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18 հունվարի  Մայր Աթոռի եւ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության 
(ՀԲԸՄ) հովանու ներքո գործող հայորդյաց տների 
տնօրենությանը

Ն.  Ս.  Օ.  Տ.  Տ.  Գա րե գին Երկ րորդ 
Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Մայր 
Աթո ռի եւ Հայ բա րե գոր ծա կան ընդ հա
նուր միու թյան (ՀԲԸՄ) հո վա նու ներ քո 
գոր ծող հա յոր դյաց տնե րի տնօ րեն նե
րին ու փոխտ նօ րեն նե րին։

Հան դիպ ման սկզբում Մայր Աթո ռի 
վար չատն տե սա կան բաժ նի տնօ րեն 
Հա րու թյուն վրդ. Կի րա կո սյա նը հա
յոր դյաց տնե րի տնօ րե նու թյան անու
նից շնոր հա վո րեց Նո րին Սրբու թյա նը 
Ամա նո րի եւ Սուրբծնն դյան տո նե րի 
առի թով՝ մաղ թե լով քա ջա ռող ջու թյուն 
եւ եր կա րա մյա ան սա սան հով վա պե
տու թյուն՝ ի փառս Հայ Եկե ղե ցու եւ 
հայ րե նի քի։

Հա յոր դյաց տնե րի տնօ րենու թյան 
անու նից Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե
տին Ամա նո րի եւ Սուրբծնն դյան տո
նե րի կա պակ ցու թյամբ իր շնոր հա
վո րանք նե րը հղեց նաեւ հա յոր դյաց 
տնե րի տես չի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար 
տի կին Լիա նա Առա քե լ յա նը։

Նո րին Սրբու թյու նը, իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ
թանք նե րը փո խան ցե լով հա յոր դյաց տնե րի տնօ րե
նու թյա նը, մե ծա պես կա րեւո րեց հա յոր դյաց տնե րի 
առա քե լու թյու նը հայ ժո ղովր դի եւ Եկե ղե ցու կյան
քում։ Վե հա փառ Հայ րա պետն իր գնա հա տան քը 
հայտ նեց հա յոր դյաց տնե րի տնօ րե նու թյա նը, ման
կա վարժ նե րին եւ վար չու թյան ան դամ նե րին՝ նա խան

ձախն դիր ու նվի րյալ աշ խա տան քի հա մար՝ հոր դո
րե լով վեր ջին նե րիս շա րու նա կել իրենց ար դյու նա վոր 
առա քե լու թյու նը մա տաղ սերն դին ճիշտ խնամք ու 
դաս տիա րա կու թյուն ապա հո վե լու գոր ծում։

Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար
վեց նաեւ հա յոր դյաց տնե րի առ ջեւ ծա ռա ցած 
խնդիր նե րի հաղ թա հար ման եւ վեր ջին նե րիս գոր
ծու նեու թյունն առա վել ար դյու նա վոր դարձ նե լու 
ուղի նե րին։ 

24 հունվարի  Աշոտ Մինասյանի՝ Պաշտպանության խորհրդի 
ներկայացուցիչներին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Սյու նյաց թե
մի թե մա կան խորհր դի ատե նա պետ, «Սի սա կան» 

ջո կա տի հրա մա նա տար, գնդա պետ Աշոտ Մի նա սյա
նի՝ Պաշտ պա նու թյան խորհր դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ 
առաջ նոր դու թյամբ Սյու նյաց թե մի առաջ նոր դա կան 
տե ղա պահ Մա կար վրդ. Հա կո բյա նի:

Խորհր դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Նո րին Սրբու թյա նը 
ներ կա յաց րե ցին կա լան քի մեջ գտնվող տիար Աշոտ 
Մի նա սյա նի նկատ մամբ իրա կա նաց վող քրեա կան հե

տապնդ ման իրա վա կան գոր
ծըն թաց նե րի ման րա մաս նե րը՝ 
մտա հո գու թյուն ար տա հայ տե
լով նրա առող ջա կան վի ճա կի 
եւ կա լան քի մեջ գտնվե լու ան
հա մա տե ղե լիու թյան առն չու
թյամբ:

Նո րին Սրբու թյու նը, բարձր 
գնա հա տան քով անդ րա դառ
նա լով տիար Մի նա սյա նի հայ
րե նան վեր ու եկե ղե ցա սեր 
գոր ծու նեու թյա նը, միա ժա մա
նակ ար ձա նագ րեց, որ Եկե ղե
ցին զերծ է մնում իրա վա կան 
գոր ծըն թաց նե րին մի ջամ
տու թյուն նե րից։ Մայր Աթո ռի 
սպա սումն է, որ դա տա վա րա
կան գոր ծըն թաց ներն իրա
կա նաց վեն անա չա ռու թյան 
ու բազ մա կող մա նիու թյան 

սկզբունք նե րով, եւ նկա տի առն վի նրա առող ջա կան 
վի ճա կը: Նո րին Սրբու թյու նը նաեւ գնա հա տանք հայտ
նեց Պաշտ պա նու թյան խորհր դին՝ իրենց մար դա սի
րա կան նա խա ձեռ նու թյան հա մար։

Հան դիպ մանն Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետն անդ
րա դարձ կա տա րեց երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ
րա վեր նե րին եւ տի րող իրա վի ճա կին՝ աղո թե լով, որ 
Տի րոջ օրհ նու թյամբ ու հա մազ գա յին ջան քե րով հաղ
թա հար վեն մեր ժո ղովր դին հու զող խնդիր նե րը։

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց

Հանրապետական 
մաղթանք Հայոց բանակի 

օրվա առիթով

Հուն վա րի 27ին, հան դի սա պե տու թյամբ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ 
Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, Ար մա վի րի թե մի 

Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցում (ք. Էջ միա ծին) Հա յոց բա նա կի օր վա կա պակ ցու
թյամբ կա տար վեց Հան րա պե տա կան մաղ թանք։

Սրբա զան արա րո ղու թյա նը ներ կա էին ՀՀ ԶՈԻ բարձ րա գույն սպա յա կան 
կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, Մայր Աթո ռի միա բան ներ եւ ՀՀ ԶՈԻ հո գեւոր առաջ
նոր դու թյան գնդե րեց ներ:

Հո գեւոր դա սը եւ արա րո ղու թյա նը ներ կա զին վո րա կան ներն ու ժո ղո վուր դը 
աղոթք բարձ րաց րե ցին առ Աստ ված Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի խա ղա ղու թյան, 
ան սա սա նու թյան ու Հա յոց բա նա կի հաղ թա կան ըն թաց քի հա մար:

Այ նու հե տեւ Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը Հա յոց բա նա կի օր վա առի թով իր 
խոսքն ուղ ղեց եկե ղե ցում ներ կա սպա նե րին, զին վոր նե րին, գնդե րեց նե րին եւ 
հա վա տա ցյալ նե րին. «Այ սօր հա մախմբ վել ենք Սուրբ Էջ միած նում Հա յոց բա նա
կի ստեղծ ման 30ա մյա կի առի թով՝ աղո թե լու մեր երկ րի խա ղա ղու թյան հա մար 
եւ հայ ցե լու, որ Տի րոջ օրհ նու թյու նը, պահ պա նու թյունն ու զո րակ ցու թյու նը միշտ 
լի նեն Հա յոց բա նա կի հետ։

Մեր հայ րե նի քի ան կա խու թյա նը հա ջոր դած երեք տաս նա մյա կում մեր բա
նակն ան ցավ հնա րա վոր ու անհ նա րին բո լոր փոր ձու թյուն նե րով, ան ցավ կազ
մա վոր ման դժվա րին ճա նա պար հը: Պար տադր ված ար ցա խյան պա տե րազ մում 
փա ռա վոր հաղ թա նակ ներ կեր տեց, նաեւ ապ րեց 44օ րյա վեր ջին պա տե րազ մի 
ար հա վիրք նե րի դառ նու թյուն ներն ու ցա վը։ Այդ իսկ պատ ճա ռով բա նա կի տա
րե դար ձի ակն կալ ված ուրա խու թյու նը չէ, որ պա րու րում է մեր սրտերն այ սօր, 
այլ սոս կա լի մոր մո քը մարդ կա յին եւ տա րած քա յին ծանր ու վշտա գին կո րուստ
նե րի եւ դե ռեւս չա մոք ված կսկի ծը մեր հո գե լույս նա հա տակ նե րի։

Այ սօր վերս տին մեր հա վա քա կան աղոթ քով Աստ ծո ար քա յու թյունն ենք հայ
ցում մեր զոհ ված հե րոս նե րի ան մահ հո գի նե րի հա մար, իսկ մեր հրա մա նա

տար նե րին ու զին վոր նե րին, որոնք քա ջա բար մա քա ռե ցին ու շա րու նա կում են 
իրենց նվի րյալ ծա ռա յու թյու նը հայ րե նի քին, մաղ թում հայ կյան ոգի եւ հայ կյան 
բազ կի հաղ թու թյուն, ամ րու թյուն, կո րով եւ իմաս տու թյուն։

Սի րե լի նե՛ր, մեր ժո ղո վուր դը պատ մու թյան ըն թաց քում հա ճախ է հայտն վել 
ամե նա տար բեր աշ խար հա քա ղա քա կան բարդ իրադ րու թյուն նե րում, երբ հար
կադր ված է եղել, կե նաց ու մա հու պայ քար մղե լով, պաշտ պա նել հայ րե նի հողն 
ու սրբու թյուն նե րը՝ ան վա րան վկա յե լով իր աստ ված սի րու թյունն ու հայ րե նա սի
րու թյու նը։ Դա րեր շա րու նակ «զի Աս տուած ընդ մեզ է» քրիս տո նեա կան խոր հա
մո զու մը եւ «վասն հա ւա տոյ, վասն հայ րե նեաց» ոգե շունչ կար գա խո սը առաջ
նոր դող են եղել հա յոց զո րա կան նե րին՝ ուղեն շե լով հայ րե նյաց պաշտ պան նե րի 
ազ գան վեր սրբա զան առա քե լու թյու նը։ Այ սօր եւս մեր կյան քում Աստ ծո ներ կա
յու թյան գի տակ ցու թյունն ու «վասն հա ւա տոյ եւ վասն հայ րե նեաց» նշա նա բա նը 
պետք է լի նեն յու րա քան չյուր բա նա կա յի նի կյան քի հա վա տամքն ու հիմ քը:

Մեր բա նա կի կազ մա վոր ման 30ա մյա տա րե դար ձի հանգր վանն առիթ 
է մեր զա վակ նե րի անձն դիր ծա ռա յու թյան գնա հա տան քի եւ ար ժեւոր ման, 
առիթ է նաեւ ինք նաքն նու թյան, գործ ված սխալ նե րին եւ թե րա ցում նե րին լուրջ 
անդ րա դար ձի, որ պես զի ի զո րու լի նենք դի մա կա յե լու մեր երկ րի առ ջեւ ծա
ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին եւ լա վա տե սու թյամբ մեր հա յացքն ուղ ղե լու դե
պի ապա գա։  էջ 2
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 էջ 1
Պար տու թյուն նե րը՝ ան դառ նա լի, եւ վեր

քերն ան բու ժե լի են մնում, եթե մե զա նում ուժ 
չենք գտնում վեր հառ նու մի ու արար ման, եթե 

գլուխ է բարձ րաց նում մե ղա վոր ներ փնտրե
լու ու պար տու թյունն իբ րեւ ան խու սա փե լիու
թյուն ներ կա յաց նե լու մո լուց քը, եթե հա վատ քը 
չի բխում ան կեղծ սրտից ու մա քուր մտքից, որ 
կա րող է Աստ ծուն մաս նա կից դարձ նել հայ
րե նի քը շե նաց նե լու եւ հզո րաց նե լու առա քե
լու թյա նը։ Երբ հա վա տա րիմ ենք գտնվել մեր 
առա քե լու թյա նը, մեր հայ րե նին ծաղ կել է, սահ
ման ներն անա ռիկ են մնա ցել, երբ ան հա վա
տար մու թյան, անար դա րու թյան որոմ է խառն
վել մեր ար դար ցո րյա նին, պարտ վել ենք, 
նա հանջ ապ րել եւ եր կիր կորց րել: Եր բեք չմո
ռա նանք առա քյա լի խոս քը. «Եթե Աստ ված մեր 
կողմն է, ո՞վ կլի նի մեզ հա կա ռակ» (Հռ. Ը 31):

Սի րե լի նե՛ր, Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի շուրջ 
ստեղծ ված իրա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված՝ 
հրա մա յա կան է ժա մա նակ նե րի պա հանջ նե
րին հա մար ժեք Հա յոց բա նա կի հզո րա ցու մը, 
որին պի տի նվիր վենք մեր ամեն կա րե լիու
թյամբ։ Մեր բա նա կի սրբա զան առա քե լու թյու նը 
պի տի շա րու նա կի մնալ մեր ժո ղովր դի ազ գա
յին ինք նու թյան եւ ազատ ու ան կախ կյան քի 
պաշտ պա նու թյու նը մեր պատ մա կան, հա րա
զատ բնօր րա նում, որ տեղ մեր նախ նիք իրենց 
հա վատ քի եւ հայ րե նա սի րու թյան անջն ջե լի 
հետքն են թո ղել։ Հա յոց Եկե ղե ցին եւ եկե ղե

ցա կա նը զո րա վիգ են Հա յոց բա նա կին, ձե՛զ, 
սի րե լի նե՛ր, հայ րե նի քի խա ղա ղու թյան ու ապա
հո վու թյան, մեր ար դար իրա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան կեն սա կան հանձ նա ռու թյան մեջ։ 

«Թշնա մին թող չա սի, թե հաղ թե ցի, կամ հա լա
ծիչ ներս ցնծան, եթե սա սան վեմ» (Սաղմ. ԺԲ 5). 
մեր բո լո րի հայ րե նան վեր ծա ռա յու թյամբ պի
տի բա ցա ռենք մեր հաս ցեին ար տա բե րու մը 
սաղ մո սա սա ցի այս խոս քե րի։ Հա վա տում ենք, 
որ փոր ձու թյուն նե րին պի տի դի մագ րա վենք 
ազ գա յին միաս նու թյամբ եւ մեր կյան քը պի տի 
պայ ծա ռաց նենք նոր հաղ թու թյուն նե րով ու հայ
րե նա շեն ձեռք բե րում նե րով։

Վերս տին հայ րա պե տա կան Մեր սերն ու 
օրհ նու թյու նը բե րե լով ամեն քիդ՝ Հա յոց բա նա
կի 30ա մյա կի առի թով, ի խո րոց սրտի հայց 
ենք բարձ րաց նում առ Աստ ված հայ րե նի քի 
պաշտ պա նու թյան դիր քե րում իրենց կյանքն 
ըն ծա յած մեր զա վակ նե րի հա մար։ Աղո թում 
ենք Հա յոց բա նա կի հրա մա նա տա րա կան կազ
մի ու զին վոր նե րի ապա հով ու ան փոր ձանք 
ծա ռա յու թյան, հաղ թա նակ նե րի եւ հայ րե նի 
եզերք նե րի խա ղա ղու թյան ու ան սա սա նու թյան 
հա մար։ Թող Տի րոջ ողոր մու թյու նը, խնամ քը եւ 
Սուրբ Աջի հո վա նին լի նեն Հա յոց բա նա կի, մեր 
հայ րե նի քի, հա մայն աշ խար հաս փյուռ մեր ժո
ղովր դի հետ, այ սօր եւ միշտ. ամեն»։

Հան րա պե տա կան մաղ թան քից հե տո 
Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի հան դի սու
թյուն նե րի դահ լի ճում տե ղի ունե ցավ պաշ տո

նա կան ըն դու նե լու թյուն, որի ըն թաց քում կա
տար վեց պար գեւա բաշ խու թյուն:

Ի գնա հա տու թյուն հայ րե նի քին մա տու ցած 
ծա ռա յու թյուն նե րի՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կո սը, ըն դա ռաջ ՀՀ ԶՈՒ հո գեւոր առաջ նոր
դու թյան միջ նոր դու թյա նը, Հա յոց Եկե ղե ցու 

