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Շիրակի նորանշանակ մարզպետին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րի արք եւ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Շի րա կի նո րան շա նակ 
մարզ պետ պրն Տիգ րան Պետ րո սյա նին՝ ուղեկ ցու թյամբ Շի րա կի 
թե մի առաջ նորդ Մի քա յել արք. Աջա պա հյա նի: 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր շնոր հա վո րանք ներն ու օրհ նու
թյու նը բե րեց մարզ պե տին՝ նշա նակ ման առի թով: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում խոս վեց 1988 թ. երկ րա շար ժի աղե
տա լի հե տեւ անք նե րի եւ դրանց հաղ թա հար ման ուղ ղու թյամբ 
գոր ծադր վող ջան քե րի մա սին: Վե հա փառ Հայ րա պե տը նշեց, որ 
Շի րա կի մար զի բնակ չու թյու նը, շնոր հիվ իր հա վատ քի եւ զո րեղ 
կամ քի, կա րո ղա ցավ ամուր եւ հաս տա տուն պա հել իր ոգին: Նո
րին Սրբու թյու նը կա րեւ ո րու թյամբ ընդգ ծեց, որ այ սօր պե տու թյան 
կող մից աշ խա տանք ներ են կա տար վում, որ պես զի Գյում րիին վե
րա դարձ վի եր բեմ նի փառ քը: Հա յոց Հայ րա պե տը փաս տեց, որ 
Մայր Աթո ռը մշտա պես իր զո րակ ցու թյունն է բե րել Գյում րի ին` 
տար բեր ծրագ րե րի մի ջո ցով նպաս տե լով սո ցի ա լա կան խնդիր նե
րի լուծ մա նը, ինչ պես նաեւ մշա կու թա յին կյան քի զար գաց մա նը: 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հաս տա տեց, որ Մայր Աթո ռի եւ թե մի կող մից նա խա ձեռն ված այդ ծրագ րե րը շա րու նա կա կան կլի նեն: Անդ րա դառ նա լով թե մի հո
գեւ որ կյան քի զո րաց մա նը եւ հո գեւ որ դա սի ծա ռա յու թյա նը` Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նաեւ ընդգ ծեց, որ շի րակ ցի նե րը միշտ առանձ նա ցել են քրիս տո նե ա
կան հա վա տի հան դեպ նա խան ձախնդ րու թյամբ եւ իրենց եկե ղե ցա սեր նկա րագ րով:

Իր հեր թին նո րան շա նակ մարզ պե տը նշեց, թե որ պես հայ մարդ եւ հայ քրիս տո նյա՝ պա տիվ է հա մա րում գտնվել Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նում: Պրն Տիգ րան 
Պետ րո սյա նը Նո րին Սրբու թյա նը ներ կա յաց րեց Շի րա կի մար զի խնդիր նե րը եւ առ կա մար տահ րա վեր նե րը, անդ րա դար ձավ մար զի զար գաց ման հե ռան կար նե
րին` այդ գոր ծում կա րեւ ո րե լով նաեւ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Հա յոց Եկե ղե ցու հետ: 

Վեր ջում Գա րե գին Բ Կա թո ղի կո սը ուժ եւ կա րո ղու թյուն մաղ թեց մարզ պե տին՝ մար զի ժո ղովր դի բա րօր ու շեն կյան քի կերտ ման գոր ծում:

  Միացյալ աստվածաշնչային ընկերությունների ներկայացուցիչներին

ԱՄԵ ՆԱՅՆ Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Մի ա ցյալ աստ վա ծաշն
չա յին ըն կե րու թյուն նե րի թարգ մա նա կան ծրագ րե րի տնօ րեն Մա

րի նա Լո մո վա յին եւ Հա յաս տա նի աստ վա ծաշն չա յին ըն կե րու թյան 
թարգ մա նա կան ծրագ րե րի կո որ դի նա տոր Մա րի կա դե Լան գին՝ 
ուղեկ ցու թյամբ Հա յաս տա նի աստ վա ծաշն չյան ըն կե րու թյան գլխա
վոր քար տու ղար Եզ նիկ արք. Պետ րո սյա նի:

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյու նը կա րեւ ո րեց մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պու թյան` Աստ վա ծա շունչ մա տյա նը աշ խար հի տար բեր լե զու
նե րով թարգ մա նե լու եւ մարդ կանց հա սա նե լի դարձ նե լու առա քե լու
թյու նը, ող ջու նեց Մի ա ցյալ աստ վա ծաշն չա յին ըն կե րու թյուն նե րի եւ 
Հա յաս տա նի աստ վա ծաշն չա յին ըն կե րու թյան մի ջեւ ձեւ ա վոր ված 
եր կա րա մյա հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
նաեւ գո հու նա կու թյամբ հաս տա տեց, որ Հա յաս տա նի աստ վա ծաշն
չա յին ըն կե րու թյան գո վար ժան ծա ռա յու թյան, բազ մաբ նույթ ծրագ րե
րի եւ հրա տա րա կու թյուն նե րի շնոր հիվ հա յոր դի նե րին հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձեռ վում ծա նո թա նա լու Աստ վա ծաշն չին, սուրբգ րա յին գի տե լիք նե րով հարս տա նա լու եւ զո րաց նե լու նաեւ իրենց կրո նա կան ապ րում նե րը: 

Հյու րերն իրենց հեր թին խո րին շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե ցին Նո րին Սրբու թյա նը՝ Հա յոց Եկե ղե ցու զո րակ ցու թյան եւ Հա յաս տա նի աստ վա ծաշն չա յին ըն կե
րու թյան ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան հա մար: 

Վեր ջում Գա րե գին Բ Կա թո ղի կո սը մաղ թեց, որ Աստ ված հո գե շահ նոր ձեռք բե րում նե րով ար դյու նա վո րի Մի ա ցյալ աստ վա ծաշն չա յին ըն կե րու թյուն նե րի գոր
ծու նե ու թյու նը:

ԱՄՆ հայոց արեւելյան թեմի առաջնորդին

ԱՄԵ ՆԱՅՆ Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Հա յաս տան ժա մա նած ԱՄՆ հա յոց 
արեւ ե լ յան թե մի առաջ նորդ Դա նի ել վրդ. Ֆըն տը գյա նին:
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ թանք նե րը փո

խան ցեց հայր սուր բին` վերս տին շնոր հա վո րե լով առաջ նորդ ընտր վե լու կա
պակ ցու թյամբ: Նո րին Սրբու թյու նը գո հու նա կու թյամբ հաս տա տեց, որ հայր 
Դա նի ելն իր բազ մա մյա նվի րյալ ծա ռա յու թյան շնոր հիվ սիր ված է հայ հա
մայն քի կող մից եւ վա յե լում է ամեն քի վստա հու թյու նը: Խո սե լով հայ հա մայն
քի կյան քում առ կա խնդիր նե րի եւ մար տահ րա վեր նե րի մա սին` Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը հա մոզ մունք հայտ նեց, որ աջա կից ունե նա լով հո գեւ որ դա սին 
եւ հա վա տա վոր հա յոր դյաց՝ հնա րա վոր կլի նի դրանք հաղ թա հա րել եւ ազ
գա յինեկե ղե ցա կան կյան քը վե րըն թա ցի մեջ պա հել: Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սը կա րեւ որ նկա տեց, որ հով վա կան խնամ քի ներ քո մեր ժո ղովր դի զա
վակ ներն ապ րեն ազ գա յինհո գեւ որ ար ժեք նե րով, հա վա տա րիմ մնան իրենց 
ինք նու թյա նը եւ ծաղ կեց նե լով հայ հա մայն քը՝ իրենց օգ տա կար ծա ռա յու թյու
նը բե րեն ազ գին, հայ րե նի քին եւ Եկե ղե ցուն:

Զրույ ցի ըն թաց քում ԱՄՆ հա յոց արեւ ե լ յան թե մի առաջ նորդն իր որ դի ա
կան սերն ու երախ տա գի տու թյու նը հայտ նեց Հա յոց Հով վա պե տին` դե ռեւս Մայր Աթո ռում իր սար կա վա գու թյան տա րի նե րից սկսյալ իր նկատ մամբ մշտա պես 
ցու ցա բեր ված հայ րա կան խնամ քի եւ վստա հու թյան հա մար` պա տիվ նկա տե լով առաջ նոր դա կան հան գա ման քում իր ծա ռա յու թյու նը Հա յոց Եկե ղե ցուն: Հայր 
Դա նի ե լը եւս անդ րա դարձ կա տա րեց թե մի եւ հայ հա մայն քի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին` նշե լով, որ իր ողջ ուժերն եւ կա րո ղու թյուն նե րը պի տի 
ներդ նի եւ ծա ռա յեց նի ի պայ ծա ռու թյուն Արեւ ե լ յան թե մի եւ ի բա րօ րու թյուն հա վա տա վոր ժո ղովր դի: Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Աստ ծո զո րակ ցու
թյու նը եւ հա ջո ղու թյուն ներ մաղ թեց Դա նի ել վրդ. Ֆըն տը գյա նին՝ իր առաջ նոր դա կան առա քե լու թյան մեջ:

Շարունակությունը՝ էջ 2

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց

4 մար տի 

7 մար տի 

6 մար տի
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Լուսո խորան Մայր Աթոռ
ՍուրբԷջմիածնիցհայրապետա
կանՄերօրհնություննուսրտա
գին շնորհավորանքներն ենք բե
րումսիրելիտիկնանցեւօրիորդաց՝
Մարտի8իտոնականառիթով:

Գարնանայսբերկրաշատտո
նին բոլորիս սրտերը համակվում
ենուրախությամբեւջերմզգացում
ներով՝դեպիմերմայրերնեւքույ
րերը:Անգնահատելի է ձերդերն
ուավանդը,սիրելինե՜ր,ազգային,
պետականուհասարակականմեր
կյանքում,եւանփոխարինելի ձեր
առաքելությունը՝ընտանեկանհար
կիցներսուսերունդներիդաստիա
րակությանգործում:

Մեծարումի,գնահատանքիայս
տոնականօրըՀայրապետիսմաղ
թանքն է, որ ամենախնամ Տերն
Իրօրհնությանուշնորհներիներ
քոպահպանիձեզեւզորակիցլինի
ձերառաքինիգործերին,որպեսզի
բարիընթացքովշարունակեք լու
սավորել մեր ժողովրդի կյանքը,
ուրախություն պարգեւեք ձեր ըն
տանիքներին՝ջերմությամբ,հոգա
տարությամբ եւ սիրո կատարյալ
նվիրումով:

Աղոթում ենք, որ Բարձրյալն
Աստված Իր ամենազոր Սուրբ
Աջովմիշտհովանիլինիձեզեւձեր
ընտանյացանդամներին՝պարգեւե
լովխաղաղկյանքիբարօրուերջա
նիկօրեր:

«Շնորհք,սէրեւխաղաղութիւն
ՏեառնմերոյՅիսուսիՔրիստոսի
եղիցինընդձեզ,ընդամենեսեանդ.
Ամէն»:
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Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՈՆԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆՈՒՄ

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՅՑ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե
ցին Ս. Վար դա նանց տոնն այս տա րի նշեց 

փետր վա րի 28ին: Այս առի թով Պա տա րա գի 
սրբա զան արա րո ղու թյու նը մա տուց վեց Ս. Գա յա
նե վան քում:

Պա տա րա գիչն էր Մայր Աթո ռի վար չատն տե
սա կան բաժ նի տնօ րեն Մու շեղ եպս Բա բա յա նը: 
Պա տա րա գին ներ կա էին թե մե րում եւ Մայր Աթո
ռի կա ռույց նե րում սպա սա վո րող եկե ղե ցա կան
ներ, բա րե րար հա յոր դի ներ, Գեւ որ գյան հո գեւ որ 
ճե մա րա նի սա ներ, բազ մա թիվ ուխ տա վոր ներ:

Պա տա րա գի ըն թաց քում Մու շեղ սրբա զանն 
անդ րա դար ձավ Ս. Վար դա նանց տո նի խորհր դին 
եւ Ավա րայ րի ճա կա տա մար տի ազ դե ցու թյա նը 
հե տա գա հա յոց պատ մու թյան վրա: 

«Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ոս կե տառ էջե
րից մե կը կեր տած հե րոս նե րին ենք անդ րա դառ
նում այ սօր, սի րե լի՛ հա վա տա ցյալ ներ, եւ հի շա
տա կում Վար դա նանց սրբե րին: 

Մեր պատ մու թյու նը, ցա վա լի ո րեն, լի է օրի
նակ նե րով, երբ մեծ ու զո րեղ տե րու թյուն նե րը, 
գայ թակղ վե լով բիբ լի ա կան մեր երկ րով, բազ միցս 
փոր ձել են գրա վել այն եւ վերջ դնել հա յին ու 
նրա աստ վա ծա տուր ինք նու թյա նը: Ինք նու թյուն, 
որ սկիզբ է առել դե ռեւս ազ գե րի ձեւ ա վոր ման 
ակունք նե րից, զո րա ցել հա յին հա տուկ քա ջա
րի ոգով, հա րուստ մշա կույ թով ու լեզ վով, եւ հե
տո էլ՝ Հայ Եկե ղե ցու ուսու ցա նած աստ վա ծա յին 
ճշմար տու թյամբ: Դա րեր ի վեր հայ ժո ղո վուրդն 
իր սե րունդ նե րին կա թի հետ սնու ցել է նաեւ հայ
րե նի քի, Մայր Եկե ղե ցու եւ ազ գա յին ար ժեք նե րի 
հան դեպ սեր եւ սո վո րեց րել՝ հա յա պահ պա նու
թյու նը յու րա քան չյուր հա յոր դու սրբա զան պար
տա կա նու թյունն է: 

Վստահ եմ՝ հենց այս մշտամ նա ար ժեք նե րի 
մա սին էին մտա ծում Տղմու տի ափին հա վաք ված 
Վար դա նանց քա ջա րի հե րոս նե րը, երբ «իմա ցեալ 
մահն» աչ քե րի առաջ՝ նա յում էին գե տի մյուս 
ափին գտնվող՝ թվով իրենց գե րա զան ցող բա նա
կին, սա կայն ան մա հու թյան ձգտող հա յի ան կոտ
րում ու հե րո սա կան ոգին՝ սնուց ված Քրիս տո սի 
աստ վա ծա յին զո րու թյամբ, ապ րե լու կամ քով եւ 

ար դա րու թյան ձայ նը հնչեց նե լու վճռա կա նու
թյամբ, անդրդ վե լի էր՝ մին չեւ վեր ջին շունչն ի սեր 
հայ րե նի քի պայ քա րե լու եւ այդ հայ րե նի քում իր 
հա վատքն ազատ դա վա նե լու հա վա քա կան որոշ
ման մեջ»,– նշեց Մու շեղ եպիս կո պո սը` հա վե լե
լով, որ Ավա րայ րի ճա կա տա մարտն առա ջինն էր 
քրիս տո նե ու թյան պատ մու թյան մեջ, երբ մի ժո ղո
վուրդ իր քրիս տո նյա հա վատ քի ու հա մոզ մունք
նե րի, իր հայ րե նի քի եւ ազա տու թյան հա մար ող
ջա կիզ վում էր կա մա վոր զո հա բե րու թյամբ: 

«Լույ սի եւ խա վա րի պայ քարն էր Ավա րայ րը: 
Հա վեր ժու թյան եւ ակն թար թի պայ քարն էր Տղմու
տի ափին։ Խա վարն ու ակն թար թը չկա րո ղա ցան 
կա սեց նել լույսն ու հա վեր ժու թյու նը։ Եվ լույ սը 
հոր դեց, հա վեր ժու թյու նը հաղ թա նա կեց եւ իր մեջ 
ընդգր կեց ժա մա նակն ամ բողջ։

Ոտ քի ելան քա ջա զուն հա յոր դիք ու փափ կա
սուն տիկ նայք՝ ան կոտ րում կամ քով պաշտ պա նե
լու իրենց հա վա տը, լե զուն, նո րաս տեղծ բառ ու 
բա նը, իրենց ողջ քրիս տո նե ա կան նոր մշա կույ
թը՝ ազ գի ինք նու թյան առ հա վատ չյան: 

Մայր Եկե ղե ցին Ավա րայ րի դաշ տում մի այ նակ 
չթո ղեց իր անձն վեր զա վակ նե րին. նրանց կող
քին էր՝ ի դեմս կա թո ղի կո սի եւ ողջ հո գեւ ո րա կա
նաց, որոնք ոչ մի այն խոս քով էին քա ջա լե րում, 
այ լեւ ամ րապն դում էին հո գեւ որ սպա ռա զի նու
թյամբ: Ճա կա տա մար տին նա խոր դող գի շե րը 
մկրտել էին բո լոր չմկրտված նե րին՝ Տի րոջ Սուրբ 
Ա րյան ու Մարմ նի ճա շակ մամբ, Սուրբ Հո գու 
պար գեւ ած առա տա բուխ շնորհ նե րով զո րաց
նե լով հայ րե նան վեր քա ջե րին եւ ամ րաց նե լով 
նրանց հա վա տի մեջ»,– ասաց սրբա զա նը` հաս
տա տե լով, որ հո գեւ ո րա կա նը գի տե՛ր ոչ միայն 
աղոթ քով զո րաց նել, խոս քով խան դա վա ռել հայ 
շի նա կա նին ու հայ ծնո ղին՝ գու թա նից սուր ու 
վա հան կռե լու եւ զա վա կին հպար տու թյամբ ռազ
մի դաշտ ճա նա պար հե լու, այ լեւ գի տեր սե փա
կան անձ նա զոհ օրի նա կով առա ջա մար տի կը լի
նել՝ խաչն ու սու րը ձեռ քին: 

Պա տա րա գիչն ընդգ ծեց նաեւ, որ Ավա րայ րում 
հա յը մե կընդ միշտ ապա ցու ցեց, թե խա ղաղ աշ
խա տե լու, ստեղ ծա գոր ծե լու ու աղո թե լու կող քին 

