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ուղերձը Ավետման 
տոնի առթիվ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նից հայ րա պե տա
կան Մեր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ թանք ներն 
ենք բե րում հա մայն մեր ժո ղովր դին Սուրբ Աստ
վա ծած նի Ավետ ման տո նի առիթով:

Այ սօր բա րե բա նում ենք Սուրբ Աստ վա ծած
նին, որը հա վա տա վոր հո գով եւ խո նարհ սրտով 
ըն դու նեց հրեշ տա կա ձայն ավե տի սը Աստ ծու 
Որ դու աշ խարհ գալս տյան՝ մարդ կու թյան փրկու
թյան եւ հա րու ցյալ կյան քի հա մար։ Սուրբ Աստ
վա ծա ծի նը մա քուր սրտից բխած հա վատ քի ու 
ներշնչ ման աղ բյուր է բո լո րի հա մար եւ օրի նակ, 
որ հաս տա տուն մնանք առ Աստ ված սի րո, հույ
սի ու հա վա տար մու թյան մեջ՝ նո րոգ վե լու եւ վե
րա փո խե լու մեր կյան քը դժվա րու թյուն նե րի ու 
մե րօ րյա տագ նապ նե րի առ ջեւ։

Ավետ ման տոնն իր կեն սա տու խորհր դով տա
րի ներ առաջ հռչա կել ենք որ պես Մայ րու թյան 
բերկ րան քին սպա սող կա նանց օրհ նու թյան օր։ 
Մաղ թում ենք, որ Փրկիչ մեր Տե րը շնոր հա զար
դի բո լոր ըն տա նիք նե րին՝ ման կանց քաղցր ճի
չով ու եր ջան կու թյամբ լցնե լու իրենց հար կե րը 
եւ բա րօ րու թյան մեջ, ուրախ սրտով կրթե լու եւ 
մե ծաց նե լու ազ գի ու մեր Սուրբ Եկե ղե ցու ար ժա
նա վոր զա վակ ներ։

Մեր հա նա պազ աղոթքն է, որ Տե րը Սուրբ 
Աստ վա ծած նի գթա ռատ բա րե խո սու թյամբ խա
ղա ղու թյուն եւ օրհ նյալ կյանք պար գեւի հա մայն 
աշ խար հին, մեր երկ րին ու ժո ղովր դին՝ ար դար ու 
բա րի գոր ծե րով շե նաց նե լու ազ գա յին եւ հայ րե
նա կան մեր կյան քը։

Օրհ նու թյամբ՝
ԳԱՐԵԳԻՆԲ

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՄԵՆԱՅՆՀԱՅՈՑ

4 ապ րի լի	 ՄԹ	խորհր	դա	րա	նի	Մեծ	Բրի	տա	նիա	-	ՀՀ	բա	րե	կա	մա	կան	խմբի	ան	դամ	նե	րին

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 Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան խորհր դա րա
նի Մեծ Բրի տա նիա — Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյուն բա րե կա մա կան խմբի ան դամ նե րին՝ 
գլխա վո րու թյամբ խմբի ղե կա վար Թիմ Փոլ Լո
ու թը նի։ Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաեւ Մեծ Բրի
տա նիա յի եւ Հյու սի սա յին Իռ լան դիա յի Միա ցյալ 
Թա գա վո րու թյու նում ՀՀ ար տա կարգ եւ լիա զոր 
դես պան Վա րու ժան Ներ սե սյա նը։

Ող ջու նե լով ՄԹ Մեծ Բրի տա նիա — Հա յաս տան 
բա րե կա մա կան խմբի պատ վի րա կու թյան այ
ցը Հա յաս տան՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր 
գնա հա տան քը բե րեց ներ կա նե րին՝ Ար ցա խի ժո
ղովր դի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր
ծում աջակ ցու թյան եւ մշտա կան ուշադ րու թյան 
հա մար։ Նո րին Սրբու թյունն իր մտա հո գու թյուն
նե րը հայտ նեց Ար ցա խի ժո ղովր դի խա ղաղ ապ
րե լու իրա վուն քի դեմ նոր ոտնձ գու թյուն նե րի եւ 
շա րու նակ վող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, ինչ պես նաեւ հայ
կա կան պատ մա կան հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ
պա նու թյան խնդիր նե րի առն չու թյամբ։ Հա յոց Հայ րա պե տը կա
րեւոր նկա տեց մի ջազ գա յին հան րու թյան հե տեւո ղա կան ջան քե րը՝ 
գե րու թյան մեջ գտնվող նե րի վե րա դարձ ման ուղ ղու թյամբ։

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նաեւ գո հու նա կու թյամբ ար ձա
նագ րեց ՄԹ Մեծ Բրի տա նիա — ՀՀ բա րե կա մա կան խմբի եւ Մեծ 
Բրի տա նիա յի հայ կա կան հա մայն քի մի ջեւ ձեւա վոր ված սերտ գոր
ծակ ցու թյու նը։

Իր խոս քում խմբի նա խա գահ Թիմ Փոլ Լո ու թը նը կա րեւո րեց 
ջան քե րի գոր ծադ րու մը հա նուն Ար ցա խում խա ղա ղու թյան հաս
տատ ման եւ ար ցա խա հա յու թյան ապա հով կյան քի իրա վուն քի, 
նաեւ պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նեց այս կա պակ ցու թյամբ Մեծ 
Բրի տա նիա յի խորհր դա րա նում իր աջակ ցու թյու նը բե րե լու հայ ժո
ղովր դին։

Այ ցի առի թով Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետն իր մաս նա վոր գնա

հա տան քը հայտ նեց Մեծ Բրի տա նիա յի Լոր դե րի պա լա տի ան դամ 
ու նախ կին փոխ խոս նակ բա րո նու հի Քե րո լայն Քոք սին՝ մի ջազ գա
յին տար բեր ա տյան նե րում ար ցա խա հա յու թյան ազատ ու ան կախ 
կյան քի իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան եւ Ար ցա խին մշտա պես ցու
ցա բեր վող զո րակ ցու թյան հա մար։

Զրույ ցի ըն թաց քում ՄԹ Մեծ Բրի տա նիա — Հա յաս տան բա րե կա
մա կան խմբի եւ Լոր դե րի պա լա տի ան դամ, Անգ լի կան Եկե ղե ցու 
Քո վենթ րիի եպիս կո պոս Քրիս տո ֆեր Ջոն Բոքս վոր թը Նո րին Սրբու
թյա նը փո խան ցեց Քենթր բե րիի ար քե պիս կո պոս Ջաս թին Ուել բիի 
ող ջույն նե րը։ Քո վենթ րիի եպիս կո պո սը նաեւ հե տաքրքր վեց Ադր
բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան ներ քո հայտն ված տա րածք նե րում հայ
կա կան հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան վի ճա կի մա սին։ Վե
հա փառ Հայ րա պե տը տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց Մայր Աթո ռի՝ 
Ար ցա խի հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան հար ցե րով գրա սե
նյա կի կող մից սրբա վայ րե րի պահ պա նու թյան ուղ ղու թյամբ տար
վող աշ խա տանք նե րի վե րա բե րյալ։

6 ապ րի լի	 Վրաս	տա	նի	խորհր	դա	րա	նի	նա	խա	գա	հին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հյու րըն կա լեց պաշ տո նա կան այ ցով 
Հա յաս տա նում գտնվող Վրաս տա նի խորհր դա րա նի նա խա գահ 

Շալ վա Պա պուաշ վի լիի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյա նը։
Ող ջու նե լով խորհր դա րա նի նա խա գա հի այ ցը Հա յաս տան եւ 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծին՝ Նո րին Սրբու թյու նը 
կա րեւո րեց նման փո խայ ցե լու թյուն նե րը եւ եր կու 
երկր նե րի մի ջեւ ընդ լայն վող գոր ծակ ցու թյու նը՝ այն 
հա մա հունչ նկա տե լով ժո ղո վուրդ նե րի դա րա վոր 
բա րե կա մու թյա նը: Նո րին Սրբու թյու նը, անդ րա դառ
նա լով ան կա խու թյան տա րի նե րին եր կու երկր նե րի 
մի ջեւ հաս տատ ված սերտ հա րա բե րու թյուն նե րին, 
նկա տեց, որ հայ եւ վրաց ժո ղո վուրդ նե րը միաս նա
բար հաղ թա հա րել են բազ մա թիվ դժվա րու թյուն ներ՝ 
պահ պա նե լու իրենց ազ գա յին ինք նու թյու նը եւ հո
գեւոր ար ժեք նե րը:

Անդ րա դառ նա լով հայ եւ վրաց ժո ղո վուրդ նե րի 
առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին եւ տա
րա ծաշր ջա նում տի րող բարդ իրա վի ճա կին՝ Հա յոց 
Հայ րա պետն ընդգ ծեց, որ եր կու երկր նե րը, ան
կախ իրենց շա հե րից եւ դիր քո րո շում նե րից, պետք 
է զո րա վիգ լի նեն մի մյանց՝ հա նուն հա վա տա կից 
եղ բայր ժո ղո վուրդ նե րի բա րօ րու թյան եւ անվ տան
գու թյան։

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, ի դեմս պա րոն 
Պա պուաշ վի լիի, իր երախ տա գի տու թյու նը հայտ
նեց վրաց իշ խա նու թյուն նե րին հայ հա մայն քի 
նկատ մամբ հո գա տար վե րա բեր մուն քի, Նո րա շե նի 

Սուրբ Աստ վա ծա ծին եւ Սուրբ Նշան եկե ղե ցի նե րի ամ րա կայ ման 
աշ խա տանք նե րի, ինչ պես նաեւ ռազ մա գե րի նե րի վե րա դարձ ման, 
տա րա ծաշր ջա նում կա յու նու թյան ու խա ղա ղու թյան հաս տատ ման 
ուղ ղու թյամբ գոր ծադ րած միջ նոր դա կան ջան քե րի հա մար:  էջ 2

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

Գործ՝ Վ. Սուրենյանցի
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Հին աշ խար հում գա վա զանն իշ խա նու թյան խորհր դա
նիշն էր: Գա վա զա նի խորհր դա վոր զո րու թյան մա սին 

ակ նարկ կա դե ռեւս Ծննդոց գրքում (տե՛ս Լ 37—42):
Ծաղ կյալ գա վա զա նի վե րա բե րյալ սուրբգ րա յին վկա յու

թյուն ներն ուղ ղա կիո րեն առնչ վում են նաեւ Մով սե սի եղ
բո րը՝ Ահա րո նին: Ահա րոն (եբ րա յե րեն՝ ) նշա նա կում է 
«լեռ նե ցի, լեռ նա կան, լեռ նաբ նակ» (Encyclopaedia Judaica, 
vol. 2, Jerusalem, p. 3—9): Հա մա ձայն Աստ վա ծաշն չի՝ նա 
Ղեւիի ցե ղից էր՝ Ամ րա մի եւ Հո քա բե թի որ դին (տե՛ս Ելք Զ 
20, Թվոց ԻԶ 59)։ Կրտսեր էր իր քույր Մա րիա մից, սա կայն 
երեք տա րով մեծ եղ բո րից՝ Մով սե սից (տե՛ս Ելք Է 7): Ահա
րոնն ամուս նա նում է Ամի նա դա բի դուստր Եղի սա բե թի հետ 
եւ ունե նում չորս որ դի՝ Նա բադ, Աբիուդ, Եղիա զար, Իթա
մար (տե՛ս Ելք Զ 23):

Աստ ված Ահա րո նին, որն ար դեն ութ սու նե րեք տա րե կան 
էր (տե՛ս Ելք Է 7), կան չում է Քո րե բի մոտ՝ անա պատ՝ Մով սե
սին գոր ծա կից լի նե լու: Երկ նա յին Հոր կամ քին հնա զանդ
վե լով՝ Ահա րո նը պետք է լի ներ Մով սե սի «խո սա փո ղը»՝ նրա 
փո խա րեն խո սեր ժո ղովր դի եւ փա րա վո նի հետ (տե՛ս Ելք 
Դ 16—17): Երբ Մով սե սը, Աստ ծու հրա հան գով, ջա նում է 
հրեա նե րին ազա տագ րել եւ դուրս բե րել Եգիպ տո սից, Ահա
րոնն աջակ ցում է եղ բո րը, խո սում նրա փո խա րեն, հրաշք
ներ գոր ծում (տե՛ս Ելք Է 8—13): Ահա րոնն իր գա վա զա նը 
գցում է փա րա վո նի եւ նրա պաշ տո նյա նե րի առ ջեւ, ու ցու
պը վի շապ է դառ նում: Փա րա վո նը կան չում է եգիպ տա ցի 
կա խարդ նե րին եւ իմաս տուն նե րին: Եգիպ տո սի մո գե րը եւս 
իրենց գա վա զան նե րը գցում են գետ նին, ու դրանք վի շապ
ներ են դառ նում: Սա կայն Ահա րո նի գա վա զա նը կուլ է տա
լիս նրանց բո լո րի գա վա զան նե րը (տե՛ս Ելք Է 8—13):

Ահա րո նը եղ բոր՝ Մով սե սի հետ էր նաեւ իս րա յե լա ցի նե րի՝ 
Եգիպ տո սից պատ մա կան ել քի ժա մա նակ (տե՛ս Ելք Դ—ԺԶ): 

Երբ Մով սեսն աղո թում է Ամե նա կա րո ղին իս րա յե լա ցի նե
րի՝ ամա ղե կա ցի նե րի դեմ մղվող պա տե րազ մի ժա մա նակ, 
Ահա րո նը կրկին աջակ ցում է եղ բո րը. «Եվ քա նի որ Մով սե
սի ձեռ քե րը հոգ նե լուց ծան րա նում էին, Ահա րոնն ու Ով րը 
մի քար առան եւ նրա տա կը դրե ցին: Մով սե սը նստեց դրա 
վրա, իսկ Ահա րոնն ու Ով րը՝ մեկն այս կող մից, մյուսն այն 
կող մից նրա ձեռ քե րը բռնած բարձր էին պա հում: Այս պի
սով՝ Մով սե սի ձեռ քե րը մին չեւ արեւի մայր մտնե լը բարձ
րա ցած մնա ցին։ Հե սուն սրա կո տոր արեց ամա ղե կա ցի նե
րին ու նրանց ողջ զոր քը» (Ելք ԺԷ 8—13)։

Աստ ծու խոս քին հնա զանդ վե լով՝ Ահա րո նը Մով սե սի հետ 
բարձ րա նում է Սի նա լե ռը (տե՛ս Ելք ԺԹ 24): Նա եւ իր եր կու 
որ դի նե րը՝ Նա բադն ու Աբիու դը, ինչ պես նաեւ Իս րա յե լի ծե
րե րից յո թա նա սուն տղա մարդ ուղեկ ցում էին Մով սե սին, երբ 
վեր ջինս ուխտ էր կնքում Աստ ծու հետ (տե՛ս Ելք ԻԴ 1, 9):

Հա մա ձայն Աստ վա ծա շունչ մա տյա նի՝ Ահա րո նը Բարձ
րյա լի ընտ րած եւ Նրա հրա հան գով օծ ված առա ջին քա
հա նա յա պետն էր (տե՛ս Ելք ԻԸ, ԻԹ,). Աստ ծու կան խա հայտ 
կամ քով քա հա նա յա կան իշ խա նու թյունն Ահա րո նից ժա
ռան գա բար պետք է փո խանց վեր նրա սե րունդ նե րին (տե՛ս 
Ղեւտ. Ը—Ժ): Աստ վա ծա յին այս որոշ ման դեմ ըմ բոս տա նում 
են Կոր խը եւ իս րա յե լա ցի նե րից գրե թե եր կու հա րյուր հի
սուն տղա մարդ՝ առաջ նորդ ներ, խորհր դա կան ներ, որոնք 
եւ խստո րեն պատժ վում են (տե՛ս Թվոց ԺԶ): Այս պի սով՝ քա
հա նա յու թյան բո լոր իրա վունք ներն ստա նում են Ահա րոնն 
ու իր որ դի նե րը (տե՛ս Թվոց Դ 18):

Ահա րո նը ոչ միայն Իս րա յե լի քա հա նա յա պետն էր, այլ 
նաեւ դա տա վո րը: Նրա բա րե խո սու թյամբ է դա դա րում 
ապս տամբ իս րա յե լա ցի նե րի կո տո րա ծը (տե՛ս Թվոց ԺԶ 
41—50): Սուրբգ րա յին բազ մա թիվ հատ ված ներ վկա յում են 
Ահա րո նի խա ղա ղա սի րու թյան, անձ նու րա ցու թյան, համ բե

րա տա րու թյան մա սին: Երբ նրա եր կու որ դի նե րը՝ Նա բադն 
ու Աբիու դը, անհ նա զան դու թյան պատ ճա ռով մոխ րա նում 
են Աստ ծու կրա կից, նա խո նար հա բար ըն դու նում է կամ քը 
երկ նա յին Հոր (տե՛ս Ղեւտ. Ժ 1—7), որ կան խավ զգու շաց
րել էր. «Դու, քո որ դի ներն ու քո նա հա պե տա կան ըն տա
նի քը պա տաս խա նա տու եք սրբա րա նի սպա սա վո րու թյան 
նկատ մամբ կա տար վող մեղ սա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, 
բայց միայն դու եւ քո որ դի ներն եք կրե լու ձեր քա հա նա յա
գոր ծու թյան ժա մա նակ ձեր կա տա րած զան ցանք նե րի պա
տաս խա նատ վու թյու նը» (տե՛ս Թվոց ԺԸ 1):

