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մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի 
Սուրբ Հարության տոնի առիթով

Յա նուն Հօր եւ Որդ ւոյ եւ Հոգ ւոյն Սրբոյ. 
ամէն:

«Յա րե աւ Աս տու ած, եւ ցրու ե ցան ամե-
նայն թշնա միք Նո րա» 

(Ժա մա գիրք):

Սի րե լի՛ հա վա տա վոր զա վակ ներ Մեր,
Սուրբ Հա րու թյան տո նի ուրա խու թյունն է 

հա մա կել մեր հո գի նե րը, Հա րու թյան հաղ թա-
կան բերկ րանքն է ամե նուր՝ մեր շուր ջը, մեր 
եկե ղե ցի նե րում, ըն տա նիք նե րում, քրիս տո նյա 
ողջ աշ խար հում, նաեւ՝ բնու թյան զար թոն-
քի մեջ: Քրիս տոս հաղ թա կան ելել է փակ ված 
քա րան ձա վից, եւ հրեշ տա կը Նրա հա րու թյան 
ավե տիսն է հնչեց նում թա փուր գե րեզ մա նից: 
Փրկչի հաղ թա նա կով փշրվել են մեղ քի ու մահ-
վան կա պանք նե րը, բաց վել են դռնե րը երկն քի 
ար քա յու թյան, եւ մարդ կանց ըն ծայ վում է աստ-
վա ծա յին շնոր հը՝ ժա ռան գե լու հա վի տե նա կան 
կյան քի ան գին պար գեւը. «Ես իսկ եմ հա րու-
թյուն եւ կյանք. ով հա վա տում է Ինձ, թե պետ եւ մեռ նի, կապ-
րի. եւ ով կեն դա նի է ու Ինձ հա վա տում է, հա վի տյան չի մեռ-
նի» (Հովհ. 11.25–26):
Քրիս տո սով հա րու թյան եւ հա վի տե նա կան կյան քի ուղին 

սկսվում է այս աշ խար հից, մար դու կյան քի վե րա փո խու մից, 
մեղ քի ու չա րիք նե րի մեր ժու մից, դե պի սրբու թյուն ու կա տա-
րե լու թյուն ըն թաց քից: Ար դա րեւ, որ տեղ բաց են մարդ կա յին 

հո գի նե րը Քրիս տո սի հա րու թյան լույ սի առ ջեւ, այն տեղ ցրվում 
ու նա հան ջում են խա վար նե րը աստ վա ծա մերժ չա րահ նար 
խոր հուրդ նե րի, մո լո րեց նող գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի, բա-
ժա նում նե րի ու բեւ ե ռա ցում նե րի, ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան, 
թշնա մու թյան ու պա ռակ տու մի, եւ հաս տատ վում են հա մե րաշ-
խու թյուն ու մի ա բա նու թյուն, հա վա տար մու թյուն, սրբու թյուն, 
սեր եւ ուրա խու թյուն: «Աստ ված հա րու թյուն առավ, եւ ցրվե-
ցին Նրա բո լոր թշնա մի նե րը»,– օրհ նա բա նում է ժա մա սա ցը:

Աշ խար հի խա ղա ղու թյան, հա սա րա կու թյան բա րօ րու թյան, 
մարդ կու թյան ներ դաշ նակ գո յակ ցու թյան, ըն տա նիք նե րի ամ-
րու թյան եւ ամե նայն բա րի քի հա կա ռակ են այն ըն թացք նե րը, 
որոնք մեր ժում են Քրիս տո սով նո րո գու թյու նը եւ գե րի դարձ-
նում կյան քը մեղ քին, են թար կում աղա վա ղում նե րի ու կոր-
ծան ման:
Քրիս տո սի հա րու թյան ավե տի սը հրա-

վեր է ամեն քին՝ ապ րե լու Փրկչի 
պար  գեւած շնորհ նե րով՝ որ պես 
նոր մարդ, ինչ պես պատ գա մում է 
առա քյա լը. «Հե ռո՛ւ վա նե ցեք ձեզ-
նից հին մար դուն իր նախ կին կեն-
ցա ղով, այն, որ ապա կան ված է 
խա բե պա տիր ցան կու թյուն նե րով. 
նո րոգ վե ցե՛ք ձեր մտքով եւ հո գով 
ու հա գե՛ք նոր մար դը, որ ստեղծ-
ված է ըստ Աստ ծու` ար դա րու-
թյամբ եւ ճշմա րիտ սրբու թյամբ» 
(Եփ. 4. 22–24): Հա վա տալ Քրիս-
տո սի հա րու թյա նը եւ Քրիս տո սով 
մեր հա րու թյա նը ու մեր կյան քի 
վե րա փոխ մա նը, նշա նա կում է ոչ 
մի այն հաղ թա նակ տա նել մեղ քի, 
մո լու թյուն նե րի ու մո լո րու թյուն-
նե րի դեմ, այ լեւ սի րով հա մակ վել 
ամեն քի հան դեպ՝ մեր ժե լով ար-

դա րու թյան, ար ժա նա պատ վու թյան եւ ամե նայն մարդ կա յի նի 
ոտ նա հա րում նե րը, տա րա ծել հո գա տա րու թյուն ու հա մընդ հա-
նուր հա ճու թյուն, ինչ պես Քրիս տոս, «որ եկավ եւ փրկեց բո լոր 
արա րած նե րին» (Շա րա կան): Հա րու թյան շնորհն ըն դու նած 
քրիս տո նյա յի կյան քում տեղ չու նեն ագա հու թյան, անի րա վու-
թյան, ատե լու թյան, բռնու թյուն նե րի եւ Աստ ծո պատ վի րան-
նե րը ան տե սող այլ դրսեւ ո րում նե րը, որոնք մեղ քից ու մա հից 
Քրիս տո սի պար գեւ ած ազա տու թյան մեր ժումն են եւ վե րաց-

նում են բա րին ու բա րի քը մար դու, ըն տա նի քի, 
երկ րի կյան քից: Ազա տու թյու նը տրված է բա-
րին ընտ րե լու եւ ո՛չ թե չա րի քի ու սան ձար ձա-
կու թյուն նե րի պատր վակ դարձ նե լու հա մար 
(հմմտ. Ա Պետ. Բ 16): Հի րա վի, հա րու թյան 
շնոր հի ժա ռան գորդ լի նե լը ար տա հայտ վում է 
ապ րե լա կեր պի, գոր ծե րի, ոչ մի այն անձ նա կան 
ու ըն տա նե կան, այ լեւ հան րու թյա նը, ազ գին, 
մարդ կու թյա նը բե րած օգ տա կա րու թյան ու 
ներդ րու մի մեջ: Այս ճա նա պար հով է պայ ծա-
ռա նում եւ ար դյու նա վոր վում հա վատ քը, առա-
տա նում հույ սը, հաս տատ վում եղ բայ րա սի րու-
թյունն ու մի աս նա բար առա ջըն թա ցի ուղին: 
Քրիս տո սի չար չա րանք ներն ու հա րու թյու-

նը հա նուն մեզ, հա նուն ողջ մարդ կու թյան՝ 
աստ վա ծա յին ան սահ ման սի րո ար տա հայ-
տու թյունն են: «Նա մե ռավ բո լո րի հա մար, որ-
պես զի նրանք, որ կեն դա նի են, մի այն իրենց 
հա մար կեն դա նի չլի նեն, այ լեւ Նրա հա մար, ով 
մե ռավ եւ հա րու թյուն առավ իրենց հա մար» 
(Բ Կորնթ. 5.15): Սե րը, սի րե լի նե՛ր, անձ նա-
կենտ րոն չէ, իրե նը չի փնտրում (Ա Կորնթ. 

13.5), ար տա հայտ վում է մի մյանց հան դեպ նվիր վա ծու թյամբ եւ 
հիմքն է ծաղ կու մի, վե րել քի, հա րու թյան: Այս է այն կա րեւ որ 
պատ գա մը, որ Փրկիչ մեր Տե րը փո խան ցում է մարդ կանց Իր 
օրի նա կով: Տի րոջ հա րու թյունն ինք նին հա մընդ հան րու թյան, 
հա վա քա կա նու թյան ու մի ա բա նու թյան խոր հուրդն է բե րում 
աշ խար հին: Քրիս տոս բո լո րին բե րեց Իր ծա ռա յու թյու նը, այդ-

պես էլ մենք ապ րենք մի մյանց հան դեպ սի րո ու ծա ռա յան վի-
րու մի, նա խան ձախնդ րու թյան ու հանձ նա ռու թյան ոգով: Այս 
գի տակ ցու թյամբ է, որ ի զո րու պի տի լի նենք դի մագ րա վել մեր 
պե տա կան ու հա մազ գա յին կյան քի դժվա րու թյուն նե րը, լու ծել 
մեր առ ջեւ ծա ռա ցած խնդիր նե րը, ամ րապն դել ըն տա նիք նե րը, 
ան սա սան պաշտ պա նել ու շե նաց նել մեր հայ րե նի քը, աշ խար-
հաս փյուռ ազ գա յին մեր կյան քը:

Շարունակությունը՝ էջ 2
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ԱՊ ՐԻ ԼԻ 18-ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա-
կան Սուրբ Եկե ղե ցին հի շա տա կեց մեր Տեր 

եւ Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո սի Վեր ջին ընթ րի քը եւ 
Ս. Հա ղոր դու թյան խորհր դի հաս տա տու մը: 

Ավագ հինգ շաբ թի վաղ առա վո տյան Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի Ս. Հով հան նես Մկրտիչ – 
Ս. Վար դան մա տուռ-մկրտա րա նում կա տար վեց 
Ապաշ խա րո ղաց կար գը: 

Այ նու հե տեւ 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 առաջ նոր դու թյամբ Մայր Աթո ռի մի ա-
բա նու թյու նը Ս. Գա յա նե վան քում մաս նակ ցեց 
Մի ջօ րեի ժա մեր գու թյա նը եւ սուրբ Պա տա րա գի 
արա րո ղու թյա նը: Պա տա րա գիչն էր Մայր Աթո ռի 
մի ա բան Անա նիա աբղ. Ծա տու րյա նը, որն ըն-
թեր ցեց նաեւ սուրբ Բար սեղ Կե սա րա ցու «Սուրբ 
Հա ղոր դու թյան մա սին» ճա ռը:

Նույն օրն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հան-
դի սա պե տու թյամբ կա տար վեց Ոտնլ վա յի արա-
րո ղու թյու նը: 

Մայր Աթո ռի մի ա բան նե րի կող մից կար դաց վե-
ցին օր վա սուրբգ րա յին ըն թերց վածք ներն ու ԺԳ 
դա րի նշա նա վոր վար դա պետ Հով հան նես Պլուզ 
Երզն կա ցու «Սի րո մա սին» խրա տը:

Այ նու հե տեւ Վե հա փառ Հայ րա պե տի ձե ռամբ 
օրհն վե ցին խո րա նի վրա դրված ջուրն ու յու ղը, 

որից հե տո Նո րին Սրբու թյու նը ծնրա դիր լվաց եւ 
յու ղով օծեց տաս ներ կու ան ձանց ոտ քե րը: 

Նրանց թվում էին Մայր Աթո ռի մի ա բան նե րից 
Մու շեղ եպս Բա բա յա նը, Արիս աբղ. Տո նո յա նը, 
Հրաչ սրկ. Սուլ թա նյա նը, Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե-
մա րա նի Ե լսա րա նի սան Մես րոպ սրկ. Հով հան-
նի սյա նը եւ Երեւ ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
աստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի 3-րդ կուր-
սի ուսա նող Ար ման Մի լի տո նյա նը, «Իզ միր լ յան» 
բժշկա կան կենտ րո նից օր թո պեդ-վնաս ված քա-
բան Ստե փան Մա թո սյա նը, շար քա յին զին ծա-
ռա յող ներ Ար թուր Համ բար ձու մյա նը եւ Սեւ ակ 
Առ վո յա նը, Մայր Աթո ռի «Էօռ նե կե ան հան րակր-
թա կան դպրո ցի» աշա կերտ ներ Նա րեկ Յա զյանն 
ու Հով հան նես Պաբ լո յա նը, Մար սե լի հա մազ գա-
յին դպրո ցի սան Մուն գալ Մատ թե ո սը եւ Փա րի զի 
դպրո ցա սեր մի ու թյան վար ժա րա նի աշա կերտ 
Սար գիս Քե շի շյա նը:

Արա րո ղու թյան ավար տին Ամե նայն Հա յոց Կա-
թո ղի կո սը Պահ պա նիչ աղոթ քով օրհ նեց ներ կա 
բա րե պաշտ ժո ղովր դին, որից հե տո օրհն ված յու-
ղը բա ժան վեց հա վա տա ցյալ նե րին:

Ոտնլ վա յին ներ կա էին տար բեր երկր նե րից 
Հա յաս տան ժա մա նած Մայր Աթո ռի բա րե րար ներ 
եւ Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու-
թյան Բու ե նոս Այ րե սի մաս նա ճյու ղի տիկ նանց 

հանձ նախմ բի ան դամ-
նե րը:

Ապ րի լի 20-ին՝ Ավագ 
շա բաթ օրը, երե կո յան, 
մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի-
սուս Քրիս տո սի հրա-
շա փառ Սուրբ Հա րու-
թյան տո նի առի թով, 
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 առաջ նոր դու թյամբ, 
Մայր Աթո ռի մի ա բա նու-
թյու նը մաս նակ ցեց Ճրա-
գա լույ ցի Ս. Պա տա րա-
գին: Պա տա րա գիչն էր 
Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նի 
դի վա նա պետ Ար շակ 
եպս Խա չատ րյա նը: 

Մինչ Պա տա րա գը 
կա տար վեց Ճա շու եր-
րորդ ժա մեր գու թյու նը, 
կար դաց վե ցին սուրբ-
գրա յին տար բեր ըն-
թերց վածք ներ, որից 
հե տո Մայր Աթո ռի մի ա-
բան չորս սար կա վագ-
ներ ըն թեր ցե ցին Դա նի-
ել մար գա րեի թուղ թը:

Պա տա րա գի ըն թաց քում Ար շակ սրբա զանն 
անդ րա դարձ կա տա րեց Հի սուս Քրիս տո սի Հա-
րու թյան խորհր դին` ի մաս նա վո րի նշե լով. «Այ-
սօր` Հա րու թյան տո նին, մենք նշում ենք կյան-
քի հա վեր ժու թյան տո նը: Ընկճ ված ու ան հույս 
է մար դը, երբ չի ճա նա չել Հա րու թյան իրա կան 
խոր հուր դը, չի ըմբռ նել այն ճշմար տու թյու նը, թե 
Քրիս տո սի հա րու թյամբ ջնջվե ցին կյան քի սահ-
ման նե րը, եւ այն դար ձավ ան վեր ջա նա լի ու ան-
սահ ման հա վի տե նա կան մի իրա կա նու թյուն:

Մեր առ ջեւ եր կու պատ կեր է, եր կու հո գե-
վի ճակ, եր կու աշ խար հա յացք: Մենք տես նում 
ենք մար դուն` Քրիս տո սի հա րու թյու նից առաջ, 
առանց Նրա հա րու թյան հա վատ քի, եւ մար դուն` 
Քրիս տո սի հա րու թյու նից հե տո, Նրա հա րու թյամբ 
լու սա վոր ված: Մենք տես նում ենք մար դուն, որ 
կորց րել է հույսն ու կյան քի նպա տա կը, խար-
խա փում է անո րո շու թյուն նե րի մեջ, երե րուն, 
ափե ափ զարկ վե լիս ու հա ռա չե լիս. «Ի՛նչ կարճ ու 

դառն է մեր կյան քը, ի՛նչ 
ան ճար ենք մենք մահ-
վան դի մաց, չկա ու չկա 
մե կը, որ մահ վա նից հե-
տո վե րա դառ նա»: 

Մյուս կող մից մեր 
առ ջեւ մարդն է, որ 
ապ րել է ու ապ րում 
է Քրիս տո սի հա րու-
թյան ճշմար տու թյու նը: 
Որոշ է նրա նպա տա կը, 
անընկ ճե լի նրա ոգին, 
բազ մա թիվ ան կում-
նե րից հե տո նա գի տե 
վեր կե նալ, փոր ձու-
թյուն նե րը նրա հա մար 
փոր ձանք ներ չեն, այլ՝ 
հնա րա վո րու թյուն ներ, 
խա վա րը չի մթագ նում 
այդ մար դու հո գին, այլ 
ըն դա մե նը խթա նում է 
ավե լի ու ավե լի շուտ 
հաս նել լույ սին: Սա Հա-
րու թյա նը հա վա տա ցող, 
դրա նով ապ րող մարդն 
է, որ փա ռա բա նում է. 
«Այ սօր ան գի տու թյան 
խա վա րը հա լած վեց, 
եւ Հա րու ցյալ Քրիս տոս 
մեզ գի տու թյան լույս 

պար գեւ եց» (Շա րա կան Հա րու թյան օրհն. ԱՁ): 
Այո՛, մենք լույ սի պար գեւ ստա ցանք` ճա նա-

չե լու մեր ինք նու թյու նը, ըմբռ նե լու մեր կյան քի 
նպա տա կը: Դա տա պար տու մը, նվաս տա ցու մը, 
չար չա րանք նե րը, զրկանք նե րը ոչինչ են հա մե-
մատ այն հոգ վի ճա կի, երբ ար դեն գի տես, թե ին-
չո՞ւ ես ապ րում, երբ ան հաս կա նա լի չէ այ լեւս այն 
հար ցի պա տաս խա նը, թե որ տե ղից ես եկել եւ 
ուր ես գնում:

…Հա րու թյու նը մարդ կանց հա յացք նե րը 
բարձ րաց նում է երկ րից, հո ղից, գետ նից, ուղ-
ղում է եր կինք, վեր ու ավե լի վեր: Հա րու թյան 
լույ սի ներ քո ապ րո ղը չի կա րող կլան վել երկ-
րա վոր նպա տակ նե րով, հարս տու թյու նը նրա 
հա մար այ լոց ծա ռա յե լու մի ջոց է, փառ քը եւ ճա-
նա չու մը` առա քի նի գոր ծե րի բնա կան ար դյունք, 
գե ղեց կու թյու նը` Աստ ծու արար չա կան հան ճա րի 
ար տա հայ տու թյուն: 

Շարունակությունը՝ էջ 3

Սկիզբը՝ էջ 1
Մեր ժո ղո վուր դը, որ ըն դու նել է Քրիս տո-

սին որ պես իր Փրկչի, եւ առ Տե րը սի րով ու 
հա վա տար մու թյամբ հառ նել պատ մու թյան 
ար հա վիրք նե րից, այ սօր էլ այդ հա վատ քով, 
այդ զո րու թյամբ պի տի շա րու նա կի կեր տել իր 
հաղ թա նակ ներն ու ձեռք բե րում նե րը: Արդ, սի-
րե լի նե՛ր, Քրիս տո սի էջ քով սրբա գործ ված մեր 
երկ րում եւ հա մայն մեր կյան քում հա րա տեւ 
պա հենք Քրիս տո սի հա րու թյան լույսն ու զո-
րու թյու նը եւ շա րու նակ նո րոգ վենք մեր Փրկչի 
պար գեւ ած շնոր հով: Այս պես մենք կա րող կլի-
նենք մի աս նա բար ըն թա նալ դե պի հզոր հայ-
րե նի քի նո րա կեր տում, դե պի նոր հո րի զոն նե րը 
մեր կյան քի՝ փաս տե լով, որ մենք Քրիս տո սով 
հա րու ցյալ ժո ղո վուրդ ենք, Քրիս տո սի ժո ղո-
վուրդն ենք, Աստ ծո սե փա կան ժո ղո վուրդն ենք:

Մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո սի հա-
րու թյան ցնծա լի ավե տի սով ող ջու նում ենք 
Առա քե լա կան մեր Սուրբ Եկե ղե ցու Նվի-
րա պե տա կան Աթոռ նե րի Գա հա կալ նե րին` 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա Մե ծի Տանն Կի լի կիո 
Կա թո ղի կո սին, Երու սա ղե մի Հա յոց Պատ-
րի արք Ամե նա պա տիվ Տ. Նուր հան ար քե-
պիս կո պոս Մա նու կյա նին, Կոս տանդ նու-
պոլ սի Հա յոց Պատ րի ար քա կան ընդ հա նուր 
փո խա նորդ Գե րաշ նորհ Տ. Արամ ար քե-
պիս կո պոս Աթե շյա նին, քույր Եկե ղե ցի նե-
րի հո գեւ որ Պե տե րին՝ իրենց ծա ռա յու թյան 
ար գա սա վոր ման մաղ թան քով: Հայ րա պե-
տա կան օրհ նու թյամբ ող ջու նում եւ ամե նայն 
բա րյաց Մեր մաղ թանք ներն ենք բե րում Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գահ 
տի ար Ար մեն Սարգ սյա նին եւ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան Վար չա պետ տի ար Նի-
կոլ Փա շի նյա նին: Ող ջույն ենք հղում Ար ցա-
խի Հան րա պե տու թյան Նա խա գահ տիար 
Բա կո Սա հա կյա նին, հա յոց պե տա կան ավա-
գա նուն: Սուրբ Հա րու թյան շնոր հա բեր տո-
նի առի թով Մեր բա րե մաղ թանք ներն ենք 
բե րում Հա յաս տա նում հա վա տար մագր ված 
դի վա նա գի տա կան առա քե լու թյուն նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին: Հայ րա պե տա կան Մեր 
սերն ու օրհ նու թյու նը՝ մեր Սուրբ Եկե ղե-
ցու հո գեւ որ դա սին եւ հա մայն հա վա տա վոր 
Մեր ժո ղովր դին: 
Սուրբ Հա րու թյան շնոր հա ռատ այս օրը 

աղո թում ենք, որ աշ խար հում հրա շա գոր-
ծեն Փրկչի հա րու թյան շնորհ նե րը, մար դիկ 
նո րոգ վեն կյան քի, խա ղա ղու թյան, մի աս նու-
թյան բա րի ձգտում նե րով ու իրա գոր ծում-

նե րով եւ լի նեն մեկ ըն տա նիք աստ վա ծա յին 
օրհ նու թյան ներ քո: Ըն տա նի քին նվիր ված 
այս տա րում վերս տին հայ ցում ենք, որ 
Քրիս տո սի հա րու թյան լույ սով պայ ծա ռա-
նան ու ամ րա նան ըն տա նե կան մեր հար կե-
րը՝ լի սի րով, հա մե րաշ խու թյամբ ու եր ջան-
կու թյամբ: Թող Տերն Իր ան սահ ման սի րո 
մեջ պահ պա նի մեր ժո ղովր դին եւ ան շեջ 
պա հի հա րու թյան լույսն ու ուրա խու թյու նը 
մեր սրտե րում, մեր երկ րում ու հա մայն աշ-
խար հում:
Թող մեր Տի րոջ՝ Հի սուս Քրիս տո սի շնոր-

հը, սե րը եւ խա ղա ղու թյու նը լի նեն մեզ հետ եւ 
ամեն քի. ամեն:

«Քրիս տոս յա րե աւ ի մե ռե լոց,
Օրհ նե ալ է Յա րու թիւնն Քրիս տո սի»:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՊԱՏԳԱՄԸ 

մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնի առիթով
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ՀԲԸՄ-ի Բուենոս Այրեսի մասնաճյուղի տիկնանց 

հանձնախմբի անդամներին

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 Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր 
մի ու թյան Բու ե նոս Այ րե սի (Ար գեն տի նա) մաս նա-
ճյու ղի տիկ նանց հանձ նախմ բի ան դամ նե րին: 

ՀԲԸՄ-ի ան դամ, Մայր Աթո ռի բա րե րար Ռու-
բեն Քե շի շյա նը Նո րին Սրբու թյա նը ներ կա յաց րեց 
ուխ տագ նա ցու թյա նը մաս նա կից հա յու հի նե րին 
եւ խմբին մի ա ցած ար գեն տի նա ցի նե րին` ուրա-
խու թյուն հայտ նե լով Հա յաս տա նում գտնվե լու 
առի թով:

Այ նու հե տեւ ներ կա նե րին իր հայ րա կան օրհ-
նու թյու նը բաշ խեց Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե-
տը` գու հա նա կու թյամբ վեր հի շե լով Ար գեն տի նա 
կա տա րած իր հով վա պե տա կան այ ցե լու թյուն-
նե րը եւ ար ձա նագ րե լով ար գեն տի նա հայ հա-

մայն քի կազ մա կերպ վա ծու թյու նը եւ հայ կյան քի 
ու ազ գա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման գոր ծում 
դրսեւո րած նա խան ձախնդ րու թյու նը: 

Այ ցի առի թով Վե հա փառ Հայ րա պետն իր գնա-
հա տան քը հայտ նեց Բու ե նոս Այ րե սի ՀԲԸՄ-ի 
կենտ րո նա կան մաս նա ճյու ղի ան դամ նե րին` 
ընդգ ծե լով, որ ՀԲԸՄ-ն անու րա նա լի դե րա կա-
տա րու թյուն ունի ինչ պես ար գեն տի նա հա յու թյան 
կյան քում, այն պես եւ հա մայն ազ գի կյան քում: 

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյու նը հե տաքրքր-
վեց նաեւ հա մայն քի կյան քով, հայ կա կան վար-
ժա րան նե րի գոր ծու նե ու թյամբ եւ գա ղու թի առ ջեւ 
ծա ռա ցած զա նա զան խնդիր նե րով:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ուխ տա-
վոր հա յոր դի նե րին մաղ թեց Աստ ծո զոր կա ցու-
թյունն ու պահ պա նու թյու նը:

Մարսելի համազգային դպրոցի եւ Փարիզի 

դպրոցասեր միության վարժարանի աշակերտներին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ մի ած նի «Գա րե գին Ա» կրթա կան կենտ րո նում 
ըն դու նեց Մար սե լի հա մազ գա յին դպրո ցի եւ Փա-
րի զի դպրո ցա սեր մի ու թյան վար ժա րա նի շուրջ 
40 աշա կեր տի՝ ուղեկ ցու թյամբ Մայր Աթո ռի բա-
րե րար տի ար Սար գիս Պե տո յա նի:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը գո հու նա կու թյուն 
հայտ նեց ձեւ ա վոր ված գե ղե ցիկ ավան դույ-
թի առի թով, որի շնոր հիվ Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյան հի շա տա կի օրե րին Ֆրան սի ա յում գոր ծող 
հայ կա կան այս եր կու վար ժա րան նե րի սա ներն 
ամեն տա րի այ ցե լում են հայ րե նիք եւ Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ մի ա ծին:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն աշա կերտ նե րի 
հետ զրու ցեց մի ջազ գա յին հան րու թյան կող մից 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման ու դա տա-
պարտ ման կա րեւ ո րու թյան մա սին՝ հա վե լե լով, 
որ դա ոչ մի այն ազ գա յին, այլ նաեւ հա մա մարդ-
կա յին ընդգր կում ունի, քա նի որ պայ քա րի նպա-
տակն է կան խար գե լել նման ոճ րա գոր ծու թյուն-
նե րի կրկնու թյու նը մարդ կա յին կյան քում:

Հե տաքրքր վե լով վար ժա րան նե րի սա նե րի 

ուսում նա ռու թյամբ` Գա րե գին Բ Հայ րա պե տը 
հոր դո րեց հա յոր դի նե րին ջա նա սի րու թյամբ շա-
րու նա կել ուսու մը եւ դառ նալ իրենց ժո ղովր դի 
ար ժա նա վոր զա վակ ներ՝ բարձր պա հե լով նրա 
անունն ու պա տի վը Ֆրան սի ա յում: 

Հա յոց Հով վա պե տը սա նե րին պատ գա մեց 
նաեւ զո րաց նել իրենց կա պե րը Եկե ղե ցու հետ եւ 
մշտա պես հա ղորդ լի նել ազ գա յին ար ժեք նե րին 
ու սրբա զան ժա ռան գու թյա նը, որ պես զի կա րո-
ղա նան ան խա թար պահ պա նել իրենց ինք նու-
թյու նը:

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյունն իր գնա հա-
տան քը հայտ նեց վար ժա րան նե րի տնօ րեն նե րին, 
ուսուց չա կան անձ նա կազ մին եւ հո գա բար ձու նե-
րին՝ Հա յաս տան եւ Մայր Աթոռ այ ցե լու թյուն նե րը 
կազ մա կեր պե լու հա մար:

Իրենց հեր թին աշա կերտ նե րից մի քա նի սը 
աս մուն քե ցին` հա ճե լի անակն կալ մա տու ցե լով 
Վե հա փառ Հայ րա պե տին:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Պահ պա-
նիչ աղոթ քով օրհ նեց ֆրան սա հայ աշա կերտ նե րին 
եւ ի հի շա տակ այ ցի՝ նրանց խա չեր ըն ծա յեց:

Շվեդիայի Սոդերթելիեի քաղաքապետուհուն

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Շվե-
դիա յի Սո դեր թե լիե քա ղա քի քա ղա քա պե տու հի 
տի կին Բու ել Գոդ նե րին:

Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար վեց 

Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի՝ հայ ժո ղովր դի կյան-
քում, մաս նա վո րա պես ազ գա յին ար ժեք նե րի եւ 
ինք նու թյան պահ պան ման գոր ծում ունե ցած դե-
րա կա տա րու թյան մա սին: Վե հա փառ Հայ րա պե-
տը հաս տա տեց, որ հայ ժո ղո վուրդն իր ան սա-
սան ու զո րեղ հա վատ քի շնոր հիվ կա րո ղա ցել է 
դի մագ րա վել բազ մա պի սի փոր ձու թյուն նե րի: 

Իր հեր թին Սո դեր թե լի եի քա ղա քա պե տու հին 
ար ձա նագ րեց, որ սա իր առա ջին այցն է Հա յաս-
տան, որի նպա տակն էր հար գան քի տուրք մա-
տու ցել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա-
տա կին:

Քա ղա քա պե տու հին Նո րին Սրբու թյա նը նաեւ 
տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց իր քա ղա քի հայ-

կա կան հա մայն քի գոր ծու նե ու թյան մա սին՝ ընդ-
գծե լով, որ հա յե րը կա րեւ որ տեղ են զբա ղեց նում 
քա ղա քի վար չա կան, տնտե սա կան եւ հա սա րա-
կա կան կյան քում: Տի կին Բու ել Գոդ նե րը ուրա-

խու թյամբ նշեց, որ Սկան դի նա վի ա յում  հայ կա-
կան առա ջին եկե ղե ցին Սո դեր թե լիե քա ղա քում է 
կա ռուց վել, ուր առ կա են նաեւ քրիս տո նե ա կան 
ամե նա շատ հա մայնք նե րը: 

Գա րե գին Բ Հայ րա պե տը՝ ի դեմս քա ղա քա-
պե տու հու, իր գնա հա տան քը հայտ նեց Շվե դի ա-
յի իշ խա նու թյուն նե րին՝ հայ հա մայն քի հան դեպ 
ցու ցա բեր վող հա գա տար վե րա բեր մուն քի, ինչ-
պես նաեւ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չե լու 
եւ դա տա պար տե լու հա մար: 

Հան դիպ մանն անդ րա դարձ կա տար վեց նաեւ 
Մի ջին Արեւ ել քում քրիս տո նե ա կան հա մայնք նե-
րի դի մագ րա ված դժվա րու թյուն նե րին եւ քրիս-
տո նյա նե րի ար տա գաղ թին: 

ԱՄՆ-ի կոնգրեսականների պատվիրակությանը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Ամե-
րի կա յի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի Կոնգ րե սի պատ-
վի րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղո վի պատ գա մա վոր ներ տի ար Հով հան նես 
Հով հան նի սյա նի, տի կին Գա յա նե Աբ րա հա մյա նի 
եւ ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի ար տա կարգ եւ լի ա զոր դես պան 
տի կին Լին Թրեյ սիի: 

Ող ջու նե լով ԱՄՆ-ի կոնգ րե սա կան նե րի այ ցը 
Հա յաս տան` Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո-
հու նա կու թյամբ անդ րա դար ձավ Մի ա ցյալ Նա-
հանգ նե րի կող մից Հա յաս տա նին ան կա խու թյան 
տա րի նե րից ի վեր տար բեր ոլորտ նե րում ցու ցա-
բեր վող զո րակ ցու թյա նը: 

Մաս նա վո րա պես Վե հա փառ Հայ րա պե տը կա-
րեւ ո րեց ԱՄՆ-ի կող մից, իբ րեւ ԵԱՀԿ-ի Մինս կի 
խմբի հա մա նա խա գա հող երկ րի, ղա րա բա ղյան 
հա կա մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր մանն ի 
նպաստ գոր ծադր վող ջան քե րը:

Զրույ ցի ըն թաց քում խոս վեց նաեւ երկ րի առ-
ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի ու դժվա րու-
թյուն նե րի եւ դրանց հաղ թա հար ման ուղի նե րի 
մա սին: Անդ րա դարձ կա տար վեց Հա յաս տա նյայց 
Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու առա քե լու թյա նը 
հայ ժո ղովր դի կյան քում, հա սա րա կու թյան մեջ 
հո գեւ որ-բա րո յա կան ար ժեք նե րի ամ րապնդ ման 
գոր ծում:

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜÜºð ìºÐ²ð²ÜàôØ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց

17 ապրիլի 22 ապրիլի

24 ապրիլի 

Սկիզբը՝ էջ 2
Հա րու թյա նը հա վա տա ցող եւ նրա նով ապ րո-

ղը եր բեք չի շտա պում, նրան եր բեք չեն կրծում 
ձա խող ված լի նե լու կաս կած նե րը: Նա գի տի, որ 
Աստ ված հա ջո ղու թյու նը ար դեն տվել է իրեն, երբ 
ծնվել ենք, երբ ճա նա չել ենք Նրան ու Իր Հա րու-
թյու նը»: 

Սրբա զան հայ րը հաս տա տեց, որ Քրիս տո սի 
հա րու թյան ճշմար տու թյու նից հե ռու մնա լը նշա-
նա կում է խար խուլ մա կույ կով հանձն վել ծո վին 
եւ չըն դու նել հա րու թյու նը որ պես ճշմար տու թյուն. 
նշա նա կում է խար խա փել կյան քի անն պա տա-
կու թյան ու ան հու սու թյան լա բի րին թո սում: 

«Եթե չբա ցենք մեր հո գու առա գաստ նե րը հա-
րու թյան ճշմար տու թյան Մեծ Նպա տա կի առ ջեւ, 
ստիպ ված պետք է լի նենք մեր ան հու սու թյու նը 
խեղ դել երկ րա վոր զբա ղում նե րի մեջ: Այս պես են 
մար դիկ դառ նում խա ղա մոլ, գի նե մոլ ու թմրա մոլ, 
այս պես են ինք նաս պան դառ նում: Երբ եր կիրն է 
քո հո գու մի ակ հանգր վա նը, զվար ճանք ներն ու 

կամ մահն են դառ նում քո մի ակ մխի թա րու թյու-
նը»,– ընդգ ծեց Ար շակ եպիս կո պո սը՝ հոր դո րե լով 
հա վա տա ցյալ նե րին հե ռու վա նել ամեն թե րա հա-
վա տու թյուն եւ ամուր ու վառ պա հել Տի րոջ հա-
րու թյան հան դեպ հա վա տը:

Վեր ջում սրբա զա նը մաղ թեց, որ հա րու ցյալ 
Տերն Իր գի տու թյան լույ սը տա րա ծի բո լոր հայ 
օջախ նե րում, բո լոր սրտե րում ու հո գի նե րում, 
ամեն քի մեջ, որ պես զի ճա նա չեն կյան քի նպա-
տա կը, ապ րեն հույ սի մեջ, ապ րեն փրկու թյան 
հաս նե լու ու անս պառ կյան քի պար գեւ ժա ռան գե-
լու հա մար:

Ս. Պա տա րա գի ավար տին Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը բարձ րա ցավ սուրբ Խո րան եւ սուրբ 
Սե ղա նի կան թե ղից վա ռեց Տեր Հի սուս Քրիս տո-
սին խորհր դան շող կեն սա տու մո մը, որ պես զի 
հա վա տա ցյալ նե րը հնա րա վո րու թյուն ունե նան 
իրենց հար կե րից ներս տա նե լու հա րու ցյալ Աստ-
վա ծոր դու կե նա րար լույ սը:

Պա տա րա գի սրբա զան արա րո ղու թյու նից հե-

տո Մայր Աթո ռի մի ա բա նու թյու նը մեկ տեղ վեց 
Հին Վե հա րա նում, ուր, նա խա գա հու թյամբ Հա-
յոց Հով վա պե տի, կա տար վեց Սուրբ Հա րու թյան 
տնօրհ նեք:

Ապ րի լի 21-ին՝ շնոր հա բեր այս տո նի առի թով, 
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 սը 
Սուրբ եւ Ան մահ Պա տա րագ մա տու ցեց Երեւ ա նի 
Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ մայր եկե ղե ցում:

Սուրբ Պա տա րա գի արա րո ղու թյա նը ներ կա 
էին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա գահ 
տի ար Ար մեն Սարգ սյա նը, Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան վար չա պետ տի ար Նի կոլ Փա-
շի նյա նը՝ տիկ նոջ՝ Ան նա Հա կո բյա նի հետ, Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գահ տի ար 
Հրայր Թով մա սյա նը, հա յոց պե տա կան այ րեր, 
ինչ պես նաեւ Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի մի ա բան-
ներ, Գե րա գույն հո գեւ որ խորհր դի ան դամ ներ, 
Մայր Աթո ռի բա րե րար ներ, Հա յաս տա նում հա վա-

տար մագր ված օտա րերկ րյա դի վա նա գի տա կան 
առա քե լու թյուն նե րի ղե կա վար ներ եւ ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ եւ բա-
զում ուխ տա վոր ներ:

Մայր եկե ղե ցու գավ թում՝ ամպ հո վա նու ներ քո 
ամ փոփ ված ս. Գրի գոր Լու սա վոր չի մա սունք նե-
րի առ ջեւ, կա տար վեց երկր պա գու թյուն, ապա 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, իր օրհ նու թյու-
նը բաշ խե լով ներ կա հա վա տա ցյալ ժո ղովր դին, 
եկե ղե ցա կա նաց թա փո րով առաջ նորդ վեց դե պի 
խո րան: Վե հա փառ Հայ րա պե տին որ պես առըն-
թե րա կա ներ սպա սա վո րում էին Մայր Աթո ռի լու-
սա րա րա պետ Հով նան եպս Հա կո բյանն ու Մայր 
Աթո ռի վար չատն տե սա կան բաժ նի տնօ րեն Մու-
շեղ եպս Բա բա յա նը։

Ս. Պա տա րա գի ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը Տեր Հի սուս Քրիս տո սի Սուրբ Հա-
րու թյան՝ «Քրիս տոս յա րե աւ ի մե ռե լոց» ավե տի-
սով հան դերձ, հայ րա պե տա կան իր պատ գա մը 
հղեց աշ խար հաս փյուռ հա մայն հա յու թյա նը:

²í³· ÑÇÝ·ß³μÃÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñμ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2019, ԱՊՐԻԼ Բ, ԹԻՎ 8 (532), ԷՋ 4

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ 
üÉáñ»ÝóÇ³ÛáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»ó 

§ÎñáÝ Ý» ñÇ ÷³ é³ ïáÝÇÝ¦

ԱՊ ՐԻ ԼԻ 25-ի երե կո յան 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 սը, Վա տի կա նի Պետ քար տու ղար 

Կար դի նալ Պի ետ րո Պա րո լի նի հրա վե րով, մեկ նեց Ֆլո րեն ցիա (Իտա լիա)` 
մաս նակ ցե լու «Կրոն նե րի փա ռա տոն» արա րո ղու թյա նը: 

Նո րին Սրբու թյանն ուղեկ ցում էին Արեւմ տյան Եվ րո պա յի հայ րա պե տա-
կան պատ վի րակ եւ Վա տի կա նում Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի պաշ տո նա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ Խա ժակ արք. Պար սա մյա նը, Մայր Աթո ռի մի ջե կե ղե ցա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի բաժ նի պա տաս խա նա տու Շա հե ծ. վրդ. Անա նյա նը, 
կոմ պո զի տոր, ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ Տիգ րան Ման սու րյա նը եւ 
Վե հա փառ Հայ րա պե տի գա վա զա նա կիր Անա նիա աբղ. Ծա տու րյա նը:

Ապ րի լի 27-ին Ֆլո րեն ցի ա յի Ս. Մի նաս տա ճա րում Ս. Մի նաս հա յազ գի մար-
տի րո սի նա հա տա կու թյան եւ հա մա նուն տա ճա րի հիմ նադր ման 1000-ա մյա-
կի հո բե լ յա նա կան տո նախմ բու թյան շրջա նակ նե րում տե ղի ունե ցած «Կրոն-
նե րի փա ռա տոն» միջկ րո նա կան արա րո ղու թյա նը բա նա խո սու թյամբ հան դես 
եկավ 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 սը։ 

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին նաեւ Ֆլո րեն ցի ա յի քա ղա քա պետ Դա րիո 
Նար դել լան, Կար դի նալ Պա րո լի նը, քա ղա քա յին իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ, կա թո լիկ եւ միջկ րո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ։ 

Արա րո ղու թյան ըն թաց քում Վե հա փառ Հայ րա պետն իր խոսքն ուղ ղեց ներ-
կա նե րին՝ մաս նա վո րա պես ասե լով. 

«Մենք գա լիս ենք մի երկ րից, որի պատ մու թյունն առ լե ցուն է հա վա տի 
վկա յու թյան գոր ծե րով, որ տեղ հո ղի ամեն ան կյուն եւ հա տիկ ներծծ ված են 
վկա նե րի ու նա հա տակ նե րի ա րյու նով, որի դա րա վոր մշա կույթն ու քա ղա-
քակր թու թյու նը խո րա պես դաջ ված են քրիս տո նե ա կան հա վա տի ներշն չող 
ու առինք նող կնի քով։ Մենք գա լիս ենք մի երկ րից, որ տեղ Փրկա գոր ծու թյան 

պատ մու թյու նը՝ նո յյան ջրհե ղե ղից սկսած մին չեւ Փրկչի մար դե ղա ցում, բյու-
րե ղա ցած ու լեռ նա ցած է բիբ լի ա կան Արա րա տի վսեմ ներ կա յու թյամբ, որ տեղ 
հա վատն ազ գա յին կե ցու թյուն է ու ապ րե լա կերպ։ Ահա այս փոր ձա ռու թյան 
ու ավան դու թյան լույ սի ներ քո ենք այ սօր Ձեզ հետ կի սե լու մեր մտա ծում ներն 
այս աշ խար հում Քրիս տո սի Սուրբ Եկե ղե ցու առա քե լու թյան կա րեւ ո րա գույն 
հե ռան կար նե րից մե կի՝ հա վա տի կա րեւ ո րու թյան ու ժա մա նա կի մա սին ար դի 
հա սա րա կու թյան մեջ։ 

Ս. Պո ղոս առա քյա լը քրիս տո նե ա կան կյանքն ու ապ րե լա կերպն ամ փո փել 
է հե տեւ յալ հա մա ռոտ, բայց խո րի մաստ նա խա դա սու թյամբ. «...որով հե տեւ 
հա վա տով ենք ըն թա նում եւ ոչ թե երեւ ույթ նե րի վրա հիմն ված»։ Քրիս տո նյա-
յի ըն թաց քը, կյանքն ու կեն ցա ղը, ըստ առա քյա լի խոս քի, հաս տատ ված են 
ոչ թե երեւ ույթ նե րի, կար ծիք նե րի ու տե սա կետ նե րի, այլ հա վա տի վրա։ Քայ լել 
հա վա տով, ըստ այսմ, նշա նա կում է մեր ողջ կյանքն ու առա քե լու թյու նը, իբ-
րեւ քրիս տո նյա, հանձ նել Տի րոջն ու մեր գո յու թյան բո լոր օրե րում հեն վել Նրա 
հան դեպ ունե ցած վստա հու թյան վրա, ըստ աստ վա ծաշն չյալ հե ղի նա կի՝ «Տի-
րո ջը հու սա բո վան դակ սրտով եւ մի՛ հպար տա ցիր քո իմաս տու թյամբ, ճա նա-
չի՛ր Նրան քո բո լոր ճա նա պարհ նե րին» (Առա կաց Գ 5)։

...Սի րե լի նե՛ր, ար դի հա սա րա կու թյու նը, հա կա ռակ գի տա տեխ նի կա կան 
ու գա ղա փա րա կան առա ջըն թա ցի արագ զար գաց մա նը, նույն պես կա րիք 
ունի հա վա տի։ «Եթե չհա վա տաք, չեք հաս կա նա»,– այս պես է պատ գա մում 
Եսա յի մար գա րեն իր ժա մա նա կի հա սա րա կու թյա նը (հմմտ. Ես. Է 9), եւ նրա 
կոչն այ սօր էլ, առա վել քան եր բեւէ, հնչում է ար դի ա կան ու կա րեւ որ։ Ներ-
կա ժա մա նակ նե րում շատ հա ճախ հա վա տի մա սին սխալ պատ կե րա ցում-
նե րի ար դյուն քում այն շփո թում են օրենք նե րի ու կա նոն նե րի ամ բող ջու թյան 
հետ՝ այդ պի սով եղ ծե լով հա վա տի հիմ նա կան նշա նա կու թյու նը. հա վա տը ոչ 
թե օրենք նե րի ու կա նոն նե րի ամ բող ջու թյունն է, այլ նա խեւ ա ռաջ հա րա բե-
րու թյուն Աստ ծո եւ մարդ կանց հետ, բո լո րան վեր ու ամ բող ջա կան սեր առ 
Աստ ված եւ առ մեր ձա վո րը։ Հե տեւ ա բար, ներ կա հա սա րա կու թյու նը կա րիք 
ունի նո րո վի հաս կա նա լու, ըմբռ նե լու հա վա տի հրա շա գործ ու խորհր դա վոր 
զո րու թյու նը, որն անե րեւ ա կա յե լի ուժ ունի հատ կա պես մար դո՛ւ նե րաշ խար-
հում։ Հա վա տի առա քե լու թյունն այ սօր մարդն է՝ թե՛ իբ րեւ ան հատ եւ թե՛ իբ րեւ 
հա սա րա կու թյուն, մար դը՝ ան հա տա կան ու հա սա րա կա կան իր բո լոր խնդիր-
նե րով։ Ան կեղծ ու մա քուր հա վա տի առա ջին օրի նա կից մին չեւ վաղ Եկե ղե ցու 
հա լա ծանք նե րի ժա մա նակ վկա յած նա հա տակ ներ, հո գեւ որ ներ քին մար տի-
րո սու թյամբ սրբա ցած ճգնա վոր նե րից մին չեւ սո ցի ա լա կան ու հա սա րա կա-
կան անար դա րու թյան հա մար պայ քա րող նվի րյալ ներ, բո լորն էլ օրի նա կել 
են քրիս տո նե ա կան հա վա տի իրա կան, անեղծ բո վան դա կու թյու նը, որի նոր 
սահ մա նու մը են թադ րում է ան ցյա լում ապ րած հա վա տի վկա նե րի կյան քի ու 
առա քե լու թյան վե րա պատ մում նո՛ր իրա կա նու թյան հա մար։ 

Բայց հա վա տի այս նոր առա քե լու թյու նը չի կա րող բա ցա ռի կու թյան իր 
բար ձուն քից պար տադր վել մարդ կանց։
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Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ-
րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը Մայր Աթո ռի մի-
ա բան նե րի ուղեկ ցու թյամբ 
այ ցե լեց Ծի ծեռ նա կա բեր դի 
հու շա հա մա լիր, որ տեղ ծաղ-
կեպ սակ նե րի զե տե ղու մից 
հե տո, նա խա գա հու թյամբ 
Վե հա փառ Հայ րա պե տի եւ 
ներ կա յու թյամբ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան նա-
խա գահ Ար մեն Սարգ սյա նի, 
ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա-
շի նյա նի, ՀՀ ԱԺ նա խա գահ 
Արա րատ Միր զո յա նի ու պե-
տա կան այ րե րի, կա տար-
վեց Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
սուրբ նա հա տակ նե րի բա րե-
խո սա կան կարգ: 

Նույն օրը Մայր Աթոռ Ս. Էջ-
մի ած նի մի ա բա նու թյու նը Ս. Գա յա նե վան քում մաս նակ ցեց 
Պա տա րա գի սրբա զան արա րո ղու թյա նը: Այս առի թով հա վա-
տա ցյալ նե րի խո նար հու մի հա մար դուրս էր բեր վել Հա յոց ցե-
ղաս պա նու թյան սուրբ նա հա տա կաց մա սուն քա րա նը: 

Պա տա րա գիչն էր Մայր Աթո ռի մի ա բան, Հայ Եկե ղե ցու հա-
մաշ խար հա յին երի տա սար դա կան մի ա վոր ման (ՀԵ ՀԵՄ) հո-
գեւ որ տե սուչ, կենտ րո նա կան գրա սե նյա կի տնօ րեն Թով մա 
վրդ. Խա չատ րյա նը: 

Պա տա րա գի ըն թաց քում հայր սուր բը, անդ րա դառ նա լով 
օր վա խորհր դին, ի մաս նա վո րի նշեց. «...Ար դյո՞ք Աստ ված 
ցան կա նում էր, որ տե ղի ունե նար ցե ղաս պա նու թյու նը, եւ 
երկ րորդ՝ ո՞ւր էր Քրիս տոս:

Նախ ին չո՞ւ Աստ ված թույլ տվեց մեր ժո ղովր դի դա ժան կո-
տո րա ծը: Այս հար ցի առ ջեւ պետք է դնել մեկ այլ հարց` ար-
դյո՞ք Աստ ված ցան կա նում էր Իր Որ դու չար չա րանք ներն ու 
մա հը: Իմա նա լով Աստ ծո բա րու թյունն ու սե րը, գթու թյունն 
ու ողոր մա ծու թյու նը՝ կա րող 
ենք ասել, որ Աստ ված չէր 
կա մե նում այդ ա րյու նա լի 
չա րա գոր ծու թյուն նե րը: Մեր 
ժո ղո վուր դը մի նոր Հոբ էր: 
Իրա պես, աստ վա ծաշն չյան 
Հո բի կեր պա րի մեջ կա րող 
ենք մարմ նա ցած տես նել 
մեր ժո ղովր դի համ բե րու-
թյու նը, նվիր վա ծու թյու նը, 
առ Աստ ված ունե ցած հա-
վա տար մու  թ յո ւ  նը :  Եթե 
առա քյա լը երա նի է տա լիս 
այն մար դուն, ան հա տին, 
որ փոր ձու թյան մեջ ընկ-
նե լով՝ չի կորց նում հա վա-
տար մու թյունն առ Աստ ված, 
ապա որ քան առա վել եւս 
երա նե լի է մի ողջ ազգ, մի 
ողջ հա վա քա կա նու թյուն, 
որ ըն դու նեց իր գող գո թան, 
խաչ վեց, կորց րեց ու, թվաց, 
թե կորս վեց, բայց, ահա վա-
սիկ, խո սում ենք մեր լեզ վով, հա վա տում մեր կրո նով եւ վա-
յե լում ար դեն սրբա ցած մեր բյու րա վոր նա հա տակ նե րի բա-
րե խո սա կան օրհ նու թյու նը: 

Ո՞ւր էր Քրիս տոս, երբ մի ողջ ժո ղո վուրդ սրի էր քաշ վում եւ 
ոչն չաց վում: Մեր Տեր Հի սուս Քրիս տոս Իր ժո ղովր դի մեջ էր, 
չար չար վում էր նրա հետ մի ա սին, եւ կրկին լսվում էր գո չյու-

նը սաս տիկ. «Էլի՜, Էլի՜, լա՞մա սա բաք թա նի, Աստ վա՜ծ իմ, Աստ-
վա՜ծ իմ, ին չո՞ւ թո ղե ցիր ինձ» (Մատթ. 27.46): 

Այո՛, ցե ղաս պա նու թյամբ սրբա ցած մեր նախ նի նե րը հան-
դի պե ցին Քրիս տո սի ան վան հա մար եր բեւէ տե ղի ունե ցած 
ամե նա մեծ չա րի քին»:

Հայր Թով ման խո սեց նաեւ ցե ղաս պա նու թյուն իրա գոր-
ծած պե տու թյան եւ ժո ղովր դի ժա ռանգ նե րի հան դեպ նե րո-
ղամ տու թյուն դրսեւ ո րե լու վե րա բե րյալ:

«Ներ ման մա սին կա րող է 
խոսք լի նել մի այն, եթե մե ղա-
վո րը զղջում է, խոս տո վա նում 
կա տա րած հան ցան քը եւ պատ-
րաս տա կա մու թյուն դրսեւ ո րում 
փոխ հա տու ցե լու վնա սը: Իհար-
կե, մեր պա րա գա յում անհ նար 
է խո սել փոխ հա տու ցու մից, 
քա նի որ բա րո յա կան վնասն 
այն քան խոր ու ան բո վան դակ 
է, որ թե՛ եկե ղե ցա կան եւ թե՛ 
աշ խար հիկ իրա վա կան չա փա-
նիշ նե րով հնա րա վոր չէ մեր ժո-
ղովր դին պատ ճա ռած վնա սի 
փոխ հա տու ցու մը սահ մա նել»,– 
հաս տա տեց հայր սուր բը՝ հա վե-
լե լով, որ աշ խար հը պար տա վոր 
է ճա նա չել Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյու նը նախ եւ առաջ հենց ինքն 
իր հա մար, որ պես զի չկրկնվեն 
հո լո քոստ նե րը, Ռու ան դա յի եւ 
Նի գե րի ա յի ժո ղո վուրդ նե րի ցե-
ղաս պա նու թյուն նե րը, որ պես զի 
աշ խար հի երե սից իս պառ վե-
րա նա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 

հան ցա գոր ծու թյու նը՝ ցե ղաս պա նու թյու նը:
Թով մա վար դա պետն ընդգ ծեց, որ ցե ղաս պան ված հայ 

ժո ղովր դի սուրբ նա հա տակ նե րի պատ գամն այ սօր վա իր սե-
րուն դին առա վել հա վատ քի մարդ, աշ խա տա սեր ու տքնա-
ջան, հայ րե նի հո ղին կառ չած ու մի աս նա կան լի նելն է:

Վեր ջում հայր սուր բը հոր դո րեց ամեն քին զո րա նալ Տի-
րոջ ս. հա րու թյան շնորհ նե րով, աղո թել մե կը մյու սի հա մար, 
լի նել մի ա բան ու մի աս նա կան, եւ թող բյու րա վոր սուրբ նա-

հա տակ նե րի զո րա վոր բա րե խո սու թյու նը հո վա նի լի նի բո-
լո րի վրա:

Պա տա րա գի ավար տից հե տո, նա խա գա հու թյամբ Ամե-
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, Մայր տա ճա րի շրջա փա կում` 
Աղոթ քի եւ ուխ տի խաչ քա րի առ ջեւ, կա տար վեց Հա յոց նա-
հա տակ նե րի բա րե խո սա կան կար գը: 
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Հայ ժողովրդի պատմության օրացույցի՝ ազգային սխրանքի եւ ազգային 

անարգանքի երկու հաջորդական օրերը (1921 թվականի մարտի 15-16)

1921 թվա կա նի մար տի 15-ին Բեռ լի նում՝ 
Շառ լո տեն բուր գի Հար դեն բերգշտ րա սե 
փո ղո ցում, 24-ա մյա հայ ուսա նող Սո ղո մոն 
Թեհ լի րյանն ատր ճա նա կի կրա կո ցով վերջ 
դրեց Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան գլխա վոր 
կազ մա կեր պիչ նե րից, երիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյան մեծ վե զիր, երիտ թուր-
քե րի պա րագ լուխ Թա լե աթ փա շա յի կյան-
քին, իսկ 1922 թվի հու լի սի 25-ին Թիֆ լի սում 
հայ վրի ժա ռու ներ Ար տա շես Գեւ որ գյա նը 
եւ Պետ րոս Տեր-Պո ղո սյա նը իրա գոր ծե-
ցին երիտ թուր քե րի ղե կա վար ե ռյա կի ան-
դամ, Սի րի ա յում գոր ծող թուր քա կան 4-րդ 
բա նա կի հրա մա նա տար Ջե մալ փա շա յի 
սպա նու թյու նը: Այս առ թիվ 1922 թվա կա-
նին «Իզ վես տիա» ռու սե րեն լրագ րում դա-
տա պար տող ելույ թով հան դես եկավ ռուս 
բոլ  շեւ իզ մի ներ կա յա ցու ցիչ Կարլ Ռա դե կը: 
Ամ բող ջո վին թուր քա կան ոգով ներծծ ված 
նրա ելույ թը հա յե րեն թարգ մա նու թյամբ զե-
տեղ վեց «Խորհր դա յին Հա յաս տան» լրագ-
րում. «Հայ նա ցի ո նա լիս տի ձեռ քով ըն կավ 
երի տա սարդ թուր քե րի հե ղա փո խու թյան եւ 
երի տա սարդ թուր քե րի կա ռա վա րու թյան 
իրա կան ղե կա վար Թա լե ադ փա շան: Նրան 

հե տեւ եց այժմ Բաղ դա տի 
գե նե րալ նա հան գա պետ 
եւ երի տա սարդ թուր քե-
րի մտա վոր ղե կա վար նե-
րից մե կի, Ջե մալ փա շա յի 
սպա նու թյու նը, որ հա վա-
նո րեն նույն պես կազ մա-
կերպ վել է դաշ նակ նե րի 
կող մից»:

Ահա թե ինչ պես է պա-
տաս խա նում Ռա դե կի այս 
եր կե րե սա նի վշտակ ցու-
թյա նը հա յոց Մեծ եղեռ-
նի ակա նա տես, իրա վա-
գի տու թյան դոկ տոր եւ 
մեծ հու մա նիստ Ար մին 
Թե ո ֆիլ  Վեգ նե րը,  որը 

Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նին ան վա նում է ոչ 
թե «հայ նա ցի ո նա լիստ», այլ «ժո ղովր-
դա կան վրի ժա ռու» եւ նրա դա տա վա-
րու թյու նը Բեռ լի նում գնա հա տեց որ պես 
հա մա մարդ կա յին տրի բու նալ, իսկ նրա 
նկատ մամբ գեր մա նա կան դա տա րա նի 
կա յաց րած ար դա րաց ման վճի ռը` ՀԱ ՄԱՇ-
ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ 
ՈՒՆԵ ՑՈՂ ԴԱ ՏԱՎ ՃԻՌ. «Եվ ահա մի ան-
հայտ հայ ուսա նո ղի ատր ճա նա կի կրա-
կո ցը, որ գե տին է տա պա լում Թուր քի ա յի 
ներ քին գոր ծոց նախ կին նա խա րա րին, 
եւ դրա նից ծայր առ նող դա տա վա րու թյու-
նը մի ան գամ եւս ստի պեց աշ խար հին, եւ 
առա ջին ան գամ նաեւ գեր ման ժո ղովր-
դին, իր հա յացքն ուղ ղել հա մաշ խար հա-
յին պա տե րազ մի ամե նա ա րյու նոտ էջին. 
եւ բա ցա հայտ վում է մի իրո ղու թյուն՝ մի 
ողջ ժո ղովր դի հե տեւ ո ղա կան բնաջն ջու-
մը երիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
ձեռ քով: Հան գա մանք նե րի անակն կալ 
շրջա դար ձով տե ղի է ունե նում այն, որ ամ-
բաս տա նյա լը՝ մի տա ռա պող ու անմ ռունչ 
զոհ, առանց իսկ այդ մա սին ան ձամբ 
գեթ մի բառ ար տա սա նե լու, սոսկ իր հե-

տեւ ում կանգ նած փաս տե րի զո րու թյամբ 
դառ նում է մե ղադ րող, եւ որ այ լեւս ոչ թե 
Սո ղո մոն Թեհ լի րյանն է կանգ նում մե ղադ-
րյա լի աթո ռի մոտ, այլ մի մե ռե լի ա րյու նոտ 
ստվե րը՝ խո րա պես բա ցա հայ տե լով այն 
խորհր դա վոր խոս քը, թե՝ «Ոչ թե սպա նո-
ղը, այլ սպան վածն է մե ղա վոր»: ... Ահա 
թե ինչն է այս դա տը դարձ նում մեկն այն 
ամե նա հի շար ժան դա տա վա րու թյուն նե-
րից, որ եր բեւէ տե ղի են ունե ցել Գեր մա-
նի ա յում, քան զի նրա նում ի հայտ եկած 
դեպ քերն այն քան խոր, ցնցող ուժով են 
ներ գոր ծում, որ չնա յած բա ցա հայտ բռնի 
սպա նու թյա նը՝ երդ վ յալ ներն ար դա րաց-
ման վճռի հան գե ցին, որով այս դա տա վա-
րու թյու նը, հա կա ռակ նրան քա ղա քա կան 
բնույթ չտա լու բո լոր ջան քե րին, փշրում է 
ար գելք նե րը եւ վե րա ճում հա մա մարդ կա-
յին տրի բու նա լի, իսկ նրա վճի ռը դառ նում 
է հա մաշ խար հա յին պատ մա կան նշա նա-
կու թյուն ունե ցող մի դա տավ ճիռ: Ին քը Սո-
ղո մոն Թեհ լի րյա նը խորհր դա նիշ է միայն, 
մի հյու լե, որի մեջ կու տակ ված է մի ողջ 
անի րավ ված ցե ղի տա ռա պան քը, ցեղ, 
որն օր հա սա կան ինք նա պաշտ պա նու-
թյան պա հին ի կա տար է ածում իր հա տու-
ցու մը» (Ար մին Թ. Վեգ ներ, Ճա նա պարհ 
առանց տուն դար ձի, թարգմ. եւ հրատ. Ռի-
մա եւ Ալ բերտ Մու շե ղյան նե րի, Եր., 2000, 
էջ 77–78): 

 Ար մին Թե ո ֆիլ Վեգ նե րի Նա խա բանն 
այ սօր էլ պահ պա նում է իր այժ մե ա կա նու-
թյու նը եւ քա ղա քա կան հնչե ղու թյու նը, քա-
նի որ նրա նում խստո րեն դա տա պարտ-
վում են ժո ղո վուրդ նե րի տե ղա հա նու թյունն 
ու բռնա գաղ թը, ան կախ այն բա նից` կա-
տար վել է դա Օս մա նյան Թուր քի ա յում թե 
Խորհր դա յին երկ րում, որը նույն պես ուներ 
ժո ղո վուրդ նե րին բռնա գաղ թի են թար կե լու 
մեծ փորձ:

Կարլ Ռա դե կը մեկն էր Լե նի նի ասած այն 
«իու դուշ կա նե րից, որոնք կազ մում էին ռու-

սա կան բոլ շեւ իզ մի գվար դի ան, բայց նրանց 
մեջ նմու շի հա մար ազ գու թյամբ ռուս որեւէ 
մե կը չկար: Ուստի եւ Ռա դե կը այդ ոգով էլ 
գրում է իր ցե ղա կից Թա լե ա թի եւ նրա հա-
յա կեր գոր ծա կից նե րի մա սին. «Տաճ կաս-
տա նի կալ վա ծա տի րա կան դա սա կար գի 
եւ նրան ծա ռա յող խա վե րի մեջ կեն դա նի 
մնա ցած մտա վոր ու եռան դուն կա րո ղու-
թյուն նե րի մի փորձ էր երի տա սարդ թուր-
քե րի հե ղա փո խու թյու նը, որի նպա տակն էր 
դի մադ րել անգ լի ա կան իմ պե րի ա լիզ մի ու 
ռու սա կան ցա րիզ մի մի ջեւ Տաճ կաս տա նը 
ան դա մա հա տե լու մա սին Ռեւ ե լում կա յա-
ցած հա մա ձայ նու թյա նը: ...Բայց Անգ լի ա յի 
ու Ռու սաս տա նի իմ պե րի ա լիս տա կան քա-
ղա քա կա նու թյու նը սպառ նում էր տա ճիկ 
ժո ղովր դի գո յու թյա նը իրենց հայ րե րի հո-
ղի վրա – այն հո ղի, որ եր կար տա րի նե-
րի ըն թաց քում տա ճիկ գյու ղա ցին ոռո գել 
է իր քրտին քով»: Այս տեղ Կարլ Ռա դե կի 
քա ղա քա կան դե մա գո գի ան հաս նում է իր 
բարձ րա կե տին: Նա չէր կա րող չի մա նալ, 
որ ամ բողջ Օտ տո մա նյան կայս րու թյու նը 
հիմն ված էր Բյու զան դա կան կայս րու թյան 
տա րած քի եւ հի նա վուրց հայ կա կան հո ղե րի 
վրա, որոնց տե րը եւ սնու ցո ղը մին չեւ 1915 
թիվն իրենք՝ աշ խա տա սեր հայ գյու ղա ցի-
ներն էին: Ռա դե կի ամ բողջ հա մակ րան-
քը, որ նա անա մո թա բար ի ցույց էր դնում 
«Իզ վես տիա» լրագ րի հա զա րա վոր ռուս 
ըն թեր ցող նե րի առաջ, Ռու սաս տա նին հա-
կա ռա կորդ Կայ զե րյան Գեր մա նի ա յին դաշ-
նակ ցած Թուր քի ա յի կողմն էր: Եվ հաշ վի 
չառ նե լով Առա ջին աշ խար հա մար տում ռուս 
ժո ղովր դի կրած մի լի ո նա վոր կո րուստ ներն 
ու զրկանք նե րը՝ Ռա դե կը «ող բում է», թե 
«տաճ կա կան գյու ղա ցի ա կան մաս սա նե-
րը … այս տա րի նե րի ըն թաց քում այն պի սի 
տան ջանք ներ կրե ցին, որ պի սին չի կրել 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մին մաս-
նակ ցող ոչ մի ժո ղո վուրդ»:

Շարունակությունը՝ էջ 7, 8

Սկիզբը՝ էջ 4
Հա վա տի ճշմար տու թյան այդ սուբ յեկ-

տիվ իրա կա նու թյու նը մենք, իբ րեւ Հա յաս-
տա նյայց Եկե ղե ցի, զգա ցել ու ճա նա չել 
ենք Ի դա րասկզ բից, երբ մեզ պար տադ-
րա բար հրամց վել են մարդ կա յին մտքի ու 
սկզբունք նե րի, երեւ ույթ նե րի վրա հիմն ված 
հա վա տի ճշմար տու թյուն ներ, որոնք, սա-
կայն, ինչ պես ար դեն ցույց է տվել պատ-
մու թյու նը, մարդ կա յին հո գին զո րաց նե լու 
փո խա րեն տկա րաց րել են այն, հարս տաց-
նե լու փո խա րեն՝ աղ քա տաց րել, բարձ րաց-
նե լու փո խա րեն՝ ամուր կա պել նյու թին 
ու նյու թա կա նին... Մենք քաջ գի տենք, որ 
մարդ կա յին կար ծի քի ու տե սա կե տի վրա 
կա ռուց ված հա վա տի ճշմար տու թյու նը 
միշտ բեր րի դաշ տե րը վե րա ծում է անա-
պատ նե րի, ծաղ կուն լեռ նե րը՝ մռայլ ու գորշ 
բար ձունք նե րի։ Եվ ուրեմն, մեր օրե րում 
քրիս տո նե ա կան Եկե ղե ցին իր առա քե լու-
թյան ճա նա պար հին անհ րա ժեշ տա բար 
պետք է հա սա րա կու թյան մեջ ամ րագ րի 
հա վա տի ու ճշմար տու թյան փոխ հա րա բե-
րու թյան այն բա ցա ռիկ օրի նա կը, որը ծնվել 
է սրտով հա վա տա լուց (հմմտ. Հռոմ. Ժ 10), 
հա սու նա ցել առա քի նի ու ճշմա րիտ կյան-
քի գոր ծե րով եւ պտղա բե րել մի լի ո նա վոր 
մարդ կանց կեն ցա ղի բա րե լավ մամբ ու հո-
գեւ որ արթ նու թյամբ։ Հա վա տի վկա յու թյուն, 
որը հեն վում է ոչ թե մարդ կա յին, այլ աստ-
վա ծա յին ճշմար տու թյան վրա՝ ի դեմս Հի-
սուս Քրիս տո սի ապ րած կյան քի ու փրկա-
գոր ծա կան տնօ րի նու թյանց։ 

Մեր օրե րում ար դեն գրե թե հա նա պազ 
են դար ձել հա վա տի ըն կալ ման ծայ րա-
հեղ դրսեւ ո րում նե րը։ Մի կող մից՝ հա վա տի 
օրի նա կով ապ րել կա մե ցող որոշ խմբեր 
ու ան հատ ներ հա վա տո իրենց ճշմար տու-
թյունն ըն կա լում են իբ րեւ բա ցա ռող, հա-
ճախ նաեւ բա ցա սող երեւ ույթ՝ ի հա շիվ, 
շատ հա ճախ, մե ծա մաս նա բար այդ կար ծի-
քը չկի սող հա սա րա կու թյան։ Մյուս կող մից՝ 
ճշմար տու թյան ու հա վա տի ըն դե լուզ մամբ 

ծնվող անանց ար ժեք նե րի հան դեպ ան-
հա տա կան ու հա սա րա կա կան վստա հու-
թյան զգա ցու մը դի տարկ վում է որո շա կի 
վե րա պա հու թյամբ՝ իբ րեւ մի բան, որ խիստ 
նե րանձ նա կան է եւ թողն ված է յու րա քան-
չ յու րի խղճին։ Այո՛, հա վա տի ճշմար տու-
թյան ընտ րու թյու նը խիստ նե րանձ նա կան 
ու ան հա տա կան իրո ղու թյուն է, բայց դրա 
դրսեւ ո րու մը, քրիս տո նե ա կան Եկե ղե ցու 
տե սան կյու նից, կեր տում է ճշմար տու թյան 
սյուն եւ հաս տա տու թյուն հան դի սա ցող 
Աստ ծո կեն դա նի Եկե ղե ցին (հմմտ. Ա Տիմ. 
Գ 15)։ Ահա այս պես է, որ ճշմար տու թյան 
ան հա տա կան, նե րանձ նա կան մա կար դա-
կից հա վա տը՝ իբ րեւ հա վի տե նա կան ար-
ժեք նե րի վրա հիմն ված ճշմար տու թյուն, 

դառ նում է այս կյան քում ըն թա նա լու ան-
շեղ ճա նա պարհ։ Այս պես է այն նույ նա նում 
աստ ված պաշ տու թյան խոր հուրդ մեր Տեր 
Հի սուս Քրիս տո սին, որը «հայտն վեց մարմ-
նով, ար դա րա ցավ հո գով, երեւ աց հրեշ-
տակ նե րին, քա րոզ վեց հե թա նոս նե րի մեջ, 
հա վա տա լի եղավ աշ խար հում եւ եր կինք 
վե րա ցավ փառ քով» (Ա Տիմ. Գ 16)։ Վեր ջա-
պես այս պես է, որ հա վատն ու ճշմար տու-
թյու նը, նույ նա նա լով մար դու ան հա տա կան 
ընտ րու թյամբ, եկե ղե ցա նում են՝ կեր տե լով 
Քրիս տո սի Եկե ղե ցու հա վա տի առա քե լու-
թյու նը ներ կա աշ խար հում։ 

Սի րե լի՛ քույ րեր եւ եղ բայր ներ, ինչ պես 
ար դեն նշե ցինք, Եկե ղե ցու հա վա տի առա-
քե լու թյան նոր հե ռան կար նե րից մեկն է 

ան ցյա լում հա վա տի վկա յու թյամբ ապ րած 
սրբա կեն ցաղ ան ձանց կյան քի ու վար քի 
նո րո վի վե րա պատ մումն ար դի հա սա րա-
կու թյան հա մար»:

Իր խոս քի վեր ջում Նո րին Սրբու թյու նը 
ներ կա նե րին հրա վի րեց ս. Գրի գոր Նա րե-
կա ցու Աղո թա մա տյա նի խոս քե րով աղոթ քի 
ու լռու թյան պա հի մեջ խորհր դա ծե լու հա-
վա տի կա րեւ ո րու թյան եւ զո րու թյան մա սին.