«Սուրբ Ներ սես Շնոր հա լի» պատ վո բարձր 
շքան շա նի ար ժա նաց րեց ՀՀ ՊՆ եւ ԱՀ ՊԲ մի 
շարք զին վո րա կան նե րի՝ գնդա պետ ներ Կա
րեն Ջա լա վ յա նին, Ար թուր Պո ղո սյա նին, Նո
րայր Մկրտչյա նին, Գա գիկ Աս լա նյա նին, Արեն 
Սարգ սյա նին եւ Էրիկ Գրի գո րյա նին։ Նո րին 
Սրբու թյու նը «Սուրբ Ներ սես Շնոր հա լի» շքան
շան հանձ նեց նաեւ ՀՀ ՊՆ տե ղա կալ Ար ման 
Սարգ սյա նին եւ ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա
րա րու թյան գլխա վոր քար տու ղա րի տե ղա կալ 
Տիգ րան Ղա րի բյա նին։ 

Ըն դու նե լու թյան ժա մա նակ, ՀՀ պաշտ պա

նու թյան նա խա րա րի հրա մա նով, զին ծա
ռա յող նե րի հո գեւոր եւ հայ րե նա սի րա կան 
դաս տիա րա կու թյան գոր ծում զգա լի ավան դի 
հա մար մի շարք եկե ղե ցա կան ներ ար ժա նա
ցան նա խա րա րու թյան պար գեւ նե րի:

«Մար շալ Բաղ րա մյան» մե դալ շնորհ վեց ՀՀ 

ԶՈՒ հո գեւոր առաջ նորդ Մով սես վրդ. Սարգ
սյա նին։

«Անդ րա նիկ Օզա նյան» մե դա լով պար
գեւատր վե ցին քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ
նե րի հո գեւոր տե սուչ Ռու բեն վրդ. Զար գա րյա
նը, Սուրբ Շո ղա կաթ վան քի վա նա հայր Արիս 

աբղ. Տո նո յա նը, ավագ գնդե րեց Պսակ քհն. 
Մկրտչյա նը,  գնդե րեց ներ Մա նուկ քհն. Զեյ նա
լ յա նը եւ  Տրդատ քհն. Գեւոր գյա նը: «Դրաս տա
մատ Կա նա յան» մե դալ շնորհ վեց գնդե րեց ներ 
Գա գիկ սրկ. Հա կո բյա նին, Մի նաս սրկ. Կա րա
պե տյա նին, Լո րիս սրկ. Անդ րեա սյա նին, Սի մոն 
սրկ. Իգի թյա նին, Գեւորգ սրկ. Միր զո յա նին, Ար
թուր սրկ. Օհա նյա նին, Ար թուր սրկ.Արա մյա նին։

Պար գեւա բաշ խու թյու նից հե տո Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր հայ րա կան օրհ նու
թյունն ու բա րե մաղ թանք նե րը փո խան ցեց 
ներ կա նե րին։

Հուն վա րի 28ի առա վո տյան Ամե նայն Հա
յոց Հայ րա պե տը հո գեւոր դա սի ուղեկ ցու
թյամբ այ ցե լեց Եռաբ լուր, ուր կա տար վեց 
հո գե հանգս տյան արա րո ղու թյուն՝ զոհ ված 
հայ րե նյաց պաշտ պան նե րի հո գի նե րի խա ղա
ղու թյան հա մար։

Նոր նշա նա կում ներ
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 

Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հայ
րա պե տա կան տնօ րի նու թյամբ կա տար վել են նո րա
օծ եկե ղե ցա կան նե րի նշա նա կում նե րը:

Տրդատ քհն. Գրի գո րյա նը ծա ռա յու թյան է նշա
նակ վել ՀՀ զին ված ուժե րում, Սե պուհ քհն. Հա
կո բյանն ու Հով հան քհն. Հով հան նի սյա նը ծա ռա
յու թյան են կոչ վել Ար ցա խի թե մում, Տի րան քհն. 
Նա հա պե տյա նը ծա ռա յու թյան կանց նի Մա սյա ցոտ
նի թե մում, Ար տա վազդ քհն. Սի մո նյանն իր ծա ռա
յու թյու նը կբե րի Գու գա րաց թե մում, Ներ սես քհն. 
Աշուղ բա բյա նը եւ Արամ քհն. Կա րա պե տյա նը ծա ռա
յու թյան են նշա նակ վել Վա յոց ձո րի թե մում, Տիգ րան 
քհն. Հա կո բյա նը ծա ռա յու թյան է կոչ վել Սյու նյաց թե
մում, Մա ղա քիա քհն. Գեւոր գյանն իր ծա ռա յու թյու
նը կի րա կա նաց նի Արա գա ծոտ նի թե մում, Ար տա շես 
քհն. Հա կո բյանն իր ծա ռա յու թյու նը կբե րի Ուկրա ի

նա յի հա յոց թե մում, Հու սիկ քհն. Դո խո լ յա նը ծա ռա
յու թյան է կոչ վել Գե ղար քու նյաց թե մում։

* * *
Հով հան նես քհն. Մա րու քյա նը, ազատ վե լով Վա

նա ձո րի հա յոր դյաց տան հո գեւոր տես չի պաշ տո
նից, սույն թվա կա նի հուն վա րի 20ից ծա ռա յու թյան 
է կոչ վել Արա րա տյան հայ րա պե տա կան թե մում։

Պո ղոս քհն. Մի քա յե լ յա նը, ազատ վե լով «Իզ միր
լ յան» բժշկա կան կենտ րո նի հո գեւոր տես չի պաշ
տո նից, սույն թվա կա նի հուն վա րի 20ից ծա ռա յու
թյան է նշա նակ վել Մա սյա ցոտ նի թե մում։

Սա հակ քհն. Սա հա կյա նը, ազատ վե լով Արա գա
ծոտ նի թե մում ստանձ նած հո գեւոր պար տա կա նու
թյուն նե րից, սույն թվա կա նի հուն վա րի 20ից ծա ռա
յու թյան է կոչ վել Երեւա նի «Իզ միր լ յան» բժշկա կան 
կենտ րո նում՝ որ պես հո գեւոր տե սուչ:

Կարգալույծ են հռչակվել 
Մեսրոպ քհն. Խունոյանը 

եւ Պետրոս քհն. Բաղրամյանը

Հուն վա րի 20ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ
րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի հայ րա պե տա կան տնօ րի նու թյամբ 
կար գա լույծ է հռչակ վել Մես րոպ քհն. Խու նո յա նը:

Տնօ րի նու թյան հա մար հիմք է ծա ռա յել Մես րոպ քա հա նա յի կող մից հո
գեւոր ծա ռա յու թյու նից հրա ժար վե լու խնդրա գի րը։

Հայ րա պե տա կան տնօ րի նու թյամբ կար գա լույծ է հռչակ վել նաեւ Հա րա
վա յին Ռու սաս տա նի հա յոց թե մում ծա ռա յած ու հանգս տի կոչ ված, ապա 
ըն տա նի քով Միա ցյալ Նա հանգ ներ տե ղա փոխ ված Պետ րոս քհն. Բաղ րա
մյա նը՝ ԱՄՆ հա յոց արեւմ տյան թե մում հա կա կա նո նա կան գոր ծու նեու թյուն 
ծա վա լե լու եւ եկե ղե ցա կա նին ան հա րիր վար քագ ծի հա մար։

Կար գա լույծ եկե ղե ցա կան ներն այ սու հետ կդաս վեն աշ խար հա կան նե րի 
շար քին՝ Ար թուր Խու նո յան եւ Ար մեն Բաղ րա մյան ավա զա նի անուն նե րով:

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
տեղեկատվական համակարգի

Հանրապետական մաղթանք Հայոց բանակի օրվա առիթով
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Նիկոլ Դուման —155
«Ի՛նչ էլ լի նի, թե՛ թշնա մուն եւ թե՛ բա րե կա մին հար գանք ու պատ կա ռանք ներշն

չո ղը, դժբախ տա բար, դեռ կո պիտ ուժն է: Եվ մի ազգ, եթե ուզում է մնալ հարգ ված, 
եթե չի ուզում կոր չել, պետք է լի նի զեն քի ըն դու նակ. միշտ պետք է լի նի կազմ ու 
պատ րաստ ինք նա պաշտ պա նու թյան հա մար, մա նա վանդ քա ղա քա կան ցնցում նե րի 
վայր կյան նե րում»:

«Ով կար ծում է, թե ինք նա պաշտ պա նու թյան ապա հո վու մը կա րե լի է ձեռք բե րել 
միշտ մնա լով պաշտ պա նո ղա կան սահ ման նե րում, նա չա րա չար սխալ վում է: Պաշտ
պա նո ղա կան սահ ման նե րում ապա հով մնա լու հա մար հար կա վոր է, որ հար ձակ
ման են թարկ վող կողմն ընդ հար ման բո լոր կե տե րում լի նի թվով ավե լի, քան հա կա
ռա կոր դը, որա կով բարձր եւ ունե նա ավե լի կա տա րե լա գործ ված զեն քեր ու առատ 
ռազ մամ թերք: Բայց որով հե տեւ բո լոր կե տե րում ան կա րե լի է ունե նալ այդ առա վե
լու թյուն նե րը, ուս տի անհ րա ժեշտ է դառ նում որո նել կռվի հա մար ուրիշ՝ ավե լի նպա
տա կա հար մար գոր ծե լա կերպ (տակ տի կա): …Պետք է հար ձակ ման փո խա րեն ան
պատ ճառ հա տու ցել ան հա պաղ, որ պես զի հար ձակ վո ղը չխրա խուս վի ան պա տիժ 
հաղ թու թյու նից եւ չա նի նո րա նոր քայ լեր: Այս տե ղից պարզ երեւում է, որ եր կու դեպ
քում էլ հա կա հար ձա կու մը դառ նում է ան խու սա փե լի»:

Նի կոլ Դու ման

Հայ ժո ղովր դի ազ գա յինազա տա
գրա կան շարժ ման ան զու գա կան 

գոր ծիչ նե րից է Նի կոլ Դու մա նը, որն իր 
անջն ջե լի հետքն է թո ղել հա յոց ազա տա
մար տի պատ մու թյան էջե րում: Նա եղավ 
հայ ժո ղովր դի հա մախմբ ման ու Հա յաս
տա նի ազա տագ րու թյան հա մար պայ քա րի 
առաջմ ղիչ ուժը եւ գա ղա փա րա խո սը, բո լոր 
հնա րա վոր ու անհ նար մի ջոց նե րով, անձ
նա զո հու թյամբ լծվեց իր բաղ ձան քը կյան քի 
կո չե լու նվի րա կան գոր ծին:

Նի կոլ Դու մա նի կյանքն ու գոր ծը, մտքե
րը, խստա պա հան ջու թյունն ու անմ նա ցորդ 
նվի րու մը ան կոտ րում կամք, սե փա կան 
ուժե րի նկատ մամբ վստա հու թյուն եւ հաղ
թա նա կի հույս ներշն չե ցին հայ ազա տա
մար տիկ նե րին, ազ գի ու հայ րե նի քի պաշտ
պան ու պա հա պան քա ջա մար տիկ նե րին:

Ան վա նի հայ դուկ, ՀՅԴ կու սակ ցու թյան 
ան դամ Նի կոլ Դու մա նը (Նի կո ղա յոս Տեր
Հով հան նի սյան) ծնվել է քա հա նա յի ըն տա
նի քում 1867  թ. հուն վա րի 12ին Ար ցախ 
աշ խար հի Խա չեն գա վա ռի Ղշլաղ գյու
ղում (այժմ՝ գյուղ Ծաղ կա շատ, Աս կե րա նի 
շրջան): Գրա ճա նաչ է դար ձել քա հա նա հոր 
շնոր հիվ, իսկ ինը տա րե կա նում ըն դուն վել է 
Շու շիի թե մա կան դպրո ցը: 1887 թ. ավար
տե լով դպրո ցը՝ Նի կոլ Դու մանն աշ խա տան
քի է ան ցել թե մա կան խորհր դում, ապա 
2—3 տա րի ուսուց չու թյուն է արել Հյու սի
սա յին Կով կա սի հայ կա կան դպրոց նե րում: 
1891 թվա կա նից նա ուսու ցիչ է աշ խա տել 
Ատր պա տա կա նի Թավ րիզ քա ղա քի հա յաբ
նակ Լի լա վա թա ղի դպրո ցում: Դա շատ լավ 
հաշ վարկ ված ու գի տակց ված քայլ էր. Նի
կոլ Դու մա նը շատ էր կա րեւո րում ուսուց չի 
դերն ազա տագ րա կան պայ քա րը գա ղա
փա րա պես նա խա պատ րաս տե լու գոր ծում: 
Դու մա նը, որ պես իս կա կան ուսու ցիչ, գնաց 
դե պի ժո ղո վուր դը, շփվեց ու գե րա զանց 
ճա նա չեց հա րա զատ ժո ղովր դին, գիր ու 

գրա կա նու թյուն սո վո րեց րեց, ժո ղովր դի մեջ 
արթ նաց րեց ջերմ ու նվի րյալ հայ րե նա սե րի 
ազա տա սի րա կան ոգին:

Մի քա յել Վա րան դյա նի դի պուկ նկա րագ
րու թյամբ՝ բարձ րա հա սակ, նի հար, ջլուտ 
ու ոսկ րոտ, մեջ քը փոքրինչ կո րա ցած, 
սեւ, կայծկլ տող աչ քե րով, ուժեղ, խու զար
կու նայ ված քով Դու մանն ուներ պայ ծառ 
միտք, արագ ըմբռ նող էր, ինք նավս տահ 
ու կո րո վի, հան դուգն եւ ահեղ: Հրա մա նա
տար էր՝ սիր տը՝ պող պատ, խոս քը՝ կտրուկ, 
վճի ռը՝ ան դառ նա լի: Նի կոլ Դու մա նը դա
ժան ու անխ նա էր ոսոխ նե րի ու ներ քին 
թշնա մի նե րի, դա վա ճան նե րի նկատ մամբ: 
Նա շան տա ժիստ նե րի, դա սա լիք նե րի, ան
կար գա պահ զին վոր նե րի ու մատ նիչ նե րի 
խա րա զանն էր ու պա տու հա սը: Նույ նիսկ 
քրդե րը եր գեր հյու սե ցին նրա վա րած կռիվ
նե րի եւ փայ լուն ճա կա տա մար տե րի շա րա
նի մա սին:

Թավ րի զում եր կու տա րի աշ խա տե լուց 
հե տո Նի կոլ Դու մա նը տե ղա փոխ վում է Սալ
մաս տի Ղա լա սար (Կա լա սար) գյուղն ու շա
րու նա կում ուսու ցիչ աշ խա տել: Նա նպա
տա կաս լաց կեր պով մո տե նում էր Էրգ րի 
սահ ման նե րին, որ պես զի սահ մա նա մերձ 
գյու ղե րում կու սակ ցա կան ու մար տա կան 
կա ռույց ներ ստեղ ծի: Շու տով նա կապ է 
հաս տա տում Դե րի կի վան քի (Սալ մաստ 
քա ղա քից մոտ 20 կմ դե պի հյու սիսարեւ
մուտք՝ պատ մա կան Զա րեւան դի Ս. Աստ
վա ծա ծին վանք) շրջա կա 4 հայ կա կան 
գյու ղե րում գոր ծող հայ դու կա յին խմբե րի 
հետ: Հենց Դե րի կից էլ սկսվում է նրա մար
տա կան ուղին: Ստեղծ վում է «Վրեժ» մար
տա խում բը, որը պետք է անց ներ ՎանՎաս
պու րա կան: Դաշ նակ ցու թյու նը մեր ժում է 
Նի կոլ Դու մա նի՝ խմբի իրա կա նաց նե լիք 
աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցե լու հա մառ 
պնդում նե րը:

1895 թ. Նի կոլ Դու մա նը Սալ մաս տից մեկ
նում է Թիֆ լիս եւ մաս նակ ցում ՀՅԴի շրջա
նա յին ժո ղո վին: Այս տեղ նա ծա նո թա նում 
է Քրիս տա փոր Մի քա յե լ յա նի եւ Սի մոն Զա
վա րյա նի հետ, ծնվում է նրանց մտեր մու
թյու նը, որը շա րու նակ վում է մին չեւ նրանց 
կյան քի վեր ջը:

Վաս պու րա կա նի հա յու թյա նը զի նե լու եւ 
ինք նա պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու 
նպա տա կով Վա նի հե ղա փո խա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րը հան գա նա կու թյուն են 
կա տա րում: Հան գա նակ ված մի ջոց նե րով 
զենք գնե լու նպա տա կով Վա նից Պարս կաս
տան են գա լիս հե ղի նա կա վոր փոր ձա ռու 
ֆի դա յի ներ: Զեն քե րը տե ղա փո խե լու հա
մար Վա նից Սալ մաստ, ապա Դե րի կի վանք 
է հաս նում Դու մա նի գլխա վո րած զին ված 
ջո կա տը: Խում բը, Դե րի կի վանք հաս նե
լով, հայտն վում է քրդե րի պա շար ման օղա
կում: Այս ան գամ Դու մա նի խմբում կա յին 
ըն դա մե նը 12 հրա ցան եւ 25 ատր ճա նակ, 
իսկ մնա ցած ներն ան զեն հա յեր էին, որոնք 
եկել էին զենք տե ղա փո խե լու հա մար: Դու
մանն ան զեն մարդ կանց հրա հան գում է, որ 
պատս պար վեն վան քի պա տե րի հե տեւում, 
իսկ զենք ունե ցող նե րին տա լիս է որո շա կի 
հանձ նա րա րու թյուն ներ. Շե րոն, խմբա պետ 
Մի քոն, Հա կո բը եւ Մա նու կը ամ րա նում են 
վան քի հյու սի սա րեւմ տյան կող մում գտնվող 
բլրի վրա: Իսկ ին քը՝ Նի կոլ Դու մա նը, երեք 
հայ դուկ նե րով դիր քա վոր վում է վան քի հա
րեւա նու թյամբ գտնվող ավե րակ նե րում, 
մնա ցած ֆի դա յի նե րը բարձ րա նում են վան
քի տա նի քը:

 էջ 5, 8

Մար սել Պա նյո լը (ֆրան սիա ցի հայտ նի դրա մա տուրգ եւ կի նոս ցե նա րիստ) գրել է դրա
մա տի կա կան մի հայտ նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն, որի հե րո սը Հու դան է: Ահա թե դա վա

ճանն ինչ է բա ցա կան չում անձ կու թյան մեջ, իր չար գործն անե լուց հե տո. «Իսկ հի մա ի՞նչ 
եմ անե լու. այ լեւս չեմ կա րող առա քյալ լի նել. նրանք վա նում են իրեն ցից, բայց ես հաս կա
նում եմ նրանց. ո՞վ կըն դու նի մկրտու թյուն Հու դա յի ձեռ քից: Այ լեւս բրու տա գործ չեմ կա րող 
լի նել. ո՞վ կու զե նա իր յու ղը պա հել մի կճու ճի մեջ, որը հուն ցել է Հու դան: Այ լեւս չեմ կա րող 
մշա կել իմ հոր խա ղո ղի այ գին. ո՞վ կու զե նա խմել Հու դա յի քա շած գի նին: Այ լեւս չեմ կա
րող ըն տա նիք կազ մել. ո՞վ կու զե նա լի նել Հու դա յի որ դին: Իմ հի շա տակն անիծ ված է հա
վի տյանս հա վի տե նից, լա վա գույն նե րը հրա ժար վե լու են աղո թել ինձ հա մար, այ լեւս եր բեք 
ոչ մի երե խա չի մկրտվի իմ անու նից (...). ես ջարդ ված գոր ծիք եմ, որն այ լեւս ոչ մի բա նի 
պետք չէ»։

Հու դա յի անու նը եղ կե լի է դար ձել եւ հո մա նի շը ստո րու թյան ու նեն գու թյան: Հու դան 
դար ձել է չա րու թյան մարմ նա վո րում: Բայց չմո ռա նանք. Հու դան նույն պի սի մարդ է, ինչ
պես եւ մենք: Նա հայտն վում է Ավե տա րան նե րում բո լոր այն գոր ծող ան ձանց մի ջեւ, որոնք 
հա վաք ված են Հի սուս Քրիս տո սի շուր ջը: Նրանց մեջ մենք պի տի ինք ներս ճա նա չենք մեզ. 
նրանց մի ջո ցով մենք հան դի պում ենք Տի րո ջը. Հու դա յին չպետք է դարձ նել չա րի քի գեր
մարդ: Շատ հեշտ կլի ներ հրա ժար վել ու սո վո րել այն դա սը, որ նա տա լիս է: Աստ վա ծաշն
չյան գրքե րը մեզ թույլ են տա լիս Հու դա յին ըմբռ նել խո ցե լի մար դու իր դրու թյան մեջ ու 
հե տեւել մարդ կա յին նրա ող բեր գու թյա նը, մարդ, որը սխալ է գոր ծել:

* * *
Նախ մի հարց է առա ջա նում. ո՞րն էր այն 

ճշգրիտ դե րը, որ Հու դան խա ղաց Հի սու սի 
վեր ջին օրե րի ըն թաց քում Երու սա ղե մում: 
Ի՞նչ արեց նա իրա կա նում: Սրա պա տաս

խանն է. նա գնաց քա հա նա նե րի ու նա հա
պետ նե րի մոտ, նրանց առա ջար կեց որո
շա կի գու մա րի դի մաց Հի սու սին հանձ նել 
իրենց ձեռ քը: Ոս տի կան նե րին ու զին վոր
նե րին տա րավ Գեթ սե մա նիի այ գի: Իր համ
բույ րով նա ցույց տվեց նրան, ում պետք էր 
ձեր բա կա լել: Սա ճիշտ է, եւ սա կայն ամեն 
ինչ չէ, որ աս վում է այս տեղ: Մեր Տեր Հի
սուս Քրիս տո սի չար չա րան քի փաստն 
ուսում նա սի րել նշա նա կում է վե րապ րել այդ 
վճռո րոշ ժա մերն այն պես, ասես մենք էլ 
այն տեղ ենք գտնվել: Պետք է զգալ, թե ինչ
պես են թրթռում այդ մարդ կանց մար մին
ներն ու հո գին, եւ պար զո րոշ տես նել կա
տար վող դրա մա յի զար գա ցու մը: Արդ, նա, 
ով կար դում է այդ հատ ված նե րը լար ված 
ուշադ րու թյամբ, ան պայ մա նո րեն ցնցվում 
է մի ան հե տեւո ղա կա նու թյու նից. դեպ քե
րը չըն թա ցան ըստ նա խա տե սա ծի: Կար մի 
կազմ ված ծրա գիր, հաս տատ ված ժա մա
ցու ցակ, բայց ամեն ինչ խառն վեց իրար:

Երու սա ղե մի քա ղա քա կան պա տաս
խա նա տու նե րը, ան հանգս տա ցած Հի սու
սի ժո ղով րա դա կա նու թյու նից (մի՞թե չգո

ռա ցին Տա ճա րի մեջ. «Օվ սան նա՜, որ դի 
Դավ թի» (Մատթ. ԻԱ 15), սկսե ցին իրար 
մեջ խորհրդ կա ցել ու դավ նյու թել: Նրանք 
վճռում են, որ մահ վան են դա տա պար տե
լու խռո վու թյուն հրահ րո ղին: Բայց նրանք, 

ինչ պես տե ղե կաց նում են Մատ թեոսն ու 
Մար կո սը, զգու շա վոր են ու շրջա հա յաց: 
Գոր ծո ղու թյու նը «չպետք է տե ղի ունե նա 
տո նա կա տա րու թյան ժա մա նակ, որ պես
զի ժո ղովր դի մեջ խռո վու թյուն չընկ նի» 
(Մատթ. ԻԶ 5): Ես գի տեմ, որ Ավե տա րան
նե րի հայտ նի թարգ մա նու թյուն ներն ար դեն 
իսկ դրանց մեկ նա բա նու թյունն են ըստ էու
թյան: Հու նա րեն բնա գիրն ասում է. «տո
նա կա տա րու թյան ժա մա նակ». դա կա րող 
է նշա նա կել ուխ տա վոր նե րի ան սահ ման 
բազ մու թյուն, որ հա վաք վել էին Երու սա ղե
մում՝ հրեա կան Զատ կի ու առանց թթխմո
րի հա ցի տո նը նշե լու: Այդ պես է ասում 
Աստ վա ծա շուն չը՝ թարգ մա նե լով «ոչ տո նի 
ժա մա նակ»: Ես, սա կայն, կար ծում եմ, որ 
առաջ նորդ նե րի մտադ րու թյունն էր Հի սու
սին ձեր բա կա լել ու դա տա պար տել ոչ թե 
ամ բո խից հե ռու, այլ տո նից հե տո: Եր կու 
պատ ճառ խո սում են այդ վար կա ծի օգ տին:

Նախ, 21—22 գլուխ նե րի մեջ, Մատ թեո սը 
հա վաս տում է այն վա խի մա սին, որ քա
հա նա ներն ու նա հա պետ նե րը տա ծում էին 
ամ բո խի հան դեպ:  էջ 7, 8

ՀՈՒԴԱՆ

Նիկոլ Դումանի կիսանդրին Դիլիջանում.  
գործ՝ Հովհ. Մուրադյանի

ՄԱՐԿ ԿՈՀԼԵՐ
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ԺԲ

Ա յ սօր վա մի ջին եւ երի տա սարդ սերն դի 
ար ձա կա գիր նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն

նե րի մեջ պա տե րազ մը որոշ չա փով ստա
նում է նոր մեկ նա բա նու թյուն: Զո րայր Խա
լա փյա նի, Հով հան նես Մել քո նյա նի եւ ուրիշ 
շատ ար ձա կա գիր նե րի պա տե րազ մա կան 
գոր ծե րում ձեւա վոր վում է հե րո սի մի նկա
րա գիր, որն առա վել չա փով բնո րոշ վում է 
այդ իրա վի ճա կին հատ կան շա կան ող բեր

գա կան ճա կա տագ
րով:  Պա տե րազ մի 
մա կե րե սա յին, նկա
րագ րա կան հաղ թա
հա րու մը հո գե բա նա
կան նոր շեր տեր է 
բա ցա հայ տում պա
տե րազ մի մաս նակ
ցի, ակա մա զին վոր 
դար ձած մար դու հո
գե բա նու թյան մեջ: 
Ա յ ս  տ ե  ս ա  կ ե  տ ի ց 
նշված գոր ծե րի հետ 
մեկ տեղ առանձ նա
նում է նաեւ Ռու բեն 
Հով սե փյա նի «Ճիչ» 
վի պա կը: Թի կուն քի 
սերն դի պա տե րազ
մա կան գրա կա նու
թյունն ան մի ջա կա նո
րեն կրում է նույն այդ 
սերն դի կեն սա ճա
նա չո ղու թյան դրոշ
մը: Ստեղծ վում է ոչ 
թե պա տե րազ մա կան 
կյան քի տա րեգ րու
թյու նը՝ դեպ քե րի ու 

իրա դար ձու թյուն նե րի փաս տագ րու թյան 
գե ղար վես տա կան շա րադ րան քը, այլ մար
մին են առ նում օրե րի ցա վը, թի կուն քի 
դժվա րին կյան քը, որ գո յա նում են հա ցի 
հեր թե րից, տա նը մնա ցած նե րի կծկված 
սրտե րից, մի լավ լու րի տեւա կան սպա
սու մից, սեւ թղթե րից, տուն վե րա դար ձող 
հե նա կա վոր, հաշ ման դամ մարդ կան ցից, 
ռազ մա ճա կա տա յին գծից եկող առա ջին 
տա րի նե րի նա հան ջի լու րե րից, սրանրա 
պատ մու թյուն նե րից, սո վից, ցրտից եւ բա
զում այլ բա նե րից: Սերն դա յին հո գե բա նու
թյան դիր քե րից փոխ վում է պա տե րազ մի 

ճա նա չո ղու թյան եւ վե րար տադր ման տե
սան կյու նը:

Պա տե րազ մը վի րա վո րել եւ թի կունք է նե
տել Սեդ րա կին, Գեւոր գին, Սա հա կին: Սեդ
րա կի մի ոտ քը փայտ է: Սեդ րա կը խեղ դում 
է քա ղա քում թա փա ռող բո լոր շնե րին, որով
հե տեւ հի շո ղու թյու նը սար սա փե լի պատ
կեր ներ է կեն դա նաց նում: Սեդ րակն ինքն 
իր մեջ փոր ձում է հաղ թել պա տե րազ մը, 
սա կայն իր մա քա ռում նե րի մեջ այ նուա
մե նայ նիվ պարտ վում է՝ հի շո ղու թյուն նե րի, 
վա խի ու սար սա փի ահա վոր ճնշման ազ դե
ցու թյամբ: Եվ մի երե կո շնե րին խեղ դե լիս մի 
գամփ ռի ատամ նե րը խրվում են նրա կո կոր
դը: Գեր մա նա կան շնե րը գզգզե ցին նրան, 
իսկ այդ վի ճա կի հի շո ղու թյունն ու դրա թո
ղած հե տեւանք նե րը՝ սպա նե ցին: Սեդ րա կը 
մեռ նում է՝ իր մեջ շա րու նակ վող պա տե րազ
մը ճզմե լու ճա նա պար հին: Նա ցան կա նում 
էր իր մեջ եւս հաղ թել պա տե րազ մը եւ բո լոր 
սար սափ նե րի առաջ հաս տա տել իրեն՝ թեեւ 
թե րի, փայ տե ոտ քով, բայց հաղ թա նա կող 
Սեդ րա կին: Սա կայն նրա հաղ թա նակն ու 
պար տու թյու նը կողք կող քի են:

Գեւոր գը մեռ նում է հի վան դա նո ցում: 
Պա տե րազ մը խլում է նրա նից ապ րե լու 
իրա վուն քը:

Սեդ րա կի եւ Գեւոր գի կի սատ մնա ցած 
կյան քը շա րու նակ վում է Սա հա կի մեջ, 
որ իր եւ իր նման նե րի ծա մածռ ված կյան
քի տա ժանքն է քա շում: Սա հա կը դե ռեւս 
ողջ էր, իսկ կի նը նրա անու նով սեւ թուղթ 
է ստա նում: Մի լի ցիա յի մա յոր Բաբ կե նը 
փոս տա տա րից վերց նում է նրա հե տա
գա նա մակ նե րը եւ Սա հա կին կա մացկա
մաց դուրս մղում կնոջ՝ Սա նա մի հի շո ղու
թյուն նե րից: Սա հա կը դառ նում է կրկնա կի 
դժբախտ: Հե ռա ցող եր ջան կու թյու նը նրան 
հասց նում է լի նելչլի նել հաս կա ցու թյուն նե
րի սե փա կան փոր ձից ու ճա կա տագ րից ել

նող իմաս տա վոր ման: Կու տակ վող խո հե րը 
նրա մեջ կար ծես հա մա հար թում են լի նել
չլի նե լու տար բե րու թյու նը, որով հե տեւ լի նելն 
այ լեւս չու նի ար ժե քի ներ քին բո վան դա
կու թյու նը, եւ հե տա գա տա րի նե րը պետք է 
դառ նան իզուր քարշ տված մի շան կյանք, 
իսկ չլի նելն այն քան էլ ցավ չէ, որով հե տեւ 
նա ար դեն դուրս է մղվել կյան քից, կորց րել 
է տե ղը շար քում եւ ավե լորդ լի նե լու տագ
նապ է զգում:

Հով սե փյա նը չի ջա նում զգա յա վառ հե
րո սա կա նու թյամբ մարմ նա վո րել հե րոս նե
րին: Գեւոր գը, Սա հա կը, Սեդ րա կը դա ռը 
ճշմար տու թյուն նե րի կրող ներ են: Մո տա լուտ 
մահ վան սահ մա նա յին հո գե վի ճա կը մին չեւ 
վերջ բա ցում է նրանց էու թյու նը, եւ ամեն 
ինչ դառ նում է մերկ ու թա փան ցիկ: Լի նել
չլի նե լու խա ղը տա նուլ տված մարդ կանց 
սպա սում է հո գե կան կո ղո պու տը, ներ քին 
ամա յու թյու նը, մե նա կու թյու նը: Եվ ցավն այն 
է, որ մե նու թյան սար սափն ան մի ջա պես 
մահ վան աչ քե րին նա յե լիս չկար, քա նի որ 
տա նը սպա սող ներ կա յին: Իսկ երբ կոր չում 
է ամեն ինչ, ար դեն սկիզբ է առ նում գո յու
թյան ող բեր գա կան մի փի լի սո փա յու թյուն: 
Կի սատ է մնում գո յու թյան ըն թաց քը, եւ դա 
ոչ միայն մե ռած նե րի հա մար, այ լեւ ող ջե րի. 
«Քա նի կի սատ ապ րած մար դիկ են ծխում 
իմ մեջ, քո մեջ, ող ջե րի մեջ»: Այս վի ճա կում 
ար դեն Սա հա կի եւ նրա նման նե րի հա մար 
միեւ նույն է՝ կմնա՞ն թի կուն քում, կշա րու նա
կե՞ն կի սատ մնա ցած կյան քը, թե՞ կմեկ նեն 
ռազ մա ճա կատ՝ մահ վան հետ «պահմ տո
ցի» խա ղա լու: Կեն սա փի լի սո փա յու թյան այս 
եղա նա կը նո րու թյուն է եւ պայ մա նա վոր ված 
է ճգնա ժա մի մեջ գտնվող ան հա տի հո գե
բա նա կան ճշմար տու թյուն նե րի վեր հա նու
մով: Պա տե րազ մա կան վի ճա կը հիմ նի վեր 
վե րա փո խում է կե ցու թյան իմաստն ու երա
զան քի տա րո ղու թյու նը:  էջ 6