Նշենք նաեւ, որ հա մա ձայն սուրբգ րա յին վկա յու թյուն նե
րի՝ Ահա րո նը եւս, մյուս մահ կա նա ցու նե րի նման, սխա լա
կան բնու թյուն ուներ եւ եր բեմն մե ղան չում էր (ոս կե հոր թի 
(կուռ քի) ձու լու մը (տե՛ս Ելք ԼԲ), Մով սե սին վա տա բա նե լը 
(տե՛ս Թվոց ԺԲ), հա վա տի սա սա նու մը (տե՛ս Թվոց Ի 1—12)), 
ուս տի Աստ ված պատ ժում է նրան՝ թույլ չտա լով մտնել Ավե
տյաց եր կիր (տե՛ս Թվոց Ի 12—13):  էջ 4

Հոգեհանգստյան կարգ՝ 
համայնավար բռնապետության զոհ 
դարձած հոգեւորականների համար

Ապ րի լի 6ին Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ միած նի Նա

հա տակ հո  գե ւո  րա կա
նաց հու  շա պա տի առ
ջեւ, նա խա գա հու 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, կա տար վեց 
հո գե հանգս տյան կարգ՝ 
հա մայ նա վար բռնա պե տու
թյան զոհ դար ձած հո գեւո
րա կան նե րի հա մար:

Դե ռեւս 2017 թվա կա նին 

Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տի կող մից ապ րի լի 6ը հռչակ վել էր հա մայ նա վա րա կան բռնա
պե տու թյան տա րի նե րին հա լա ծանք նե րի ու աք սո րի են թարկ ված եւ նա հա տակ ված հո
գեւո րա կան նե րի հի շա տա կու թյան օր:

Արա րո ղու թյա նը Մայր Աթո ռի միա բա նու թյունն աղոթք բարձ րաց րեց առ Աստ ված՝ նա հա
տակ ված հո գեւո րա կան նե րի հո գի նե րի խա ղա ղու թյան հա մար։

Կրո նա գի տա կան եզ րույ թների շուրջ

ԾԱՂԿՅԱԼ ԳԱՎԱԶԱՆ

Վրաս	տա	նի	խորհր	դա	րա	նի	նա	խա	գա	հին

 էջ 1
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նաեւ իր 

եղ բայ րա կան ող ջույն ներն ու բա րե մաղ
թանք նե րը փո խան ցեց Վրաց Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցու պետ Հա մայն Վրաս տա նի Ի լ յա Բ 
Կա թո ղի կոսՊատ րիար քին:

Իր հեր թին Վրաս տա նի խորհր դա րա նի 
նա խա գահ Շալ վա Պա պուաշ վի լին, անդ
րա դառ նա լով տա րա ծաշր ջա նում տի րող 
իրա վի ճա կին, նշեց, որ խա ղա ղու թյունն 
այ լընտ րանք չու նի, եւ այն եր կու երկր նե
րի զար գաց ման ամե նա կա րեւոր գրա վա
կանն է:

Պա րոն Պա պուաշ վի լին նաեւ գո հու
նա կու թյամբ խո սեց այ ցի դրա կան ար
դյունք նե րից, եր կու երկր նե րի մի ջեւ առ կա 

փոխ գոր ծակ ցու թյան եւ դրա զար գաց ման 
հե ռան կար նե րի մա սին՝ տե ղե կաց նե լով այդ 
ուղ ղու թյամբ ձեռ նարկ վե լիք մի ջո ցա ռում
նե րի վե րա բե րյալ: Վրաս տա նի խորհր դա
րա նի նա խա գա հը եւս կա րեւո րեց եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ հա րա բե րու թյուն նե րի 
առա վել սեր տա ցու մը։

Զրույ ցի ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սը նաեւ իր մտա հո գու թյուն նե րը 
հայտ նեց Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան 
ներ քո հայտն ված տա րածք նե րում հայ կա
կան հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
ոչն չաց ման եւ յու րաց ման քա ղա քա կա նու
թյան, Ար ցա խի ու Հա յաս տա նի նկատ մամբ 
շա րու նակ վող ոտնձ գու թյուն նե րի կա պակ
ցու թյամբ։

8 ապ րի լի	 Ղրիմի	Հանրապետության	
պատվիրակությանը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Ղրի մի Հան րա պե տու թյան պատ վի րա

կու թյա նը։
Նո րին Սրբու թյունն իր օրհ նու թյունն ու 

բա րե մաղ թանք նե րը բե րեց պատ վի րա կու
թյան ան դամ նե րին՝ աղո թե լով տա րա ծաշր
ջա նում խա ղա ղու թյան վե րա հաս տատ ման 
եւ մարդ կու թյան կյան քում հա մե րաշ խու
թյան եւ փոխ գոր ծակ ցու թյան ոգու զո րաց
ման հա մար։

Հան դիպ ման ըն թաց քում Վե հա փառ 

Հայ րա պետն անդ րա դարձ կա տա րեց Ղրի
մի պատ մու թյան մեջ հայ հա մայն քի ունե
ցած կա րեւոր դե րա կա տա րու թյանն ու 
ներդր մա նը եւ հա մայն քի ներ կա յիս ազ գա
յինհո գեւոր աշ խույժ կյան քին։ Այս առի թով 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր գնա հա
տան քը հայտ նեց Ղրի մի իշ խա նու թյուն
նե րին՝ հայ կա կան հա մայն քի նկատ մամբ 
հո գա տար վե րա բեր մուն քի, ինչ պես նաեւ 
եկե ղե ցա շի նու թյա նը ցու ցա բեր վող զո րակ
ցու թյան հա մար։

Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

Նոր նշանակումներ
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: Վար դան քհն. Ներ սի սյա նը եւ Դա նիել քհն. Մկրտչյա նը ծա ռա յու թյան են նշա
նակ վել ՀՀ զին ված ուժե րում, Ղեւոնդ քհն. Թա զա յա նը եւ Հով սեփ քհն. Հա րու թյու նյա նը 
ծա ռա յու թյան են կոչ վել Վի րա հա յոց թե մում, Ար սեն քհն. Իս րա յե լ յա նը եւ Ար տակ քհն. Սուլ
թա նյանն իրենց ծա ռա յու թյու նը կբե րեն Ռու սաս տա նի եւ Նոր Նա խի ջեւա նի հա յոց թե մում, 
Ադամ քհն. Մով սե սյա նը ծա ռա յու թյան է նշա նակ վել Իրա քի հա յոց թե մում։
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Ծաղկազարդի տոնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Ապ րի լի 10ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե
ղե ցին տո նախմ բեց մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի՝ Երու սա

ղեմ հաղ թա կան մուտ քի հի շա տա կը՝ Ծաղ կա զար դը: Տո նը 
տա րի ներ առաջ 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 օրհ նու
թյամբ հռչակ վել էր Մա նուկ նե րի օրհ նու թյան օր:

Այս կա պակ ցու թյամբ Առա վո տյան ժա
մեր գու թյան ավար տին Սուրբ Տրդա տի 
բաց խո րա նին Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե
տի հան դի սա պե տու թյամբ կա տար վե ցին 
Ան դաս տա նի արա րո ղու թյուն եւ մա նուկ
նե րի օրհ նու թյան կարգ: Այ նու հե տեւ Նո
րին Սրբու թյունն իր օրհ նու թյու նը բաշ խեց 
Մայր Աթո ռում հա մախմբ ված մա նուկ նե
րին, իսկ հա վա տա ցյալ նե րին բա ժան վե
ցին Ան դաս տա նի ըն թաց քում օրհն ված 
ուռե նու ճյու ղե րը:

Բերկ րա շատ տո նի առի թով Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջ միած նի միա բա նու թյու նը Պա
տա րա գի սրբա զան արա րո ղու թյա նը 
մաս նակ ցեց Սուրբ Գա յա նե վան քում: Պա
տա րա գիչն էր Մայր Աթո ռի եկե ղե ցա կան 
հա յե ցա կար գա յին հար ցե րի գրա սե նյա կի 
տնօ րեն Վազ գեն եպս Միր զա խա նյա նը:

Անդ րա դառ նա լով տո նի խորհր դին՝ 
Վազ գեն սրբա զանն իր քա րո զում մաս նա
վո րա բար նշեց. «Երբ եկավ Երու սա ղեմ 
մուտք գոր ծե լու ժա մա նա կը, հրեա կան 
Զա տիկն էր մո տե նում, եւ ինչ պես, հին 
ավան դու թյան հա մա ձայն, հրեա ներն էին 
հինգ օր առաջ զատ կա կան գա ռը տա
նում իրենց տուն, այն պես էլ Քրիս տոս 
հինգ օր առաջ Երու սա ղե մում էր, որով
հե տեւ այն տեղ ամ բող ջա նա լու էր այն մեծ 
վար դա պե տու թյու նը, որի հա մար մար դա
ցել էր Աստ ված»:

Անդ րա դառ նա լով օր վա ավե տա րա նա
կան դրվա գին եւ Ծաղ կա զար դի տո նին՝ 
սրբա զան հայ րը պատ գա մեց ներ կա նե
րին. «Ծաղ կա զար դի տո նը եւս մեկ ան
գամ գա լիս է կո չե լու մեզ՝ Հի սու սի օրի
նա կով (ինչ պես Հի սուս մաք րեց Տա ճա րը) 

մաք րե լու մեր սրտերն ու հո գի ներն ամեն աղ տե ղու թյուն նե
րից եւ աղոթ քով, ապաշ խա րու թյամբ ու խոս տո վա նու թյամբ 
բա ցե լու մեր հո գու եւ սրտի դռնե րը՝ այն տեղ բնա կեց նե լով 
մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սին։ Թո՛ղ մեր միտքն ու սիր տը 
դառ նան Նոր Երու սա ղեմ»։

Սուրբ Պա տա րա գի ավար տից հե տո Սուրբ Գա յա նե 

վան քի շրջա փա կում կա տար վեց մա նուկ նե րի օրհ նու թյան 
կարգ, որի ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը վերս
տին իր օրհ նու թյու նը բաշ խեց տո նի առի թով Մայր Աթոռ 
ժա մա նած երե խա նե րին:

Լրատվական նյութերը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
տեղեկատվական համակարգի

Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւորը» վեպը
Հայ րե նի քի կեր պա րը կեր տե լու տար բեր 

սկզբունք ներ կան՝ նյութ ունե նա լով ներ
կան, մո տիկ ան ցյալն ու պատ մու թյու նը: Մո
տիկ ան ցյա լին են ուղղ ված գրա կան գոր ծեր, 
որոնք պատ մա կան եր կեր՝ պատ մա վե պեր 
չեն, բայց պատ մա կան իրա դար ձու թյուն նե
րով հա գեց ված պատ մա կան որո շա կի մի 
շրջա նի գե ղար վես տա կան մարմ նա վո րում
ներ են: Այդ պի սին են Հա մաս տե ղի «Սպի
տակ ձիա ւո րը» («Սպի տակ ձիա ւո րը» վեպն 
առանց 3րդ եւ 4րդ գլուխ նե րի տպագր վել 
է Բոս տո նի «Հայ րե նիք» ամ սագ րում (1931, 
թիվ 7—1933, թիվ 12), այ նու հե տեւ առան ձին 
գրքով՝ Լոս Ան ջե լե սում (հ. 1—2, 1952): 1953
ի մար տին Ս. Վրա ցյա նին հաս ցեագ րած նա
մա կում Հա մաս տե ղը տե ղե կաց նում է, որ 
ար դեն ստա ցել է վե պի 1ին հա տո րը եւ շու
տով կազ մա տուն կու ղար կի 2րդը: Այ սինքն՝ 
վե պը, ըստ էու թյան, պատ րաստ է եղել 1953
ին: Նշված նա մա կում նաեւ ավե լաց նում է. 
«....ես ավե լին չէի կրնար կրճա տել» (Հա
մաս տեղ, «Նա մա կա նի», Ե., 2003, էջ 330)), 
Կ.  Զա րյա նի «Նա ւը լե րան վրայ» (1943, 
Բոս տոն), Գ. Մա հա րու «Այր վող այ գես տան
ներ» (Երեւան, 1966), Խ. Դաշ տեն ցի «Ռանչ
պար նե րի կան չը» (Երեւան, 1979) վե պե րը, 
Մ. Գալ  շո յա նի «Մա րու թա սա րի ամ պե րը» 
պատմ վա ծա շա րը (1980, Երեւան): Ավարտ
վե լու դեպ քում այս բնույ թի պետք է լի ներ 
Ա. Իսա հա կյա նի «Ուստա Կա րո» վե պը:

Հա մաս տե ղի հա մար հայ րե նի քը նախ 
բնաշ խարհն ու գյու ղաշ խարհն էր՝ իր 
մարդ կան ցով ու կեն դա նի նե րով, կյան քի 
ամե նօ րյա իր պատ մու թյամբ, եւ նա ավե
լի հայտ նի է որ պես տե ղագ րա կան ման
րան կար իրա կան պատմ վածք նե րի վար
պետ: «Գիւ ղը» (1924), «Անձ րեւ» (1929) 
ժո ղո վա ծու ներն աչ քի առաջ ունե նա լով՝ 
Ա.  Չո պա նյա նը գրում էր. «Իր տե սո ղու
թեան նո րու թիւ նը կը կա յա նայ բա ցար ձակ 
առար կա յա կա նու թեան մը մէջ: Լիա կա տար 
իրա պաշտ է ինք: Հա մաս տեղ հա րա զատ եւ 
վճիտ ձայն մըն է, որուն մէ ջեն գիւղն ինք
զին քը կ’եր գե (Ա. Չո պա նեան, Հա մաս տեղ 

եւ գիւ ղը հայ գրա կա նու թեան մէջ, Դէմ քեր, 
Փա րիզ, 1929, էջ 183):

Մեր ձեռ քին վե պի եր րորդ հրա տա րա կու
թյունն է՝ մեկ հա տո րով (Երեւան, «Ար մավ», 
2016, 788 էջ): Այդ աշ խար հի իրա կան ժա
մա նա կը, «որուն մէ ջեն գիւղն ինք զին քը 
կ’եր գե», նրա հա մար փակ վեց ցե ղաս պա
նու թյան սեւ վա րա գույր նե րով, թեեւ ին քը, 
ԱՄՆ տե ղա փոխ ված հոր հոր դո րով, 1913
ին էր դուրս եկել երկ րից: Առար կա յա կա
նը նրա մեջ աս տի ճա նա բար շա ղախ վեց 
երեւա կա յու թյա նը եւ դար ձավ տե սիլք: Ահա 
գա ղա փա րա կան այս հա յաց քով գրվեց 
նրա «Սպի տակ ձիա ւո րը» վե պը, որ շա րու
նա կում է մնալ գրա կան քննա դա տու թյան, 
ընդ հան րա պես՝ հա յա գի տու թյան տե սա
դաշ տում, քա նի որ ծրագ րա յին գործ է ոչ 
միայն գե ղար վես տի գե ղա գի տու թյան ու 
տե սու թյան առու մով, այ լեւ պատ մա քա ղա
քա կան գա ղա փար նե րի որո շա կի դրույթ նե
րի առա ջար կու թյամբ:

Վե պը բա ցող «Մի քա նի խօսք»ում հե ղի
նա կը գրում է. ««Սպի տակ ձիա ւո րը» սկսայ 
գրել 1931ին, երբ եր կար ճամ փոր դու թե նէ 
մը նոր էի դար ձեր Ամե րի կա: Ծանր էր տես
նել անա պա տէն դուրս եկած, շուար ժո
ղո վուրդ մը, ցամ քած մարմ նով ու խո հուն 
աչ քե րով: Աւե լի ծանր էր տես նել, Տէր զօ րի 
մոտ, Ճի զի րէի անա պա տին այն վայ րը, ուր 
40 000 հա յեր ինք նի րենց վրայ քայ քա յուած՝ 
աւազ նե րուն վրայ ձգած են կմախք ներ 
միայն: Ծանր էր մա նա ւանդ այդ աւազ նե
րէն վերց նել գանկ մը ու ճամ բոր դել անոր 
հետ: Վէ պը փնտռտուք մըն է մեր հո գե կան 
աշ խար հին ու աշ խար հագ րա կան ցա մա
քին: Փոր ձած եմ տալ ժո ղո վուր դի մը հե րո
սա կան մարտն չում նե րը» (էջ 5):

Պատ կեր ման ժա մա նա կը, ըստ 1952 թվա
կա նի հրա տա րա կու թյան, «Վէ պի շրջանն 
է — վաթ սու նա մեակ մը մեզ մէ առաջ» (էջ 6), 
այ սինքն՝ 1890ական թվա կան նե րը:

Սա պատ մա քա ղա քա կան ծրա գիր ունե
ցող վեպ է, բայց պատ մա կան վեպ չէ: Այդ 
կա պակ ցու թյամբ հե ղի նա կը գրել է. «Ոմանք 

վէ պի մէջ ուզած են պատ մա կան ճշտու
թիւն ներ տես նել, առանց անդ րա դառ նա լու, 
որ «Սպի տակ ձիա ւո րը» պատ մա կան վէպ 
չէ, այլ շրջա նի մը ոգո րում նե րը, ինչ քան որ 
ես ինքս ծա նօթ եղած եմ, կամ այդ աշ խա
տան քը ին կած է իմ կա րո ղու թեան սահ ման
նե րուն մէջ» (ԳԱԹ, Հա մաս տե ղի ֆոնդ, 5):

Գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյան այս 
հա մա կար գը ներ կա յաց նենք նաեւ Իսա
հա կյա նի դի տան կյու նից։ Ահա նրա 1925 թ. 
հու լիս 21ի նա մա կը Վե նե տի կից Վա հան 
Նա վա սար դյա նին. ««Ուստա Կա րո յի» մեջ 
մեր կյան քի վեր ջին 20—25 տա րին է ամ
փոփ ված, սկսած 1904 թվից մին չեւ այ սօր 
<....> ա՛յ թե վեպս ավար տած լի նի բոլ  շեւիզ
մի փլու մով... Պատ մա կան վեպ չէ, այլ հո
գե բա նա կան, փի լի սո փա յա կան եւ շա՜տ 
տար րեր կան մե ջը. էպոս. րո ման, լի րի կա, 
հյու մոր... դա օվ կիա նոս է, վեպ չէ: Չա րեն ցը 
հիա ցավ, զար մա ցավ եւ դա սեց հա վա սար 
Դոն Քի շո տի, Վայ նա ի միր (Պա տե րազմ 
եւ խա ղա ղու թյուն), Հո մե րո սի հետ: Ան դի
բոլ  շեւի կյան վեպ է (այս չա սա ցի Չա րեն
ցին, մյուս կտոր նե րը կար դա ցի)» (Ավե տիք 
Իսա հա կյա նի նա մակ նե րը, Գա հի րե, 1959, 