«Քան զի ար դա րեւ սեռն տե սու թիւն,
Եւ կա տա րե ալ իմաս տու թիւն, 
Եւ առ Աս տու ած ըն տա նու թիւն,
Եւ բարձ րե լոյն ծա նաւ թու թիւն,
Հա ւա տոց մասն եր ջա նիկ եւ ընտ րե ալ անուն,
Որ յա րաձ գե ալ մնայ անվ թար եւ ան փա կե լի՝
Պա տու ա կից գո լով սի րոյ եւ յու սոյ։ 
Զի եթէ փո քու սեր մա նի գո յի՝
Հա տի մա նան խոյ չա փոյ նու աս տի հա ւատք
Զլե րանց մե ծու թիւն փո խէ զաւ րե ղա պէս ի 

սիրտս ծո վու,
Ապա յի րա ւի ըն կա լաք զսոյն սկզբնա շա ւիղ 

առաջ նորդ կե նաց...
Քան զի թէ հա ւա տաս ի նա՝ եւ սի րես, 
Որով եւ յու սաս անե րեւ ու թից պար գեւ աց 

նո րին։
Նմա փառք յա ւի տե անս։ Ամէն»

(Մա տե ան ող բեր գու թե ան, Ժ, 4։55–75)։ 

Մի ջո ցառ ման ավար տին Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը, Մայր Աթո ռի պատ վի րա կու-
թյան, Կար դի նալ Պա րո լի նի եւ Բե նե դիկ-
տյան վա նա կան հա մա լի րի վա նա հայր 
հայր Բեռ նար դո յի ու մյուս վա նա կան նե րի 
հետ շրջայց կա տա րեց Ֆլո րեն ցի ա յի հա-
յազ գի առա ջին մար տի րո սի անու նը կրող 
տա ճա րում, ապա աղոթք կա տար վեց սրբի 
նշխար նե րի վրա կա ռուց ված խո րա նի 
առաջ։

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնի տեղեկատվական 

համակարգի
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Սկիզ բը՝ թիվ 7

ՄԵՆՔ մեր աշ խա տան քի այս հատ վա ծում 
կքննար կենք Անա նիա Շի րա կա ցու մեկ-

նու թյան մեջ առ կա տո մա րա կան ու տի ե զե-
րա գի տա կան խնդիր նե րը: Կա ռանձ նաց նենք 
այն կա նոն նե րը, որոնք բա ցա կա յում են Հով-
հան նես Կո զեռ նի «Մեկ նու թիւն տո մա րի» 
բնագ րում:

Խո սե լով «Մեկ նու թիւն տո մա րի Անդ րե ա-
սայ» բնագ րում առ կա տո մա րա կան հար-
ցե րի վե րա բե րյալ` պետք է նշել, որ այն 
բա վա կան յու րա հա տուկ է եւ առանձ նա հա-
տուկ տար րեր է պա րու նա կում: Մեկ նու թյան 
ամե նասկզ բում հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է, 
թե ինչ է տո մա րը: Այս խնդիրն ար ծարծ ված 
չենք գտնում որեւէ ուրիշ մեկ նու թյու նում, 
բա ցի Հա կոբ Ղրի մե ցու մեկ նու թյու նից, որի 
մա սին կխո սենք հե տո: Իսկ Անա նիա Շի-
րա կա ցին այս պես է ներ կա յաց նում տո մար 
հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը. «Տու մար ասի 
ժո ղով, սիզբն աս տե ղա բաշ խու թե ան եւ ի 
նո ցա նէ զա տե ալ զայս Բ. (2) լու սա ւո րացս 
զհան գա մանս ըն թա ցից. զԱ րե գակն վասն 
հա սա րա կու թե անն, զի յետ այ նո րիկ չար չա-
րանքն եւ յա րու թիւնն Փրկչին, իսկ զԼու սինն, 
զի ի լրման սո րա կա մա ւոր չար չա րանքն. 
նաեւ զայ լոց աս տե ղացն պարտ է ար կա նել 
ի նոյն իրո ղու թիւն ըստ ըն թա ցից իւ րե անց… 
Իսկ տով մար ասի ժո ղով կամ վասն հա-
սա նե լոյ աս տե ղա բաշ խու թե ան կամ վասն 
զտի ե զերս ժո ղո վե լոյ այս խմբա ւո րու թիւն, 
կամ վասն վասն Բ. (2) լու սա ւո րացդ սակս 
ի մի ա սին դրման, վասն որոյ ի Քրիս տոս 
ժո ղո վե լոյ: Դար ձե ալ՝ է տու մար Արե գա կան 
եւ Լուս նի ըն թացք»: Այս բա վա կան սպա-
ռիչ բա ցատր ված հատ վա ծի կող քին ուզում 
ենք դնել Էդու արդ Աղա յա նի՝ «տո մար» բա-

ռի բա ցատ րու թյու նը, այն է՝ 1. Տո մար նե րի՝ 
թվա կան նե րի ժա մա նա կագ րա կան հաշ-
վում նե րի հա մա կարգ, 2. Տո մա րի վրա հիմն-
ված ա ղյու սակ կամ գիրք, որի մեջ տրվում 
է եկե ղե ցա կան տո նե րի կար գը, տո նա ցույց 
(տե՛ս Է. Աղա յան, Ար դի հա յե րե նի բա ցատ-
րա կան բա ռա րան, հտ. Բ, էջ 1454): Նկա-
տե լի է, որ բա ռի բա ցատ րու թյան առա ջին 
իմաստն առա վել ամ բող ջա կան է, քա նի որ 
տո մա րը մի այն տո նա ցույ ցը չէ, այն ավե լի 
լայ նա մասշ տաբ իմաստ ունի, որի ապա ցույ-
ցը տես նում ենք Անա նիա Շի րա կա ցու տված 
մեկ նո ղա կան հատ վա ծի մեջ: Իսկ գրա բա-
րի բա ռա րա նում կար դում ենք. 1. Գրքի մի 
հատ ված՝ վեր նագ րով, 2. Գիրք, մա տյան, 3. 
Վա վե րա կան գրու թյուն, փաս տա թուղթ (օրի-

նակ՝ Լեւ ոն Պա պի «Տո(ւ)մա րը», 4. Թվա-
կան, ժա մա նա կագ րու թյուն: Բեր ված օրի-
նակ նե րը փաս տում են, թե ինչ մե ծա ծա վալ 
ընդգր կում ունի տո մար հաս կա ցու թյու նը՝ 
Արե գա կի ու Լուս նի ըն թաց քից մին չեւ տո-
նա ցույց ու ժա մա նա կագ րու թյուն: Եվ հենց 
այս է պատ ճա ռը, որ տո մա րա գի տու թյու նը՝ 
որ պես գի տու թյուն, խո րա պես ուսում նա սիր-
վել է ողջ միջ նա դա րում, եւ գիտ նա կան նե րի 
հե տաքրք րու թյու նը չի նվա զել նաեւ այ սօր: 
Տո մա րա գի տու թյան ար դի ա կա նու թյու նը եւ 
կա րեւ որ գի տու թյուն լի նե լը մի ան շա նակ 
կեր պով պարզ են եւ ապա ցուց ված, որ այն 
եւ դրա հետ կապ ված տար բեր խնդիր ներն 
այ սօր էլ քննարկ ման առար կա են մե ծա նուն 
գիտ նա կան նե րի կող մից: Եվ շատ խնդիր-
ներ մի այն այ սօր է, որ պարզ վում են, եւ դեռ 
ինչ քան խնդիր ներ կան, որ պար զա բան ման 
կա րոտ են: 

Հի մա ներ կա յաց նենք, թե ինչ առանձ նա-
հատ կու թյուն ներ ունի Անա նիա Շի րա կա ցու 
հե ղի նա կած «Մեկ նու թիւն տո մա րի Անդ րե-
ա սայ» տո մա րի մեկ նո ղա կան եր կը՝ ի հա-
մե մատ Հով հան նես Կո զեռ նի «Մեկ նու թիւն 
տո մա րի» աշ խա տու թյան: Նախ նշենք, որ 
Հով հան նես Կո զեռ նի մեկ նու թյու նը գրված 
չէ հար ցու պա տաս խա նի քի ձեւ ով (Հով հան-
նես Կո զեռ նի կյան քին, ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րին եւ, իհար կե, «Մեկ նու թիւն տո մա րի» 
աշ խա տու թյա նը կանդ րա դառ նանք մեր հա-
ջորդ աշ խա տանք նե րում): Վեր ջի նիս մեկ-
նու թյան մեջ բա ցա կա յում են «զի՞նչ է ամիս, 
զի՞նչ են կի սակք, զի՞նչ է նա հանջ, զի՞նչ է 
տաս նին նե րե ակ, զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ թիւ 
մի», զի՞նչ է, որ ասէ «ԽԵ. (45) հա նա պազ 
ասէ կալ Լուս նին», զի՞նչ է, որ ասէ «կա՛լ ԺԳ. 
(13) եւ զնա հանջն», զի՞նչ է, որ ասէ՝ «կալ 
զվե րա դիրն, երթ առանց կի սա կի», զի՞նչ է՝ 

կալ ԽԶ (46), զի՞նչ է, որ ասէ, թէ քան զհա սա-
րա կածն աւե լի է ի նոյն ամ սե ան է լրումն, եւ 
թէ՝ պա կաս է՝ յա ռա ջին ամիսն ելա նէ»: Մեր 
բե րած հատ վածն ապա ցույց է այն բա նի, որ 
ինչ քան էլ խո սենք, թե Հով հան նես Կո զեռնն 
ամ բող ջու թյամբ, նույ նիսկ բառ առ բառ ար-
տագ րել է եւ ըն դօ րի նա կել է Շի րա կա ցուն, 
այն քան էլ այդ պես չէ: Մենք կաս կա ծի տակ 
չենք դնում այն, որ Հով հան նես Կո զեռնն 
օգտ վել է Շի րա կա ցուց, բայց հա մե մա տե-
լով այս 2 մեկ նու թյուն նե րը՝ հստակ կա րող 
ենք նշել, որ 2 բնագ րերն էլ ունեն առանձ նա-
հատ կու թյուն ներ, բայց մի եւ նույն ժա մա նակ 
կան խնդիր ներ, որ 2 մեկ նու թյուն նե րում էլ 
ար ծարծ ված են: Իսկ այս տեղ կխո սենք Շի-
րա կա ցու մեկ նու թյան մի քա նի առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի մա սին, ինչ պի սին է, օրի-
նակ, կի սա կը: Թե ինչ է կի սա կը, Անա նի ան 
տա լիս է հե տեւ յալ պա տաս խա նը՝ «Յա ւե-
լու ածք ի Լուս նէ»: Ասենք, որ ընդ հան րա պես 
Շի րա կա ցու մեկ նու թյունն աչ քի է ընկ նում 
իր լա կո նիկ ու կար ճա ռոտ մեկ նու թյուն նե-
րով ու բա ցատ րու թյուն նե րով: Նշենք, որ 
կի սակ հաս կա ցու թյան առա ջաց ման պատ-
ճառն այս է. հայտ նի է, որ Լուս նի փու լե րի 
կրկնման պար բե րաշր ջա նը մո տա վո րա պես 
հա վա սար է 29,5 օր վա, իսկ Հա յոց տո մա րի 
ամիս նե րը պա րու նա կում են 30-ական օր: 
Եթե Հա յոց տո մա րի առա ջին՝ Նա վա սարդ 
ամս վա 1-ին եղել է նո րա լու սին, այդ պես կլի-
նի նաեւ Նա վա սար դի 30-րդ օր վա կե սին, այլ 
խոս քով ասած՝ Նա վա սար դի 30-րդ օրը վեր-
ջա նա լու պա հին կլի ներ ոչ թե նո րա լու սին, 
այլ Լու սի նը կլի ներ կես օրա կան: Եվ հա ջորդ 
ամս վա հա մար նման հաշ վում կա տա րե լիս 
պետք է հաշ վել այդ կես օրը, որը կոչ վում է 
երկ րորդ՝ Հո ռի ամս վա կի սակ:

 էջ 7

Գ. Իշ խա նու թյան սեւ արկ ղե րը

Սկիզբը՝ թիվ 2, 4–6

Ն
Ա ՀԱ ՊԵ ՏԻՆ ամե նից շատ տես նող նե րից 
մե կը եղել է Լե տի սիա Նա սա րե նոն, բայց 

նա էլ չապ րեց, որ պես զի, որ պես կին, պատ-
մի ամու սին կոչ ված իշ խա նա վո րի մա սին: 
Լե տի սի ան նրա հա մար որ դի է ծնում. այն 
հինգ հա զա րը ուրիշ հաշ վարկ է, սա՝ ուրիշ:

Տեղ նու տե ղը որո շում է. «Էմա նու ել կկոչ-
վի, քան զի մյուս աստ ված ներն այդ անու նով 
են ճա նա չում Աստ ծուն» (էջ 169): Նրանն 
այդ պես է՝ իշ խա նու թյու նից վեր մի այն 
Աստ ված է: Այս ան գամ, որ պես զի երե խան 
ապօ րի նի չհա մար վի, պետք է ամուս նա նա, 
ին չին դեմ է. «Է՜դ էր մնա ցել պա կաս, ավե-
լի շուտ կմեռ նեմ, քան կա մուս նա նամ» (էջ 
170)։ Բայց Լե տի սի ան ան կող նա յին հնարք-
նե րով փո խում է նրան, ստի պում հագ նել 
հար սա նե կան շո րեր եւ օր ծե րու թյուն տա-
նում եկե ղե ցի՝ պսա կադ րու թյան: Ահա իրա-
վի ճա կի բա նաս տեղ ծա կան վե րա ցար կու-
մը. «Հա մա ձայն եմ» խոս քի վրա «այն քան 
տի րա կան էր ձայ նը, որ քո ներ սի սար սա-
փազ դու արա րա ծը գլխի վայր շուռ եկավ իր 
թանձր ջրե րի գի շե րա հա վա սա րում եւ ուղ-
ղու թյու նը փո խե լով՝ գտավ դե պի լույ սը տա-
նող ճամ փան» (էջ 172):

Այս պա հից ար դեն թանձ րա նում է Լե տի-
սիա Մեր սե դես Մա րիա Նա սա րե նո յի կեր պա-

րը: Իսկ Լե տի սիա թարգ մա նա բար նշա նա-
կում է ուրա խու թյուն, եր ջան կու թյուն բե րող: 
Տղան ծնվում է եւ ան մի ջա պես ստա նում 
դի վի զի ա յի գե նե րա լի կո չում: Լե տի սի ան 
սկսում է իր ար շա վանք նե րը խա նութ նե րի 
ու շու կա նե րի վրա՝ «հա շի վը կա ռա վա րու-
թյու նը կփո խան ցի» վեր ջերգ-կրկներ գով, 
որ նույնն է, թե «վճարն Աստ ծուց կգան ձեք» 
(էջ 177): Այս ըն չա քաղ ցու թյու նը հաս նում 
է չա փա զան ցու թյամբ խո շո րա ցող ծաղ րի. 
վա ճա ռա կան նե րը դժգո հում են. «Լե տի սիա 
Նա սա րե նոն մեզ այն չափ կեր պա սի գու մար 
է պարտք, որի եր կա րու թյու նը այս տե ղից ծո-
վով Սան տա Մա րիա դել Ալ տար գնալ-գա լուն 
է հա վա սար՝ 190 լի գա» (էջ 180): Պարտ քի 
գու մա րը, զեղ չը հա նած, «հա վա սար է տա սը 
տար վա վի ճա կա խա ղի գլխա վոր մրցա նա կի 
վե ցա պա տի կին» (էջ 180): 