Մու րա ցա նի «Գեւորգ Մարզ պե տու նի» 
պատ մա վեպն անձ նա զո հու թյան, հայ

րե նա սի րու թյան, ար տա քին նվա ճո ղի դեմ 
զեն քով դուրս գա լու մի հզոր քա րոզ է, որը 
գրվել եւ հրա տա րակ վել է 1896 թ.։ Վե պը 
Մու րա ցա նի ռո ման տի կա կան պատ մա փի
լի սո փա յու թյան ամե նա փայ լուն ար տա հայ
տու թյու նը հան դի սա ցավ։ Սա գե ղար վես
տա կան խո շոր հաղ թա նակ էր, որը տար բեր 
առում նե րով հարս տաց րեց ժան րի ար
վես տը։ Մու րա ցանն իր վե պը գրել է 1895—
1896  թթ. հայ կա կան ջար դե րի առի թով: 
Սուլ թան Հա միդն արեւմ տա հա յե րի ազա
տագ րա կան շար ժում նե րը ճնշե լու, Հայ
կա կան հար ցին վերջ տա լու նպա տա կով 
կազ մա կեր պեց արեւմ տա հա յե րի զանգ
վա ծա յին կո տո րած ներ։ Այդ կո տո րած ներն 
սկսվե ցին 1890ական թթ. սկզբնե րին, 
բայց մեծ չա փե րի հա սան հատ կա պես 
1895—1896 թթ.։ Բռնա կա լա կան Թուր քիան 
ա րյան մեջ խեղ դեց Սա սու նի հա յու թյա
նը։ Այդ կո տո րած նե րի հե տեւան քով թուր
քա կան յա թա ղա նի զոհ գնաց ավե լի քան 
երեք հա րյուր հա զար հայ։ Գրե թե այդ քան 
էլ գաղ թեց։ Արեւմ տա հա յու թյան որոշ մասն 
էլ հար կադր ված դա վա նա փոխ վեց՝ ըն
դու նե լով մահ մե դա կա նու թյուն։ Ժո ղովր դի 
ապ րած այդ ծանր ող բեր գու թյու նը չէր կա
րող անն կատ անց նել մեր գրա կա նու թյան 
կող քով։ Այս իրա դար ձու թյուն նե րը հու զել 
են մեր լա վա գույն հե ղի նակ նե րին՝ Հով հան
նես Թու մա նյա նին, Ավե տիք Իսա հա կյա նին, 
Հով հան նես Հով հան նի սյա նին, Մու րա ցա
նին: Լի նե լով իր ժո ղովր դին հա վա տա րիմ 
զա վակ՝ Մու րա ցա նը լիո վին կի սում է իր 
ազ գին պա րու րած ցավն ու դժբախ տու թյու
նը։ Կա տա րե լով հե տա զո տա կան հիմ նա
վոր աշ խա տանք, ուսում նա սի րե լով X դա րի 
Հա յաս տա նի դրու թյու նը, հա մե մա տե լով եւ 

հա մադ րե լով սկզբնաղ բյուր նե րը, վերս տու
գե լով ու կա պակ ցե լով իրա դար ձու թյուն
նե րը՝ Մու րա ցա նը գրում է հայ դա սա կան 
պատ մա վե պի մնա յուն ար ժեք նե րից մե կը՝ 
«Գեւորգ Մարզ պե տու նի» պատ մա վե պը։ 
Կա րե լի է թվար կել պատ մա կան աղ բյուր
նե րի այն ոչ լրիվ ցու ցա կը, որից օգտ վել է 
Մու րա ցա նը վե պը գրե լու ըն թաց քում. Հով
հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի՝ «Հա յոց պատ
մու թյուն», Թով մա Արծ րու նի եւ Անա նուն՝ 
«Պատ մու թյուն Արծ րու նյաց տան», Ստե
փա նոս Տա րո նե ցի Ասո ղիկ՝ «Պատ մու թյուն 
Տիե զե րա կան», Մով սես Կա ղան կատ վա
ցի՝ «Պատ մու թյուն Աղ վա նից աշ խար հի», 
Ղեւոնդ՝ «Պատ մու թյուն», Մխի թար Այ րի
վա նե ցու, Կի րա կոս Գան ձա կե ցու, Սա մուել 
Անե ցու, Սե բեո սի, Արիս տա կես Լաս տի վեր
ցու, Մի քա յել Չամ չյա նի աշ խա տու թյուն նե
րը։ Մենք առա վել հան գա մա նո րեն քննու
թյան ենք առել վե պի ստեղծ ման հա մար 
հիմ նա քար հան դի սա ցող հե տեւ յալ եր կու 
սկզբնաղ բյուր նե րը՝ Հով հան նես Դրաս խա
նա կերտ ցի՝ «Հա յոց պատ մու թյուն», եւ Թով
մա Արծ րու նի ու Անա նուն՝ «Պատ մու թյուն 
Արծ րու նյաց տան»:

Պատ մու թյունն ըն դու նե լով որ պես ուղե
նիշ եւ պատ մու թյու նից դա սեր քա ղե լով՝ 
Մու րա ցա նը գրում է իր հայտ նի պատ մա վե
պը՝ «Գեւորգ Մարզ պե տու նի»ն: Վեպն ունի 
պատ մա գե ղար վես տա կան մեծ ար ժա նիք:

Գառ նու ամ րո ցի՝ «Հայ կազն նա հա պե
տի այս դաս տա կեր տի» նկա րագ րու թյամբ 
է սկսվում «Գեւորգ Մարզ պե տու նի» պատ
մա վե պը։ Պա տումն սկսվում է դեպ քե րի 
հե տա դարձ վեր լու ծու թյամբ: Հա յոց գա
հին իշ խում են Բագ րա տու նյաց հարս
տու թյան ար քա նե րը։ Վե պի պատ մա կան 
հատ վա ծի զգա լի մա սը Մու րա ցանն ապա
հո վել է Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցու 

«Հա յոց պատ մու թյան» մի ջո ցով։ Պատ
մի չն իր պատ մու թյու նը գրել սկսել է Բագ
րա տու նյաց թա գա վո րու թյան բա վա կա
նին խառ նակ շրջա նում՝ կյան քի վեր ջին 
տա րի նե րին: Օգտ վե լով իրեն նա խոր դող 
պատ միչ նե րից՝ հատ կա պես Խո րե նա ցուց, 
նա սկսում է իր պատ մու թյու նը Նոյ նա
հա պե տից եւ հա մա ռոտ կեր պով ներ կա
յաց նում հա յոց պատ մու թյու նը՝ հասց նե լով 
մին չեւ իր ապ րած ժա մա նակ նե րը: Պատ
մի չը հան գա մա նո րեն պատ մում է Բագ
րա տու նյաց հարս տու թյան ձեւա վոր ման, 

ար քա նե րի հա ջոր դա կա
նու թյան, թշնա մի նե րի եւ 
նրանց բե րած բո լոր աղետ
նե րի մա սին։ Առա ջա բա
նում Դրաս խա նա կերտ ցին 
հա կիրճ ներ կա յաց նում է 
իր աշ խա տու թյան բո վան
դա կու թյու նը։ Պատ մու թյան 
մեջ առա վել ման րա մասն 
ներ կա յաց ված են Բագ
րա տու նի Աշոտ Առա ջին 
թա գա վո րի որ դու՝ Սմբատ 
Բագ րա տու նու եւ նրա որ
դու՝ Աշոտ Երկ րոր դի գա
հա կա լու թյան տա րի նե րը՝ 
890—928  թթ.։ Դրաս խա
նա կերտ ցու պատ մու թյու
նը հա գե ցած է պատ մա
կան մի շարք դեպ քե րով 
ու դեմ քե րով: Հայ ար քա
նե րի, նա խա րար նե րի ու 
իշ խան նե րի կող քին կան 
արաբ խա լիֆ ներ ու ոս տի
կան ներ: Պատ մա կան մի 
շարք անձ նա վո րու թյուն
ներ, որոնք պատ մու թյան 
մեջ կենտ րո նա կան տեղ 
են գրա վում, հե տա գա յում 

դար ձել են վե պի առանց քա յին կեր պար նե
րը։ Այդ կեր պար նե րից է հենց ին քը՝ կա թո
ղի կո սը՝ Դրաս խա նա կերտ ցին, Աշոտ Երկ
րորդ ար քան, արաբ ոս տի կան ներ Նսը րը, 
Բե շի րը, Յու սուֆ ամի րան, Արծ րու նյաց եւ 
Սյու նյաց նա խա րար ներ ու իշ խան ներ։ Իսկ 
ահա Գեւորգ Մարզ պե տու նի իշ խա նը, որ 
թե պետ մեկ ան գամ է հի շա տակ վում պատ
մու թյան մեջ, հե ղի նա կի փայ լուն երեւա կա
յու թյան շնոր հիվ դառ նում է գա ղա փա րա
կիր հե րոս:  էջ 6, 8

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակը եւ հերոսը

«Գեւորգ Մարզպետունի» պատմավեպը 
եւ պատմական աղբյուրները
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 էջ 3
Թշնա մին դի մում է խո րա մանկ քայ լի. 

փուշ ու տա տասկ, խոտ ու խռիվ է փռում 
վան քի շուրջ բո լո րը եւ կրակ տա լիս: Ծու
խը պա տում է չորս կող մը, շնչե լը գնա լով 
դժվա րա նում է: Վան քի ներ սում գտնվող 
Դու մա նի խումբն անե լա նե լի կա ցու թյան 
մեջ է հայտն վում: Այդ օր հա սա կան պա հին 
Դու մանն իրեն չի կորց նում, հրա մա յում է 
բո լո րին հա վաք վել դռան մոտ եւ պատ
րաստ վում է անս պա սե լի, վճռա կան գրո
հով պատ ռել պա շար ման օղա կը: Դու մա նի 
գլխում ծնվում է մի փայ լուն մտահ ղա ցում. 
պետք է լուռ սպա սել թաքս տոցի մեջ այն
քան, որ թշնա մու ուժե րը սպա սո ղա կան 
դրու թյունից լար վեն, պրկվեն, ի վեր ջո՝ ան
գի տա նան ու բթա նան: Մտահ ղա ցու մը, 

իհար կե, հա ջող վում է. թշնա մին կար ծե լով, 
թե վան քի ներ սում հրդե հի ծու խը խեղ դել է 
ար գե լա փակ ված մար տիկ նե րին, մի պահ 
դա դա րեց նում է հրաձ գու թյու նը: Օգտ վե լով 
քրդե րի ուշադ րու թյան կորս տից ու հանգս
տու թյու նից՝ խում բը, Դու մա նի առաջ նոր
դու թյամբ, կայ ծա կի արա գու թյամբ դուրս 
է թռչում վան քից, հրա ցա նա զարկ անում 
պա շա րող նե րին, պատ ռում շրջա փակ ման 
օղա կը, ու մինչ քրդերն ուշ քի կգա յին, հե
ռա նում է ապա հով վայր: Հնա րա միտ հայ
դու կի ան հա վա տա լի քա ջա գոր ծու թյու նից 
ապ շա հար քրդե րը նրան ան վա նում են Դու
ման (այ սինքն՝ մա ռա խուղ, փո թո րիկ) կամ 
Ղա րա Դու ման (սեւ մա ռա խուղ, փո թո րիկ): 
Այս տե ղից էլ նրա «Դու ման» մա կա նու նը:

Այ նու հե տեւ Դու մանն ամե նա գոր ծուն 

մաս նակ ցու թյունն է ունե նում Խա նա սո րի 
(1897  թ. հու լիս) ար շա վան քի գա ղա փա
րա կան նա խա պատ րաս տու թյան եւ իրա
կա նաց ման գոր ծում: Նա ար շա վախմ բին 
մաս նա կից հիս նյակ նե րից մե կի հրա մա նա
տարն էր:

1904 թ. Դու մա նը փոր ձել է հաս նել ապս
տամբ Սա սու նին օգ նու թյան, սա կայն սահ
մա նի վրա կռվի է բռնվել ու տեղ չի հա
սել: Նույն թվա կա նին էլ ան ցել է Կով կաս, 
հաս տատ վել Բաք վում: 1905 թ. փետր վա
րին Բաք վում սկսվում է հա յե րի կո տո րած: 
Դաշ նակ ցու թյան կենտ րո նա կան կո մի տեն 
մատն վել էր խու ճա պի: Դու մա նը գտնվում 
էր Բաք վի շրջան նե րից մե կում, որ տեղ աշ
խա տում էր: Տագ նա պա լից հե ռա գիր ստա
նա լով՝ գա լիս է Բա քու եւ իրեն հա տուկ 
նվիր վա ծու թյամբ գոր ծի անց նում: Ինք նա
պաշտ պա նու թյան շտա բը գտնվում էր Իսա
հակ Մե լի քյա նի լու սան կար չա տա նը: Դու մա
նը, իրադ րու թյու նը պար զե լով, սթա փեց նում 
է ժո ղովր դին, զգո նու թյան կո չում: Փետր վա
րի 7ին Դու մա նը վեց հո գով կա րո ղա նում է 
կանգ նեց նել եւ հաղ թել կա տա ղած, ա րյան ու 
թա լա նի ծա րավ թուրք (կով կա սյան թա թար
ներ) ամ բո խին, մաք րել հայ կա կան եկե ղե ցու 
շրջա պա տը գա զա զած ոհ մա կից: Դու մա
նի հե րո սու թյան ու ռազ մա կան տա ղան դի, 
իր վար քագ ծով օրի նակ ծա ռա յե լու մա սին 
պահ պան վել են մի շարք վկա յու թյուն ներ: 
Նրան օգ նու թյան են գա լիս հին, փորձ ված 
ֆի դա յի ներ, նաեւ երի տա սարդ ներ, հա մալր
վում է ինք նա պաշտ պա նու թյան ջո կա տը: 
Բա ցի հայ կա կան թա ղա մա սե րը թուր քե րից 
մաք րե լուց՝ ջո կա տը թուր քաբ նակ կամ խա
ռը բնակ չու թյամբ թա ղա մա սե րից ազա տում, 
փրկում է բազ մա թիվ հա յե րի: Նա ոչ միայն 
կա սեց նում է փետր վա րի 7ի թուր քե րի հար
ձա կու մը, այ լեւ հար կադ րում է թուր քե րին 
սպի տակ դրոշ պար զել: Հա յերն ըն դու նում 
են հաշ տու թյան առա ջար կու թյու նը, տե ղի 
են ունե նում հո գեւո րա կան նե րի փո խա դարձ 
այ ցե լու թյուն ներ: Սա կայն վտան գը չի վե րա

նում, ինք նա պաշտ պա նու թյան ջո կատ նե րը 
շա րու նա կում են զին վել: Զեն քը ձեռք էր բեր
վում մեծ դժվա րու թյամբ, դրա մա կան մի ջոց
ներ չկա յին:

1905  թ. փետր վա րի 20ին Երեւա նում 
թուր քե րը հար ձակ վում են շու կա յի վրա, 
մեծ թվով հա յեր սպա նում ու վա ռում շու
կան: Երեւա նի նա հան գում թուր քե րի հար
ձա կում ներն սկսվում են Նա խի ջեւա նից: 
Ինչ պես եւ Բաք վում, թուր քե րը գոր ծում էին 
ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե րի հո վա նա վո
րու թյամբ ու օգ նու թյամբ, գա վա ռա պետն 
էր թուրք գե նե րալ Ալի խա նովԱվարս կին: 
Նա խի ջեւա նի եւ Շա րու րի հա յու թյու նը, որ 
թուր քե րի հա մե մատ սա կա վա թիվ էր ու 
վատ զին ված, կու տակ վում է Շխմահ մուտ 
գյու ղում: Թուրք զին ված ամ բո խը, շրջա կա 
մահ մե դա կան բնակ չու թյան հետ միա վոր
ված, հար ձակ վում է հայ ան զեն բնակ չու
թյան վրա. զոհ ված նե րի թիվն ան հա շիվ էր, 
ամե նուր թա լան, ավե րում, հրդե հում: Թուր
քե րը, ըստ նա խօ րոք մշակ ված ծրագ րի, 
ձգտում էին Նա խի ջեւանն իս պառ պար պել 
հա յե րից՝ գա վա ռի ան կա խու թյու նը հայ տա
րա րե լու նպա տա կով:

Բա վա կան լայն տա րա ծու թյուն ընդգր կող 
Երեւա նի նա հան գի, ինչ պես նաեւ Զան գե
զու րի գա վա ռի ու Ելի զա վետ պոլԳան ձա կի 
նա հան գի հա յե րի ինք նա պաշտ պա նու թյու
նը կազ մա կեր պե լու եւ ղե կա վա րե լու հա
մար Երեւան է գա լիս Նի կոլ Դու մա նը: Դա 
տե ղի Դաշ նակ ցու թյան բյու րո յի որո շումն 
էր, որը հա մընկ նում էր նաեւ Կու սակ ցու
թյան կենտ րո նա կան կո մի տեի որոշ ման 
հետ: Դու մանն ստանձ նում է Երեւա նի 
զին վո րա կան հրա մա նա տա րի՝ նա հան գի 
ինք նա պաշտ պա նու թյան ուժե րի հրա մա
նա տա րի դե րը: Ընտ րու թյու նը տե ղին էր: 
Դու մանն աչ քի էր ըն կել հատ կա պես Բաք
վի կռիվ նե րի ժա մա նակ, թեեւ նա մինչ այդ 
էլ ակ նա ռու կազ մա կերպ չի ու փա ռա պանծ 
մարտն չո ղի համ բավ ու հե ղի նա կու թյուն 
ուներ:  էջ 8

Սկիզ բը՝ թիվ 1

Բիոէթիկայի 
սահմանադրականացումը

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2015 թ. փո փո
խու թյուն ներն ազ դա րա րում են իրա վա գի
տու թյան տե սան կյու նից բիո է թի կա յի հար
ցե րի քննարկ ման հույժ կա րեւո րու թյան 
մա սին: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 25րդ հոդ
վա ծում, որ պես նոր բո վան դա կու թյան 
իրա վունք, ամ րագր վեց ֆի զի կա կան եւ 
հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան իրա վուն քը 
(Գրա կա նու թյան մեջ ար դա րա ցիո րեն տա
րան ջատ վում են անձ նա կան ան ձեռնմ խե
լիու թյան իրա վունք (security of the person) 
եւ ֆի զի կա կան ամ բող ջա կա նու թյան իրա
վունք (integrity of the person) եզ րե րը: Առա
ջի նը են թադ րում է անօ րի նա կան կա լան քի 
եւ ձեր բա կալ ման ար գել քը, իսկ երկ րոր դը՝ 
ֆի զի կա կան եւ հո գե բա նա կան ան ձեռնմ
խե լիու թյու նը: Կեն սաբժշ կու թյան ոլոր տում 
ֆի զի կա կան ամ բող ջա կա նու թյան իրա վուն
քը հե տա զո տա կան նպա տակ նե րով մար
դու օր գա նիզ մին մի ջամ տու թյու նից ազա
տու թյան իրա վունքն է: Тарасьянц Е. В., 
Международная защита и поощрение 
прав человека в области биомедицинских 
исследований. Автореф., канд. юрид. 
наук. М., 2010, с. 12)։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 25րդ հոդ վա
ծի 3րդ կե տի հա մա ձայն՝ բժշկու թյան եւ 
կեն սա բա նու թյան ոլորտ նե րում մաս նա վո
րա պես ար գել վում են եվ գե նի կա կան փոր
ձե րը, մար դու օր գան ներն ու հյուս վածք նե
րը շա հույ թի աղ բյուր դարձ նե լը, մար դու 
վե րար տադ րո ղա կան կլո նա վո րու մը, իսկ 
4րդ կե տի հա մա ձայն՝ ոչ ոքի չի կա րե լի, 
առանց նրա ազատ եւ հստակ ար տա հայ
տած հա մա ձայ նու թյան, են թար կել գի տա
կան, բժշկա կան կամ այլ փոր ձե րի: Մար դը 

նա խա պես տե ղե կաց վում է նման փոր
ձե րի հնա րա վոր հե տեւանք նե րի մա սին 
(Նշենք, որ նմա նաբ նույթ սահ մա նադ
րա կան նոր մեր ամ րագր ված են նաեւ 
եվ րո պա կան մի շարք պե տու թյուն նե
րի Սահ մա նադ րու թյուն նե րում: Այս պես՝ 
Հուն գա րա կան Սահ մա նադ րու թյան 
3րդ մա սի հա մա ձայն՝ ար գել վում է եվ
գե նի կա կան գոր ծու նեու թյու նը, ֆի նան
սա կան շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով 
մար դու մար մի նը կամ դրա մա սե րն օգ
տա գոր ծե լը, ինչ պես նաեւ մար դու կլո
նա վո րու մը: Շվեյ ցա րիա յի Սահ մա նադ
րու թյան 119րդ հոդ վա ծով ար գել վում 
է ցան կա ցած տար բե րա կով կլո նա վոր
ման եւ մար դու գե նե տիկ ֆոն դի մի ջամ
տու թյու նը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան տեքս տում 
«եվ գե նի կա» եզ րույթն օգ տա գործ վում 
է առա ջին ան գամ: Եվ գե նի կան (հու նա րե
նից՝ ազն վա ցեղ, տոհ մա կան) ուս մունք է 
մարդ կա յին բնույ թը կեն սա բա նա կան եղա
նա կով բա րե լա վե լու մա սին: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, եվ գե նի կա կան փոր ձե րի սահ մա
նադ րա կան ար գել  քի նպա տակն է զսպել 
գի տա կան կամ քա ղա քա կան կաս կա ծե լի 
նպա տակ ներ հե տապն դող, բնակ չու թյան 
գե նո ֆոն դի «լա վա սեր ման» հե տա զո տու
թյուն նե րը, ինչ պես նաեւ «գե նե տիկ նոր մե
րի» սե լեկ ցիան:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան նշված նոր մը ՀՀ 
իրա վա կան հա մա կար գի օրա կարգ է բե րե
լու, ի թիվս այ լոց, հե տեւ յալ հար ցե րը.

— Մար դու իրա վունք նե րի եւ կեն սաբժշ
կու թյան մա սին կոն վեն ցիա յի (Օվի դեո յի 
կոն վեն ցիա) ստո րագր ման եւ վա վե րաց
ման վե րա բե րյալ քննար կում նե րը (Կոն վեն
ցիան 04.04.1997ից բաց է ստո րագր ման 
հա մար: Այն ուժի մեջ է մտել 01.12.1991 թ.):

— «Եվ գե նի կա կան փոր ձեր» սահ մա նադ

րա կան հաս կա ցու թյան ուսում նա սի րու թյու
նը եւ սահ ման նե րի հստա կե ցու մը: Նախ՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ար գել վում է ոչ թե 
եվ գե նի կա կան գոր ծու նեու թյունն ընդ հան
րա պես, այլ միայն՝ փոր ձե րը, մինչ դեռ ար
դեն բնակ չու թյան տե սա կի ընտ րու թյան մի 
շարք մե թո դի կա ներ ան ցել են զուտ փոր
ձարկ ման փու լը եւ ինք նու րույն գոր ծու
նեու թյուն են: Երկ րորդ՝ տար բե րակ վում են 
բա ցա սա կան եվ գե նի կան (կոնկ րետ ան ձի 
գե նե տի կա յի բժշկա կան մի ջամ տու թյու նը՝ 
նրա ան բու ժե լի հի վան դու թյուն նե րը վե
րաց նե լու նպա տա կով) եւ դրա կան եվ գե
նի կան (մար դու ժա ռան գա կա նու թյան բիո
տեխ նո լո գիա կան մի ջամ տու թյու նը՝ նրա 
«ցե ղա տե սա կի» սե լեկ ցիոն փո փո խու թյան, 
լա վա սեր ման նպա տա կով): Բա րո յա գետ
նե րը նշում են, որ առա ջին եվ գե նի կան 
սկզբուն քո րեն ող ջու նե լի է, իսկ երկ րոր դը՝ 
կաս կած նե րի եւ առար կու թյուն նե րի տե ղիք 
է տա լիս (Кучарева И..А., Современные 
биотехнелогии: социальноэтические 

аспекты. Автореф. дис. канд. филос. 
наук. М., 2006, с. 5)։

— Եվ գե նի կա յի սահ մա նադ րա կան 
ար գել  քի հա մա տեքս տում ըն թա ցիկ 
օրենսդ րու թյան հա մա կար գա յին վե
րա նա յու մը, մաս նա վո րա պես՝ «Մար
դու վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան 
եւ վե րար տադ րո ղա կան իրա վունք նե
րի մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված 
կա մա վոր բժշկա կան ամ լաց ման եւ ար
հես տա կան (ար տա մարմ նա կան, փոր
ձա նո թա յին) բեղմ նա վոր ման նպա տա
կով դո նո րա կան սեր մի զա տո րոշ ման եւ 
ընտ րու թյան իրա վա կար գա վո րում նե րի 
ուսում նա սի րու թյու նը եւ հստա կե ցու մը 
(կա մա վոր բժշկա կան ամ լա ցում՝ վի րա
բու ժա կան մի ջամ տու թյուն, որը կի րառ
վում է որ պես մշտա կան բեղմ նա կանխ
ման եղա նակ եւ կա տար վում է միայն 

կա մա վոր սկզբուն քով՝ ան հա տի (ամու
սին նե րի) իրա զեկ ված հա մա ձայ նու թյան 
հի ման վրա): Պետք է նկա տի ունե նալ, որ 
եվ գե նի կա յի տե սակ են մար դու ընտ րու
թյունն ըստ սե ռի, ինչ պես նաեւ հի վանդ 
կամ սո ցիա լա կան տե սան կյու նից ան ցան
կա լի «գե նո ֆոնդ» ունե ցող մարդ կանց վե
րար տադր ման բա ցա ռու մը՝ ամ լաց ման 
եղա նա կով:

— Եվ գե նի կա կան փոր ձե րը (գոր ծու նեու
թյու նը), մար դու վե րար տադ րո ղա կան 
կլո նա վո րու մը, ապա գա երե խա յի սե ռը 
պլա նա վո րե լու հա մար վե րար տադ րո ղա
կա նու թյան օժան դակ տեխ նո լո գիա ներ կի
րա ռե լը եւ բիո է թի կա յի ոլոր տում հան րո րեն 
վտան գա վոր այլ արարք նե րը ՀՀ քրեա կան 
օրենսգր քում որ պես ինք նու րույն հան ցա
գոր ծու թյուն ներ նա խա տե սե լը:

Բիո է թի կա յի հար ցե րը ներ թա փան ցել են 
նաեւ հան րա յին եւ մաս նա վոր իրա վուն քի 
տար բեր շեր տեր:  էջ 7

Նի կոլ Դու ման —155

Բիոէթիկայի եւ իրավագիտության զարգացման 
հեռանկարները 21-րդ դարում

Նիկոլն իր ընկերներով
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 էջ 4
Վե  պի  կեր  պար

նե րին առա վել հան
գա մա նա լից կանդ
րա դառ նանք մեր այլ 
հոդ ված նե րում։

Մ. Աբե ղյա նը գրում 
է. «Հով հան նես կա
թո ղի կո սի այդ երկն 
իր մի խո շոր մա սով 
ոչ թե սոսկ պատ մու
թյուն է այս բա ռի սո
վո րա կան իմաս տով, 
այլ ինք նա կեն սագ
րու թյուն կամ հի շո
ղու թյուն ներ, եւ իբ րեւ 
այդ պի սին՝ կյան քի 
ան մի  ջա կան կեն
դա նի կոնկ րետ ար
տա հայ տու թյուն է: 
Թե պետ ծե րու թյան 
ժա մա նակ գրի առն
ված, բայց սկզբի մա
սը մի կողմ թո ղած, մեծ թա փով ստեղծ ված 
մի իս կա կան գրա կան գործ է դա, որ վկա
յում է հե ղի նա կի մտա վոր կա րո ղու թյու նը։ 
Կար դա լիս շա րու նակ տես նում եւ զգում 
ենք հե ղի նա կին, որ շատ զգա յուն է դե պի 
ուրիշ նե րի տա ռա պանք նե րը» (Աբե ղյան Մ., 
Եր կեր, հա տոր Գ, Եր., 1968, էջ 483): Այս
պի սով՝ առա վել ման րա մասն պատ մի չի 

ուշադ րու թյան կենտ
րո նում է հայտն վում 
հայ ժո ղովր դի վի ճա
կը 30—35 տար վա ըն
թաց քում։ Պատ մի չը 
ներ կա յաց նում է 10
րդ դա րի սկիզ բը, երբ 
արա բա կան խա լի
ֆա յու թյան թու լա ցու
մից Հա յաս տա նում 
զգա լիո րեն օգտ վում 
են հե տեւ յալ նա խա
րա րա կան տնե րը ՝ 
Բագ րա տու նի ներ եւ 
Արծ րու նի ներ: Նրանք 
ձգտում էին իրենց 
ազ դե ցու  թ յունն ու 
իշ խա նու թյու նը տա
րա ծել ամ բողջ երկ
րում։ Թե պետ եր կիրն 
արա բա կան գե րիշ
խա նու թյան ներ քո էր, 
սա կայն Բագ րա տու

նի նե րի ձեռ քում էր կենտ րո նա ցած ինչ պես 
ռազ մա վար չա կան, այն պես էլ տնտե սա
կան իշ խա նու թյու նը։ Աշոտ Առա ջին ար քան 
ջանք չէր խնա յում թա գա վո րու թյունն ամ
բողջ երկ րում տա րա ծե լու եւ միաս նա կան 
հայ կա կան պե տու թյուն ստեղ ծե լու հա մար։ 
Նա երկ րում հաս տա տում է կար գու կա նոն, 
նշա նա կում իշ խան ներ, իսկ սպա րա պե

տու թյան պաշ տո նը վստա հում է եղ բո րը՝ 
Աբա սին: Այս մա սին պատ մում է Հ. Դրաս
խա նա կերտ ցին. «Հա յոց մեծ սպա րա պե
տու թյու նը Աշո տը տա լիս է իր եղ բայր Աբա
սին, որը քա ջա զուն, թիկ նա վետ, զո րեղ, 
վա յել  չա կազմ, պա տե րազ մի մեջ կո րո վի 
ու ճար պիկ տղա մարդ էր: Աջակ ցե լով իր 
եղ բայր Աշո տին՝ բո լո րին հնա զան դեց նում 
է ու գցում նրա լծի տակ։ Շատ տե ղե րում 
բազ միցս արիու թյուն ցու ցա բե րե լով՝ նա 
շա տե րի աչ քում հռչա կա վոր ու հո յա կապ 
էր երեւում» (Դրաս խա նա կերտ ցի Հ., Հա
յոց պատ մու թյուն, Երեւան, 1995, էջ 139: 
Այ սու հետ այս հրա տա րա կու թյու նից ար
ված մեջ բե րում նե րի պա րա գա յում կնշվի 
միայն էջա հա մա րը): Այ նու հե տեւ պատ միչն 
ան ցում է կա տա րում Աշո տի որ դուն՝ Սմբա
տին, որ հա ջոր դում է հո րը՝ նստե լով հա յոց 
գա հին։ Նո րըն տիր թա գա վո րը պե տա կան 
խո շոր գոր ծիչ էր եւ իր հոր ար ժա նի հա ջոր
դը։ Նա շա րու նա կեց երկ րի բար գա վաճ ման 
գոր ծըն թա ցը, որին դժկա մո րեն էր վե րա
բեր վում խա լի ֆա յու թյու նը: Նրանք Հա յաս
տա նը թու լաց նե լու հա մար որ դեգ րե ցին հայ 
իշ խան նե րի մի ջեւ երկ պա ռա կու թյուն առա
ջաց նե լու քա ղա քա կա նու թյու նը։ Շու տով 
առիթ ստեղծ վեց մի ջամ տե լու հայ իշ խան
նե րի մի ջեւ առա ջա ցած տա րա ձայ նու թյուն
նե րին։ Սյու նյաց իշ խան նե րի եւ Արծ րու նի
նե րի մի ջեւ վեճ առա ջա ցավ Նախ ճա վան 
քա ղա քին տի րե լու պատ ճա ռով։ Սմբատ 