էջ 17): Մի ջան կյալ ասենք, որ 1926 թ. նա
մակ նե րից մե կում Իսա հա կյա նը Ռու բեն 
Դար բի նյա նին գրում է. «Հա մաս տե ղին շատ 
ջերմ բա րեւ ներ եւ ասա, որ Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նում շատ են սի րում եւ գնա հա
տում նրա ար վես տը» (նույն տե ղը, էջ 68):

Հա մաս տե ղի պատ մա գե ղար վես տա կան 
այս դիր քո րո շու մը ճա մա պարհ բա ցեց: 
«Նա ւը լե րան վրայ» ստեղ ծա գոր ծու թյան 
«Այս վէ պը» առա ջա բա նում Կ. Զա րյանն իր 
եր կը «բուն իմաս տով պատ մա կան վէպ» 
չի հա մա րում, այլ մի քա նի հայ հո գի նե րի 
պատ մու թյուն, որոնք ապ րել են «մեր ազ
գա յին կեան քի ամե նա բախ տո րոշ շրջան
նե րից մե կում». նրա հա վաս տու մով՝ պատ
կեր ված հե րոս նե րը երեւա կա յա կան են, 
բայց նրա իսկ դի պուկ վե րա պա հու թյամբ՝ 
«երեւա կա յա կա նը աւե լի իրա կան է, քան 
ին քը իրա կա նու թիւ նը», որ նշա նա կում է. 
«....սա պատ մու թեան գիրք չէ, այլ ոգու 
պատ մու թիւն» (Կ.  Զա րեան, Նա ւը լե րան 
վրայ, Բոս տոն, 1943, էջ 3):

Պատ մու թյան ազատ գե ղար վես տա կան 
վե րար տադ րու թյու նը, բայ ցեւ պատ մա կան 
փաս տե րի ու հե րոս նե րի ուղե կից ու կազ
մա կեր պիչ դե րը տար բեր հա մա մաս նու
թյամբ բնո րոշ են նաեւ նշված հե ղի նակ նե
րի հի շյալ գոր ծե րին:

Հա մաս տե ղի վե պում ժա մա նա կը հա յոց 
ազա տագ րա կան պայ քա րի տա րի ներն են՝ 
1890ական թվա կան նե րը, հե րոս նե րի շար
քե րում կան պատ մա կան քո ղարկ ված դեմ
քեր, բայց վե պը, կրկնում ենք, պատ մա կան 
չէ: Հա յոց պատ մու թյունն է հա յոց հայ րե
նի քով, իրա կան բնաշ խար հով ու աշ խար
հագ րու թյամբ եւ հայ րե նի քի ազա տագր ման 
երեւա կա յա կան ծրագ րե րով: Վեպն ունի 
գա ղա փա րա կան որո շա կի ուղղ վա ծու թյուն, 
այլ կերպ՝ գա ղա փա րա պաշտ (ռո ման տի
կա կան) վեպ է, որ ցե ղաս պա նու թյու նից եւ 
հայ րե նի երկ րի կորս տից կարճ ժա մա նակ 
անց ժո ղովր դի մեջ փոր ձում է նե րար կել 
ոգու կո րով, հաղ թա նա կի թե կու զեւ երա զա
յին բերկ րանք:  էջ 4, 8
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 էջ 3
Դա պայ մա նա վոր ված է նախ կի սա ա ռաս

պե լա կան, ասես էպո սա ծին, գլխա վոր հե
րո սի՝ Մար տի կի կեր պա րով ու հայ րե նա սի
րա կան գոր ծու նեու թյամբ եւ մյուս գլխա վոր 
հե րո սի՝ Չեր չի Կի րո սի կազ մա կեր պա կան 
ջան քե րով, որով միա բան վում են հայ կա
կան ուժե րը եւ, վեր ջում քրդա կան ուժե րի 
հետ դաշ նակ ցած, հաղ թում թուր քա կան բա
նա կին: Սա տա րի նե րի պայ քա րի ցան կա լի 
ավարտն է, որ ներ կա յաց վում է որ պես իրա
կա նու թյուն. ահա այս տե ղից էլ վե պի ծրագ
րա յին գա ղա փա րա պաշ տա կան ուղղ վա ծու
թյու նը կամ այլ կերպ՝ նեո ռո ման տիզ մը:

Այդ մա սին կան նաեւ հե ղի նա կա յին հիմ
նա վո րում ներն ու վկա յու թյուն նե րը: Հի շյալ 
«Մի քա նի խօսք»ում գրում է. «Հայ ժո ղո
վուր դը րօ ման թիք է իր ապ րում նե րով, իր 
հա ւատ քով ու հե րոս նե րով: Առա ւե լա պէս 
այդ շա ղա խին կը պար տի իր գո յու թիւ նը, 
այ լա պէս՝ եթէ յան կարծ գի տակ ցէր տա
ռա պան քի իրա կա նու թեան, ան վա ղուց 
կը չքա նար որ պէս ազգ» (էջ 5): Վե պի ռո
ման տի կա կան բնույ թը Հա մաս տե ղը բա
ցատ րում է հայ ժո ղովր դի հա ման ման 
բնա վո րու թյամբ, այլ կերպ՝ պատ մա կան 
հո գե բա նու թյամբ՝ պար տու թյուն նե րի դեմ 
հո գեւոր հաղ թա նակ, մահ վան դեմ կյանք, 

եւ հա մա պա տաս խան գե ղար վես տով տո
գո րում նրա կեն սա գո յու թյու նը:

1960 թ. դեկ տեմ բե րի 30ին Գրի գոր Շա
հի նյա նին գրում է. ««Սպի տակ ձիա ւոր»ի 
շրջա նը կա րա վան նե րու շրջանն էր՝ րօ ման
թիզ մի շրջա նը: Արեւե լեան րօ ման թիզ մը 
խառ նուած էր հե քիա թա յին որոշ գոյ նե րու 
հետ: Այդ գոյ նե րը պա հուած են հա րա զատ 
ըլ լա լու հա մար շրջա նին, ինչ պէս Մար տիկն 
է, Հա ճի Մու սան է: Նոյ նիսկ մեր ֆի տա յի նե
րու հա ւատ քին ու հզօր պայ քար նե րուն հետ 
հէքեա թա յին հե րոս ներ ու գի ծեր կան, թեեւ 
այն քան իրա կան» (Հա մաս տեղ, «Նա մա կա
նի», Երեւան, «Մուղ նի», 2003, էջ 276): Այս 
դի տար կա մա նը Գ. Շա հի նյանն իր հեր թին 
ավե լաց նում է. «Տես լա կան այս աշ խար հը 
արեւե լեան է իր մթնո լոր տով. գիւղն է հի
մը անոր: Հա մաս տե ղի Խար բեր դի գիւ ղե
րէն ստա ցած տպա ւո րու թիւն նե րուն վրայ 
աւել ցած է նաեւ ժո ղովր դա յին հէ քեաթ նե
րու ոգեշն չած գերբ նա կան աշ խար հի մը 
մթնո լոր տը: <....>: Հէ քեա թի այս մթնո լոր տը 
կը փո խադ րուի ՍՊԻ ՏԱԿ ՁԻ Ա ՒՈ Րի մէջ, որ 
Արեւել  քի վէ՛պն է, ընդ հան րա պէս, որ քան 
բո՛ւն Հա յաս տա նի» (Գ. Շա հի նեան, Հա մաս
տեղ, Պեյ րութ, 1961, էջ 14, 59):

Հե քիա թի շա ղա խի մեջ որ քան իրա կան, 
նույն քան անի րա կան աշ խարհն է, որ իր 
մեջ առ նում է առաս պել, հով վեր գու թյուն, 
ժո ղովր դա կան չա փա զան ցու թյուն, դյու ցազ
ներ գու թյան տար րեր: Այո՛, այդ պես է, ուս տի 
ավե լորդ է Գ. Շա հի նյա նի հեր թա պահ հա
ջորդ դի տար կու մը, ըստ որի՝ «իրա պաշտ 
վէպ ըլ լա լէ, առաս պե լի եւ հում իրա կա նու
թեան տա րօ րի նակ մէկ խառ նուր դը կը ներ
կա յաց նէ...» (նույն տե ղը, էջ 167):

Վե պի իրա կան հիմ քե րի մա սին վկա յում 
է հե ղի նա կը. «Հա յաս տա նը աշ խար հագ րա
կան սահ ման ըլ լա լէ աւե լի հո գե կան քար տէս 
եղած է, ըսել կ’ու զեմ, քար տէ սի գի ծե րու հետ 
գործ ունե ցած չեմ: Գոր ծա ծած եմ գիւ ղի, քա
ղա քի, ճամ բա նե րու, լեռ նե րու եւ քրտա կան 
ցե ղե րու անուն ներ միայն, ինչ պէս անուն ներ 
են Կի րոս, Խալ ֆա, Վար դան, Մա կար եւ շատ 
շա տեր, որոնց ներ քեւ կան իրա կան նկա րա

գիր ներն ու անձ նա ւո րու թիւն նե րը» (էջ 6): 
Այս մտայ նու թյու նը եղել է ի սկզբա նե եւ ան
մի ջա կա նո րեն ուղ ղոր դել նրան: 1934 թ. մա
յի սի 25ին Ն. Աղ բա լ յա նին գրում էր. «Մեզ 
հա մար հայ րե նի քի գա ղա փա րը ար ժեք ըլ լա
լե աւե լի հե ռա ւոր կա խար դանք է դար ձեր» 
(Հա մաս տեղ, «Նա մա կա նի», էջ 47):

Պատ մա կան հե րոսն իր գոր ծու նեու թյան 
հա մար պատ մա կան փաս տեր պի տի պա
հան ջեր, մի բան, որ իր պար տադ րան քով 
կկաշ կան դեր հե ղի նա կին կամ կփո խեր շա
րադ րան քի բնույ թը՝ այն վե րա ծե լով պատ
մա վե պի: Իսկ Մար տի կի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մեջ հե ղի նակն ազատ է: Մար տի կը նման է 
իր ժա մա նա կաշր ջա նի պատ մա կան հե
րոս նե րին, բայց նրան ցից եւ ոչ մե կը չէ: Այս 
մտայ նու թյամբ իր պա տաս խանն է ստա նում 
նաեւ հայ կա կան ռո ման տիզ մի եր կու խո շոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ Րաֆ ֆու եւ Մու րա ցա նի 
գլխա վոր վե պե րի հե րոս նե րի ընտ րու թյան 
հար ցը: Ե՛վ Րաֆ ֆու Սամ վե լը, ե՛ւ Մու րա ցա նի 
Գեւորգ Մարզ պե տու նին, պատ մա կա նո րեն 
վկայ ված իրա կան հե րոս ներ լի նե լով հան
դերձ, պատ մու թյան հա մար շատ երկ րոր դա
կան հե րոս ներ են: Առա ջին դեպ քում կա յին 
Ար շա կու նի նե րը, կա յին ազ դե ցիկ նա խա րա
րա կան տոհ մեր, երկ րորդ դեպ քում՝ Բագ
րա տու նի նե րը, բայց հե ղի նակ նե րը հատ
կա պես երկ րոր դա կան դեմ քե րին ընտ րե ցին 
գլխա վոր հե րոս ներ, որ պես զի օգ տա գոր ծեն 
նրանց մա սին պատ մագ րու թյան (Փավս տոս 
Բու զանդ, Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի) 
հա ղոր դած մեկ ոգե շունչ փաս տը, մնա ցած 
հար ցե րում ազատ լի նեն, ստիպ ված կառ
չած չմնան վկա յու թյուն նե րին եւ ըստ իրենց 
պատ կե րա ցում նե րի՝ հյու սեն ռո ման տի կա
կան հա յե ցա կար գի գրա կան հեն քը:

«Սպի տակ ձիա ւո րը» վե պի յու րա հատ
կու թյունն այն է, որ հե րոս նե րը ե՛ւ իրա կան 
են, ե՛ւ ստեղ ծա կան, որ ավե լիով է պա րու
րում շա րադ րան քի հե քիա թա յինառաս պե
լա կան ազատ շուն չը: Պատ մա կան ժա մա
նա կի ու պատ մա կան հե րոս նե րի մա սին է, 
բայց գե ղար վես տի հա մա կար գում, որ տեղ, 
ըստ պատ մագ րա կան հու շում նե րի, լա վա

գույն դեպ քում կա րե լի է կռա հել հե րոս նե
րի նա խա տի պե րը (տե՛ս Ռ. ՏերՄի նա սեան, 
«Հայ յե ղա փո խա կա նի մը յի շա տակ նե րը», 
հ. 1—7, Երեւան, 1990—1991): Ըստ էու թյան՝ 
Հա մաս տե ղը կա տա րել է կու սակ ցա կան 
առա ջադ րանք, որը, ինչ պես երեւում է նա
մա կագ րու թյու նից, ուղ ղոր դել է Ս. Վրա ցյա նը 
(Հա մաս տեղ, «Նա մա կա նի», էջ 330—358), 
իսկ ոգեւո րող նե րը շատ էին, այդ թվում՝ 
Ն. Աղ բա լ յա նը, Կա րո Սա սու նին:

Չեր չի Կի րո սը կեր պա վո րում է Հրայր 
Դժոխ քին (Ար մե նակ Ղա զա րյան, 1864—
1904), Մալ խա սը, որը երա զում էր այ գի մշա
կել ու վա րունգ աճեց նել՝ Գեւորգ Չաու շին 
(Չա վուշ, Գեւորգ Ղա զա րյան, 1870—1907): 
Նա յի րյա նի նա խա տիպ ըն դուն ված է հա մա
րել Նի կոլ Աղ բա լ յա նին: Այս կա պակ ցու թյամբ 
ավե լաց նենք՝ Գ. Նա յի րյան ստո րագ րու թյամբ 
ժա մա նա կին հոդ ված նե րով հան դես էր գա
լիս Ավե տիս Ահա րո նյա նի որ դին՝ Հա յաս տա
նի Առա ջին Հան րա պե տու թյան դա տա խազ 
Վարդ գես Ահա րո նյա նը (տե՛ս նրա «Հայ գրա
կա նու թյու նը 1919  թվին» հոդ վա ծա շա րը, 
«Յա ռաջ», Երեւան, 1920, թիվ 20, 28, 39, 
40): Խոր քում Նա յի րյա նը պայ մա նա կա նո
րեն հա յոց ան մահ պատ միչն է՝ Խո րե նա ցին, 
որ Մա տյա նը ձեռ քին՝ ժո ղովր դի հետ է բո
լոր ժա մա նակ նե րում:

Ընդգր կու մով եւ կա ռուց ված քով սա հա
մա պատ կե րա յին հա րա ճուն վեպ է: Կենտ
րո նը Հա յոց Սա սուն աշ խարհն է: Գոր ծո ղու
թյուն նե րի տա րած ման ըն թաց քում երկ րով 
մեկ հի շա տակ վում են Կա րին, Բիթ լիս, Ադա
նա, Կե սա րիա (Փոքր Հայ քի Մա ժաք), Դիար
բե քիր, Երզն կա, Դեր սիմ, Խար բերդ, Տիգ րա
նա կերտ, Վան, Սղերդ քա ղաք նե րը, որ պես 
տա րա ծաշր ջա նա յին գյու ղա քա ղաք՝ պայ
մա նա կան անու նով Գա րա փու նա րը եւ տաս
նյակ հայ եւ քուրդ գյու ղեր՝ Բեր դակ, Վար դա
ձոր, Հա ցեկ, Կարմ րեկ, Թիլ, Թոր թան, Քղի, 
Կար կառ, Գոմ, Շի նա վան, Շե փիկ, Այ գես
տան, Հնձոր, Հնագ րակ, Հող դար, Խոտր ջուր, 
Դատ վան, Տան ձիկ, Դղեր, Ախուռ, Ղա միշ լու, 
Իզո լի, Զեյ վա, Հայ տա րան, Քնզոր...   էջ 8

 էջ 2
Հա մա ձայն Սուրբ Գրքի՝ Ահա րո նը մա հա

նում է 123 տա րե կա նում (տե՛ս Թվոց ԼԳ 39) 
եդո մա ցի նե րի երկ րում (Մե ռյալ ծո վից հա
րավ)՝ Հոր լե ռան վրա, եւ իս րա յե լա ցի նե րը 
երե սուն օր սգում են իրենց քա հա նա յա պե
տի մա հը (տե՛ս Թվոց Ի 23—30): Իսկ Բ Օրի
նա ցում գրված է, որ նա մա հա նում է Սա
դա յում եւ թաղ վում այն տեղ. նրա փո խա րեն 
որ դին՝ Եղիա զարն է դառ նում քա հա նա յա
պետ (տե՛ս Ժ 6):

Հե տա գա յում Իս րա յե լի քա հա նա նե րը կոչ
վում են «Ահա րո նի որ դի ներ» (տե՛ս Ա Մնաց. 
ԺԲ 27), որոնք Հու դա յի եւ Բե նիա մի նի երկ
րում տաս նե րեք քա ղաք են ստա նում՝ որ պես 
սե փա կա նու թյուն (տե՛ս Հես. ԻԱ 13—19, Ա 
Մնաց. Զ 57—60):