գի տի նաեւ կռվել, դի մադ րել ու ան հան դուր ժո
ղա կան ոգի ցույց տալ բո լոր նրանց, ով քեր փոր
ձել են կամ կփոր ձեն հա յոց փոք րիկ, սա կայն 
ազա տա սեր հայ րե նի քը ստրկաց նել։ Ըստ նրա՝ 
Ավա րայ րը տեւ եց մեկ օր մի այն, սա կայն մինչ 
օրս հպար տու թյամբ է հի շա տակ վում սե րունդ նե
րի կող մից՝ ռազ մա կան դեպ քից վե րա փոխ վե լով 
պատ մա կան մեծ դա սի, եւ փաս տե լով, որ ճշմա
րիտ Աստ ծով ամ րապնդ ված մար դու ոգին ան
կոտ րում է, եւ թե կուզ մար մինն էլ սպան վի, ան
մահ հո գին, մի եւ նույն է, հաղ թա նա կում է:

Մու շեղ եպիս կո պո սը նշեց, որ Ավա րայ րի քա
ջա լե րող սխրանքն այ սօր եւս շա րու նա կում է 
ապ րել մեր սրտե րում եւ ամեն տեղ՝ աշ խա տան
քում, գի տու թյան, ար վես տի, տնտե սու թյան, մի 
խոս քով՝ ուզածդ բնա գա վա ռում։ Այն ապ րում է 
նաեւ սփյուռ քում, ուր հա յը գրե թե ամեն օր մղում 
է իր ավա րայ րը՝ հա նուն հա վատ քի եւ հա յու թյան, 
որ չկորց նի իր ազ գա յին դի մա գի ծը, որ հայ մնա 
եւ ապ րի։ Սրբա զա նը հաս տա տեց, որ այս նոր 
ավա րայր նե րի դեմ հաս տա տուն կամ քով կանգ
նած է Հա յոց Եկե ղե ցին եւ ան խոնջ կա տա րում է 
հա յա պահ պան իր առա քե լու թյու նը:

Հայ րե նի երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած ար տա քին 
մար տահ րա վեր նե րից ել նե լով` նա կա րեւ ո րեց, 
որ ազ գա յին ու հո գեւ որ ար ժեք նե րը փո խանց վեն 
սերն դե սե րունդ, որ պես զի մեր հե րոս նախ նի նե
րի նման հա յոր դյաց սրտե րը ջեր մե ռանդ սի րով 
բա բա խեն թե՛ հայ րե նի քի եւ թե՛ Հա յոց Եկե ղե ցու 
հա մար:

Սրբա զա նը մի ա բա նա կից եղ բայր նե րի եւ հա
վա տա ցյալ նե րի անու նից շնոր հա վո րեց Ն. Ս. Օ. 
Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րի արք 
եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սին՝ ան վա նա կո չու
թյան օր վա կա պակ ցու թյամբ` նշե լով, որ հա յոց 
եկե ղե ցի նե րում այ սօր կա տար վող Հայ րա պե
տա կան մաղ թան քի ըն թաց քում ամեն քը պի տի 
ծնրա դիր աղո թեն բա րե րար եւ բա զու մո ղորմ 
Աստ ծուն` կոչ ման մեջ հաս տա տուն ու ան սա սան 
պա հե լու Հա յոց Հայ րա պե տին` շա րու նա կե լու հե
զու թյամբ եւ ուղ ղա փառ հա վա տով հով վե լու իր 
հո գեւ որ խնամ քին հանձն ված հա յոց ածու ին:

Տո նի առի թով սրբա զան հայրն իր շնոր հա
վո րանք ներն ուղ ղեց նաեւ Վար դա նանց սրբե րի 
անուն նե րը կրող հա յոր դի նե րին` մաղ թե լով, որ 
Տի րոջ ողոր մու թյամբ բո լո րը Վար դա նանց ոգու 
շնոր հըն կա լը լի նեն:

Սուրբ Վար դա նանց պայ ծառ հի շա տա կի 
առ ջեւ խո նար հու մով եւ բա րե խո սու թյան հայց
մամբ Մու շեղ սրբա զա նը խա ղա ղու թյուն եւ ան
դոր րու թյուն մաղ թեց երկ րին հա յոց եւ հա մայն 
աշ խար հին:

Սրբա զան արա րո ղու թյան ավար տին, նա խա
գա հու թյամբ Մայր Աթո ռի երի ցա գույն մի ա բան
նե րից Ոս կան արք. Գալ փա քյա նի, կա տար վեց 
Հայ րա պե տա կան մաղ թանք` Ամե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սու թյան ան սա սա նու թյան եւ Ամե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սի կե նաց արեւ շա տու թյան հա մար:

Ս. Վարդանանց տոնին 
նվիրված հանդիսություն Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Նույն օրը Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նում 
տե ղի ունե ցավ Ս. Վար դա նանց զո րա վար նե րի 
տո նին նվիր ված հան դի սու թյուն: Մի ջո ցառ մա
նը ներ կա էին Մայր Աթո ռի մի ա բան ներ, Գեւ որ
գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի սա ներ, հա յաս տա նյան 
տար բեր կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի ուսա
նող ներ եւ զին վո րա կան ներ: 

Ցե րե կույ թը բաց վեց Տե րու նա կան աղոթ քով, 
որից հե տո հնչե ցին ՀՀ եւ ճե մա րա նի օրհ ներ գե
րը: Բաց ման խոս քով հան դես եկավ Գեւ որ գյան 
հո գեւ որ ճե մա րա նի տե սուչ Գա րե գին վրդ. Համ
բար ձու մյա նը: 

Անդ րա դառ նա լով օր վա խորհր դին` հայր 
սուրբն ի մաս նա վո րի նշեց. «Երեւ ա նի պե տա
կան հա մալ սա րա նի հետ հա մա տեղ կազ մա
կերպ վող այս ավան դա կան դար ձած մի ջո ցա ռու
մը գա լիս է վկա յե լու, որ Վար դա նանց սխրանքն 
այ սօր էլ պատ գամ դար ձած կեն սա նո րո գու մի 
առիթ է մեզ հա մար:
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ԱՄԵ ՆԱՅՆ Հա յոց Կա թո ղի կո սը հյու րըն կա լեց 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան կրթա հա մա լի րի ուսա

նող նե րին՝ գլխա վո րու թյամբ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
կրթա հա մա լի րի պետ գե նե րալմա յոր Մու շեղ 
Բա բա յա նի եւ քո լե ջի պետ գնդա պետ Վարդ գես 
Ներ սի սյա նի: Կրթա հա մա լի րի սա նե րին ուղեկ
ցում էին Կո տայ քի թե մի եւ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
հո գեւ որ առաջ նորդ Առա քել արք. Քա րա մյանն ու 

ՀՀ ոս տի կա նու թյան հո գեւ որ առաջ նոր դի օգ նա
կան Վրթա նես քհն. Բա ղու մյա նը:

Առա քել սրբա զա նը, ներ կա յաց նե լով Սուրբ Էջ
մի ա ծին այ ցի նպա տա կը, ինչ պես նաեւ կրթա
հա մա լի րում հո գեւ որ առաջ նոր դու թյան կող մից 
իրա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը, հայ ցեց Նո րին 
Սրբու թյան հայ րա պե տա կան օրհ նու թյու նը եւ 
պատ գա մը երի տա սարդ նե րին:

Իր հեր թին կրթա հա մա լի րի պետ գե նե րալ

մա յոր Մու շեղ Բա բա յա նը շնոր հա կա լու թյուն 
հայտ նեց Վե հա փառ Հայ րա պե տին՝ ըն դու նե լու
թյան եւ հայ րա կան օրհ նու թյանն ար ժա նաց նե
լու հա մար` կա րեւ ո րե լով նմա նօ րի նակ այ ցե րը 
եւ շփու մը Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տի հետ: 
Կրթա հա մա լի րի տնօ րե նու թյու նը գո հու նա կու
թյամբ ընդգ ծեց ուսում նա կան հաս տա տու թյուն 
պար բե րա բար այ ցե լող հո գեւ ո րա կան նե րի բա
րե րար ազ դե ցու թյու նը, որով հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձեռ վում օրեն քի ապա գա պա հա պան նե րին 
հա ղորդ դառ նա լու Հայ Եկե ղե ցու պատ մու թյա
նը, դա վա նան քին, հո գեւ որ ժա ռան գու թյանն 
ու ար ժե հա մա կար գին: ՀՀ ոս տի կա նու թյան հո
գեւ որ առաջ նոր դու թյու նը ստեղծ վել է 2012 թ.՝ 
Գա րե գին Բ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի օրհ
նու թյամբ:

Այ նու հե տեւ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ակա դե մի ա յի 
ու քո լե ջի ուսա նող նե րին եւ ղե կա վար անձ նա
կազ մին ող ջու նեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը` 
ուրա խու թյուն հայտ նե լով Մայր Աթոռ նրանց այ
ցի առի թով: Նո րին Սրբու թյու նը նաեւ ող ջու նեց 
ուսա նող նե րի որո շու մը՝ իրենց օգ տա կա րու
թյունն ազ գին եւ հայ րե նի քին բե րե լու ոս տի կա
նու թյան շար քե րում: 

Վե հա փառ Հայ րա պե տը կա րեւ ո րեց ոս տի
կա նու թյան առա քե լու թյու նը հա սա րա կա կան 
կյան քում օրեն քի պահ պա նու թյան գոր ծում` շեշ
տե լով, որ նաեւ ոս տի կա նի անա չառ, բա րե խիղճ 
ծա ռա յու թյամբ է պայ մա նա վոր ված հայ րե նի
քի ապա հով ու բա րօր կյան քի ըն թաց քը: Նո րին 
Սրբու թյու նը նշեց, որ շնոր հիվ ոս տի կա նու թյան 
աշ խա տան քի՝ օրի նա հար գու թյունն ամ րո րեն 

պետք է դրոշմ վի մեր ժո ղովր դի գի տակ ցու թյան 
մեջ: Ոս տի կա նու թյան դժվա րին ծա ռա յու թյան 
մեջ Հա յոց Հայ րա պե տը շեշ տեց նաեւ սի րո գոր
ծո նի կա րեւ ո րու թյու նը, որը պետք է դրսեւ որ վի 
դի մա ցի նի նկատ մամբ: 

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյունն իր գնա հա
տան քը հայտ նեց Առա քել սրբա զա նին եւ նրա իշ
խա նու թյան ներ քո գոր ծող հո գեւ ո րա կա նաց դա
սին՝ կրթա հա մա լի րի ուսա նո ղու թյան նկատ մամբ 
դրսեւ որ վող հե տեւ ո ղա կան հո գեւ որ խնամ քի 
հա մար: 

Վե հա փառ Հայ րա պետն այ ցի առի թով իր բա
րե մաղ թանք նե րը փո խան ցեց ուսա նող նե րին, որ 
հա ջո ղու թյամբ ավար տին հասց նեն կրթա կան 
գոր ծըն թա ցը եւ իրենց ան ձե րը պատ րաս տեն 
կա րեւ որ ծա ռա յու թյան հա մար: 

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը կա նանց տո նի 
կա պակ ցու թյամբ նաեւ իր շնոր հա վո րանք ներն 
ուղ ղեց ներ կա ուսա նո ղու հի նե րին: Հա յոց Հայ
րա պե տը, անդ րա դառ նա լով հայ կնոջ կեր պա
րին, դե րին եւ առա քե լու թյա նը մեր ժո ղովր դի 
կյան քում, նշեց, որ ազ գի ներ կան ու ապա գան 
կերտ վում են հայ կնոջ ձեռ քե րի մեջ, որով հե տեւ 
հա յոց մայ րերն են կրթում ու դաս տի ա րա կում 
մա նուկ նե րին, նրանց շնոր հիվ է հա յոր դի նե րի 
մեջ դրոշմ վում ազ գա յին ինք նու թյան ու գի տակ
ցու թյան շուն չը:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Բարձ
րյա լի օգ նա կա նու թյունն ու Սուրբ Հո գու առաջ
նոր դու թյու նը հայ ցեց կրթա հա մա լի րի սա նե րին 
եւ պա տաս խա նա տու նե րին իրենց հան րօ գուտ 
առա քե լու թյան մեջ: 

8 մար տի 
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Ազ գա յին ինք նու թյու նը մեր օրե րում եր բեմն 

կա րող է դի տարկ վել որ պես սոսկ ավան դու
թյա նը կառ չած լի նե լու իրա կա նու թյուն: Սա կայն 
Վար դա նանց բո վով ան ցած մեր ազ գի պատ մու
թյու նը մեզ ուսու ցա նում է, որ մենք ունենք պա
տաս խա նատ վու թյուն մեր նախ նյաց կա տա րած 
հե րո սու թյան առ ջեւ. այդ պա տաս խա նատ վու
թյու նը հա յին հայ դարձ նող իր քրիս տո նե ա կան 
ար ժե հա մա կար գով ապ րելն է, որի մեջ պարզ 
ուղենշ ված են ժա մա նա կա կից մար դու, երի
տա սար դի հա մար այդ քան թանկ ազա տու թյան 
եւ իրա վուք նե րի իրաց ման ամե նից տե սա նե լի 
ուղի նե րը: 

Հե տաքրք րա կան է, որ հա յե րիս ամե նից նվի
րա կան իղ ձե րը կապ ված են ոչ թե ան հա տա կան 
բա րօ րու թյան գա ղա փա րի, այլ հա մընդ հա նուր 
կյան քի ծաղկ ման ու զո րաց ման հետ: Մի ազա
տու թյուն, որի գերն պա տակն է լոկ ան հա տի 
բա րե կե ցու թյու նը եւ շա հը, մի ազա տու թյուն, որ 
զերծ է այ լոց հան դեպ հանձ նա ռու թյու նից, եւ մի 
ազա տու թյուն, որ եթե չու նի սեր ու հայ րե նա սի
րու թյուն, չի կա րող հա մա հունչ լի նել տասն հինգ 
եւ ավե լի դա րեր առաջ մեր ազ գի մեջ ար մա տա
վոր ված ար ժեք նե րին եւ հա նուն այդ ար ժեք նե րի՝ 
նրանց թա փած ա րյա նը: Դա վիթ մար գա րեն, եղ
բայր նե րի մեջ մի աս նու թյու նը դրվա տե լով, այն 
հա մա րում է մե ծա պես բա րի եւ վա յե լուչ: Մեր 
պատ մու թյան հե րո սա կան բո լոր անց քե րը տե
ղի են ունե ցել հենց այ դօ րի նակ մի աս նա կա նու
թյան շնոր հիվ, որ այ սօր վա Վար դա նանց խորհր
դով վե րահն չում է որ պես հաղ թա նա կի հաս նե լու 
միակ բա նա լի: Ազ գա յինն ու հո գեւ ո րը Վար դա
նանց օրի նա կով մի ա ձուլ վում են եւ կեր տում մեր 
ինք նու թյու նը, որ ամե նից զո րեղ զենքն է մեր: 
Հի շենք, որ պա տե րազմ նե րը տե ղի են ունե նում 
զեն քե րի օգ նու թյամբ, սա կայն դրան ցում հաղ
թում են մար դիկ: Առաջ նոր դող մարդ կանց եւ 

նրանց հե տեւ ող մարդ կանց ոգին է, որ հաս նում 
է հաղ թա նա կի»:

Հայր Գա րե գի նը փաս տեց նաեւ, որ իր հիմ
նադ րու մից ի վեր Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին 
եղել է կրողն ու փո խան ցո ղը, ինչ պես եւ երաշ
խա վո րո ղը հա յոց ազ գի կյան քում աստ վա ծա յին 
շնորհ նե րի ու առա քի նու թյուն նե րի կեն սա գործ
ման, եւ հա յոց հայ րա պետ ներն ու վար դա պետ
ներն իրենց օրի նա կով ցույց են տվել, որ քաջ ու 
ան վե հեր հա վատ քով մարդն այն մարդն է, որը 
համ բե րում է մին չեւ վերջ` ան կախ բո լոր փոր ձու
թյուն նե րից ու պա տու հաս նե րից: 

Վեր ջում հայր սուր բը ներ կա նե րի անու նից 
իր շնոր հա վո րանք նե րը փո խան ցեց Ն. Ս. Օ. Տ. 

Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սին՝ ան վա նա կո չու թյան ուրա խա լի օր վա 
առի թով, մաղ թե լով, որ Նո րին Սրբու թյան` Հայ 
Եկե ղե ցու զո րաց ման հետ կապ ված բյու րա վոր 
տե սիլք նե րից շա տե րը կյան քի կոչ վեն, որ պես զի 
հա մայն հա յոց ազգն ի Հա յաս տան եւ ի Սփյուռս 
նրա մի ջո ցով Սուրբ Էջ մի ած նից բեր վող լույ սով 
ու զո րու թյամբ ամուր մնա իր հա վատ քի, ան սա
սան՝ ազ գա յին իր նկա րագ րի մեջ, եւ մշտա պես 
հա ռած լի նի իր հա յաց քը դե պի արա րիչ Տե րը, 
դե պի իր Սուրբ Եկե ղե ցին եւ դե պի սրբա զան եր
կիրն Արա րա տյան:

Հան դի սու թյան մաս նա կից նե րին իր ող ջույ նի 
խոս քը հղեց նաեւ ԵՊՀ ուսա նող նե րի, շրջա նա

վարտ նե րի եւ հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի 
գծով պրո ռեկ տոր, տ. գ. թ., դո ցենտ Ռու բեն Մար
կոսյա նը:

Ս. Վար դա նանց սխրան քի մա սին բա նա խո
սու թյամբ հան դես եկավ Երեւ ա նի պե տա կան հա
մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տի հա յոց 
պատ մու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս պ. գ. թ., դո
ցենտ Մի քա յել Մալ խա սյա նը: 

Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում Վար դա նանց 
խորհր դին նվիր ված հո գեւ որ ու հայ րե նա սի րա
կան եր գե րով ելույթ ունե ցան Գեւ որ գյան հո գեւ որ 
ճե մա րա նի, Երեւ ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
երգ չախմ բերն ու «Նա րե կա ցի» նվա գա խում բը:

Ցե րե կույթն ամ փոփ վեց Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած
նի ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի եւ արա րո
ղա կար գի բաժ նի տնօ րեն Նա թան արք. Հով հան
նի սյա նի պատ գա մով ու օրհ նու թյամբ: Խո սե լով 
Ավա րայ րի ճա կա տա մար տի խորհր դի մա սին` 
Նա թան սրբա զանն ընդգ ծեց, որ, ցա վոք, մեր 
ավա րայ րը չի ավարտ վել, այն շա րու նակ վում է 
ամեն վայր կյան, ամեն ժամ, ամեն օր, շա րու նակ
վում է այ սօր՝ հենց մեր կյան քի մեջ: 

«Ավա րայ րի խոր հուր դը հա վի տե նա կան է 
մնում մեզ հա մար, քա նի դեռ վերջ նա կան հաղ
թա նա կը չկա իրա կան քրիս տո նե ու թյան: Ոչ թե 
ձեւ ա կան քրիս տո նե ու թյան, ոչ թե, որ կանգ
նեն ինչոր տեղ եւ դեմք նե րը խա չակն քեն կամ 
ասեն՝ մենք հայ քրիս տո նյա ենք, ո՛չ: Հայ քրիս տո
նյան այն զին վորն է, որ իր կյանքն ամեն վայր
կյան վտան գում է իր ժո ղովր դի, իր հայ րե նի քի 
եւ, առա ջին հեր թին, իր Աստ ծու հա մար»,– նշեց 
Նա թան ար քե պիս կո պո սը` մաղ թե լով, որ հայ ժո
ղո վուր դը տես նի մե րօ րյա ավա րայ րի իրա կան 
հաղ թա նա կը:

Հան դի սու թյունն ավարտ վեց Պահ պա նիչ 
աղոթ քով:

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի

Ի Տեր հանգավ Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Մեսրոպ արք. Մութաֆյանը

ԽՈՐ ցա վով հայտ նում ենք, որ մար տի 8ին 
վախ ճան վեց Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց 

Պատ րի արք Մես րոպ արք. Մու թա ֆյա նը: Մես րոպ 
Պատ րի ար քը վեր ջին տա րի նե րին տա ռա պում 
էր ծանր հի վան դու թյամբ եւ գտնվում էր Պոլ սի 
Սուրբ Փրկիչ ազ գա յին հի վան դա նո ցում:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը եւ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ մի ած նի մի ա բա նու թյու նը, Գե րա գույն 
հո գեւ որ խորհր դի ան դամ նե րը եւ ողջ հո գեւ որ 
դա սը սգում են Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ
րի ար քի մա հը եւ վշտակ ցում Կոս տանդ նու պոլ սի 
Հա յոց Պատ րի ար քու թյան հո գեւ որ դա սին ու պոլ
սա հա յու թյա նը` աղո թե լով եր ջան կա հի շա տակ 
Մես րոպ Պատ րի ար քի հո գու հանգս տու թյան եւ 
խա ղա ղու թյան հա մար:

Պատ րի արք հոր հու ղար կա վո րու թյան արա րո
ղու թյուն նե րի ման րա մաս նե րի վե րա բե րյալ կտե
ղե կաց վի հա ջոր դիվ:

«Յի շա տակն ար դա րոյն օրհ նու թե ամբ եղի ցի»:
Մար տի 10-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի 

մի ա բա նու թյու նը, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ
րորդ Ծայ րա գույն Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սի նա խա գա հու թյամբ, Ս. Գա յա նե 
վան քում մաս նակ ցեց Պա տա րա գի սրբա զան 
արա րո ղու թյա նը: Պա տա րա գիչն էր Մայր Աթո ռի 
վա նո րե ից տե սուչ Ար տակ եպս Տիգ րա նյա նը: 

Հա վարտ Պա տա րա գի կա տար վեց հո գե
հանգս տյան կարգ՝ Մես րոպ արք. Մու թա ֆյա նի 
հա մար: Արա րո ղու թյա նը ներ կա էին փոխ վար չա
պետ Տիգ րան Ավի նյա նը, պե տա կան այ րեր, Գե
րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ան դամ ներ:

Ներ կա հո գեւ որ դա
սը եւ  հա վա տա վոր 
ժո  ղո  վո ւրդն  աղոթք 
բարձ րաց րե  ցին  առ 
Աստ ված՝ հո գե լույս Մես
րոպ Բ Պատ րի ար քի հո
գու խա ղա ղու թյան եւ 
հանգս տու թյան հա մար: 

Հո գե հանգս տից հե
տո Նո րին Սրբու թյուն 
Գա րե գին Երկ րորդ Ամե
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո
սը Կոս տանդ նու պոլ սի 
Հա յոց Պատ րի ար քի 
վախ ճան ման առի թով 
իր հայ րա կան խոսքն 
ուղ ղեց ներ կա նե րին: 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը 
մաս նա վո րա պես ասաց.

«Հո գեւո՛ր հայ րեր եւ 
սի րե լի՛ բա րե պաշտ ժո
ղո վուրդ,

Այս պա հին վիշտ է 
մեր հո գի նե րում Կոս
տանդ նու պոլ սի Հա յոց 
Պատ րի արք Ամե նա
պա տիվ Տ. Մես րոպ Ար

քե պիս կո պոս Մու թա ֆյա նի 
վախ ճան ման տխուր առի թով: 
Սգա կիր մեր սրտե րի հա մար 
ցավ է Առա քե լա կան մեր Սուրբ 
Եկե ղե ցու վաս տա կյալ հո գեւ ո
րա կա նի մա հը, մեկ նումն այս 
տե սա նե լի աշ խար հից: 

«Հա ւա տովք ճա նա չե՛լ զնա, 
եւ զզօ րու թիւն յա րու թե ան նո
րա, եւ զհա ղոր դու թիւն չար
չա րա նաց նո րա, կեր պա րա
նա կի՛ց լի նել մա հու նո րա» 
(Փի լիպ. 3.10),– ասում է առա
քյա լը: Մեր Տի րոջն ու Փրկչին` 
Հի սուս Քրիս տո սին հա վա տա
ցող ներն աստ վա ծան մա նու
թյան ուղի ով են ըն թա նում ոչ 
մի այն այս երկ րա վոր կյան քի, 
այ լեւ մահ վան ճա նա պար հին, քան զի առա քե
լա կան խոս քի հա մա ձայն՝ կեր պա րա նա կից ենք 
լի նում նաեւ Փրկչի մահ վա նը` հա րու թյան եւ հա
վի տե նա կան կյան քի ան խոր տա կե լի հույ սով: Հա
րու թյան տե րու նա կան շնորհն է, որ պար տու թյան 
է մատ նում մահ վա նը եւ Երկն քի Ար քա յու թյան 
դռնե րը բա ցում նրանց առ ջեւ, «որք հա ւա տով եւ 
սրբու թե ամբ ի Քրիս տոս ննջե ցին»: Մխի թա րա
կան այս գի տակ ցու թյամբ ենք այ սօր հրա ժեշտ 
տա լիս սի րե լի Պատ րի արք Սրբա զա նին: 

Հի րա վի, ծանր է կո րուս տը, եւ սու գի մեջ են 
Կոս տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քու թյան 
պատ մա կան Աթո ռը, Պատ րի ար քու թյան Մեր 

հա վա տա վոր զա վակ նե րը, հա մայն Մեր հա վա
տա վոր ժո ղո վուր դը, Առա քե լա կան մեր Սուրբ 
Եկե ղե ցին: Լու սա հո գի Պատ րի ար քը մեր Սուրբ 
Եկե ղե ցուն եւ ժո ղովր դին ամ բող ջան վեր ծա
ռա յու թյան ուխտ կնքեց ավե լի քան չորս տաս
նա մյակ ներ առաջ` կու սակ րոն քա հա նա յու թյան 
սպա սա վո րու թյու նը ստանձ նե լով: Նա բա նի մաց 
հո գեւ ո րա կան էր, որ դե ռեւս երի տա սարդ տա
րի նե րից իր ուսում նա տենչ հո գում ամ բա րեց 
գի տե լ յաց պա շար ներ եւ ուսա նե լով փի լի սո
փա յու թյուն ու աստ վա ծա բա նու թյուն Մի ա ցյալ 
Նա հանգ նե րում եւ ապա Երու սա ղե մում` վե րա
դար ձավ նոր եռան դով ու կո րո վով ծա ռա յու թյուն 

բե րե լու Կոս տանդ նու պոլ սի 
Հա յոց Պատ րի ար քու  թ յան 
ավան դա պահ եւ քրիս տո
սա սեր Մեր բա րե պաշտ զա
վակ նե րին: Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ մի ած նում` հա յոց հո գեւ որ 
կենտ րո նում, եպիս կո պո սա
կան ձեռ նադ րու թյու նից տա րի
ներ անց Մես րոպ Սրբա զա նը 
ստանձ նեց Կոս տանդ նու պոլ
սի Հա յոց Պատ րի ար քու թյան 
նվի րա կան Աթո ռի առա ջին 
սպա սա վո րը լի նե լու առա քե
լու թյու նը: Պատ րի ար քա կան իր 
պա տաս խա նա տու եւ եր բեմն 
դժվա րին գոր ծու նե ու թյան ողջ 
ըն թաց քում նա եղավ ծա ռա
յան վեր մշակ, որ եռան դուն 
սպա սա վո րու թյամբ ջա նում էր 
զո րեղ ու մի աս նա կան պա հել 
Թուր քիո հայ հա մայն քը, աշ
խույժ` Պատ րի ար քու թյան ազ
գա յինեկե ղե ցա կան կյան քը, 
ազ գա յինմշա կու թա յին կազ
մա կեր պու թյուն նե րի եւ կրթա
կան հաս տա տու թյուն նե րի կա
րեւ որ գոր ծու նե ու թյու նը: Ավա՜ղ, 
հի վան դու թյու նը տկա րաց րեց 
սի րե լի Պատ րի ար քին, տա րա
ժամ բե րեց «զհա ղոր դու թիւն 
չար չա րա նաց», եւ վա ղա հաս 
մահ վամբ իր վեր ջին հանգր
վա նը փո խադր վեց Պատ
րիարք Մես րոպ Ար քե պիս կո
պոս Մու թա ֆյա նը:

Մենք այ սօր աղո թա կան 
ոգով ուղեկ ցում ենք վախ
ճա նյալ Պատ րի ար քին դե պի 
հա վեր ժա կան կյան քի ճա նա
պարհ: Նա ննջեց այս աշ խար
հում, սա կայն հառ նե լու է երկ
նա յին լու սե ղեն օթեւ ան նե րում, 
ուր պի տի լսի Աստ ծո նվի րյալ 
ծա ռա նե րին առ Քրիս տոս կան
չող ձայ նը. «Արի՛ որ ննջեսդ, 

եւ կանգ նեա՛ց ի մե ռե լոց, եւ լու սա ւո րես ցէ զքեզ 
Քրիս տոս» (Եփ. 5.14):

Ի խո րոց սրտի հայ ցում ենք առ Ամե նո ղորմ Տե
րը, որ երկ նա յին բար ձունք նե րում խա ղա ղու թյան 
եւ հանգս տու թյան մեջ ըն դու նի հո գին հա վա տա
րիմ Իր սպա սա վո րի` Տ. Մես րոպ Ար քե պիս կո պոս 
Մու թա ֆյա նի, եւ Սուրբ Հո գու մխի թա րու թյու նը 
շնոր հի մեզ ամեն քիս, սգա ցյալ տի րա մո րը, Կոս
տանդ նու պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քու թյան սի րե լի 
Մեր զա վակ նե րին, մեր հո գեւ որ դա սին, վշտա
ցյալ հա վա տա վոր Մեր ժո ղովր դին:

Աղոթք եւ օրհ նու թյուն Մես րոպ Պատ րի ար քի 
լույս հի շա տա կին»:

Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՈՆԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆՈՒՄ
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Բ. Նահապետի մահվան 
ֆուգան

Սկիզբը՝ թիվ 2, 4

Ա յս պես հյուս վում է զար ման քը. նա խակր
թա րան նե րում պաշ տո նա կան ուսուց

ման դա սագր քե րում նրան նկա րագ րում էին 
«որ պես ար տա սո վոր չա փե րի մի նա հա
պետ, որը եր բեք դուրս չի գա լիս պա լա տից, 
քան զի դռնե րը ցածր ու նեղ են նրա հա
մար»: Այս պես հնա րա միտ ներն ապա կե շշի 
մեջ վա րունգ են աճեց նում. ծա ղի կը ներս 
են մտցնում, ուր եւ մե ծա նում է: Պատ մում 
են նաեւ, «թե շատ է սի րում մա նուկ նե րին 
ու ծի ծեռ նակ նե րին, հաս կա նում է որոշ կեն
դա նի նե րի լե զուն, նա խա գու շա կում է բնու
թյան տա րե րա յին երեւ ույթ նե րը, մի այն աչ
քե րին նա յե լով՝ կա րո ղա նում է մարդ կանց 
մտքե րը կար դալ...» (էջ 50), տի րա պե տում 
է բո րոտ նե րին բու ժե լու եւ ան կյալ նե րին ոտ
քի հա նե լու գաղտ նի քին. այն պես, ինչ պես 
Քրիս տո սը: Նրա ծա գում նա բա նու թյու նը բո
լո րին ան հայտ է, քա նի որ բո լոր մա տյան
նե րից վե րաց րել է հետ քե րը. ճիշտ այն պես, 
ինչ պես Ստա լի նը: Ըստ նա խան շան նե րի՝ 
իշ խե լու ան հա գուրդ ծա րա վը, մշտամ ռայլ 
բնույ թը, ոգու ան բա ցատ րե լի չա րու թյու նը, 
կա ռա վար ման կեր պը, են թադ րու թյուն ներ 
են անում որ տե ղա ցի լի նե լու մա սին: Նաեւ 
են թադր վում է, որ նա իր հա րյու րա վոր կա
նան ցից հինգ հա զար երե խա է ունե ցել՝ «եւ 
բո լորն էլ օրա պա կաս», եւ բո լորն էլ զուրկ 
հայ րա կան անունազ գա նու նից, բա ցի մե
կից, որը ծնվել էր օրի նա կա նաց ված կնո ջից՝ 
Լե տի սիա Նա սա րե նո յից:

Անգ լի ա ցի նե րի ծո վա յին հե տեւ ա կը նրան 
բարձ րաց նում հասց նում է նա խա գա հա
կան պա լատ, ուր եւ նրա բա ժի նը դար ձան 
մե նու թյան թա քուն պա հած դա ռը ար ցունք
նե րը: Այդ մե նու թյու նից ելք էր որո նում՝ մութ 
ան կյուն նե րում սպա սու հի նե րի հետ ոտ քի 
վրա մեր ձե նա լով, որի ուղե կի ցը նրա ծանր 
փնչոց ներն էին ու շնա յին վնգստո ցը:

Ժան տախ տի բռնկու մից վա խե ցած գա
ղու թա րար նե րի հե ռա նա լուց հե տո նա 
դառ նում է երկ րի մի անձ նյա ղե կա վար՝ վե
րա կանգ նում է աք լո րա մար տե րը եւ աղ
քատ նե րի նա խա սի րած մի քա նի այլ զվար
ճու թյուն ներ, իսկ ին քը «ճղփա լով լող էր 
տա լիս բա րե կե ցու թյան ճա հի ճում» (էջ 54):

Մի ա կը, որի առ ջեւ սիր տը բա ցել է, մայրն 

էր: Մայ րը թռչուն ներ՝ պի րոլ ներ է ներ կում 
վա ճառ քի հա մար, իսկ որ դին պատ մում է 
իր հա ջո ղու թյուն նե րի մա սին, հի շում, թե 
ինչ պես տա պա լեց բռնա կալ Լա ո տա րիո 
Մու նյո սին, որը նաեւ բա նաս տեղծ էր:

Իշ խա նու թյու նը հա սու նաց նում է հայ րե
նի քի գա ղա փա րը՝ ծա ծա նե լով հայ րե նա սի
րու թյան դրո շա կը, որի հա մար թեեւ շա տերն 
են պատ րաստ մտնե լու, «քան զի ան հե րոս 
հայ րե նի քը նույնն է, ինչ ան դուռ տու նը», 
բայց նաեւ հայ րե նի քը հե՛նց ապ րելն է:

Գե նե րալ նե րի առա տու թյուն է, այլ կերպ՝ 
տե ղա տա րափ, որից «վա ռո դի մի քու լա է 
իջ նում աշ խար հի լռու թյան վրա» (էջ 61), 
որ պես զի առանձ նա նա գլխա վոր գե նե րա
լը, որին պի տի դի մեն՝ իմ գե նե րալ, եւ որի 
առաջ պի տի չո քեն մնա ցած գե նե րալ նե րը: 
Բռնու թյուն նե րին հա ջոր դող ա րյան տե սա
րան ներ են, պա տե րից ա րյուն էր ծո րում, 
գոր գե րից ա րյուն էր չռռում, մի ջանցք նե րով 
ու աս տի ճան նե րով ա րյուն էր հո սում: Ահա, 
սա էր իշ խա նու թյու նը, որ վե րած վել էր քա
ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի, մի այլ տար
բե րա կով՝ հայ րե նա կան պա տե րազ մի՝ ընդ
դեմ հնդկա ցի նե րի:

Գե նե րալ նե րի առա տու թյունն ար ժեզր
կում է նրանց, որով հե տեւ գա հըն կեց ար
վե լու դեպ քում «գո նե եր գել իմա նա յիր կամ 
ար քե պիս կո պոս լի նե իր, կամ ծո վագ նաց, 
իսկ դու ըն դա մե նը գե նե րալ ես» (էջ 64): 
Սա մոր մտա հո գու թյունն է, մինչ դեռ այս 
գե նե րա լին հա վեր ժու թյունն էր սպառ նում: 
Մոր խրատ նե րը թշվա ռու թյու նից աչք բա
ցա ծի դա տո ղու թյուն ներ են, որ մտա ծում է 
վատ օր վա մա սին՝ «պե տա կան ծախ սե րից 
ավե լա ցած փո ղը թա ղիր մի ապա հով տե
ղում, որ քե զա նից բա ցի ոչ ոք չկա րո ղա նա 
գտնել» (էջ 64), քա նի որ կա հան կար ծա կի 
փա խուս տի դի մե լու թաքն ված վտանգ:

Բայց ին չո՞ւ հա րյուր տար վա իշ խա նու
թյուն. այ նո՛ւ, որ իշ խա նա վոր նե րի կամ քը 
հնա րա վո րինս եր կար իշ խելն է, իշ խել ան
վերջ, այն քան, որ իրենց հա սա կա կից նե րը 
մեռ նեն, եւ իրենք հաս տա տեն իրե՛նց անքն
նե լի ճշմար տու թյու նը: Այդ հա րյու րա մյա 
իշ խա նու թյու նը, սա կայն, ոչ մի այն փառք 
է, այ լեւ անեծք՝ իշ խա նու թյան անեծ քը՝ բո լո
րից առան ձին, մի ակ ու մի այ նակ:

Հա րյուրն անց նա հա պե տը մշտա պես 
հի շո ղու թյան ցնորք նե րի մեջ է. մտքի մեջ 
մե կը գա լիս է, մե կը գնում է: Ամեն ան
գամ ննջա րա նի դռան երեք լին գե րը, երեք 

մղլակ ներն ու երեք սող նակ նե րը գցե լուց 
հե տո նա մատն վում է հա րյու րա մյա մի այ
նու թյան, եւ հի շո ղու թյան ան դունդ նե րից 
հառ նում են ցնորք նե րը: Ցնորք նե րի մեջ 
է իր մա տու տա կա
բույր բնա կան շնչով 
Մա նու ե լա Սան չե
սը, որն «իր կա մոք 
մտնումել  նում էր 
պա տե րի մի ջով» (էջ 
69): Տե սիլ  քը խո րա
նում է, եւ գե նե րա
լը տես նում է, «թե 
ինչ պես է եր կինք 
հաս նում Մա նու ե լա 
Սան չես մոխ րա կա
պույտ երեք շաբ թին» 
(էջ 73): Նա երկն
քում տե սել էր «հա
վեր ժու թյան վի հը 
եւ փոր ձե լով կառ
չել կյան քից՝ ձեռ քը 
պար զեց դա տար կու
թյան մեջ...» (էջ 83): 
Ասես Ռե մե դի ոս Գե
ղեց կու հու համ բառն ման տե սա րա նը լի նի 
«Հա րյուր տար վա մե նու թյու նից»:

Հեր թա կան դրվա գում նո րից գե նե րա լի 
մահ վան տե սա րանն է, բայց սկզբից եւեթ 
այն պի սի շփոթ է ստեղծ վում, որ իրա կա նը 
դառ նում է անի րա կան, առ կան՝ հե ռա կա, 
փաս տա կա նը՝ երեւ ա կա յա կան: Ահա վա սիկ 
եր րորդ դրվա գի մուտ քը. «Ահա հենց այդ
պես էլ գտան նրան իր աշ նան նա խա շե մին, 
երբ դի ակն իրա կա նում Պատ րի սիո Արա
գո նե սինն էր, եւ դար ձյալ նույն ձեւ ով գտան 
շատ տա րի ներ անց, անո րո շու թյուն նե րի 
այն պի սի մի ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ ոչ 
ոք չէր կա րո ղա նում ակն հայտն ըն դու նել եւ 
հա վա տալ, որ անգ ղե րի բզկտած եւ ծո վի 
հա տա կի մա կա բույծ նե րով վա րակ ված այդ 
զա ռամ մար մի նը նրանն էր» (էջ 83): Զա ռա
մու թյունն ու կա ռա վա րա կան տան թափթփ
ված վի ճա կը հա ճա խա կի ակ նարկ վող իրո
ղու թյուն ներ են, որ պատ մող նե րի կող մից 
ճեղք վում եւ շա րադ րան քի մեջ են հոր դում 
ան ցյա լի հի շո ղու թյամբ: Ահա դրան ցից մե
կը. Դի ո նի սիո Իգու ա րա նի աք լո րը մար տի 
ժա մա նակ կտցա հա րե լով գլխա տում է իշ
խա նու թյան մոխ րոտ աք լո րին:

Իշ խա նու թյան աք լո րը նա խորդ նե րին 
«հաղ թել» էր, որով հե տեւ նա խորդ նե րը 

«վար ժեց ված էին պար տու թյան»: Մինչ դեռ 
վեր ջին դեպքն անակն կալ էր: Գե նե րա լը 
շնոր հա վո րում է տի րո ջը, տե րը, գի տակ ցե
լով կա տար վա ծը, հայ տա րա րում է. «Աք լո րը 
Ձերն է, գե նե րալ», դրա դի մաց գե նե րա լը 
նրան է տա լիս վեց ցե ղա կան աք լոր: Կար
ծես ամեն ինչ խա ղի սահ ման նե րում է, բայց 
նույն գի շեր դժբախտ Դի ո նի սիո Իգուա

րա նը կախ վում է ցան ցա ճո ճի պա րա նով՝ 
շատ լավ գի տակ ցե լով, որ գե նե րա լի աք լո րի 
պար տու թյունն իր կյան քի վերջն էր:

Նրա իշ խա նու թյան տա րի նե րի դրվագ նե
րը հա ջոր դում են մե կը մյու սին: Ահա նրա 
սե ռա կան հա ճույ քին ար ժա նա ցած կա նան
ցից մե կը, որի հետ գոր ծո ղու թյու նը կա տար
վում է անակն կալ՝ ոտ քի վրա, եւ ահա այդ 
կնոջ ար ձա գան քը. «Այն քան շշմած էր, որ ես 
հա զիվ գլխի ըն կա, թե երբ մի կերպ իր գոր
ծը տե սավ եւ սկսեց լաց լի նել մեծ ու մի այ
նակ որ բու կի մե զի նման տաք ար ցունք նե
րով, եւ այն քան խոր մոր մոք կար այդ լա ցի 
մեջ, որ ես խղճա ցի...» (էջ 97–98): Սա եւս 
գե նե րալն է, սա եւս հա նուն հայ րե նի քի մեռ
նե լու պատ րաս տա կա մու թյան առ ջեւ «հայ
րե նի քը հենց ողջ լի նելն է» պատ գամն է:

Երկ րի քա ղա քա կան ու դի վա նա գի տա
կան կյան քի առօ րյան ներծծ ված է կեն ցա ղի 
ու կեն սա բա նու թյան մեջ: Այդ ամե նը եկել են 
ու ան ցել, այդ ամե նը նրան հա րյու րա մյա 
իշ խա նու թյուն են պար գեւ ել, ուրեմն էա կան 
են ոչ թե երկ րի պատ մու թյան հա մար, որ 
հասց ված է նվա զա գույ նի, այլ իր ան ձի հա
մար, որ ներ կա յաց վում է առա վե լա գույ նով:
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Ա յ ցե լի՛ր նաեւ բան տար կյալ նե րին, մտի՛ր 
բան տե րը, ուր մուտքն ար գել ված է, 

եւ այ ցե լու թյան ժա մե րը՝ սահ մա նա փակ: 
Աղոթ քի հա մար ոչ մի ար գելք չկա, աղոթ
քով կա րող ենք գնալ, ուր որ ուզում ենք, 
կա րող ենք նստել տանջ ված բան տար կյա
լի խցում, ինչ քան որ ուզում ենք: Այ ցե լենք 
ե՛ւ անար դա րա ցի ո րեն, ե՛ւ ար դա րա ցի ո րեն 
բան տարկ ված մարդ կանց: Այն քա՜ն ենք 
ուրա խա նում, երբ մեկն ար դա րա ցի ո րեն 
պատժ վում է եւ բանտ ընկ նում: Ին չո՞ւ: Մենք 
էլ մե ղա վոր մար դիկ չե՞նք: Մենք էլ այլ հար
ցե րում ենք մե ղա վոր: Բո լորս էլ մե ղա վոր 
ենք, թե կուզ եւ լի նենք բան տից դուրս: Մեկն 
ասում է. «Այն քան ուրախ եմ, որ այս մար
դը վեր ջա պես պատժ վեց ու բանտ ըն կավ: 

Ար դա րու թյու նը հաղ թեց, վրեժս լու ծե ցի»: 
Բայց այդ պես որ խո սում ես, ար դեն դու էլ 
բան տի ես ար ժա նի: Քո վրեժխնդ րու թյան 
զգա ցումն ար դեն բան տի ար ժա նի մեղք է 
Աստ ծու հա մար: Չէ՞ որ Քրիս տոս ասում է. 
«Սի րե ցե՛ք ձեր թշնա մի նե րին» (Մատթ. Ե. 
44): Քա նի՜քա նիսն են մեզ նից մար դաս
պա նու թյուն ներ գոր ծում իրենց մտքում, 
ծե ծում մարդ կանց, վի րա վո րում, վշտաց
նում: Թե կուզ եւ իրա կա նում չգոր ծենք այդ 
մեղ քը, բայց Աստ ված, մի եւ նույն է, տես
նում է մեր սիր տը, միտ քը, հո գին, տես նում 
է, թե ինչ քան մե ղա վոր ենք եւ բան տի ար
ժա նի: Մինչ դեռ բազ մա թիվ մար դիկ կան, 
որ գտնվում են բան տում եւ այն տեղ խո
նար հեց րել են իրենց ան ձը, նե րո ղու թյուն 
խնդրել եւ նե րում ստա ցել Աստ ծուց, թե կուզ 
եւ իրենց երկ րի դա տա րան նե րի կող մից դե
ռեւս ներ ված չեն:

Աղո թի՛ր, ուրեմն, այդ մարդ կանց հա մար: 
Եվ դուք, որ հի մա մեզ բան տից եք լսում, 
աղո թե՛ք այն բան տար կյալ նե րի հա մար, 
որոնք չեն հաս կա նում այն, ինչ որ դուք եք 
հաս կա նում: Դուք, բան տար կյալ լի նե լով 
հան դերձ, զգում եք այ սօր սուրբծնն դյան 
լույ սը, սի րում Քրիս տո սին եւ ուժ ստա նում: 
Կան շատ բան տար կյալ ներ, որ ողջ լի նե լով 
հան դերձ՝ դժոխ քում են գտնվում, որով հե
տեւ կորց րել են ամեն հույս կյան քի հան
դեպ: Դուք մեծ առա վե լու թյուն ունեք նրանց 

նկատ մամբ: Սոլ ժե նի ցինն ասում էր. «Բան
տի մեջ հաս կա ցա՝ ինչ բան է ազա տու թյու
նը, բան տի մեջ ճա նա չե ցի Քրիս տո սին: 
Բան տում եմ, բայց՝ եր ջա նիկ, որով հե տեւ 
այս տեղ գտա ճշմար տու թյու նը»:

Ուրեմն լաց մի՛ եղեք, ձեզ թշվառ մի՛ զգա
ցեք, դուք էլ կա րող եք սի րո հա կա հար ված 
տալ՝ աղո թե լով մեզ հա մար, որ գտնվում 
ենք բան տից դուրս, բայց հա ճախ ձեզ նից 
շատ ավե լի բան տար կյալ ենք: Ես, օրի նակ, 
ինձ բան տար կյալ եմ զգում իմ էգո իզ մի 
մեջ, իմ չա րու թյան, նեն գու թյան, նա խան
ձի, որկ րա մո լու թյան եւ այլ կրքե րի մեջ: 
Մի՞թե դրանք ավե լի լավ են բան տի ճա ղե
րից, մի՞թե դա բան տար կու թյուն չէ: Դուք, 
որ բան տի ճա ղե րից ներս եք գտնվում, 
շատ հնա րա վոր է, որ ազատ եք այս տե
սակ բան տար կու թյու նից: Ուրեմն, խնդրում 
եմ ձեզ, աղո թե՛ք մեզ հա մար, ինձ հա մար, 
որ գու ցե քեզ նից ավե լի ծանր բան տար կու
թյան մեջ եմ:

Եթե չես կա րող այս ամենն անել, դժվա
րա նում ես կամ հոգ նել ես եւ դա դար ես 
տա լիս, վերց րո՛ւ հե ռա խո սը եւ զան գա հա
րի՛ր որեւէ մի այ նակ մար դու, որ իր կյան քով 
կար ծես ասե լիս լի նի. «Տե՛ր, ոչ ոքի չու նեմ, 
ոչ մի մարդ չու նեմ այս աշ խար հում»: Եվ 
մենք գնում ենք նրա մոտ ու ասում. «Ոչ մի 
մարդ չու նե՞ս. ե՛ս կլի նեմ քո մար դը, մի քիչ 
կըն կե րակ ցեմ քեզ, զանգ կտամ քեզ այ

սօր ու կա սեմ՝ բա րեւ, կա սեմ, որ ես էլ քո 
վի ճա կում եմ հի մա, ուրեմն մի ա սին ենք: 
Կյանքն առաջ է ըն թա նում, մի ա սին կհաղ
թա հա րենք կյան քի բար ձուն քը, Աստ ված 
չի թող նի մեզ»: Թե կուզ եւ լի նեք ան կող նա
յին հի վանդ, թե կուզ եւ լի նեք հաշ ման դամ, 
կա րող եք զան գա հա րել եւ մխի թա րել մեկդ 
մյու սին: Հայր Պոր ֆի րի ո սը, ան կող նուն 
գամ ված լի նե լով, շա րու նակ ըն դու նում էր 
մարդ կանց, լսում նրանց եւ խո սում նրանց 
հետ, զան գա հա րում էր տար բեր մարդ
կանց ու մխի թա րում նրանց, եւ նրա խոս քը 
ճամ փոր դում էր ու ջեր մու թյուն տա լիս լսող
նե րի հո գի նե րին:

Եվ դուք, որ այ սօր ունեք հա րուստ սիրտ 
ու հա րուստ սե ղան, եթե ձեր մեջ ուժ եք 
գտնում, հրա վի րե՛ք ձեր տուն որեւէ մի այ նակ 
մար դու: Գի տե՞ք՝ ում տնե րում եմ հատ կա
պես այդ պի սի բան տես նում. բազ մա զա վակ 
ըն տա նիք նե րի: Ան հա վա տա լի է, չէ՞. ըն տա
նիք ներ, որ ունեն 5, 7, 12, 13 երե խա, տո նա
կան սե ղա նին ուրիշ նե րին էլ են հրա վի րում: 
Եվ այդ ուրիշ նե րի մեջ են նաեւ այն պի սի 
մար դիկ, որ բա րե կամ չեն նրանց, բայց 
կան չում են՝ իմա նա լով, որ այդ մար դիկ ոչ 
ոքի չու նեն իրենց կող քին այդ պի սի տո նա
կան մի օր: 

 էջ 5

ՄԱՀՎԱՆ ՖՈՒԳԱ
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«Ան տե սա նե լի ան ցում ներ» ռա դի ո հա ղոր դում նե րից
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Շահան Շահնուրի մի պատմվածքի 
գրական-գաղափարական մշակումը

ԻՐ կազ մա վոր ման առա ջին տաս նա մյակ
նե րում (1920–30ական թթ.) սփյուռ քա

հայ գրա կան կյան քի խնդիր նե րից մե կը 
գրա կան ավագ (երեց) եւ երի տա սարդ սե
րունդ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի եւ 
նրանց գրա կան հան գա նա կի հարցն էր։ 
Ո՞րը պետք է լի ներ ստեղծ վող գրա կա նու
թյան առա ջադ րան քը. հա վա տա րիմ մնալ 
արեւմ տա հայ գրա կա նու թյան մշա կած 
ավան դույթ նե րին եւ ար ծար ծել ան ցյա լի՞ 
կյան քը, թե՞ ցու ցա բե րել նոր մո տե ցում ներ 
եւ ար տա հայ տել օր վա իրո ղու թյուն նե րից 
բխող խնդիր ներ ու առաջ նա յել: Այս կամ 
այն մո տեց մա նը թեր եւ դեմ կար ծիք նե րը 
քիչ չէ ին, իսկ եր բեմն էլ դրանք հաս նում 
էին սուր վե ճե րի ու բա խում նե րի։ Շա հան 
Շահ նուրն այս առի թով գրեց իր գրա կա
նա գի տա կան ուշագ րավ հոդ ված նե րից 
մե կը, որը վեր նագ րեց «Մենք» (հոդ վա ծը 

տպագր վեց Փա րի զի «Յա
ռաջ» թեր թի 1932 թ. հուն
վա րի 24–26–27 հա մար
նե րում), որ տեղ գրա կան 
նոր սերն դի «յա ռա ջա
պահ» դիր քե րից մեր ժեց 
ավագ սերն դի՝ «դու քե րի» 
(որոնց նա ան վա նում է 
«հի ներ», գրա կան «վա
րիչ ներ», «տա րեց ներ», 
«վար ժա պետ ներ», «չքա
լող ներ»)  կեց վածքն ու 
ըմբռ նում նե րը։ 

«Հնե րի» եւ «նո րե րի» 
այդ պայ քա րը պայ մա նա
վոր ված չէր լոկ «ծննդյան 
թվա կան նե րով»։ Խնդի
րը ճշտելն էր այն ուղին, 
որով պի տի առաջ ըն թա
նար սփյուռ քի, այլ խոս քով՝ 
«Փոք րիկ Հա յաս տան նե
րու» գրա կան ողջ կյան
քը, որ տեղ շատ կա րեւ որ 
էր, թե ով քեր պետք է այդ 
ծան րու թյու նը կրե ին եւ 
ինչ գրա կան դա վա նանք, 
Շահ նու րի խոս քով՝ «պլատ
ֆորմ» ստեղ ծե ին։ 

Շահ նու րի բնու թագր
մամբ՝  «վեր ջա պահ նե

րու» ու «յա ռա ջա պահ նե րու» տար բե րու
թյու նը հան գում էր նրան, որ առա ջին նե րը 
գրում էին կորս վա ծի մա սին եւ կա տա րում 
«տժգոյն կրկնու թիւն ներ», երկ րորդ նե րը ջա
նում էին ըն թեր ցո ղին առաջ նոր դել դե պի 
կյան քի այ սօրն ու դրա նով իսկ ան հա տա կան 
դիրք ունե նալ, ազ գա յին դա տին սպա սար
կել, դի մադ րել, դեմ կանգ նել «հրե շագ լուխ 
նա հան ջին», քա նի որ «...մե զի հա մար այ
սօր, այս ճգնա ժա մա յին պա հուն, գո յու թյուն 
չու նի, գո յու թյուն պետք չէ ունե նա հա յուն 
փրկու թե նեն դուրս որեւէ բան» (Շահ նուր Շ., 
Եր կեր, Երեւ ան, 1985, էջ 53)։ 