թա գա վորն այդ վե ճը լու ծեց հօ գուտ Սյու
նի քի։ Գա գիկ Արծ րու նին Սմբա տին խնդրեց 
վե րա նա յել վճի ռը եւ իրեն վե րա դարձ
նել Նախ ճա վա նը, քա նի որ այդ քա ղաքն 
ի սկզբա նե գտնվում էր Վաս պու րա կա նի 
կազ մում։ Սմբատն անդրդ վե լի մնաց եւ 
չփո խեց իր որո շու մը: Գա գիկ Արծ րու նին, 
խիստ դժգոհ մնա լով Սմբատ թա գա վո րից, 
ըն ծա նե րով շարժ վում է Յու սուֆ ամի րա յի 
մոտ եւ դա վադ րա բար բա նակ ցու թյուն ներ 
սկսում նրա հետ: Եվ քա նի որ բա նակ ցող 
կող մե րից եր կուսն էլ միայն մի նպա տակ 
ունեին՝ վրեժ լու ծել Սմբատ ար քա յից, այս 
հար ցում միեւ նույն որոշ մանն են հան գում: 
Յու սու ֆի միջ նոր դու թյամբ խա լի ֆը հա
յոց թա գա վոր է ճա նա չում Գա գիկ Արծ րու
նուն: Ին քը՝ Դրաս խա նա կերտ ցին, շատ լավ 
է հաս կա նում Յու սու ֆի մտադ րու թյու նը, 
ուս տի ուղեւոր վում է նրա մոտ: Յու սու ֆը 
սկզբում շատ լավ է ըն դու նում նրան, իսկ 
հե տո խո րա ման կո րեն բան տար կում է եւ 
խա վա րի մեջ նե տում: Կա թո ղի կո սը դա ժան 
կտտանք նե րի է են թարկ վում եւ հե րո սա
բար դի մադ րում բո լոր փոր ձու թյուն նե րին: 
Գար նա նը Յու սու ֆը գա լիս է Հա յաս տան եւ 
իր հետ բե րում նաեւ Դրաս խա նա կերտ ցուն։ 
Ոս տի կա նը հա վա քում է բո լոր հար կերն ու 
տուր քե րը, մի քա նի ան գամ զորք ուղար
կում Սմբատ ար քա յի դեմ, ան մարդ կա յին 
չա րա գոր ծու թյուն ներ կա տա րում եւ վեր
ջում էլ գլխա տում հա յոց ար քա յին:  էջ 8

 էջ 4
Եվ պայ ծառ տես լա պատ կեր նե րը վե րած

վում են դա ժան, կե ղե քող, մահ վան հետ գո
տե մար տող ան հե թեթ իրա կա նու թյան:

Հով սե փյա նը քննում է ոչ թե ան մի ջա կան 
երեւույ թը, այլ դրա թո ղած ազ դե ցու թյու նը: 
Պա հը ներ կա յաց վում է ան ցյա լի ու ներ կա յի 
միաս նու թյամբ. դա ստեղ ծում է հե րոս նե րի 
վար քագ ծի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար 
տե սա նե լի հիմք: Ան ցյա լը ներ կա յա նում է 
Սեդ րա կի գյու ղա կան հի շո ղու թյուն նե րով, 
Սա հա կի երի տա սար դա կան ու ըն տա նե
կան կյան քով, մի խոս քով՝ այն բախ տո րոշ 
իրա դար ձու թյուն նե րով, որոնք շա րու նակ
վում են հե րոս նե րի հե տա գա կեն սագ րու
թյան մեջ: Ան ցյա լի ու ներ կա յի, հի շո ղու
թյան ու գոր ծող իրա վի ճա կի հա մադ րու մը 
մեկ պա հի մեջ կա րեւոր հիմք է դառ նում 
կեր պար նե րի հո գե բա նա կան նկա րագ րի 
բա ցա հայտ ման հա մար:

Թեեւ վի պա կում հի շա տակ վող հե րոս նե
րը, դեպ քե րը տար բեր են իրենց ան հա տա
կան կյան քով, բայց նրանք իրենց կյան քի 
պա տե րազ մա կան շրջա նում ճա կա տագ
րով մեկ մարդ են՝ թի կունք նետ ված, կռվի 
հա մար ան պետք զին վոր ներ, տա ռա պող 
հո գի ներ, որոնց նպա տա կը դառ նում է հա
վա սա րակշ ռու թյու նը խախ տած կյան քի 
փի լի սո փա յա կան վե րի մաս տա վո րու մը: Այդ 
կեր պար նե րը միաս նու թյան մեջ ստեղ ծում 
են ամ փոփ, մե կը մե կին լրաց նող հե րո սի 
նկա րա գիր:

Պա տե րազ մա կան կյան քի ան մի ջա կան 
ար տա ցոլքն է իր մեջ կրում նաեւ «Հա յոց 
թա ղը» վի պա կը: Պատ կեր ված է ան մի ջա
պես պա տե րազ մին հա ջոր դող մի շրջան, 
երբ հի շո ղու թյուն նե րը մարդ կանց ներ կա
յա նում են որ պես դեռ չվա րա գուր ված իրո
ղու թյուն, երբ պա տե րազ մը դեռ շա րու նակ
վում է հի շո ղու թյուն նե րի, հի շա տակ նե րի, 
ֆի զի կա պես խեղ ված այ րե րի, որբ ու ան
տեր մնա ցած ըն տա նիք նե րի մեջ: Կյան քը 
շա րու նակ վում է պա տե րազ մա կան օրե
րի հե տեւանք նե րի տրա մա բա նու թյամբ: 
Այդ հե տեւանք նե րը մնա ցել են մարդ կանց 
հո գե բա նու թյան, վար քագ ծի եւ ար տա
քի նի մեջ: Դա վի պա կում ի հայտ է գա լիս 
ջրբաշխ Խա թու նի եւ գի նե վա ճառ Կա րո յի 

հա րա բե րու թյամբ, նաեւ նրա նով, որ Մա
րիա մը հա ճա խա կի ակ նար կում է ամուս նու 
հաշ ման դա մու թյան փաս տը:

Ժա մա նա կա յին լայն ընդգրկ ման մեջ՝ 
պա պե րի հի շո ղու թյու նից մին չեւ պա տե
րազմ եւ ապա թա ղի առա ջին նո րա ծին 
ման կան ճի չը, դեպ քե րի եւ հե րոս նե րի նկա
րագ րու թյու նը դառ նում է տա րո ղու նակ:

Հո գե բա նո րեն հիմ նա վոր ված՝ կյան քի գո
յա փի լի սո փա յու թյուն ունե ցող հե րոս ներ է 
ստեղ ծում Հով սե փյա նը: Հե րոս ներ, ով քեր 
խիստ բնո րոշ են մեր իրա կա նու թյա նը՝ թե՛ 
ան ցյա լի կյան քի առու մով եւ թե՛ ընդ հան րա
պես մարդ կա յին կյան քի: Այս տե սա կե տից 
նշված գոր ծե րին առնչ վում է նաեւ թի կուն
քի կյան քի մի դրվագ ներ կա յաց նող «Մեր 
բա ժին ճա շը» պատմ ված քը: Ուշագ րավ են 
նաեւ այլ ոլորտ ներ ընդգր կող «Խո րա նար
դիկ նե րով տու նը», «Պատ մու թյան դաս», 
«Նո յը», «Առա ջին կի նը» պատմ վածք նե րը, 
որոնց եւս բնո րոշ է կյան քի փաս տի հո գե
բա նա կան յու րա ցու մը:

ԺԳ

Ժա մա նա կա կից ար ձա կի մի ջին եւ երի
տա սարդ սերն դի ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ 
կա րեւոր տեղ ունի մեր իրա կա նու թյունն 
ու ըն թա ցիկ կյան քը մարմ նա վո րող գրա
կան հե րո սի հար ցը: Այս առու մով տար բեր 
ոլորտ նե րի մեջ իրենց նա խա սի րու թյունն 
են դրսեւո րում Գեւորգ Ար շա կյա նը, Կա րեն 
Սի մո նյա նը, Վլա դի միր Հա րու թյու նյա նը, 
Վա հագն Գրի գո րյա նը, Նո րայր Ադա լ յա նը, 
Ալեք սան Մե խա կյա նը: Մեկեր կու գոր ծի 
բա ցա ռու թյամբ՝ սա լուրջ գրա կա նու թյուն 
չէ, թեեւ այս անուն նե րը հակ ված են ներ կա
յաց նե լու իրենց ժա մա նա կը:

Գեւորգ Ար շա կյա նի «Գնացք ներ» վե պի 
կազ մա շա պի կի վրա կա այս պի սի մի հանձ
նա րա րա կան. «Վե պում հե րոս ներ չկան, 
սո վո րա կան մար դիկ են՝ զբաղ ված իրենց 
ամե նօ րյա գոր ծով»: Գրա կան հե րո սի դա
սա կան պատ կե րաց մա նը հա կադր վող այ
սօր վա սո վո րա կան հե րո սը, որի կյանքն 
աչ քի չի ընկ նում առան ձին մե ծա գոր ծու
թյուն նե րով կամ խոր դրա մա տի կա կան, հո
գե բա նա կան, ող բեր գա կան վի ճակ նե րով, 

ներ կա յա նում է որ պես, այս պես կոչ ված, 
«հա կա հե րոս», որ նույնն է, թե «վե պում հե
րոս ներ չկան, սո վո րա կան մար դիկ են…»: 
Այս սո վո րա կան մար դիկ թեեւ, ըստ էու
թյան, հե րոս ներ չեն, բայ ցեւայն պես գրա
կան հե րոս են, որոնք ծնվում են կյան քից եւ 
ներ կա յաց նում մարդ կա յին նկա րագ րի մի 
տա րա տե սակ: Այս սո վո րա կան, շար քա յին 
հե րոս նե րի գրա կան կեր պա վոր ման առու
մով կողմ նո րոշ ման ընդ հան րու թյուն կա Ար
շա կյա նի եւ Վա հագն Գրի գո րյա նի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րի մի ջեւ:

Ար շա կյա նի «Գնացք ներ» ծա վա լուն 
վեպն ընդգր կում է ըն տա նե կան, աշ խա
տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մի ոլորտ, 
որի մեջ հե րո սը ներ կա յա նում է իր հա
մակ րանք նե րով, հա կակ րանք նե րով, աշ
խա տան քա յին գոր ծու նեու թյան հան դարտ, 
դրա մա տիկ լար վա ծու թյան չհաս նող, ուժե
րի լիար ժեք ծախ սում չպա հան ջող կյան քի 
պատ կեր նե րով: Այս հան դար տու թյու նը թեեւ 
եր բեմներ բեմն ունե նում է պոռթ կում ներ, 
վե րա դաս նե րի դեմ ընդվ զե լու փոքր կրքեր 
ու բռնկում ներ, սա կայն դա չի դառ նում 
բախ տո րոշ, չի դառ նում հար ցը միան գա
մից լու ծող բա խում, այլ ձգվում է հա րա բե
րու թյուն նե րի տեւա կան ըն թաց քով: Վե պի 
հե րոս Աբե լի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու
թյան «հե րո սա կան խի զա խու մը» այն է, 
որ փոր ձում է գնացք նե րի չվերթն այն պես 
կազ մա կեր պել, որ կա րո ղա նա եր կու րո պե 

հատ կաց նել մի կի սա
կա յա րա նում կանգ նե
լու հա մար: Այս եր կու 
րո պեն դառ նում է աշ
խա տան քա յին հիմ նա
հարց, բախ ման հիմք, 
նաեւ հե րո սի մար դա սի
րու թյան ցու ցա նիշ:

Հե րո սի գոր ծու նեու
թյան ընդգրկ ման այս 
նե ղա ցու մը, փոք րա
ցու մը կեն սա կան հիմ
քեր ունեն: Բազ մա թիվ 
հիմ նարկ նե րում այ սօր 
մար դիկ զբաղ ված են 
այդ պի սի փոքր, անն
շ ա ն  խ ն դ ի ր  ն ե  ր ո վ , 
որոնք եւ ձեւա վո րում 

են նրանց հո գե բա նու թյունն ու նե րաշ խար
հը: Մեծ դեպ քե րի ու իրա դար ձու թյուն նե րի 
մեջ նրանց կյան քը չի ներ քաշ վում, հո գե
բա նա կան եւ գա ղա փա րա կան մեծ տա տա
նում ներ նրանք չեն ունե նում, եւ ար դյուն քը 
լի նում է այն, որ մար դիկ ման րա նում են, 
փոք րա նում եւ դառ նում են ան հե տաքրք
րա կան: Կյան քի այս պատ կե րի իրա կան 
ար տա ցոլ մամբ հան դերձ՝ գրո ղը պար տա
վոր է այդ հո գե կան, մարդ կա յին ար ժեք
նե րի նվա զեց ման ու անկ ման վե րա բե րյալ 
ունե նալ իր դիր քո րո շու մը, հե ղի նա կա յին 
մեկ նա կե տը: Դա նախ վե րա բե րում է հե ղի
նա կի աշ խար հա յաց քին եւ կեն սա փի լի սո
փա յու թյա նը, ին չը կողմ նո րո շող եւ կյան քի 
փաս տը իմաս տա վո րող դեր կա րող է ունե
նալ: Հա կա ռակ դեպ քում ան հե տաքրք րա
կան կյան քի նույն քան ան հե տաքրք րա կան 
ար տա ցո լու մը միայն ձանձ րույթ կա րող է 
պատ ճա ռել:

Ան ցյա լի հիմ քով պայ մա նա վոր ված՝ ժա
մա նա կա կից կյան քի գե ղար վես տա կան 
պատ կեր ման, այդ կյան քին հատ կան շա
կան հե րոս նե րի հայտ նա բեր ման տե սա կե
տից առանձ նա նում են նաեւ Վա հագն Գրի
գո րյա նի վի պակ նե րը:

Շա րու նա կե լի

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

«Գեւորգ Մարզպետունի» պատմավեպը 
եւ պատմական աղբյուրները

Վաթսունականների արձակագիրներ.  
ժամանակը եւ հերոսը
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 էջ 3
Ար դյոք իրենց ձեռ քո՞ւմ են պա հում 

զանգ ված նե րին, որոնք գա լիս են Հի սու
սին ցնծու թյամբ դի մա վո րե լու Ծաղ կա
զար դի՝ կի րա կի օրը: Դեպ քերն այն պես, 
ինչ պես ըն թա ցան, ի վեր ջո, ապա ցու ցում 
են, որ առաջ նորդ ներն այն քան էլ վստահ 
չէ ին ամ բո խի վրա իրենց ազ դե ցու թյա նը. 
նրանք կա տա ղում են, երբ տես նում են, թե 
ինչ պես Պի ղա տո սը դա տա վա րու թյու նը եր
կա րաձ գում է (Հովհ. ԺԸ 30) ու թույլ է տա
լիս ամ բո խին, շնոր հիվ այդ եր կա րաձգ
ման, բարձ րա նալ պա լատ (Մարկ.ԺԵ  8): 
Նրանք պետք է գոր ծադ րեն իրենց ողջ խո
րա ման կու թյու նը, որ պես զի բազ մու թյա նը 
ստի պեին գո ռալ ազա տել «Բա րաբ բա յի՛ն» 
(Մատթ. ԻԷ 20): Դա ապա ցու ցում է, որ ամ
բո խի հա շիվ մաք րե լը վտան գա վոր ձեռ
նարկ էր: Դա վա դիր նե րի հաշ վարկ նե րով 
գոր ծը պի տի հան գու ցա լու ծում ստա նար 
Զատ կից հե տո:

Ամ բո խի հան դեպ վա խի փաս տար կին 
ավե լա նում է մեկ այլ փաս տարկ եւս: Ամեն 
ինչ այդ գի շեր՝ հինգ շաբ թի՝ լույս ուր բաթ, 
արա գաց վում է ու թող նում չնա խա տես
ված, հան պատ րաս տից կա տար ված գոր
ծո ղու թյան տպա վո րու թյուն: Առաջ նորդ
նե րը, թվում է, հան կար ծա կիի են գա լիս: 
Հապ ճեպ սան հեդ րին են գու մա րում: Նիս
տը վատ է նա խա պատ րաստ ված: Վկա
նե րի հայ տա րա րու թյուն ներն իրար չեն 
բռնում: Արեւը ծա գե լուն պես մահ ճա կա լից 
հա նումբե րում են հռո մեա ցի կա ռա վար
չին: Ժա մա նա կը սուղ է: Կբա վա կա նաց
նի՞ այն մին չեւ եկող շա բաթ օրը: Ամե նայն 
ակն հայ տու թյամբ՝ այդ իրա դար ձու թյուն
նե րը պետք է տե ղի ունե նա յին ավե լի ուշ՝ 

տո նա կա տա րու թյու նից հե տո: Այդ պի սին էր 
կազմ ված ծրա գի րը:

Արդ, մենք ասա ցինք, որ այն չպահ պան
վեց: Հի սու սը ձեր բա կալ վեց, դատ վեց ու 
դա տա պարտ վեց տո նի ըն թաց քում: Ո՞ւմ 
պատ ճա ռով տե ղի ունե ցավ այդ կտրուկ 
շրջա դար ձը. Հու դա յի: Հենց Հու դան էր արել 
այն պես, որ դեպ քե րը զար գա նա յին նա խա
տես ված ժա մա նա կա ցույ ցից առաջ:

Հու դան պայ մա նա վոր վել էր քա հա նա
նե րի հետ: Նա նրանց ասել էր. ես նրան 
կհանձ նեմ ձեզ, երբ մի նպաս տա վոր առիթ 
ներ կա յա նա: Հու դան հա մա րեց, որ այդ 
նպաս տա վոր պա հը վրա էր հա սել: Շնոր
հիվ Հու դա յի մի ջամ տու թյան ու նրա նա խա
ձեռ նու թյան՝ ձար բա կա լու թյու նը տե ղի ունե
ցավ հինգ շաբ թի՝ լույս ուր բաթ գի շե րը:

Հու դան չէր կա րող չի մա նալ պաշ տո
նա կան հրա մա նի մա սին: Եթե հրեա ներն 
իրենք իրենց մեջ ասել էին՝ «տո նից ոչ 
շուտ», նրանք դա պի տի ասած լի նին նաեւ 
Հու դա յին. դու նրանց կհե տեւես ու նրան 
կհանձ նես նախ քան կթող նի քա ղա քը: Եվ, 
ահա, Հու դան հա մա րեց, որ լավ կլի նի, եթե 
օրն ու ժամն առաջ ընկ նեն: Ին չո՞ւ դեպ
քերն առաջ ըն կան: Քա հա նա նե րը վա խե
նում էին տո նից՝ ամ բո խի պատ ճա ռով: 
Եթե Հու դան նրանց հա մո զեց հաղ թա հա րել 
իրենց տա տա նում նե րը, ապա այն պատ
ճա ռով, որ հա նուն իր ծրագ րե րի՝ նա ամ
բո խի եւ կամ տո նա կա տա րու թյան կա րիք 
ուներ: Թե՛ զատ կա կան տո նա կատ րու թյու
նը, թե՛ ուխ տա վոր նե րի ան սահ ման զանգ
վածն ան չափ կա րեւոր էին՝ ըստ իր հաշ
վարկ նե րի:

Նախ՝ ամ բո խի մա սին: Քա հա նա յա պե
տե րի ու սա դու կե ցի նե րի հա մար, որոնք 

դա վադ րու թյուն էին հյու սել Հի սու սի դեմ, 
այդ բազ մա թիվ հան դի սա տես նե րը կա րող 
էին խան գա րող հան գա մանք լի նել: Բայց 
այդ տղա մար դիկ ու կա նայք, որ խան գա

րող համ գա մանք էին պաշ տո նա տար նե րի 
հա մար, կա րող էին Հու դա յի հա մար ցան
կա լի լի նել: Դա լսա րան էր, հան դի սա տես: 
Կա յի՞ն ար դյոք պատ ճառ ներ, որոնք ստի
պեին Հու դա յին ցան կա նալ, որ նման մեծ 
լսա րան ակա նա տես լի ներ իր մատ նու
թյա նը:

Ան շո՛ւշտ: Հա սա րա կայ նու թյու նը վկա է: 
Լսե լով ու նա յե լով՝ նա գրան ցում է:

Փոր ձենք մեկ նա բա նել Հու դա յի արար
քը այդ տե սա կե տից: Իս կա պես, հնա րա

վոր է, որ Հու դան, գնա լով նա հա պետ նե րի 
մոտ, հետ է կանգ նում իր խոս քե րից: Երեւի 
նա հաս կա ցել էր իր սխա լը: Քրիս տո սը, իր 
կար ծի քով, օ ծյա լու թյան սուտ հա վակ նորդ 
է: Նրա ուսու ցու մը, ինչ էլ նա դրա մա սին 
ասի, ավե լի խախ տում, քան կի րար կում է 
Մով սե սի օրեն քը:  էջ 8

 էջ 5

Բիոէթիկայի հարցերը քրեական 
դատավարության մեջ

Քրեա կան դա տա վա րու թյան մեջ լի նում 
են իրա վի ճակ ներ, երբ ապա ցույց հա վա
քե լու նպա տա կով մար դու մարմ նից ան
հրա ժեշտ է վերց նել ա րյան, մե զի, մա զի, 
սերմնահեղուկի եւ այլ ար տա թո րանք նե րի 
նմուշ ներ: Գործ նա կա նում նաեւ լի նում են 
դեպ քեր, երբ մար դը, օրի նակ, թմրա մի ջոց
նե րը պե տա կան սահ մա նով անց կաց նե լու 
նպա տա կով թաքց նում է իր օր գա նիզ մում:

Հար կադ րա բար նմուշ ներ վերց նե
լու կամ մար դու օր գա նիզ մում թաքն ված 
թմրա մի ջոց նե րը ձեռք բե րե լու նպա տա կով 
քննարկ վում են հար կա դիր բժշկա կան մի
ջամ տու թյան թույ լատ րե լիու թյան հար ցե րը:

Բիոէթիկայի հարցերը քրեական 
եւ քրեակատարողական 
իրավունքներում

Քրեա կան իրա վուն քում քննարկ վում են 
մար դու օր գան նե րի առու վա ճառ քի, ապօ
րի նի աբոր տի եւ բիո է թի կա յի տի րույ թում 
առ կա շատ հար ցեր: Վեր ջին ժա մա նակ
նե րում ակ տի վա ցել են նաեւ կա լա նա վոր
ված ան ձի կամ դա տա պար տյա լի՝ սննդի 
ըն դու նու մից գի տակ ցա բար հրա ժար վե լու 
դեպ քում նրա կամ քին հա կա ռակ կամ նրա 
կամ քից ան կախ, մաս նա վո րա պես սննդի 
ըն դու նու մից հրա ժար ված կա լա նա վոր
ված ան ձի կամ դա տա պար տյա լի գի տակ
ցու թյան մթագն ման կամ կորս տի, ինչ պես 
նաեւ կո մա յի մեջ ընկ նե լու պա րա գա յում, 
հա մա պա տաս խան անհ րա ժեշտ բժշկա
կան մի ջամ տու թյան իրա վա չա փու թյան 
խնդիր նե րը:

Բիոէթիկայի խնդիրները մասնավոր 
իրավունքում

Քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քում քննարկ
վում են մար դու կեն սա բա նա կան օբ յեկտ
նե րը (առան ձին օր գան ներ, հյուս վածք ներ, 
այդ թվում՝ ա րյու նը, մար դու մա հից հե տո 

նրա մար մի նը, մար դու վե րար տադ րու մը 
պայ մա նա վո րող կեն սա բա նա կան օբ յեկտ
նե րը)՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի 
օբ յեկտ դի տար կե լու խնդի րը: Կեն սա օբ
յեկտ նե րը մար դու մարմ նից առանձ նաց
վե լու պայ ման նե րում ձեռք են բե րում քա
ղա քա ցիա կան իրա վուն քի օբ յեկտ նե րին 
հա տուկ հատ կա նիշ ներ (օգ տա կա րու թյուն, 
առանձ նաց վա ծու թյուն), ուս տի կա րող են 
դառ նալ քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի օբ
յեկտ ներ: Մար դու օր գա նիզ մից ան ջատ վե
լուց հե տո կեն սա օբ յեկտ նե րի նկատ մամբ 
մար դը ձեռք է բե րում սե փա կա նու թյան, 
ինչ պես նաեւ այլ գույ քա յին իրա վունք
ներ (Аполинская Н.  В., Биологические 
объекты человека в гражданском праве 
Российской Федерации. Автореф. дис. 
канд. филос. наук. Иркутск, 2009, с. 7)։

Կեն սա օբ յեկտ նե րի գույ քա յին շրջա նա
ռու թյան խնդիր նե րը քրեա ի րա վա կան եւ 
քա ղա քա ցիա ի րա վա կան հա մա լիր ուսում
նա սի րու թյան կա րիք ունեն, քա նի որ ՀՀ 
քր. օր. 132րդ հոդ վա ծում օր գան նե րը կամ 
հյուս վածք նե րը վերց նե լը դի տարկ վում է 
որ պես մար դու շա հա գործ ման ձեւ:

Բիոէթիկայի իրավական 
կարգավորման համառոտ 
պատմությունը

Բիո է թի կա յի իրա վա կան պատ մու թյունն 
սկսվում է 1947 թ. Նյուրն բեր գյան դա տա
վա րու թյու նից, երբ մարդ կու թյու նը քննա
դա տեց նա ցիս տա կան բժիշկ նե րի կող մից 
մարդ կանց նկատ մամբ կա տար ված հա կա
մարդ կա յին հե տա զո տու թյուն նե րը: Նյուրն
բեր գյան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում 
պարզ վեց, որ նա ցիս տա կան բժիշկ ներն 
սպա նել են ֆի զի կա կան եւ հո գե կան սահ
մա նա փա կում ներ ունե ցող եւ հա սա րա կու
թյան հա մար «ան պի տան» 70 000 մար դու:

Աշ խարհն առա ջին ան գամ կաս կա
ծի տակ դրեց բժշկի բա րեխղ ճու թյու նը 
եւ բժշկա կան էթի կան, եւ այդ ժա մա նակ 
մշակ վե ցին մարդ կանց նկատ մամբ հե տա
զո տու թյուն ներ կա տա րե լու բա րո յա ի րա վա
կան առա ջին կա նոն նե րը («Նյուրն բեր գյան 
վար քա կա նոն»):

1960—1970 թթ. ԱՄՆում նույն պես բա
ցա հայտ վե ցին մար դու նկատ մամբ բժիշկ
նե րի հա կա մարդ կա յին փոր ձար կում նե րի 
դեպ քեր: Այս պես՝ 1963 թ. Բրուկ լի նի՝ քրո

նի կա կան հի վան դու թյուն նե րից տա ռա պող 
ան ձանց հա մար նա խա տես ված հրեա կան 
հի վան դա նո ցում փոր ձարկ ման նպա տա
կով տա րեց ան ձանց, առանց նրանց հա
մա ձայ նու թյան, նե րար կում էին քաղց կե ղա
յին ակ տիվ բջիջ ներ: 1965—1971 թթ. Նյու 
Յոր քի հի վան դա նոց նե րում ֆի զի կա կան 
արատ ներ ունե ցող երե խա նե րի նկատ
մամբ իրա կա նաց վում էին հե պա տիտ վի
րու սի փոր ձար կում ներ (Силуянова И. В., 
Вызов биоэтики сегодня: Католический 
симпозиум по биоэтике сегодня. Альфа и 
Омега. М., 1998, №4):

Հա կա մարդ կա յին փոր ձար կում ներ իրա
կա նաց վել են նաեւ խորհր դա յին պե տու
թյու նում: Այս պես՝ 1926 թ. պե տա կան անվ
տան գու թյան մար մին նե րում այն պի սի թույն 
ար տադ րե լու աշ խա տանք ներ էին իրա կա
նաց վում, որը մար դու մարմ նում հետ քեր 
չէ ին թող նում, ինչ պես նաեւ դե ղա մի ջոց
ներ, որոնց ազ դե ցու թյամբ մար դը կտար 
իրա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նող 
ցուց մունք ներ: Այս փոր ձար կում ներն իրա
կա նաց վում էին դա տա պար տյալ նե րի կամ 
նախ նա կան կա լան քի տակ եղող ան ձանց 
նկատ մամբ: «Նյուրն բեր գյան օրենսգր
քին» զու գա հեռ կա րեւոր վեց նաեւ 1964 թ. 
Բժշկա կան հա մաշ խար հա յին միու թյան ըն
դու նած «Հել սին կյան հռչա կա գի րը»: Նշված 
փաս տաթղ թե րի հիմ նա կան տար բե րու թյու
նը հե տեւ յալն է. «Նյուրն բեր գյան օրենս
գիր քը» հնա րա վո րու թյուն չէր տա լիս գի
տա կան հե տա զո տու թյուն իրա կա նաց նե լու 
այն մար դու նկատ մամբ, որն այս կամ այն 
պատ ճա ռով զրկված էր հա մա ձայ նու թյուն 
տա լու հնա րա վո րու թյու նից: «Հել սին կյան 
հռչա կա գի րը» տա րան ջա տում էր բուժ վո ղի 
շա հե րից բխող ախ տո րո շիչ ու բու ժա կան 
նպա տակ ներ հե տապն դող (կլի նի կա կան 
կամ թե րա պեւ տիկ հե տա զո տու թյուն նե րը) 
եւ ախ տո րո շիչ նպա տակ ներ չհե տապն դող 
զուտ գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը:

Շա րու նա կե լի

Սու սան նա ԴԱՎ ԹՅԱՆ
Փի լի սո փա յա կան գիտ. դոկ տոր

ՀՈՒԴԱՆ

Բիոէթիկայի եւ իրավագիտության զարգացման 
հեռանկարները 21-րդ դարում

ՄԱՐԿ ԿՈՀԼԵՐ
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 էջ 3, 7
Հար ձակ վե լով փա րի սե ցի նե րի օրի նա

պաշ տու թյան վրա՝ նա հիմ քից սա սա նում 
է հրեա կան կյան քի ավան դա կան հիմ քե
րը, իսկ ժո ղովր դի առաջ նորդ նե րի հան դեպ 
նրա ընդ դի մու թյու նը թու լաց նում է ազ գա յին 
ու կրո նա կան միաս նու թյու նը: Ուստի Հու
դան ընկր կում է, մե ղա է գա լիս ու վե րա
դառ նում մայր սի նա գո գի գիր կը: Այդ քայ լը, 
հաս կա նա լի է, վկա ներ է պա հան ջում: Այն 
իմաստ ունի միայն, եթե կան քա ջա լե րող
ներ, որոնց ին քը պի տի դի մեր: Ամ բո խը ծա
փա հա րե լու է նրան…

Մի կա րեւո րա գույն պատ ճառ ստի պում է 
մեր ժել այդ տե սա կե տը:

Ամ բողջ գոր ծի մեջ Հու դա յի ներ կա յու
թյու նը բե մի վրա ու նրա ներ քին զար գա
ցու մը բե մի լույ սե րի ներ քո վե րած վում են 
ան կա րեւոր դե րի: Հռո մեա ցի նե րի հետ 
նա գի շե րը կգնա պա րիսպ նե րից դուրս 
գտնվող պար տե զը: Մատ նե լով գաղտ նա
ժո ղո վի տե ղը, նա ցույց կտա նրան, ում 
պետք է բռնել: Խա ղը խա ղարկ վում է, գոր
ծը՝ կա տար վում: Հու դա յի դերն ավարտ
վում է այս տեղ: Ոչ մի հնա րա վո րու թյուն 
չկա իրեն ցույց տա լու, որ զանգ ված նե րը 
հիա նան ու հա վա նու թյուն տան իր արար
քին: Հու դան պետք է իմա ցած լի ներ, որ 
իր արար քը պի տի անն կատ մնար: Ո՛չ, 
այս տեղ ցան կա լի բազ մու թյան փաս տար
կը դեր չի խա ղում: Այդ վար կա ծը քիչ է 
հա վա նա կան, քան զի Հու դան, եթե իս կա
պես ուզե նար կրո նա կան առաջ նորդ նե րին 
հնա զանդ վել, ապա պի տի հե տեւած լի ներ 
նրանց հրա հանգ նե րին, որոնք հրա մա յում 
էին մատ նել Հի սու սին տո նից հե տո:

Ուրեմն, պետք է փնտրել ուրիշ տեղ: 
Ուրիշ ին չի՞ կա րող է պետք լի նել ամ բո խի 
ներ կա յու թյու նը: Հու դան իր զո հին քա հա
նա յա պե տին հանձ նե լուց հե տո ան հե տա
նում է, իսկ Հի սու սը մնում է: Նրան են տես
նե լու ու լսե լու հան դի սա տես նե րը: Ար դյոք 
Հու դան չէ՞ր ուզում այդ հան դի սա տես նե րի 
ներ կա յու թյու նը… Հի սու սի հա մար: Իս կա
պես հնա րա վոր է, որ Հու դան, գնա լով մե
ծա մեծ նե րի մոտ, վրեժ է լու ծում: Նա վրեժ 
է լու ծում Հի սու սից: Հի սու սը, երեւի, չի ար
դա րաց րել Հու դա յի հույ սե րը: Հու դան սպա
սում էր բռնա ցող մար դու, բայց նա տես
նում է մեղ մա բա րո էա կի. նա հույս ուներ, 
թե Հի սուսն ուժեղ էր լի նե լու, բայց տես նում 
է թույ լի. ին քը կոչ էր անում գոր ծո ղու թյան, 
բայց հայտն վում է չդի մադ րո ղի առ ջեւ: Հու
սա խաբ լի նե լու պատ ճառ ներ կան մի աշա
կեր տի հա մար, որն Աստ ծո ար քա յու թյու նը 
պատ կե րաց նում էր մարմ նա կան, աշ խար
հիկ, երկ րա յին, եթե չա սենք, քա ղա քա կան 
ար քա յու թյան նման:

Որ այդ հու սա խա բու թյու նը կա րող է տա
նել մի տե սակ սա դիզ մի, ին չո՞ւ ոչ. «Ես տա
ռա պել եմ, նա էլ կտա ռա պի»: Նա կտա ռա
պի հրա պա րա կավ, բո լո րի առաջ, նա, ում 
ուղ ղված են հա յացք ներ, ով հանձն ված է 
հա մընդ հա նուր պա խա րա կու թյան:

Ծա նա կող ու ծաղ րող ամ բո խի ներ կա
յու թյունն իմ ուրա խու թյու նը կա տա րյալ 
կդարձ նի….:

Մի զո րեղ փաս տարկ ստի պում է հրա
ժար վել այս վար կա ծից: Մենք գի տենք, 
որ Հու դան ինք նաս պան եղավ: Եվ Մատ
թեո սի հատ վա ծը ճշգրտում է այն պա հը, 
երբ ծնվեց այդ անօ գուտ մե ղան չու մը. 