Ահա րո նը հի շա տակ վում է նաեւ նորկ տա
կա րա նյան բազ մա թիվ հատ ված նե րում։ Եբ
րա յե ցի նե րին հաս ցեագր ված թղթում գրված 
է. «Ամեն մի քա հա նա յա պետ, մարդ կանց մի
ջից ընտր վե լով, պաշ տոն ունի մարդ կանց 
կող մից Աստ ծու հետ հա րա բե րու թյան մեջ 
լի նե լու.... Եվ որեւէ մե կը ոչ թե ինքն իրե նից 
է առ նում այս պա տի վը, այլ առ նում է նա, ով 
Աստ ծուց է կանչ ված, ինչ պես որ՝ Ահա րո նը» 
(տե՛ս Եբր. Ե 4), այ սինքն՝ մեկ ան գամ եւս 
ընդգծ վում են Ահա րո նի աստ վա ծընտ րյալ լի
նե լը եւ այն, որ առանց երկ նա յին Հոր կամ քի 
ու շնոր հի՝ որեւէ մե կը չի կա րող քա հա նա յա
գոր ծել:

Հա մա ձայն Նոր Կտա կա րա նի՝ քա հա նա
յու թյունն Ահա րո նին Աստ ծուց էր տրված, 
«քա նի որ ժո ղո վուր դը նրա նով էր օրենք 
ստա ցել» (Եբր. Է 11), սա կայն նրան փո
խա րի նում է մեր Տեր Հի սուս Քրիս տոս՝ քա
հա նան «ըստ Մել քի սե դե կի կար գի» (Եբր. Ե 
4—6, Է 11—19):

Ահա րո նի սերն դից էր նաեւ Հով հան 
Մկրտչի մայ րը՝ Եղի սա բե թը (տե՛ս Ղուկ. Ա 5):

Ըստ Եկե ղե ցու նշա նա վոր հայր Կյու րեղ 
Ալեք սանդ րա ցու՝ Ահա րո նին ընտ րել էր Ին քը՝ 
Աստ ված, եւ հենց նրա օգ նու թյամբ իս րա յե

լա ցի նե րը պետք է ազա
տագր վեին փա րա վո նի գե
րու թյու նից:

Կար ճա ռոտ ներ կա յաց
նենք նաեւ «ծաղ կյալ գա
վա զան» եզ րույ թի ծա գու մը: 
Թվո ցում գրված է՝ անա պա
տում դե գե րե լու ժա մա նակ 
իս րա յե լա ցի ներն ըմ բոս տա
նում են Մով սե սի եւ Ահա
րո նի դեմ ու դժգո հում, որ 
Ղեւիի ցեղն է ընտր վել Տի րո
ջը ծա ռա յե լու հա մար (տե՛ս 
Թվոց ԺԶ 41—43). այս խնդի
րը լու ծե լու հա մար Աստ ված 
խո սում է Մով սե սի հետ եւ 
ասում. «Դի մի՛ր իս րա յե լա ցի
նե րին եւ նրան ցից՝ նրանց 
ցե ղե րի բո լոր իշ խան նե րից 
մե կա կան գա վա զան ա՛ռ 
ըստ իրենց նա հա պետ նե րի ըն տա նիք նե րի 
թվի՝ ըն դա մե նը տաս ներ կու գա վա զան: Յու
րա քան չյուր իշ խա նի անու նը կգրես իր գա
վա զա նի վրա: Ահա րո նի անու նը կգրես իր 
գա վա զա նի վրա.... Դրանք կդնես վկա յու թյան 
խո րա նում, որով պի տի երեւամ քեզ այն տեղ: 
Թող ծաղ կի այն մար դու գա վա զա նը, որին 
ես կընտ րեմ: Դրա նով կվե րաց նեմ ձեր դեմ 
ուղղ ված իս րա յե լա ցի նե րի տրտուն ջը» (Թվոց 
ԺԷ 1—5): Հա ջորդ օրը Մով սեսն ու Ահա րո նը 
մտում են վկա յու թյան խո րան եւ տես նում, 
որ Ահա րո նի գա վա զա նը՝ տրված Ղեւիի տան 
կող մից, ճյու ղեր է ար ձա կել, ծաղ կել եւ ըն կույզ 
է բռնել (տե՛ս Թվոց ԺԷ 8): Այս պի սով՝ Աստ ված 
մեկ ան գամ եւս հաս տա տում է, որ Ինքն է քա
հա նա յա գոր ծու թյան հա մար ընտ րել Ղեւիի 
ցեղն ու Ահա րո նին:

Ամե նա զոր Աստ ված նաեւ ասում է Մով սե
սին. «Ահա րո նի այդ գա վա զա նը դի՛ր մյուս 
վկա յու թյուն նե րի կող քին ի պահ, որ պես 
նշան անհ նա զանդ որ դի նե րի, որ պես զի դա
դա րի նրանց տրտունջն իմ դեմ, եւ նրանք 
չմեռ նեն» (Թվոց ԺԷ 10):

Ծաղ կյալ գա վա զա նը նաեւ հրա շա գործ 
զո րու թյուն ուներ. Աստ ված Ինքն է հրա
հան գում. «Այն գա վա զա նը, որ օձ դար ձավ, 
կառ նես ձեռքդ եւ դրա նով նշան ներ կգոր
ծես» (Ելք Դ 17): Այդ են վկա յում սուրբգ րա յին 
բազ մա թիվ դրվագ ներ (տե՛ս Ելք Է 8—12, ԺԴ 
15—16, ԺԷ 5—6, ԺԷ 9—13, Թվոց Ի 8—11):

Ծաղ կյալ գա վա զա նի ծա ղիկ ներն ու 
պտու ղը չեն թոշ նում եւ չեն չո րա նում. հե
տա գա յում այս գա վա զա նը, ի թիվս այլ 
սրբու թյուն նե րի, դրվում է Ուխտի տա պա նա
կում (տե՛ս Եբր. Թ 4):

Քրիս տո նեա կան մեկ նո ղա կան գրա կա
նու թյան մեջ Ահա րո նի ծաղ կյալ գա վա զա նը 
սուրբ Կույս Աստ վա ծած նի այ լա բա նա կան 
խորհր դա նիշն է հա մար վում եւ այս խորհր
դա բա նու թյամբ է ար տա ցոլ վում նաեւ պատ
կե րագ րու թյան ու ման րան կար չու թյան մեջ:

Ըստ Եփ րեմ Ասո րու՝ ինչ պես առա ջին քա
հա նա յա պետ Ահա րո նի գա վա զա նը Աստ
ծու կա մոք եւ զո րու թյամբ ծաղ կեց ու պտուղ 
տվեց, այն պես եւ սուրբ Կույս Մա րիա մը 
պտղա բե րեց՝ ծնե լով մարդ կու թյան Փրկչին: 

Կյու րեղ Ալեք սանդ րա ցին եւս իր եր կե րում 
սույն տե սա կետն է ար տա հայ տում:

Հայ րա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ նաեւ 
տե սա կետ է ար տա հայտ վել, ըստ որի՝ Ահա
րո նի ծաղ կյալ գա վա զա նը խորհր դան շում 
է մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի ծնունդն ու հա
րու թյու նը: Ահա րոնն առա ջին քա հա նա յա
պետն էր, իսկ Աստ ծու Որ դին՝ «հա վի տյան 
քա հա նա ըստ Մել քի սե դե կի կար գի» (Եբր. Է 
17), եւ Ահա րո նի գա վա զա նի ծաղ կու մը վկա
յում էր Մե սիա յի հա րու թյան մա սին: Քան զի 
Եսա յի մար գա րեն կան խա սել էր. «Հես սեի 
ար մա տից գա վա զան պի տի ըն ձյուղ վի, ծա
ղիկ պի տի բուս նի այդ ար մա տից, նրա վրա 
պի տի իջ նի Աստ ծու Հո գին....» (ԺԱ 1—4)։ Իսկ 
Սաղ մո սաց գրքում գրված է. «....Տե րը քեզ իշ
խա նու թյան գա վա զան կու ղար կի Սիո նից, եւ 
դու կիշ խես քո թշնա մի նե րի մեջ» (ՃԹ 1—3):

Նոր Ուխտում «գա վա զան» բա ռը գոր ծած
վել է երկ նա յին ար քա յու թյան հա վի տե նա կա
նու թյու նը ցույց տա լու հա մար. «Աստ վա՛ծ, քո 
աթո ռը հա վի տյանս հա վի տե նից է. քո ար
քա յու թյան գա վա զա նը՝ ուղ ղու թյան գա վա
զան» (Եբր. Ա 8):

Ահա րո նի ծաղ կյալ գա վա զա նը խորհր դան
շում է նաեւ մար դու հո գեւոր վե րած նուն դը, 
որն իրա գործ վում է Աստ ծու զո րու թյամբ եւ 
Սուրբ Հո գու շնորհ նե րով (Բ Կորնթ. Դ 16—18): 
Եռա մեծ վար դա պետ սբ Գրի գոր Տա թեւա ցին 
ասում է. «....մարդն ար դա րու թեան գոր ծով 
գե ղե ցիկ է կա նա չա ցեալ եւ ծաղ կեալ բա րի 
պտղով. եւ յոր ժամ ցրտա նայ ի հա ւա տոցն եւ 
ի սի րոյն Աս տու ծոյ, եւ սա տա նա յա կան հողմն 
շնչէ ի նա, չո րա նայ եւ մեր կա նայ յա մե նայն 
բա րու թեանց: Եւ յոր ժամ շնչէ հա րաւ մար դա
սի րու թեանն Աս տու ծոյ ի հո գիս մեր, դար ձեալ 
կա նա չիմք եւ ծաղ կիմք որ պէս զա ռա ջինն» 
(Գիրք քա րո զու թեան, որ կո չի Ամա րան հա
տոր, գլուխ ՀԶ)։

Հայտ նու թյան գրքում գա վա զա նը ցույց է 
տա լիս հո գեւոր իշ խա նու թյու նը (տե՛ս Բ 26—29):

Ար փի նե ՉԱՆ ԹԻ ԿՅԱՆ

ԾԱՂԿՅԱԼ ԳԱՎԱԶԱՆ

Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւորը» վեպը
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Սկիզ բը՝ թիվ 3—6

Հա կիրճ, սա կայն սպա ռիչ է Ալա ջա ջյա նի 
կող մից ծո վե րից այն կողմ նստած Ալ

բիո նին տրված բնու թա գի րը, որը հա վա սա
րա պես վե րա բե րում է մյուս բո լոր մեծ տե
րու թյուն նե րին. «Անգ լիան իր շա հե րի շունն 
է» (էջ 70)։

Ող բեր գա կան դեպ քե րի զար գա ցում նե
րին զու գըն թաց այդ ճշմար տու թյունն ամ
րա կայ վում է վե պի նաեւ այն հե րոս նե րի 
մտա ծում նե րում, որոնք իրենց հույ սե րը 
դեռ կա պում էին եվ րո պա կան տե րու թյուն
նե րի հետ։ Ֆրան սիա ցի են թաս պա Դյու րեի 
հետ (որը միակ ազ նիվ ֆրան սիա ցի զին
վո րա կանն է ու լավ գի տի իր պե տու թյան 
խար դա վանք նե րի դրդա պատ ճառ նե րը) 

զրույ ցից, հայ լե գեո նա կան ուժե րի զի
նա թափ վե լուց ու մա նա վանդ այր ված 
Մա րա շից դե պի Սի րիա փախ չող հայ 
գաղ թա կան նե րին տես նե լուց հե տո Փա
ռե նը եւս հան գում է այն վերջ նա կան 
մտքին, որ ամեն գնով պետք է զի նել Զեյ
թուն վե րա դար ձած ժո ղովր դին, որ պես զի 
մա րաշ ցի նե րի ճա կա տա գի րը չու նե նան, 
որ Արա մի «բնա կան կյանք» ստեղ ծե լու 
ձգտու մը ոչ մի հե նա րան չու նի, որ զեն
քը պաշտ պա նե լու միակ մի ջոցն է՝ փրկե
լու ոչ միայն մարդ կանց, այ լեւ հո ղը, տու
նը, ունեց ված քը, հո գեւոր ար ժեք նե րը, 
ամեն հայ կա կա նը, եւ որ այդ փրկու թյու
նը կա րող է լի նել եր կու ձեւով՝ փրկվել 
կռվե լով ու զոհ վե լով եւ փրկվել կռվե լով 
ու ազատ վե լով. եր կու դեպ քում էլ ել  քը 
զենք ունե նալն է։

Ընտ րու թյու նը միակն էր, եւ այն հաս
տատ վել էր դա րե րի փոր ձա ռու թյամբ, 
որի վե րա բե րյալ հստակ եզ րա հան գում
ներ ունի նաեւ Փա ռե նը. «Հենց որ զեյ
թուն ցին վայր չի դրել զեն քը, ստեղծ վել 
է մի պե տու թյուն, որ գրի է առել, ասենք, 
Պա պուկ քա հա նան ս. Հրեշ տա կա պետ 
եկե ղե ցու ձե ռա գիր «Հայս մա վուր քի» 

վեր ջում։ Եվ ի՜նչ է Զեյ թու նից մին չեւ Վերջ
նա սար հաս նող հո ղակ տո րը, եթե ոչ ննջա
րան՝ հե րոս նե րի դամ բա րան, ռազ մա դաշտ 
ու խեղդ վող ազա տու թյան կյան քի վե րա կո
չը։ Քա նիքա նի դար վայր չդրվեց զեյ թուն
ցու զեն քը, եւ քա նիքա նի դար սրբա զան 
հու շար ձան ներ կանգ նեց րինք։ Միայն մեկ 
ան գամ, լոկ մեկ ան գամ զենք չվերց րեց 
Զեյ թու նը, 1915ին... Անեծք, անի ծյալ թվա
կան... Եվ հե րո սա կան դամ բան ներ չե րեւա
ցին, մեր շի րիմ նե րը մնա ցին ան հայտ» 
(էջ 152)։

Փա ռե նը, ի տես փլու զում նե րի ու ավեր
նե րի, իր օրագ րու թյուն նե րում նշում ներ է 
կա տա րում, որոնք յու րա տե սակ նա մակ ներ 
են՝ ուղղ ված հայ սե րունդ նե րին։ Այդ գրու

թյուն նե րը դրսեւո րում են ոչ միայն Փա ռե
նի հո գում տի րող փո թոր կում նե րը, այ լեւ 
մատ նան շում են այն կո րուստ նե րը, որոնք 
սպաս վում էին Կի լի կիա յի հա յա թա փու
թյամբ՝ հա վա տա փո խու թյուն, հի շո ղու թյուն
նե րի վե րա ցում եւ այլն. «Հրա ժեշ տի երգ 
եմ գրում, եւ հայ ժո ղո վուր դը Կի լի կիա յի 
հա մար կդառ նա պատ մու թյուն, երգ, հա
ռա չանք. Կի լի կիան էլ հայ ժո ղովր դի հա
մար կդառ նա պատ մա գիրք. Քար տեզ...» 
(էջ 177)։

Այս առու մով վե պում շո շափ վում են 
ոչ միայն վե րը նշված մի շարք կա րեւոր 
հար ցեր, այ լեւ մե րօ րյա տա րաբ նույթ ար
դիա կան խնդիր ներ, որոն ցից էլ տե ղաբ
նիկ նե րի ու այ լազ գի նե րի օս մա նա ցումն ու 
ազ գու րա ցումն են։ Մահ մե դա կա նաց ման 
այդ պի սի օրի նակ նե րով՝ բեր դուս ցի ներ, 
կա րա մանլ ցի ներ, որոնց նախ նի նե րը հա
յեր են եղել, Ալա ջա ջյա նը ցույց է տա լիս 
հա վատ քի, մշա կույ թի ու ինք նու թյան այն 
կոր ծա նա րար վախ ճա նը, որ սահ ման ված 
է Թուր քիա յի տի րա պե տու թյան մեջ մտնող 
բո լոր ազ գու թյուն նե րի հա մար (պատ մա
կան այդ իրո ղու թյան հաս տա տու մը չէ՞ այն, 
որ Առա ջին հա մաշ խար հա յի նի տա րի նե րին 
16—17 մի լիոն հաշվ վող թուր քերն այ սօր 80 
մի լիոնն անց են)։

Փլուզ ման ու կոր ծան ման գի տակ ցու մը 
Փա ռե նի աչ քե րից ցա վի ու զայ րույ թի ար
ցունք ներ է հո սեց նում. «Այդ ար ցունք նե րը 
բխում էին բի բե րից, եւ բի բե րի մեջ ավե
րակ ված Ծամն դավն էր, մոխ րա ցած մի 
հայս մա վուրք, կի սա փուլ Կար միր բեր դը, 
պա տա ռոտ ված մի սաղ մոս, մգլո տած մա
գա ղաթ ներ, Կա պա նի բեր դի մերկ սյու նե րը 
(Թուր քիան, նվա ճե լով տե ղաբ նիկ ժո ղո
վուրդ նե րի հայ րե նիք նե րը, սե փա կա նաց
նում էր նաեւ այն տեղ առ կա պատ մա կան 
ու մշա կու թա յին ար ժեք նե րը եւ դրանք վե
րագ րե լով իրեն՝ զբո սաշր ջու թյան մի ջո ցով 
ապա հո վում իր տնտե սու թյան զար գա ցու

մը)՝ Շո ղա կա նը.... Շիր մա քա րը գո ղաց ված՝ 
Օշին իշ խա նի հո ղա թում բը, տա պալ ված 
խաչ քա րեր.... եւ այս բո լո րին հա ջոր դող ս. 
Գեւորգ եւ ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցի նե րի 
ան մա րե լի հրդեհ նե րը։ Էլ ինչ պե՞ս լաց չլի
ներ հսկան։ Վեց հա րյուր տար վա մի լաց էր, 
եւ ար ցունք նե րը վեց հա րյուր տա րի նե րի 
թա ցու թյուն ունեին» (էջ 82—83)։

