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Սի րե լի՛ ժո ղո վուրդ հա յոց ի հայ րե նիս եւ ի սփյուռս,
Այ սօր, հա մախմբ վե լով մեր սրբա զան տա ճար նե րում, մեր քայ լերն ուղ ղե

լով դե պի Ծի ծեռ նա կա բեր դի բար ձունք, դե պի աշ խար հաս փյուռ հա մայնք նե
րում կանգ նեց ված խաչ քա րեր ու հու շա կո թող ներ, մեր խո նար հումն ենք բե
րում Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան սուրբ նա հա տակ նե րին։ Նրանք զոհ գնա ցին 
օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ցե ղաս պան ծրագ րին իրենց հայ րե նի բնա կա
վայ րե րում եւ գաղ թի ճա նա պարհ նե րին՝ մար տի րո սու թյամբ վկա յե լով հա
վա տար մու թյու նը նախ նյաց հա վա տին, դա վա նած ար ժեք նե րին եւ ազատ ու 
ան կախ կյան քի տե սիլ քին։

Եղեռ նա հար ու հայ րե նազրկ ված մեր ժո ղո վուր դը, առ Աստ ված ապա
վի նու թյամբ, կամք եւ ուժ գտավ՝ վե րըն ձյու ղե լու իր ան կախ պե տա կա նու
թյու նը պատ մա կան հայ րե նի քի արեւե լ յան փոքր հատ վա ծում եւ շեն ու 
բա րօր կյանք կեր տե լու իր զա վակ նե րին ապաս տան տված աշ խար հի տար
բեր երկր նե րում։

Ցե ղաս պա նու թյու նից մեկ դար անց՝ ար ցա խյան 44օ րյա պա տե րազ մից 
հե տո, մեր երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րը, հայ րե նի քի շուրջ 
ծա վալ վող աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը, Ադր բե ջա նի ագ րե սիվ 

ու հա յա տյաց քա ղա քա կա նու թյու նը փաս տում են, որ վե րաց ված չեն հայ րե
նաբ նակ մեր ժո ղովր դի, ի մաս նա վո րի՝ Ար ցա խի հա յոր դի նե րի ապա հով ու 
անվ տանգ կյան քի սպառ նա լիք նե րը։ Մեր սուրբ նա հա տակ նե րի հի շա տա կի 
առ ջեւ նվի րա կան մեր պարտքն է հա մախմբ վել եւ պաշտ պա նել ար ցա խա
հայ մեր ժո ղովր դի ազատ ու ան կախ ապ րե լու իրա վուն քը, Հա յաս տան ու 
Ար ցախ մեր աշ խար հի անվ տան գու թյու նը, կան խել Ադր բե ջա նի վե րահս կո
ղու թյան տակ ան ցած տա րածք նե րում հայ կա կան հո գեւորմշա կու թա յին ժա
ռան գու թյան բար բա րո սա բար ոչն չա ցու մը, որ չկրկնվի Նա խի ջեւա նում իրա
գործ ված մշա կու թա յին եղեռ նը։ Այ լեւ նվի րա կան մեր պարտքն է հե տա մուտ 
լի նել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա մընդ հա նուր ճա նաչ մանն ու դա տա պարտ
մա նը, որ եր բեք նման ոճ րա գոր ծու թյուն տեղ չգտնի մարդ կու թյան կյան քում, 
եւ ար դա րու թյուն իրա կա նաց վի ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի եւ ցե ղաս պա նու
թյուն վե րապ րած բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ։ Պե տա կան եւ ազ գա յին
եկե ղե ցա կան կա ռույց նե րի, ամեն քիս հանձ նա ռու թյու նը պի տի շա րու նա կի 
մնալ մի ջազ գա յին հար թակ նե րում բարձ րա ձայ նու մը Ար ցա խի մեր ժո ղովր դի 
ոտ նա հար վող իրա վունք նե րի եւ հա յոց ար դար դա տի՝ ի խնդիր ազ գիս ար
ժա նա պա տիվ եւ լու սա վոր կյան քի ու գա լի քի։

Մեր աղոթքն է, որ հա րու ցյալ Տե րը, մեր սուրբ նա հա տակ նե րի բա րե խո
սու թյամբ, խա ղա ղու թյուն պար գեւի ողջ աշ խար հին, ապա հո վու թյուն ու բա
րօ րու թյուն՝ Հա յաս տան եւ Ար ցախ մեր երկ րին եւ աշ խար հաս փյուռ մեր ժո
ղովր դին։ Թող Բարձ րյա լի ողոր մու թյու նը, օրհ նու թյունն ու խնամ քը հո վա նի 
լի նեն ամեն քիս, այ սօր եւ միշտ. ամեն:

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը մեր Տեր 

Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության 
տոնի առիթով

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

«Ուրա խա ցան ազգք մարդ կան, 
յոր ժամ լուան զՔո յա րու թիւնդ»

(Ժա մա գիրք)։

Սի րե լի՛ հա վա տա վոր զա վակ ներ,
Սուրբ Հա րու թյան հրա շա փառ տո նին քրիս տո

նյա ողջ աշ խար հը վերս տին փա ռա բա նում է հա
րու ցյալ Փրկչին, որ խաչ վեց եւ հա րու թյուն առավ 
մարդ կանց մեղ քե րի քա վու թյան հա մար՝ մարդ կու
թյա նը պար գեւե լով չար չա րանք նե րից վեր հառ նե
լու ուժը եւ հա վի տե նա կան կյան քը ժա ռան գե լու 
շնոր հը։ Տի րոջ հա րու թյամբ հա մախմբ վե ցին հու
սալք ված ու շփո թա հար առա քյալ նե րը եւ հա րու
թյան բերկ րու թյունն ու 
մխի թա րու թյունն իրենց 
սրտում՝ Քրիս տո սի կե
նա րար վար դա պե տու
թյու նը տա րա ծե ցին 
աշ խար հում եւ տե
րու նա պատ վեր սի րո 
պատ գա մը հաս տա տե
ցին հա վա տա ցյալ նե
րի հո գի նե րում։

Այ սօր մենք եւ ազ
գիս աշ խար հաս փյուռ 
հա վա տա վոր զա վակ
նե րը, հա մախմբ ված 
եկե ղե ցի նե րում, Վեր
նա տա նը հա վաք ված 
առա ք յալ  նե  րի  պես 
զգում ենք Տի րոջ օրհ
նա բեր ներ կա յու թյու նը, 
յու ղա բեր կա նանց հետ տես նում թա փուր գե րեզ
մա նը, լսում հա րու թյան հրեշ տա կա ձայն ավե տի
սը. «Այս տեղ չէ, այլ հա րու թյուն առավ»։

Քրիս տո սի Հա րու թյան տո նը մար դու հան դեպ 

աստ վա ծա յին ան սահ
ման սի րո, մեղ քի ու 
մահ վան հան դեպ հաղ
թա նա կի տոնն է։ Փրկչի 
սե րը թեեւ հան դի պեց 
ատե լու թյան ու թշնա
ման քի, սա կայն Տե րը 
եր բեք չտա րա կու սեց եւ 
չընկր կեց։ Մարդ կանց 
նկատ մամբ Նրա հո
գա տա րու թյու նը թեեւ 
բախ վեց մեր ժու մի, Նրա 
բե րած ճշմար տու թյու
նը հա կա դարձ վեց կեղ
ծի քով, բայց Քրիս տոս 
իրա գոր ծեց Իր առա քե
լու թյու նը՝ հա նուն մարդ
կու թյան փրկու թյան, 
եւ հա րու թյուն առ նե լով 
հաշ տու թյուն հաս տա
տեց աշ խար հի եւ Աստ
ծու մի ջեւ։ Ար դա րեւ, հա

րու թյունն այն տեղ է, որ տեղ տե րու նա վանդ սերն 
է հաղ թա նա կում։ Հա րու թյան փրկա րար շնոր հով 
զո րա նում են հա վա տա ցյալ ան ձե րը եւ ար ժա նի 
դառ նում հա վի տե նա կան կյան քի։ Հա րու թյու նը 
կեն դա նու թյուն է բե րում մեղ քե րով ծան րա բեռն
ված հո գի նե րին եւ մար դու ըն թաց քը ամուր պա
հում հույ սի, սի րո եւ ար դա րու թյան մեջ։

Քրիս տո սի փրկա գոր ծու թյամբ ար շա լույս ված 
դա րե րի հո լո վույ թում հա րու թյան հա վատն ու 
շնոր հը վե րա փո խել են ան ձե րի ու ժո ղո վուրդ նե
րի, գո տեպն դել պա տու հաս նե րի ու փոր ձու թյուն
նե րի մեջ, զո րու թյուն պար գեւել հաղ թա հա րե լու 
խա չե լու թյուն նե րը, վեր հառ նե լու գող գո թա նե րից 
եւ հաղ թա նա կած քայ լե լու հա րու ցյալ կյան քի ճա
նա պար հով։ Այս ճշմար տու թյամբ ներշնչ ված է 

սուրբ Ներ սես Շնոր հա լի Հայ րա պետն օրհ նա բա
նում Տի րոջ հրա շա փառ հա րու թյու նը՝ ասե լով. 
«Ուրա խա ցան ազգք մարդ կան, յոր ժամ լուան 
զՔո յա րու թիւնդ»։  էջ 2
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 էջ 1
Սի րե լի՛ բա րե պաշտ հա վա տա ցյալ ներ, 

այ սօր մարդ կու թյան կյանքն ալե կոծ ված է 
պա ռակ տում նե րով, հա կա ռա կու թյուն նե
րով, ազ գա մի ջյան ատե լու թյան կորս տա
բեր ըն թացք նե րով։

Մենք տես նում ենք, թե ինչ պի սի վտանգ
նե րի մեջ է աշ խար հը ծա վալ վող քա ղա քա
կան զար գա ցում նե րով, որոնք հան գեց նում 
են միջ պե տա կան, տնտե սա կան եւ սո ցիա
լա կան լրջա գույն խնդիր նե րի, խա թա րում 
են երկր նե րի եւ ժո ղո վուրդ նե րի ներ դաշ նակ 
հա մա կե ցու թյու նը։ Աղո թենք, որ փոխ հաս
կա ցո ղու թյան եւ հա մե րաշ խու թյան ոգին 
առա վել զո րա նա մարդ կանց մեջ, եւ խա ղա
ղու թյու նը տի րի ողջ աշ խար հում, հատ կա
պես այս օրե րին՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
եւ Ուկրա ի նա յի եղ բայր ժո ղո վուրդ նե րի 
կյան քում: Թող Աստ ծու առաջ նոր դու թյամբ 
մարդ կու թյան կյան քում շու տա փույթ հան
գու ցա լու ծում գտնեն բո լոր բարդ ու մտա
հո գիչ իրա վի ճակ նե րը՝ զերծ պա հե լու աշ
խար հը նոր աղետ նե րից։ Մեր Տերն այ սօր 
էլ մարդ կու թյա նը տա լիս է խա ղա ղու թյան, 
եղ բայր սի րու թյան պատ գամ նե րը եւ կո
չում ապ րե լու աստ վա ծա պաշ տու թյամբ ու 
մար դա սի րու թյամբ։ Միայն հա րու ցյալ ըն
թաց քով, Քրիս տո սի պատ վի րան նե րի հա
մա ձայն ապ րե լով կա րող ենք նոր կյանք 
արա րել, որ պես զի, ըստ առա քյա լի հոր դո
րի, «ինչ պես որ Քրիս տոս մե ռել նե րից հա
րու թյուն առավ Հոր փառ քով, նույն պես եւ 
մենք քայ լենք նոր կյան քով» (Հռ. Զ 4)։

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ հա վա տա ցյալ ներ, 
սուրբ հա րու թյան ավե տիսն այ սօր առանձ
նա կի մխի թա րու թյուն ու սփո փանք է բե
րում հա մայն մեր ժո ղովր դին՝ ի մաս նա վո
րի պա տե րազ մի ար հա վիրք ներ ապ րած 
մեր եղ բայր նե րին ու քույ րե րին, որոնք այս 
պա հին էլ վշտե րի, նե ղու թյուն նե րի մեջ են, 
ան կա յուն խա ղա ղու թյան ու անա պա հո
վու թյան պայ ման նե րում։ Հատ կա պես այս 
դժվա րին ժա մա նակ նե րում մեր կյան քը հա
վատ քի եւ հա վա տո գոր ծոց կա րիքն ունի, 
որ պես զի հա րա տեւի հա րու թյան ուրա
խու թյան մեջ եւ բա րե զարդ վի նո րա նոր 

իրա գոր ծում նե րով ու հայ րե նա շեն ձեռք
բե րում նե րով։ Ազ գա յին մեր ան դաս տա
նում հա րու ցյալ կյան քը նաեւ նշա նա կում 
է ող ջա խո հու թյուն, ան կախ քա ղա քա կան 
հա յացք նե րից ու տա րա կար ծու թյուն նե րից՝ 
առ հայ րե նին հա վա տար մու թյուն եւ ազ գին 
ան սա կարկ նվի րում։ Այս ոգով մեր կյան
քից պի տի մեր ժենք ան տար բե րու թյու նը, 
ան հան դուր ժե լի, աղե տա բեր հար մար վո
ղա կա նու թյու նը եւ հզո րու թյուն, միա բա նու
թյուն ու առա ջըն թաց ապա հո վենք աշ խար
հաս փյուռ մեր ժո ղովր դին եւ շեն ու բա րօր 
ապա գա՝ սե րունդ նե րին։

Ամենքս այ սօր մտա հոգ ենք մեր երկ րի, 
մեր պե տա կա նու թյան անվ տան գու թյան 
խնդիր նե րով, ար տա քին մար տահ րա վեր
նե րով, ներ հա սա րա կա կան ու ներ քա ղա
քա կան ան հանգս տու թյուն նե րով ու լար
վա ծու թյամբ։ Մտա հոգ ենք մեր հայ րե նյաց 

