սփ յուռ քում: Սի րե լի նե՛ր, 
միաս նա կան հա մախմ բող ո գին, որ առ կա է 
ձեր մեջ, պի տի դառ նա թթխմոր հա մազ գա յին 
մեր կյան քի զար թոն քի: Ճշ մա րիտ քրիս տոն
յան գի տի, որ իր յու րա քանչ յուր օ րը պար գեւ 
է իր Ա րար չից, եւ որ այդ պար գեւն ա ռա վել 
պայ ծա ռա զարդ վում է առ Աստ ված հա վատ
քից ճա ռա գող սի րով, հա վա տա վոր գոր ծե րով:

Մեր մաղ թանքն ու հոր դորն է ձեզ, որ պես զի 
ձեր բնա կա վայ րե րում, ըն կե րա յին ձեր շրջա
պա տում եւ ձեր ըն տա նիք նե րում մշտա պես 
լի նեք Աստ ծո պատ գա մա բեր ներ, Ք րիս տո սի 
սի րո ե րաշ խա վոր ներ, մեր Սուրբ Ե կե ղե ցու 
եւ հայ րե նի քի հա րա զատ զա վակ ներ, որ պես
զի ձեր բա րի հա վատ քից բխող հայ րե նան վեր 
ու ազ գա շեն գոր ծե րով, յու րա քանչ յուրդ ձեր 
կա րո ղութ յուն նե րի չա փով ներդ րում բե րեք 
Հա յաս տա նում եւ Սփ յուռ քում հայ կյան քի բա
րօ րութ յանն ու բար գա վաճ մա նը, նոր ձեք բե
րում նե րի ու հա ջո ղութ յուն նե րի կերտ մա նը»:

Հա յոց Հայ րա պե տը մաղ թեց, որ Տի րոջ կող
մից ե րի տա սար դաց հո գի նե րում ցան ված 
սեր մերն ա ռա տա պես պտղա բե րեն ազ նիվ, 
նվիր յալ գոր ծե րով:

Վեր ջում Նո րին Սր բութ յու նը պա տաս խա
նեց հա վա քի մաս նա կից ե րի տա սարդ նե րի 
հար ցե րին, ո րոնք վե րա բե րում էին Հայ Ե կե ղե
ցու առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին եւ 
դրանց հաղ թա հար մանն ուղղ ված ջան քե րին, 
Ե կե ղե ցու քա րոզ չա կան եւ հով վա կան ա ռա
քե լութ յա նը եւ դրա նում ե րի տա սար դութ յան 
դե րա կա տա րութ յա նը: Ի պա տաս խան ե րի
տա սարդ նե րի հար ցում նե րի՝ Գա րե գին Բ Հայ
րա պետն անդ րա դար ձավ նաեւ իր հո գե ւոր 
փոր ձա ռութ յա նը եւ կյան քի ու ղուն: 

Համահայկական 
երիտասարդական հավաքն 
ամփոփվեց ուխտի Պատարագով 

Հու լի սի 8ին` մեր Տեր եւ Փր կիչ Հի սուս 
Ք րիս տո սի Ս. Պայ ծա ռա կեր պութ յան տո նին, 
Ե րե ւա նի Ս. Գ րի գոր Լու սա վո րիչ մայր ե կե ղե
ցում, հան դի սա պե տութ յամբ Ա մե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի, մա տուց վեց Պա տա րագ, ո րով 
ամ փոփ վեց հա մա հայ կա կան ե րի տա սար
դա կան հնգօր յա հա վա քը: Պա տա րա գիչն էր 
ՀԵՀԵՄի հո գե ւոր պա տաս խա նա տու, ԱՄՆ 

հա յոց ա րեւմտ յան թե մի ա ռաջ նորդ Հով նան 
արք. Տեր տեր յա նը:

Սր բա զան ա րա րո ղութ յա նը ներ կա հա վա
քի շուրջ չորս հար յուր մաս նա կից նե րը եւ այս 
ա ռի թով տար բեր թե մե րից ժա մա նած ե րի տա
սարդ նե րը զան գա կա տան առ ջեւ ող ջու նե ցին 
Վե հա փառ Հայ րա պե տին, ով զան գե րի ա վե
տա բեր ղո ղանջ նե րի ներ քո ե կե ղե ցա կան նե րի 
թա փո րով ա ռաջ նորդ վեց տա ճար, ուր նաեւ իր 
խո նար հու մը բե րեց գավ թում ամ փոփ ված մեր 
հա վա տի հայր սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ Հայ
րա պե տի մա սունք նե րին:

Ուխ տի Պա տա րա գի ըն թաց քում պա տա
րա գիչ Հով նան սրբա զանն անդ րա դարձ կա
տա րեց տո նի խորհր դին եւ այդ խորհր դով 
յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա յի կյան քի պայ ծա ռա
կերպ ման անհ րա ժեշ տութ յա նը: « Մեր Թա բոր 
լե ռը Հա յաս տանն է, ո րով հե տեւ այս սուրբ հո ղի 
վրա ի ջավ Միա ծին Որ դին: Ա մեն ան գամ, երբ 
ոտք ենք դնում Մայր Հա յաս տան, Ս. Էջ միա ծին, 
նո րո գում ենք մեր կյանքն Աստ ծուն ըն ծա յե լու 
ուխ տը՝ մեր հո գու մեջ կրե լու պատ կե րը Սուրբ 
Էջ միած նի, հա վատ քի տե սիլ քը մեր նախն յաց, 
մեր ներ կան ի մաս տա վո րե լու հո գե ւոր ու բա
րո յա կան ար ժեք նե րով եւ գա լիք սե րունդ նե րի 
կյան քը լու սա վո րե լու ե կե ղե ցան վեր ու ազ գայ
նա սեր գա ղա փա րա խո սութ յամբ: Դ րա հա մար 
է, որ երկ րոր դում ենք ա ռաք յա լի խոս քը՝ ա սե լով՝ 
Տեր, բար վոք է, որ այ սօր այս տեղ ենք», մաս
նա վո րա պես նշեց սրբա զա նը:

Հով նան ար քե պիս կո պո սը նաեւ խո սեց 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ նութ յամբ այս 
օ րե րին Հա յաս տա նում անց կաց վող հա մա հայ

կա կան ե րի տա սար դա կան հա վա քի ըն թաց
քի մա սին: Սր բա զանն ընդգ ծեց, որ անց նող 
օ րե րին ե րի տա սարդ ներն ի րենց զրույց նե
րի, խորհր դա ծութ յուն նե րի եւ ընդ հան րա կան 
ա ղոթ քի շնոր հիվ լցվե ցին հայ րե նի քի եւ Ս. 
Էջ միած նի խորհր դով եւ հի րա վի պայ ծա ռա
կերպ ված վե րա դառ նա լու են ի րենց երկր ներ՝ 
ի րենց հետ տա նե լով Նո րին Սր բութ յան հայ
րա կան սերն ու օրհ նութ յու նը եւ ա մե նա կա
րե ւո րը՝ հայ րե նի քով, Ս. Էջ միած նով ապ րե լու 
խոր հուր դը: 

Քա րո զի ա վար տին ե րի տա սարդ ներն ըն
թեր ցե ցին ի րենց ուխ տա գի րը.

«Ուխ տի ենք ե կել Մայր Հա յաս տան, Ս. 
Էջ միա ծին: Եվ այժմ, ուխ տագ նա ցութ յան 
մաս նա կից ներս, Ս. Էջ միած նի մշտա նո րոգ 
օրհ նութ յան ներ քո եւ ներ կա յութ յամբ Մայր 
Ա թո ռիս ազ գըն տիր գա հա կա լի, հո գե ւոր դա
սի եւ հա մայն հա վա տա ցե լոց՝ ուխ տում ենք լի
նել Աստ ծո պատ վի րան նե րին հե տե ւող եւ մեր 

կեն դա նի հա վատ քը բա րի գոր ծե րով փաս տող 
ճշմա րիտ քրիս տոն յա ներ:

Ուխ տի ենք ե կել Մայր Հա յաս տան, Սուրբ 
Էջ միա ծին: Հա վատ քի ճշմա րիտ գի տակ ցութ
յամբ ուխ տում ենք հա վա տա րիմ մնալ մեր 
Սուրբ Ե կե ղե ցու ուղ ղա փառ դա վա նութ յա նը, 
զո րա վիգ լի նել հա յոց պե տա կա նութ յան հզո
րաց մա նը, նա խան ձախն դիր՝ ազ գա յին ինք
նութ յան եւ մեր նախն յաց կտա կած մնա յուն 
ար ժեք նե րին:

Ուխ տի ենք ե կել Մայր Հա յաս տան, Սուրբ 
Էջ միա ծին՝ ա ղոթ քով պայ ծա ռա կերպ ված, ե րի
տա սար դա կան ավ յու նով առ լե ցուն, բարձր 
գի տակ ցութ յամբ, միաս նա կա նութ յան ո գով՝ 
մեկ ան գամ եւս հա վաս տե լու մեր ան սահ
ման սե րը դե պի սրբա զան Եր կի րը Հայ րե նի եւ 
Սուրբ Ե կե ղե ցին:

Ուխ տի ենք ե կել Մայր Հա յաս տան, Սուրբ Էջ
միա ծին: Մեր սերն ու հա վա տար մութ յունն են 
հայտ նում Վե հա փառ Հայ րա պե տին եւ խոս տա
նում ա ռա վել նվի րու մով մեր նա խան ձախն դիր 
ծա ռա յութ յու նը բե րել ի խնդիր Ե կե ղե ցու եւ հայ
րե նի քի պայ ծա ռութ յան եւ շի նութ յան:

Ուխ տի ենք ե կել Մայր Հա յաս տան, Սուրբ 
Էջ միա ծին: Սուրբ Էջ միա ծի նը ծննդա վայրն է 
մեր սրտի եւ հո գու, հան դիպ ման վայ րը՝ Աստ
ծո եւ մարդ կանց: Որ պես հա րա զատ զա վակ
ներն այս Սուրբ Ե կե ղե ցու՝ ա ղո թում ենք, որ 
Աստ ված ան սա սան, ծաղ կուն եւ բար գա վաճ 
պա հի սրբութ յուն սրբոց Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ
միա ծի նը՝ զո րաց նե լով մեզ հա վատ քի, սի րո 
եւ եղ բայր սի րութ յան մեջ, որ պես զի դառ նանք 

հայ րե նա սի րութ յան եւ նվի րու մի անս պառ 
աղբ յուր: Ա մեն»:

Սուրբ Պա տա րա գի ա վար տին, նա խա գա
հութ յամբ Գա րե գին Բ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կո սի, կա տար վեց ե րի տա սարդ նե րի օրհ նութ
յան կարգ, ո րից հե տո Գա րե գին Բ Վե հա փառ 
Հայ րա պետն իր պատ գամն ուղ ղեց ե րի տա
սարդ նե րին՝ հոր դո րե լով, որ ի րենց շուր թե
րից մշտա պես հնչի պայ ծա ռա կեր պութ յան 
սրբա զան խորհր դով լու սա վոր ված ա ղոթ քը: 
Նո րին Սր բութ յու նը կոչ ա րեց հա յոր դի նե րին՝ 
տե րու նա պատ վեր շնորհ նե րի ներ քո միշտ լի
նել Աստ ծո սե փա կան ժո ղո վուրդ եւ աստ վա
ծա հա ճո գոր ծե րով պայ ծա ռաց նել, շե նաց նել 
ու հզոր դարձ նել հայ րե նի քը, լու սա վոր՝ Հա յոց 
Սուրբ Ե կե ղե ցին:

Պա տա րա գի ա վար տին Ե րե ւա նի Ս. Գ րի գոր 
Լու սա վո րիչ մայր ե կե ղե ցու բա կում ե րի տա
սարդ նե րը մաս նակ ցե ցին Վար դա վա ռի ժո
ղովր դա կան տո նա կա տա րութ յուն նե րին:

 համահայկական երիտասարդական հավաքը

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգ
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ÆÞÊ²ÜàôÂÚà±ôÜ, Âº± öàðÒàôÂÚàôÜ...
«Որ քան մեծ է տա րա ծութ յու նը հրա մա յո

ղի եւ հպա տակ վո ղի մի ջեւ, 
այն քան ա ռա ջի նի հա մար պա կաս 

նշանա կութ յուն ու նեն 
երկ րոր դի ար յունն ու քրտին քը»: 

Դե նի Դիդ րո

Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից մարդ կութ յա
նը հու զել եւ մշտա պես քննարկ վել են պե
տութ յա նը, իշ խա նութ յանն ու բռնութ յա նը 
վե րա բե րող հիմ նախն դիր նե րը: Բազ մա թիվ 
ի մաս տա սեր ներ, քա ղա քա գետ ներ, գրող
ներ, հրա պա րա կա խոս ներ անդ րա դար ձել 
են այս հար ցե րին` տար բեր սահ մա նում ներ 
կամ բնո րո շում ներ ա ռա ջադ րե լով: Այս պես` 
Պ լա տո նը (Ք. ա. 427347 թթ.) ի դեա լա կան 
պե տութ յու նը հա կադ րում է ի րա կա նում գո
յութ յուն ու նե ցող պե տութ յուն նե րին: Ն շա
նա վոր փի լի սո փան վեր ջին ներս դա սա
կար գում է ըստ կա ռա վար ման չորս ձե ւի` 
թի մոկ րա տիա (փա ռա սեր նե րի իշ խա նութ
յուն), օ լի գար խիա (փոք րա մաս նութ յուն 
կազ մող հա րուստ նե րի իշ խա նութ յուն), 
դե մոկ րա տիա (ձե ւա կա նո րեն ա զատ քա
ղա քա ցի նե րի իշ խա նութ յուն) եւ բռնա պե
տութ յուն, ո րի ա ռաջ նոր դին «ա ճեց նում» է 
ին քը՝ ժո ղո վուր դը: Պ լա տո նի քա ղա քա գի
տա կան բնույ թի աշ խա տութ յուն նե րում կա
րե ւոր վում է երկ րի ա պա գա յի կերտ մա նը 
մաս նա կից լի նե լը. « Քա ղա քա կա նութ յա նը 
մաս նակ ցե լու մերժ ման պա տիժն այն է, որ, 
ի վեր ջո, ձեզ կղե կա վա րի ձեր են թա կան»: 
Իշ խա նութ յունժո ղո վուրդ հա րա բե րութ յուն
նե րին անդ րա դարձ ներն ան հաշ վե լի են. 
օ րի նակ` անգ լիա ցի փի լի սո փա, պատ մա
բան, քա ղա քա կան գոր ծիչ Ֆ րեն սիս Բե կո
նը (15611626 թթ.) նկա տում է. «Իշ խե լով 
ու րիշ նե րին` մար դը կորց նում է սե փա կան 
ա զա տութ յու նը»: Ռուս գրա կան քննա դատ, 
փի լի սո փա, հրա պա րա կա խոս Դ միտ րի Պի
սա րե ւը (18401868 թթ.) ա նար ժան իշ խա
նա վոր նե րի մա սին գրում է. « Թույլ մար դիկ, 
ո րոնք վե րե ւում են հայտն վում, հեշ տութ
յամբ չա րա գործ ներ են դառ նում»: Որ պես 
այս մտքի շա րու նա կութ յուն` մեջ բե րենք 
անգ լիա ցի գրող, գիտ նա կան, հա սա րա կա
կան գոր ծիչ եւ գրա կան քննա դատ Չարլզ 
Ս նոո ւի (19051980 թթ.) տե սա կե տը` «Ի րենց 
ձեռ քում իշ խա նութ յուն պա հող նե րը մին չեւ 
վեր ջին րո պեն չեն հա վա տում, որ կա րող են 
կորց նել այն»: Չ լի նե լով քա ղա քա գետ` չներ
խու ժենք մեզ չվե րա բե րող ո լորտ, այլ փոր
ձենք ներ կա յաց նել իշ խա նութ յան մա սին 
աստ վա ծաշնչ յան ըն կա լում ներն ու աստ
վա ծա բա նա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րը: 

Բա նա կան գո յութ յու նը են թադ րում է հա
ղոր դակ ցութ յուն, հե տե ւա բար նաեւ՝ փո
խազ դե լու, տնօ րի նե լու, իշ խե լու եւ կա
ռա վա րե լու կա րո ղութ յուն: Այս ի մաս տով 
ցան կա ցած գո յի կամ գո յութ յան, ուս տի եւ 

իշ խա նութ յան սկզբնաղբ յու րը, ան շուշտ, 
բա ցար ձակ Գոյն է: Ա րար ված լի նե լով Ա րար
չի նմա նութ յամբ ու պատ կե րով` մար դը, 
փաս տո րեն, Ն րա նից ստա նում է ո րո շա կի 
իշ խա նութ յուն, իշ խե լու հնա րա վո րութ յուն: 
Այս է հաս տա տում նաեւ Ծնն դոց գիր քը. 
«Ա ճե ցե՛ք, բազ մա ցե՛ք, լցրե՛ք եր կի րը, տի րե
ցե՛ք դրան, իշ խե ցե՛ք...» (Ա 28):

Հի շենք նաեւ, թե ինչ պես էր սա տա նան 
փոր ձում ա նա պա տում գայ թակ ղել Ք րիս տո
սին` Ն րան խոս տա նա լով աշ խար հի բո լոր 
թա գա վո րութ յուն ներն ու փառ քը ( Ղուկ. Դ 
58): Հի սուս պա տաս խա նում է նրան. «Գր
ված է. « Քո Տեր Աստ ծուն պի տի երկր պա գես 
եւ Ն րան միայն պի տի պաշ տես» ( Ղուկ. Դ 8): 
Հե տա գա յում եւս Աստ ծո Որ դին բազ միցս 
մեր ժում է աշ խար հիկ տի րա կալ կամ թա
գա վոր դառ նա լու ա ռա ջարկ նե րը, ինչ պես 
օ րի նակ` հա ցի բազ մա ցու մից հե տո` «Երբ 
Հի սուս ի մա ցավ, որ գա լու են ի րեն բռնել 
տա նե լու, որ պես զի ի րեն թա գա վոր ա նեն, 
դարձ յալ միայ նակ դե պի լե ռը գնաց» ( Հովհ. 
Զ 15), Ե րու սա ղեմ մուտ քի ժա մա նակ, երբ 
մար դիկ Ն րան ըն դու նում ու փա ռա բա նում 
են որ պես ար քա յի ( Հովհ. ԺԲ 19): 