Թուր քե րի եւ ֆրան սիա ցի նե րի կող մից 
հա յաբ նակ Մա րա շի երե քօ րյա ռմբա կո ծու
թյան վե րա բե րյալ շատ ուշագ րավ դի տար
կում ունի գրո ղը, որն իր մեջ խտաց նում է 
բո լոր ժա մա նակ նե րի նվա ճող նե րի վար կը. 
«....ավե րում են նրանք, ով քեր ոչինչ չեն 
ունե ցել այս երկ րի վրա, այս հո ղում, չեն 
տվել ոչ մի բա րիք.... ավե րում են, որով հե
տեւ եր կի րը իրեն ցը չէ, եկել են տի րա պե
տե լու. ե՛ւ փախ չողն է այդ պես եկել, ե՛ւ հաղ
թո ղը....» (էջ 86)։

Այդ պես էլ ֆրան սիա ցի նե րին հա վա տա
ցող հա յե րը փլա տակ ներ ստա ցան. թուր
քե րի հետ խա ղաղ ապ րե լու՝ Արա մի եւ նրա 
նման մտա ծող նե րի հույ սերն ավե րակ նե րի 
տակ մնա ցին։

Ֆրան սիա յի վա րած ուխ տադ րուժ քա
ղա քա կա նու թյու նը սպա ռիչ է բնու թագ րում 
հե ղի նա կը՝ վե պում հան դես բեր ված հենց 
ֆրան սիա ցի Դյու րեի նկա րա գի րը գնա հա
տե լիս. «....ար դա րամ տու թյան այդ զին վո րը 
ֆրան սիա ցի է, բայց ֆրան սիա ցին Դյու րե 
չէ»։ Ու այդ «չէ»ն զի նա թա փել տվեց տա սը 
հա զա րա նոց հայ կա կան լե գեո նը, ձեր բա
կա լեց ու աք սո րեց Կի լի կիա յի ինք նա վա
րու թյու նը հռչա կած հայ կա կան կա ռա վա
րու թյան ան դամ նե րին, որի հե տեւան քով 
այդ «ան կա խու թյու նը» ըն դա մե նը մե կօ րյա 
կյանք ունե ցավ։

Ամե րի կա ցի նե րի վե րա բե րյալ եւս վե պում 
առ կա են իրա կա նու թյու նից բխած եզ րա
հան գում ներ. «Որ բաց նել են տա լիս ժո ղովր
դին,— գրում է Ալա ջա ջյա նը,— որ պես զի հե
տո հա վա քեն նրա որ բե րին» (էջ 89)։  էջ 6

Սկիզ բը՝ թիվ 1—2

Բիո է թի կա յի ոլոր տում մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րից 
առանց քա յին նշա նա կու թյուն ունի Մար դու իրա վունք

նե րի եւ կեն սաբժշ կու թյան մա սին կոն վեն ցիան (Օվի դեո յի 
կոն վեն ցիա)։ Ի տար բե րու թյուն բժշկա կան հար ցե րին վե
րա բե րող մի ջազ գա յին այլ փաս տաթղ թե րի՝ մաս նա վո րա
պես «Հել սին կյան հռչա կագ րի», որոնք պա րու նա կում են 
առա վե լա պես դիս պո զի տիվ նոր մեր, Մար դու իրա վունք
նե րի եւ կեն սաբժշ կու թյան կոն վեն ցիան պա րու նա կում է 
պար տա վո րեց նող նոր մեր:

Կոն վեն ցիա յի հիմ քում այն գա ղա փարն է, որ մար դու շա
հը գե րա կա է հա սա րա կու թյան եւ գի տու թյան շա հից: Կոն
վեն ցիան ար գե լում է գե նո տի պի հի ման վրա ցան կա ցած 
խտրա կա նու թյուն, իսկ գե նե տիկ թես տե րի իրա կա նա ցու մը 
թույ լատ րե լի է միայն բժշկա կան նպա տակ նե րով. գե նե տիկ 
ին ժե նե րիան թույ լատր վում է կան խար գե լիչ, ախ տո րո շիչ 
եւ թե րա պեւ տիկ նպա տակ նե րով եւ միայն այն դեպ քում, 
եթե դրա ար դյուն քում չի փոխ վի ան հա տի սերն դի գե նո տի
պը: Այն ար գե լում է բժշկա կան մի ջամ տու թյամբ եւ տեխ նի
կա յի կի րառ մամբ որո շել ապա գա պտղի սե ռը՝ բա ցա ռու
թյամբ ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն նե րի փո խան ցու մը 
կան խար գե լե լու դեպ քե րի:

Կոն վեն ցիա յի իմաս տով այն երկր նե րը, որոնք նա խա տե
սում են invitro (Invitro լա տի նե րեն նշա նա կում է «ապա կու 
մեջ»: Բժշկա գի տու թյու նում այն օգ տա գործ վում է որ պես 
մարդ կա յին վե րար տադ րու թյան ար տա մարմ նա կան ձեւ 
(in vitro fertilization)) հե տա զո տու թյան հնա րա վո րու թյուն, 
պետք է ար գե լեն ուսում նա սի րու թյան նպա տակ նե րով 
մարդ կա յին սաղ մի ստեղ ծու մը եւ ապա հո վեն վեր ջի նիս 
պաշտ պա նու թյու նը: Կոն վեն ցիա յի 5րդ հոդ վա ծով նա խա
տես վում է, որ առող ջու թյան բնա գա վա ռում ցան կա ցած 
մի ջամ տու թյուն կա րող է իրա կա նաց վել բա ցա ռա պես այն 
դեպ քում, երբ ան ձը նա խա պես եւ հա մա չա փո րեն իրա
զեկ վել է մի ջամ տու թյան ձեւի, հե տեւանք նե րի ու ռիս կե րի 
մա սին եւ մի ջամ տու թյան վե րա բե րյալ տվել է իր ազատ 
հա մա ձայ նու թյու նը: Ան ձը ցան կա ցած պա հի կա րող է հրա
ժար վել իր հա մա ձայ նու թյու նից: Եթե ան ձը, ել նե լով իր կար
գա վի ճա կից, զրկված է հա մա ձայ նու թյուն տա լու հնա րա վո
րու թյու նից (ան չա փա հաս ներ, ան գոր ծու նակ ներ եւ այլն), 
ապա բժշկա կան մի ջամ տու թյու նը թույ լատ րե լի է, եթե այն 
ուղ ղա կիո րեն կհան գեց նի առող ջու թյան դրա կան փո փո
խու թյուն նե րի:

Բիոի րա վուն քի հա մա կար գը
Վեր ջին տա րի նե րի հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն

նե րի արա գըն թաց զար գա ցու մը վե րա փո խել է բժշկա
կան էթի կա յի մո նո դիս ցիպ լի նար բնույ թը, որում գե րա
կա յում էր հայ րա վա րու թյու նը (paternalism), ըստ որի՝ 
բժշկի որո շու մը բուժ ման լա վա գույն մի ջոցն է, հե տեւա
բար հի վան դի հա մար ունի պար տա դիր նշա նա կու թյուն: 
Բժշկա կան տեխ նո լո գիա յի, մար դու իրա վունք նե րի գի
տակց ման եւ բա րո յա կան նոր մե րի զար գաց մա նը զու
գըն թաց անհ րա ժեշ տու թյուն ծա գեց բժշկա կան էթի կան 
դի տար կել ոչ միայն բա ցա ռա պես բժշկա գի տու թյան 
տե սան կյու նից, այ լեւ ուսում նա սիր ման առար կա դարձ
նել այլ գի տու թյուն նե րի հա մար, որով եւ պայ մա նա
վոր վեց վեր ջի նիս միջ դիս ցիպ լի նար բնույ թը (Sperling 
D., Law and Bioethics: A RightsBased Relationship 
and Its Troubling Implications. The Hebrew University of 
Jerusalem. 2008, Vol. 11. էջ 52—78):

Բիո է թի կա յի իրա վա գի տա կան ուսում նա սի րու թյու նը 
հան գեց րել է նոր եզ րույթ նե րի՝ մաս նա վո րա պես բիոի րա
վա գի տու թյան (լատ. Bios — կյանք, յurisprudentia — իրա
վա գի տու թյուն) առա ջաց մա նը (այ սու հետ կգոր ծած վի 
«բիոի րա վունք» հաս կա ցու թյու նը՝ որ պես իրա վա բա նա
կան գի տու թյուն):

Հետ խորհր դա յին տա րա ծաշր ջա նում բիոի րա վուն
քի հար ցե րի ուսում նա սի րու թյան նա խա կա րա պետ նե րը 

լեհ եւ ուկ րա ի նա ցի իրա վա բան ներն են՝ մաս նա վո րա պես 
Ռ. Տո կար չի կը, Ս. Ստե ցեն կոն եւ այլք, որոնք ռո մա նա գեր
մա նա կան իրա վամ տա ծո ղու թյա նը հա տուկ ձեւա չա փով 
ներ կա յաց նում են բիոի րա վուն քի հաս կա ցու թյու նը, ուսում
նա սի րու թյան առար կան եւ հա մա կար գը:

Բիոի րա վուն քը նո րա գույն գի տա ի րա վա կան տե սու թյուն 
է, որի հիմ քում մար դու կյան քի՝ որ պես բիո սո ցիա լա կան 
ար ժե քի ըն կա լումն է, եւ նպա տակն է կեն սա բա նու թյան 
եւ բժշկու թյան ին տեն սիվ զար գաց ման պայ ման նե րում 
իրա վա կան մի ջոց նե րով ապա հո վել եւ պաշտ պա նել մար
դու կյան քը (Стеценко С. Г., Бiоюриспруденцiя як новий 
напрям правових наукових дослiджень. Публiчне право, 
№ 3 (11) (2013), А. 260, Мережко О., Бiоюриспруденцiя — 
новий напрям в сучаснiй науцi права. Юридичний 
журнал. 2008. № 1 (67). Ц. 135):

Բիոի րա վուն քը՝ որ պես գի տու թյուն, կեն սա բա նու թյան եւ 
իրա վա գի տու թյան հա մադր ման տի րույ թում է, իսկ անուղ
ղա կի կեր պով այն առնչ վում է բիո տեխ նո լո գիա յին եւ կեն
սաբժշ կու թյա նը: Հարկ է նշել, որ բիոի րա վուն քի ուսում
նա սիր ման առար կան չի ընդգր կում բիո տեխ նո լո գիա յի 
եւ կեն սաբժշ կու թյան բո լոր խնդիր նե րը, այլ այն հար ցե րը, 
որոնք կապ ված են մար դու եւ նրա կյան քի հետ: Հաշ վի 
առ նե լով մար դու բնա կան կյան քի մի ջամ տու թյանն առնչ
վող հա րա բե րու թյուն նե րի վի ճե լի բնույ թը՝ այդ հար ցե րի 
ուսում նա սի րու թյան հա մար անհ րա ժեշտ են նաեւ կրո նի, 
սո վո րույթ նե րի եւ բա րո յա կան նոր մե րի վե րա բե րյալ խոր 
հա մե մա տա կան գի տե լիք ներ, ինչ պես նաեւ շրջա հա յա
ցու թյուն եւ հե ռա տե սու թյուն, քա նի որ խնդի րը պայ մա նա
վոր ված է ռիս կա յին փոր ձա րա րու թյուն նե րի ան կան խա տե
սե լի հե տեւանք նե րով (Tokarczyk R., The subject matter of 
biojurisprudence and biolaw. http://www.romantokarczyk.pl/
biojr_en/bio_en11.htm (23.01.2016)):

Հաշ վի առ նե լով մարդ կա յին կյան քի բնա կա նոն ռիթ
մը՝ նա խածնն դյան հա յե ցա կար գից մին չեւ ծնունդ եւ մահ, 
առանձ նաց վում են բիոի րա վուն քի հե տեւ յալ երեք ճյու ղե
րը՝ բիոի րա վա կան գե նե զիս (Biojusgenesis), բիոի րա վա
կան թե րա պիա (Biojustherapy), բիոի րա վա կան թա նա տո
լո գիա (Biojusthanatology) (Steinbock B., The Life before 
Birth: The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, 
New York, 1992, Tokarzcyk R., The outline of the subject of 
biojurisprudence (մաս 1). Публiчне право, № 3 (11), 2013, 
Էջ 243):  էջ 7

Երբ եղեգները կանգուն են

Բիոէթիկայի	եւ	իրավագիտության	զարգացման	հեռանկարները	21-րդ	դարում
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 էջ 5
1919ը ոչինչ չէր տվել զեյ թուն ցուն, 

1920ը եւս կորս տա բեր էր եղել նրա հա
մար՝ «ան ծին ու անպ տուղ» (հա յոց պատ
մու թյան դառ նա ղետ շղթա յում կրկնված 
ի՜նչ օրի նա չա փու թյուն)։ Եվ հի մա 1921ն էր, 
Նոր տա րի, իսկ իրա կա նում ամեն ինչ հին 
էր, ու այդ հի նը 1915ն էր՝ իր թո ղած անա
պա քի նե լի վեր քե րով։

Հա մա տա րած այդ հու սա խա բու թյուն նե
րի մեջ զեյ թուն ցին այ լեւս պի տի կռվեր ոչ 
հաղ թե լու հա մար, քա նի որ, ինչ պես Ալա
ջա ջյանն է գրում, «կռվում էին.... որ պես զի 
ոչն չա նան» (էջ 90), ու պա տա հա կան չէ, որ 
այդ կռվող ներն իրենց ճա նա պար հի եր կա
րու թյամբ ձգվող քա րայրմե նաս տան նե րին 
յու րա հա տուկ նոր ան վա նում ներ են տա լիս՝ 
Նա հա տա կու թյան քա րայր, Սուրբ նպա
տա կի քա րայր, Մար տի րո սու թյան քա րայր, 
Վրե ժի քա րայր։ Այն վրե ժի, որ միայն իրեն
ցը չէր, այ լեւ անա պատ նե րում մնա ցած նե
րի, ան թաղ մնա ցած նե րի, գաղ թի ճամ փա
նե րում խող խող ված նե րի։

Ողջ վե պի ըն թաց քում ծա վալ վող այս 
դիր քո րո շու մը ազ գա յին այն ար ժեք նե րից 
մեկն է դառ նում, որն ար տա ցո լում է հայ 
մար դու դի մադ րո ղա կան ոգու ուժը, որը 
հա կադր վում է ու հա կակ շիռ է այն սնանկ 
տե սա կե տին, թե հա մա կեր պու թյամբ ու 
հաշտ վո ղա կա նու թյամբ կա րե լի է գո յա
տեւել եւ առա ջա դի մել։

Հա մա ժո ղովր դա կան ընդվ զու մը, ան խոր
տա կե լի ու ան հող դողդ կամ քի դրսեւո րու մը 
վե պում այ լա բա նո րեն են ար տա հայտ ված 
Ձո րա գե տի նկա րագ րու թյամբ. «Ձո րա գե
տի ահեղ հո սան քը զարն վում է ապա ռա ժյա 
բնաթմ բին.... Ապա ռաժ նե րը ետ են մղում 
հո սան քը, ստի պում են ջրե րին պտտվել, 
խառն վել իրար, ոռ նալ ու ինք նապ տույ
տով գտնել նոր հուն, այ սինքն՝ թեք վել դե
պի արեւ մուտք։ Աղ մու կը ահա վոր է, գոռ
գո ռում են ժայ ռե րը, ջրե րը, խճա քա րե րը, 
աղա ղա կում է գե տի ան հայտ հա տա կը, 
անդն դա նում, կտրված քից կաղ կան ձում է 
ջրապ տույ տը, քա րե րը զարն վում են իրար, 
ալիք նե րը խո յա նում են վեր....» (էջ 112)։

Այդ պես գրում էր Աբո վ յանն իր վե պի 
«Զան գի» գլխում, այդ պես գրում են միայն 
կրակ ված հո գի նե րը։ Պատ կերն իրոք ուժեղ 
է ու խոր եւ վկա յում է, թե Ալա ջա ջյա նի 
ստեղ ծա գոր ծա կան երեւա կա յու թյունն ինչ
պի սի՜ բար ձունք նե րի կա րող էր հաս նել։

Ձո րա գե տի ջրե րի նման ալե կոծ է Փա
ռե նի հո գին, ու նա իրոք նման է հայ րե նի 
այր ված մախ րե նուն։ Փա ռե նից չեն տար
բեր վում Կա րոն, որի նե րաշ խար հը դա
տարկ վել է վան քում լսած մե ղե դի նե րից, 
Արա մը՝ այ լեւս հու սա թափ պե տա կա նու
թյուն ունե նա լու երա զանք նե րից, Սի մո նյա
նը, մյուս զեյ թուն ցի նե րը՝ բո լորն էլ լե ցուն 
հա րա զատ նե րի հին, նոր ու սպաս վող մա
հե րի վշտե րով։

Ան խու սա փե լի մահ վան այդ նույն ճամ
փին են հայտն վել ամեն քը։ Այդ դա տա
պարտ վա ծու թյու նից ազատ վող նե րի կյան
քը հա վա սար էր լի նե լու մի ուրիշ մահ վան, 
որի հա մար էլ ող բում ու լաց են լի նում Փա
ռենն ու Սի մո նյա նը. «....լքում ենք մեր հայ
րե նի քը.... Մեր հայ րե րի գե րեզ ման նե րը այ
ցե լու չեն ունե նա.... Ետ դարձ չկա....