Այլ խոս քով՝ դե պի հա մազ գա յին սթա
փում, դե պի մշա կու թա յին առա ջըն թաց եւ 
դե պի գրա կան նոր խոսք։ 

Հա մա հայ կա կան կյան քի նկատ մամբ 
Շահ նու րի ցու ցա բե րած այս մո տե ցու մը 
լա վա գույնս ար տա հայտ վել է նաեւ հե տա

գա յում. «...մուտ քը... ան ցե ա լին մէջ, զիս 
առանց այ լեւ այ լի կը բե րէ վատ թա րա գոյն 
ներ կա յին» (Շահ նուր Շ., «Թեր թիս կի րակ
նօ րե այ թի ւը», Պեյ րութ, 1958, էջ 40), որով 
եւ պայ մա նա վոր վեց շահ նու րյան մտա ծում
նե րի եւ ասե լիք նե րի ամ բողջ բո վան դա կու
թյու նը։ 

Սա չի նշա նա կում իհար կե, թե Շահ նու
րը պաշտ պա նում էր իր ժա մա նա կա կից 
բո լոր գրող նե րին։ Բա վա կան է մտա բե րել 
վե րո հի շյալ հոդ վա ծը գրե լու նույն թվա
կա նին (1932) շա րադ րած նրա մի ար ձա
գան քը՝ «Նո թեր» վեր նագ րի ներ քո, որը 
դրսեւ ո րում է Պար սա մյան եղ բայր նե րի 
վե րա բե րյալ ֆրան սի ա կան «Les Nouvells 
Litteraires» հան դե սի մի ներ բո ղա կա նի 
հան դեպ ցու ցա բե րած բա ցա սա կան վե րա
բեր մուն քը, որ տեղ գրո ղը խոր հուրդ է տվել 
հան դե սի խմբա գիր նե րին կար դալ Պար սա
մյան եղ բայր նե րի գրա կա նու թյու նը, որը եւ 
կար դա լուց հե տո իրա վա ցի ո րեն հի աս թա
փու թյամբ է լցրել խմբագ րու թյան աշ խա
տա կից նե րին, եւ որոնք, ինչ պես եր գի ծում 
է Շահ նու րը. «Այժմ այդ խմբա գիր նե րը մեզ 
կհա լա ծեն փո ղո ցէ փո ղոց, զէն ի ձե ռին» 
(նույն տե ղում, էջ 47)։

Ուրեմն, կար այն իրո ղու թյու նը, որ գրա
կան աս պա րե զում քիչ չէ ին նաեւ ապա
շնորհ նե րը։ Բայց կար հար ցի այն կող մը, որ 
նո րե րից ոմանք տրվել էին գրա կան «նոր» 
շար ժում նե րին՝ ոչ մի այն խե ղե լով ասե լի քի 
ոգին ու գա ղա փա րը, այ լեւ ար տա քին ձայ
նե րի ազ դե ցու թյամբ, Շահ նու րի խոս քե րով 
ասած՝ «աչք շպա րե լով» ֆրոյ դիզմ, մի ա սե
ռա կա նու թյուն ու գե րա պաշ տու թյուն մա
տու ցե լով ըն թեր ցող նե րին։

Այս ամե նի գե ղար վես տա կան խտա ցումն 
ու ար տա հայ տու թյու նը եղավ Շահ նու րի 
«Լյուք սեմ բուր գի պա հա պա նը» պատմ
ված քը, որն իր նախ նա կան տար բե րա կով 
եւ «Լիւք սէն պուր կի պա հա պան նե րը» վեր
նագ րով առա ջին ան գամ տպագր վեց Փա
րի զի «Մենք» հան դե սի 1931 թ. Բ հա մա րում 
(հան դե սի Գ հա մա րից հե տո նրա շուրջ հա
վաք ված խմբա կը պա ռակտ վեց. պատ ճառ
նե րից մեկն էլ այդ հա մա րում տպագր ված 
Շ. Շահ նու րի «Պույ նուզ լը նե րը» գործն էր), 
որում եւ ար ծարծ ված խնդի րը շա՛տ ավե լի 
ըն դար ձակ եւ այս ան գամ որ պես ծրագ րա

յին դրույթ՝ Շահ նու րը շա րադ րեց իր «Մենք» 
հոդ վա ծում։

Փա րի զի «Յա ռաջ» թեր թի հուն վա րի 29ի 
եւ 30ի հա մար նե րում Շա վարշ Մի սա քյա
նը «Շ.» ստո րագ րու թյամբ անդ րա դար ձավ 
Շահ նու րի այդ հոդ վա ծին՝ տպագ րե լով եր
կու փոք րիկ գրու թյուն ներ։ Մի փոքր ուշ՝ 
մար տին, Սի մոն Վրա ցյա նը եւս Բոս տո նի 
«Հայ րե նիք» (տե՛ս նշված ամ սա գի րը, 1932, 
թիվ 5, էջ 146–154) ամ սագ րում ծա վա լուն 
հոդ ված տպագ րեց Շահ նու րի վե րո հի շյալ 
հոդ վա ծի վե րա բե րյալ։ 

Շ. Մի սա քյա նը «Նոր, բայց օր  պա կաս» 
(տե՛ս «Յա ռաջ», Փա րիզ, 1932, 29 հուն վա
րի) վեր նա գի րը կրող գրու թյու նում «ծուռն 
ու շի տա կը» պար զե լու հա մար այն միտքն 
է հայտ նում, որ Շահ նու րի գրու թյու նը թեեւ 
ան կեղծ է, սա կայն «մեծ խո սիկ» է ու «ծեք
ծե քուն»։ 

Իր գրու թյու նում Մի սա քյա նը դրա կան է 
հա մա րում Շահ նու րի եւ «այդ տղա քի»՝ հայ 
գրա կա նու թյու նը վե րագ նա հա տե լու «կամ
քը», բայց նրանց բնու թագ րում է «...կտրուած 
հո ղէն ու ջու րէն», ինչ պես եւ ան ծա նոթ... 
«երէ կու ան պատ մու թե ան», եւ որ նրանք ապ
րում են խմոր ման շրջան եւ պի տի հե տա գա
յում գտնեն իրենց դի մա գի ծը։

Եզ րա փա կե լով իր խոս քը՝ «Շ.»ն գրում է, 
որ «...գործ ունինք նոր, բայց օր  պա կաս 
խմբա կի մը հետ» (նույն տե ղում), որը թեր
թի հա ջորդ հա մա րում «Մի ամ տու թիւն ներ» 
վեր նագ րի տակ տպված գրու թյու նում որա
կում է որ պես «ժա մա նա կէն առաջ ծնած», 
նաեւ «երե րուն», «թե րա կա տար՝ նո րու
թեամբ եւ յա ւակ նու թիւն նե րով» (տե՛ս «Յա
ռաջ», Փա րիզ, 1932, 30 հուն վա րի)։

Չբա վա րար վե լով այս քա նով՝ «Շ.»ն իր 
երկ րորդ գրու թյան մեջ մեջ բե րում է կա տա
րում Շահ նու րի հոդ վա ծից եւ ավե լաց նում, 
թե «...նա հա տակ ներ երեւ ա լու հի ւան դու
թիւն մը կը տի րէ այս տղոց մէջ»։ Ըստ հոդ
վա ծագ րի՝ նո րե րի բա ցա սա կան գծե րից 
մեկն էլ այն է, որ, շա րու նա կե լով պահ պա
նել կրա կը, նրանք կար ծում են, թե «շնորհ 
է որ կÿընեն Հա յոց ազ գին»։ Մի թե րու թյուն 
էլ «Շ.»ն տես նում է այն բա նում, որ այդ սե
րուն դը ջա նում է իրեն «աւե լի բարձր գնա
հա տել» բո լո րից։

Շարունակությունը՝ էջ 6

էջ 4

Մի ան գամ մի ըն տա նիք հրա վի րել էր բա
ցար ձա կա պես ան ծա նոթ մարդ կանց: Ես 
զար մա ցած ասա ցի. «Կնե րե՛ք, ինչ պե՞ս եք 
այս մարդ կանց հրա վի րում, չե՞ք խղճում ինք
ներդ ձեզ (մեր մեջ ենք խո սում հի մա), ի՞նչ եք 
մտա ծում: Այդ քան չար չա րանք, հոգ նու թյուն, 
այդ քան մեծ սե ղան, այդ քան ուտե լիք ներ... 
եւ դեռ ուրիշ նե րին է՞լ եք կան չում: Ինչ պե՞ս եք 
դի մա նում»: «Հա՛յր,– ասա ցին,– բայց այ սօր 
Սուրբ Ծնունդ է, ուրախ ենք, որ նրանք էլ են 
մեր սե ղա նի շուր ջը նստած այս պի սի մի օր»: 
Քրիս տոսն ասում է. «Երբ սե ղան ես պատ
րաս տում, մի՛ հրա վի րիր մե ծա պա տիվ մարդ
կանց եւ նրանց, ով քեր կփոխ հա տու ցեն քեզ, 
որով հե տեւ, ասում է, եթե փոխ հա տու ցեն, 
վարձդ մարդ կան ցից ար դեն ստա ցած կլի
նես: Այլ հրա վի րի՛ր այն պի սի մարդ կանց, որ 
ոչինչ չու նեն քեզ տա լու՝ բա ցի շնոր հա կա
լու թյու նից, երախ տա գի տու թյան ար ցունք
նե րից ու իրենց ան սահ ման սի րուց» (հմմտ.՝ 
Ղուկ. ԺԴ. 12–14): Դժվար է, չէ՞, հրա վի րել այ
սօր օտար մարդ կանց, երբ դուք ըն տա նի քով 
հա զիվ եք տե ղա վոր վում սե ղա նի շուր ջը: 
Բայց հե տաքր քիրն այն է, որ տե ղա վոր վե լու 
խնդիր եր բեք չի լի նում, մտա ծում ես՝ ինչ պես 
տե ղա վոր վեց այդ քան մարդ այդ մեկ սե ղա
նի շուր ջը: Հրա շա լի կլի նի, եթե կա րո ղա նաս 
այդ պի սի բան անել:

Այ սօր Սուրբ Ծնունդ է՝ տո նա կան, ուրախ 
ու բա րի մի օր: Ի վեր ջո, դուք էլ՝ մե նակ 
մար դիկ, շատ բան արե ցիք այ սօր: Բազ

մա թիվ այ ցե լու թյուն ներ արե ցինք մի ա սին, 
եւ մին չեւ երե կո դեռ ժա մա նակ ունեք այլ 
այ ցե լու թյուն ներ էլ անե լու, աղո թե լու, զան
գա հա րե լու մարդ կանց եւ զրու ցե լու նրանց 
հետ: Ցան կա նում եմ, որ մե նակ մար դիկ 
այ սօր ունե նան ուժ, համ բե րու թյուն ու հա
վատ, հա վատ ու սեր Քրիս տո սի նկատ
մամբ: Դու, որ մե նակ մարդ ես, ուժե՛ղ եղիր, 
լաց մի՛ եղիր, մի՛ տխրիր, որով հե տեւ դա էլ 
թաքն ված էգո իզմ է, եւ մի՛ ասա. «Ին չո՞ւ ես 
այս վի ճա կում լի նեմ, ին չո՞ւ է կյանքն ինձ 
հետ այս պես վար վում», այլ ուժե՛ղ եղիր եւ 
խո նար հա բար ըն դու նի՛ր քո վի ճա կը, ուղի՛ղ 
կանգ նիր, մի՛ կռա ցիր, մտա ծի՛ր, որ Աստ
ված է կա մե ցել, որ այդ պես լի նի:

Եվ բո լորս, եղ բայր նե՛ր եւ քույ րե՛ր, այս 
տո նի ան սահ ման ուրա խու թյան մեջ մի 
քիչ էլ տխրենք ու հի շենք, որ այս սուրբ օրը 
դեռ լաց լի նող աչ քեր կան աշ խար հում՝ մեր 
շեն քում, հա րեւ ան տա նը: Գու ցե քո դի մաց 
ապ րում է մե կը, որը մեծ ցավ ունի, մե կը, 
որը ծանր ու դժվար բնա վո րու թյամբ կին 
կամ երե խա ունի, մե կը, որն աշ խա տանք է 
փնտրում:

Այս օրն էլ կա վարտ վի, կգա գի շե րը, կգա 
մի պահ, երբ մե նակ կմնաս. ի վեր ջո, բո
լորս էլ մե նակ ենք աշ խար հում՝ ե՛ւ ամուս նա
ցած նե րը, ե՛ւ չա մուս նա ցած նե րը, ե՛ւ բազ մա
զա վակ նե րը... Երբ պառ կես քնե լու՝ այդ պես 
մե նակ լի նե լով քո ան ձի հետ, Աստ ծու հետ, 
թող զղջման, սի րո, բա րու թյան, ջեր մու թյան 
մի ար ցունք կա թի աչ քիցդ, որ կթե թեւ աց

նի ուրիշ նե րի ցա վը: Եվ հա վա տա ցած եմ, 
որ Քրիս տո սը կվերց նի այդ ար ցուն քը եւ 
այն աստղ կդարձ նի ու կդնի երկն քում՝ ջեր
մաց նե լու մեր սա ռը եր կի րը: Եվ ար ցունքդ 
կփայ լի երկն քում, որով հե տեւ սի րո ար ցունք 
կլի նի: Եվ Քրիս տոս մեր ար ցուն քը կխառ նի 
Իր ման կա կան ար ցունք նե րի հետ:

Վստահ չեմ՝ ար դյոք հի մա էլ չեն կա թում 
ար ցունք ներ Քրիս տո սի աչ քե րից, որով հե
տեւ դեռ իրա կա նու թյուն չի դար ձել Ավե
տա րա նի խոս քը. «Փա՜ռք Աստ ծուն՝ բար
ձունք նե րում, եւ երկ րի վրա խա ղա ղու թյուն 
եւ հաշ տու թյուն մարդ կանց մեջ» (Ղուկ. 
Բ 14): Աղո թենք այս գի շեր մեծ ուրա խու
թյամբ, որով հե տեւ ծնվել է Քրիս տոս, եւ մեծ 
տխրու թյամբ, որով հե տեւ դեռ չենք կա րո
ղա նում տե ղա վո րել մեր սրտե րում Քրիս
տո սի Ծնուն դը: Ծնվել է Քրիս տո սը, սա կայն 
մեր երկ րի վրա դեռ խա ղա ղու թյուն չի հաս
տատ վել: Մեր Տե րը խա ղա ղու թյուն է տա լիս 
նրանց, ով քեր ցան կա նում են, ով քեր մեկ
նում են իրենց ձեռ քե րը, դիպ չում Տի րո ջը 
եւ ըն դու նում Նրան իրենց մեջ, ով քեր հա
ղորդ վում են Նրա Սուրբ մարմ նին ու ա րյա
նը: Մեր մեջ է Տի րոջ խա ղա ղու թյու նը, բայց, 
ցա վոք, ամե նուր չի տա րած վել: Դեռ շատ 
հո գի ներ կան, որ չեն ըն դու նել Քրիս տո սին, 
որ վիշտ են զգում, մե նա կու թյուն, դա տար
կու թյուն, տխրու թյուն: Թող այդ հո գի նե րի 
հա մար մի փոքր ար ցունք կա թի մեր աչ քե
րից այ սօր:

Ուրեմն հի շի՛ր, սի րե լի՛ մե նակ եղ բայր ու 
մե նակ քույր, որ մե նակ չես: Քո մահ ճա կա
լի մոտ, քո սե նյա կում, տա նը, խցում է նաեւ 
Քրիս տո սը: Նրա՛ հա մար ես ապ րում, Նա՛ 
է քեզ աշ խարհ բե րել եւ քե՛զ հա մար է աշ

խարհ եկել, որ պես զի մխի թա րի քեզ:
Շնոր հա վո րում եմ բո լո րիդ: Եթե դեռ սե

ղան չեք նստել, բա րի ախոր ժակ եմ մաղ
թում ձեզ: Մաղ թում եմ, որ սուրբծնն դյան 
ուրա խու թյունն զգաք ձեր սրտե րում, հո
գի նե րում, թող երեւա ձեր դեմ քե րի վրա, 
եւ թող ձեր տու նը լցվի եր ջան կու թյամբ ու 
աստ վա ծա յին սի րով: Հի շենք, որ Աստ ված 
փոք րիկ երե խա դար ձավ, որ պես զի կա րո
ղա նանք մո տե նալ Նրան, պատ մել Նրան 
մեր ցա վը, վիշ տը եւ մխի թա րու թյուն ու օրհ
նու թյուն ստա նանք Նրա փա փուկ ու քնքուշ 
ձեռ քե րից այ սօր եւ ողջ կյան քում:

Հունարենից թարգմանությունը՝ 
Տաթեւիկ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ

ՄԻ ԱՅ ՆԱԿ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԻՆ
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Սկիզբը՝ էջ 5
Շահ նու րի հոդ վա ծը շատ ավե լի խոր

քա յին վեր լու ծու թյան է են թար կում Սի
մոն Վրա ցյա նը՝ իր «Մենք» եւ «Դուք» 
վեր նա գիրն ունե ցող հոդ վա ծում։ Չման
րա մաս նե լով մի այն ասենք, որ Ս. Վրա
ցյա նը, վե ճի առար կան հա մա րե լով 
մշա կույ թի, գրա կա նու թյան եւ ազ գա յին 
քա ղա քա կա նու թյան մեջ «հնե րի ու նո
րե րի» դե րի հար ցը, նկա տել է տա լիս, որ 
խնդի րը, ավե լի լայն առու մով, սե րունդ
նե րի «էու թե ան, յա ջոր դա կա նու թե ան, 
փոխ հա րա բե րու թե անն եւ առա քե լու
թեանն» է վե րա բե րում։