«Այդ ժամ Հու դան, որ նրան մատ նեց, տես
նե լով, որ նա (Հի սու սը) դա տա պարտ վեց, 
զղջաց ու երե սուն ար ծաթ նե րը հետ տվեց 
քա հա նա յա պետ նե րին ու նա հա պետ նե
րին՝ ասե լով. «Մե ղան չե ցի, որով հե տեւ 
ար դար ա րյուն մատ նե ցի» (ԻԷ 3): Արդ, 
տես նե լով, որ Հի սու սին են թար կե ցին մա
հա պատ ժի… Հու դան հան կար ծա կիի է 
գա լիս: Նա հռո մեա կան կա ռա վար չից 
նման դա տավ ճիռ չէր սպա սում: Հի սու
սին մատ նե լով՝ Հու դան չէր ուզում, որ նա 
մա հա պատ ժի են թարկ վեր: Նա հաշ վի չէր 
առել այն փաս տը, որ Հի սու սին պի տի 
մահ վան դա տա պար տեին: Եթե նա սա ռ
նասր տո րեն կան խա տե սած լի ներ ամեն 
ինչ, եթե իր երեւա կա յու թյան մեջ կան խավ 
տե սած լի ներ խա չյալ Քրիս տո սին, մե ղան
չե լու փո խա րեն, պի տի բա վա րա րու թյուն 
ստա նար, որ պես մի մարդ, ով իր նպա
տակն իրա կա նա ցած է տես նում:

Մենք են թադ րե ցինք, թե ամ բո խը հիմ
նա կան տեղն էր զբա ղեց նում Հու դա
յի հաշ վարկ նե րում: Բայց դա այդ պես 
չէ: Մարդ կանց բազ մու թյուն չէ, որ ին քը 
փնտրում է իր արար քի հա մար: Բազ մու
թյու նը հոծ է քա ղա քում զատ կա կան տո նի 
պատ ճա ռով: Այդ դեպ քում գու ցե տո՞նն էր, 
որ կա րեւոր էր Հու դա յի հա մար: Ար դյոք 
նա ձգտո՞ւմ էր բռնել տալ Հի սու սին տո նի 
ըն թաց քում:

Հրեա կան Զա տի կը տոնն է այն մեծ իրա
դար ձու թյան, երբ Բարձ րյա լը հրեա նե րին 
դուրս բե րեց Եգիպ տո սից՝ մեծ ազա տագ
րու թյան հի շա տա կի օրը («Ես քեզ դուրս 
բե րե ցի Եգիպ տոս երկ րից, ստրկու թյան 
տնից»), բայց նաեւ հույ սի ար տա հայ տու

թյուն է: Աստ ված, որ եկավ, էլի պի տի գա: 
Հրեա կան Զա տի կը սեր տո րեն կապ ված 
է Օ ծյա լի սպաս ման հետ: Եթե Օ ծյա լը գա, 
ասում են այդ ժա մա նա կի տեքս տե րը, դա 
կլի նի Զատ կին: Զա տի կը դա սա կան, նա
խա տես ված ու վե րա պահ ված մի տա րե թիվ 
է, երբ Օ ծյա լը կմտնի պատ մու թյան մեջ ու 
այն տակ նուվ րա կա նի:

Շա րու նա կե լի
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 էջ 3, 5
Երեւա նի հա յե րի եւ թուր քե րի գար նա

նա յին առա ջին ընդ հա րու մը տե ղի է ունե
նում 1905 թ. մա յի սի 12ից 15ը. կո ղո պուտ, 
ջարդ, հրդեհ, մեծ թվով զո հեր հա յե րից: Հե
տա գա անե լիք նե րը հա մա կար գե լու հա մար 
կազմ վում է «Երեւա նի նա հան գի զին վո րա
կան մար մին»՝ Դու մա նի ղե կա վա րու թյամբ, 
սահ ման վում է խստա գույն կար գա պա հու
թյուն՝ առիթ չտալ եւ նա խա հար ձակ չլի նել: 
Մա յի սի 21ին ընդ հա րում նե րը դա դա րում 
են: Բայց նոր ու ավե լի ուժգ նու թյամբ ըն թա
նում են մա յի սի 22—24ին:

Երեւա նի թա ղե րում տե ղա կայ ված խմբե
րը Դու մա նի գլխա վո րու թյամբ ար ժա նի հա
կա հար ված են տա լիս թուր քե րին: Ընդ հա
րում նե րը շա րու նակ վում են եր կու տա րի:

Դու մա նի խորհր դով՝ Ղա րա բա ղի շրջա
նի ընդ հա նուր հրա մա նա տար է կարգ վում 
Խա նա սո րա Վար դա նը, նաեւ Հա մա զաս պը, 
Նա խի ջեւա նի մար տախմ բի հրա մա նա տար 
է նշա նակ վում Դաշ նակ Խե չոն, գոր ծադր
վում է փոխվ րե ժի սկզբուն քը: Դու մա նը 
լրա ցու ցիչ մար տա կան ուժեր է ուղար կում 
Նա խի ջեւան՝ Վա նա Սարգ սի (Բար սե ղյան) 
գլխա վո րու թյամբ, որոնք տեղ են հաս նում 
հու նի սի սկզբնե րին: Մես րոպ ՏերՄով սի
սյանն օգ նում է զի նե լու 150 հո գա նոց մար
տա խում բը, որի զգա լի մա սը նախ կին զին
վոր ներ էին:

Մես րոպ ՏերՄով սի սյա նը (Մես րոպ Մա
գիստ րոս) ծնվել է 1865  թ. մա յի սի 7ին 
Զան գե զու րի գա վա ռի Շի կա հող գյու ղում: 
1882 թ. ավար տել է Շու շիի թե մա կան դպրո
ցը, 1885 թ.՝ Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպրո ցը, 
1890 թ.՝ Դոր պա տի հա մալ սա րա նը: Մաս նա
գի տա կան գի տե լիք նե րը կա տա րե լա գոր ծել 
է Վիեն նա յում, Փա րի զում, Երու սա ղե մում, 
Լոն դո նում, Բեռ լի նում, Վե նե տի կում: 1902 թ. 
Մ. ՏերՄով սի սյանն ստա ցել է հայ բա նա
սի րու թյան մա գիստ րո սի աս տի ճան: 1913—
1916 թթ. եղել է Վրաս տա նի եւ Իմե րե թիա յի, 
իսկ 1917 թ.՝ Աստ րա խա նի թե մա կան առաջ
նոր դը: 1922—1932 թթ. գլխա վո րել է Պարս
կաՀնդկաս տա նի թե մը: 1919 թ. հրա վիր
վել է Հա յաս տա նի նո րա բաց հա մալ սա րան՝ 
որ պես հայ գրա կա նու թյան եւ կրո նա կան 

մա տե նագ րու թյան առար
կա նե րի պրո ֆե սոր, եղել է 
պատ մա լեզ վա բա նա կան 
ֆա կուլ տե տի առա ջին դե
կա նը: Մ. ՏերՄով սի սյա նը 
130 գի տա կան աշ խա
տու թյուն նե րի հե ղի նակ 
է, որոն ցից հատ կա պես 
ար ժե քա վոր են «Ուղեւո
րու թիւն Տ. Տ. Մկրտիչ Վե
հա փառ Կա թու ղի կո սի 
Ամե նայն Հա յոց Երու սա
ղե մից էջ միա ծին» (1894), 
«Հայ գիւ ղա կան տու նը» 
(1894), «Սոկ րա տայ Սքո
լաս տի կո սի եկե ղե ցա կան 
պատ մու թիւն թարգ մա
նեաց Փի լոն Տի րա կա ցի եւ 
Պատ մու թիւն վա րուց սրբոյ 
Սեղ բեստ րո սի եպիս կո պո

սին Հռով մայ թարգ մա նեալ Աբա սու Գրի գո րի 
Ձո րա փո րեց ւոյ» (1897), «Նկա րագ րու թիւն 
հո գեւոր վա րուց Հո վա սա փու, որդ ւոյ թա գա
ւո րին Հնդկաց» (1897): Մ. ՏերՄով սի սյա նը 
վախ ճան վել է 1939 թ. հու նի սի 3ին:

150 հո գա նոց մար տա խում բը հու նի սի 
12ի գի շե րը հար ձակ վում է Ջա հու կի վրա, 
որի հայ բնա կիչ նե րին մինչ այդ կո տո րել 
էին թուր քե րը:
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Ար ման ՄԱ ԼՈ ՅԱՆ
Պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու

 էջ 4, 6
Այս բո լոր անց քե րը մեզ հա սել են Դրաս

խա նա կերտ ցու պատ մու թյան շնոր հիվ. «Եվ 
ապա ոս տի կա նը, ցան կա նա լով Սմբատ ար
քա յի չա րա չար մա հը, տա կա վին սկսում է 
կտտանք նե րով նրան տան ջել... Դա ժան ու 
սաս տիկ կտտանք նե րից, խոշ տան գում նե
րից ու քրտնա հար չար չա րանք նե րից հե
տո սրով կտրում են նրա գլու խը՝ զրկե լով 
այս կյան քից. նա թա գա վո րեց 22 տա րի։ 
Իսկ ապա կա նու թյամբ ու ան սուրբ պղծու
թյամբ լե ցուն ոս տի կա նը չի հրա մա յում նրա 
մար մի նը հո ղին հանձ նել, այլ տա րա ծե
լով փայ տի վրա՝ գա մե րով ամ րաց նում էին 
Դվին քա ղա քում։ Որով հե տեւ ով թաղ ված 
էր Քրիս տո սի հետ մար տի րո սա կան մա
հով, նա պար տա վոր էր նրա հետ խա չա կից 
լի նել» (243)։ Պատ մա կան այս փաս տե րը 
մո ռա ցու թյան չեն մատն վել եւ իրենց ար
ձա գանքն են գտել պատ մա վե պում։ Մու
րա ցա նի վե պը, ճիշտ է, ներ կա յաց նում է 
Սմբա տի որ դու՝ Աշո տի գա հա կա լու թյան 
տա րի նե րը, բայց վե պի մի քա նի գլուխ
ներ հե տա դարձ հա յացք են պատ մու թյա
նը։ Աշոտ ար քա յի կնոջ՝ Սա հա կա նույ շի եւ 
նրա դա յա կի՝ Սե դա յի զրույց նե րը ջրի երես 
են հա նում կա տար ված իրա դար ձու թյուն նե
րը: Պատ մա կան փաս տե րին ան տե ղյակ ըն
թեր ցո ղը այս հատ ված նե րի մի ջո ցով կտե
ղե կա նա հա յոց աշ խար հի գլխին կախ ված 
աղետ նե րի ու իր դա վա ճան հայ րե նա կից
նե րի մա սին: Սմբատ ար քա յի ան մարդ կա
յին սպա նու թյու նը տե ղի չէր ունե նա, «եթե 
հայ իշ խան նե րը միա նա յին, թեւ ու թի կունք 
լի նեին իրենց դյու ցազ նա սիրտ թա գա վո րին 
եւ ընդ հա նուր ուժով դեմ դնեին հայ րե նի քի 
թշնա մուն... Այդ թշվա ռու թյու նը չէր պա տա
հել, եթե տի րա նենգ եւ դա վա ճան Գա գիկ 
Արծ րու նին Վաս պու րա կա նում թա գա վո րե լու 
փա ռա մո լու թյամբ կու րա ցած՝ չմիա նար Յու
սուփ ոս տի կա նի, յուր հայ րե նի քի ան հաշտ 
թշնա մու հետ, չկրկնա պատ կեր նրա կոր ծա
նիչ ուժը, չբա նար նրա առաջ փակ ված ճա
նա պարհ նե րը, որի ար դյուն քը եղավ բազ

մա թիվ հայ զոր քե րի կո տո րա ծը, բեր դե րի եւ 
ամ րոց նե րի առու մը, ժո ղովր դյան ջար դը... 
Այն տեղ էր այդ ժա մա նակ եւ Գա գիկ Արծ րու
նին, հա յոց Հու դան... Բայց ոչ. նրան Հու դա 
ան վա նել չի կա րե լի. Հու դան խիղճ ուներ, 
սիրտ ուներ. նա երբ տե սավ, որ յուր ան մեղ 
ու բա րի վար դա պե տին մատ նել է երե սուն 
ար ծա թի հա մար, գար շե ցավ յուր ան ձից 
եւ գնաց կախ վե ցավ: Բայց Գա գիկ Արծ րու
նին՝ երբ տե սավ, թե յուր շնոր հիվ հայ րե նի
քի պաշտ պան, անձն վեր եւ քաջ թա գա վո
րը մատն ված է թշնա մու ձեռ քը, հո գած յուր 
ան ձի ան դոր րու թյան մա սին, ձի նստեց եւ 
շտա պեց յուր եր կի րը, որ պես զի Յու սու փից 
ստա ցած եւ ազ գից անիծ ված թա գի փառ
քը ապա հո վու թյան մեջ վա յե լե... Օ՜, եւ այդ 
հրե շը դեռ ապ րում է աշ խար հում...» (Մու
րա ցան, Գեւորգ Մարզ պե տու նի, Եր., 1989, 
էջ  28: Այ սու հետ այս հրա տա րա կու թյու
նից ար ված մեջ բե րում նե րի պա րա գա յում 
կնշվեն միայն «Մ» տա ռը եւ էջա հա մա րը)։ 
Սրանք Սա հա կա նույշ թա գու հու դա յա կի՝ 
Սե դա յի խես քերն են։ Աշ խա տու թյան ըն
թաց քում ակն հայտ է Դրաս խա նա կերտ ցու 
չա փա զանց դրա կան վե րա բեր մուն քը դե
պի Սմբատ ար քան: Այս երեւույ թը նկա տել 
է նաեւ Մ. Մկրյա նը. «Պի տի ասել, որ Դրաս
խա նա կերտ ցու Պատ մու թյան կենտ րո նա
կան դեմքն ու սի րե լի հե րո սը Սմբատ Առա
ջինն է, եւ նրան ու նրա թա գա վո րու թյան 
անց քե րին պատ մի չն անդ րա դար ձել է հան
գա մա նո րեն։ Սմբա տը պատ մու թյան մեջ 
ներ կա յա նում է որ պես իրոք մի հե րո սա կան 
ու ամ րա կամ պե տա կան գոր ծիչ, մի ող
բեր գա կան կեր պար... Որ քան էլ Դրաս խա
նա կերտ ցին մեծ տեղ է հատ կաց րել Աշոտ 
Երկ րոր դի հե րո սա կան պայ քա րին, այ նուա
մե նայ նիվ, նրա վե րա բեր մամբ, Սմբատ 
Առա ջի նի հետ հա մե մա տած, նկատ վում է 
ջեր մու թյան որոշ պա կաս» (Մկրյան Մ., Եր
կեր, հա տոր 1, Երեւան, 1987, էջ 407)։
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