—Էլ չենք տես նի մեր ծննդա վայ րը....» 
(էջ 281)։

Զեյ թուն ցի ներն իրենց հա րա զատ նե րի 
գե րեզ ման նե րը թո ղել էին ԴերԶո րում, այժմ 
հո գեւոր ու ազ գա յին սրբու թյուն նե րը թող
նե լու էին թշնա մուն, եւ իրենք մնա լու էին 
իրենց զեն քե րի հետ միայն։

Իրենց վեր ջին կռի վը զեյ թուն ցի նե րը 
մղում են եղեգ նու տում։ Ան զի ջում մի կռիվ, 
որ մղվում է ոչ թե ապ րե լու, այլ մեռ նե

լու՝ իրենց մա հով հա վեր ժաց նե լու հա մար 
այն ամե նը, ին չը որ Ուլնիա աշ խարհն էր 
ու նրա մար դիկ։ Մի ամ բողջ եղեգ նուտ 
էր այն՝ Զեյ թու նը, եւ առան ձինառան ձին 
միմի հա վեր ժա կան եղեգ ներ էին իրենք՝ 
զեյ թուն ցի նե րը, որոնց նա խորդ նե րի մա
սին, ինչ պես ար դեն գրել ենք մեր խոս քի 
սկզբում, այն քան հու զա թով գրել էր Զեյ
թու նի 1860ական նե րի եր գիչ Մկրտիչ Պե
շիկ թաշ լ յա նը, որի տո ղերն այն քան հա րիր 
պի տի լի նեին նաեւ Ալա ջա ջյա նի վե պի նա
հա տակ հե րոս նե րի պա րա գա յում՝ «ոչ փող 
զար կեին» եւ «ոչ ար ձա գանք լեռ նա սոյզ»։ 
Նրանց հա մար չհնչե ցին նաեւ «ող բոց եր
գեր սրտա յոյզ»։ Նրանք մնա ցին իրենց 
փառ քի հետ միայն եւ հենց դրա հա մար էլ 
պի տի «շա՜տ ապ րեին»։

Հաղ թե ցի՞ն, պարտ վե ցի՞ն զեյ թուն ցի նե
րը... ոչ ոք չի կա րող ասել։ Գու ցե եւ չհաղ
թե ցին, բայց եւ չխո նարհ վե ցին ու մնա ցին 
կան գուն՝ բարձր, սլա ցիկ, հպարտ, ան կոր, 
ասել է՝ ան մահ, ասել է՝ հա վեր ժու թյուն։ 
Բայց դա անի մաստ նա հա տա կու թյուն չէր, 
այլ մահ՝ հա նուն ազա տու թյան ու ազ գա յին 
սրբա զան ուխ տի։ «Ինչ պի սի՜ ժո ղո վուրդ։ 
Մի տաս նա մյակ էլ չկա, եւ եր կու եղեռն տե
սավ։ Միայ նակ թո ղե ցին նրան ե՛ւ աստ ված, 
ե՛ւ մշա կույ թի պաշտ պան նե րը, ե՛ւ քա ղա
քակր թու թյուն քա րո զող Եվ րո պան, ե՛ւ մենք։ 
Մենք մեզ միայ նակ թո ղե ցինք»,— ընդ հան
րաց րել է Ալա ջա ջյա նը (էջ 289)։

Եվ ուրեմն նրանք՝ բո լո րը, իրենց կյան քով 
ու պայ քա րե լու ան հող դողդ կամ քով գրե
ցին մեր պատ մու թյան ոս կե էջե րից մե կը՝ 
զեյ թուն ցի նե րի հեր թա կան հե րո սա մար տը, 
որի մա սին վկա յում են նաեւ Զեյ թուն աշ
խար հի ժայ ռե րի ցցվածք նե րին ու հաս տա
բուն ծա ռե րին փո րագր ված գրու թյուն նե րը. 
«1919, սեպ տեմ բեր..., 1920, մա յիս, հու
նիս..., կռվում է Հա ճը նը, կռվում է Այն թա
պը», «1921, հու նիս..., 1921, սեպ տեմ բեր, 
1921՝ կռի վը դեռ շա րու նակ վում է...»։

Ինչ պես Փա ռե նը, այն պես էլ ամեն մի 
զեյ թուն ցի եղավ հենց այն մար դը, որ Քրիս
տո սի նման կա րող էր ասել՝ «Ես այն մարդն 
եմ, որ տա ռա պա՜նք տե սա»։

Եվ պա տա հա կան չէ, որ վե պի ավար տին 
Փա ռե նը գնում է աշ խար հին վկա յե լու, որ չի 
վեր ջա ցել Զեյ թու նի հե րո սա մար տը, հա ղոր

դե լու, որ «դեռ ինն սու նի նը մարդ կա մեռ նե
լու» պատ րաստ եւ հաս տա տե լու, որ թեեւ 
թշնա մին ժխտում է հա յու թյան իրա վունք
նե րը, բայց չի կա րող ուրա նալ նրա ա ճյուն
նե րը, նրա հին ու նոր զո հո ղու թյուն նե րը, եւ 
որ այս վեպն էլ այլ բան չէ, քան այդ ինն սու
նինն ապ րող մարդ կանց, այն հա զար երեք 
հա րյուր զոհ ված նե րի ու նաեւ մի ամ բողջ 
ժո ղովր դի ցած չդրվող զեն քի պատ մու
թյուն, ձեռ քե րին զենք ու հո գում վրեժ ունե
նա լու պատ մու թյուն։

Ման րազ նին դի տար կե լու դեպ քում վե
պում կա րե լի է նաեւ վի ճե լի հատ ված ներ 
տես նել, օրի նակ՝ հա մո զիչ չէ, որ թուր քե րի 
դեմ կռիվ նե րի բո վով ան ցած եւ պե տա կա
նու թյուն ստեղ ծե լու երա զան քով տար ված 
Արա մը Մա րա շի զոր քե րի հրա մա նա տար 
Շեւ քե թի հետ կնքեր մի հա մա ձայ նա գիր, 
ըստ որի՝ հենց պե տա կան գոր ծա ռույթ նե
րը՝ հա յե րի ազատ եր թեւե կու թյան երաշ
խա վո րում, գայ մա գա մի կող մից թույլտ
վու թյուն, պա րե նով ապա հո վե լու խոս տում 
եւ այլն, պետք է հանձն վեին թուր քե րի 
տնօ րի նու թյա նը: Կամ՝ ինչ պե՞ս կա րող էր 
Մա րա շի թեժ պաշտ պա նու թյան ժա մա
նակ Փա ռե նը նստեր ու լաց լի ներ՝ փո խա
նակ կռվե լու:

Քիչ են հա մո զիչ նաեւ Տրդա տի վար
մունքն իր կնոջ նկատ մամբ ու մա նա վանդ 
նո րա ծին որ դուց՝ այդ «ծանր» բե ռից, ան
մարդ կայ նո րեն ազատ վե լու արար քը:

Վե պում չի հիմ նա վոր վում նաեւ ութ «դա
սա լիք նե րի» հե ռա նա լը մի քա նի ժամ հե տո 
սպաս վե լիք կռվից առաջ, եւ այդ այն դեպ
քում, երբ Արա մը կա տա րել էր նրանց պա
հան ջը: Ան հիմն են հնչում նաեւ Սի մո նյա նի 
այն խոս քե րը, որ իբր թե Հա ճը նի շրջա կա 
թուր քե րը հայ իշ խա նա վոր նե րից ավե լի գոհ 
են «քան էին իրենց սե փա կան իշ խա նու
թյան օրոք»:

Մա նա վանդ անըն դու նե լի է հե ղի նա կա
յին այն միտ քը, թե թող լի նեն քրիս տո նյա եւ 
մու սուլ ման հա յեր...

Բայց, ինչ պես ասում են, նման դրվագ նե
րը բա ցա ռու թյուն ներ են եւ չեն ազ դում վե
պի բազ մընդ հա նուր ար ժա նիք նե րի վրա:

Արծ րուն ԱՎԱ ԳՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Ն. ԲԵՐԴՅԱԵՎ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուզում եմ խո սել ոչ թե մեր ժա մա նակ

նե րի պա տե րազ մի, այլ ընդ հան րա պես 
ուզածդ պա տե րազ մի մա սին։ Ի՞նչ է իրե նից 
ներ կա յաց նում պա տե րազ մը։ Փի լի սո փա յո
րեն ինչ պե՞ս կա րե լի է ըմբռ նել պա տե րազ
մը։ Հպան ցիկ հա յացք նե տե լիս՝ պա տե րազ
մը շար ժում է եւ նյու թա կան զանգ ված նե րի 
բա խում, ֆի զի կա կան բռնու թյուն, սպա
նու թյուն, խե ղում, մե խա նի կա կան հրե
շա վոր զեն քե րի գոր ծո ղու թյուն։ Թվում է՝ 
պա տե րազմն առանձ նա հա տուկ ընկղ մում 
է մա տե րիա յի մեջ եւ ոչ մի առն չու թյուն 
չու նի ոգու հետ։ Ոգե ղեն մար դիկ եր բեմն 
շատ հեշ տու թյամբ երես են թե քում պա
տե րազ մից այն պես, ինչ պես որեւէ ար տա
քին նյու թե ղե նից, ինչ պես իրենց հա մար 
անըն դու նե լի, բռնու թյամբ պար տադր ված 
չա րի քից, որից կա րե լի է եւ անհ րա ժեշտ է 
խու սա փել ու գնալ դե պի հո գեւոր կյան քի 
վե րին ոլորտ ներ։

Ոմանք մեր ժում են պա տե րազ մը դուա
լիս տա կան տե սան կյու նից, ըստ որի՝ գո յու
թյուն ունի միան գա մայն ինք նու րույն նյու
թա կան ոլորտ՝ ար տա քին, բռնի, հո գեւոր 
խո րու թյու նից ու ազա տու թյու նից ան ջատ 
ու հա կոտ նյա։ Սա կայն ողջ նյու թե ղե նը 
զուտ հո գեւոր իրա կա նու թյան խորհր դան
շան է։ Ողջ ար տա քի նը ներ քի նի մա նի
ֆես տա ցումն է, ողջ պար տադ րանքն ու 
բռնու թյու նը՝ ազա տու թյան կեղծ ուղ ղու
թյուն։ Ներք նա պես խոր հել պա տե րազ մի 
մա սին կա րե լի է միայն մո նիս տա կան եւ ոչ 
թե դուա լիս տա կան տե սա կե տից, այ սինքն՝ 

նրա նում պետք է տես նել այն խորհր դան
շա նը, ին չը կա տար վում է հո գեւոր իրա կա
նու թյան մեջ։ Կա րե լի է ասել, որ պա տե րազ
մը տե ղի է ունե նում երկն քում, կա ցու թյան 
մեկ ուրիշ ոլոր տում՝ հո գու խոր քե րում, եւ 
նյու թա կա նի տե սա նե լի հար թու թյան վրա 
միայն ար տա քին այն նշան ներն են, ին չը 
կա տար վում է խոր քում։

Ֆի զի կա կան բռնու թյու նը, որն ավարտ
վում է սպա նու թյամբ, ինք նին գո յու թյուն 
ունե ցող եղե լու թյուն չէ, ինչ պես ինք նու րյուն 
իրա կա նու թյու նը, դա հո գեւոր իրա կա նու
թյան մեջ առ կա չա րի քի հո գեւոր բռնու թյան 
նշանն է։ Պա տե րազ մի բնու թյու նը՝ որ պես 
նյու թա կան բռնու թյուն, զուտ ինք նա բե րա
կան, նշա նա կա յին, հայ տան շա յին է եւ ոչ 
թե ինք նու րույն։

Պա տե րազ մը չա րի քի ակուն քը չէ, այլ 
միայն չա րի քի ռեֆ լեք սը, ներ քին չա րի եւ 
հի վան դու թյան առ կա յու թյան նշա նը։ Պա
տե րազ մի բնու թյու նը խորհր դան շա յին է։

Այս պի սին է ուզածդ նյու թա կան բռնու
թյան բնու թյու նը. այն մշտա պես երկ րոր
դա կան է եւ ոչ թե առաջ նա յին։ Հո գեւոր 
իրա կա նու թյան ակն հայտ վի ճա կը, որում 
գտնվում է մարդ կու թյու նը, ան խու սա փե
լիո րեն պետք է ըն թա նա նյու թա կա նի նշան
նե րով՝ որ պես զեն քի, առանց որի մար դը 
չի կա րող իրա կա նաց նել իր մեջ հո գեւոր 
կյան քը։ Իր հո գեւոր կյանքն ար տա հայ տե
լու հա մար մար դը պետք է շարժ վի ձեռ
քե րով, ոտ քե րով, լեզ վով, այ սինքն՝ դի մի 
նյու թա կան մի ջոց նե րի, առանց որոնց չի 

կա րող ար տա հայ տել իր սերն ու ատե լու
թյու նը, չի կա րող իրա կա նաց նել իր կա մա
յին ձգտում նե րը։ Պա տե րազ մը ոտ քե րի ու 
ձեռ քե րի շար ժում նե րի, տար բեր զեն քե րի 
մի բարդ հա մա կա ռույց է, որը տրվում է 
մարդ կա յին կամ քի շար ժում նե րին։

Սկզբուն քո րեն թույ լատ րե լի է առանց 
նյու թա կան նշան նե րի եւ զեն քի հո գեւոր 
կյան քի հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն դա 
նշա նա կում է հո գեւոր իրա կա նու թյան այլ 
մա կար դակ, որին դեռ այժմ չեն հա սել 
մարդ կու թյունն ու աշ խար հը։

Լի նում են հի վան դու թյուն ներ, որոնք ըն
թա նում են դեմ քի վրա յի ցա նա վո րում նե
րով։ Ցա նը հենց նշանն է ներ քին հի վան դու
թյան։ Ար տա քին ցա նի հե ռա ցու մը կա րող է 
հի վան դու թյու նը դե պի ներս մղել, եւ դրա
նից կա րող է հի վան դու թյունն ավե լի վատ 
ըն թացք ունե նա։ Հար կա վոր է բուն ներ քին 
հի վան դու թյու նը բու ժել։ Պա տե րազ մի չա
րի քը մարդ կու թյան ներ քին հի վան դու թյան 
ազ դակն է։

Նյու թա կան բռնու թյու նը եւ պա տե րազ
մի սար սափ նե րը լոկ մարդ կու թյան մարմ
նի ցա ներն են, որոն ցից չի կա րե լի ազատ
վել ար տաք նա պես եւ մե խա նի կո րեն։ Մենք 
բո լորս մե ղա վոր ենք մարդ կու թյան այս 
հի վան դու թյան գոր ծում, որ «դուրս է տա
լիս» պա տե րազ մով։ Երբ բա ցա հայտ վում է 
որեւէ թա րա խա յին խո ռոչ, ապա չի կա րե
լի տես նել չա րի քը դեռ չբաց ված խո ռո չում։ 
Եր բեմն այդ բաց ված քը պետք է կա տա րել 
բռնու թյամբ՝ հա նուն կյան քի փրկու թյան։

Մեր հո գեւոր իրա կա նու թյան խոր քում 
վա ղուց են սկսվել հա մաշ խար հա յին պա
տե րազ մը, հա մաշ խար հա յին թշնա ման
քը, ատե լու թյու նը եւ փո խա դարձ ճնշում
նե րը։ Եվ այն պա տե րազ մը, որ սկսվել 
էր 1914 թվա կա նի հու լի սի վեր ջե րին, լոկ 
նյու թա կան նշանն էր հո գեւոր պա տե րազ
մի խոր քե րում ըն թա ցող մարդ կու թյան հո
գեւոր ծանր հի վան դու թյան։  էջ 8

Երբ եղեգները կանգուն են
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 էջ 5
Ուկրա ի նա ցի իրա վա գետ ներն առանձ

նաց նում են բիոի րա վուն քի գրե թե նույ
նա բո վան դակ երեք ուղ ղու թյուն՝ իրա
վա կան նա խա թա նա տո լո  գիա,  որը 
հա մա պա տաս խա նում է բիոի րա վա կան 
գե նե զի սին, իրա վա կան սո մա տո լո գիա, 
որը որո շա կի վե րա պա հում նե րով հա
մա պա տաս խա նում է բիոի րա վա կան թե
րա պիա յին, եւ իրա վա կան թա նա տո լո
գիա (Стеценко С. Г., Бiоюриспруденцiя 
якновий напрям правових наукових 
ослiджень. Публiчне право, № 3 (11), 
2013, էջ  261, Запорожченко А.  О., 
Правовая танатология в  системе 
общетеоретической юриспруденции. 
Jurnalul juridic national: teorie şi practicâ. 
№ 4, 2014. էջ  12, Запорожченко А.  О., 
Правовая танатология как новое научное 
направление. Актуальнi  проблеми 
держави i права, № 72, 2014, էջ 435—440: 
Որոշ ռուս իրա վա գետ ներ իրա վա կան եւ 
բիոի րա վա կան թե րա պիան պայ մա նա կա
նո րեն դի տում են որ պես նույ նա բո վան դակ 
հաս կա ցու թյուն ներ): Հա մադ րե լով վե րը 
նշված մո տե ցում նե րը՝ կա րե լի է առանձ
նաց նել բիոի րա վուն քի՝ որ պես իրա վա բա
նա կան գի տու թյան հե տեւ յալ են թա ճյու
ղե րը՝ իրա վա կան նա խա թա նա տո լո գիա, 
իրա վա կան սո մա տո լո գիա եւ իրա վա
կան թա նա տո լո գիա:

Իրա վա կան նա խա թա նա տո լո գիան 
ուսում նա սի րում է կյան քի սկզբնա կան 
փու լը՝ պտղի ձեւա վո րու մից մին չեւ ծնուն
դը եղած ժա մա նա կա հատ վա ծի իրա վա
կան կար գա վոր ման են թա կա խնդիր նե րը: 
Նախ կի նում իրա վա գի տու թյու նը եւ օրենսդ
րու թյու նը մարդ կա յին պտղի իրա վա կան 
պաշտ պա նու թյան խնդիր ներն ուսում նա սի
րում եւ կար գա վո րում էին դե ռեւս հռո մեա
կան իրա վուն քում գոր ծող «նաս ցի տու րուս» 