Լե տի սի ան գե նե րա լի թույլտ վու թյամբ մար-
դա մեջ էր հա նել ան հայ տու թյան մեջ կո րած 
իր հայ րե նի գյու ղի բո լոր ազ գա կան նե րին: 
Գա լիս էին ու գա լիս եւ օգտ վում իշ խա նու-
թյան բա րիք նե րից ու ըն ձե ռած հնա րա վո րու-
թյուն նե րից:

Այ սու հան դերձ՝ Լե տի սի ա յի ազ դե ցու թյամբ 
գե նե րա լը փոխ վում է՝ բեռ նա թա փում է բան-
տախ ցե րը, թույլ տա լիս այ լա խո հու թյուն, 
խղճի ազա տու թյուն: Ան գամ խնդրանք-թա-
խան ձան քով թատ րոն է տա նում՝ պո ե զի ա յի 
երե կո յի. գե նե րա լը ցնցնվում է գե ղար վես-
տա կան խոս քի գե ղեց կու թյու նից:

Գե ղար վես տա կան խոս քի հի շո ղու թյամբ 
նո րից տրվում է Ռու բեն Դա րի ո յի անու նը: 
Պարզ վում է, որ նա այ ցե լել է պա լատ, նրա 
պատ վին պա լա տի պա տե րը սպի տակ են 
ներ կել, ավե լաց րել գնդա ձեւ ջա հեր: Ռու բեն 
Դա րի ոն հայտ նի դար ձած Գար սիա Սա րի-
մեն տո յի գրա կան անունն է:

Մինչ գե նե րալն այս ըն դար մաց ման մեջ 
է՝ վրա է հաս նում հեր թա կան մա հա փոր ձը. 
ժամ կե տից շուտ պայ թեց վում է այն մե քե-
նան, որը Լե տի սի ա յին ու երե խա յին շու կա 
պի տի տա ներ: Նա խան շա նը կար: Դժգոհ 
ամ բո խը Լե տի սի ա յի ու երե խա յի վրա է բաց 
թող նում գա զա զած 60 շնե րին, որոնք շու կա-
յի մոտ ողջ-ողջ հո շո տում են նրանց:

Գե նե րալն սթափ վում է եւ դա ժա նա գույն 
պա տիժ նե րով ոչն չաց նում մա հա փոր ձի 
կազ մա կեր պիչ նե րին:

Գե նե րա լ ի բա ցա ռիկ հո տա ռու թյան 
դրվագ նե րից մեկն այս մա հա փոր ձի կազ մա-
կեր պիչ նե րի բա ցա հայ տումն է: Ստաց վում է, 
որ շոտ լան դա կան որ սաշ նե րին վար ժեց րել 
էին նաեւ մարդ կա յին մսի հա մին եւ մար զել 
Լե տի սի ա յի ու տղա յի խրտվի լակ նե րի վրա: 
Հան ցա գործ նե րին մա հա պատ ժում են ոչ թե 
գնդա կա հա րու թյամբ, այլ քա ռա տու մով եւ 
մարմ նի մա սերն ի ցույց դնում երկ րի ամե-
նա խուլ ան կյուն նե րում ան գամ: Հայտն վում 
է Սա ենս դե լա Բա ռան (Նա չո) եւ հսկա յա-
կան գու մա րի դի մաց խոս տա նում գե նե րա-
լին հանձ նել իրա կան դա հիճ նե րի գլուխ նե-
րը: Պա լա տը լցվում է սղոց ված գլուխ նե րով՝ 
մահ վան հա մա պա տաս խան վկա յա կան նե-
րի հետ մեկ տեղ: Կտրված գլուխ նե րի քա-
նակն ահագ նո րեն աճում է, եւ գե նե րա լը, մոր 
սրբա զան կեր պա րը մտա բե րե լով, մտա ծում 
է. «Էս մար դը գա զան է, ո՞ւմ մտքով կանց-
ներ նրա նրբա գեղ շար ժում ներն ու մե րա-
կի ծա ղի կը տես նե լիս»: Գոր ծի կե սից հետ 
չի կանգ նում՝ ան հա շիվ գլուխ ներ է թռցնում՝ 
մին չեւ որ հաս նի իրա կան կազ մա կեր պիչ-
նե րին: Նախ 6 գլուխ էր, հե տո՝ 918, եւ բա-
ցատ րու թյու նը. «Յու րա քան չյուր վեց գլխից 
60 թշնա մի է առաջ գա լիս, այդ վաթ սու նից՝ 
վեց հա րյուր թշնա մի, հե տո՝ վեց հա զար, վեց 
մի լի ոն, ամ բողջ եր կի րը, գրո՛ղը տա նի» (էջ 
203): Ի վեր ջո, այս «նվի րյա լը» են թարկ վում 
է աղմ կա հա րույց հրա պա րա կա յին մա հա-
պատ ժի: Այս դրվագ նե րը հատ կա պես ա՛յն 
բա նի հա մար են, որ պես զի աս վի՝ էլի փառք 
գե նե րա լին, որով հե տեւ Բա ռա յի նման նե րը 

եթե լի նե ին իշ խա նու թյան ղե կին, բո լո րին 
կհո շո տե ին:

Ամեն տեղ գե նե րալ ներն իրար նման են, 
այս տեղ Ման վել Գրի գո րյա նի տնից հայտ նա-
բե րե ցին զին վոր նե րի հա մար նա խա տես ված 
պա հա ծո, զենք, մե քե նա ներ, հան դեր ձանք, 
իսկ ահա տե սեք, թե ինչ հա նե ցին Բա ռա յի 
թաքս տոց նե րից՝ «200 նոփ-նոր ժի լետ, 3000 
զույգ կի սաճտ քա վոր կո շիկ եւ այլ պա րա գա-
ներ» (էջ 228)՝ բո լորն էլ նա խա տես ված բա-
նա կի հա մար:

Լե տի սի ա յից հե տո է՛լ ավե լի է խո րա նում 
գե նե րա լի մե նու թյու նը. «...անձ նա կան փոք-
րա թիվ աշ խա տա կազ մի հետ մեն-մե նակ 
մնաց քա րու քանդ պա լա տում» (էջ 192): 
Ամա յի գրա սե նյա կում մի օր մո լոր ված մի 
կով է տես նում. անե լի քը չի մա ցող կա ռա-
վա րու թյան մո լոր ված մի ան դամ: Այս տա նը 
գե նե րա լը պու լիկ նե րով մեղր է թաքց նում եւ 
դրանք չգտնե լով՝ տրտնջում է. «...սա՛ չէ իմ 
ուզած իշ խա նու թյու նը» (էջ 205), այ սինքն՝ 
կյան քի քաղց րու թյու նը վեր ջա ցել է, չկա: 
Եվ մե նու թյան դա տա պարտ ված՝ «քայ լում 
էր խա վա րում՝ գե նե րալ մի ա պե տի իր ծանր 
ոտ քե րը քարշ տա լով մութ հա յե լի նե րի մի-
ջով»: Օգոս տո սի 12-ին (հայտ նի չէ՝ որ թվա-
կա նի եւ որ տեղ) նշվում է նրա իշ խա նու թյան 
100-ա մյա կը: Եթե Մար կեսն օգոս տո սի 12-ը 
ճիշտ է նշում (եւ ոչ թե հո րին ված թվա կան է), 
ուրեմն այդ հետ քե րով կա րե լի է հաս նել գե-
նե րա լի նա խա տի պե րից մե կին: Տո նա կան 
այդ օրը նա սո վո րա կա նից շուտ է մե կու սա-
նում իր ապա րան քում, բայց նրա ական ջին 
են հաս նում դրսի խան դա վառ ճի չե րը, «ցե-
խա հոս քի շա ռաչ հի շեց նող ամ բոխ նե րի ձայ-
նը», որ եկել էին փա ռա բա նե լու նրան, իսկ 
նա՝ «...հա րյո՜ւր տա րի, էս ո՜նց է թռչում ժա-
մա նա կը» (էջ 205): Իսկ ժա մա նա կը նրան 
օծել էր տի ե զե րա կան գե նե րա լի փառ քով:

Գե նե րա լը քայ լում էր պա լա տում, եւ ինքն 
իրեն հարց տա լիս. «...ո՞վ եմ ես, ի՞նչ զահ-
րու մար եմ, ոնց որ հա յե լի նե րիս լույ սը թարս 
շուռ տված լի նեն, էս ո՞ր ջհան դա մում եմ, որ 
ժա մը տաս ներ կուսն է դառ նում, ու մի պա-
տա հա կան հավ էլ չկա էս անա պա տում» (էջ 
222): 100-ա մյա իշ խա նա կան մե նու թյու նը 
ծանր հոգս է պա լա տում: Փա ռա հեղ ժա մա-
նակ նե րը տա րի նե րի հետ ան ցան, եւ հի մա 
մե նու թյան պա լա տում փնտրում է մի բան, 
որ դե ռեւս չէր էլ կորց րել… Փնտրածն այլ բան 
չէր, քան ան ցած ժա մա նա կը, որ «Ի խույզ 
կո րու սյալ ժա մա նակ նե րի» վեր նագ րով՝ Մար-
կե սից առաջ Մար սել Պրուս տը վե րա ծեց վե-
պի (վի պա շա րի):

Շարունակությունը՝ էջ 8
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 էջ 6
Այդ է պատ ճա ռը, որ ամեն հա ջորդ ամ-

սի կի սա կը կես օրով մեծ է նա խոր դից՝ Հա-
յոց տո մա րի պա րա գա յում: Ամ բող ջաց նե լով 
ասենք, որ կի սակ հաս կա ցու թյունն առնչ-
ված է Լուս նի փու լե րի պար բե րաշր ջա նը կես 
օրով տո մա րի լրիվ ամ սից պա կաս լի նե լու 
հետ: Հե տաքրք րա կան է, որ տար բեր սիս-
տե մի օրա ցույց նե րի ամիս ներն ունե ցել են 
տար բեր կի սակ ներ, որը կախ ված է տվ յալ 
սիս տե մի օրա ցույ ցի ամի սե րի պա րու նա-
կած օրե րի քա նա կից: Օրի նակ՝ հռո մե ա-
կան ամիս նե րի կի սակ նե րը որո շե լու հա մար 
պետք է սկսել հուն վա րից: Ինչ պես ար դեն 
պարզ է դառ նում, հուն վա րը կի սակ չու նի, 
իսկ փետր վա րի կի սա կը հա վա սար է հուն-
վար ամ սի օրե րի թվի՝ 31-ի եւ 29,5-ի տար-
բե րու թյան: Իսկ հա ջորդ՝ մարտ ամս վա կի-
սա կը գտնե լու հա մար պետք է փետր վա րի 
օրե րի թվին գու մա րել փետր վա րի կի սա կը 
եւ ստաց վա ծից հա նել 29,5-ը եւ այս պես շա-
րու նակ: Այս տեղ կու զենք բե րել Հով հան նես 
Իմաս տա սե րի «Պատ ճէն տո մա րի» աշ խա-
տու թյան մեջ առ կա կի սա կը որո շե լու կա նո-
նը: Այս պես ՝ «Յա ղագս կի սա կացն: Յու նու ա-
րի ամիս կի սակ ոչ ունի, որ պէս ոչ կրկնակ, 
վասն զի սկիզբն է ամ սոյն: Կա՛լ զՅու նու ա րի 
ԼԱ (31) զԻԹC (29,5) գնայ, որ մնա՝ կի սակ է 
փետ րու ա րի ամ սոյ: Կա՛լ զփետ րու ա րի իւր 
կի սա կովն ԻԹC (29,5), գնայ, կի սակ է մար-
տի ամ սոյ…» (տե՛ս Ա. Աբ րա հա մյան, Հով-
հան նես Իմաս տա սե րի մա տե նագ րու թյու նը, 
Եր., 1956, էջ 209–210): Հով հան նես Իմաս-
տա սե րը նմա նա տիպ կա նոն է սահ մա նում 
նաեւ Հա յոց տո մա րով կի սա կը որո շե լու հա-
մար (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 204): 

«Մեկ նու թիւն տո մա րի Անդ րե ա սայ» բնագ-
րում հե ղի նա կը «Զի՞նչ է նա հանջ» հար ցին 

պա տաս խա նում է, թե «զի՞նչ է Գ. (3) ժամսն, 
որ ի Դ. (4) ամի աւր մի կա տա րի որիշ կար-
գե ցին եւ կո չե ցին նա հանջ, որ է որո շումն 
ժա մա նա կաց» (տե՛ս Ջ. Էյ նա թյան, էջ 57): 
Իսկ Շի րա կա ցու «Տի ե զե րա գի տու թիւն եւ 
տո մար» աշ խա տու թյան մեջ կար դում ենք 
նա հան ջի առա վել ընդգր կուն սահ մա նու մը, 
այն է՝ «Նա հանջ է որո շումն ժա մա նա կաց 
ըն թա ցիցն ար գե ալ կար գին, որ պէս եւ լսի 
իսկ ըստ պարս կա կան լե զուի՝ «հա տումն, 
կրճիմն»: Եւ դար ձե ալ՝ կար գումն եկա մուտ 
արե գակ նա յին Գ.ից (3) ժա մուցն, հա ւա-
քումն յօր մի՝ տուն ջե ան հե տեւ ե լով խա ւա-
րի: Դար ձե ալ նա հանջն «դա դա րումն» ասի, 
ժո ղո վե ալ Ի Դ. ից (4) ամացն լե ալ օր մի եւ 
զօրն՝ յա ւե լումն ի տա րին ասեն, եւ զժամսն 
ի սկզբա նէ արա րա ծոց ասեն…» (տե՛ս Անա-
նիա Շի րա կա ցի, Տի ե զե րա գի տու թիւն եւ 
տո մար, էջ 66): Սա կայն այդ 3 ժա մե րը, տա-
րե կան կու տակ վե լով, 4 տար վա ըն թաց քում 
դառ նում են 12 ժամ, եւ այդ 12 ժա մը 1 օր չի 
կազ մում: Այդ է պատ ճա ռը, որ «Յայնմ ետեղ 
Բ. (2) օր զկնի մի մե անց նոյն եղա նի Լուս նի՝ 
որ պէս մերս ի Նա ւա սար դի: Եւ Հռո մա յեց-
ւոցն ի մուտն Մար տի, վասն որոյ եւ կէսքդ, 
որ ի Յու նու ա րի, նոյն պէս կան ի վե րայ Փետ-
րու ա րի, եւ ոչ անց նի կէսն ի Մար տի» (տե՛ս 
Անա նիա Շի րա կա ցի, նշվ. աշխ., էջ 67): Հով-
հան նես Իմաս տա սե րը մեկ նում է այն հար-
ցը, թե ին չու հա յոց շար ժա կան տո մա րով 
առաջ նորդ վե լիս ամեն 4 տա րին մեկ չենք 
ավե լաց րել հա վե լ յալ 1 օրը: Նա ասում է, որ 
«նա հան ջի մա սին, որ Արե գա կի (ըն թաց քը) 
1 օրով ավե լի է, որը ավե լա նում է ազ գե րի 
(տո մար նե րի) յոթ նե րյակ նե րին, բայց հա յոց 
տո մա րին չի ավե լա ցել, ին չի հա մար նրանց 
ամիս ներն էին շարժ վում, այլ ոչ թե տո նե րը: 
Եթե մե րում (մեր տո մա րում) էլ դրվեր, ինչ-

պես եբ րա յե ցի նե րի մոտ՝ նա հանջ տա-
րում Ավե լ յաց 6 ունե նա լով եւ տար վան 
1 օր ավե լի յոթ նե րյակ հա վե լե լով՝ մեզ 
հեշ տո րեն գի տու թյան ար վես տը ցույց 
կտար: Քա նի որ յոթ նե րյա կը Արե գա կի 
ըն թաց քի հա վել վածն է. ինչ պես վե րա-
դի րը, որը Լուս նի հա վել վածն է: Դրանք 
մեզ հայտ նա պես ցույց են տա լիս Լուս-
նի եւ Արե գա կի ըն թաց քը եւ ան ցած 
ժա մա նա կը…» (տե՛ս Ա. Աբ րա հա մյան, 
Հով հան նես Իմաս տա սե րի մա տե նագ-
րու թիւ նը, էջ 222): 

Ցա վոք, չենք կա րող անդ րա դառ-
նալ Անա նիա Շի րա կա ցու «Մեկ նու-
թիւն տո մա րի Անդ րե ա սայ» բնագ րում 
քննարկ ված եւ Հով հան նես Կո զեռ նի 
«Մեկ նու թիւն տո մա րի» աշ խա տու-
թյան հետ հա մե մատ բո լոր առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րին: Եվ այս հատ վա ծի 
շա րադ րան քը կա վար տենք Շի րա կա-
ցու մեկ նու թյան մեջ հի շա տակ ված 
19-ե րյա կի խնդրի քննար կու մով: 
«Զի՞նչ է տաս նին նե րե ակ» հարց մուն-
քին Շի րա կա ցին պա տաս խա նում է՝ 
«ԶԹԺ. (19) մա սունսն, որ ամի յա ւե-
լու ի Լուս նէ, եւ ի տաս նեւ ինն ամին 
լի նի ՅԿԱ. (361) Լ., Լ. (30–30) ժամս 
առ նեն, եւ լի նի աւր մի, որ յա ւե լու ի վե րա-
դիրս ազ գաց» (տե՛ս Ջ. Էյնա թյան, նշվ. աշխ., 
էջ 57): Եթե խո սենք Անա նիա Շի րա կա ցու 
եւ Հով հան նես Սար կա վա գի կազ մած 19-ա-
մյա ա ղյու սակ նե րի մա սին, պի տի նշենք, 
որ դրանք իրա րից տար բեր վում են մի այն 
վե րա դիր նե րի ար ժե քով. հե տեւ ա պես Հով-
հան նես Սար կա վագն Անա նիա Շի րա կա ցու 
վե րա դիր նե րի հա մա կար գին հա մա պա տաս-
խան դրել է իր վե րա դիր նե րի հա մա կար գը՝ 
դառ նա լով Անա նիա Շի րա կա ցու տաս նին-

նա մյա պար բե րաշր ջա նի առա ջին խմբա-
գի րը: Հայ մա տե նա գիր նե րը նշում են, որ 
Անա նիա Շի րա կա ցին «արար լրմունք ՇԼԲ 
ամաց», իսկ առանց 19-ա մյա կի, որը ՇԼԲ-ի 
հեն քե րից մեկն էր, անհ նար էր կա տա րել 
այդ աշ խա տան քը (տե՛ս Ռ. Վար դա նյան, նշվ. 
աշխ., էջ 110): Ասենք նաեւ, որ 19-ա մյակ նե-
րի հա մար եւս կա վկա յու թյուն, որ «Անա նիա 
Շի րա կա ցին արա րե ալ» (տե՛ս Ռ. Վար դան-
յան, նույն տե ղում):

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ

Հայ ժողովրդի պատմության օրացույցի՝ ազգային սխրանքի եւ ազգային 

անարգանքի երկու հաջորդական օրերը (1921 թվականի մարտի 15-16)

Սկիզբը՝ էջ 5
Ռա դե կի այս կեղծ-սրտաճմ լիկ ցա վա քաշ 

խոս քե րին ուզում եմ պա տաս խա նել Ար մին 
Վեգ նե րի «Ճիչ Արա րա տից» պամֆ լե տի դի-
պուկ խոս քե րով՝ իմ թարգ մա նու թյամբ. «Եթե 
կա մի ազգ, որ այս պա տե րազ մից հե տո 
ար ժա նա ցել է հա մայն աշ խար հի կա րեկ-
ցան քին, ապա դա հա յու թյունն է ու նրա 
ճա կա տա գի րը: Արեւ ել  քի ու Արեւ մուտ քի 
սահ մա նագ ծում, Կով կա սյան այն լեռ նե րի 
ստո րո տում, որ պատ մու թյունն ան վա նել է 
ժո ղո վուրդ նե րի կա մուրջ, այս ժո ղովր դին 
վա ղուց հե տե հե րո սա կան խնդիր էր վի-
ճակ ված՝ միջ նորդ դառ նալ եր կու մշա կույթ-
նե րի մի ջեւ, մի խնդիր, հատ կա պես ճա-
կա տագ րա կան այն պատ ճա ռով, որ այս 
ժո ղո վուր դը, արեւ ե լ յան բար բա րոս հոր-
դա նե րով շրջա պատ ված, վաղ դա րե րից ի 
վեր հակ ված էր Արեւ մուտ քի մշա կույթ նե րի 
կող մը: Եվ րո պա յի խոր անկ ման ող բա լի ու 
ամո թա լի նշանն է դա, որ մենք թույլ տվե-
ցինք անա պա տի պես ամա յաց նել հենց այդ 
եր կի րը, եւ որ նրա բնա կիչ նե րը, իրենց հա-
րա զատ տուն ու տե ղից քշված, ող բա լի գո-

յու թյուն են քարշ տա լիս օտար երկն քի 
տակ» (Ար մին Թ. Վեգ ներ, Ճա նա պարհ 
առանց տուն դար ձի, էջ 93): 

Եվ այ նու հե տեւ ռու սա կան բոլ  շեւ իզ-
մի ազ գա յին հար ցե րի գծով խեղ ված 
այս տե սա բա նը ոչ թե Թա լե ա թի գլխա-
վո րած երիտ թուր քե րի ուլտ րա-նա ցի ո-
նա լիս տա կան բան դա յին, այլ տաճ կա-
կան տե ղա կան բյու րոկ րա տի ա յին էր 
վե րագ րում հայ ժո ղովր դի ստեղ ծած 
ամ բողջ ազ գա յին հարս տու թյու նը եւ 
եր կի րը կո ղոպ տե լու հան ցա գոր ծու-
թյու նը եւ 1.500.000 հա յե րի ոչն չաց ման 
հա մար մի ան գա մայն բա վա րար պատ-
ճառ է հա մա րում Թա լե ա թի ցի նիկ 
հիմ նա վո րու մը. իբր հա յե րին իրենց 
բնօր րա նից դե պի խոր շա կա հար անա-
պատ նե րը քշե լը եւ այն տեղ տա պից ու 
ծա րա վից մեռց նե լը պա տե րազ մա կան 
եւ պե տա կան անհ րա ժեշ տու թյամբ 
էր թե լադր ված. «Տե ղա կան բյու րոկ-
րա տի ան իր ձեռքն էր ձգում կո տոր-
ված եւ անա պատ ուղարկ ված հա յե րի 
հողն ու ունեց ված քը: Բայց նույն պես 
կաս կա ծից դուրս է, որ երի տա սարդ 
թուր քե րի Կոս տանդ նու պոլ  սում 

նստած ղե կա վար նե րը – Թա լե ադ  փա շան 
եւ Էն վեր փա շան իրենց վճիռ նե րի ժա մա-
նակ ղե կա վար վում էին պե տա կան անհ րա-
ժեշ տու թյան նկա տա ռում նե րով»։

Ար մին Վեգ նե րը 1921 թվին լի ո վին բա-
ցա հայ տել է Թա լե ա թի եւ նրա քա ղա քա կան 
հո վա նա վոր Կարլ Ռա դե կի առաջ քա շած 
հա յե րի տե ղա հա նու թյու նը ար դա րաց նող 
փաս տարկ նե րի սնան կու թյու նը. «Ոմանք 
փոր ձում են կա տար ված անի րա վու թյունն 
ար դա րաց նել նրա նով, թե հայ ժո ղովր դի 
տե ղա հա նու մը զուտ ռազ մա կան անհ րա-
ժեշ տու թյան հե տեւ անք էր, որի իրա գործ-
ման հա մար ղե կա վար մար մին ներն այ լեւս 
պա տաս խա նա տու չէ ին: Բայց մո ռա ցե՞լ են 
ար դյոք, որ Փոքր Ասի ան մի աշ խար հա-
մաս է, որ տա րած քով ան հա մե մատ գե րա-
զան ցում է գեր մա նա կան կայս րու թյա նը: 
Իսկ ին չո՞վ պի տի պատ ճա ռա բա նեն, որ հայ 
բնակ չու թյա նը ստի պե ցին գաղ թել նաեւ 
Արեւմ տյան Անա տո լի ա յի վի լա յեթ նե րից, 
որոն ցում նրանց թի վը չա փա զանց փոքր էր 
որեւէ վտանգ ներ կա յաց նե լու հա մար, եւ որ-
տեղ նրանք խա ղաղ ու ան բա սիր լծված էին 

իրենց աշ խա տան քին՝ պա տե րազ մա կան 
թա տե րա բե մե րից հա րյու րա վոր մղոն ներ 
հե ռու: Եվ մի՞թե ամե րի կյան դես պան Մոր-
գեն թա ուն վե հանձ նա բար չէր առա ջար կում 
Թուր քի ա յից ար տաքս ված ժո ղովր դին փո-
խադ րել Ամե րի կա: Թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյան կող մից նրա առա ջար կը մեր ժե լու 
այս մի փաստն ար դեն բա վա կան չէ՞ ցույց 
տա լու հա մար, որ ռազ մա կան մի ջո ցա ռում-
նե րի շին ծու անհ րա ժեշ տու թյու նը, ըստ էու-
թյան, սոսկ մի պատր վակ էր, «անա պա տում 
վե րաբ նա կեց նե լը»՝ մի դա տարկ ար տա-
հայ տու թյուն ներ կա դա րի ամե նա ա րյու նոտ 
եղեռ նը սքո ղե լու հա մար, որի նպա տա կը ոչ 
այլ ինչ է, եթե ոչ մի ժրա ջան ու բարձր կանգ-
նած ռա սա յի իս պառ ոչն չա ցու մը» (նույն տե-
ղում, էջ 82–83):

Ձայ նակ ցե լով իր ցե ղա կից, սի ո նիզ մի 
հիմ նա դիր Թե ո դոր Հերց լին, որը XIX դա-
րի սկզբին բա նակ ցում էր սուլ թան Հա մի-
դի հետ՝ Արա րա տի ստո րո տում ապ րող հայ 
ժո ղովր դին վե րաց նե լու մա սին (նրանց նա-
մա կագ րու թյու նը հրա պա րա կել եւ նոր բա-
ցա հայ տում ներ է արել հրե ա անա չառ ցե-
ղաս պա նա գետ եւ հու մա նիստ գրող Յա իր 
Աու րո նը), Ռա դե կը 1922 թվին ռու սա կան 
«Իզ վես տիա» լրագ րում առանց խղճի խայ-
թի մե ղադ րում է ար դեն 1915–16 թվե րին 
ոչն չաց ված 1.500.000 հա յե րին. «Եվ րո պա-
կան իմ պե րի ա լիզ մի պե տու թյուն նե րը հա յե-
րին իբր վա ռոդ են գոր ծադ րում տաճ կա կան 
ֆրոն տը պայ թեց նե լու հա մար: Մարտն չող 
Տաճ կաս տա նի ղե կա վար նե րի առաջ հար ցը 
սուր կեր պով էր դրված – ապ րել կամ մեռ-
նել: Եվ խեղճ հա յե րի ա րյու նով ներ կած երի-
տասարդ թուր քե րի ձեռ քե րի մեղ քը ոչ նվազ 
չա փով ընկ նում է նաեւ անգ լի ա կան ազն վա-
ցեղ լոր դե րի եւ Ռուս ցա րա կան դիպ լո մա տի-
ա յի վրա»:

Եր կու հրե շա վոր մար դա կեր նե րին Ռա-
դե կը փոր ձում է ներ կա յաց նել բոլ  շեւ ի կյան 
ոգով՝ որ պես հա մաշ խար հա յին հե ղա փո-
խու թյան հա մար նա հա տակ ված թուր քա-
կան պրո լե տա րի ա տի զա վակ ներ. «Եվ պի-
տի ար դա րու թյուն տալ Թա լե ադ փա շա յին, 
որ կա րո ղա ցավ Խորհր դա յին իշ խա նու թյան 
նշա նա կու թյու նը հաս կա նալ նրա հա մար 
ամե նա ծանր վտանգ նե րի ժա մին: 19 թվի 
սեպ տեմ բե րին, երբ Դե նի կի նը մո տե նում էր 
Օ րյո լին, Թա լե ադ փա շան ար տա սահ մա նում 

բա նակ ցու թյուն ներ է վա րում Խորհր դա յին 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ եւ պաշտ պա նում 
է ռուս-տաճ կա կան մո տեց ման գա ղա փա րը: 
...Հին Տաճ կաս տա նը կոր ծան վել է: Այն, որ 
կոչ վում էր Երի տա սարդ Թուր քիա, չկա րո-
ղա ցավ Տաճ կաս տա նին երի տա սար դաց նել: 
… Կամ Տաճ կաս տա նը ժո ղովր դա կան կլի նի, 
կամ նա ամե նեւ ին չի լի նի: Մեզ թվում է, որ 
այս բա նը հաս կա ցել է ոչ մի այն եր կա թու-
ղա յին բան վո րի որ դի Թա լե ադ փա շան, այլ 
եւ հին սե ղա նա վոր Ջե մա լը: Այս բա նը ավե-
լի լավ պի տի հաս կա նան նրանք, ով քեր հու-
նա կան ճա կա տում տա րել են տաճ կա կան 
զին վո րի դժվա րին տան ջանք նե րը»: 

Իր ամ բողջ հոդ վա ծում Կարլ Ռա դե կը երդ-
վ յալ ոճ րա գոր ծի նման լռու թյան է մատ նում 
Մեծ եղեռ նի զոհ դար ձած հայ ժո ղովր դի 
նկատ մամբ գոր ծած ռու սա կան բոլ  շեւ իզ-
մի վրեժխնդ րու թյու նը՝ մար տի 15-ին Թա-
լեաթ փա շա յի սպա նու թյան առ թիվ: Հա ջորդ 
իսկ օրը՝ մար տի 16-ին, մի ամ բողջ ցե ղաս-
պան ված ժո ղովր դի դեմ գոր ծած հրե շա վոր 
վրեժխնդ րու թյամբ Ռու սաս տա նը Թուր քիա-
յին հանձ նեց Կար սի մար զը, Սուր մա լուի 
գա վա ռը եւ Հա յաս տա նի խորհր դա նիշ` բիբ-
լի ա կան Արա րատ լե ռը, Ադր բե ջա նին` Նա խի-
ջեւ ա նի գա վա ռը, իսկ նույն թվի հու լի սի 5-ին` 
նաեւ Ար ցա խը: 

1921 թվի մար տի 16-ի «սեւ գոր ծար քով», 
որ կնքվեց «կար միր Լե նի նի» եւ հա յի ա րյու-
նով կար միր ներկ ված Քե մա լի մի ջեւ, Հա յաս-
տա նին պատ կա նող լայ նա ծա վալ հո ղե րը 
բիբ լի ա կան Արա րատ լե ռան հետ մի ա սին 
նվի րա բեր վե ցին Թուր քի ա յին: Այդ պայ մա-
նագ րի ստո րագ րու մը Ռու սաս տա նի կող մից 
կա տա րյալ դա վա ճա նու թյուն էր ցե ղաս պա-
նու թյու նից ա րյու նա քամ եղած հայ ժո ղովր-
դի դեմ, որի զո րա վար զա վակ նե րը եւ զին-
վոր նե րը` Ալեք սանդր Սու վո րո վից սկսած, 
բա զում պան ծա լի հաղ թա նակ ներ են պար-
գեւ ել Ռու սա կան կայս րու թյա նը վեր ջին 250 
տա րում թուր քե րի դեմ մղած պա տե րազմ-
նե րում: Դա դա վա ճա նու թյուն էր նաեւ հենց 
ռուս ժո ղովր դին, որի հո գեւ որ հայ րե րը եւ 
փի լի սո փա-մտա ծող նե րը, հա վա տա լով Արա-
րա տի փրկա գործ ուժին, ասում էին. «Наше 
спасенье в горах Араратских» – «Մեր 
փրկու թյու նը Արա րա տյան լեռ նե րում է»:

Շարունակությունը՝ էջ 8
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Սկիզբը՝ էջ 5, 7
Այդ պայ մա նա գի րը մի բա ցար ձակ հա-

կա հայ կա կան գոր ծարք էր` կնքված հայ 
ժո ղովր դի եւ նույ նիսկ հայ կո մու նիստ նե-
րի թի կուն քում` Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի 
բոլ  շեւ իկ ղե կա վա րու թյան կող մից:

1844 թվի ամ ռա նը, երբ աշ խար հահռ չակ 
երկ րա բան, Բեռ լի նի Հում բոլդ տի հա մա լսա-
րա նի պրո ֆե սոր Հեր ման Աբի խը փոր ձեց 
Բա յա զե դի կող մից բարձ րա նալ Արա րա տի 
գա գա թը եւ հան դի պեց տե ղա կան իշ խա-
նու թյան ար գել քին, նա զայ րա ցած հայ տա-
րա րեց. «Երա նի՛ այն ժա մա նակ, երբ Արա-
րա տը բո լոր կող մե րից կլի նի հայ կա կան»: 
Բայց 1921 թվի մար տի 16-ի հա կա հայ կա-
կան գոր ծար քով Արա րա տը բո լոր կող մե-
րից դար ձավ թուր քա կան:

Այո՛, 1921 թվի մար տի 15-ի բեռ լի նյան 
անձ նա զոհ սխրան քին իբ րեւ վրեժխնդ-
րու թյուն, ցա վոք, հա ջոր դեց մար տի 16-ի 
մոս կո վ յան նեն գադ րուժ դա վադ րու թյու-
նը,– դրանք հա յոց պատ մու թյան այն հա-
ջոր դա կան տա րեթ վերն են, որ սե րունդ-
ներն իրա վունք չու նեն մո ռա նա լու:

2011 թվին լրա ցավ Կար սի պայ մա նագ-
րի 90-ա մյա կը: Դրա նից մի քա նի ամիս 
առաջ Հա յաս տա նի նախ կին նա խա գահ 
Սերժ Սարգ սյա նը Հա յաս տա նի եւ Ռու սաս-
տա նի մի ջեւ 25 տա րով կնքված պայ մա-
նագ րի ժամ կե տը լրա նա լուց դեռ մի քա նի 
տա րի առաջ, ան բա ցատ րե լի պատ րաս-
տա կա մու թյամբ, այն եր կա րաձ գեց մին չեւ 
49 տա րի, որի դի մաց, թվում էր, Մոսկ վան 
չե ղար կե լու է հի շյալ Կար սի պայ մա նա գի-
րը: Մինչ դեռ 2011 թվի մար տի 15-ին Կրեմ-
լում ըն դու նե լով Թուր քի ա յի վար չա պետ 
Էր դո ղա նին՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
այն ժա մա նակ վա պրե զի դենտ Դմիտ րի 
Մեդ վե դեւը նրան նվի րեց ար խի վից հա նած 
այն լու սան կա րը, որ տեղ պատ կեր ված է 
եր բեմ նի արտ. գործ. նա խա րար Չի չե րի-
նի եւ թուրք դես պա նի կող մից պայ մա նագ-
րի ստո րագր ման պա հը: Բոլ  շեւ ի կյան այդ 
ստոր գոր ծար քը հա վի տյանս չի ջնջվե լու 
հայ ժո ղովր դի հի շո ղու թյու նից եւ մշտա-
պես հի շեց նե լու է մեզ, թե մեր ռազ մա կան 
դաշ նա կի ցը իր ժա մա նա կա վոր չնչին շա-
հե րի հա մար ինչ պի սի ծանր հար ված կա-
րող է հասց նել ամե նա պա տաս խա նա տու 
պա հին:

Ֆրան սի ա ցի խո շոր վի պա սան Անա տոլ 
Ֆրանսն այս պի սի պատմ վածք ունի. մի 
խնջույ քի ժա մա նակ հռո մե ա ցի պատ րիկ-
նե րը ահա բեկ ված խո սում են Հռո մում տա-
րած ված Քրիս տո սի վար դա պե տու թյան եւ 
նրա հե տեւ որդ նե րի մա սին: Նրան ցից մե կը, 
որ ծե րու նի Պի ղա տոսն էր, հարց նում է. 

– Ո՞վ է այդ Քրիս տո սը, եւ ի՞նչ վար դա պե-
տու թյուն է դա: 

– Դա այն հրե ան է, որին դու խա չե ցիր 17 
տա րի առաջ: 

Պի ղա տո սը զար մա ցած դեմք է ըն դու-
նում եւ լա րում հի շո ղու թյու նը. 

– Ինչ-որ այդ պի սի բան չեմ հի շում,– պա-
տաս խա նում է նա:

Այս պես ահա այ սօր վա Թուր քի ան էլ Պի-
ղա տո սի նման զար մա նում է եւ ուրա նում 
հայ ժո ղովր դի դեմ իրա գոր ծած ցե ղաս-
պա նու թյու նը` ինչ-որ նման բան չի հի շում: 
Մյուս կող մից էլ` Ռու սաս տա նի ղե կա վա րու-
թյու նը մո ռա նում է, որ հա յե րի տե ղա հա նու-
թյունն ու բռնա գաղ թը դե պի Մի ջա գետ քի 
անա պատ ներ տե ղի ունե ցան հենց Ռու սաս-
տա նի պատ ճա ռով, քա նի որ երիտ թուր քե-
րը հայ տա րա րում էին, թե հա յե րը, ռուս նե-
րին սահ մա նա կից լի նե լով, մեծ վտանգ են 
ներ կա յաց նում իրենց հա մար: 

2003 թվա կա նին Երեւ ան էր եկել մի 
թուրք հայտ նի լրագ րող, որն Արա րա տը տե-
սել էր մի այն Դո ղու-Բա յա զե դից, իսկ այն 
կող մից լեռն ըն դա մե նը թեք սա րա լանջ է 
ներ կա յաց նում: Եվ ահա Երեւ ա նում, տես-
նե լով իր առ ջեւ, ինչ պես Մով սես Խո րե նա-
ցին է ասում` ուղիղ գետ նից բու սած, դե պի 
վեր խո յա ցող վե հա տե սիլ Արա րա տը, թուրք 

լրագ րո ղը հի ա ցած բա ցա կան չեց. «Ժո ղո-
վուրդն է՞լ այս լե ռը կտա ուրի շի»: Թուրք 
լրագ րո ղի այս զար ման քի մեջ կար եւ ար-
դա րա ցի նա խա տինք: Այդ օրե րին ես ելույթ 
ունե ցա «Հ1» հե ռուս տա ա լի քով ու Հան րա-
յին ռա դի ո յով, հի շե ցի այդ դեպ քը եւ թուրք 

լրագ րո ղին պա տաս խա նե ցի մեծ բա նաս-
տեղծ Ավե տիք Իսա հա կյա նի էքսպ րոմ տի 
պես կարճ ու դի պուկ բա նաս տեղ ծու թյամբ.
Արա րա տի ծեր կա տա րին դարն է 

եկել վայր կյա նի պես ու ան ցել,
Մա հա խու ճապ սե րունդ նե րի աչքն է 

դի պել լույս գա գա թին ու ան ցել.
Հեր թը հի մա քոնն է, ով թուրք, դո՜ւ էլ 

նա յիր սեգ ճա կա տին ու ան ցիր:
2021 թվա կա նի մար տի 15-ին եւ 16-ին 

լրա նա լու է Սո ղո մոն Թեհ լի րյա նի սխրան քի 
եւ հու դա բոլ  շեւ իզ մի ձեռ քով հայ ժո ղովր-
դի հայ րե նազր կու թյան 100-ա մյա կը: Ար-
դյո՞ք Փա շի նյա նին եւ Պու տի նին կհա ջող վի 
«հայ-ռու սա կան բա րե կա մու թյան» վրա-
յից քե րել հու դա իզ մի այդ սեւ խա րա նը, թե՞ 
Մեդ վե դեւը շա րու նա կե լու է իր ար ջի ծա-
ռա յու թյու նը:

Ին քը՝ Կարլ Ռա դե կը, որը Խորհր դա յին 
Մի ու թյան եւ ան գամ Ստա լի նի վե րա բե-
րյալ բազ մա թիվ կծու անեկ դոտ նե րի հե ղի-
նակ էր, 1937 թվա կա նին դա տա պարտ վեց 
10  տար վա բան տար կու թյան եւ այդ քան 
մեղմ պա տի ժը՝ սպաս վող մա հա պատ ժի 
փո խա րեն, բա ցատր վում է նրա նով, որ հե-
տաքն նու թյու նը անհ րա ժեշտ ցուց մունք ներ 
էր ստա նում նրա նից մյուս «տրոց կիստ-
նե րի» եւ Բու խա րի նի առա ջի կա դա տա-
պարտ ման հա մար: Նա սպան վեց այլ 
բան տա կից նե րի ձեռ քով Վե րին-Ուրա լ յան 
բան տում 1939 թվա կա նի մա յի սի 19-ին:
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Սկիզբը՝ էջ 6
Ինքն իր հետ մե նակ մնա լով՝ գե նե րա լը 

խար խա փում է պա լա տում: Այդ ըն թաց քում 
բնա կա նա բար աշ խար հը փոխ վում էր, եւ 
կյանքն իր թա վա լում նե րով շա րու նակ վում 
էր իշ խա նու թյան թի կուն քում, բայց այ լեւս 
գե նե րա լի իմա ցած բնա կան հարս տու թյուն-
նե րը չկան (քի նի նի ծառ, ին դի գո), «գե նե րալ, 
ոչի՛նչ չկա, բա ցի Ձեր անձ նա կան ան հատ-
նում ու ամուլ հարս տու թյու նից, որի գլխին 
ար դեն պա րա պու թյան մատն վե լու սպառ նա-
լիքն է կախ ված» (էջ 230): 

Շա րադ րան քի մեջ է հոր դում սի րո մեկ այլ 
պատ մու թյուն ծե րա ցած գե նե րա լի եւ 14-ը 
բո լո րած աղջ կա մա սին, որն իր ապա գան 
եւս նկա տի ունե նա լով՝ նրան հա մա րում է իր 
կյան քի մի ակ իմաս տը, մի ակ տղա մար դը, 
որից ավե լի լավ ոչ ոք չի տի րա պե տել սի րո 
ար վես տին: Գե նե րալն աղջ կան եւ նրա ծնող-
նե րին՝ ամ բողջ ըն տա նի քի հետ մեկ տեղ, ոս-

կու մի մեծ ճամպ րու կով թեեւ հե ռաց նում է 
երկ րից, բայց տա րի ներ անց գե նե րա լի մա-
հից հե տո վե րա դար ձած կի նը սի րով է հի շում 
նրան: Ամ բողջ կյան քում իր մի ակ տղա մար դը 
նրան է հա մա րել: Եվ հի մա, երբ վե րա դար ձել 
է, տար բեր հայ րե րից ծնված երե խա նե րի շա-
րա նը ետեւ ից գցած, մտքի մեջ այն պատ կե-
րա ցումն է, թե բո լորն էլ գե նե րա լից են ծնվել:

Այս դրա կան ալիք նե րը գե նե րա լին մարդ-
կա յին կեր պա րից չհե ռաց նե լու հա մար են:

Գե նե րա լը նաեւ ամա չում էր իր տա րի քից, 
բայց խմում էր հրա շա գործ թուր մեր, որ պես-
զի մի գի շեր վա մեջ մի քա նի ան գամ ցան կա-
նա, նույ նիսկ «երեք ան գամ երեք տար բեր 
կա նանց հետ լի նի»: Այդ պես նրան կա նայք 
էին մա տու ցում, որոնք «եր գի դա սա տուի 
հա մեստ կեց ված քով սպա սում էին նրան աշ-
խա տա սե նյա կի կի սամ թում…» (էջ 252–253): 

Բայց նա ծնվել էր որ պես բռնա կալ. Ստա լի-
նի հետ քերն ան պա կաս են նրա կեր պա րից: 
Ստա լի նի գի տու թյամբ մարդ կանց դա տա-
պար տում էին գնդա կա հա րու թյան, իսկ մա-
հա պարտ նե րը երդ վում էին նրա անու նով. 
եթե առաջ նորդն իմա նա՜ր, կվկա յեր, որ իրենք 
ար դար են: Ահա վե պի հա մա պա տաս խան 
հատ վա ծը. «Դուք հան գիստ կա րող եք քնել, 
իմ գե նե րալ, քան զի հայ րե նի քի նվի րյալ ներն 
ասում են, որ Դուք ոչինչ չգի տեք, որ այդ 
ամենն առանց Ձեր հա մա ձայ նու թյան է կա-
տար վում, որ ա՛յ, եթե իմ գե նե րալն իմա նար, 
Սա ենս դե լա Բա ռա յին նա վա հանգս տի բեր-
դի մերժ ված նե րի գե րեզ մա նո ցում երի ցուկ-
ներ ծլեց նե լու ուղար կած կլի ներ» (էջ 221): 

Այո՛, ա՛խ, եթե գե նե րալն իմա նա՜ր: Իսկ գե-
նե րա լին հրամց նում են այն, ինչ նրան ցան-
կա լի է: Կա ռա վա րու թյան պաշ տո նա թերթն 
իրեն ցան կա լի տե ղե կու թյուն նե րով տպագր-
վում էր մի այն մեկ օրի նակ՝ իր հա մար: Իսկ 
գե նե րալն իր են թա կա նե րին նա յում է մշտա-
պես նույն աչ քով՝ «...մար դիկ որ քան քիչ 
հաս կա նան, այն քան ավե լի շատ կվա խե-
նան» (էջ 253): 

Ներ քին ու ար տա քին աշ խար հի բա խումն 
առանց քա յին գիծ չէ, բայց կա: Գե նե րա-
լին երկ րի տեր հռչա կե ցին անգ լի ա ցի նե րը, 
նրանք էլ նրա իշ խա նու թյուն օրոք յու րաց նում 
են Կա րի բյան ծո վը. «...դես պան Յու ին գի ծո-
վա յին ին ժե ներ նե րը ծո վը մաս-մաս արած ու 
հա մա րա կա լած տա րան» (էջ 235): Այս տեղ 
էլ կան խիկ փող են առա ջար կում ժո ղովր-
դին, որ պես զի ցույց անի զավ թիչ նե րի դեմ, 
այս տեղ էլ «ար վես տի մարդ կանց դրանք էին 
քա ծիկ դարձ նում, Աստ վա ծա շունչն ու սի ֆի-
լի սը դրանք բե րե ցին» (էջ 236): Սուրբ Գիր քը 
ու հա մա ճա րա կը կողք կող քի՝ գե նե րա լի նույն 

չա րա միտ հա յաց քի ներ քո՝ որ պես հեր թա կան 
ծաղ րա կան մի գույն գե նե րա լի դեմ քին, ծաղ-
րա ծուի կար կա տան:

Տա նում են այն ամե նը, ին չի հա մար պա-
տե րազ մել է գե նե րա լը եւ նվա ճել իշ խա-
նու թյու նը, որ նշա նա կում է՝ ամեն ինչ մի 
նոր սկիզբ պի տի ունե նա: Սա վերջն է բո լոր 
առում նե րով: Նա խա գահն ար դեն անի րա կան 
ներ կա յու թյուն ասես լի նի՝ կրճատ ված անձ-
նա կան թիկ նա զո րով հան դերձ: Գե նե րալն 
ավե լորդ է, բայց դե ռեւս անհ րա ժեշտ, որով-
հե տեւ նրա բա ցա կա յու թյամբ նա խա րար ներն 
իրար կու տեն:

Ու նո րից կո վի ներ կա յու թյուն ավե րակ 
պա լա տում, ուր այդ անա սուն ներն ազատ 
շրջում են նա խաս րա հից մին չեւ նիս տե րի 
դահ լիճ՝ ուտե լով գո բե լեն նե րի ծաղ կած մար-
գա գե տի նե րը, ար խիվ նե րը: Գրում է. «...պա-
լատ բարձ րա ցած առա ջին կո վին տե սել էր 
հոկ տեմ բե րյան մի իրի կուն, երբ անհ նար 

էր կա տա ղի սե լա վի տակ 
մնալ դրսում» (էջ 239): Հի-
մա բա նը հա սել է նրան, որ 
իր իշ խա նա կան պա լա տում 
քնե լու տե ղի հա մար ստիպ-
ված է կռիվ տալ կո վե րի 
հետ, իսկ քունն էլ այլ բան 
չէր լի նե լու, քան մե նա վոր 
ջրա հեղ ձի երազ: Կո վե-
րի ելու մու տի ճա նա պար-
հը փա կել չի լի նում: Բայց 
նաեւ այն գի տակ ցու թյունն 
ունի, որ ավե լի լավ է կո վե-
րի հետ ապ րել, քան մարդ-
կանց: Կո վե րի, այ սինքն՝ 
անա սուն նե րի. . .  Նու յ  նը 
նաեւ հա վերն են՝ թա ռած 
փո խար քա նե րի հա գուստ-
նե րի կա խիչ նե րին:

Կո վե րից մե կից մնա ցել էր մի այն չո րա-
ցած կա շին: Հա րյու րա մյա ղե կա վա րու թյան 
տա րի նե րին դա՛ էլ պետք է լի նի: Մյուս նե րը 
շա րու նա կում էին շրջա գա յել սե նյակ նե րում 
ու մի ջանցք նե րում, ինչ պես արո տա վայ րում: 
Ան գամ սայ թա քում են ու աս տի ճան նե րից 
գայ թում: Ինչ պես նշե ցինք, պետք է են թադ-
րել, որ կա ռա վա րա կան տան այս կեն վոր կո-
վե րը, նաեւ հա վերն ու հնդա հա վե րը իշ խա-
նու թյան հա վա տա րիմ ծա ռա յող ներն են, որ 
գե նե րա լի հա յաց քի ներ քո վե րած վել են լուռ 
ու անվ տանգ կեն դա նի նե րի:

Այո՛, այդ տա նը գի շա տիչ կեն դա նի ներ 
չպետք է լի նե ին, գա զան գե նե րալն ինչ պե՞ս 
կհան դուր ժեր իր նմա նակ նե րին: Նրա շուրջ 
կա րող էին լի նել մի այն խո տա կեր ներ: Ան-
գամ շուն չկա:

Իո յի առաս պելն այս տեղ տեղ չու նի: Հի-
շենք. Իոն՝ Ար գո սի ար քա Ինա քո սի դուստ րը, 
Զեւ սի սի րու հի նե րից էր: Կնոջ՝ Հե րա յի խան-
դից զայ րա նա լով՝ Զեւ սը նրան դարձ նում է 
ձյու նա ճեր մակ հորթ: Հե րա յի ուղար կած բո-
ռից տանջ վե լով՝ կով դար ձած Իոն թա փա-
ռում է Հու նաս տա նում, Ասի ա յում, Եգիպ տո-
սում, ուր եւ վե րագտ նում է նախ կին տես քը 
եւ Զեւ սից որ դի ունե նում՝ Էպա քո սին, որը 
պետք է դառ նար հե րոս նե րի նա խա հայ րը:

Գե նե րալն ասում է շրջա պա տող նե րին. «...
ես էդ քան տխմար չեմ, որ ձեր աչ քի առաջ 
մեռ նեմ»: Այդ պես էլ լի նում է, «որով հե տեւ նա 
շա րու նա կեց փռշտալ, մին չեւ մահ վան դու ռը 
հա սավ՝ լո ղա լով միջ կե սօ րյա լու սատ տիկ նե րով 
լե ցուն ան գի տակ ցու թյան ամ պե րում» (էջ 250): 

Գե նե րա լը որ քան շրջա հա յաց, նույն քան էլ 
պար զա միտ էր: Այդ պես են բո լոր իշ խա նա-
վոր նե րը՝ հեռ վից հզոր, իմաս տուն, մո տից՝ 
սո վո րա կան մե կը: Գե նե րա լը, իր ան ցած հա-
րյուր իշ խա նա կան տա րի նե րը գնա հա տե լով, 
ամե նեւ ին մտա դիր չէր թու լա նալ իրեն շրջա-
պա տող նե րի առ ջեւ: Ինչ կմտա ծեր ժո ղո-
վուր դը, երբ թեր թե րում ու հե ռուս տա ցույ ցով 
նրան ներ կա յա ցում էին երի տա սարդ տա րի-
նե րի նկար նե րով ու ոգեւ ո րու թյամբ:

Իսկ իր առ ջեւ ման կու թյան հի շո ղու թյուն-
ներն էին. ին քը՝ լեռ նե րում սա ռույց նե րի վրա, 
մայ րը՝ աղ բա նո ցից անգ ղե րից գա ռան փո-
րո տի քը խլե լիս: Հե տո նո րից պա լա տը՝ սատ-
կած ու շրջա գա յող կո վե րով, եւ ին քը՝ Ռու բեն 
Դա րի ո յի «Ձոն Վեռ լե նին» բա նաս տեղ ծու-
թյան տողն ան գիր ասե լիս՝ Հայր մեր եւ երկ-
նա յին հրա շա գործ քնա րեր գու վար պետ…

Շա րու նա կե լի

Դա վիթ ԳԱՍ ՊԱ ՐՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր
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