սրբա զան մա սուն քի՝ Ար ցա խի բարդ իրա
վի ճա կով, որի նկատ մամբ տա կա վին շա
րու նակ վում են սադ րանք ներն ու ոտնձ
գու թյուն նե րը։ Սի րե լի՛ ար ցախ ցի ներ, Մենք 
քաջ գի տենք ձեր հե րո սա կան ոգին, ձեզ 
հա տուկ արիու թյունն ու փոր ձու թյուն նե
րին դի մա կա յե լու հաս տա տա կա մու թյու նը։ 
Վստահ ենք՝ դուք չեք ընկճ վե լու դժվա րու
թյուն նե րի հան դի ման եւ շե նաց նե լու եք 
ձեր հա րա զատ բնօր րա նը՝ առ Աստ ված 
ապա վի նու թյամբ վառ պա հե լով հույսն ու 
հա վա տը, որ մար դա սի րու թյունն ու ար դա
րու թյու նը պի տի հաղ թեն, որ պի տի ծա գի 
Ար ցա խի ազատ ու ան կախ ապ րե լու իրա
վուն քի ճա նաչ ման լու սա վոր առա վո տը։ 
Սի րե լի՛ բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ, ազ գո վի 
զո րա կից լի նենք ծանր փոր ձու թյուն նե րի 
մի ջով անց նող Հա յաս տան ու Ար ցախ մեր 
հայ րե նի քին, նե ցուկ դառ նանք կա րի քի մեջ 

գտնվող մեր ազ գա կից նե րին եւ գո տեպնդ
ված հա րու թյան հույ սով՝ նվի րա կան մեր 
եր կի րը դարձ նենք հրա շա փառ հա րու թյան 
իրա կան վկա յա րան։ Հայ րա պե տիս հայցն է 
առ հա րու ցյալ Տե րը, որ ազգս հա յոց տես նի 
իր կրած տա ռա պանք նե րի վարձ քը եւ կեր
տի սրբա զան հայ րե նի քի վե րած նուն դը։

Մաղ թա նաց այս աղոթ քը Մեր շուր
թե րին եւ «Քրիս տոս յա րեաւ ի մե ռե լոց» 
ավե տի սով եղ բայ րա կան Մեր ող ջույնն 
ենք բե րում մեր Սուրբ Եկե ղե ցու Նվի րա
պե տա կան Աթոռ նե րի գա հա կալ նե րին՝ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա Մե ծի Տանն Կի լի կիո 
Կա թո ղի կո սին, Երու սա ղե մի Հա յոց Պատ
րիարք Ամե նա պա տիվ Տ. Նուր հան ար քե
պիս կո պոս Մա նու կյա նին, Կոս տանդ նու
պոլ սի Հա յոց Պատ րիարք Ամե նա պա տիվ 
Տ. Սա հակ ար քե պիս կո պոս Մա շա լ յա նին, 
քույր Եկե ղե ցի նե րի Պե տե րին՝ հայ ցե լով 
հա րու ցյալ Փրկչի երկ նա ռաք օրհ նու թյունն 
ու օգ նա կա նու թյու նը եւ գա հա կա լու թյան 
արեւ շատ ու ար դյու նա վոր տա րի ներ։ Հայ
րա պե տա կան Մեր սերն ու բա րե մաղ թանք
ներն ենք հղում մեր Սուրբ Եկե ղե ցու ողջ 
հո գեւոր դա սին եւ հա մայն հա վա տա վոր 
Մեր ժո ղովր դին ի հայ րե նիս եւ ի սփյուռս։

Զատ կա կան այս լու սա պայ ծառ առա
վոտ Մեր աղոթքն ենք բարձ րաց նում առ 
Աստ ված եւ խնդրում, որ մեր Փրկի չը՝ Հի
սուս Քրիս տոս, Իր հա րու թյան շնորհ նե րը 
հե ղի մարդ կու թյան կյան քին, Իր Սուրբ Աջի 
ներ քո պահ պա նի մեր հայ րե նի քը, աշ խար
հաս փյուռ մեր ժո ղովր դին՝ պար գեւե լով 
խա ղա ղու թյուն, բա րօ րու թյուն ու ապա հո
վու թյուն։ Թող հա րու թյան կե նա րար խորհր
դով զո րա ցյալ ազգս հա յոց իրա կա նու թյան 
առաջ նոր դի նախ նյաց եւ մեր նվի րա կան 
իղ ձերն ու տե սիլք նե րը՝ ի փառս մեր երկ րի 
եւ ի հա վետ պայ ծա ռու թյուն մեր ժո ղովր դի։ 
Տի րոջ սե րը, խնամ քը եւ ողոր մու թյու նը թող 
հո վա նի լի նեն ազ գիս ու հայ րե նյաց, այ սօր 
եւ միշտ եւ հա վի տյան. ամեն։

«Քրիս տոս յա րեաւ ի մե ռե լոց.
Օրհ նեալ է յա րու թիւնն Քրիս տո սի»։

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը 
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնի առիթով

Ավագ շաբաթվա արարողությունները Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում

Ավագ հինգշաբթին Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնում

Ապ րի լի 14ին՝ Ավագ հինգ շաբ թի, Հա
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե
ցին հի շա տա կեց մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի սուս 
Քրիս տո սի Վեր ջին ընթ րի քը եւ Սուրբ Հա
ղոր դու թյան խորհր դի հաս տա տու մը: Այս 
առի թով վաղ առա վո տյան Մայր Աթոռ Ս. Էջ
միած նի Ս. Հով հան նես Մկրտիչ — Ս. Վար
դան մա տուռմկրտա րա նում կա տար վեց 
Ապաշ խա րո ղաց կար գը:

Այ նու հե տեւ Մայր Աթո ռի միա բա նու թյու
նը, 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, Ս. Գա յա նե վան քում 
մաս նակ ցեց Մի ջօ րեի ժա մեր գու թյա նը եւ սբ 

Պա տա րա գի արա
րո ղու  թ յա նը:  Պա
տա րա գիչն էր Մայր 
Աթոռ Ս.  Էջ միած նի 
վա նո րեից տե սուչ 
Ար տակ եպս Տիգ րա
նյա նը։ Պա տա րա գի 
ըն թաց քում Քա հա
նա յից պատ րաս տու
թյան լսա րա նի տե
սուչ Մի նաս աբե ղա 
Հախ վեր դյանն ըն
թեր ցեց սբ Բար սեղ 
Կե սա րա ցու «Սուրբ 
Հա ղոր  դո ւ  թ յո ւ  նից 
առաջ» ճա ռը:

Ոտնլվայի 
կարգը

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 հան դի սա պե տու թյամբ Մայր 
Աթո ռի Սուրբ Տրդա տի բաց խո րա նին կա
տար վեց Ոտնլ վա յի կար գը:

Հըն թացս արա րո ղու թյան՝ սուրբգ րա յին 
ըն թեր ցում նե րից հե տո, Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կոսն օրհ նեց խո րա նի վրա դրված 
ջուրն ու յու ղը, ապա հո գե պա րար շա րա
կան նե րի եր գակ ցու թյան ներ քո, Աստ վա
ծոր դու օրի նա կով, լվաց եւ յու ղով օծեց 
Մայր Աթո ռի միա բան ներ Եզ նիկ արք. Պետ
րո սյա նի, Աթա նաս աբղ. Սարգ սյա նի, Անդ րե 

սրկ. Հա մամ ջյան ցի, Գեւոր գյան ճե մա րա նի 
Զ լսա րա նի սան Ավե տիս սրկ. Ավե տի սյա նի, 
ՀՀ ՊՆ N զո րա մա սի ժամ կե տա յին զին ծա

ռա յող ներ Ազատ Զար գա րյա նի, Նվեր Քո
չա րյա նի, «Էօր նե կեան» հան րակր թա կան 
դպրո ցի աշա կերտ ներ Ար ման Դավ թյա նի, 
Մկրտիչ Զոհ րա բյա նի, Մայր Աթո ռի «Քյուրք
չյան» երե խա նե րի աջակ ցու թյան կենտ րո
նի սան Մա յիս Մնա ցա կա նյա նի, ինչ պես 
նաեւ այլ մա նուկ նե րի՝ Մի քա յել Զոհ րա բյա
նի, Նա րեկ Հա մամ ջյան ցի, Էմիլ Սեդ րա
կյա նի, Սպար տակ եւ Ար թուր Փա լի կյան նե
րի ոտ քե րը։

Արա րո ղու թյան ավար տին Ամե նայն Հա
յոց Հայ րա պե տը Պահ պա նիչ աղոթ քով օրհ

նեց ներ կա բա րե պաշտ ժո ղովր դին, որից 
հե տո օրհն ված յու ղը բա ժան վեց հա վա տա
ցյալ նե րին:

Սուրբ Հարության Ճրագալույցի 
Պատարագը

Ապ րի լի 16ին՝ Ավագ շա բաթ օրը՝ երե
կո յան, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հի սուս Քրիս տո
սի Հրա շա փառ Սուրբ Հա րու թյան տո նի 
առի թով, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ 
Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սի հան դի սա պե տու թյամբ, 
Ս. Գա յա նե վան քում մա տուց վեց Ճրա գա
լույ ցի Պա տա րագ: Պա տա րա գիչն էր Նա
թան արք. Հով հան նի սյա նը:  էջ 3



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2022, ԱՊՐԻԼ Բ, ԹԻՎ 8 (604), ԷՋ 3

18 ապ րի լի	 ՀԲԸՄ-ի	նա	խա	գա	հին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա
գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կո սը հյու րըն կա լեց Հայ կա կան բա րե գոր ծա
կան ընդ հա նուր միու թյան նա խա գահ տիար 
Պերճ Սեդ րա կյա նին:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը եւ ՀԲԸՄի նա
խա գահն անդ րա դար ձան հայ րե նա կան եւ ազ
գա յին կյան քում առ կա մար տահ րա վեր նե րին 
եւ դրանց հաղ թա հար մանն ուղղ ված Հա յոց 
Եկե ղե ցու եւ տար բեր ազ գա յին հաս տա տու
թյուն նե րի կող մից ձեռ նարկ վող կրթա կան, սո
ցիա լա կան եւ զար գաց ման ծրագ րե րին:

Զրույ ցի ըն թաց քում խոս վեց Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ միած նի եւ ՀԲԸՄի եր կա րա մյա հա մա
գոր ծակ ցու թյան մա սին, որն ար դյու նա վոր վել 
է բա զում ազ գօ գուտ եւ եկե ղե ցա շեն ծրագ
րե րով։ Այս առի թով Վե հա փառ Հայ րա պետն 

իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ թանք նե րը բե
րեց ՀԲԸՄի նա խա գահ Պերճ Սեդ րա կյա
նին՝ բարձր գնա հա տե լով միու թյան կող մից 
դրսեւոր վող ոգին ու գի տակ ցու թյու նը եւ Մայր 
Աթո ռին ու Հա յոց Եկե ղե ցու աշ խար հաս փյուռ 

թե մե րին ցու ցա բեր վող շա րու նա կա
կան զո րակ ցու թյու նը։

Ազ գի առ ջեւ ծա ռա ցած ար դի 
խնդիր նե րին հան դի ման Ամե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սը եւ ՀԲԸՄի նա խա գա
հը հատ կա պես կա րեւո րե ցին երի տա
սարդ սերն դի կրթու թյանն ու հա յե ցի 
դաս տիա րա կու թյա նը, ազ գա յին ինք
նու թյան պահ պա նու թյանն ու ազ գա յին 
ոգու զո րաց մանն ուղղ ված ծրագ րե
րի խթա նու մը։

Մաս նա վոր անդ րա դարձ կա տար
վեց Ար ցա խի շուրջ մտա հո գիչ զար գա
ցում նե րին, Ար ցա խի ազատ ու ան կախ 
կյան քի դեմ ոտնձ գու թյուն նե րին եւ 
ար ցախ ցի նե րի կյան քում առ կա դժվա
րու թյուն նե րին։ Ընդգծ վեց անհ րա ժեշ
տու թյու նը հա մազ գա յին հե տեւո ղա
կան ջան քե րի գոր ծադր ման՝ ի նպաստ 
Ար ցա խի մեր ժո ղովր դի իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան եւ խնդիր նե րի հաղ
թա հար ման։

Հան դիպ ման ըն թաց քում Նո րին 
Սրբու թյու նը եւ ՀԲԸՄի նա խա գահ 
Պերճ Սեդ րա կյանն ար ծար ծե ցին մի 
շարք հար ցեր, որոնք վե րա բե րում 
են սփյուռ քի հա մայն քա յին կյան քին, 
ձեւա վոր վող նոր հա մայնք նե րին, հա
յա պահ պա նու թյան խնդիր նե րին, ինչ
պես նաեւ երի տա սար դու թյան ազ գա

յին եւ հո գեւոր պատ շաճ խնա մա տա րու թյան 
եւ սփյուռ քի ազ գա յին կա ռույց նե րի եւ հաս տա
տու թյուն նե րի զո րաց ման կա րեւո րու թյա նը։ 
Կա րեւոր նկատ վե ցին սփյուռ քի նե րու ժի գնա
հա տու մը եւ հա մա կարգ ված ծա ռա յե ցու մը աշ
խար հաս փյուռ հա մայնք նե րի ազ գա յին կյան
քի աշ խու ժաց մա նը եւ հայ րե նա կան կյան քի 
առա ջըն թա ցին եւ բա րօ րու թյա նը։ Քննարկ վե
ցին հնա րա վոր ուղի նե րը, որոն ցով երի տա
սար դու թյա նը պետք է ներգ րա վել հայ րե նի քի 
հզո րաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րում եւ նա խա
ձեռ նու թյուն նե րում։

19 ապ րի լի	 Վրաս	տա	նի	գլխա	վոր	դա	տա	խա	զին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Վրաս տա նի գլխա վոր դա տա խազ Իրակ լի 

Շո թա ձեի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյա նը՝ 
ուղեկ ցու թյամբ ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար
թուր Դավ թյա նի։

Հան դիպ ման սկզբում ՀՀ գլխա վոր դա
տա խա զը Նո րին Սրբու թյա նը ներ կա յաց րեց 
Հա յաս տա նի եւ Վրաս տա նի գլխա վոր դա
տա խա զու թյուն նե րի մի ջեւ հաս տատ ված 
սերտ փոխ գոր ծակ ցու թյու նը։