Միեւ նույն ժա մա նակ սուրբգ րա յին բազ
մա թիվ հատ ված նե րի վեր լու ծութ յու նից 
հստակ ե րե ւում է, որ իշ խա նութ յունն անհ
րա ժեշտ է մարդ կա յին հա սա րա կութ յան 
կեն սա գոր ծու նեութ յան ու ղե կա վար ման 
հա մար:

Աստ վա ծաշն չում «իշ խա նութ յուն» բա ռով 
նկա տի են առն վում մի խումբ մար դիկ կամ 
հաս տա տութ յուն ներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում 
են վար չա կան գոր ծու նեութ յուն, վե րահս կո
ղութ յուն կամ ղե կա վա րում (հմմտ. Ղուկ. ԺԲ 
11, Հ ռոմ. ԺԳ 13, Ա Տիմ. Բ 2, Տիտ. Գ 1):

Ըստ Սուրբ Գր քի` ղե կա վար ներն ու իշ
խա նութ յուն նե րը աշ խար հի Տի րոջ կող մից 
են հաս տատ վում. «...ո րով հե տեւ Ն րանն է 
ի մաս տութ յու նը, հան ճա րը եւ զո րութ յու նը: 
Նա է, որ փո փո խում է ժա մերն ու ժա մա

նակ նե րը: Թա գա վոր ներ 
է կար գում եւ փո փո խում» 
( Դան. Բ 2021): Այս միտ
քը հաս տա տող աստ
վա ծաշնչ յան տե ղի նե րը 
բազ մա թիվ են (հմմտ. 
Սաղմ. ՃԼԶ 3, ՀԶ 12, ՃԺԸ 
9 եւ այլն):

Պո ղոս ա ռաք յա լի խոս
քը` «Ա մեն մարդ, որ իշ
խա նութ յան տակ է, թող 
հպա տա կի նրան. քան
զի չկա իշ խա նութ յուն, 
որ Աստ ծուց չլի նի. եւ 
ե ղած իշ խա նութ յուն նե
րը Աստ ծուց են կարգ
ված...» (Հ ռոմ. ԺԳ 1), 
հա ճախ է թյու րըմբռն
վում եւ սխալ մեկ նա բան

վում, քան զի կտրվում, ա ռանձ նաց վում է 
հե տա գա շա րա կար գից (կոն տեքս տից): 
Այս տեղ ա ռաք յա լի նպա տակն ա մե նե ւին 
էլ իշ խա նութ յուն նե րի աստ վա ծա յին ծա
գու մը շեշ տադ րե լը եւ իշ խա նա վոր նե րի 
գո րծո ղութ յուն նե րը ար դա րաց նե լը չէ, այլ՝ 
հա սա րա կութ յան կյան քում վեր ջին նե
րիս դե րա կա տար ման, գոր ծա ռույթ նե րի 
ու պար տա կա նութ յուն նե րի ընդգ ծու մը. 
«... քա նի որ իշ խա նա վոր նե րը վախ չեն 
ազ դում բա րի գոր ծե րի հա մար, այլ` չար 
գոր ծե րի: Ու զո՞ւմ ես չվա խե նալ իշ խա նութ
յու նից. բա րին գոր ծիր եւ նրա նից գո վա
սանք կստա նաս, ո րով հե տեւ նա Աստ ծու 
պաշ տոն յա է քեզ` բա րի գոր ծե րի հա մար» 

(Հ ռոմ. ԺԳ 34): Այ սինքն` պաշ տոն յան՝ իշ
խա նա վորն ին քը, բա րին պետք է գոր ծի, 
Աստ ծո ճա նա պարհ նե րով ըն թա նա, Ն րա 
խոս քին հե տե ւի, պատ վի րան նե րը կա տա
րի` կեն դա նի օ րի նակ ծա ռա յե լով իր են թա
կա նե րի հա մար: Չես կա րող ո րե ւէ մե կից 
պա հան ջել հնա զան դութ յուն, ե թե ինքդ 
հնա զանդ չես քո Տի րո ջը, խո նար հութ յուն, 

ե թե դու ցոփ ու շվայտ կյանք ես վա րում, 
բա րո յա կան ար ժեք ներ, ե թե ա նա ռա կութ
յան մեջ ես թա թախ ված, ազն վութ յուն, ե թե 
ինքդ խա բե բա եւ մեղ սա գործ ես, ար դա
րամ տութ յուն, ե թե գող ու թա լան չի ես... 

Տի րոջ ա ռաք յա լի վե րոնշ յալ խոս քե րը 
չպետք է ըն կա լել որ պես ան վե րա պահ հնա
զան դութ յան կոչ. ինչ պե՞ս կա րող են մար
դիկ են թարկ վել աշ խար հիկ իշ խա նութ յա նը, 
ե թե վեր ջի նիս բո լոր գոր ծո ղութ յուն ներն ու 
սահ մա նած օ րենք նե րը խիստ հա կա սում են 
բարձ րա գույն Օ րենսդ րի պատ վի րան նե րին: 

Խնդ րա հա րույց այս հատ վա ծին անդ րա
դար ձել է նաեւ Հով հան Ոս կե բե րա նը Հ ռո
մեա ցի նե րին ուղղ ված թղթի իր մեկ նութ յան 
մեջ. Ե կե ղե ցու նշա նա վոր հայրն ի րա վամբ 
նկա տում է, որ ա ռաք յա լի խոսքն այս տեղ ոչ 
թե ա ռան ձին տի րա կալ նե րին, կա ռա վա րիչ
նե րին կամ ղե կա վար նե րին է վե րա բե րում, 
այլ ընդ հան րա կան ի մաս տով իշ խա նութ
յա նը: Իշ խա նութ յան առ կա յութ յու նը, երբ 
ո մանք ղե կա վա րում կամ կա ռա վա րում են, 
իսկ մյուս նե րը` են թարկ վում, պա տա հա կան 
կամ ինք նա բուխ ե րե ւույթ չէ, այլ բա ցար
ձակ Ի մաս տութ յան կամ քով հաս տատ ված 
ի րո ղութ յուն:

Հի շենք, թե ինչ պես էր իր իշ խա նութ յամբ 
մե ծամ տա նում Պի ղա տո սը` Ք րիս տո սին 
ա սե լով. «Ինձ հետ չե՞ս խո սում, չգի տե՞ս, որ 
իշ խա նութ յուն ու նեմ քեզ խա չը հա նե լու...» 
( Հովհ. ԺԹ 10): Աստ ծո Որ դին նրան պա
տաս խա նում է. « Դու ինձ վրա ոչ մի իշ խա
նութ յուն էլ չէիր ու նե նա, ե թե քեզ ի վե րուստ 
տրված չլի ներ...» ( Հովհ. ԺԹ 11): Եվ ի րա պես 

էլ, որ պես քրիս տոն յա, պետք է ըն դու նենք, 
որ բո լոր ար քա նե րը, կայս րե րը եւ տի րա
կալ նե րը, իսկ այ սօր նաեւ երկր նե րի նա
խա գահ ներն ու ղե կա վար նե րը իշ խե լու, կա
ռա վա րե լու հնա րա վո րութ յուն են ստա նում 
Աստ ծուց. մեր Հայրն է թույլ տա լիս նրանց 
իշ խել, ա ռաջ նոր դել մյուս նե րին:
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փ յուռ քա հայ նկար չա կան ար վես
տի մեջ անգ նա հա տե լի ա վանդ է 
ներդ րել Հով հան նես Սե մերջ յա նը, 

ում աշ խար հը ճա նա չում է Ժան սեմ կեղ
ծա նու նով: Լի նե լով մեծ տա ղան դի տեր՝ 
Ժան սեմն ու նի իր ու րույն նկար չա կան ձե
ռա գի րը: Ն րա կտավ նե րից շա տե րը ցու
ցադր ված են աշ խար հի հայտ նի թան գա
րան նե րում, ինչ պես նաեւ ան հա տա կան 
հա վա քա ծու նե րում:

Հով հան նես Սե մերջ յա նը ծնվել է 1920 թ. 
Թուր քիա յի Սե լեզ քա ղա քում, մե տաք սա
գոր ծի ըն տա նի քում: Հա յոց կո տո րած նե
րի շրջա նում Սե մերջ յան նե րի ըն տա նի քը 
գաղ թում է Հու նաս տան: Ա պա գա նկար չի 
ըն տա նիքն ապ րում էր ծայ րա հեղ աղ քա
տութ յան մեջ, ին չի պատ ճա ռով հայ րը 
հի վան դա նում եւ մա հա նում է: Այդ ժա մա
նակ Հով հան նեսն իր վրա է վերց նում ըն
տա նի քի սո ցիա լա կան բե ռը: Նա աշ խա
տում է որ պես ար հես տա վո րի օգ նա կան՝ 
ըն տա նի քի ապ րուս տը վաս տա կե լու հա
մար: Սե մերջ յան նե րի ըն տա նի քի ձա խո
ղում ներն այս քա նով չեն սահ մա նա փակ
վում. կոտր վում է Հով հան նե սի ոտ քը, եւ 