(լա տի նե րեն՝ nasciturus) իրա վա կան ֆիկ
ցիա յի հի ման վրա, որի հա մա ձայն՝ բեղմ
նա վոր ված երե խա յի շա հե րը դի տարկ վում 
էին որ պես ծնված երե խա յի շահ: Նաս ցի
տու րուս իրա վա կան ֆիկ ցիա յի կի րառ մամբ 
պտու ղը հա մար վում էր ար դեն ծնված, 
քա նի որ խոս քը վե րա բե րում էր նրա շա
հին: Ներ կա յումս բեղմ նա վոր ման ար հես
տա կան մի ջամ տու թյան եւ մո դե լա վոր ման 
տեխ նո լո գիա նե րի զար գաց ման պայ ման
նե րում իրա վա կան ֆիկ ցիան ար դեն իր 
տե ղը պետք է զի ջեր բիոի րա վուն քի նոր
մե րին, որը պայ մա նա վոր ված է գե նա յին 
տեխ նո լո գիա նե րի, բեղմ նա վոր ման եւ նա
խածնն դյան ժա մա նա կա հատ վա ծում իրա
կա նաց վող դիագ նոս տի կա յի զար գաց մամբ 
(Tokarczyk R., The outline of the subject of 
biojurisprudence (մաս 1). Публiчне право 
№ 3 (11), 2013, էջ 243)։

Սույն հոդ վա ծում իրա վա կան սո մա տո լո
գիան եւ բիոի րա վա կան թե րա պիան պայ
մա նա կա նո րեն կդիտ վեն որ պես նույ նա բո
վան դակ հաս կա ցու թյուն ներ:

Իրա վա կան նա խա թա նա տո լո գիա
յի առա վել հա սուն դրսեւո րու մը ծնվե լու 
իրա վունքն է, որը՝ որ պես բիոի րա վա կան 

ինս տի տուտ, պետք է պտղի ձեւա վո րու
մից մին չեւ երե խա յի ծնուն դը եղած ժա
մա նա կա հատ վա ծում առ կա հա րա բե րու
թյուն նե րը կար գա վո րող եւ տա րաբ նույթ 
նոր մա տիվ ակ տե րում տար րա լուծ ված 
իրա վա կան նոր մե րը միա վո րի մեկ ամ
բող ջա կան նոր մա տի վա յին հա մա կար գում 
(Եվ րո պա կան մի շարք պե տու թյուն ներ 
Սահ մա նադ րու թյուն նե րում ամ րագ րել են 
պտղի ձեւա վոր ման պա հից մար դու կյան
քի եւ ար ժա նա պատ վու թյան իրա վուն քի 
մա սին դրույթ ներ: Օրի նակ՝ Հուն գա րիա յի 
նոր Սահ մա նադ րու թյան 2րդ հոդ վա ծում 
ամ րագր ված է, որ մար դու կյան քը պետք է 
պաշտ պան վի պտղի ձեւա վոր ման պա հից: 
Իռ լան դիա յի 01.06.1937 թ. Սահ մա նադ րու
թյան 40րդ հոդ վա ծում նույն պես ամ րագր
ված է, որ պե տու թյու նը ճա նա չում է չծնվա
ծի կյան քի իրա վուն քը, եւ հա վա սա րա պես 
նկա տի ունե նա լով մոր կյան քի իրա վուն քը՝ 
օրենք նե րով երաշ խա վո րում է այդ իրա
վուն քը: Մին չեւ ծնուն դը կյան քի իրա վուն քի 
ճա նաչ ման եւ սահ մա նադ րա կան երաշ խա
վոր ման հար ցում մեծ ազ դե ցու թյուն ունի 
Կա թո լիկ Եկե ղե ցին: Пупинг Г., Пекорарио 
А., Новая Венгерская Конституция (25 
апреля, 2011), Европейский Правовой 
Центр, 2011, Էջ 13)։

Իրա վա կան սո մա տո լո գիան ուսում նա
սի րում է մար դու (կեն դա նու) մարմ նին 
առնչ վող այն հիմ նախն դիր նե րը, որոնք 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են կյան
քի հետ՝ ծննդից մին չեւ մահ՝ մաս նա վո
րա պես օր գան նե րի փոխ պատ վաս տում 
(տրանսպ լան տա լո գիա), ստեր ջա ցում 
(ստե րի լի զա ցիա) եւ ամ լա ցում (կաստ
րա ցիա): Իրա վա կան սո մա տո լո գիան 
ուսում նա սի րում է նաեւ հո գե բու ժու թյան 
եւ սե ռա կա նու թյան՝ մաս նա վո րա պես սե
ռա փո խու թյան խնդիր նե րը (Лаврик М. .А., 
К теории соматических прав человека> 

Сибирский Юридический Вестник, 2005, 
№3: http:/ / law.edu.ru/doc/document.
asp?docID=1229707 (23.01.2016)): Այլ կերպ 
ասած՝ իրա վա կան սո մա տո լո գիան ուսում
նա սի րում է մար դու սո մա տիկ իրա վունք
նե րի հա մա կար գը եւ դրանց ճա նաչ ման, 
պահ պան ման եւ պաշտ պա նու թյան  հիմ
նախն դիր նե րը:

Իրա վա կան սո մա տո լո գիա յի (կեն սա
ի րա վա կան թե րա պիա յի) զար գաց ման 
մի տում նե րից մեծ դժվա րու թյուն նե րով 
նշմար վում է այն, որ կյան քի իրա վուն քը 
աս տի ճա նա բար ընդ լայն վում է՝ մար դու 
կյան քի իրա վուն քից վե րա ճե լով կեն դա նի
նե րի կյան քի իրա վուն քի, ընդ հուպ կեն դա
նա կան աշ խար հի բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի կյան քի իրա վուն քի (Tokarczyk R., The 
outline of the subject of biojurisprudence 
(մաս 1), Публiчне право № 3 (11), 2013, 
էջ 243)։

Իրա վա կան թա նա տո լո գիան ուսում նա
սի րում է կյան քի ավար տին վե րա բե րող 
հար ցեր՝ մաս նա վո րա պես կյան քի ավար տի 
կեն սա բա նա կան մո տե ցու մից տար բեր վող 
մահ վան տե սակ նե րը՝ կլի նի կա կան, սո
ցիա լա կան, ուղե ղի մահ, հղիու թյան ար հես
տա կան ընդ հա տում, ինք նաս պա նու թյուն, 
էվ թա նա զիա, մա հա պա տիժ, այ սինքն՝ այն 
ամե նը, ին չը պայ մա նա վոր ված է կյան
քի ավար տով:

Նշված ընդ հա նուր վեր լու ծու թյու նից 
պարզ է դառ նում, որ բիոի րա վուն քի հիմ
քում են, հա մա պա տաս խա նա բար, ծնվե լու 
իրա վուն քը (իրա վա կան նա խա թա նա տո
լո գիա), կյան քը ու մար մի նը տնօ րի նե լու 
իրա վուն քը (իրա վա կան սո մա տո լո գիա) եւ 
մահ վան իրա վուն քը (իրա վա կան թա նա տո
լո գիա)։

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

Ս. Գրիգոր Աստվածաբանի (Նազիազանցու) 
նամակը հոգեւոր  դստերը

Ա յս նա մա կը սուրբ Գրի գոր Աստ վա ծա
բանն ուղ ղում է իր հո գեւոր դստե րը՝ 

Օլիմ պիա դա յին՝ որ պես նվեր, եւ տա լիս 
ան գին խոր հուրդ ներ.

«Իմ սի րե լի՛ դուստր, ես՝ քո հո գեւոր հայր 
Գրի գո րը, քո պսա կի առի թով քեզ եմ նվի
րում այս քերթ վա ծը։ Եվ սա հոր ամե նա լավ 
խոր հուրդն է դստե րը։

Ուրեմն՝ լսի՛ր, սի րե լի՛ Օլիմ պիա դա.
Գի տեմ, որ ցան կա նում ես լի նել ճշմա

րիտ քրիս տո նյա։ Ճշմա րիտ քրիս տո նյա 
պետք է ոչ միայն լի նել, այ լեւ երեւալ։ Այս 
պատ ճա ռով քեզ խնդրում եմ, որ ուշադ րու
թյուն դարձ նես քո ար տա քին տես քին։ Եղի՛ր 
պարզ։ Թան կար ժեք քա րե րով զար դար ված 
ոս կին չի զար դա րում կա նանց, ինչ պես եւ 
քեզ։ Հատ կա պես շպար վե լը պատ շաճ չէ քո 
դեմ քին՝ Աստ ծու պատ կե րին, որով այն կեղ
ծում եւ այ լա փո խում ես, որ պես զի միայն ու 
միայն դուր գաս։ Իմա ցիր, որ դա ան հար կի 
պչրա սի րու թյուն է։ Ցան կա նում եմ, որ հաղ
թա հա րես կա նա ցի պչրա սի րու թյու նը եւ 
պարզ տեսք ունե նաս։ Թան կար ժեք եւ շքեղ 
հա գուստ ներ թող կրեն նրանք, ով քեր չեն 
ձգտում բարձր կյան քի, ով քեր չգի տեն՝ ինչ 
է նշա նա կում պայ քար եւ առա քի նու թյուն, 
ով քեր չգի տեն՝ ինչ է նշա նա կում հո գեւոր 
ճա ռա գայ թում։ Սա կայն դու մեծ նպա տակ
ներ ունես քո կյան քում։ Քո այդ նպա տակ
նե րը պա հան ջում են ուշադ րու թյուն եւ հո
գա տա րու թյուն։

Ամե նից առաջ հար գի՛ր եւ սի րի՛ր Աստ ծուն 
եւ հե տո հար գի՛ր եւ սի րի՛ր քո ամուս նուն 
ինչ պես Տի րո ջը. այս պես է հոր դո րում Ավե
տա րա նը։ Սա կայն այն կի նը, որը չի ճա նա
չում Տի րո ջը, չի հար գում եւ սի րում Նրան, 
ինչ պե՞ս կա րող է հաս կա նալ սրա իմաս տը։

Ամուս նու թյամբ քո գո րո վը եւ սե րը թող բո
ցա վառ լի նեն նրա հան դեպ, ում Աստ ված է 
քեզ տվել, նրա հան դեպ, ով եղավ քո կյան քի 
աչ քը եւ ուրա խու թյամբ լցրեց քո սիր տը։ Եթե 
ան գամ հաս կա նաս, որ քո ամու սի նը քեզ 
ավե լի շատ է սի րում, քան դու նրան, նրան 

չան տե սես, միշտ մնա՛ քո դիր քում, ինչ պես 
սահ մա նում է Ավե տա րա նը։

Նրան հար գի՛ր եւ սի րի՛ր ինչ պես Տի րո
ջը... Իմա ցիր, որ կին ես եւ ունես մեծ առա
քե լու թյուն, բայց տար բեր քո ամուս նուց, 
որը պետք է լի նի գլու խը։ Մի կողմ թող եր
կու սե ռե րի ան միտ հա վա սա րու թյու նը եւ 
ջա նա կա տա րել ամուս նու թյան պար տա
կա նու թյուն նե րը։ Դրանց կա տար ման ժա
մա նակ կտես նես, թե որ քան տո կու նու թյուն 
է պա հանջ վում այդ պար տա կա նու թյուն
նե րին պատ շա ճե լու հա մար, ինչ պես նաեւ 
կտես նես, թե որ քան ուժ է թաքն ված թույլ 
սե ռի մեջ։

Իմա ցիր, որ տղա մար դիկ հեշ տու թյամբ 
են բար կա նում։ Նրանք ան սանձ են եւ նման 
են ա ռյուծ նե րին։ Այս պա րա գա յում կի նը 
պետք է ավե լի ուժեղ եւ բարձր լի նի։ Պետք 
է խա ղա գա զա նազս պի դեր։ Ի՞նչ է անում 
գա զա նա զուս պը, երբ գա զա նը մռնչում 
է։ Լի նում է ավե լի խա ղաղ եւ բա րու թյամբ 
մեղ մաց նում զայ րույ թը։ Նրա հետ մեղ մո
րեն եւ քաղց րո րեն է խո սում, շո յում է նրան, 
գուր գու րում, դար ձյալ շո յում. այս պես նրան 
հան դար տեց նում է...

Եր բեք որեւէ սխա լի հա մար մի՛ մե ղադ
րիր եւ կշտամ բիր ամուս նուդ։ Մի՛ կշտամ
բիր նրան որեւէ թե րու թյան հա մար, եթե 
ան գամ ար դյունքն այն չէ, ին չը դու էիր 
ցան կա նում։ Քա նի որ սա տա նան է՝ որ պես 
խո չըն դոտ, մուտք գոր ծում զույ գե րի հա մե
րաշ խու թյան մեջ...

Ամեն ինչ՝ ե՛ւ ուրա խու թյու նը, ե՛ւ տխրու
թյու նը թող ձեզ հա մար ընդ հա նուր լի նեն։ 
Քա նի որ պսա կով ամեն ինչ ձեզ հա մար 
ընդ հա նուր եղավ։ Ընդ հա նուր է նաեւ հո
գա տա րու թյու նը, քա նի որ այդ պես է տունն 
ամ րա նում։ Ար տա հայ տիր քո կար ծի քը, 
բայց թող ամու սինդ որո շի։

Երբ նրան տխուր տես նես, այդ պա հին 
կի սի՛ր նրա տխրու թյու նը։ Քան զի տխրու
թյուն կի սե լը մեծ սփո փանք է։ Եվ ան մի
ջա պես պայ ծա ռաց րո՛ւ քո դեմ քը եւ եղի՛ր 

հան գիստ, առանց տագ նա պի։ Կինն ալե
կոծ ված ամուս նու հա մար խա ղաղ նա վա
հան գիստ է։

Իմա ցիր, որ քո տան մեջ քո ներ կա յու
թյունն ան փո խա րի նե լի է, դրա հա մար 
պետք է տան տիկ նոջ բո լոր հո գա տա րու
թյուն նե րով սի րես այդ տու նը։ Քո տու նը 
քո թա գա վո րու թյունն է եւ քո շե մից շատ 
ելու մուտ մի՛ արա։ Դրսի գոր ծե րը թող 
ամուս նուդ։

Ուշադ րու թյուն դարձ րու քո հա րա բե րու
թյուն նե րին։ Ուշադ րու թյուն դարձ րու հա
ճա խածդ հա վաք նե րին։ Մի՛ գնա ան վա յել 
հա վաք նե րի, քա նի որ քո անա ղար տու թյան 
հա մար մեծ վտանգ կա րող է լի նել։ Որոշ 
հար բե րու թյուն ներ ամաչ կոտ մար դուց էլ 
են վե րաց նում ամո թը, աչ քե րը հան դի պում 
են աչ քե րին, իսկ երբ ամո թը վե րա նում է, 
ծնվում են ամե նա վատ չա րիք նե րը։ Սա կայն 
մտե րիմ ըն կեր նե րիդ հետ մաս նակ ցի՛ր 
լուրջ հա վաք նե րին, որ պես զի քո մտքում 
դրոշմ վի մի լավ խոսք, կամ որեւէ վատ սո
վո րու թյուն կա րո ղա նաս կտրել քե զա նից եւ 
կամ քո հա րա բե րու թյուն նե րը զար գաց նես 
ընտ րյալ հո գի նե րի հետ։

Հա րա բե րու թյուն մի ունե ցիր ամ բար տա
վան կա նանց հետ, որոնց միտ քը դուրսն 
է, ցու ցա մոլ են։ Ոչ էլ ան գամ պար կեշտ 
տղա մարդ կանց հետ, որոնց քո ամու սի նը 
չի ցան կա նում տես նել իր տա նը, որ քան 
էլ դու նրանց շատ գնա հա տես։ Քո ամուս
նուց, որին դու այս քան սի րում ես, ավե լի 
լավ մարդ կա՞։ Որ քան էլ քո միտ քը բարձր 
լի նի, մի՛ մե ծամ տա ցիր։

Գնա հա տում եմ այն կա նանց, որոնց 
շատ տղա մար դիկ չեն ճա նա չում։ Մի՛ 
շտա պիր գնալ աշ խար հիկ խնջույք նե
րին, ան գամ եթե դրանք լի նեն պսա կի կամ 
ծննդյան առի թով։ Այն տեղ պա րե րով, ցատ
կո տե լով ու ծի ծաղ նե րով, կեղծ եր ջան կու
թյամբ վառ վում են անօ րեն կրքե րը, որոնք 
մո լո րեց նում են ան գամ անա րատ նե րին եւ 
ող ջա խոհ նե րին։ Անա ղար տու թյու նը շատ 

նուրբ բան է. այն որ պես մոմ է արեւի ճա
ռա գայթ նե րի մեջ։ Խու սա փի՛ր նաեւ քո 
տա նը խնջույք նե րի սե ղան նե րից։ Եթե կա
րո ղա նա յինք սահ մա նա փա կել մեր ախոր
ժա կը, կիշ խեինք մեր կրքե րին...  էջ 8

Բիոէթիկայի	եւ	իրավագիտության	զարգացման	հեռանկարները	21-րդ	դարում
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 էջ 6
Այդ հո գեւոր հի վան դու թյան եւ հո գեւոր 

պա տե րազ մի մեջ կա հա մա պարտ երաշ
խիք, եւ ոչ ոք ի զո րու չէ իրե նից վա նելու 
ներ քին չա րի քի, ներ քին սպա նու թյան հե
տեւանք նե րը, որում մենք բո լորս ապ րում 
ենք։ Պա տե րազ մը չի ստեղ ծում չա րի քը, 
նա ըն դա մե նը բա ցա հայ տում է։ Ժա մա նա
կա կից ողջ մարդ կու թյունն ապ րել է ատե
լու թյամբ ու թշնա ման քով։ Ներ քին պա տե
րազ մը լոկ քո ղարկ ված է հա մաշ խար հա յին 
բուր ժուա կան կյան քի ար տա քին ծած կույ
թով, եւ այդ բուր ժուա կան կյան քի կեղ ծի
քը, որը շա տե րին թվում էր հա վեր ժա կան, 
պետք է որ ան պայ ման դի մա կա զերծ վեր։ 
Մարդ կա յին կյան քի բնաջն ջու մը, որ կա
տար վում է հա մաշ խար հա յին խա ղաղ 
կյան քում, ոչ պա կաս սար սա փե լի է, քան 
այն, որ տե ղի է ունե նում պա տե րազ մում։