Նշե լով հան դերձ, որ Շահ նուրն իր 
հոդ վա ծում «պա ղա րիւ նու թիւն» ու «ան
կողմ նա կա լու թիւն» չի ցու ցա բե րում, 
հոդ վա ծա գի րը չի ուրա նում այն տեղ 
առ կա «ան կեղ ծու թիւ նը» եւ «ի խո րոց 
սրտի» աս ված խոս քը։ Այս առու մով 
քննե լով Շահ նու րի հոդ վա ծը եւ հաս կա
նա լի հա մա րե լով նոր սերն դի դժգո հու
թյու նը ներ կա յից եւ ընդվ զու մը ան ցյա լի 
դեմ՝ Ս. Վրա ցյա նը այն ճիշտ միտքն է 
հայտ նում, որ թե՛ հին եւ թե՛ նոր սերն
դի դիր քո րո շու մը մե կը պետք է լի նի՝ 
«Աչ քե րը դէ պի հա՛յը», եւ որ սփյուռ քի 
պայ ման նե րում «բո լոր «սե րունդ նե րը» 
դա տա պար տու ած են անե լու մի եւ նոյն 
գոր ծը – պա հել ու պահ պա նել ինչ որ 
մնա ցել է մեծ փո թո րի կից» (նույն տե
ղում, էջ 148)։ Այ սինքն՝ անել այն, ինչ 

արել են հայ սե րունդ ներն ան ցյա լում, ասել 
է՝ «դիրք պա հել», այ սինքն՝ գրա կա նու թյան 
մեջ եւ ար վես տում անվ թար պա հել հայ կա
կա նը, մարդ կա յի նը, գե ղե ցի կը, որը շատ 
ավե լի դժվար գործ է, քան «յա ռա ջա պա
հու թիւ նը»։ Ս. Վրա ցյա նը, անդ րա դառ նա լով 
Շահ նու րի հոդ վա ծում ար տա հայտ ված մի 
մտքին, որը եւ Շահ նու րի «Լյուք սեմ բուր գի 
պա հա պա նը» գոր ծի հիմ նա կան ասե լիքն է, 
իրա վա ցի ո րեն գրում է, որ նո րե րը («մենք»
երը) ավե լի քիչ գի տեն հայ իրա կա նու թյունն 
ու ան ցյա լը, որ նրանք «...ֆրան սի ա կան 
մտքի աւա զա նից դուրս չեն գա լիս ու շա
րու նա կում են մտա ւոր ու հո գե կան հիւթ 
ստա նալ օտար ար մատ նե րից։ Ֆրան սի ա
կան մտքից էլ առ նում են մի այն այն՝ ինչ որ 
մա կե րե սի վրայ է երեւ ում, փրփու րը. խո
րը թա փան ցե լու հնա րա ւո րու թիւ նից, իսկ 
շա տե րը նաեւ կա րո ղու թիւ նից զուրկ են» 
(նույն տե ղում, էջ 151)։ Այ սինքն՝ հենց այն, 
ինչ ասում էր Շահ նու րը։ Տար բե րու թյունն 
այն էր, որ Շահ նուրն այդ ամե նը վե րագ
րում էր ինչ պես հին, այն պես էլ նոր սերն
դի այն բո լոր մարդ կանց, որոնք ունկն էին 
դնում ար տա քին ձայ նե րին եւ օտա րա մո լու
թյամբ էին տա ռա պում, իսկ Ս. Վրա ցյա նը՝ 
մի այն նոր սերն դին։

Եվ ուրեմն, ամ բողջ հար ցը մշա կու
թա յին ու գրա կան ար ժեք նե րը պա հե լու 
ազ գա յին ձեւ ին եւ բո վան դա կու թյանն էր 
վե րա բե րում։ «Հա յե րէն լե զուի, գրա կա նու
թե ան, գե ղա րու ես տի՝ բո վան դակ մշա կոյ թի 

գո յու թե ան եւ զար գաց ման ապա հո վու թիւ
նը» (նույն տե ղում, էջ 152),– ինչ պես գրում 
էր Ս. Վրա ցյա նը, սփյուռ քի տա րածք նե
րում այլ բան չէ, քան ազ գա յին ու քա ղա
քա կան գործ։

Շահ նու րյան վե րո հի շյալ եր կու գրու
թյուն նե րում շո շափ ված հար ցե րը եւ ար ձա
նագր ված մո տե ցում նե րը ժա մա նա կա վոր 
չէ ին եւ ան ցո ղիկ չե ղան սփյուռ քա հայ գրա
կա նու թյան հա մար։ Օրե ցօր դրանց ավե լա
նում էին նո րե րը, որոնք այդ պես էլ ան պա
տաս խան եւ կամ ան լու ծե լի էին մնում։

Այդ խնդիր նե րի մի մա սին գրողն այս 
կամ այն կերպ անդ րա դար ձավ նաեւ իր 
հե տա գա գե ղար վես տա կան գոր ծե րում ու 
գրա կա նա գի տա կան հոդ ված նե րում՝ «Յա
րա լէզ նե րուն դա ւա ճա նու թիւ նը», «Առա ւօ
տե ան շե փոր» պատմ վածք նե րում, «Զոյգ 
մը կար միր տետ րակ ներ»ում, ուր գրում էր, 
որ ինք նա տի պու թյան ձգտու մը նոր սերն
դին մղել է հա կա մար տու թյան մի կող մից 
այն ամե նի դեմ, ին չը կրկնու թյուն է հնի, 
մյուս կող մից այն ամե նի, ին չը մա կե րե սա
յին նմա նա կում է օտար ազ դե ցու թյուն նե
րի։ Վեր ջին միտքն ար ծարծ վել է Շահ նու րի 
նաեւ «Վա ւե րա թուղ թը», «Դրախտ կո րու
սեալ», «Գրա կա նու թե նէն ան դին եւ այ լուր» 
եւ մի շարք այլ հոդ ված նե րում։ 

Շա րու նա կե լի

Արծ րուն ԱՎԱ ԳՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վահան Տերյանի 
«Հոգեվոր Հայաստանի» խորհուրդը

(բանաստեղծի ծննդյան 134-ամյակի առթիվ)

ՀԱՅ մե ծա նուն գրո ղը՝ Վա հան Տե րյա նը, 
հայ րե նա սի րա կան եր գեր գրել է ստեղ

ծա գոր ծու թյան բո լոր շրջան նե րում: Հայ րե
նի քի ան ցյա լի, ներ կա յի, ապա գա յի հար
ցե րը բա նաս տեղ ծին մշտա պես հու զել ու 
մտա հո գել են: Հայ րե նա սի րու թյու նը նրա 
հա մար ոչ թե «ստեղ ծա գոր ծու թյան թե մա» 
է եղել, այլ կազ մել է իր աշ խար հըն կա լում
նե րի հիմ քը: Հայ րե նի քը Տե րյա նի հա մար 
եղել է երա զանք, մի ա ժա մա նակ՝ ցան կու
թյուն, մխի թա րու թյուն եւ սփո փանք: Դե ռեւս 
գոր ծու նե ու թյան վաղ շրջա նում, երբ ցա րա
կան մռայլ իրա կա նու թյան պայ ման նե րում 
փշրված էին բա նաս տեղ ծի լու սե երազ նե
րը, նա դար ձյալ դառ նա ցած ապա վի նում էր 
հայ րե նի երկ րին:

Տե րյա նի «Եր կիր Նա ի րի» շարքն ստեղծ
վել է պա տե րազ մի հետ կապ ված հի աս
թա փու թյուն նե րից հե տո, երբ «Մշակ» 
թեր թի 1915 թվա կա նի նոր տար վա հա մա
րում բա նաս տեղ ծը տպագ րում է երեք բա
նաս տեղ ծու թյուն` «Այն պես ան խինդ են եւ 
նման լա ցին», «Մի՞թե վեր ջին պո ետն եմ 
ես», «Ինչ պե՞ս չսի րեմ, եր կիր իմ կիզ ված» 
(«Մշակ» թերթ, Թիֆ լիս, 1915, № 1, 1 հուն
վա րի, էջ 2–3): Նշված ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րում իր օրե րի Հա յաս տա նի փո խա րեն 
բա նաս տեղ ծը եր գում է «ան ցյա լի մշու շով 
ծածկ ված Նա ի րի եր կի րը», իր երեւ ա կա յու
թյամբ ստեղծ ված նոր հայ րե նի քը` «ցնորք 
Նա ի րին», ոչ թե նրա ան ցյա լի փառ քի, այլ 
հե զու թյան, մեղ մու թյան ու տրտմու թյան 
հա մար:

Տե րյա նի հայ րե նա սի րու թյունն իր դրսեւո
րումն է գտել նաեւ «Հո գեւ որ Հա յաս տան» 
հոդ վա ծում: Ինչ պես այս տեղ, այն պես էլ 
«Եր կիր Նա ի րի» բա նաս տեղ ծա կան շար
քում Տե րյա նին մտա հո գում էին ժո ղովր
դի «կուլ տու րա կան ապա գա յի խնդի
րը», հո գեւ որ ար ժեք նե րի ստեղ ծումն ու 
պահ պա նու մը: Տե րյա նը հա կադ րու թյուն 

չէր տես նում հա յու թյան «կուլ տու րա կան 
ապա գա յի» եւ նրա ֆի զի կա կան գո յու թյան 
մա սին մտա հոգ վող նե րի տե սա կետ նե րի 
մի ջեւ, քա նի որ ֆի զի կա կա նի մա սին մտա
հոգ վող ներն զբաղ ված էին նաեւ հա յու թյան 
ապա գա յի խնդրով: Ուրեմն էա կան խնդի րը 
մեկն էր՝ հա յու թյան «կուլ տու րա կան» ապա
գա յի ապա հո վու մը, հո գեւ որ ար ժեք նե րի 
ստեղ ծումն ու պահ պա նու մը: Հայ ժո ղո
վուր դը պետք է պահ պա ներ իր ստեղ ծած 
ար ժեք նե րը՝ դրանք փո խան ցե լով գա լիք սե
րունդ նե րին: 

Ազ գի գո յու թյան առ հա վատ չյան իր կեն
սու նա կու թյունն է ար ժեք ներ ստեղ ծե լու հար
ցում: Մշա կույթն այս դեպ քում կա պող օղակ 
է դառ նում տար բեր սե րունդ նե րի մի ջեւ: Չէ՞ 
որ առանց հո գեւ որ, մշա կու թա յին ար ժեք
նե րի՝ հա յոց լեզ վի, մշա կույ թի, հայ րե նի քի, 
խոսքն ան գամ կդառ նա ավե լորդ: Մշա
կույթն ու ար վեստն են ազ գին ուժ տա լիս: 

Բա նաս տեղ ծը «նոր հայ րե նի քի» կերտ
ման գոր ծում տես նում է ոչ թե բուր ժուա 
զիա յին, այլ հա սա րակ ժո ղովր դին: Ժո
ղովր դի ստեղ ծա գործ ուժե րի լա րու մով էլ 
ստեղծ վում է մշա կույ թը, ստեղծ վում են 
հո գեւ որ ար ժեք նե րը, ի վեր ջո՝ հո գեւ որ հայ
րե նի քը: Ժո ղո վուրդն է հայ րե նի քը շե նաց
նողն ու պաշտ պա նո ղը, հո գեւ որ ար ժեք
ներ ստեղ ծո ղը, մինչ դեռ բուր ժու ա զի ա յի 
հա մար հա յոց լե զուն, հո գեւ որ հայ րե նի քը 
կամ հայ կա կան մշա կույթ աս վա ծը գո յու
թյուն չու նեն. «Նա մի ան գա մայն ան տե ղյակ 
է այդ կուլ տու րա յի գլխա վոր գոր ծոն նե րին – 
լեզ վին, գրա կա նու թյա նը, ար վես տին – այն 
ամե նին, ինչ մի ազ գի կուլ տու րան բնո րո
շող հատ կա նիշ ներն են կազ մում: Նա ոչ մի
այն ան տե ղյակ է, այլ կամք չու նի տե ղյակ 
լի նե լու. ար հա մար հում է այդ ամե նը» (Վա
հան Տե րյան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու չորս հա
տո րով, հ. 3, Եր., 1975, էջ 108):

Բուր ժու ա կան մտա վո րա կա նը, եթե ար

հա մար հում է հա յոց լե
զուն ու մշա կույ թը, չի 
կա րող ստեղ ծել հո գեւ որ 
հայ րե նիք կամ զո րա
վիգ լի նել նրա պաշտ
պա նու թյա նը: Տե րյա նը 
քննա դա տում է նաեւ 
հա յու թյան փրկու թյու նը 
մե կու սաց ման մեջ որո
նող մտա վո րա կա նու թյա
նը: Մենք պետք է մա քա
ռենք հո գեւ որ ար ժեք նե րի 
պահ պան մանն ու զար
գաց մա նը խո չըն դո տող 
բո լոր ար գելք նե րի դեմ: 
Ոչ մի ար ժեք չու նի այն 
ազ գու թյու նը, որը մի այն 
ար տա քին սահ ման նե րով 
է պահ պա նում իր գո յու
թյու նը, մի ինք նու թյուն, որն ան գամ կա րիք 
չկա պաշտ պա նե լու: «Մին չեւ ան գամ այ
սօր վա Ձեր արած նե րի հա մար դուք պա
տաս խա նատ վու թյու նը կնե տեք նույն ձեր 
այ սօր այդ քան սի րե ցյալ հայ րե նի քի չար
քաշ ու դժբախտ, քաղ ցած ու հու սա խաբ 
զա վակ նե րի վրա… Եվ դար ձյալ հայ րե նի քի, 
հո գեւ որ Հա յաս տա նի կա ռուց ման ծանր ու 
վշտա լի, բայց ազ նիվ աշ խա տան քը կվերց
նեն իրենց վրա նրանք, ում դուք չեք ճա
նա չել եր բեք, չեք ուզում ճա նա չել այ սօր, 
չեք կա մե նա ճա նա չել առա վել եւս վա ղը: 
Անուն ներ տա լու կա րիք չկա, ձեր սրտին 
ոչինչ չեն ասի այդ անուն նե րը»,– գրում է 
Տե րյա նը (նույն տե ղում, էջ 112):

Հայ րե նի քի մա սին իր հա յե ցա կար գի 
հրա պա րա կու մը Տե րյանն սկսում է այդ 
օրե րի օր հա սա կան խնդիր նե րի վեր լու
ծու թյամբ: Խոսքն առա ջին հեր թին վե րա
բե րում էր Հայ կա կան հար ցին: Հա յու թյան 
ապա գան չի կա րե լի դի տար կել ժո ղովր դի 
մի այն մի մա սի վե րա բե րու թյամբ: Հա յաս

տա նը կա, գո յու թյուն ունի իր ամ բող ջա կա
նու թյամբ ու մի աս նա կա նու թյամբ: Հայ րե
նիքն անտ րո հե լի ամ բող ջա կա նու թյուն է՝ 
ան թիվ կա պե րով փոխ պայ մա նա վոր ված: 

Մի այն ֆի զի կա կան ներ կա յու թյամբ ազգ 
չեն կեր տում: Հո գեւ որն ու ֆի զի կա կա նը 
կամ նյու թա կա նը հա մե մա տու թյան մեջ 
դնե լիս նա խա պատ վու թյու նը տա լիս ենք 
ար ժե քա յի նին՝ հո գեւ ո րին, բայց առանց ֆի
զի կա կա նի, նյու թա կա նի գո յու թյան մենք 
չենք տես նի ու գնա հա տի հո գեւ ո րը: Առանց 
հո գեւ ո րի ան բո վան դակ է ֆի զի կա կա նը, 
իսկ առանց ֆի զի կա կա նի՝ ան մար մին հո
գեւ ո րը… Ուրեմն հո գեւ ո րի ու ֆի զի կա կա նի 
մի աս նու թյամբ է մար մին առ նում բո վան
դա կու թյու նը… Բայց մի եւ նույն ժա մա նակ, 
նկա տենք, եթե նյու թա կան ար ժե քը մար դու 
կյան քի գո յու թյան հիմ նա կան նպա տակն է, 
դրա կորս տով կան հե տա նա նրա կյան քը, 
մինչ դեռ հո գեւ որ ար ժեք նե րով մար դը կա
րող է կան գուն մնալ՝ չհաշտ վե լով այդ կո
րուստ նե րի հետ:

Շարունակությունը՝ էջ 7

Շահան Շահնուրի մի պատմվածքի 
գրական-գաղափարական մշակումը
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Սկիզբը՝ էջ 4
Եվ ահա գե նե րա լի հեր թա կան արար

քը. «Հրա մա յել էր կար միր ներ կել արեւի 
շո ղերն ու աստ ղե րի ցոլ  քե րը...» (էջ 111): 
Հե՛նց այդ պես, որով հե տեւ առանց իր հրա
մա նի՝ բնու թյու նը կխամ րեր. ամեն ինչ են
թա կա է իրեն, բնու թյո՞ւնն ին չու պի տի բա
ցա ռու թյուն լի նի:

Գ. Իշ խա նու թյան սեւ արկ ղե րը

Կոր ծան ված ինք նա թիռ նե րի սեւ արկ
ղե րը, աշ խար հի ուշադ րու թյու նը սեւ ե ռե
լով որոն ման դժվա րու թյուն նե րին, իրենց 
բո վան դա կու թյամբ մնում են ան հայտ, 

որով հե տեւ չեն հան րայ նաց վում: Մար կե
սը գե ղար վես տի լեզ վով հան րայ նաց նում 
է իշ խա նու թյուն նե րի սեւ արկ ղե րի գաղտ
նի քը. ո՞վ է պա լա տա կան ապա հո վու թյան 
մեջ շրջա գա յող երկ րի ղե կա վա րը, իր ժա
մա նա կին հայտ նի գե նե րա լը, իշ խա նու թյան 
նա հա պե տը: Ի՞նչ է փոխ վում, երբ հա մա
զգես տը փոխ վում է քա թա նե հա գուս տի, եւ 
ի՞նչ է կա տար վում, երբ կուրծ քը զար դա րող 
անան ցա նե լի մե դալ նե րի փո խա րեն մարդ
կա յին մի սիրտ է:

Մար կեսն իր թա փան ցում նե րի աք ցա նով 
մի ան գա մից բռնում է հե րո սին. հե տո նրա 
տե ղը ո՛չ խո շո րա ցույ ցի եւ ո՛չ էլ ման րա դի
տա կի տակ է, այլ իրա կան հա յաց քի՝ գի շա
տի չը ներ կա յա նում է մարդ կա յին հատ կա

նի շե րով՝ հա մազ գես տի տակ թաքն վա ծը 
կեն դա նի արա րած է:

Նա հա պե տի դա ժա նու թյան մի առան ձին 
դրվագ է վի ճա կա խա ղի գնդիկ ներ հա նող 
2000 երե խա նե րի սպա նու թյու նը: Իս կը՝ կո
տո րածն ման կանց:

Որ պես զի գե նե րա լը հաղ թի, երե խա նե
րին սա վո րեց րել էին պար կի մի ջից հա նել 
նա խա պես սա ռույ ցով սա ռեց ված հա մա
րա կիր գուն դը: Հե տո գլխի էին ըն կել, իսկ 
եթե երե խա նե րը գաղտ նի քը բա ցա հայ
տե՞ն: Այդ իսկ պատ ճա ռով նրանց մե կու
սաց րել էին, հե տո եր գե լով լցրել ցե մեն տով 
բեռն ված նա վը եւ երկ րի հե ռա վոր մի սահ
մա նա գո տում եր գե լով էլ պայ թեց րել: Երբ 
հրա մա նը կա տա րած երեք սպա նե րը ձիգ 
պատ վի կանգ նած զե կու ցել էին, նախ հա
վա տար մու թյան մե դալ շնոր հեց, իսկ հե տո 
գնդա կա հա րեց՝ որ պես հան ցա գործ նե րի, 
որով հե տեւ խոր քում խղճի ձայնն ասում էր՝ 
այո՛, «հրա ման ներ կան, որոնք կա րող են 
տրվել, սա կայն չի կա րե լի դրանք կա տա րել, 
ես ձեր մե րը, խեղճ երե խա ներ» (էջ 113): 

Գե նե րա լի գոր ծու նե ու թյան բո լոր կող մե
րը իշ խա նա կան բա րի կադ նե րով պաշտ
պան ված են, բայց Մար կե սը նրան բա ցում է 
մարդ կա յին նկա րագ րով, որի շրջա նակ նե
րը սահ մա նա փակ են:

Մարդ կա յի նը նրա սե ռա կան կյանքն է, 
որ տեղ եր րորդ մար դու ներ կա յու թյու նը բա
ցառ վում է, կա վատ ներն ըն դա մե նը մա
տա կա րար ներ են: Այս տեղ նա խա հար ձակ 
է եւ ըստ ամե նայ նի փնթի որ ձից այն կողմ 
չի անց նում: Մարդ կա յի նը նրա վե րա բեր
մունքն է մոր հան դեպ: Մարդ կա յի նը նաեւ 
առան ձին դրսեւ ո րում նե րի մեջ է: Բայց 

գլխա վո րը իշ խա նու թյունն է, եւ այն պա հե
լու պար տադր ված մո լուց քը:

Այս տեղ ընդ դի մա դիր նե րի ապս տամ բու
թյան մի դրվագ է իշ խա նու թյան դեմ: Եր կու 
կող մերն ուզում են ժո ղովր դին իրենց կող
մը քա շել: Հա կա ռակ իրո ղու թյան՝ գե նե րա
լը կար գադ րում է. «ժո ղո վուրդն ի՛մ կող մից 
է», եւ սա գոր ծու նե ու թյան հրա ման է, որ 
ավարտ վում է ապս տամբ նե րի ղե կա վար
նե րին ան նա խա դեպ խո րա ման կու թյամբ 
անակն կալ պայ թեց նե լով կա թի վեց տա
կառ նե րի մեջ դրված ուժա նա կով:

Նա գի տեր՝ որ տեղ ինչ է կա տար վում, 
եւ կան խա տե սում էր, որ ամե նավս տա
հե լի թվա ցող իր պաշ տո նյան է իրեն դա
վա ճա նե լու: Դրա հա մար չնչին կաս կա ծի 
դեպ քում նրանց ոչն չաց նում էր աջու ձախ 
եւ հպար տո րեն անց նում մի ջանցք նե րով՝ 
«խու ճա պա հար պաշ տո նյա նե րի եւ իրեն 
ան մահ հռչա կող անվր դով քծնող նե րի մի
ջով»՝ ար ձա կե լով «հրա ցայտ փնչոց նե րի 
քա րա հոսք»: Արագ կողմ նո րոշ վում է՝ իրեն 
լավ ճա նա չող մեկն էր ժո ղովր դին իր դեմ 
հա նել եւ հի մա ներ կա յա նում է միջ նորդ 
խա ղա ղա րա րի առա քե լու թյամբ: Պարզ
վում է «հա վա տա րիմ հա մա խոհն» է՝ Ռոդ
րի գո դե Ագի լա րը՝ որին հե տո մա տու ցում 
են հսկա յա կան սկու տե ղի վրա՝ հա մեմ ված, 
փռում կարմ րաց րած, բե րա նի մեջ կա նա չու 
փնջիկ, ինչ պես խոճ կոր, ավե լաց րած նրա 
տո նա կան ար դու զար դը՝ 14 ֆունտ կշռող 
մե դալ ներ, արի ու թյան տրեզ ներ: Ահա 
պաշտ պա նու թյան նա խա րարն իր հա կա
իշ խա նա կան արար քի հա մար այս պես շու
քով հայտն վում է ընթ րի քի սե ղա նին եւ պա
տառպա տառ հրամց վում հյու րե րին:
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Դավիթ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սկիզբը՝ էջ 6
Եթե սե րունդ ներն իրենց գո յու թյան նպա

տա կը չհա մա րեն այդ կո րուստ նե րի վե
րա կանգ նումն ու հո գեւ որ ար ժեք նե րի 
ստեղ ծու մը, ապա կհայտն վեն կյան քի հա
տա կում: Նյու թա կան կո րուստ նե րը միշտ էլ 
կա րե լի է վե րա դարձ նել` ի տար բե րու թյուն 
հո գեւ որ կո րուստ նե րի, որոնք ան դառ նա լի 
են: Ասել է թե՝ անհ րա ժեշտ է հո գեւ որ ար
ժեք նե րով հայ րե նիք ստեղ ծել: Հո գեւ ո րը 
պի տի լի նի հայ րե նի քի խորհր դա նի շը, ոչ թե 
հայ կա կան հա մազ գես տով հայ ոս տի կա նը: 
Այս պես է առաջ գա լիս Տե րյա նի պատ կե
րաց րած հայ րե նի քի պատ կերառաս պե լը: 

Ֆրան սի ա ցի նե րի նման հզոր ու քա ղա
քա կա նա պես ապա հով մի ժո ղո վուրդ ամե
նու րեք հիմ նում է իր լե զուն պահ պա նող 
ալի անս ներ, իսկ մենք, որ բազ մա հա զար 
հա յեր ունենք Մոսկ վա յում, չու նենք մի այն
պի սի ըն կե րու թյուն, որը կզբաղ վեր հա յոց 
լեզ վի կամ մշա կու թա յին այլ հար ցե րով: 
Չպետք է բա վա րար վել մի այն հայ րե նի քի 
սի րո ու ազ գա յին հպար տու թյան մա սին 
խո սե լով, անհ րա ժեշտ է մի աց նել այդ հայ
րե նի քի ցրված ուժե րը՝ ամ րաց նե լով նրանց 
հո գեւ որ կա պե րը. չէ՞ որ այդ կապն է ի վեր
ջո հայ րե նիք ստեղ ծողն ու պա հո ղը: 

Չպետք է ծույ լե րի հո գե բա նու թյամբ 
հույս ներս դնենք մի այն ար տա քին հրաշք
նե րի վրա, չպետք է մեզ կե րակ րենք այն 
հա վա տով, որ «մի դյու թա կան ձեռք» մեզ 
կա րող է փրկել կամ ազգ դարձ նել: Մեր 
հույսն ու ապա գան ոչ թե նյու թա կան Հա
յաս տա նի ստեղծ մա նը պի տի հիմք դարձ
նենք, այլ ծա ռա յեց նենք հո գեւ որ ար ժեք
նե րի ստեղծ մա նը՝ աշ խա տե լով հո գեւ որ 
Հա յաս տա նի հա մար: Հա կա ռակ դեպ քում 
կնման վենք այն տգետ բուր ժու ա զի ա յին, 
որն առա տո րեն շռայ լում է իր գու մար նե

րը՝ դպրո ցա կան շեն քեր կա ռու ցե լու հա
մար՝ առանց մտա ծե լու, թե ինչ պի սի դպրոց 
է լի նե լու այդ շեն քի մեջ: Մեր հայ րե նի քում 
ունենք դպրո ցա կան շքեղ շեն քեր, որոնց 
ճա կա տին ոս կե տառ դրոշմ ված է բա րե
րա րի անու նը, բայց դրանց շար քում չենք 
գտնի մի դպրոց, որն օրի նա կե լի կլի ներ եւ 
կանգ նած իր բարձ րու թյան վրա: Հայ րե նի
քը նյու թա կան ար ժեք նե րով չի գո յա տեւում, 
քա նի որ նրան շունչ ու հո գի տա լիս են ոչ 
թե տա րած քը, այլ դա րե րով ստեղծ ված 
հո գեւ որ ար ժեք նե րը: Մի այն շեն քեր կա
ռու ցե լով չպետք է ավարտ ված հա մա րել 
հայ րե նա սի րու թյու նը: Դա հա վա սա րա զոր 
կլի նի ինք նա ոչն չաց ման: «Նյու թա կա նը չի 
կա րող Հա յաս տան դառ նալ առանց կա
յա ցած կամ գո նե այդ ձգտու մը դա վա նող 
ազ գի… Դրանք կա րող են արա գաց նել, 
դյու րաց նել գոր ծըն թա ցը, նպաս տա վոր 
պայ ման ներ ստեղ ծել, բայց կա եւ ներ քին 
կամ քի խնդիր… Ազ գը մի այն ար տա քին 
ուժե րի զո րու թյամբ, իրե րի ար հես տա կան 
դա սա վո րու թյամբ չի ստեղծ վում, այ լեւ իր 
ան դամ նե րի ներ քին մտա վորհո գե կան 
կա պով: Պետք է, բա ցի ար տա քին հնա
րա վո րու թյու նից, լի նի եւ ներ քին մի զո րու
թյուն, մի հո գեւ որ մղում, որ մարդ կանց 
հա մախմ բու մը ազգ է դարձ նում: Որ քան 
ուզում է թող ազատ ու ան կախ լի նի մի Ալ
բա նիա, դա եր բեք չի ստեղ ծի ազգ, եթե ալ
բա նա կան ժո ղո վուր դը մի ներ քին մղում 
չու նե նա դե պի այդ եւ տեւ ա կան ու ծանր 
աշ խա տու թյան գնով ձեռք չբե րե այդ ար
տո նու թյու նը»,– գրում է Տե րյա նը (նույն տե
ղում, էջ 113):
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Մե րի ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

Ի սկզբանե էր Բանն...
Ը ՍՏ Աստ վա ծաշն չի ՝ 

Աստ ված հա մա տա
րած խա վար ան հու նից 
ստեղ ծեց եր կինքն ու եր
կի րը, լույ սը զա տեց խա
վա րից, ստեղ ծեց երկն քի 
լու սա տու նե րը, որ լու սա
վո րեն եր կի րը զօր ու գի
շեր, ստեղ ծեց եր կի րը՝ 
հող ու ջրով, ստեղ ծեց 
բու սա կան ու կեն դա նա
կան աշ խար հը, ստեղ ծեց 
ամեն ինչ: Եվ այդ ամենն 
արա րեց խոս քով: «Եղի ցի 
լույս»,– ասաց, եւ եղավ 
լույս: «Թող երեւա ցա
մա քը», եւ եղավ: Եվ ինչ 
որ ասաց, եղավ: Եվ Իր ստեղ ծած աշ խար
հին տի րա կալ կար գեց Իր արա րած առա վել 
կա տա րյա լին՝ մար դուն, Իր կեր պա րան քով 
ու նմա նու թյամբ: Եվ նրան տվեց այն, ինչ 
չտվեց ոչ մե կին՝ խոս քը:

«Ի սկզբա նե էր Բանն,– հաս տա տում 
է Հով հան նես ավե տա րա նի չը,– Եվ Բանն 
Աստ ված էր»: Բա նը խոսքն է, միտքն ու 
մտա ծու մը: Բանն Աստ ված է, եւ այս տեղ 
նրանք կար ծես նույ նա նում են, քա նի որ 
Աստ ված խոս քով արա րեց աշ խար հը:

Աստ վա ծա յին ամե նա կա տա րյալ շնոր
հը՝ խոս քը, Աստ ված տվեց մար դուն, որ 
նա՝ մի ա կը, հա վի տյանս հա վի տե նից փո
խան ցի այն իր նմա նին, թա փան ցի բնու
թյան գաղտ նիք նե րի եւ իր իսկ հո գու խոր
քե րը: Երբ ստեղ ծեց Ադա մին ու Եվ ա յին, 
Աստ ված, ան շուշտ, նրանց պատ գամ ներ 
տվեց, ինչոր բա ներ ասաց: Թե ինչ լեզ վով, 
կա րեւ որ չէ: Այդ լե զուն շա րու նակ վեց, ըստ 
Աստ վա ծաշն չի, մին չեւ Բա բե լո նի աշ տա
րա կա շի նու թյու նը, երբ Աստ ված հետ առավ 
մարդ կանց մի ակ լե զուն, տվեց տար բեր լե
զու ներ, որ խումբխումբ զբաղ վեն իրենց 
երկ րա յին գոր ծե րով եւ չխառն վեն աստ վա
ծա յին խնդիր նե րին: Իր խոր հուրդպատ
գամ ներն Աստ ված տվեց Ադա մին ու Եվ ա
յին, տվեց նաեւ խո սե լու շնոր հը, որ պես զի 
այդ պատ գամ նե րը նրանք սերն դե սե րունդ 
փո խան ցեն իրենց ժա ռանգ նե րին:

Հե տա գա յում կա րիք է զգաց վել հե ռա

կա խոս քի: Մար դիկ սկսել են նշան ներ փո
րագ րել քա րե րի, ժայ ռե րի, ծա ռե րի վրա, որ 
իրենց հե տեւ ից եկող նե րը չկորց նեն ճա
նա պար հը: Կամ պայ մա նա կան մի նշան 
են դրել, որ պես զի մյուս նե րը հաս կա նան, 
թե այդ վայրն ինչ կեն դա նու որ սա տե ղի 
է: Այս պես, հե ռա կա հա ղոր դակ ցու թյունն 
առա ջադ րել է գրի անհ րա ժեշ տու թյու նը, եւ 
սկսվել է մարդ կա յին զար գաց ման գրա յին 
շրջա նը: Այ սօր վա նշա նա կու թյամբ գրե
րին նա խոր դել են պատ կե րագ րու թյու նը, 
նշա նագ րու թյու նը, ապա՝ իմաս տա վոր ված 
գրու թյու նը, հի ե րոգ լիֆ նե րը, սե պագ րե րը եւ 
այլ տե սակ ներ:

Հայ կա կան բարձ րա վան դա կում, ուր 
հաս տատ վել է Հայկ նա հա պե տը, եւ որ տեղ 
կազ մա վոր վել է հայ ժո ղո վուր դը, հայտ
նա բեր ված ամե նա հին նշա նագ րե րը կամ 
պատ կե րագ րե րը գծա պատ կեր ներ են այ
ծի պատ կե րով՝ գծագր վածփո րագր ված 
ժայ ռե րի ու քա րան ձավ նե րի պա տե րին: 
Հայտ նա բեր վել են հնա գույն նշա նագ րեր, 
որոնք պայ մա նա կա նո րեն անան վել են «մե
հե նա կան» (մե հյան նե րում օգ տա գործ վող), 
Ուրար տա կան թա գա վո րու թյան շրջա նին 
նա խոր դող հե թա նո սա կան պե տու թյան (մ. 
թ. ա. մոտ 20–8րդ դա րեր) շրջա նի ար
ձա նագ րու թյուն ներ, որոնց հի ե րոգ լիֆ ներն 
ար տա հայ տում են բա ռի, վան կի եւ տա ռի 
իմաստ ներ:

Շարունակությունը՝ էջ 8

ՄԱՀՎԱՆ ՖՈՒԳԱ

Վահան Տերյանի
«Հոգեվոր Հայաստանի»

խորհուրդը
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Մշակութային կյանքը սահմանամերձ Բերդավանում

ՏԱ ՎՈՒ ՇԻ թե մա կան կյան քը լի է ոչ մի այն 
հո գեւ որ, այլ նաեւ կրթա կան, մշա կու

թա յին բուռն իրա դար ձու թյուն նե րով, որոնք 
իրա կա նու թյուն են դառ նում հենց մի ա բա
նու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ ու ջան քե րով:

Փետր վա րի 28ին սահ մա նա մերձ Բեր
դա վան հա մայն քի մշա կույ թի տան սա նե րը 
Թբի լի սի քա ղա քում էին: Խում բը Վրաս տան 
էր մեկ նել հայ րե նան վեր առա քե լու թյամբ՝ 
վի րա հա յե րին փո խան ցել սահ մա նաբ նակ, 
հայ րե նա սեր հայ զա վակ նե րի ոգու ուժը եւ 
սերտ հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծել վի րա
հա յե րի եւ Բեր դա վա նի բնակ չու թյան մի ջեւ: 

Բեր դա վա նի հա մայն քա պետ Սմբատ Մուղ
դու սյա նի խոս քով՝ ուղեւ ո րու թյան նպա
տակն էր երե խա նե րի մեջ սեր մա նել հայ 
մե ծե րի ավան դած լու սա վոր ար ժեք նե րը, 
որոնք պետք է փո խանց վեն սերն դե սե րունդ:

Ոգեւ ո րու թյամբ նշենք, որ այ ցը կազ մա
կերպ վեց Տա վու շի թե մի առաջ նորդ Բագ
րատ եպս Գալս տա նյա նի, Վի րա հա յոց թե մի 
առաջ նորդ Վազ գեն եպս Միր զա խա նյա նի 
ակ տիվ ջան քե րով, ինչ պես նաեւ Վրաս տա
նում ՀՀ դես պա նա տան աշ խա տա կից նե
րի աջակ ցու թյամբ եւ օգ նու թյամբ: Ինչ պես 
հա մայն քա պե տը նշեց, այս ուղեւ ո րու թյու նը 

չէր կա յա նա, եթե չլի
ներ թե մի առաջ նոր դի 
գոր ծուն մի ջամ տու
թյու նը, ին չի հա մար 
նա իր գո հու նա կու
թյունն ու երախ տի քի 
խոսքն ար տա հայ տեց:

Նշենք, որ Բեր դա
վան հա մայն քը տե
ղա կայ ված է Տա վու շի 
մար զի հյու սիսարեւ
ել  քում՝ մարզ կենտ
րոն Իջեւ ա նից 54  կմ 
հե ռա վո րու թյան վրա, 
Նո յեմ բե րյա նի շրջա
նո ւմ ՝  Կողբ  գե  տի 
ափին: Նախ կի նում 
կոչ  վե լ  է  Ղա լա չա: 
Հայադր բե ջա նա կան 
սահ մա նից հե ռու է մի 
քա նի մետր: Բեր դը, 
որի անու նը կրում է 

հա մայն քը՝ Բեր դա վան, կա ռուց վել է 10–11
րդ դա րե րում եւ վե րա կանգն վել է 17րդ 
դա րում: Այս տեղ կա հին խաչ քա րե րի մեծ 
հա վա քա ծու: Բեր դա վա նին մոտ է գտնվում 
միջ նա դա րյան Գա լի ջա քար (Ղա լին ջա քար) 
ամ րո ցը: Գրա վոր աղ բյուր նե րում Ղա լին ջա
քար ամ րոցն առա ջին ան գամ հի շա տակ
վում է 1123 թվա կա նին: 1983 թվա կա նին 
ամ րո ցի տա րած քը մաքր վել եւ բա րե կարգ
վել է, քանդ վել եւ վե րա շար վել են պարս
պա պա տե րի եւ աշ տա րակ նե րի վե րին 
հատ ված նե րը, վե րա կանգն վել են հյու սի
սա րեւ ե լ յան եր կու աշ տա րակ նե րը եւ այլն:

Հա մայն քի բնակ չու թյան մի մա սը 18–19
րդ դա րե րում գաղ թել է Ար ցա խից: Այժմ 
հա մայնքն ունի մոտ 3500 բնա կիչ: Բնակ
չու թյան հիմ նա կան զբաղ մունքն անաս նա
պա հու թյունն ու այ գե գոր ծու թյունն են:

Լի նե լով սահ մա նա մերձ գյուղ՝ Բեր դա
վա նը, ինչ պես սահ մա նա մերձ մյուս գյու
ղե րը, առա վել ուշադ րու թյան, հո գեւ որ 
սննդի կա րիք ունի, որը մշտա պես, ան
սպառ կեր պով ստա նում է թե մի հո գեւ ո րա
կա նու թյան կող մից: 

Անուշ ԱՂԱ ՍԱ ՐՅԱՆ
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Գտնվել են ուրար տա կան շրջա նի սե պա

գիր ար ձա նագ րու թյուն ներ, որոնց սե պագ
րե րը նույն պես առան ձին բա ռե րի, վան կե
րի իմաստ ներ են ար տա հայ տում եւ ունեն 
զար գաց ման ավե լի բարձր աս տի ճան: Հա
յաս տա նի տա րած քում հայտ նա բեր վել են 
նաեւ հե տա գա շրջան նե րի ար ձա նագ րու
թյուն ներ՝ փո րագր ված արա մե ա կան, ասո
րա կան, հու նա կան գրե րով:

Չքննար կենք տա րա կար ծու թյուն նե րը՝ 
Մես րոպ Մաշ տո ցի մե ծա գոր ծու թյու նից 
առաջ մենք ունե ցե՞լ ենք հա յե րեն գիր ու 
գրա կա նու թյուն, թե՞ ոչ: Պար զա պես մտա
ծենք, որ գրե րի գյու տից ան մի ջա պես հե տո՝ 
5րդ դա րում, մի ան գա մից ստեղծ ված մեր 
թարգ մա նա կան ու ինք նու րույն գրա կա նու
թյու նը չէր կա րող գրա վոր խոս քի այդ քան 
բարձր մշա կույթ՝ հա րուստ բա ռա պա շար, 
լեզ վա ո ճա կան այդ պի սի բազ մա զա նու թյուն 
ու ճկու նու թյուն ունե նալ, այդ չափ գե ղե ցիկ 
ու շքեղ լի նել, եթե դա րա վոր ավան դույթ
նե րը չլի նե ին: Ին չեւէ... Հար ցի վե րա բե րյալ 
առա վել ճշգրիտ եւ փաս տա ցի մեկ նա բա
նու թյուն նե րը թող նում ենք պատ մա բան նե
րին ու լեզ վա բան նե րին: 

Գրե րի ստեղծ մամբ, ինչ պես նշե ցինք, 
մեծ թափ ու զար գա ցում ստա ցավ գրա
վոր խոս քը՝ նպաս տե լով գրա կա նու թյան, 
պատ մագ րու թյան զար գաց մա նը: Դա րե րի 
ըն թաց քում ստեղծ վե ցին բազ մա թիվ գրա
կան ու պատ մա կան աշ խա տու թյուն ներ: 
Սա կայն այդ ամենն ար վում էր ձե ռա գիր 
եւ շատ եր կար ժա մա նակ էր պա հան ջում: 
Այս պես շա րու նակ վեց մին չեւ 1445 թվա
կա նը, երբ Գեր մա նի ա յի Մայնց քա ղա քում 
Յո հան Գու տեն բեր գը ցու ցադ րեց մի գյուտ, 
որն ան նա խա դեպ խթան հան դի սա ցավ ոչ 
մի այն լեզ վի, այլ նաեւ տնտե սու թյան զար
գաց ման աս պա րե զում: Եվ թեեւ դե ռեւս 
չոր րորդ դա րում Չի նաս տա նից Իտա լիա 
էր հա սել տպագ րու թյան գաղտ նի քը, եւ այն 
բե րող ծո վագ նաց նե րի մեջ էր Ան տոն Հա յը, 
այ նու ա մե նայ նիվ, Եվ րո պա յում տպագ րու
թյունն սկզբնա վոր վեց մի այն 15րդ դա րում: 
Մինչ այդ, ինչ պես նշե ցինք, գրքե րը կա՛մ 
ար տագր վում էին գրի չով, ին չը շատ դան
դաղ եւ աշ խա տա տար գոր ծըն թաց էր, կա՛մ 

կրկնօ րի նակ վում էին դրոշմ նե րով, որոնք 
յու րա քան չյուր էջը տպե լու հա մար հա տուկ 
պատ րաս տած փայ տե կտոր ներ էին: Գրքե
րը քիչ էին, դժվար հա սա նե լի եւ շատ թանկ: 
Գու տեն բեր գի գյու տից հե տո իրա վի ճակն 
սկսեց փոխ վել: Առանց այս գյու տի զանգ
վա ծա յին գրա գի տու թյունն ու կրթու թյունն 
անհ նար կլի նե ին: Իսկ Օս մա նյան կայս րու
թյու նում մին չեւ 19րդ դա րի երկ րորդ կե սը 
գրքե րի ար տադ րու թյու նը մե ծա մա սամբ 
կա տար վում էր ար տագր ման եղա նա կով: 
18րդ դա րում Ստամ բու լում կար ձե ռա գիր 
գրքեր գրող շուրջ 80 000 մարդ: 

Օս մա նյան բռնա տի րու թյան՝ կոր զող 
բնույ թի պայ ման նե րում տպագ րա հաս տո
ցի նկատ մամբ սուլ թա նի թշնա մա կան վե
րա բեր մուն քը հաս կա նա լը հեշտ է: Գրքե
րը գա ղա փար ներ են տա րա ծում եւ ավե լի 
բար դաց նում հա սա րա կու թյան նկատ մամբ 
հսկո ղու թյու նը: Ուստի օս մա նյան սուլ թան
ներն ու կրո նա կան առաջ նորդ նե րը վա խե
նում էին հե տա գա ստեղ ծա րար հան րու
թյու նից: Նրանց լու ծու մը տպագ րու թյունն 
ար գե լելն էր: 

Ահա այս պի սի իրա վի ճա կում էր գտնվում 
Արեւմ տյան Հա յաս տա նը տպագ րու թյան 
ստեղ ծու մից հե տո Օս մա նյան կայս րու թյան 
տի րա պե տու թյան տակ: Սա կայն, հու րա
խու թյուն մեզ, պետք է փաս տենք, որ ան
գամ սուլ թա նա կան Թուր քի ա յի նման վե րա
բեր մուն քը չկա սեց րեց հայ մտքի թռիչ քը, 
որը տպագ րու թյան մի ջո ցով հա սա նե լի էր 
դառ նա լու ամեն մի հա յի: Այս պես. տպագ
րու թյան ստեղ ծու մից ըն դա մե նը 67 տա րի 
անց՝ 1512 թվա կա նին, Վե նե տի կում Հա կոբ 
Մե ղա պար տը սկզբնա վո րում է հայ կա կան 
տպագ րու թյու նը: Իր հիմ նադ րած առա
ջին տպա րա նում նա լույս է ըն ծա յում հինգ 
գիրք՝ «Պար զա տո մար», «Ուրբա թա գիրք», 
«Պա տա րա գա տետր», «Տա ղա րան», «Աղ
թարք»: Մե ղա պար տի գոր ծը եւ ավանդ նե
րը շա րու նա կում է Աբ գար Թո խա տե ցին, 
որը 1560ական թվա կան նե րին նախ Վե նե
տի կում, ապա Կոս տանդ նու պոլ սում լույս է 
ըն ծա յում նոր գրքեր՝ «Փոքր քե րա կա նու
թյուն», «Ժա մա գիրք», «Պա տա րա գա մա
տույց», «Տա ղա րան» եւ այլն: 1666 թվա
կա նին Ոս կան Երեւ ան ցին լույս է ըն ծա յում 

հա յե րեն առա ջին Աստ վա ծա շուն չը, իսկ 
18րդ դա րի վեր ջե րից աշ խար հի տար բեր 
քա ղաք նե րում սկզբնա վոր վում եւ ծա վալ
վում է հայ լրագ րու թյու նը: 1794 թվա կա
նին ստեղծ վում է «Ազ դա րար» պար բե րա
կա նը՝ Հնդկաս տա նի Մադ րաս քա ղա քում 
(խմբա գիրհրա տա րա կիչ՝ Հա րու թյուն Շմա
վո նյան), 1843 թվա կա նից «Բազ մա վեպ» 
հան դե սը՝ Վե նե տի կում, որ շա րու նա կում է 
հրա տա րակ վել առ այ սօր, 1858 թվա կա նից 
«Հյու սի սա փայ լը»՝ Մոսկ վա յում, 1859 թվա
կա նին «Արեւ մուտք» հան դե սը՝ Փա րի զում: 
Հե տա գա տաս նա մյակ նե րում եւ հա ջորդ 
դա րում եւս, աշ խար հի չորս ծա գե րում, Հա
յաս տա նում եւ Սփյուռ քում, հիմն վում են 
բա զում թեր թեր, հան դես ներ, տա րեգր քեր:

Շնոր հիվ այս ամե նի՝ մենք ունե ցան հա
րուստ մշա կույթ, ար վեստ ու գրա կա նու
թյուն: Եվ ինչ պես Թու մա նյանն է ասել. 
«Թվա կան մե ծու թյու նը գու ցե անհ րա ժեշտ 
է մեծ պա տե րազմ նե րով ազ գեր եւ աշ
խարհ ներ կոր ծա նե լու հա մար, իսկ գրա
կա նու թյան ու գի տու թյան մեջ, որ նույն պես 
մի մեծ պա տե րազմ է, պա տե րազմ լույ սի ու 
հա վա տի, խնդի րը վճռում է ժո ղովր դի բա
րո յա կան մե ծու թյու նը»:

 Դա րեր շա րու նակ մեր ժո ղովր դի «բա րո
յա կան մե ծու թյան» ար գա սիք մեր գրա կա
նու թյու նը եղել է հա վա տա րիմ եւ ճշմա րիտ 
պատ կե րը մա քա ռու մով մեր հա րա տեւ ման, 
մեր ինք նու թյան, մեր հո գեւ որ աշ խար հի եւ 
հա յոց ոս կե ղե նի կով արար չա գործ ված խոս
քար վես տի: Հայ հին գրա կա նու թյան առա
ջին մա տյան նե րից մին չեւ մեր ժա մա նա կի 
նո րա գիր մա տյան նե րը՝ մին չեւ Խա չա տուր 
Աբո վյա նի «Վերք Հա յաս տա նի», Եղի շե Չա
րեն ցի «Գիրք ճա նա պար հի», Պա րույր Սեւ ա
կի «Եղի ցի լույս» եւ այ լոց գրքերն ու գոր ծե
րը, իրենց մեջ ամ փո փում են մեր ժո ղովր դի 
կյան քի պատ մու թյու նը: Իհար կե, մե ծա գոր
ծու թյու նը նախ Մաշ տո ցինն էր: Սկիզ բը, 
ստեղ ծո ղը մեզ հա սած հա յոց տա ռե րի ու հա
յա տառ գրա կա նու թյան, որ նախ Սուրբ Գրքի 
թարգ մա նա կան տո ղե րով գրառ վեց, ապա՝ 
Բարձ րյա լին ձոն ված հո գեւ որ եր գե րով:

Հե տո պետք է արա գո րեն ծաղ կեր 
թարգ մա նա կան ար վես տը, եւ մեր պատ
մու թյու նը պի տի գրվեր շա տե րի կող մից, 

որոնք սոսկ պատ միչ ներ չե ղան, այլ՝ գե ղա
գետ պատ միչ ներ, որոնք մա տե նագ րե ցին 
մեր պատ մու թյու նը, կեր պա վո րե ցին հի շա
տա կու թյան ար ժա նի շատ գոր ծեր ու հե
րոս նե րի: Եվ Ագա թան գե ղո սի, Փար պե ցու, 
Եղի շեի, Բու զան դի ժա մա նակ նե րում Խո
րե նա ցին էր, որ պսակ վեց «քեր թո ղա հայր» 
տիտ ղո սով: Նա հին բա նա հյու սու թյամբ 
ավանդ ված երգ ու զրույց նե րի, առաս պել
նե րի ու վի պեր գե րի, օտա րազ գի պատ միչ
նե րի եր կե րի, աստ վա ծաշն չ յան աշ խար
հա պա տու մի խո րա միտ զննու թյամբ եւ 
հա մադ րու մով ստեղ ծեց «Հա յոց պատ մու
թյու նը»՝ սկսե լով հայ ժո ղովր դի ծա գու մից 
մին չեւ իր ապ րած օրե րը: Նրա ավանդ նե
րը շա րու նակ վե ցին հե տա գա դա րե րում 
եւ հո լով վե ցին այն պի սի անուն նե րով, ինչ
պի սիք են Գրի գոր Նա րե կա ցին, Ներ սես 
Շնոր հա լին, Սա յաթՆո վան եւ այլն: Իսկ 
ահա Աբո վ յա նով սկսած գրա կան նոր զար
թոն քը մին չեւ նո րա գույն ժա մա նակ նե րը 
նո րո գեցն հայ գրա կան պայ ծառ անուն նե
րը, որոնց մեջ հա վեր ժա ցան Թու մա նյա նը, 
Իսա հա կյա նը, Չա րեն ցը, Սեւ ա կը, Շի րա
զը, Սա հյա նը, Րաֆ ֆին եւ շատ ուրիշ ներ: 
Էլ չենք խո սում այս ժա մա նա կաշր ջա նի 
արեւմ տա հայ գրող նե րի մա սին, ինչ պի սիք 
են Մի սաք Մե ծա րեն ցը, Դա նի ել Վա րու ժա
նը, Պետ րոս Դու րյա նը, Ռու բեն Սեւ ա կը, 
Գրի գոր Զոհ րա պը, Սի ա ման թոն, որոնք, 
չնա յած իրենց կար ճա տեւ եւ փո թոր կա
լից կյան քին, անջն ջե լի հետք թո ղե ցին հայ 
գրա կա նու թյան բազ մա դա րյա պատ մու
թյան մեջ:

Գնա հա տե լով հա յոց լեզ վի դե րը հա յա
պահ պա նու թյան հար ցում՝ այ սօր Հա յաս
տա նում պաշ տո նա պես նշվում է Մայ րե նի 
լեզ վի օրը: Այս տա րի եւս, այդ օրը՝ փետր
վա րի 20ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի «Էօռ
նե կե ան» հան րակր թա կան դպրո ցում մեծ 
ոգեւ ո րու թյամբ եւ ուրախ տրա մադ րու
թյամբ նշվեց Մայ րե նի լեզ վի օրը: Դպրո ցի 
սա նե րի կող մից անդ րա դարձ կա տար վեց 
գրե րի գյու տին, որն ար տա հայտ վեց թա
տե րա կան ներ կա յաց մամբ, գե ղե ցիկ աս
մուն քով, հայ կա կան խրոխտ պա րով եւ 
հա յոց լեզ վի մա սին ասույթ նե րով: Դպրո
ցը հյու րըն կա լել էր ԿԳՆ լեզ վի կո մի տեի 
նա խա գահ Դա վիթ Գյուր ջի նյա նին, որն 
աշա կերտ նե րին հոր դո րեց լավ սո վո րել, 
ուշադ րու թյուն դարձ նել իրենց խոս քին եւ 
հա յա խո սու թյամբ օրի նակ դառ նալ մյուս նե
րի հա մար:
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