Ող ջույ նի իր խոս քում Ամե նայն Հա յոց Կա
թո ղի կո սը գո հու նա կու թյամբ ար ձա նագ րեց, 
որ վեր ջին տաս նա մյակ նե րին եր կու երկր նե
րի մի ջեւ գոր ծակ ցու թյունն առա վել խո րա
նում եւ ընդ լայն վում է՝ հա մա հունչ եր կու ժո
ղո վուրդ նե րի դա րա վոր բա րե կա մու թյա նը: 
Նո րին Սրբու թյու նը նկա տեց, որ հայ եւ վրաց 
ժո ղո վուրդ նե րը դա րեր շա րու նակ հա րա տեւել 
են քրիս տո նեա կան հա վատ քի շնոր հիվ եւ մի
մյանց զո րա վիգ լի նե լով՝ կա րո ղա ցել են հաղ

թա հա րել բազ մա թիվ դժվա րու թյուն ներ՝ պահ
պա նե լով իրենց ազ գա յին ինք նու թյու նը:

Շնոր հա վո րե լով վրաց ժո ղովր դին Տեր Հի
սուս Քրիս տո սի Սուրբ Հա րու թյան գա լիք տո նի 
առի թով՝ Հա յոց Հով վա պե տը մաղ թեց, որ եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը լի նի 
ար դյու նա վետ եւ նպաս տի եր կու բա րե կամ պե
տու թյուն նե րի զար գաց մա նը, առա ջըն թա ցին ու 
բա րօր կյան քի կերտ մա նը։

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 Հա մայն Վրաս տա նի Ի լ յա 
Բ Պատ րիար քին:

Իր հեր թին Վրաս տա նի գլխա վոր դա տա խազ 
Իրակ լի Շո թա ձեն ընդգ ծեց, որ նման այ ցե րը 
նպաս տում են եր կու երկր նե րի պե տա կան կա
ռույց նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի առա վել 
սեր տաց մա նը։ Պա րոն Շո թա ձեն Վե հա փառ Հայ
րա պե տին փո խան ցեց նաեւ Վրաց Ուղղա փառ 
Եկե ղե ցու հով վա պե տի ող ջույն նե րը։  էջ 4

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ

Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

 էջ 2
Մինչ Պա տա րա գը կա տար վեց Ճա շու եր

րորդ ժա մեր գու թյու նը, ըն թերց վե ցին սուրբգ
րա յին տար բեր հատ ված ներ, որից հե տո Մայր 
Աթո ռի չորս միա բան սար կա վագ ներ կար դա
ցին Դա նիել մար գա րեի թուղ թը:

Պա տա րա գի ըն թաց քում Նա թան սրբա
զանն անդ րա դարձ կա տա րեց Հի սուս Քրիս
տո սի Սուրբ Հա րու թյան խորհր դին՝ ընդգ ծե

լով, որ այ սօր մարդ կու թյան ամե նաս պաս ված 
ավե տիսն է տրվում մեզ՝ ամեն քիս հաս տա տե
լով մեր հա վատ քի մեջ:

«Հի սուս մե ռել նե րից հա րու թյուն առավ եւ 
հա մայն աշ խար հին հայտ նեց՝ Ես եմ կյան քը, 
Ես եմ ճա նա պար հը հա վի տե նու թյան։ Դժոխք 
իջ նե լով՝ քան դեց այն եւ եր կինք գնաց, որ պես
զի բո լոր փրկվող նե րին Իր օրհ նու թյան ներ քո 
պա հի»,— ասաց Նա թան սրբա զա նը:

Ապա դի մե լով ներ կա հա վա տա վոր ժո
ղովր դին՝ հոր դո րեց լցվել Հա րու թյան լույ սով 
եւ հա վատ քով, հե ռու վա նել իրեն ցից մեղ քե
րը, ապ րել մեր Տի րոջ նմա նու թյամբ, ինչ պես 
Նա ապ րեց երկ րա յին Իր կյան քի ըն թաց քում։ 
Սրբա զան հայ րը նաեւ նկա տեց. «Եր բեմն 
մենք ուրի շի հե րո սա կան արարք նե րով հպար
տա նում ենք, բայց ինք ներս նույն կերպ չենք 
վար վում։ Բար կա նում ենք դի մա ցի նի չա րա
գոր ծու թյուն նե րի վրա, սա կայն ինք ներս նույնն 

ենք կա տա րում։ Միայն հի շեք, թե ինչ պի սի չա
րիք գոր ծե ցին մի քա նի օր վա ըն թաց քում մեր 
Փրկչի նկատ մամբ՝ սկսյալ դա տա պար տե լուց, 
դա վա ճա նե լուց, լքե լուց եւ ուրա նա լուց։ Ահա
վա սիկ այս բո լոր չա րիք նե րը մար դիկ այ սօր 
էլ գոր ծում են՝ լի նե լով քրիս տո նյա: Սի րե լի նե՛ր, 
մի՛ մո ռա ցեք, որ Տե րը գա լու է նույն մարմ նով 
եւ Հոր Փառ քով՝ դա տե լու Իր արա րած նե րին։ 
Ուստի պատ րաստ վենք բա րի գոր ծե րով, որ

պես զի ար ժա նա նանք հա րու թյա նը եւ հա վի
տե նա կան կյան քին»։

Սուրբ Պա տա րա գի ավար տին Ամե նայն Հա
յոց Կա թո ղի կո սը բարձ րա ցավ սուրբ Խո րան եւ 
սուրբ Սե ղա նի կան թե ղից վա ռեց Տեր Հի սուս 
Քրիս տո սին խորհր դան շող կեն սա տու մո մը, 
որը բաշխ վեց հա վա տա ցյալ նե րին:

Պա տա րա գի սրբա զան արա րո ղու թյու նից 
հե տո Մայր Աթո ռի միա բա նու թյու նը մեկ տեղ
վեց Վե հա րա նում, ուր, նա խա գա հու թյամբ 
Հա յոց Հով վա պե տի, կա տար վեց Սուրբ Հա րու
թյան Տնօրհ նեք:

«Հարությունն այնտեղ է, 
որտեղ տերունավանդ սերն 
է հաղթանակում»

Ապ րի լի 17ին՝ Սուրբ Հա րու թյան բուն տո նին, 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 
Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
սուրբ եւ ան մահ Պա տա րագ մա տու ցեց Երեւա
նի Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ մայր եկե ղե ցում:

Հայ րա պե տա կան սուրբ Պա տա րա գին ներ
կա էին Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի ան դամ

ներ, Մայր Աթո ռի բա րե րար ներ, Հայ կա կան 
բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թյան նա խա
գահ Պերճ Սեդ րա կյա նը եւ ՀԲԸՄի ան դամ ներ, 
Հա յաս տա նում հա վա տար մագր ված դի վա նա
գի տա կան առա քե լու թյուն նե րի եւ մի ջազ գա
յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար ներ ու 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, քա ղա քա կանհա սա րա
կա կան գոր ծիչ ներ եւ բա զում ուխ տա վոր ներ:

Մայր եկե ղե ցու գավ թում՝ ամպ հո վա նու 
ներ քո ամ փոփ ված սբ Գրի գոր Լու սա վոր չի 
մա սունք նե րի առ ջեւ, երկր պա գու թյուն կա
տա րե լուց հե տո Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, 
իր օրհ նու թյու նը բաշ խե լով ներ կա հա վա տա
ցյալ ժո ղովր դին, եկե ղե ցա կա նաց թա փո րով 
առաջ նորդ վեց դե պի սբ Խո րան: Վե հա փառ 
Հայ րա պե տին որ պես առըն թե րա կա ներ սպա
սա վո րում էին Մայր Աթո ռի լու սա րա րա պետ 
Մու շեղ եպս Բա բա յա նը եւ ԵՊՀի աստ վա ծա

բա նու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան ու Երեւա նի 
Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ մայր եկե ղե ցու հո
գեւոր տե սուչ Անու շա վան եպս Ժամ կո չյա նը:

Սբ Պա տա րա գի ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը հա մայն հա յու թյա նը հղեց հայ
րա պե տա կան իր պատ գա մը՝ փո խան ցե լով 
«Քրիս տոս յա րեաւ ի մե ռե լոց» հրեշ տա կա
բար բառ ավե տի սը (տե՛ս էջ 1):

Ավագ շաբաթվա արարողությունները 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
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Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

 էջ 3

21 ապրիլի	 Հորդանանի	Հաշիմյան	թագավորության	
Սենատի	պատվիրակությանը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց 
Հոր դա նա նի Հա շի մյան թա գա վո րու

թյան Սե նա տի Հոր դա նան  — Եվ րո պա կան 
խորհր դա րան բա րե կա մու թյան ասո ցիա
ցիա յի նա խա գահ Խալ դուն Հի նա յի գլխա վո
րած պատ վի րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ ՀՀ 
ԱԺ Հա յաս տան—Հոր դա նան բա րե կա մա կան 
խմբի ղե կա վար Ար թուր Դավ թյա նի։

Հան դիպ մա նը Նո րին Սրբու թյու նը, ող
ջու նե լով հյու րե րի այ ցը Հա յաս տան եւ Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միա ծին, հույս հայտ նեց, որ 
այն առա վել կզո րաց նի եր կու խորհր դա րան
նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը՝ մե ծա պես նպաս
տե լով երկր նե րի մի ջեւ հե տա գա սերտ գոր
ծակ ցու թյա նը:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը, վեր հի շե լով իր 
այ ցը Հոր դա նան, ինչ պես նաեւ հան դի պում
նե րը Հոր դա նա նի թա գա վո րի հետ Հոր դա նա
նում եւ Սուրբ Էջ միած նում, գո հու նա կու թյամբ 
հաս տա տեց հայ հա մայն քի նկատ մամբ Հոր
դա նա նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից ցու ցա
բեր վող հո գա տար վե րա բեր մուն քը՝ որ պես 
ձեւա վոր ված դա րա վոր բա րե կա մա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի լա վա գույն դրսեւո րում: 
Հա յոց Հով վա պետն ար ձա նագ րեց նաեւ, որ 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած մեր 
ժո ղովր դի զա վակ նե րը կա րո ղա ցել են ապաս
տան գտնել Հոր դա նա նում եւ կազ մա կեր պել 

իրենց ազ գա յինհո գեւոր կյան քը՝ օգ տա կար 
ներդ րում բե րե լով երկ րի առա ջըն թա ցին:

Իր հեր թին պա րոն Խալ դուն Հի նան Վե հա
փառ Հայ րա պե տին փո խան ցեց Հոր դա նա նի 
ժո ղովր դի եւ հոր դա նա նա հա յու թյան ող ջույն
նե րը։

Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար
վեց նաեւ ար ցա խյան 44օ րյա պա տե րազ մին 
եւ դե ռեւս չհաղ թա հար ված հե տեւանք նե րին, 
Ար ցա խի ժո ղովր դի խա ղաղ ու ան կախ կյան
քի դեմ շա րու նակ վող ոտնձ գու թյուն նե րին։ 
Խո սե լով Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան տակ 
հայտն ված տա րածք նե րում հայ կա կան հո
գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ պա
նու թյան խնդիր նե րի, սրբա վայ րե րի, խաչ քա

րե րի, շիր մա քա րե րի պղծման եւ ոչն չաց ման 
դեպ քե րի մա սին՝ Նո րին Սրբու թյու նը նկա տեց, 
որ Ադր բե ջա նի որ դեգ րած այս քա ղա քա կա
նու թյու նը հա րիր չէ իս լա մի ոգուն, եւ հույս 
հայտ նեց, որ այն իս լա մա կան աշ խար հի կող
մից կար ժա նա նա խիստ դա տա պար տու թյան։

Հոր դա նա նի Հա շի մյան թա գա վո րու թյան 
Սե նա տի Հոր դա նան — Եվ րո պա կան խորհր
դա րան բա րե կա մու թյան ասո ցիա ցիա յի նա
խա գա հը վե րա հաս տա տեց, որ Հոր դա նա նը 
կա րեւո րում է հա կա մա տու թյուն նե րի խա ղաղ 
կար գա վո րու մը եւ ող ջու նում դրան ուղղ
ված ջան քե րը։

25 ապրիլի	 Սիրիա-Հայաստան	բարեկամական	խմբի	
պատվիրակությանը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Սի
րիա յի Արա բա կան Հան րա պե տու թյան 

խորհր դա րա նի Սի րիա—Հա յաս տան բա րե կա
մա կան խմբի ղե կա վար Լյու սի Իս կա նյա նի 
գլխա վո րած պատ վի րա կու թյա նը։

Նո րին Սրբու թյու նը, ող ջու նե լով հյու րե րին, 
ընդգ ծեց, որ վեր ջին նե րիս այ ցը Հա յաս տան 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ոգե կոչ ման շրջա
նա կան նե րում լա վա գույնս վկա յում է եր
կու ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մա կան եւ ջերմ 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, որոնք ունեն 
դարա վոր պատ մու թյուն։

Հան դիպ մա նը Հա յոց Հով վա պե տը գո հու
նա կու թյամբ ար ձա նագ րեց, որ Հա յոց ցե ղաս
պա նու թյու նը վե րապ րած հայ ժո ղովր դի զա
վակ նե րը կա րո ղա ցել են ապաս տան գտնել 
Սի րիա յում եւ կազ մա կեր պել իրենց ազ գա յին
հո գեւոր կյան քը՝ օգ տա կար ներդ րում բե րե
լով երկ րի հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր 
ոլորտ նե րի առա ջըն թա ցին: Այս առի թով Վե հա
փառ Հայ րա պե տը, վեր հի շե լով իր այ ցե րը Սի
րիա, ինչ պես նաեւ հան դի պում նե րը Սի րիա յի 
նա խա գա հի հետ Սի րիա յում եւ Սուրբ Էջ միած
նում, ուրա խու թյամբ հաս տա տեց հայ հա մայն
քի նկատ մամբ Սի րիա յի իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից ցու ցա բեր վող հո գա տար վե րա բեր
մուն քը։ Նո րին Սրբու թյունն իր երախ տա գի
տու թյունն ու գնա հա տան քը հայտ նեց Սի րիա յի 

խորհր դա րա նին Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը 
ճա նա չե լու եւ դա տա պար տե լու հա մար։