Ավե տա րա նում աս վում է, որ անհ րա
ժեշտ է ավե լի շատ վա խե նալ հո գին սպա
նող նե րից, քան մար մի նը։ Սա կայն ֆի զի կա
կան մա հը ոչ պա կաս սար սա փե լի է, քան 
հո գեւոր մա հը։ Իսկ պա տե րազ մից առաջ՝ 
խա ղաղ կյան քում, սպան վում են մարդ
կանց հո գի նե րը, մա րում են մարդ կանց 
ոգի նե րը, եւ այն քան սո վո րա կան է դա, որ 
դա դա րե ցին նույ նիսկ նկա տել այդ սպա նու
թյուն նե րի սար սա փը։

Պա տե րազ մում ոչն չա նում են մարդ կանց 
ֆի զի կա կան թա ղանթ նե րը, իսկ մի ջու կը՝ 
մար դու հո գին, կա րող է մնալ ոչ միայն ան
մար, այ լեւ վե րած նունդ ապ րել։

Խիստ բնո րոշ է, որ պա տե րազ մից եւ 
սպա նու թյուն նե րից ամե նից շատ վա խե
նում են լա վա տես նե րը, որոնց հա մար 
ամե նագլ խա վորն այն է, որ մար դը երկ րի 
վրա լավ ապ րի, եւ որոնց հա մար կյանքն 
ավարտ վում է սոսկ էմ պի րիկ այժ մեա կա
նու թյամբ։

Նրանց հա մար, ով քեր հա վա տում են հո
գեւոր կյան քի անս պառ լի նե լուն եւ այն ար
ժեք նե րին, որոնք վեր են երկ րա յին բո լոր 
բա րիք նե րից, պա տե րազմ նե րի սար սափ
նե րը, ֆի զի կա կան մա հը այն քան էլ սար սա
փե լի չեն։ Սրա նով է բա ցատր վում այն, որ 
սկզբուն քա յին պա ցի ֆիստ ներն ավե լի հա
ճախ հան դի պում են մար դա սերլա վա տես
նե րի շրջա նում, քան քրիս տո նյա նե րի։

Կյան քի նկատ մամբ կրո նա կան հա յացքն 

ավե լի խո րու թյամբ է տես նում մահ վան ող
բեր գու թյու նը, քան լա վա տե սա կանմա կե
րե սա յին հա յաց քը։ Պա տե րազ մը սար սա
փե լի չա րիք է եւ խո րա գույն ող բեր գու թյուն, 
սա կայն չա րիքն ու ող բեր գու թյունն ար
տաք նա պես վերց րած ֆի զի կա կան բռնու
թյան եւ ոչն չա ցու մի փաս տեր չեն. դրանք 

առա վել խորն են։ Այդ չա րի քի եւ ող բեր գու
թյան խոր քում մինչ պա տե րազմն ար դեն 
մշտա պես առ կա են դրանց տվ յալ նե րը։ 
Պա տե րազ մը լոկ վեր է հա նում չա րի քը՝ այն 
դուրս մղե լով ար տա քին դաշտ։

Ֆի զի կա կան բռնու թյան եւ ֆի զի կա կան 
սպա նու թյան ար տա քին գոր ծո նը չի կա րե
լի դի տել որ պես ինք նու րյուն չա րիք, որ պես 
չա րի քի ակունք։ Դրա խոր քում ըն կած են 
հո գեւոր բռնու թյու նը, հո գեւոր սպա նու թյու
նը։ Եվ հո գեւոր բռնու թյան մի ջոց նե րը շատ 
նուրբ են եւ դժվա րու թյամբ են ի հայտ գա
լիս։ Այն հո գե կան շար ժե րը եւ հո սանք նե րը, 
այն խոս քերն ու զգաց մունք նե րը, ի վեր ջո՝ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոնք չու նեն ֆի զի կա
կան բռնու թյան նշան ներ, առա վել սպա նիչ 
ու մա հա բեր են, քան ֆի զի կա կան կո պիտ 
բռնու թյունն ու ոչն չա ցու մը։

Պետք է ըն դար ձա կել ու խո րաց նել մար
դու պա տաս խա նատ վու թյու նը։ Ճշմար տու
թյունն այն է, որ մար դը հա ճախ է լի նում 
բռնա կալ ու մար դաս պան՝ չկաս կա ծե լով 
այդ մա սին, երբ ուրիշ ներն են դա նկա
տում։ Չի կա րե լի միայն պա տե րազ մում 
տես նել բռնու թյուն եւ սպա նու թյուն։ Մեր 
ողջ խա ղաղ կյան քը հիմ քում ունի ե՛ւ բռնու
թյուն, ե՛ւ սպա նու թյուն։ Եվ այս հա մաշ

խար հա յին պա տե րազ մից առաջ հենց մեր 
կյան քի խոր քում բռնա բա րել եւ սպա նել 
էինք ոչ պա կաս, քան պա տե րազ մի ժա մա
նակ։ Պա տե րազ մը սոսկ ի հայտ է բե րում 
եւ ի ցույց դնում նյու թա կա նաց ված մեր հին 
բռնու թյուն ներն ու սպա նու թյուն նե րը, մեր 
ատե լու թյունն ու թշնա ման քը։

Կյան քի խոր քե րում առ կա են մութ, ան
հա մա չափ ակունք ներ։ Այդ տե ղից են 
ծնունդ առ նում խոր ող բեր գա կան հա կա
սու թյուն նե րը։ Եվ մարդ կու թյու նը, որ իր 
ներ սում ունի աստ վա ծա յին լույ սով չլու սա
վո րած այդ մութ ու հին տա րերք նե րը, ան
խու սա փե լիո րեն պի տի անց նի խա չի սար
սա փի եւ պա տե րազ մի մահ վան մի ջով։ 
Պա տե րազմ նե րում առ կա է հին պա տե
րազմ նե րի նե րա կա քա վու թյու նը։ Մարդ կու
թյա նը տրված չէ մնալ հին չա րի քի ու հին 
խա վա րի մեջ եւ խու սա փել պա տե րազ մի 
սար սափ նե րից բխող նե րա կա հե տեւանք
նե րից։ Պա ցի ֆիզ մի վե րա ցա կան ցան կու
թյուն նե րով տո գոր ված, մարդ կու թյա նը 
թո ղած նախ կին վի ճա կում՝ հնա րա վոր չէ 
խու սա փել պա տե րազ մից. դա որո շա կի 
հի մա րու թյուն է։ Նման ցան կու թյու նը պա
տաս խա նատ վու թյու նից հրա ժա րում է։ Պա
տե րազ մը նե րա կա պա տիժ է եւ նե րա կա 
քա վու թյուն։ Պա տե րազ մում ատե լու թյու նը 
միա հյուս ված է սի րո հետ, եւ սե րը՝ ատե
լու թյան։ Պա տե րազ մում հնա րա վո րինս 
մի մյանց են հա ղոր դակց վում ծայ րա հե ղու
թյուն նե րը, եւ դի վա յին խա վարն էլ միա
հյուս վում է աստ վա ծա յին լույ սին։

Պա տե րազ մը կե ցու թյան բնա տուր հա
կա սու թյուն նե րի նյու թա կան դրսեւո րումն է, 
կյան քի ան հա մա չա փու թյան հայտ նա բե րու
մը։ Պա ցի ֆիզ մը կյան քում առ կա մութ ան
հա մա չա փու թյան մեր ժումն է հա մա չա փու
թյամբ։ Սա կայն հնա րա վոր չէ հա վա տալ 
հա վի տե նա պես նպա տա կա հար մար  աշ
խար հին։

Իզուր չէ Հայտ նու թյան կան խա գու շա կու
մը պա տե րազմ նե րի մա սին։ Քրիս տո նեու
թյունն էլ չի ակն կա լում հա մաշ խար հա յին 
պատ մու թյան խա ղաղ ու ան ցավ վախ
ճան։ Ներ քեւում ար տա ցոլ վում է այն, ին չը 
վե րեւում է, երկ րի վրա կա տար վում է այն, 
ին չը երկն քում է։ Իսկ վե րեւում՝ երկն քում, 
Աստ ծո հրեշ տակ նե րը պայ քար են մղում 
սա տա նա յի հրեշ տակ նե րի դեմ։ Տիե զեր
քի բո լոր ոլորտ նե րում մո լեգ նում են կրա

կե ու կա տա ղի տա րերք նե րը. պա տե րազմ 
է մղվում։ Եվ Քրիս տոսն էլ երկ րի վրա ոչ 
թե խա ղա ղու թյուն բե րեց, այլ սուր։ Եվ այս
տեղ է հենց քրիս տո նեու թյան ան տի նո միան 
(հա կա օ րի նու թյուն). քրիս տո նեու թյու նը 
չի կա րող չա րին չա րով պա տաս խա նել, 
չի կա րող բռնու թյամբ ընդ դի մա նալ չա
րին։ Քրիս տո նեու թյու նը հենց պա տե րազմ 
է, աշ խար հի բա ժա նում, խա վա րի ու չա րի 
մեջ կա տար վող քա վու թյան խա չի վերջ նա
կան ոչն չա ցում։

Քրիս տո նեու թյու նը հա մա տա րած հա կա
սու թյուն է։ Քրիս տո նեու թյան վե րա բեր մուն
քը պա տե րազ մի հան դեպ ճա կա տագ րո րեն 
է հա կա սա կան։ Քրիս տո նեա կան պա տե
րազմ հնա րա վոր չէ, ինչ պես հնա րա վոր 
չէ քրիս տո նեա կան պե տու թյուն, քրիս տո
նեա կան բռնու թյուն եւ սպա նու թյուն։ Բայց 
կյան քի ողջ սար սա փը քրիս տո նեու թյամբ 
է փա րատ վում, փա րատ վում որ պես խաչ 
եւ ապաշ խա րում մեղ քե րի։ Պա տե րազ մը 
մեղք է, սա կայն այն եւս մեղ քե րի ապաշ
խա րու թյուն է։ Նրա նում անար դար, մե ղա
վոր, չար կյան քը խաչ է բարձ րա նում։

Շա րու նա կե լի
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Տպաքանակը՝ 1225

 էջ 3, 4
Հիշ վում են նաեւ ասո րաբ նակ գյու ղեր, 

օրի նակ՝ Ջրա վա նը, որի բնա կիչ նե րը հա
յա խոս ասո րի ներ էին, կա յին նաեւ մի քա նի 
հայ ըն տա նիք ներ: Ան պա կաս են վան քե րի, 
լեռ նե րի, գե տե րի, ճա նա պարհ նե րի ան
վա նում նե րը. Բարձ րա հա յաց վանք (Սուրբ 
Բարձ րա հա յաց Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցին 
Ար ղու նի բեր դի ան մատ չե լի լե ռան գա գա
թին կա ռուց վել է 1431—1432 թթ.՝ միջ նա դա
րի մե ծա գույն հո գեւոր գոր ծիչ եւ տա ղեր գու 
Մկրտիչ Նա ղա շի (մոտ 1400— մոտ 1470) 
Ամի դում թե մի առաջ նորդ եղած ժա մա նակ: 
Աստ վա ծա տուր վար դա պետն իր «Յի շա
տա կա րան»ում գրում է, որ Մկրտիչ Նա ղա
շը նո րո գել է բազ մա թիվ եկե ղե ցի ներ եւ կա
ռու ցել «....բա զում նո րա շէնս, որ պէս բարձր 
Աս տուա ծա ծինն՝ ի գլուխ բարձր բեր դին 
Արղ նոյ» («Մկրտիչ Նա ղաշ», Երեւան, 1965, 
էջ  205, աշ խա տա սի րու թյամբ՝ Է.  Խոնդ
կա րյա նի), Ձիաթռ նուկ սար, Արծ վա սար, 
Կա քա վի լեռ, Չար խա փան ան տառ... Վի
պա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը զար գա նում 
են հա ջոր դա կան տե ղա շար ժե րով՝ գյու ղից 
գյուղ, որոնց թի վը տաս նյա կից ավե լի է: Տե
ղա շար ժե րի հետ մեկ տեղ ավե լա նում են 
նո րա նոր հե րոս ներ, եւ դա՝ առա ջին էջե րից 
մին չեւ վեր ջին նե րը (Հե ղի նա կի հե տագ ծով 
պետք է շարժ վել եւ ի մի բե րել բնա կա վայ
րե րի, ճա նա պարհ նե րի կա պը եւ հա րյուր
նե րի հաս նող հե րոս նե րի շղթան: Վե պի 
գի տա կան հրա տա րա կու թյան դեպ քում 

անհ րա ժեշտ է հե ղի նա կա յին բնու թագ րու
թյուն նե րով դուրս գրել թե՛ բնա կա վայ րե
րի ան վա նում նե րը, թե՛ աշ խար հագ րա կան 
տե ղա նուն նե րը, թե՛ հե րոս նե րի անուն նե
րը, ավե լաց նել իրա կան տե ղա նուն ներն 
ու անձ նա նուն նե րը եւ ծա նո թագ րու թյան 
կար գով կցել գրքին, որի պա հան ջը խիստ 
զգաց վում է):

Իրա վա ցի է Կա րո Սա սու նին. «Ամ բողջ 
Հա յաս տան մը իր մար դե րով, կեան քի բազ
մա թիւ երեւոյթ նե րով եւ շրջա պա տով կը 
վե րա կեն դա նա նար Հա մաս տե ղին գրա կա
նու թեան մէջ» (Կ. Սա սու նի, Հա մաս տեղ, 
«Պատ մու թիւն արեւմ տա հայ ար դի գրա կա
նու թեան», Պեյ րութ, 1951, էջ 184):

Ստեղծ վում է կեն դա նի իրա կան մի ջա
վայր. գոր ծող եւ հիշ վող հե րոս նե րի շարքն 
անընդ հատ ընդ լայն վում է եւ ստեղ ծում 
դի պա շա րի զար գաց ման նոր ու նո րա նոր 
ճյու ղա վո րում ներ: Վի պա կան պա տու մի 
մեջ ամեն ինչ միա վոր ված է. արեւելքն է՝ իր 
հա զար ու մի գի շեր նե րով, Հա յոց աշ խարհն 
է՝ առաս պե լա բա նու թյամբ, բա նա հյու սու
թյամբ ու ավան դազ րույց նե րով: Հա յոց 
բնաշ խար հիկ կյանքն ու կեն ցաղն են, հայ 
գյու ղա ցու տոհ միկ նիս տու կա ցը: Այլ կերպ՝ 
սա բնաշ խար հի իրա կան փակ կյան քը նե
կա յաց նող բաց վեպ է, բաց ված գիրք:

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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Հան դար տու թյունդ պա հի՛ր եւ տեսքդ մի՛ 

այ լա փո խիր ո՛չ ծի ծա ղով, ո՛չ էլ ծա մած ռու
թյուն նե րով, երբ բար կա ցած ես։ Ունկերդ 
թող չզար դե րեն մար գա րիտ նե րը, այլ թող 
լսեն լավ խոս քեր եւ վատ խոս քե րի հա մար 
թող փա կան լի նեն մտքումդ։ Նրանք լի
նեն բաց թե փակ, լսո ղու թյունն անա ղարտ 
թո՛ղ մնա։

Աչ քե րը ցույց են տա լիս հո գու ողջ նե րաշ
խար հը։ Քո կո պե րից թող կա թի կու սա կան 
անա ղարտ ամո թը։ Շատ հար ցե րում նա
խընտ րե լի է աչ քերդ փակ պա հես՝ հա յածքդ 
ներ քեւ խո նար հած։

Եթե ան սանձ լե զու ունե նաս, քո ամու
սի նը կլի նի քո թշնա մին, եթե ան գամ հա
զար այլ շնորհ ներ էլ ունե նաս։ Ան սանձ լե
զուն շատ հաճախ վտան գի է են թար կում 

նույնիսկ ան մեղ նե րին։ Եթե ան
գամ ճիշտ ես, նա խընտ րիր լռու
թյու նը։ Ավե լի նա խընտ րե լի է, որ 
ինչոր ան վա յել խոս քի հա մար 
քեզ վտան գի չեն թար կես։ Եթե 
ան գամ ցան կու թյուն ունես շատ 
բան ասե լու, ավե լի լավ է լռես։

Ուշադ րու թյուն դարձ րու նաեւ 
քո քայլ ված քին։ Քայ լերդ խո հե
մու թյամբ չա փիր։

Ուշադ րու թյուն դարձ րո՛ւ եւ 
լսի՛ր նաեւ սա. մարմ նա կան ան
սանձ ձգտում մի՛ ունե ցիր։ Հա մո
զի՛ր նաեւ քո ամուս նուն, որ հար
գի սուրբ օրե րը։ Քա նի որ Աստ ծու 
օրենք նե րը Աստ ծու պատ կե րից 

ավե լի բարձր են։
Եթե իմ նման ծե րու նուց հո գեւոր խոսք 

ստա ցար, քեզ հանձ նա րա րում եմ, որ 
դրանք պա հես հո գուդ խոր քում։ Այժմ այս 
նվե րը քեզ եմ մա տու ցում։ Եթե ուզում ես 
նո րից քեզ մաղ թեմ ամե նա լա վը, քեզ մաղ
թում եմ ամե նա լա վը, քեզ մաղ թում եմ, որ 
լի նես պտղա տու այ գի՝ զա վակ նե րի զա
վակ նե րով, որ պես զի բո լո րից շատ փա ռա
բան վի Աստ ված, Որի հա մար ծնվում ենք եւ 
դե պի Որը պետք է այս կյանքն առաջ նոր
դենք»։

«ΓΑΜΟΣ-Πνευματικό Γυμναστήριο» գրքից

Հու նա րե նից թարգ մա նու թյու նը՝
Գաբ րիել քհն. ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱ ՆԻ

ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Համաստեղի «Սպիտակ 
ձիաւորը» վեպը

Ս. Գրիգոր Աստվածաբանի 
նամակը հոգեւոր  դստերը