նրա մայ րը, որ դու բու ժու մը կազ մա կեր
պե լու նպա տա կով, ըն տա նի քը տե ղա փո
խում է Ֆ րան սիա: Սե մերջ յան նե րը բնա
կութ յուն են հաս տա տում Փա րի զի Ի սի լե 
Մու լի նո ար վար ձա նում: Բա րե բախ տա
բար ֆրան սիա ցի բժիշկ նե րը կա րո ղա
նում են բու ժել տղա յի ոտ քը եւ կան խում 
ան դա մա հա տու մը:

Դե ռեւս ման կութ յան տա րի նե րից Հով
հան նե սին հե տապն դում էին անց յա լի 
ծանր հի շո ղութ յուն նե րը: Ն րան հա մա կել 
էին միայ նութ յան ու հո գե կան ցա վի զգա
ցո ղութ յուն նե րը, եւ սա զգաց վում է նրա 
նկար նե րում: Վեր ջին ներս հա գե ցած են 
սա ռը գույ նե րով ու ե րանգ նե րով: «Իմ հա
սա կա կից ե րե խա նե րը դա ժան խա ղեր էին 
խա ղում եւ հա ճախ ծե ծում էին ի րար, իսկ 
ես միշտ քաշ վում էի մի անկ յուն, նկա րում 
էի կամ էլ գիրք կար դում: Մորս խոս քե րով՝ 
ես խա ղաղ ե րե խա եմ ե ղել: Նա ա սում էր, 
որ ես եր բեք չէի ծի ծա ղում ծննդա վայրս 
լքե լուց հե տո: Ես հի շում եմ ծխի հո տը, 
հի շում եմ, թե ինչ պես էին մար դիկ նետ
վում ջու րը, որ պես զի փրկվեն: Այ նու հե տեւ 
նրանք նա վակ նե րով հաս նում էին ի րենց 

հա րա զատ վայ րե րը: Մենք հույ նե րի հետ 
միա սին ճո ղոպ րե ցինք դե պի Հու նաս տա
նի Սա լո նի կի քա ղա քը: Ես հի շում եմ կա
նա չա գույն ծո վը եւ եր կին քը, ո րը կար միր 
ե րանգ էր ստա ցել: Մարդ կանց ձեռ քե րը 
կախ ված էին նա վակ նե րից դուրս, իսկ 
շուրջ բո լո րը ար յուն էր ու հուր: Այս տե սա
րան նե րը հո գե կան ցավ էին պատ ճա ռել 
ինձ, սա կայն մար դիկ, ա ռանց խո ր մտա
ծե լու, ա սում էին, որ ես պար զա պես թախ
ծոտ տղա եմ», ա հա վա սիկ մեկ դրվագ 
Ժան սե մի հու շե րից:

Հով հան նե սի տրա մադ րութ յու նը ո րո
շա կիո րեն փոխ վեց, երբ նա տե ղա փոխ
վեց Ֆ րան սիա: Ն կար չի խոս քե րով՝ շփու
մը ֆրան սիա ցի նե րի հետ եւ սե րը դե պի 
գե ղան կար չութ յու նը վե րա փո խե ցին իր 
կյան քը: Նա լիո վին այլ մարդ դար ձավ: Իր 
հու շե րում Ժան սե մը գրում է հե տեւ յա լը. 
«Ի տար բե րութ յուն այլ ե րե խա նե րի, ով
քեր կորց նում են ի րենց հե տաքրք րութ յու
նը նկար չութ յան հան դեպ 1112 տա րե կա
նում, ես շա րու նա կե ցի ստեղ ծա գոր ծել:
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Վեր ջին ա րե ւա գա լը
Գ րա կան բարձր ար ժեք նե րը ծնվում են 

ժա մա նա կի պա հան ջար կից, ժա մա նա
կի պար տադ րան քով: Պերճ Զեյ թունց յա
նի « Վեր ջին ա րե ւա գա լը» եր կը մի գործ 
է, որ ծնվել է հայ ժո ղովր դի ա զա տա բաղձ 
ձգտում նե րի հզոր պոռթկ ման՝ Ար ցախ յան 
շարժ ման օ րե րին: « Զոհ րա պը հի մա նման 
էր մի մար դու, որ վեր ջին ու ժե րը հա վա
քած, մագլ ցում էր լե ռը, գա գա թը մոտ է, 
մոտ, ա հա թե որ քան մոտ է, բայց հան
կարծ նրա փե շից կոպ տո րեն բռնում են եւ 
գլո րում դե պի ստո րո տը: Գո նե սի զիֆ յան 
տան ջան քի հե ռան կար լի ներ: Գո նե տան
ջան քի ա նի մաս տութ յու նը լի ներ: Չէ՛, այդ 
էլ չկար: Այ լեւս չի մագլ ցի այդ լե ռը: Ոչ ոք 
չի մագլ ցի...» ( Պերճ Զեյ թունց յան, Վեր ջին 
ա րե ւա գա լը, Եր., 1989): Հենց այս պես է 
սկսվում վե պը, որ տեղ պատ կեր վել է հայ 
« Նո րա վե պի իշ խան» հռչակ ված Գ րի գոր 
Զոհ րա պի կյան քի՝ 1880ա կան նե րից մին
չեւ 1915 թ. ապ րիլն ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծը:

Հե ղի նակն իր երկն ան վա նել է վեպ, 
սա կայն ո րոշ հատ կա նիշ նե րով վե պե
րը տար բեր վում են միմ յան ցից: Հենց իր՝ 
Պ. Զեյ թունց յա նի վի պա կան կտավ նե րը՝ 
« Մե զա նից հե տո», «Կ լոդ Ռո բերտ Ի զեր լի», 
«Ար շակ Երկ րորդ», տար բեր են ոչ միայն 
թե մա տի կա յով, այ լեւ ձե ւա կա ռուց ված քա
յին յու րա հատ կութ յուն նե րով, ժան րա յին 
նկա րագ րով: « Վեր ջին ա րե ւա գա լը» ծա
վա լուն եր կում ար ձա կա գիը մեկ տեղ շա ղել 
է ե՛ւ պատ մա կեն սագ րա կան վե պի, ե՛ւ վեպ
ժա մա նա կագ րութ յան, ե՛ւ քա ղա քա կան վե
պի բա ղադ րիչ ո րակ նե րը՝ ստեղ ծե լով ըստ 
էութ յան բարդ, միան գա մայն ինք նա տիպ 
եւ գե ղար վես տա կան ա ռու մով բարձ րար
ժեք գործ: Սա ար ձա կագ րի նոր վե րելքն 
էր, ար դի հայ վի պա սա նութ յան մնա յուն 
եր կե րից մե կը:

Ան շուշտ, Գր. Զոհ րա պի կյան քի ու գոր
ծու նեութ յան վի պա կա նա ցումն ա ռա ջին 
հա յաց քից են թադ րում է պատ մա կեն սագ
րա կան ժան րի նա խա պատ վութ յուն: Ու դա 
հա մե մա տա բար հեշտ մար սե լի կլի ներ: 
Սա կայն Պ. Զեյ թունց յա նը գնա ցել է դժվա
րին ճա նա պար հով. նա ներ դաշ նա կել է 
վե պի քա ղա քա կան ու պատ մա կեն սագ
րա կան ժան րա ձե ւե րը: Ա վե լին՝ տեղտեղ էլ 
դի մել վեպժա մա նա կագ րութ յուն տե սա կին 
եւ արդ յուն քում ստա ցել է վի պա կան ինք
նա տիպ մի ո րակ, որն ու ղեն շա յին ե րե ւույթ 
է՝ հայ ար դի ար ձա կագ րութ յան զար գաց
ման մի տում նե րի ա ռու մով:

Երբ քննութ յան ենք առ նում « Վեր ջին 
ա րե ւա գա լը» վե պում Զոհ րա պի կեր պա
րը, տես նում ենք, որ հե ղի նակն իր ստեղ