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը կա րեւոր նկա
տեց նաեւ հայսի րիա կան կա պե րի եւ փոխ
գոր ծակ ցու թյան սեր տաց ման ու զո րաց ման 
գոր ծում Հայ Եկե ղե ցու հա մայնք նե րի դե րա
կա տա րու թյու նը։

Իր հեր թին տի կին Լյու սի Իս կա նյա նը, Նո րին 
Սրբու թյա նը ներ կա յաց նե լով պատ վի րա կու
թյան ան դամ նե րին, հաս տա տեց, որ Սի րիա
յի իշ խա նու թյուն նե րը շա րու նա կում են իրենց 
աջակ ցու թյու նը բե րել սի րիա հա յու թյա նը՝ 
խրա խու սե լով վեր ջի նիս ներգ րավ վա ծու թյու նը 
երկ րի քա ղա քա կան, տնտե սա կան եւ մշա կու
թա յին գոր ծըն թաց նե րին։

Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար
վեց նաեւ Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղու թյան տակ 
հայտն ված տա րածք նե րում հայ կա կան հո
գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ պա
նու թյան խնդիր նե րի, սրբա վայ րե րի ու խաչ
քա րե րի պղծման եւ ոչն չաց ման դեպ քե րին։ 
Խո սե լով Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի ժո ղովր դի 
խա ղաղ ու ան կախ ապ րե լու իրա վուն քի դեմ 
Ադր բե ջա նի կող մից շա րու նակ վող ոտնձ գու
թյուն նե րի եւ հետ պա տե րազ մյան մար տահ
րա վեր նե րի մա սին՝ Նո րին Սրբու թյու նը վստա
հեց րեց, որ հայ ժո ղո վուրդն իր մեջ ուժ կգտնի 
հաղ թա հա րե լու առ կա դժվա րու թյուն նե րը։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն այցելեց 
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր

Ապ րի լի 24ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ
րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե

նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միած նի միա բան նե րի ուղեկ ցու թյամբ 
այ ցե լեց Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու շա հա մա լիր՝ 
ոգե կո չե լու Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան սուրբ 
նա հա տակ նե րի հի շա տա կը:

Ծաղ կեպ սա կի զե տե ղու մից հե տո հու

շա հա մա լի րում՝ ան մար կրա կի առ ջեւ, Վե
հա փառ Հայ րա պե տի նա խա գա հու թյամբ 
կա տար վեց Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան սուրբ 
նա հա տակ նե րի բա րե խո սա կան կարգ:

Օր վա առի թով Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու
շա հա մա լիր էր բեր վել նաեւ Հա յոց ցե ղաս
պա նու թյան սրբոց նա հա տա կաց մա սուն
քա րա նը:

Հայոց ցեղասպանության սուրբ 
նահատակների ոգեկոչման 

արարողությունները Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնում

Ապ րի լի 24ին, Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
սուրբ նա հա տակ նե րի հի շա տա կի օր

վա առի թով, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
միա բա նու թյու նը, 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 գլխա վո րու թյամբ, 

սուրբ Պա տա րա գի արա րո ղու թյա նը մաս
նակ ցեց Ս. Գա յա նե վան քում: Այս օրը հա
վա տա ցյալ նե րի խո նար հու մի հա մար դուրս 
էր բեր վել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան սրբոց 
նա հա տա կաց մա սուն քա րա նը:

 էջ 5



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2022, ԱՊՐԻԼ Բ, ԹԻՎ 8 (604), ԷՋ 5

 էջ 4
Պա տա րա գիչն էր Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած

նի դի վա նա պետ Ար շակ եպս Խա չատ րյա նը:
Պա տա րա գի ըն թաց քում Ար շակ սրբա

զա նը, անդ րա դարձ կա տա րե լով օր վա 
խորհր դին եւ 20րդ դա րի սկզբի պատ
մա կան իրա դար ձու թյուն նե րին ու Հա յոց 
ցե ղաս պա նու թյա նը, ի մաս նա վո րի նշեց. 
«Հա յոց սոս կա լի ջար դե րից ան ցել է ավե
լի քան հա րյուր տա րի. Ցա վի, տա ռա պան
քի, նվաս տաց ման, հու սա խա բու թյուն նե րի, 
բայց նաեւ ամոք ման ու վե րա կանգ ման 
տա րի ներ։ Սոս կա լի ջար դե րի սահմռ կե
ցու ցիչ տե սա րան նե րի առ ջեւ համ րա ցած 
աշ խար հը, սա կայն, տա կա վին հա մընդ հա
նուր ու հա մար ժեք դա տա պար տու թյան չի 
ար ժա նաց րել ցե ղաս պա նու թյան հան ցա
գոր ծու թյու նը:

Ցե ղաս պա նու թյու նը մեր ժո ղովր դի 
նկատ մամբ շա րու նակ վում է նաեւ այ սօր եւ 
այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ չեն վե րա ցել 
մեր ազ գին հասց ված հո գեւոր, հո գե բա նա
կան, բա րո յա կան ու նյու թա կան ահ ռե լի կո
րուստ նե րի հե տեւանք նե րը»։

Սրբա զան հայ րը նկա տեց, որ Հա յոց ցե
ղաս պա նու թյան հան դուր ժու մը, դրա կոծ
կու մը կամ ժխտու մը հա մար ժեք դար ձան 
նոր ցե ղաս պա նու թյուն նե րի խրա խուս ման 
ու քա ջա լեր ման. «Հան դուր ժել մեղ քը նշա
նա կում է ոչ միայն դառ նալ հան ցա կից, 
այ լեւ ճա նա չել դրա օրի նա չա փու թյու նը, 
նվի րա գոր ծել մեղ սա գոր ծու թյու նը, հան ցա

գոր ծու թյու նը դարձ նել կեն սա կերպ եւ հար
բե րու թյուն նե րի պար զա բան ման գոր ծիք»։

Անդ րա դառ նա լով ցե ղաս պա նու թյան 
սուրբ նա հա տակ նե րի հի շա տա կին՝ սրբա
զան այրն ընդգ ծեց. «Մեր նա հա տակ նե րը 
մեր ուժն են եւ մեր զո րու թյու նը։ Այն քան 
ժա մա նակ, որ քան կպահ պա նենք հա վա
տար մու թյու նը մեր սուրբ նա հա տակ նե
րին, այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ կպայ
քա րենք ցե ղաս պա նու թյան աղե տա լի 
հե տեւանք նե րի վե րաց ման հա մար, ահա 
ճիշտ այդ քան ժա մա նակ մենք կշա րու նա
կենք մնալ հա վա տա րիմ մեր ինք նու թյա նը 
եւ ար ժա նի ժա ռան գը մեր նա հա տակ ված 
հայ րե րի։ Նա հա տակ նե րի հի շա տա կի նվի
րա կան այս օրը սաղ մո սեր գուի հե տեւո ղու
թյամբ ուխ տերգ է դառ նում հա մազ գա յին 
մեր պոռթ կու մը՝ «Ով սուրբ նա հա տակ ներ, 
եթե մո ռա նանք ձեզ, թող չո րա նան մեր ձեռ
քե րը, եւ եթե չհի շենք ձեզ, թող մեր քիմ քե
րին մեխ վեն մեր լե զու նե րը»»։

Իր խոս քի ավար տին պա տա րա գիչ 
սրբա զա նը, դի մե լով ներ կա հա վա տա ցյալ
նե րին, պատ գա մեց. «Ցե ղաս պա նու թյան 
սուրբ նա հա տակ նե րի նվի րա կան հի շա
տա կի առ ջեւ ուխ տի այս օրը մենք պարտք 
ունենք մեր նախ նի նե րի, մեր սե րունդ նե րի 
եւ Աստ ծու առ ջեւ՝ հաղ թա հա րե լու սի րո ու 
նե րո ղամ տու թյան ճգնա ժա մը նե րազ գա
յին մեր կյան քում: Լոկ կեղ ծիք են ու խա
բեու թյուն այ լոց սի րե լու մեր հա վաս տիա
ցում նե րը, երբ չու նենք սեր ինք ներս մեր, 

մեր ազ գի զա վակ նե րի ու մեր եղ բայր նե րի 

նկատ մամբ: Նվի րա կան հի շա տա կի այս 

առա վոտ իմ հո գու խոր քե րից Քրիս տո սի 

անու նով դի մում եմ ձեզ՝ թա փան ցե լու հա

մար ձեր հո գու խոր քե րը. ամուր պա հենք 

մեր հայ կա կան ինք նու թյու նը, չտրվենք 

քա ղա քա կան ու գա ղա փա րա կան այ լա ծին 

հո սանք նե րին, ամեն ին չից առաջ եւ ամեն 

ին չից վեր մա քուր պա հենք հայ րե նի քի 

սրբա զան տա րած քը օտա րա մուտ բար քե

րից ու կեն սա կեր պից»։

Սուրբ Պա տա րա գի ավար տին եկե ղե

ցա կան նե րի թա փո րը, կրե լով սուրբ նա հա

տակ նե րի մա սուն քա րա նը, ուղղ վեց դե պի 

Մայր տա ճա րի շրջա փակ, ուր Աղոթ քի եւ 

ուխ տի խաչ քա րի առ ջեւ, հան դի սա պե տու

թյամբ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, կա

տար վեց Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան սուրբ 

նա հա տակ նե րի բա րե խո սա կան կարգ:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի

Հայոց ցեղասպանության սուրբ 
նահատակների ոգեկոչման արարողությունները 

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
միաբանությունը եւ ՀՀ ԶՈՒ հոգեւոր 

առաջնորդության գնդերեցներն 
այցելեցին Եռաբլուր

Ապ րի լ ի  18ին,  ննջե ց յալ  նե  րի հի
շ ա  տ ա  կ ո ւ  թ յ ա ն  օ ր  վ ա  ա ռ ի  թ ո վ , 

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 Մայր Աթոռ 

Ս. Էջ միած նի միա բա նու թյու նը եւ ՀՀ ԶՈՒ 

հո գեւոր առաջ նոր դու թյան գնդե րեց ներն 

այ ցե լե ցին Եռաբ լուր զին վո րա կան պան

թեոն՝ հար գան քի տուրք մա տու ցե լու հա

նուն հայ րե նի քի իրենց կյանքն ըն ծա յա բե

րած հա յոր դի նե րի հի շա տա կին:

Պան թեո նում կա տար վեց Հո գե հանգս

տյան կարգ։ Հո գեւո րա կա նաց դասն աղոթք 

բարձ րաց րեց առ Աստ ված՝ քա ջոր դի նե րի 

հո գի նե րի խա ղա ղու թյան հա մար: Եկե ղե

ցա կան ներն առանձ նա բար այ ցե լե ցին նաեւ 

ազ գի հե րոս զա վակ նե րի շի րիմ նե րին՝ բե

րե լով իրենց խո նար հումն ու աղոթ քը։

Հայ տա րա րու թյուն
Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նի Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նը (աստ վա ծա բա նա կան հա մալ

սա րան) հայ տա րա րում է 2022—2023 ուս. տար վա ըն դու նե լու թյուն:

Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րան եւ Սեւա նի Վազ գե նյան հո գեւոր դպրա նոց կա րող են 

ըն դուն վել ՀՀ եւ այլ երկր նե րի մին չեւ 25 տա րե կան արա կան սե ռի այն քա ղա քա ցի նե րը, 

որոնք ունեն միջ նա կարգ (կամ ավե լի բարձր) կրթու թյուն եւ զա վակն են Հա յաս տա նյայց 

Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու: Դի մել կա րող են նաեւ Հա յաս տա նի զին ված ուժե րում ծա

ռա յու թյունն ավար տած, զո րացր ված քա ղա քա ցի նե րը:

Գեւոր գյան հո գեւոր Ճե մա րա նում 2022—2023 ուս. տար վա ըն դու նե լու թյու նը կանց կաց

վի հե տեւ յալ առար կան նե րի քննու թյամբ:

• Հա յոց լե զու (գրա վոր),

• Հայ գրա կա նու թյուն (բա նա վոր),

• Հա յոց պատ մու թյուն (բա նա վոր)։

Դի մորդ նե րը ճե մա րա նի տես չու թյան հետ ճա նա չո ղա կան բնույ թի զրույց կու նե նան հե

տեւ յալ նյու թե րի շուրջ.

• Սուրբ Գրքի իմա ցու թյուն,

• Հայ Եկե ղե ցու պատ մու թյան մա սին գի տե լիք ներ,

• եկե ղե ցա կան փոր ձա ռու թյուն,

• հայ գրա կա նու թյուն,

• ինք նա ար տա հայտ վե լու կա րո ղու թյուն,

• երաժշ տու թյուն (եր գե ցո ղու թյուն, լսո ղու թյուն, ռիթ մի զգա ցո ղու թյուն),

• օտար լե զու (անգ լե րեն, ռու սե րեն):

Ըն դու նե լու թյան հա մար դի մորդ նե րը պետք է ներ կա յաց նեն հե տեւ յալ անհ րա

ժեշտ փաս տաթղ թե րը՝

– դի մում ճե մա րա նի տես չի անու նով (լրաց վում է տե ղում),

– միջ նա կարգ (կամ ավե լի բարձր) կրթու թյան վկա յա կան (բնօ րի նակ),

– զին վո րա կան դրու թյան մա սին փաս տա թուղթ (բնօ րի նակ),

– տե ղե կանք թե մի առաջ նոր դից կամ շրջա նի հով վից,

– բժշկա կան վա վե րաց ման տե ղե կանք,

— բնու թա գիր (դպրո ցի տնօ րե նից),

– տե ղե կանք բնա կա վայ րից,

– մկրտու թյան վկա յա կան,

– ինք նա կեն սագ րու թյուն,

– անձ նագ րի պատ ճեն,

– 2 լու սան կար (3×4):

Դի մում ներն ըն դուն վում են ապ րի լի 20ից մին չեւ օգոս տո սի 20ը՝ շա բաթ վա բո լոր օրե

րին՝ ժա մը 10:00–15:00:

Հաս ցե՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջ միա ծին, Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րան։

Հե ռա խոս՝ (+374 10) 517—321, (+374 98) 085403։

Էլ. հաս ցե՝ gevorgianseminary@gmail.com։
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Համաստեղի 
«Սպիտակ ձիաւորը» 

վեպը
Սկիզ բը՝ թիվ 7

Հա մաս տե ղը ոչ թե դրսից է նա յում իր 
վի պա կան աշ խար հին, այլ նրա ձայ

նը գա լիս է ներ սից՝ երկ րի սա րե րից ու ձո
րե րից, հո ղի ըն դեր քից ու եղե գան փո ղից: 
Աչ քի առաջ հա յոց աշ խարհն է, թուր քե րի 
եւ քրդե րի կող մից հայ կա կան գյու ղե րի թա
լանն է, ամե նօ րյա սպա նու թյուն ներ, բռնու
թյուն ներ, ազ գա յին ճնշում ներ: Ավեր ված 
բեր դեր են ու խախտ ված ճա կա տագ րեր:

Սկիզ բը Բեր դակ գյուղն է՝ ազա տագ
րա կան խմո րում նե րի բերդամ րո ցի նշա

նա կու թյամբ։ Ռ. ՏերՄի նա սյա նը գրում է. 
«Այդ տեղ մեր բոյնն է եղած, եւ ամէն քա րը 
մէկ կռիւ տուած, այդ տեղ 7 թե 8 կռիւ է տե
սածս» (նշվ. հրատ., հ. 5, էջ 82): Հայտ նի է, 
որ 1904ի ամ ռա նը գյու ղում տե ղի է ունե ցել 
ազա տագ րա կան ուժե րի խորհր դակ ցու
թյուն, որին մաս նակ ցել է նաեւ Անդ րա նի
կը: Ըստ վի պա կան այ ցե քար տի՝ «Բեր դա կը 
ուրիշ գիւ ղե րու շատ չէր նմա ներ: Բնա կիչ
նե րը կ’ապ րեին առեւ տու րով ու ար հես տով: 
Շա տե րը շե րա մա բոյծ էին: Վայ րը ան տա
ռոտ էր, կը պա հէ ին այ ծեր: Գոր գա գոր ծու
թիւ նով զբա ղու ող ներ ալ կա յին: Գիւղն ուներ 
իր պա զա րը, ուր եր բեմն հե ռու տե ղե րէ աղ 
ու օճառ բե րող ուղ տեր կը չո քեին: Շրջա կա 
գիւ ղե րէն քիւրտ կի ներ իրենց գլուխ նե րուն 
վրայ դրած կը բե րէ ին սեր, մա ծուն, կա րագ, 
ոչ խա րի բուրդ» (էջ 10): Հա րեւան գյու ղե
րում զբաղ վում էին նաեւ ծխա խո տի մշա
կու թյամբ: Այ ծից բա ցի՝ պա հում էին սագ, 
հավ ու հնդկա հավ: Շրջա կա լեռ նե րում ան
տառ ներ էին, գյու ղա մի ջյան ճա նա պարհ
ներ, հնօ րյա բեր դե րի ու եկե ղե ցի նե րի ավե
րակ ներ՝ ան ցած փառ քի հի շա տակ նե րով:

Ահա Բեր դա կում ծնվում ու կյանք է 
մտնում վե պի գլխա վոր հե րո սը՝ Մար տի կը՝ 
ապա գա Սպի տակ ձիա վո րը: Նրա հայրն 
ու մայ րը նո րապ սակ ներ են եղել, երբ տան 
մեր ձա կա եկե ղե ցու պա տը նո րո գող վար
պետ Սար գի սը վե րեւից տե սել է նո րա հարս 
Մա րիա մին, նրա խել քը գո ղա ցել է, եւ կե
նակ ցել են: Գյու ղի աչ քից ոչինչ չի վրի պում, 
դրա նից հե տո նո րա հար սի ան վանն ուղեկ
ցում են վար կա բե կիչ զրույց ներ: Ծնվում 
է Մար տի կը՝ ամեն ին չով նման եկե ղե ցու 
պատ շար վար պե տին: Ամուս նու՝ Ստե փա նի 
«Ինչ պե՞ս եղավ» հար ցին, ներ վե լու հույ սով, 
կինն ան կեղծ պա տաս խան է տա լիս: Եր կու 
օր անց Ստե փա նը լքում է կնո՛ջն էլ, գյո՛ւղն 
էլ ու հե ռա նում՝ այ լեւս չհիշ վե լով վե պում:

Մա րիա մի կա պակ ցու թյամբ հե ղի նա
կը գրում է. «Գիւ ղա ցի ներն իրենց լե զու ով 
անոր գե րեզ մա նը փո րե ցին ու պա տան քով 
իջե ցու ցին հող» (էջ 10)։ Նա հա լու մաշ է լի
նում եւ ավան դում հո գին:

Նո րա ծի նը մնում է մի նու ճար հո րաք րոջ՝ 
Մա քո յի խնամ քին, որը մի այծ ուներ եւ եր կու 
ծի րա նի ծառ: Ահա հե րո սի այս պի սի ծնունդ՝ 
նո րոգ վող եկե ղե ցի ու Մա րիամ, որ խորհր
դան շան ներ են, եւ նո րա ծին, ով, ինչ պես էպո
սի հե րոս, ոչ թե ամ սով, այլ օրով է մե ծա նում: 
Մար տի կը յոթ տա րե կա նում հո րաք րոջ այծն 
է արա ծեց նում, հե տո՝ ար դեն գյու ղի հո տը:

Տղա յի դաս տիա րա կու թյամբ զբաղ վում եւ 
նրան ոգի է ներշն չում հա մա գյու ղա ցի ջուլ
հակ Պե տոն. գրելկար դալ է սո վո րեց նում 
եւ ըն թեր ցում Նա րեկ: Մե ծա նում է Հավ լու նի 
թու րը գտնե լու երա զան քով, Պղնձե քա ղա
քի հե քիաթ նե րով, երեւա կա յու թյու նը շար
ժում է ավա զա կա պետ Հա ճի Մու սան, որը 
շու տով մտնե լու էր գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ: 
Խոսք ու զրույ ցի մեջ առ կայ ծում են ֆի դա
յի նե րի կեր պար նե րը, որոնց զո րա վոր կան
չին էլ պետք է միա նար Մար տի կը: Ֆի դա յի
նե րի եւ գյու ղի մեջ կապ կար:

Հե րո սի դաս տիա րա կը նաեւ բնու թյունն 
էր. «Մար տիկ կը մոռ նար իր ու Նա րե կի բա
ռե րը ու յա ճախ լուռ կը դառ նար բնու թեան 
մեկ ուժեղ ամ բող ջու թիւ նը» (էջ 22): Այս պես 
հով վու թյուն անե լով, հա յոց պատ մու թյան 
ու հա յոց բնաշ խար հի դա սե րը սեր տե լով՝ 
Մար տի կը դառ նում է 17 տա րե կան, որին 
իր հոտն է վստա հում ան գամ գյու ղի հա
րուստ երես փո խը: Տղա յի համ բավն ավե
լի է մե ծա նում, երբ ձեռ քի գա վա զա նով 
սպա նում է հսկա յա կան մի գայլ, խեղ դա
մահ անում եւ մոր թը ուսին գցած՝ մտնում 
գյուղ: Սա ար դեն իսկ դյու ցազ ներ գու թյուն է 
միա պա ղաղ իրա կա նու թյան մեջ: Էպո սում 
ա ռյուծ պատ ռողձեւող Ա ռյուծ Մհերն էր, 
այս տեղ՝ գայլ խեղ դող Մար տի կը: Նա ծնվել 
էր ֆի դա յի դառ նա լու հա մար, իր լա վա գույն 
որ դի նե րից դա՛ էր երկ րի պա հան ջը:

Այս հե քիա թի մեջ ծնվում է սե րը: Ան
տառ նե րով, հո վիտ նե րով, բա ցատ նե րով, 
սա րե րով ու ձո րե րով իր հոտն արա ծեց
նող Մար տի կը հան դի պում է քուրդ հով վու
հի Զեյ նա պին: Սա վե պի սի րա յին ճյու ղի 
առանց քա յին կեր պարն է: Զեյ նա պը մոր 
կող մից հայ է: Հայ րը բռնի է տի րա ցել մո րը, 
որն էլ հար մար մի պա հի վրեժ է լու ծել նրա
նից եւ դա շույ նը խրել սիրտն ու սպա նել: 
Մայ րը հե ռա ցել, Բիթ լի սի կող մե րում նոր ըն
տա նիք է կազ մել, իսկ աղ ջիկ երե խան մնա
ցել է հո րեղ բոր խնամ քին: Քրդա ցած գե ղեց
կու հի Զեյ նա պը գի տի, որ ին քը մոր կող մից 
հայ է, նա ար դեն մեր ժել է Հա զա րան լե ռան 
չո բա նի ամուս նու թյան առա ջար կը: Մար
տիկն ու Զեյ նա պը միա սին հով վու թյուն են 
անում, տղան աղջ կան ազա տում է չկա յա
ցած փե սա ցուի հե տապն դում նե րից, հա
վա քում ու նրան է տա լիս կտրված մա նյա
կի շաղ եկած հու լունք նե րը: Ծա նո թու թյու նը 
շատ արագ վե րած վում է մտեր մու թյան, 
մտեր մու թյու նը՝ սի րո. «Մար տիկ ու Զեյ նապ 
գիրկ գրկի շա բաթ ներ ան ցու ցին...» (էջ 36): 
Մար տիկն աղջ կա հա մար սրինգ է նվա գում 
եւ եր ջան կաց նում նրան:

Նրանց, ասես ան տառ նե րի Պան, հսկում 
է մի քուրդ ծե րու նի, որ կան կառ (մա րեմ
խոտ) էր հա վա քում: Իսկ ան տա ռը լի էր 
բա րիք նե րով, որ նաեւ նրանց պա հա
պանն էր...

Չկա յա ցած փե սա ցուի կա տա րած գո
ղու թյան դի մաց Մար տի կը փախց նում է 
նրա ձին եւ, սար ու ձոր չա փե լով, փոր ձում 
աղջ կա հա մար եղ նի կի ձագ որ սալ: Դա րու
փո սե րի մեջ ձին ծառս է լի նում, Մար տիկն 
ընկ նում է ու վնաս վում: Հով վեր գու թյունն 
ավարտ վում է: Մինչ Մար տիկն ապա քին
վում է եւ նետ վում դե պի Զեյ նա պը, Հա ճի 
Մու սան տի րա նում է նրան եւ դարձ նում իր 
կի նը: Հա ճի Մու սան կա նան ցով լե ցուն ուղ
տի կաշ վից նախ շա զարդ ված գույնզ գույն 
վրան ներ է ունե ցել՝ հույ ներ, թրքու հի ներ, 
պարս կու հի ներ, արա բու հի ներ, տա րաշ
խար հիկ այլ գե ղեց կու հի ներ, որոնք իրենց 
անու շա բույր մար մին նե րով մեր կան դամ եր
գել ու պա րել են նրա հա մար, զվար ճաց րել 
պար տու թյուն չտե սած դա ժան ավա զա կա
պե տին... Բայց այս մեկն ուրիշ էր, վեր՝ սոսկ 
իգու թյան հրա պույ րից, եւ անու նը՝ սեր:

Զեյ նա պի հետ քե րով Մար տի կը հայտն
վում է Հա ճի Մու սա յի գյու ղում, դառ նում 
նրա դար պա սի պա տը նո րո գող որմ նա դիր 
վար պե տի՝ խալ ֆա Մա կա րի օգ նա կա նը: 
Սի րա հար նե րը բո լո րից գաղտ նի գտնում են 
իրար, բայց ար դեն ան հա սա նե լի են ու ան
մատ չե լի: Մեջ տե ղում Հա ճի Մու սան է՝ իր 
ուժով, հե ղի նա կու թյամբ ու դիր քով: Եր կուսն 
էլ հի շում էին սի րո եր դում նե րը. «Մենք նո
րէն պի տի գտնենք իրար...» (էջ 77):  էջ 8

Երկու լուսանկար 
միեւնույն դիտակետից. 

Գալֆայան որբանոցի 
ուխտյալ միանձնուհիները

Ներ կա յաց ված եր կու լու սան կար նե րը, 
թեեւ առ կա տար բե րու թյուն նե րին, եր

բեմն կա րող են նաեւ շփո թեց նել։ Առա ջի
նում չորս միանձ նու հի  են՝ սար կա վա գի 
ուրա րներով ու լան ջա խա չե րով, երկ րոր
դում՝ հինգ միանձ նու հի՝ կրկին ուրար նե րով 
եւ լան ջա խա չե րով։ Եր կու լու սան կար ներն 
էլ ար ված են նույն վայ րում՝ միեւ նույն դի
տա կե տից։

Ո՞վքեր են այս միանձ նու հի նե րը։ Ե՞րբ եւ 
որտե՞ղ են ար վել այս լու սան կար նե րը։

Առա ջին լու սան կարն ընդգրկ
ված է նաեւ Հա յոց ցե ղաս պա նու
թյան տա րե լի ցի առի թով հրա պա
րակ ված մի խտաս կա վա ռա կում՝ 
վերց ված ֆրան սա հայ հե ղի նակ 
Ռայ մոնդ Գեւոր գյա նի «Հա յերն Օս
մա նյան կայս րու թյու նում ցե ղաս
պա նու թյան նա խօ րեին» («Les 
Arméniens dans l’Empire ottoman à 
la veille du génocide») գրքից, որ
տեղ միանձ նու հի նե րը ներ կա յաց
ված են իբ րեւ կա թո լիկ քույ րեր։

Սա կայն այս թյու րըմբռ նումն 
ամ բող ջո վին փա րա տում է երկ
րորդ լու սան կա րը՝ հինգ միանձ
նու հի նե րի պատ կե րով։ Այն հան
դի պում է Կ.  Պոլ սի աղ ջիկ նե րի 
Գալ ֆա յան որ բա նո ցի 68ա մյա 
պատ մու թյա նը նվիր ված գրքույ
կում։ 1935 թվա կա նի այս հրա տա
րա կու թյու նը վկա յում է, որ բո լոր 
այս միանձ նու հի նե րը Հայ Եկե ղե
ցու կույ սեր են՝ Գալ ֆա յա նի որ բա
նո ցի քույ րե րից։