ծա գոր ծութ յան գլխա վոր հե րո սին ներ կա
յաց նում է ոչ միայն ժա մա նա կին հա տուկ 
քա ղա քա կան գործ չի բնա վո րութ յամբ ու 
վար քագ ծով, այ լեւ նրա կեր պա րի մեջ նե
րա ռում է մարդ կա յին շատ հատ կա նիշ ներ 
եւ հո գե վի ճակ ներ, ո րոնք էլ վեպն ա վե լի 
գե ղե ցիկ, հա րուստ եւ ամ բող ջա կան են 
դարձ նում: Թ վենք դրան ցից մի քա նի սը եւ 
փոր ձենք ու սում նա սի րել դրանք: Հատ կան
շա կան են, օ րի նակ, Զոհ րա պը որ պես հայր 
եւ ա մու սին, ազ գա յինքա ղա քա կան գոր
ծիչ, գրողհրա պա րա խոս եւ վեր ջա պես՝ 
գա ղա փա րա կան ըն կեր: Վե պում, բնա կան 
է, ար ծարծ ված են հա յե րիս հա մար շատ 
ծանր ժա մա նա կաշր ջա նի դեպ քեր: Զոհ
րա պը, լի նե լով բա նի մաց, խե լա ցի եւ քա
ղա քա կան գոր ծում հմտա ցած ան հատ, 
հաս կա նում էր սպաս վե լիք ա ղե տի ող բեր
գա կան հե տե ւանք նե րը: Գ րո ղը դի պուկ է 
պատ կե րել Զոհ րա պի հո գե վի ճա կը: Բ նո
րոշ է վե պի հե տեւ յալ դրվա գը: Երբ 1914 թ. 
հու նի սի 28ին սպա նում են Ֆ րանց Ֆեր
դի նան դին, եւ դա էլ պատր վակ է դառ նում 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի, 
Զոհ րա պը լավ հաս կա նում է, որ այս ա ռի
թը թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը պի տի 
օգ տա գոր ծեն ի րենց մութ նպա տակ ներն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար: Նա այդ օ րե րին 
հա ճախ էր ծանր աշ խա տան քից ու դա ռը 
մտո րում նե րից հե տո լից քա թափ վե լու մի
ջոց ներ փնտրում: Մի օր էլ նա, երբ այն
տեղ հա վաք ված էին հայ մշա կույ թի ծա նոթ 
գոր ծիչ ներ, կոչ է ա նում փախ չե լով փրկվել, 
ա պա դուրս է գա լիս եւ ա րագ հե ռա նում: 
Գի նե տան աշ խա տա կի ցը, ով լավ էր ճա
նա չում Զոհ րա պին, դուրս է գա լիս նրա հե
տե ւից եւ ձայն տա լով հարց նում, թե ին չու 
ին քը չի հե ռա նում, Զոհ րա պը նրան պա
տաս խա նում է, որ իր տե ղը Պոլ սում է:

Այս դրվա գում ե րե ւում է հե րո սի սերն 
ու ան հանգս տութ յու նը իր այն ըն կեր նե րի 
նկատ մամբ, ո րոնք կա րող էին իր ժո ղովր
դի հա մար դառ նալ գո նե գա ղա փա րա կան 
ա ռաջ նորդ ներ: 

Կաս կած չի կա րող լի նել, որ հայ հան
րութ յու նը ծա նոթ է Զոհ րապ գրո ղին: Ն րա 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը մեծ տեղ են գրա
վում հայ գրա կա նութ յան մեջ: Վե պում 
ներ կա յաց վում է Զոհ րապ գրո ղը եւ հրա
պա րա խո սը, ով այդ ժա մա նակ ստեղ ծա
գոր ծա կան ճգնա ժա մի մեջ էր: « Վեր ջին 
ա րե ւա գա լում» պատ կեր վում է, թե ինչ
պես է նա ժա մե րով նստում գրա սե ղա նի 
ա ռաջ եւ մի տող ան գամ չի կա րո ղա նում 
գրել, սա կայն հրա պա րա խո սա կան խոս քը 
եր բեմներ բեմն պոռթ կում է, եւ շատ հզոր 
հոդ ված ներ են ստաց վում. այդ պա հե րին 

Զոհ րա պը գի տակ ցում է, որ իր վեր ջին 
ստեղ ծա գոր ծութ յունն է գրում: 

Շատ ա վե լի խոր է Զոհ րապ քա ղա քա
կան գործ չի կեր պա րը, ով մե՛րթ ու րա
խա նում է հա ջո ղութ յուն նե րից եւ մե՛րթ 
հայտն վում ընկ ճախ տա յին ծանր վի ճակ
նե րում՝ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի 
անն կա րագ րե լի դա ժա նութ յուն նե րից: Այս 
լար ված ի րադ րութ յուն նե րը մե ծա պես ազ
դել էին նաեւ ըն տա նե կան հա րա բե րութ
յուն նե րի վրա:

Զեյ թունց յա նը դի պուկ նկա րագ րել 
է այն լուռ ցա վե րը, որ ապ րում էր մեծ 
ար վես տա գե տը՝ հայ ժո ղովր դի հա մար 
կոր ծա նա րար այդ օ րե րին: Վե պում նկա
րագր վում է, թե ինչ պես է Զոհ րա պը գա
լիս տուն, ան տար բեր անց նում մեծ սեն
յա կով, նստում գրա սե ղա նի ա ռաջ եւ լուռ 
տա ռա պում: Կինն ու տղան ան գամ չէին 
հա մար ձակ վում մի ձայն հա նել: Եվ մի օր 
էլ նրանք լուռ հե ռա նում են տնից: Թե րեւս 
կա րե լի է մտա ծել, որ Զոհ րապն իր ըն
տա նի քին նվիր ված չէր, բայց ա մե նե ւին էլ 
այդ պես չէ, քա նի որ նա իր մեծ ընտա նի
քի՝ հայ րե նի քի ցա վից հա սել էր ան հա վա
սա րակշ ռութ յան, սա կայն այդ վի ճա կով էլ 
նա ծո վա հա յաց պա տու հա նից ան դա դար 
հե տե ւում էր հե ռա ցող կնոջն ու տղա յին՝ 
մին չեւ նրանք կկոր չեին ամ բո խի մեջ: 

Ինչ պես տե սանք, Պ. Զեյ թունց յա նը վե
պում կեր պա վո րել է հզոր եւ միեւ նույն 
ժա մա նակ փխրուն մար դու: Հայ նշա նա
վոր գրող նե րի կյան քին նվիր ված ստեղ ծա
գոր ծութ յուն նե րում ( Բա կունց՝ Խա չա տուր 
Ա բով  յան, Զար զանդ Դար յան՝ Սա յաթ Նո
վա, Կա րեն Սի մոն յան՝ Մի քա յել Նալ բանդ
յան) հե ղի նակ ներն այս կամ այն չա փով 
անդ րա դար ձել են ար տա ցոլ վող ժա մա նա
կաշր ջան նե րի քա ղա քա կան ի րա դար ձութ
յուն նե րին:

Այս ա ռու մով, հատ կա պես, ա ռանձ
նա կի է Պ. Զեյ թունց յա նի մտահ ղա ցու
մը. Ար ցա խի բռնակ ցու մը Ադր բե ջա նին 
մեր կո րուստն է, ինչ պես որ մեր ա մե նա
մեծ կո րուստն է 1915ի ե ղեռ նը՝ ամ բողջ 
Ա րեւմ տա հա յաս տա նի հա յա թա փու մը: Իսկ 
Պ.  Զեյ թունց յա նը Գ րի գոր Զոհ րա պի կեն
սա պա տու մով ար ծար ծում է հենց այդ՝ մեր 
ա մե նա մեծ կորս տի թե ման:

Զեյ թունց յա նի խի զա խումն ար ժե քա
վոր վում է կրկնա կի, քա նի որ ժան րի զար
գաց ման ո լոր տում գե ղար վես տա կան 
լուրջ ներդ րում լի նե լով հան դերձ՝ « Վեր ջին 
ա րե ւա գա լը» ընդգր կում է մի եր կա րա տեւ 
պատ մաշր ջա նի՝ 20րդ դա րի հայ հա սա
րա կա կանքա ղա քա կան, մարդ կա յին ու 
բա րո յա կան նշա նա կա լից ի րա դար ձութ

յուն նե րը, հյու սում դրանց գե ղար վես տա
կան տա րեգ րութ յու նը:

Կա ռուց ված քա յին այդ ձե ւը վե պին յու
րա տե սակ դրա մա տիզմ է հա ղոր դել՝ 
ա զա տե լով դեպ քե րի եր կա րա ձիգ շղթա
յի կու տա կում նե րից եւ միա ժա մա նակ 
պատ մա կան զար գաց ման ողջ ըն թաց քին 
տա լով տրա մա բա նա կան ու ճշմար տա
ցի հո լո վու մի ընդ հան րութ յուն: Ա սել է թե՝ 
նյու թի տա րո ղու նա կութ յու նը, եր կա րա տեւ 
ժա մա նա կա յին թվա մի ջո ցը, պատ մա կան 
բուռն ու հա րուստ ի րա դար ձութ յուն նե րը, 
բազ մա քա նակ հե րոս նե րի խայ տաբ ղե
տութ յունն ու նրանց կա պե րի բար դութ յու
նը կենտ րո նաց նե լու, ա վե լի «տե սա նե լի» 
դարձ նե լու եւ վի պա կան կուռ հա մա կար գի 
մեջ դնե լու հա մար Զեյ թունց յա նի ընտ րած 
կա ռուց ված քա յին ձե ւը միան գա մայն հա
ջող է, իր տե սա կի մեջ՝ ինք նա տիպ:

Վե պը կազմ ված է 18 մա սից կամ բաժ
նից, ո րոնք վեր նագր ված են 1915 կամ 
«հե տա դարձ հա յացք» խո րագ րով, ո րոնք 
ի րենց մեջ ամ բող ջաց նում են մի կա րե ւոր 
եւ նշա նա կա լից ի րա դար ձութ յուն:

 Ըստ ո րում՝ ան կա րե ւոր չէ նշել, որ վե
պում «հե տա դարձ հա յացք նե րը», զբա ղեց
նե լով ոչ քիչ տա րա ծութ յուն (ե թե ոչ կե սը, 
հա մե նայն դեպս՝ մեկ եր րոր դից ա վե լին), 
չեն դառ նում հու շա պա տում ներ կամ սոս
կա կան վեր հու շա յին նկա րագ րութ յուն ներ: 
Դ րանք կեն դա նի գոր ծո ղութ յուն ներ են, 
հա վաս տի հան գա մանք ներ՝ ի րա կան հե
րոս նե րով՝ խտաց ված ի րենց ժա մա նա կի ու 
մի ջա վայ րի հա մա պատ կե րում: 

Այ նու հե տեւ, ա մեն ան գամ դի մե լով «հե
տա դարձ հա յաց քի», վի պա սա նը խզում չի 
ստեղ ծում տար բեր ժա մա նակ նե րի մի ջեւ, 
ինչոր ար հես տա կան կամ միմ յան ցից չի
նա կան պարս պով ա ռանձ նաց ված ի րա
կա նութ յուն ներ չի ներ կա յաց նում: 

Շարունակությունը՝ էջ 8

Սկիզբը՝ էջ 6
Ինձ հա մար կտա վը սպի տակ մա կե րես 

է, ո րի վրա կա րե լի է ար տա հայ տել ողջ հո
գե  վի ճա կը ու միեւ նույն ժա մա նակ լի նել 
ա զատ սե փա կան մտքե րից»:

Մոն պար նա սի ա զատ ա կա դե միան, 
որ տեղ նա ու սա նում էր ընդ հուպ մին չեւ 
1936  թ., դար ձավ նրա ա ռա ջին պրո ֆե
սիո նալ դպրո ցը: Եր կու տա րի անց Հով
հան նեսն ա վար տեց Փա րի զի դե կո րա տիվ 

ար վես տի բարձ րա գույն դպրո ցը: Նա մի 
քա նի տա րի շա րու նակ կա տա րե լա գոր
ծում էր իր ար վես տը Սա բատ յեի ար վես
տա նո ցում:

«Եր բեմն ինձ թվում էր, որ մարդ պետք 
է շատ միա միտ լի նի, որ ամ բողջ կյան քը 
նստի կտա վի առ ջեւ, ներ կե րով պա տի այն՝ 
փոր ձե լով ինչոր ի մաստ ար տա հայ տել: 
Բայց ես սի րում եմ այդ գոր ծը, եւ կար ծես 
թե ինձ ինչոր բան հա ջող վում է», հա մես
տո րեն ա սում է աշ խար հահռ չակ ար վես
տա գե տը:

1944 թ. կազ մա կերպ վեց Ժան սե մի 
ա ռա ջին ցու ցա հան դե սը, ո րը կարճ ժա
մա նա կում նրան մեծ ճա նա չում բե րեց: 
Իսկ 50ա կան թվա կան նե րի սկզբում 
նկա րի չը մի շարք մրցա նակ նե րի ար ժա
նա ցավ Ֆ րան սիա յում եւ եվ րո պա կան 
այլ երկր նե րում: Ո րոշ ժա մա նակ անց նա 
ընտր վում  է ե րի տա սարդ նկա րիչ նե րի 
ցու ցաս րա հի նա խա գա հի պաշ տո նում: 
Ժան սեմն ան հա տա կան ցու ցա հան դես ներ 
է կազ մա կեր պել աշ խար հի մի շարք քա
ղաք նե րում՝ մաս նա վո րա պես Փա րի զում, 
Ն յու Յոր քում, Չի կա գո յում, Լոն դո նում, Տո

կիո յում, Հ ռո մում, Բր յու սե լում, Լո զա նում, 
Բեյ րու թում եւ այ լուր: Շ նո րիվ իր բազ մա
թիվ ցու ցա հան դես նե րի՝ Ժան սե մը հայտ նի 
դար ձավ ա մե նուր:

Սե մերջ յանն ու նի մի շարք գոր ծեր՝ նվիր
ված դի մա կա հան դես նե րին, թա տե րա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րին ու դե րա սան նե րին, 
ում նա ժո ղո վում է վե նե տիկ յան մի ջա վայ
րի մեջ:

« Մի ժա մա նակ ես շատ էի սի րում ժա
մա նակս անց կաց նել տան պա տե րից 
դուրս: 60ա կան թվա կան նե րի կե սե րին 
Ֆ րան սիա յում հա մընդ հա նուր խե լա հե
ղութ յան մթնո լորտ էր տի րում, եւ կյանքն 
ինձ հա մար կար ծես դի մա կա հան դես լի
ներ», ա սում էր Ժան սե մը: Բայց եւ այն
պես, նույ նիսկ այդ դի մա կա հան դեսնկար
նե րում ե րե ւում են կյան քի դրա մա տիկ, իսկ 
եր բեմն էլ ող բեր գա կան կող մե րը: Ժան սե մի 
կտավ նե րում պատ կեր ված մարդ կանց աչ
քե րը լի են ան մո ռա նա լի թախ ծով: Դ րան
ցում հո գե կան տա ռա պանք է զգաց վում: 
Սա ան շուշտ կապ  ված է նկար չի ման կա
կան հի շո ղութ յուն նե րի հետ:

Շարունակությունը՝ էջ 8

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
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Սկիզբը՝ էջ 6
Միեւ նույն ժա մա նակ պետք է հստակ ըն

կա լել` ա. ո րե ւէ թա գա վոր, իշ խա նա վոր 
կամ ա ռաջ նորդ եր բե ւէ չի կա րող տիե զեր
քի Տի րա կա լից վեր ու հզոր լի նել. Աստ ված 
է ա մե նայ նի եւ բո լո րի Տե րը, բարձ րա գույն 
Օ րենս դիրն ու իշ խա նութ յուն շնոր հո ղը, բ. 
Աստ ված, ար քա նե րին, տի րա կալ նե րին կամ 
ղե կա վար նե րին իշ խա նութ յուն տա լով, նաեւ 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ի րենց տրված 
ա զատ կամ քով ընտ րե լու, ո րո շե լու ղե կա
վար ման ձեւն ու ե ղա նա կը. թե ինչ պես են 
մար դիկ տնօ րի նում ի րենց շնորհ ված իշ
խա նութ յու նը, դա նրանց ընտ րութ յու նը եւ 
ո րո շումն է, ոչ թե Աստ ծո, գ. այն, որ երկ
նա յին Հայ րը ո րե ւէ մե կին իշ խա նութ յուն է 
պար գե ւում, ա մե նե ւին էլ չի նշա նա կում, թե 
հա վա նութ յուն է տա լիս կամ խրա խու սում 
է նրա գոր ծու նեութ յու նը: Ա հա այս եր րորդ 
կե տում է ակն հայտ դառ նում հա կա սա կա
նութ յու նը: Այս պա րա գա յում չենք կա րող 
ան տե սել մարդ կա յին գոր ծո նը. մարդ կա յին 
սխա լա կա նութ յունն ու ան կա տա րութ յու նը, 
մարդ կա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը ան
խու սա փե լիո րեն ո րո շա կի դե րա կա տա րում 
են ու նե նում իշ խա նութ յան ի րաց ման եւ 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Այս պի սով, 
կրկին հա կադր վում են Ա րար չի կա տա րե
լութ յունն ու բա ցար ձակ ի մաս տութ յու նը եւ 
ա րա րա ծի ան կա տա րութ յունն ու ան խո հե
մութ յու նը: Այս մա սին է խո սում նաեւ Ք րիս
տոս` Իր ա շա կերտ նե րին պատ գա մե լով հաս
նել կա տա րե լութ յան (հմմտ. Մատթ. Ե 48):

Իշ խե լու, տի րե լու հի վան դա գին մո լուց
քը, իշ խա նութ յան չա րա շա հու մը ա րա տա
վո րում եւ խե ղում են մար դու մեջ աստ
վա ծա յին պատ կե րը` նրան դարձ նե լով 
գայ թակ ղի չի` չա րի հե տե ւորդ: Այս ի մաս
տով է Աստ ծո Որ դին սա տա նա յին ան վա
նում «ողջ աշ խար հի իշ խան», ո րը թեեւ 
փոր ձում է իշ խել (հմմտ. Հովհ. ԺԴ 30), սա
կայն գա հըն կեց է ար վում եւ ար տաքս վում 
է (հմմտ. Հովհ. ԺԲ 31): 

Պատ մութ յան մեջ բազ մա թիվ են այն 
դեպ քե րը, երբ մար դիկ, տի րող իշ խա նութ
յան պատ ճա ռով, ըմ բոս տա նում են Աստ ծո 
դեմ, Ն րան մե ղադ րում ա նար դա րութ յան 
մեջ... Ն րանք տրտնջում եւ բո ղո քում են, որ 
տա ռա պում են այդ իշ խա նութ յան ձեռ քում, 
մտա ծում, թե դա աստ վա ծա յին պա տիժ է... 
Սա կայն այս պա րա գա յում հստակ պետք է 
ըն կա լել` այն, ինչ Աստ ված Իր ա մե նա զո րութ
յամբ ի րա կա նաց նում է երկն քում եւ երկ րի 
վրա, Ն րա փրկա գոր ծութ յան մի հատ վա ծը, 
մաս նիկն է... Գու ցե աս վա ծը խիստ հա կա
սա կան է, սա կայն ու նի իր հիմ նա վո րու մը: 
Այս պես` ժա մա նակ առ ժա մա նակ մար դը 
(նաեւ հա սա րա կութ յուն ներն ու ժո ղո վուրդ
նե րը) հե ռա նում է Ա րար չից. սա բնա կան է 
եւ բնո րոշ մարդ կա յին բնութ յա նը... Սո վո
րա բար մար դը մո ռա նում է Աստ ծուն, երբ 
ապ րում է բա րե կե ցիկ, ա պա հով կյան քով` 
ա ռանց չար չա րան քի ու խնդիր նե րի: Եվ 
միայն այն ժա մա նակ է մտա ծում կյան
քի ի մաս տի եւ իր ա ռա քե լութ յան մա սին, 
փնտրում Տի րոջն ու խնդրում Ն րա օգ նութ
յու նը, երբ են թարկ վում է ծանր փոր ձութ