Ու թեեւ եր կու լու սան կար նե րում 
էլ կույ սե րի անուն նե րը նշված չեն, 
սա կայն նրանց կա րե լի է ճա նա
չել այլ լու սան կար նե րից։ Իսկ լու
սան կար ներն ար վել են Գալ ֆա
յան որ բա նո ցում՝ որ բա նո ցի այ սօր 
ար դեն հիմ նո վին ավեր ված մատ
րան առ ջեւ։

Սա կայն ուշագ րա վը, ան շուշտ, միանձ
նու հի նե րի հան դեր ձանքն է։ Ե՞րբ եւ ինչ պե՞ս 
է նրանց շնորհ վել ուրար եւ լան ջա խաչ կրե
լու իրա վունք։

Առա ջին լու սան կա րը, ըստ ամե նայ նի, 
ար վել է 1918 թվա կա նին։ Այս տա րե թի վը 
նշա նա կա լի է որ բա նո ցի պատ մու թյան մեջ։ 
Այս տա րեթ վին է օծ վել որ բա նո ցի աղո թա

րա նը, իսկ որ բա նո ցի 
ուխ տյալ քույ րե րին առա
ջին ան գամ տրվել նաեւ 
դպրու թյան աս տի ճան ու 
որ բա նո ցի մա տու ռում 
պա տա րա գի ժա մա նակ 
խնկար կե լու եւ Ավե տա
րան կար դա լու իրա վունք։

Այս մա սին որ բա նո
ցի Աղավ նի մայ րա պե տը 
1914—1919  թթ. գոր ծու
նեու թյան զե կու ցագ րում 
գրում է. «1918 Փետր. 14
ին՝ Տեառ նըն դա ռա ջի օրը 
Պատ րիար քա կան Տե ղա
պահ Գաբ րի էլ Ար քե պիս
կո պոս Ճէ վա հիր ճեան 
օծեց հաս տա տու թեանս 
պար տէ զին մէջ կա ռու
ցուած աղո թա րա նը, ուր 
թա ղուած է հիմ նա դիր 
Սրբու  հի Մայ րա պետ, 
ար տօ նե լով մեզ հոն պա
տա րագ մա տու ցա նել։ 
Ասի կա կրկնա պէս մխի
թա րա կան եղաւ Խաս գիւ
ղի ժո ղովր դեան հա մար 
էլ, մա նա ւանդ որ այդ թու
կան նե րուն Ս. Ստե փան
նոս եկե ղե ցին գրա ւուած 
եւ աւե րուած, պաշ տա
մուն քէ զուրկ մնա ցած էր։ 

Այս առ թիւ Ճէ վա հիր ճեան Սրբա զան մեզ ու 
որ բու հի նե րուն մխի թա րու թիւն մը ըլ լա լու 
հա մար եկե ղե ցա կան սպա սար կու թեան եւ 
ուրա րակ րու թեան աս տի ճան տուաւ Որ բա
նո ցին հան գու ցեալ մօր եւ երեք քույ րե րուն, 
որոնք նաեւ հաս տա տու թեանս մէջ իրենց 
16 տա րուան աշ խա տու թեան հա մար ալ 
օրուան Սա հակ Կա թո ղի կոսՊատ րիար
քին կող մէ լան ջա խաչ կրե լու ար տո նու
թեամբ վար ձատ րուե ցան»։

Սա ան նա խա դեպ երեւույթ էր որ բա նո

ցում, երբ քույ րե րին շնորհ վում էր եկե ղե
ցա կան աս տի ճան։ Կար ծիք կա, որ պատ
րիար քա կան տե ղա պահն օրի նակ էր 
ունե ցել Թիֆ լի սի Սբ Ստե փան նոս եւ Նոր 
Ջու ղա յի Սբ Կա տա րի նե կու սա նոց նե րը, 
որի միանձ նու հի նե րը, իբ րեւ սար կա վա
գուհ ներ, եր կար տա րի ի վեր մաս նակ ցում 
էին կու սա նոց նե րի եկե ղե ցի նե րում մա
տուց վող սբ Պա տա րա գին։  էջ 7
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Եր բեմ նի հզոր ար քան դառ նում 
է թու լա մորթ, իր կրքե րի գե րի, 

ստոր մի արա րած, որը կա լա նա վո
րում է Սեւա դա յի մտեր մին՝ Սյու նյաց 
Վա սակ իշ խա նին՝ հա վա տաց նե լով, 
որ վեր ջինս սի րա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի մեջ է թա գու հու հետ։ Նա 
նույ նիսկ այդ ակ նարկն անա մո թա
բար շպրտում է հենց Վա սա կի դեմ
քին. «Մա րիամ իշ խա նու հին (Վա
սա կի կի նը) գան գատ վում է միշտ, 
թե դու զբո սա սեր չես եւ թե եր բեք 
չես ըն կե րա նում իրեն զբո սաք նե րի 
ժա մա նակ։ Հայտ նի՛ր իմ կող մից իշ
խա նու հուն, որ դրա պատ ճա ռը ոչ 
թե զբո սա սի րու թյունն է, այլ այն, որ 
ինքն ավե լի գե ղե ցիկ չէ թա գու հուց» 
(էջ 115)։

Աշոտ Եր կա թի կեր պա րի դրա
ման ավե լի ակն հայտ է դառ նում 
այն ժա մա նակ, երբ վե պում ար դեն 
հան դես է գա լիս հենց ին քը՝ ար
քան, որը կորց նում է իր ուժն ու հա վա տը, 
ընկճ վում, ընկ նում հո գե կան տա ռա պան
քի մեջ, երբ եգե րա ցի նե րը դա վա ճա նում 
են իրեն Ցլիկ Ամ րա մի ապս տամբ նե րի դեմ 
կռվի ժա մա նակ: Նա ստիպ ված հե ռա նում 
է բա նա կից՝ քաջ գի տակ ցե լով, որ Ցլիկ 
Ամ րամն իրա կա նում միայն իր ա րյունն է 
ցան կա նում: Ար քան դե ռեւս պա հում է ոչ 
միայն սթափ խոր հող ու գնա հա տող, այ
լեւ տա քա րյուն ու քաջ գործ չի ար ժա նա
պատ վու թյան զգա ցու մը, գե րա դա սում 
է մա հա նալ, քան հանձն վել թշնա մուն. 
«Աշոտ թա գա վո րը շատ այս պի սի ան հա
ջո ղու թյուն նե րի է հան դի պել, շատ ան գամ 
է թշնա մի նե րով ու դա վա ճան նե րով պա
շար վել, բայց եր բեք եւ ոչ մի վայր կյան չէ 
մտա ծել, որ պի տի անձ նա տուր լի նի թշնա

մուն» (էջ 174): Հենց սա էլ դառ նում է նրա 
մեծ դրա մա յի սկիզ բը:

Հու սա հատ ար քան գե րա դա սում է փակ
վել Կա քա վա բեր դում, հե տո՝ Սեւա նում, 
քա նի որ հա մա րում էր, որ Ցլիկ Ամ րա մից 
փախ չելն ամո թա հար է արել իրեն, գցել իր՝ 
եր բեմ նի հզոր ար քա յի ունե ցած վար կը իր 
հայ րե նա կից նե րի աչ քում, հո ղին հա վա սա
րեց րել իր հպար տու թյու նը. «Այ սու հե տեւ ես 
ոչ սուր կհա նեմ, ոչ գա հույք կբարձ րա նամ, 
իմ իշ խան ներն ամո թա պարտ կա ցու ցին 
ինձ աշ խար հի առաջ, թող նրանք ուրեմն 
պա տաս խա նա տու լի նին իմ երկ րի ավեր
ման» (էջ 209):

Սե դա յի բե րա նով Մու րա ցա նը հայտ նում 
է այն գա ղա փա րը, որ, որ քան էլ որ ինքն 
անո ղոք է ար քա յի այդ թու լու թյան նկատ
մամբ, այ նուա մե նայ նիվ, դրա մեջ տես նում 

է մարդ կա յին նուրբ զգաց մունք, 
որը, ցա վոք, թույլ չի տա լիս մար
դուն սթափ գնա հա տել իրա վի ճակն 
ու ճիշտ որո շում ներ կա յաց նել. «Սի
րո շղթա նե րը շատ ան գամ ամե
նա ծանր կա պանք ներն են, որոնք 
ար գե լում են տղա մար դուն փառ
քի աս պա րե զում շա հա տա կե լու»։ 
Գեւորգ Մարզ պե տու նին տես նե լով, 
թե ինչ ավե րա ծու թյուն ներ ու կո
տո րած ներ են տե ղի ունե նում երկ
րում, ցա վով խոս տո վա նում է. «Եվ 
այս բո լո րի պատ ճա ռը մի ապօ րի նի 
քայլ, ող ջա խո հու թյան դեմ մի հան
ցանք…» (էջ 98):

Աշոտ Եր կա թը տա ռա պող եւ հո
գե կան հա րուստ աշ խարհ ունե ցող 
կեր պար է, որը տանջ վում է խղճի 
խայ թից, ան ցյա լի ծանր արարք նե
րից, իր մտե րիմ նե րին եւ սի րե լի նե
րին հասց րած վի րա վո րանք նե րից, ի 
վեր ջո այն գի տակ ցու թյու նից, որ մի 
ողջ ժո ղո վուրդ կոր ծան ման եզ րին է 
գտնվում իր թու լու թյան պատ ճա ռով, 

որ ինքն իրա կա նում այն հզոր առաջ նոր դը 
չէր, որը կա րող էր անձ նա կան զգաց մունք
նե րը ստո րա դա սել հա սա րա կա կան պարտ
քին։ Նա գի տակ ցում է, որ իր ճա կա տագ
րա կան սխա լը ան դառ նա լի հե տեւանք ներ 
ունե ցավ. թա գու հին տանջ վում է ամուս նու 
դա վա ճա նու թյունն իմա նա լուց հե տո, Սեւա
դա յին ու նրա Գրի գոր որ դուն իր հրա մա նով 
կու րաց րել են, Ցլիկ Ամ րամն Ասպ րա մին փա
կել է մե նախ ցում, իսկ թշնա մին, օգտ վե լով 
առի թից, ավե րա ծու թյուն ներ անում երկ րում: 
Մի գու ցե մեղ քի այս զգա ցու մը հնա րա վոր լի
ներ թե թեւաց նել, եթե ար քան կա րո ղա նար 
իր սիր տը բա ցել որեւէ մե կի առաջ, բայց 
ար քա յա կան հպար տու թյու նը թույլ չէր տա
լիս. «Նա հպարտ էր եւ անընկ ճե լի։ Նա կա
րող էր կոր ծան վել, բայց կու րա նա՞լ՝ եր բեք. 

այդ պատ ճա ռով յուր եր կար մտա ծու թյուն
նե րից հե տո նա եկավ դար ձյալ այն որոշ
ման, որի վրա էր եւ մտա ծու թյուն նե րից 
առաջ՝ չխո սել գաղտ նիք նե րի մա սին ոչինչ 
եւ աներ կյուղ դի մա վո րել յուր ճա կա տագ
րին...» (էջ 159)։ Հպար տու թյան այս զգա
ցումն էր, որը հա ճախ էր ար քա յին ստի պում 
ար հա մար հել սե փա կան եսը, քա նի որ քաջ 
գի տակ ցում էր, որ ար ժա նի չէ այ լեւս նախ
կին վե րա բեր մուն քին: «Ես հպարտ եմ, ես 
չեմ կա րող տա նել այն բա րի քը, որ հա տուց
վում է ինձ իմ գոր ծած չա րու թյան հա մար»,– 
խոս տո վա նում է ար քան Սա հա կա նույ շի 
հետ զրույ ցի ժա մա նակ (էջ 280):

Ավե լի մեծ դժբախ տու թյուն չկա, քան 
դժբախ տու թյան մեջ հի շել եր ջա նիկ օրե րը. 
Սեւա նում փակ ված ար քան հի շում է իր եր
ջա նիկ տա րի նե րը, երբ ամեն կռվից հե տո 
սու րը փառ քով պա տյանն էր դնում, երբ իր 
անու նը սար սափ էր ներշն չում թշնա մուն, 
երբ բո լոր նա խա րար ներն ու հա սա րակ 
մար դիկ հա մախմ բած էին ար քա յի շուրջ, 
սա կայն այս ամենն ի չիք դար ձավ իր մի 
թու լու թյան պատ ճա ռով. «Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ հա
սա ես նվաս տու թյան այս աս տի ճա նին...» 
(էջ 271)։ Եր բեմ նի հզոր ար քան, որի անու
նը սար սափ էր ներշն չում թշնա մի նե րին, 
այժմ իրեն զգում էր ան պաշտ պան ու թույլ։ 
«Աշոտ Եր կա թի կա՞մքը... O՜, նա այժմ ավե
լի ան զոր է, քան հով տի եղե գը, որին տա
տա նում է նույ նիսկ հո վի շուն չը»,– խոս
տո վա նում է ար քան Սա հա կա նույ շի հետ 
զրույ ցի ժա մա նակ (էջ 277)։ Մո լո րու թյու նը 
մարդ կա յին է, սխա լը՝ ներ ման ար ժա նի, եւ 
թա գու հին փոր ձում է խա ղա ղել թա գա վո
րի խռով քը, բայց Աշոտ Եր կաթն իր մեղ քից 
տու ժող նե րից առա ջի նը հա մա րում է Սա
հա կա նույ շին, առա վել եւս «նա խա տինք է 
այն, որ իմ ան հա վա տար մու թյու նը դու այդ
քան ան սահ ման սի րով ես փո խա րի նում» 
(էջ 310)։  էջ 8

 էջ 6
Հայտ նի են նաեւ եկե ղե ցա կան աս տի

ճան ստա ցած բո լոր չորս կույ սե րի անուն
նե րը՝ որ բա նո ցի մայ րա պետ Քրիս տի նե 
Փա փա զ յան, Աղավ նի եւ Մա րիամ Քեո սե
յան քույ րեր, Նեւ րիկ Բաս մա նյան։

Հենց այս միանձ նու հի ներն են մեզ նա
յում առա ջին լու սան կա րից՝ ուրա րներով 
ու լան ջա խա չե րով։

Լու սան կա րի կենտ րո նում որ բա նո
ցի մայ րա պետ Քրիս տի նե Փա փա զ յանն 
է։ Նա Պոլ սի Սբ Փրկիչ ազ գա յին հի վան
դա նո ցի եր կա րա մյա մայ րա պե տե րից էր, 
որ որ բա նո ցի վե րա տե սուչ մայ րա պե տի 
պաշ տոնն էր ստանձ նել Կ.  Պոլ սի հա յոց 
պատ րիարք Մա ղա քիա ար քե պիս կո պոս 
Օր մա նյա նի հրա վե րով ու որոշ մամբ՝ որ
բա նո ցի Երա նու հի մայ րա պե տի մահ վա
նից հե տո՝ 1902 թվա կա նին՝ ուխ տե լով «կալ 
եւ մնալ հա ւա տա րիմ ազ գին եւ ճշմա րիտ 
Մայր Որ բոց»։

Քրիս տի նե մայ րա պե տի թիկունքում եւ աջ 
կող մում Աղավ նի եւ Մա րիամ Քեո սե յան եր
կու քույ րերն են, որոնք որ բա նո ցում իրենց 
ծա ռա յու թյունն էին սկսել նույն՝ 1902 թվա կա
նին՝ իբ րեւ աջա կից Քրիս տի նե մայ րա պե տի։ 
Նո րըն ծա քույ րե րին եւս մայ րա պե տա կան 
սքեմ եւ քող էր շնոր հել Օր մա նյան պատ
րիար քը 1904 թվա կա նին՝ որ բա նո ցում եր կու 
տար վա ուխ տյալ ծա ռա յու թյու նից հե տո։

Քրիս տի նե մայ րա պե տի ձախ կող մում 
քույր Նեւ րիկ Բաս մա նյանն է՝ որ բա նո ցի 
նախ կին սա նու հի նե րից։ Սբ Փրկիչ ազ գա
յին հի վան դա նո ցում անց նե լով հի վան դա
պա հու թյան դա սեր՝ 1906 թվա կա նին նա 
վե րա դար ձել էր որ բա նոց՝ խնա մե լու հի
վանդ որ բու հի նե րին եւ նույն թվա կա նին 
էլ որ բա նո ցի մատ րան մեջ պատ րիար քի 
օրհ նու թյամբ ստա ցել էր մայ րա պե տա կան 
քող եւ սքեմ։

Երկ րորդ լու սան կա րը, որ տեղ հինգ 
միանձ նու հի ներ են, կա րե լի է են թադ րել, որ 
ար վել է 1933 թվա կա նին։ Այս թվա կա նը եւս 
հի շար ժան է Գալ ֆա յան որ բա նո ցի հա մար, 
որի մայ րա պետն ար դեն ավե լի քան մեկ 
տաս նա մյակ Աղավ նի Քեո սե յանն էր։

Աղավ նի Քեո սե յա նին մայ րա պե տա
կան խաչն ու մա տա նին փո խանց վել էր 
1919 թվա կա նին՝ Քրիս տի նե մայ րա պե տի 
մահ վա նից հե տո։ Իսկ նվի րյալ քույ րե րի 
շար քերն այս ըն թաց քում լրաց րել էին նաեւ 
նո րե րը՝ որ բա նո ցի եր կու նախ կին սա նու
հի նե րից Արու սյակ Մխի թա րյա նը եւ Զար
մու հի Մեհ րա պյա նը։

Արու սյակ Մխի թա րյա նը մայ րա պե տա կան 
քող եւ օրհ նու թյուն էր ստա ցել 1919 թվա կա
նին՝ Զա վեն պատ րիարք Եղիա յա նի կող մից՝ 
որ բա նո ցի 53րդ տա րե դար ձի օրը։ Նա որ
բա նո ցում ուսուց չի պաշ տոն էր վա րում՝ դա
սա վան դե լով հա յե րեն եւ ֆրան սե րեն։

Զար մու հի Մեհ րա պյա նին 1925  թվա
կա նին մայ րա պե տա կան քող էր շնոր հել 
պատ րիար քա կան տե ղա պահ Գեւորգ ար
քե պիս կո պոս Արս լա նյա նը։ Նա եւս ուսուց
չու թյամբ էր զբաղ վում՝ ասեղ նա գոր ծու թյան 
դա սեր տա լով որ բա նո ցի սա նու հի նե րին։

Եվ ահա 1933 թվա կա նի նո յեմ բե րի 24
ին, երբ տոն վում էր որ բա նո ցի 67րդ տա
րե դար ձը, մի նոր նշա նա կա լից իրա դար
ձու թյուն էր որ բա նո ցում։

Աղավ նի մայ րա պե տի միջ նոր դու թյամբ 
այդ օրը Կ. Պոլ սի հա յոց պատ րիարք Մես
րոպ ար քե պիս կո պոս Նա րո յա նը դպրու
թյան չորս աս տի ճան եւ ուրար կրե լու իրա
վունք է շնոր հում Արու սյակ եւ Զար մու հի 
քույ րե րին։ Նրանք եւս խնկար կե լու եւ Ավե
տա րան կար դա լու իրա վունք էին ստա նում 
պա տա րա գի ժա մա նակ։

Սա կայն առա վել նշա նա կա լից էր սար
կա վա գա կան ձեռ նադ րու թյու նը։ Նույն օրը 

սար կա վագ է ձեռ նադր
վում Աղավ նի մայ րա պե
տը՝ իրա վունք ստա նա լով 
կու սա նո ցի մատ րան մեջ 
կա տա րել սար կա վա գի 
հա մար սահ ման ված բո
լոր պաշ տոն նե րը։

Երկ րորդ լու սան կա րի 
առ ջեւի պլա նում սար
կա վա գու  հի Աղավ նի 
մայ րա պետն է՝ լան ջա
խա չով եւ ուրա րով։

Աղավ նի մայ րա պե
տի թի կուն քում՝ ձա խից, 
քույր Արու սյակ Մխի թա
րյանն է, ապա՝ Մա րիամ 
Քեո սե յա նը։ Նրա կող քին 
Զար մու հի Մեհ րա պյանն 
է, իսկ Աղավ նի մայ րա
պե տից աջ Նեւ րիկ Բաս
մա նյանն է՝ մեզ ծա նոթ 
առա ջին լու սան կա րից։

Ի դեպ՝ պահ պան ված է նաեւ մեկ այլ լու
սան կար, որ տեղ կրկին այս հինգ միանձ
նուհ ներն են՝ միանձ նա կան քո ղով եւ սքեմ
նե րով։

Վեր ջում հա վե լենք, որ լու սան կար նե րում 
պատ կեր ված բո լոր այս միանձ նու հի նե րը 
եղել են որ բա նո ցի նվի րյալ նե րը, որ բա նո ցի 
հիմ նա դիր Սրբու հի Գալ ֆա յա նի ար ժա նի 
հետ նորդ նե րը, որոնց ջան քե րով Գալ ֆա յա
նը դար ձել է պոլ սա հայ հա մայն քի նշա նա
կա լի հաս տա տու թյուն նե րից մե կը՝ ապաս
տան եւ կրթու թյուն տա լով հա րյու րա վոր 
որբ աղ ջիկ նե րի։

Նրան ցից Մա րիամ Քեո սե յա նը 1955 թվա
կա նին քրոջ՝ Աղավ նի մայ րա պետ Քեո սե յա
նի մահ վա նից հե տո դար ձել է որ բա նո ցի 
հա ջորդ մայ րա պե տը՝ շա րու նա կե լով նույն 
նվի րու մով ծա ռա յել որ բա նո ցին։

Գալ ֆա յան քույ րե րի աշ խա տանքն ար
ժա նա ցել է նաեւ Ամե նայն Հա յոց կա թո
ղի կոս նե րի գնա հա տան քին։ Գեւորգ Ե 
կա թո ղի կո սը 1923  թվա կա նի կոն դա կով 
լան ջա խաչ կրե լու իրա վունք է շնոր հել 
մայ րա պատ Աղավ նի Քեո սե յա նին։ Պահ
պան ված են նաեւ Խո րեն Մու րադ բե կյան 
կա թո ղի կո սի՝ 1938 թվա կա նի մար տի 12ի 
օրհ նու թյան կոն դա կը՝ ուղղ ված ավագ 
սար կա վա գու հի Աղավ նի մայ րա պե տին, եւ 
Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սի կոն դա կը՝ շնորհ
ված Գալ ֆա յան ուխ տի առա քի նա զարդ 
Մա րիամ մայ րա պետ Քեո սե յա նին։

Բո լոր այս միանձ նու հի նե րի ա ճյուն
ներն ամ փոփ ված են Շիշ լիի հայ կա կան 
գե րեզ մա նո ցում՝ Գալ ֆա յան ուխ տի միա
բա նու թյան քույ րե րի ընդ հա նուր շիր մա քա
րի տակ։

Հե ղի նե ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Երկու լուսանկար միեւնույն դիտակետից. 
Գալֆայան որբանոցի ուխտյալ միանձնուհիները

Հերոսների դրամատիկ հոգեվիճակները 
«Գեւորգ Մարզպետունի» վեպում
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 էջ 6
Մինչ վար պետ Մա կա րը փոր ձում էր 

Մար տի կին հե ռու պա հել այդ օտար սի
րուց,– «…գե ղե ցիկ մզկիթ մըն է Զեյ նա պը, 
տղաս: Անոր մեջ խուն կի հոտ չկայ, մեր 
շա րա կան նե րուն ձայ նը չկայ: Հայ աղ ջի
կը տար բեր է, տղաս, հայ աղջ կան սիր տը 
խուն կով ու շա րա կա նով լե ցուն եկե ղե ցի 
մըն է: <...>: Դուն պի տի սի րես այն տե սակ 
աղ ջիկ մը, որ քե զի թեւ տա գմբէ թին վրայ 
խա չը դնե լու» (էջ 71, 103),– սերն է՛լ ավե լի 
է խո րա նում. «Զեյ նա պը լե րան մը ծան րու
թիւ նով նստած էր անոր մէջ» (էջ 113):

Աս տի ճա նա բար պա տու մը մտնում է բուն 
վի պա կան հուն, գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ է 
ներ քաշ վում Վար դա ձոր գյու ղը, որ Բեր դա
կից հե տո դառ նում է տա րած քա յին հիմ նա
կան կենտ րո նը՝ մար դիկ, կա պեր, կեն ցաղ 
եւ հիմ նա կա նը՝ հայ րե նա սեր ուժեր, որոնց 
հա վա քա տե ղին ջրա ղացն էր: Հա յու թյան 
հիմ նա կան պատ կե րը սա է՝ քրդե րի ու 
թուր քե րի հա ճա խա կի հար ձա կում ներ հայ 
գյու ղե րի վրա, թա լան ված տներ, ավեր ված 
եկե ղե ցի ներ ու մա տուռ ներ, ճա նա պար հին՝ 
ունեզրկ ված, ծա ռից կախ ված հայ վա ճա
ռա կան, ծեծ ված, նվաս տաց ված ու սպան
ված հայ հո գեւո րա կան, մահ վան սպառ
նա լի քից լա րա խա ղաց նե րի ծաղ րա ծուի 
(յա լան չու) վե րած ված հայ որմ նա դիր վար
պետ: «Երեք օր Վար դա ձո րի վրա յէն թռչուն 
չէր կրնար անց նիլ: Գիւ ղի բա նի մաց նե րը 
ախոռ նե րու մէջ բան տար կուած էին: Դաշ

տի աշ խա տանք նե րը երե սի վրա ձգուած 
էին: Ժան տարմ նե րուն հա մար կը մոր թեին 
հա ւեր, ոչ խար ներ: Եկե ղե ցի ին մէջ ձիեր 
կա պած էին: Փո ղոց նե րուն մէջ՝ թա փուած 
ցո րեն, տու նե րուն մէջ՝ կոտ րուած փե թակ: 
Գիւ ղի մե ծա ւոր նե րը օրը մի քա նի ան գամ 
ծե ծի տակ էին: <...>: Վար դա ձո րը բաց գե
րեզ ման էր դար ձեր» (էջ 142):

Վար դա ձո րը դա տար կելն ու գյու ղո վի 
սար բարձ րա նա լը պա տա հա կան չէր, քա
նի որ ջար դե րից խու սա փե լու նպա տա կով 
իրա կա նում այդ պես եղել է այլ գյու ղե րի 
հետ, եւ իրենց տե ղե րում նրանց առաջ
նոր դել են Անդ րա նի կի եւ Գեւորգ Չաու շի 
նման հե րոս նե րը:

Վե պում շրջա նառ վող հա րյու րա վոր 
անուն նե րի մի ջից Վար դա ձո րում առանձ նա
նում են հե րոս ներ եւ դառ նում գոր ծող հիմ
նա կան կեր պար ներ. նրանց մեջ՝ հսկա յա
կան ուժի տեր, միաչ քա նի, ինչ պես կիկ լոպ, 
միա միտ Գո թան Կի րոն, որին հա վա տաց
րել էին, «որ գի շեր ժա մա նակ Վար դա ձո րի 
լե ռը ոտ քի կել լե ու կը քա լե» (էջ 105), ֆի
դա յի Մար գարն ու մա հա ցու հի վանդ Չե չո 
Գրի գո րի կի նը՝ «ժան դարմ ծե ծող», հարկ 
եղած դեպ քում տղա մար դու պես հայ հո յող, 
բայց երի տա սարդ ու հմա յիչ Սռման, որոնց 
գաղտ նի սե րը ող բեր գա կան ավարտ է ունե
նում ֆի դա յու հա մար: Առանձ նա նում են 
Վար դա նը՝ իր խմբով, Մու շի ու Բիթ լի սի կող
մե րում հայտ նի ժո ղովր դա կան հե րոս Արջ 
Սա քոն, ջրա ղաց պան Նա վոն:

Ընդ հան րա պես, թեեւ սա 5—7 հիմ նա կան 
հե րո սի վեպ է, բայց գրե թե յու րա քան չյուր 
էջում գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ ներ քաշ վող 
եւ կեր պա վոր վող անուն նե րի շար քը շատ 
խիտ է ու բազ մա զան, եւ ամեն մեկն իր 
տեղն ունի, չզբաղ ված, անե լիք չու նե ցող 
հե րոս չկա, ինչ պես կյան քում թեեւ կա ավե
լորդ մարդ, բայց չկա պա տա հա կան մարդ:

Ամե նից շատ հե րոս ներ ունե ցող հայ վե
պը Դե միր ճյա նի «Վար դա նանք»ն է՝ 370, 
բայց այս տեղ այդ թի վը քա ռա կի ավե լի է: 
Հայ գյու ղի պատ կե րը տրվում է գրե թե բո
լոր հնա րա վոր կեր պար նե րի մի ջո ցով՝ ան
պա կաս են իրենց վաս տակն ստեղ ծող հո
ղի մշակ նե րը, գյու ղի ներ քին կեն ցաղն ի մի 
բե րող կա նայք ու տղա մար դիկ, անաս նա

պա հը, այ գե պա նը, ար հես տա վո րը, հո վի
վը, հե քիմն ու ջրա ղաց պա նը, դիր քա պահն 
ու ֆի դա յին, պատ շարն ու ջուլ հա կը, ահելն 
ու ջա հե լը, ան գամ հար բե ցո ղը, խեւն ու 
խե լա գա րը (Սար խոշ Գեւոր գը, Մեւ լոն՝ Վար
դա ձո րի դաշ տե րի խե լա գա րը):

Առանձ նա նում է քուրդ ավա զա կա պետ 
Պե քի րը՝ հեր թա կան մի գայլ այ ծե րի հո տի 
մեջ, որ խա փա նում է Վար դա ձո րի տո նա
հան դե սը, հա րա մում ամեն ինչ. «Չգի տե՞ք, 
որ առանց իմ հրա մա նին զուռ նի ու դհո լի 
ձայն չպէտք է ել լէ Վար դա ձո րի մէջ: <...>: 
Երեք օրէն Վար դա ձո րէն կու զեմ եո թը սայլ 
ցո րէն, 40 ջվալ ալիւր, 20 էշի բեռ բամ պակ, 
եր կու լիր ար ծա թե ղէն: Վա ղը տա սը սայլ 
ու երե սուն տղա մարդ կը ղրկեք, որ ձիե
րուս ախոռ շի նէն» (էջ 118, 120): Նրա դեմ 
ընդվ զում է Մար տի կը՝ փայ տե թոխ մա խը 
(փայ տա մուրճ, կո պալ) վրի պան քով նե տե
լով նրա վրա, եւ իր վար պե տի հետ մեկ
տեղ բան տարկ վում:

Պե քի րից հետ չի մնում կի նը՝ Զա րեն, որ 
Մար տի կին հպա տա կեց նե լու փոր ձե րով 
ուզում է իր տի րա կան ուժի գի տակ ցու թյու
նը վերզ գալ: Ինքն իրե նով լիա ցած Զա րեն 
ուներ «...ամա զո նի հա սակ եւ հա րուստ 
մար մին ու եր կու վայ րի կա քաւ նե րու նման 
հպարտ կուրծք: <...>: Ունէր արեւին տա կէն 
անց նող վագ րի մը շու քին չափ սեւ վար
սեր» (էջ 122):

Ահա այս պայ ման նե րում Վար դա ձո րում 
աս տի ճա նա բար ուժե ղա նում է ֆի դա յա կան 
շար ժու մը: Գլխատ վում է Պե քի րը: Մար
տիկն ազատ վում է գե րու թյու նից եւ, որ պես 
վեր ջին ան պատ վու թյուն, անար գում Զա
րեին՝ կտրում մա զերն ու ան տա ռում կի
սա մերկ կա պում ծա ռին: Ամուս նու կտրված 
գլխի վրա Զա րեն վրեժխնդ րու թյան ուխտ 
է անում եւ կարճ ժա մա նակ անց զին ված 
զոր քի վրան ներ խփում Վար դա ձո րի լան ջե
րին ու հա մա գոր ծակ ցում թուր քա կան բա
նա կի հետ:

Այս քա նից հե տո է, որ Մար տի կը դառ նում 
է Սպի տակ Ձիա վոր, վե րած վում հրե ղեն 
տա րեր քի եւ կայ ծա կի պես շան թա հա րում 
թշնա մի նե րին: «Ամ պի պէս թե թեւ, հո վի 
պէս ար ձակ» (էջ  141) սպի տակ ձին նա 
խլում է իր ձեռ քով ջախ ջախ ված ժան տախ

տա կերպ թուրք «քէ օ սէ հա րիւ րա պե տից» 
(էջ 141) եւ այն պես ձուլ վում ձիուն, որ ասես 
նրա հետ էլ ծնվել էր որ պես ձիա մարդ կամ 
մար դա ձի: Նրա ձեռ քին ասես Սաս նա Դավ
թի Հավ լու նի թուրն է: Հե ղի նա կա վոր ձայ նով 
պատ մում էին, որ Սպի տակ Ձիա վո րի թու րը 
«հի նա ւուրց եկե ղե ցիի մը փլա տակ նե րուն 
մէ ջէն հա նուած է» (էջ 390):

Նրա շուրջ հա րյուր նե րով զի նա վառ 
խմբեր են հա վաք վում, եւ նրանք իրենց 
«բո ցէ թեւե րով» (էջ 358) միշտ այն տեղ են, 
ուր բռնա դատ ված հա յու թյունն է:

Թուր քա կան ուժերն ավե լաց նում են 
ճնշու մը՝ Վար դա ձո րում երե խա իսկ չպետք 
է ողջ մնար, էլ ուր մնաց Վար դա նի խում
բը: Գյու ղը դա տարկ վում է, անա սուն նե րով, 
վրան նե րով բարձ րա նում սա րը: Այս տե
ղից էլ պետք է բռնկվեր ապս տամ բու թյու նը 
եւ ջար դեր Սե լիմ բին բա շիի 600 հո գիա
նոց զոր քը:

Ահա այս պա հից սկսվում է Սպի տակ 
Ձիա վո րի հե քիա թը: Ար դեն նա անե րեւույթ 
է, նրա մա սին միայն պատ մում են, լու րեր 
փո խան ցում, որով հե տեւ նրան չեն տես
նում, միայն լուրն է հաս նում, թե ինչ պես 
այս տեղ կամ այն տեղ նա պա տու հա սեց 
թուրք կամ քուրդ մար դաս պան նե րին: Կեր
պա րի այս պի սի պատ կե րու մը հի շեց նում 
է հին հու նա կան թատ րո նը, երբ որոշ հե
րոս նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը չէ ին պատ
կեր վում, այդ մա սին միայն խոս վում էր 
տե ղե կու թյուն հա ղոր դե լու կար գով: Մար
տի կի կեր պա րը դառ նում է հայ ժո ղովր դի 
երա զան քի մարմ նա ցում, այն ուժը, որով 
պետք է դի մագ րա վեր թշնա մուն: Բռնու
թյան են թարկ վող բո լոր հայ գյու ղե րի բնա
կիչ նե րի խոս քը նույնն է. «Մար տի կը, որ 
էս կող մե րը ըլ լար, մենք էս հա լին չէ ինք իյ
նար» (էջ 191): Թուրք ժան դարմ նե րին նա 
հայտ նի էր Մա րութ Ստե փան օղ լի Մար տիկ 
անու նով, որի գլու խը՝ որ պես «ֆի րար», 
գնա հատ վում է հա զար ոս կի:

Շա րու նա կե լի

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

 էջ 7
Մու րա ցանն Աշոտ Եր կա թի բե րա նով 

հաս տա տում է իր այն գա ղա փա րը, որ 
ամեն ինչ նա խա սահ ման ված է ի վե րուստ, 
որ իզուր են մարդ կանց ջան քե րը, եթե վե
րեւում ար դեն ամեն ինչ որոշ ված է. «Մենք, 
սի րե լի՛ բա րե կամ, թշվառ խա ղա լիք ներ ենք 
բնու թյան ձեռ քում» (էջ  278): Այս գա ղա
փա րը, առ հա սա րակ, կար միր թե լի նման 
անց նում է ամ բողջ վե պում եւ հնչում գրե թե 
բո լոր հե րոս նե րի շուր թե րից։ Աշոտ Եր կաթն 
Աստ ծու կամքն է հա մա րում նաեւ իր՝ թու
նա վոր նե տով վի րա վոր վե լը. «Ար ժա նի՞ էի 
այս ամե նին, թե՞ ոչ, չգի տեմ, միայն գի տեմ, 
որ նա խախ նա մու թյունն անար դար ոչինչ չէ 
տնօ րի նում։ Պի տի խո նար հիմ ուրեմն նրա 
սուրբ կամ քի առաջ եւ օրհ նեմ նրա անու
նը գո նե այն մխի թա րու թյան հա մար, որ նա 
տվավ ինձ իմ տան ջանք նե րի մեջ» (էջ 343):

Ար քա յի ապ րում ներն ու հո գե կան աշ
խար հում տե ղի ունե ցող խմո րում ներն ավե
լի ակն հայտ են դառ նում Սա հա կա նույ շի 
հետ զրույ ցից, որի ըն թաց քում ար քան ինքն 
է սկսում դա տա պար տել իրեն իր թու լու թյան 
հա մար: Նա տանջ վում է խղճի խայ թից եւ 
ան ցյա լի ծանր արարք նե րից, որոնք ան
դառ նա լի ու ող բեր գա կան հե տեւանք ներ 
ունե ցան: Մու րա ցա նը դի պուկ է գտնում 
բա րո յա կան պա տիժ նե րից ամե նա սար
սա փե լին՝ խղճի խայ թը, որը պա տիժ նե րից 
դառ նա գույնն է: Թա գու հին թա խան ձում է 
մո ռա նալ ան ցյա լը եւ սրբա գործ վել մի նոր 
առա քե լու թյամբ, այ նինչ ոճիր նե րի ծան րու
թյու նը ճնշում է թա գա վո րին եւ ավե լի բոր
բո քում հան ցան քի մե ծու թյու նը. «Երկն քի 

աստ ղե րը կկո ղոպ տեի վար ձատ րե լու հա
մար այն մար դուն, որը կկա րո ղա նար մո
ռաց նել տալ ինձ իմ ան ցյա լը... որ յուր դե ղե
րով կամ կա խար դա կան հմա յու թյամբ հնար 
կգտներ իմ հի շո ղու թյուն նե րը բթաց նե լու: 
Մո ռա նա՞լ... Այո՛, այդ եմ կա մե նում, այդ է իմ 
միակ փա փագն ու ցան կու թյու նը»,– խոր 
տա ռա պան քով ասում է ար քան (էջ 281)։

Աշո տը գի տակ ցում է իր հան ցան քի մե
ծու թյու նը, որն այդ քան դժբախ տու թյուն
նե րի պատ ճառ էր դար ձել. ինքն իրա վունք 
չու ներ խա ղա լու մի ողջ ժո ղովր դի ճա կա
տագ րի հետ, դառ նա լու բազ մա թիվ չա րիք
նե րի պատ ճառ. «Ամեն քին կա րե լի է նե րել, 
բա ցի նրա նից, որ կոչ ված է մարդ կանց 
բախ տը կա ռա վա րե լու, որ պաշ տոն ունի 
ժո ղո վուրդ հով վե լու, առա քի նու թյան օրի
նակ եւ առաջ նորդ հան դի սա նա լու... հա սա
րա կաց բար վույն ու եր ջան կու թյան հսկե
լու... Ես այդ պի սի մի պա տաս խա նա տու 
անձ էի, աստ ված ինձ պետ ու առաջ նորդ էր 
կար գել այս ժո ղովր դյան։ Բայց մի՞թե պատ
կառ մնա ցի ես իմ կոչ մա նը, մի՞թե իմ սրբա
զան պաշ տո նը չա նար գե ցի, մի՞թե բազ մա
թիվ չա րյաց պատ ճառ չդար ձա... Ո՞վ կա րող 
է ինձ նե րել եւ ին չո՞ւ պի տի նե րե» (էջ 285):

Զ. Ավե տի սյա նի դի պուկ բնու թագր մամբ՝ 
այն տեղ, որ տեղ հե րոս ներն առա ջադ րում 
են ներ քին մար դու խնդի րը, հե ղի նա կի 
կողմ նա կալ գա ղա փա րա բա նու թյունն այ
լեւս մղվում է հե տին պլան՝ տե ղի տա լով 
հո գե բա նա կան նե րանձ նա վոր մա նը: Վե
պում բա ցա հայտ վող մարդ կա յին փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի հո գե բա նա կան ողջ 
դրսեւո րու մը կրում է հենց այս ներ քին 

մար դու խնդի րը (տե՛ս Ավե տի սյան Զ., նշվ. 
աշխ., էջ 149): Աս վա ծի լա վա գույն ապա
ցույցն Աշոտ Եր կա թի խոս քերն են. պարզ 
երեւում է, որ դրանք ասում է ոչ թե հա յոց 
ար քան, այլ պար զա պես հա սա րակ, քրիս
տո նյա մարդ, որը տանջ վում է խղճի խայ
թից, ամա չում իր արած նե րի հա մար. «Ես 
քրիս տո նյա եմ եւ խիղճ ունիմ. Այդ խիղ ճը 
տան ջում է ինձ, նրա ձայ նը խլաց նում է 
իմ հոգ վո լսե լի քը... Ո՛չ, դրանց պատ ճա
ռով չհե ռա ցա, ոչ էլ հու սա հա տու թյունն ինձ 
հա լա ծեց: Այլ խիղ ճը, իմ ներ քին մար դը... 
Հան գիստ լի ներ խիղճս, ար դար լի նեին իմ 
գոր ծե րը, այն ժա մա նակ թե կուզ բո լոր աշ
խար հը կանգ ներ իմ դեմ, ես չէի ընկճ վի...» 

(էջ 282): Հենց այս պի սի հատ ված նե րում է 
երեւում, որ թեեւ այս կեր պա րի դեպ քում 
դրսեւոր վել է գրո ղի սուբ յեկ տի վիզ մը, թեեւ 
Աշոտ Եր կա թի բե րա նով աս ված խոս քե րից 
շա տե րը մեր կա պա րա նոց են հնչում, սա
կայն պատ մա կան շե ղում նե րը չեն ազ դել 
գե ղար վես տա կան մա կար դա կում կեր պա
րի ինք նու րույ նու թյան վրա։

Շա րու նա կե լի
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