յուն նե րի, հայտն վում ա նե լա նե լի ի րա վի ճա
կում կամ ա նա սե լի տա ռա պում է. « Նա յի՛ր 
Աստ ծու գոր ծե րին. ո՞վ կա րող է ուղ ղել այն, 
ինչ խախ տել է Աստ ված: Քո լավ օ րը բա րիք
նե րի մեջ ապ րիր, բայց հի շիր, որ վատ օր 
էլ կա...» ( Ժող. Է 1445): Այս պես է նաեւ հա
սա րա կութ յուն նե րի ու ժո ղո վուրդ նե րի պա
րա գա յում: Մ տա բե րենք մեր պատ մութ յու նը. 
ե՞րբ ենք ե ղել ա ռա վել հա մախմբ ված, միաս
նա կան, աստ վա ծա վախ, համ բե րա տար... 
Երբ տա ռա պել ենք, կրել զրկանք ներ, ա ռե
րես վել բնաջնջ ման եւ ձուլ ման վտան գին: 
Ա յո՛, ար քա նե րը, տի րա կալ ներն ու իշ խա
նութ յուն նե րը փո փոխ վում են, փո խա րի նում 
ի րար` ժո ղովր դի կյան քում ու նե նա լով դրա
կան կամ բա ցա սա կան դե րա կա տարում: 
Սա էլ Բարձր յա լի կող մից Իր կամ քը հայտ
նե լու, ո րո շա կի ճա նա պարհ նա խան շե լու, 
մարդ կութ յան մեջ փոր ձութ յուն նե րը հաղ
թա հա րե լու ուժ եւ կա րո ղութ յուն ձե ւա վո րե
լու մի ջոց է: Ն շենք նաեւ, որ աստ վա ծա յին 
տնօ րի նութ յուն նե րը, ու ղի նե րը, ո րոնց խոր
քա յին ի մաստն ու նշա նա կութ յու նը հա
ճախ ա նըն կա լե լի եւ ան հա սա նե լի են մեր 
մարդ կա յին բա նա կա նութ յա նը, նպա տա
կաուղղ ված են մար դուն, հա սա րա կութ յա նը, 
ժո ղովր դին մաք րա գոր ծե լուն, հղկե լուն եւ 
կա տա րե լա գոր ծե լուն: Հո գե ւոր ու նյու թա
կան ճգնա ժա մից, փոր ձութ յուն նե րի ծանր 
ժա մա նա կաշր ջա նից հե տո մարդ կա յին հա
սա րա կութ յուն նե րը, դուրս մղե լով տա րի նե
րի ըն թաց քում կու տակ ված բա ցա սա կան 
ապ րում ներն ու ա տե լութ յու նը, մաք րա գործ
վում են, սրբագ րում ի րենց սխալ նե րը, դառ
նում նո րի հան դեպ ա ռա վել ըն կա լու նակ, 
փո փո խութ յուն նե րին պատ րաստ, ա ռա վել 
հան դուր ժող: 

Իշ խա նութ յու նը ծա ռա յութ յուն է, ոչ թե 
ար տո նութ յուն կամ «զենք», իսկ իշ խա
նա վորն Աստ ծո ծա ռան է երկ րի վրա, Ն րա 
կամ քը կա տա րո ղը: Աստ ծո Որ դու իշ խա
նութ յու նից ա ռա վել մեծ ու զո րեղ իշ խա նութ
յուն ո րե ւէ մե կը չի ու նե ցել եւ չի ու նե նա լու 
(հմմտ. Մատթ. ԻԸ 18), սա կայն Նա ա սում է. 
«...մար դու Որ դին չե կավ ծա ռա յութ յուն ըն
դու նե լու, այլ ծա ռա յե լու...» ( Մատթ. Ի 28): 
Ի վեր ջո, բո լոր իշ խա նութ յուն ներն էլ հաս
տատ վում եւ փո փոխ վում են Աստ ծո կամ
քով՝ ի լրումն ժա մա նա կի` ի րենց դրա կան 
կամ բա ցա սա կան գոր ծա ռույթն ի րա գոր ծե
լով, քան զի «...ա մեն բա նի ժա մա նա կը կա, 
եւ աշ խար հում ա մեն գործ ու նի իր ժա մա
նա կը» ( Ժող. Գ 1):

Սերն է հո գե ւոր եւ աշ խար հիկ իշ խա նութ
յան հաս տատ ման միակ ճշմա րիտ ու ղին. 
սե րը իր նմա նի, սե փա կան ազ գի, հայ րե նի
քի, Ե կե ղե ցու, Տի րոջ հան դեպ, որ պես սրբա
զան կան թեղ, լու սա վո րում է մար դու ճա նա
պար հը, ա ռաջ նոր դում նրան: Միայն սի րե լով 
կա րող ես սեր ստա նալ, իշ խել մարդ կանց 
սրտե րին, հո գուն, մտքին: Սերն է ծնում նվի
րում, ինք նա զո հո ղութ յուն, խո նար հութ յուն, 
համ բե րութ յուն եւ հան դուր ժո ղա կա նութ յուն. 
«Այն օ րը, երբ սի րո ու ժը կիշ խի ու ժի հան
դեպ տա ծած սի րո վրա, աշ խար հում խա ղա
ղութ յուն կտի րի» ( Մա հաթ մա Գան դի):

Ար փի նե ՉԱՆԹԻԿՅԱՆ
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Մեր առ ջեւ իր ամ բողջ հա սա կով վեր հառ

նում է ա րեւմտ յան ի րա կա նութ յու նը՝ պատ
մա գե ղար վես տա կան այն պի սի լու սար ձա
կով, ո րը միաս նութ յան մեջ է պատ կե րում 
կյան քը, ժա մա նակն ու պատ մութ յու նը, ժո
ղովր դի ու բազ մա թիվ ան հա տա կա նութ յուն
նե րի ճա կա տագ րե րը:

Ուս տի նպա տա կա հար մար ենք հա մա
րում վե պը քննութ յան առ նել քրո նո տո պա
յին ա ռանձ նա հատ կութ յամբ: Տա րա ծա
ժա մա նա կա յին ո րո շա կի սահ ման նե րում, 
« Վեր ջին ա րե ւա գա լի» քրո նո տո պը Զեյ
թունց յա նի մե ծա գույն վար պե տութ յան 
կնիքն է կրում: Ամ բողջ վե պը կա ռուց ված է 
տա րա ծա ժա մա նա կա յին նուրբ կա պե րով: 
Հե տա դարձ հա յացք նե րի սկզբուն քով՝ վե պի 
քրո նո տո պը ձե ւա կերտ վում է հիմ նա կա
նում տունխմբագ րա տուն, ա պա նաեւ կա
յա րան, գի նե տուն շղթա յում եւ A2B1C2D1 
գե նո տի պի բա նա ձե ւով:

« Վեր ջին ա րե ւա գա լը» վե պում քիչ չեն 
նաեւ այն է ջերն ու հատ ված նե րը, ո րոնք 
ու նեն հրա պա րա կա խո սա կան շունչ: Վե
պում Պ. Զեյ թունց յա նը հրա պա րա կագ
րի իր տա ղան դը սրել է պա նիս լա միզ մի ու 
պան թուր քիզ մի տխրահռ չակ գա ղա փա րա
խո սութ յան եւ ռազ մա տենչզավ թո ղա կան 
քա ղա քա կա նութ յան անխ նա մեր կաց ման 
դրվագ նե րում, լայն պա րագ ծե րով ցույց 
տվել նաեւ եվ րո պա կան դի վա նա գի տութ
յան երկ դի մութ յու նը: Հատ կա պես թուր քա
կան մեջ լի սի ան դամ նե րի, ե րիտ թուր քե րի 
պա րագ լուխ նե րի ու գեր մա նա կան դի վա
նա գետ նե րի կա պերն ու փո խառն չութ յուն
նե րը վե պում պատ կեր ված են հրա պա րա
կա խո սութ յան մեծ կրքով ու շի կաց մամբ՝ 
ցայ տուն ե րանգ ներ հա վե լե լով մի շարք 
կեր պար նե րի բնա վո րութ յուն նե րին:

Ա մե նա մեծ նվաճ մա նը Պ. Զեյ թունց յա
նը, ի հար կե, հա սել է գլխա վոր հե րոս նե րի 
հո գե բա նա կան խտա ցում նե րով, ար վես
տի նուրբ մի ջոց նե րի կի րառ ման շնոր հիվ՝ 
գե ղար վես տա կանտի պա կան ընդ հան
րա ցում նե րով: Գ րի գոր Զոհ րա պը՝ վե պի 
կենտ րո նա կան դեմ քը, կի նը՝ Կ լա րան, թուր
քա կան պառ լա մեն տի ան դամ, Զոհ րա պի 
մտե րիմ ու գա ղա փա րա կից Վարդ գե սը, 
ե րիտ թուր քե րի ա ռաջ նորդ նե րից ա ռանձ
նա պես «ան ճոռ նի արջ» Թա լեա թը, «կու
զիկ թխսա մայր» Ջե մալ փա շան, Խա լիլ բե
յը, օ տար դի վա նա գետ նե րից Մոր գեն թաուն, 
Վա գեն հայ մը եւ ու րիշ ներ կերտ ված են գե
ղար վես տա կան բազ մա զան հնարք նե րով 
եւ դար ձել են շո շա փե լի ան հա տա կա նութ
յուն ներ: 

Զոհ րա պը 80ա կան նե րի հայտ նի գոր
ծիչ նե րի՝ Ար փիար յա նի, Կամ սա րա կա նի, 
Բա շալ  յա նի, Հ րանտ Ա սա տու րի եւ մյուս
նե րի մի ջա վայ րում, նրանց լու սա վո րա
կանդե մոկ րա տա կան գոր ծու նեութ յու նը, 
ըն տա նի քում Զոհ րա պի անձ նա կան կյան քի 
ու կեն ցա ղա վա րութ յան ման րա մաս նե րը, 

թուր քա կան պառ լա մեն տը եւ Զոհ րա պը, 
վեր ջի նիս պայ քա րը ազ գա յինհա սա րա կա
կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան դիր քե րում, 
Զոհ րա պի մարդ կա յինքա ղա քա ցիա կան 
դի ման կա րը, այս եւ ու րիշ շատ խնդիր ներ 
ու հան գա մանք ներ մարմ նա վոր վել են վե
պում գլխա վոր հան գույ ցի եւ ար ծարծ վող 
հիմ նա հար ցե րի լու սա բա նութ յան դի տանկ
յու նից եւ մարմ նա վոր վել գե ղար վես տա կան 
բարձր մա կար դա կով:

Պ. Զեյ թունց յա նը հո գե բան ար վես տա
գետ է ու պա տա հա կան կեր պար ներ եւ 
ի րա վի ճակ ներ չի ստեղ ծում: Ն րա երկ
խո սութ յուն նե րը զար մա նա լի խտութ յուն, 
հա գեց վա ծութ յուն ու նեն, աչ քի են ընկ
նում ներ քին դրա մա տիզ մով: Կա շա ռում 
է վի պա սա նի խոս քի լար վա ծութ յու նը: Իսկ 
հե րոս նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 
հա սա րա կա կանմարդ կա յին բո վան դա
կութ յու նը, կարճ կամ եր կար զրույց նե րի 
ի մաս տա յին խոր քը, մե նա խո սութ յուն նե
րի փի լի սո փա յա կան շեր տե րի բազ մա
գու նութ յու նը, վի պա կան բարդ կա ռույ ցի 
մեջ գե ղար վես տա կան ա մե նա տար բեր 
հնա րանք նե րի փայ լուն մու ծում նե րը հաս
տա տում են Պ. Զեյ թունց յա նի ա նու րա նա լի 
վար պե տութ յու նը:

Գ րո ղի ու նյու թի «մեր ձե ցու մը» գե ղար
վես տում ան չափ էա կան է: Պարզ է՝ խոս քը 
ճշմա րիտ գրո ղի մա սին է, քա նի որ, հա
կա ռակ դեպ քում, առ հա սա րակ ո չինչ չի 
կա րող կա յա նալ: « Վեր ջին ա րե ւա գա լը» 
վե պում քիչ է ա սել, թե տե ղի է ու նե ցել այդ 
«մեր ձե ցու մը»: Ուղ ղա կի տե ղի է ու նե ցել մի 
«հա րա զատ հան դի պում», խիստ սպաս
վող, այն քան ցան կա լի հան դի պում, ո րի 
արդ յուն քը, ան պայ ման, պետք է ար գա սա
վոր վեր նման մի եր կի գե ղե ցիկ ծնուն դով: 
Պ. Զեյ թունց յա նը քաջ գի տեր ա րեւմ տա
հայ ամ բողջ գրա կա նութ յու նը, դա րասկզ բի 
ար ձա կը եւ պոե զիան: Ոչ միայն Զոհ րա պի 
նո վել նե րից ու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից 
քաղ ված հատ ված նե րը, այ լեւ Վա րու ժա
նից, Սիա ման թո յից եւ ա րեւմ տա հայ մյուս 
հե ղի նակ նե րից բեր ված տո ղերն ու մտքե
րը ա սես ար յու նով գրված, ար յու նով ցող
ված հնչում են վե պի հա մա պա տաս խան 
է ջե րում այն քան տե ղին, կար ծես ստեղծ
ված են հենց այդ նպա տա կով, հենց այդ 
դրվագ նե րի հա մար: Սա ար դեն գրո ղի 
բախ տա վո րութ յունն է: Իսկ ա ռանց նյու թի 
«հա րա զա տութ յան», ա ռանց ժա մա նա կի 
ու մի ջա վայ րի եւ ի րա կանպատ մա կան հե
րոս նե րի ան թե րի ճա նա չո ղութ յան ան կա րե
լի էր հաս նել այդ պի սի արդ յուն քի:

Պ. Զեյ թունց յա նի « Վեր ջին ա րե ւա գա լը» 
վեպն այ սօր հայ րե նա սի րութ յան պայ ծառ 
դա սեր է տա լիս: Սո վո րեց նում է ապ րել հա
վա տով ու ար ժա նա պա տիվ: Այն պես, ինչ
պես կա յին, ինչ պես մա քա ռե ցին ու նա հա
տակ վե ցին վե պի հե րոս նե րը:

Սամ վել ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
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Գու ցե սա է պատ ճա ռը, որ ֆրան սիա ցի 

ար վես տի տե սա բան նե րը հա յազ գի ար վես
տա գե տին ան վա նում էին «մերժ ված նե րի 
նկա րիչ»:

Ժան սեմն ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տան 
է այ ցե լում դե ռեւս խորհր դա յին տա րի նե
րին՝ 1973 թ.: Հայ րեն յաց եր կի րը ո գեշն չեց 
ար վես տա գե տին, եւ նա նկար նե րի մի ամ
բող ջա կան շարք ստեղ ծեց: Դ րան ցից էին 
«Երկ նա գույն ցե ղաս պա նութ յուն», «Դր վագ 
կո տո րած նե րից», « Փախս տա կան ներ», 
«Տխ րութ յուն», «Բռ նութ յուն» եւ այլ ստեղ
ծա գոր ծութ յուն ներ: Այս նկար նե րի շնոր հիվ 
ար վես տա գե տը մտո վին կրկին ու կրկին վե

րա դառ նում է իր հա մար ծանր ժա մա նակ
նե րը: Ի վեր ջո Ժան սե մը 34 նկա րից կազմ
ված մի ողջ շարք է ստեղ ծում, ո րը կոչ վում 
է « Ցե ղաս պա նութ յուն»: 2001  թ. ֆրան սա
հայ նկա րիչն այ ցե լում է Հա յաս տան եւ վե րը 
նշված շար քի բո լոր 34 նկար նե րը նվի րա բե
րում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րա նին՝ 
իբ րեւ հար գան քի տուրք ե ղեռ նի զո հե րին:

Մի ան գամ Ժան սեմն ա սել է հե տեւ յա լը. 
« Չա փա զանց բարդ է ար վես տի մի ջո ցով 
ար տա հայ տել ազ գա յին ող բեր գութ յու նը: 
Մի քա նի տա րի շա րու նակ ես իմ մի ջով եմ 
անց կաց րել անց յա լի ողջ ող բեր գութ յու նը, 
եր կարբա րակ մտո րել եւ միայն դրա նից 
հե տո եմ վճռել սկսել ցե ղաս պա նութ յա նը 

նվիր ված կտավ նե րի շար քը: Ե ղեռ նի թե
ման մի խնդիր է, ո րի մա սին ես մտա ծում 
եմ մինչ այժմ»:

Ժան սեմն իր մահ կա նա ցուն կնքեց 
2013  թ. օ գոս տո սի 27ին: Մա հա նա լուց 
ա ռաջ նկա րի չը շա րու նակ հարց նում էր 
ինքն ի րեն. ին չո՞ւ է ինքն իր ողջ կյանքն 
անց կաց րել Ֆ րան սիա յում, ե թե հո գով ու 
սրտով ֆրան սիա ցի չէ: Ակն հայ տո րեն սրա 
պատ ճա ռը Հա յոց ցե ղաս պան ութ յունն էր, 
ո րը վտա րան դի դարձ րեց թե՛ մե ծա նուն 
նկար չին եւ թե՛ տասն յակ հա զա րա վոր այլ 
հա յոր դի նե րի:

Տիգ րան ՄԱԼՈՒՄՅԱՆ

Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

ԺԱՆՍԵՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՎԱՆԴԸ 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ


