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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 Իրա քի հա յոց թե
մի նո րըն տիր առաջ նորդ Տ. Օշա կան վրդ. 
Գյուլ գյու լ յա նին, թե մի կենտ րո նա կան 
վար չու թյան ատե նա պետ Մել  քոն Մել  քո
նյա նին եւ Իրա քի Բաս րա քա ղա քի Սուրբ 
Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու ատե նա պետ Խա
ժակ Վար դա նյա նին:

Հան դիպ մանն Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կոսն իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ
թանք նե րը փո խան ցեց հայր սուր բին՝ 
շնոր հա վո րե լով առաջ նորդ ընտր վե լու կա
պակ ցու թյամբ:

Խո սե լով իրա քա հայ հա մայն քի կյան
քում առ կա խնդիր նե րի եւ մար տահ րա
վեր նե րի մա սին՝ Վե հա փառ Հայ րա պե տը 
հա մոզ մունք հայտ նեց, որ աջա կից ունե
նա լով հո գեւոր դա սին, կենտ րո նա կան 
վար չու թյա նը, հա վա տա վոր հա յոր դյաց՝ 
հնա րա վոր կլի նի դրանք հաղ թա հա րել եւ 
ազ գա յինեկե ղե ցա կան կյան քը վե րըն թա
ցի մեջ պա հել: Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կո սը կա րեւո րեց, որ հով վա կան խնամ քի 
ներ քո մեր ժո ղովր դի զա վակ ներն ապ րեն 
ազ գա յինհո գեւոր ար ժեք նե րով, հա վա

տա րիմ մնան իրենց ինք նու թյա նը եւ ծաղ
կեց նե լով հայ հա մայն քը՝ իրենց օգ տա կար 
ծա ռա յու թյու նը բե րեն ազ գին, հայ րե նի քին 
ու Եկե ղե ցուն:

Իրա քա հա յոց թե մի կենտ րո նա կան վար
չու թյան ատե նա պետ տիար Մել քոն Մել քո
նյանն Իրա քի հա վա տա վոր հա յոր դի նե րի 
անու նից ուրա խու թյուն հայտ նեց թե մա կալ 
առաջ նոր դի ընտ րու թյան առի թով՝ ընդգ ծե
լով, որ հայր Օշա կանն իր նվի րյալ ծա ռա
յու թյան շնոր հիվ սիր ված է հայ հա մայն քից 
եւ վա յե լում է ամեն քի վստա հու թյու նը։

Զրույ ցի ըն թաց քում Իրա քի հա յոց թե
մի առաջ նորդն իր որ դիա կան սերն ու 

երախ տա գի տու թյու նը հայտ նեց Հա յոց 
Հով վա պե տին իր նկատ մամբ մշտա պես 
ցու ցա բեր ված հայ րա կան խնամ քի եւ 
վստա հու թյան հա մար՝ հա վաս տիաց նե լով, 
որ իր ողջ ուժերն ու կա րո ղու թյուն նե րը 
կներդ նի եւ կծա ռա յեց նի ի պայ ծա ռու թյուն 
Իրա քի հա յոց թե մի եւ ի բա րօ րու թյուն հա
վա տա վոր ժո ղովր դի:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն 
Աստ ծու զո րակ ցու թյու նը մաղ թեց Օշա կան 
վար դա պե տին իր առաջ նոր դա կան առա
քե լու թյան մեջ:
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Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հյու րըն կա
լեց Ռուս Ուղղա փառ Եկե ղե ցու Բառ նաու

լի եւ Ալ թա յի միտ րո պո լիտ Նո րին Սրբազ
նու թյուն Սեր գիյ Իվան նի կո վի գլխա վո րած 
պատ վի րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ Բառ
նաու լի Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցու հո գեւոր հո
վիվ Տ. Մաշ տոց քհն. Հա կո բյա նի:

Ուրա խու թյուն հայտ նե լով միտ րո պո լիտ 
Սեր գի յի՝ Հա յաս տան եւ Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջ միա ծին ուխ տա վո րա բար այ ցե լե լու 
առի թով՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
գո հու նա կու թյամբ անդ րա դար ձավ եր կու 
Եկե ղե ցի նե րի եւ ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ 
ձեւա վոր ված դա րա վոր եղ բայ րա կան հա
րա բե րու թյուն նե րին ու փոխ գոր ծակ ցու
թյա նը:

Իր հեր թին Բառ նաու լի եւ Ալ թա յի միտ րո
պո լի տը շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց Նո րին 
Սրբու թյա նը Հա յաս տան իր այ ցե լու թյանն 
աջակ ցե լու հա մար՝ ընդգ ծե լով, որ եզա կի 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վել հա ղոր դակց
վե լու քրիս տո նեա կան հնա գույն երկր նե րից 
մե կի սրբա վայ րե րին ու հո գեւոր ար ժեք
նե րին։ Նո րին Սրբազ նու թյունն Ամե նայն 
Հա յոց Հայ րա պե տին ներ կա յաց րեց նաեւ 
Ալ թա յի շրջա նում հայ հա մայն քի՝ Մաշ տոց 
քա հա նա յի հետ ձեւա վո րած սերտ հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը, անդ րա դար ձավ հա յոր
դի նե րի կա րեւոր ներդր մա նը շրջա նի զար
գաց ման գոր ծում։

Հան դիպ մա նը խոս վեց աշ խար հա քա
ղա քա կան բարդ իրա վի ճա կի, Հա յաս տա

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

նի եւ Ար ցա խի առ ջեւ ծա ռա ցած մար տահ
րա վեր նե րի եւ չլուծ ված անվ տան գա յին 
խնդիր նե րի մա սին։ Նո րին Սրբու թյու նը 
նաեւ անդ րա դար ձավ Դա դի վան քին, որի 
հո գեւոր գոր ծու նեու թյու նը հնա րա վոր 

եղավ շա րու նա կել շնոր հիվ Մոսկ վա յի եւ 
Հա մայն Ռու սիո Կի րիլ Պատ րիար քի միջ
նոր դա կան ջան քե րի եւ ՌԴ նա խա գահ 
Վլա դի միր Պու տի նի ան մի ջա կան  հո գա
ծու թյան։
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Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սն ըն դու նեց 
Եվ րո պա յի խորհր դի գլխա վոր քար տու

ղար Մա րիա Պեյ չի նո վիչ Բու րի չին եւ նրա 
գլխա վո րած պատ վի րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու
թյամբ Եվ րո պա յի խորհր դում ՀՀ մշտա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ Ար ման Խա չատ րյա նի:

Հան դիպ մանն Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կոսն ընդգ ծեց, որ ԵԽ գլխա վոր քար տու ղա
րի այ ցը Հա յաս տան տե ղի է ունե նում մեր 
ժո ղովր դի հա մար դժվա րին իրա վի ճա կում, 
երբ երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած են հետ պա
տե րազ մյան բազ մա թիվ մար տահ րա վեր
ներ՝ անվ տան գա յին հար ցեր, սո ցիա լա կան, 

տնտե սա կան ու հու մա նի տար չլուծ ված 
խնդիր ներ։ Նո րին Սրբու թյու նը նկա տեց, որ 
նման այ ցերն ամ րապն դում ու զո րաց նում 
են հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ԵԽ եւ Հա յաս
տա նի մի ջեւ՝ նպաս տե լով նաեւ առ կա մար
տահ րա վեր նե րի հաղ թա հար մա նը։

Անդ րա դառ նա լով 44օ րյա 
պա տե րազ մին եւ դրա հե
տեւանք նե րին, Ադր բե ջա նում 
մի չեւ օրս պահ վող ռազ մա գե
րի նե րին ու հո գեւորմշա կու
թա յին ժա ռան գու թյան պահ
պա նու  թ յան խնդիր նե րին ՝ 
Հա յոց Հով վա պե տը կա րեւո
րեց մի ջազ գա յին հան րու թյան 
աջակ ցու թյու նը։ Այս առի թով 
Նո րին Սրբու թյու նը խո սեց 
Ադր բե ջա նի իշ խա նու թյուն
նե րի կող մից հայ կա կան կրո
նամ շա կու թա յին ար ժեք նե րի 
ոչն չաց ման քա ղա քա կա նու
թյան մա սին, որի հե տեւան քով 
դե ռեւս 1998—2005 թթ. Ադր բե
ջա նում եւ Նա խի ջեւա նի Ինք
նա վար Հան րա պե տու թյու նում 
քանդ վեց ու փո շիաց վեց հայ
կա կան քրիս տո նեա կան հնա
գույն մշա կույ թի շուրջ յոթ հա
զար պատ մա կան հու շար ձան՝ 
խաչ քա րեր, եկե ղե ցի ներ ու 
պաշ տա մուն քա յին այլ  շի նու
թյուն ներ։

Խո սե լով տա րա ծաշր ջա նում 
խա ղա ղու թյան եւ կա յու նու

թյան հաս տատ ման կա րեւո րու թյան մա սին՝ 
Վե հա փառ Հայ րա պե տը տա րա կու սանք 
հայտ նեց հա րեւան երկր նե րի կող մից շա
րու նակ հնչող սպառ նա լիք նե րի եւ ռազ մա
տենչ հայ տա րա րու թյուն նե րի մթնո լոր տում 
պար տադր վող խա ղա ղու թյան հնա րա վո
րու թյան առն չու թյամբ։  էջ 2
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Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

ԵԽ	գլխավոր	քարտուղարին

 էջ 1
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հույս հատ

նեց, որ բա րե կամ երկր նե րը, մի ջազ գա յին 
հան րու թյունն ու Եվ րո պա յի խոր հուր դը 
հստակ կեց վածք կդրսեւո րեն մտա հո գիչ 
այս խնդիր նե րի վե րա բե րյալ եւ քայ լեր 
կձեռ նար կեն տա րա ծաշր ջանն ապա կա
յու նաց նող նման երեւույթ նե րի զսպման, 
Ար ցա խի ժո ղովր դի ազատ, ան կախ ու 
անվ տանգ կյան քի ապա հով ման ուղ ղու
թյամբ։ Վե հա փառ Հայ րա պե տը նաեւ անդ
րա դարձ կա տա րեց հա կա մար տու թյան ըն
թաց քում եւ հետ պա տե րազ մյան շրջա նում 
Եկե ղե ցու գոր ծադ րած ջան քե րին, ի մաս
նա վո րի՝ տա րա ծաշր ջա նի հո գեւոր առաջ
նորդ նե րի հան դի պում նե րին։

Իր հեր թին տի կին Մա րիա Պեյ չի նո վիչ 
Բու րի չը հաս տա տեց, որ Վե հա փառ Հայ

րա պե տի մատ նան շած խնդիր նե րը ԵԽի 
ուշադ րու թյան կենտ րո նում են։ Վեր ջինս 
հատ կա պես կա րեւո րեց սահ ման նե րի անվ
տան գու թյան, գե րի նե րի վե րա դարձ ման, 
հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
պահ պան ման եւ Ար ցա խի ժո ղովր դի անվ
տան գու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րը։ 
ԵԽ գլխա վոր քար տու ղարն ընդգ ծեց, որ 
իր հիմ նա կան նպա տակն է երկ խո սու թյան 
եւ փո խըմբռն ման մի ջո ցով ժո ղո վուրդ նե
րի ու պե տու թյուն նե րի մի ջեւ հաս տա տել 
տեւա կան խա ղա ղու թյուն եւ վե րաց նել առ
կա հա կա մար տու թյուն նե րը։ Տի կին Մա րիա 
Պեյ չի նո վիչ Բու րի չը կա րեւոր նկա տեց նաեւ 
մշա կու թա յին ու կրո նա կան երկ խո սու թյու
նը՝ ող ջու նե լով տա րա ծաշր ջա նում խա ղա
ղու թյան եւ կա յու նու թյան հաս տատ մանն 
ուղղ ված Մայր Աթո ռի ջան քե րը։

Հու նի սի 23	 Ար	ցա	խի	պետ	նա	խա	րա	րին	եւ	ՄԻՊ-ին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի
կո սն ըն դու նեց Ար ցա խի 

պետ նա խա րար Ար տակ 
Բեգ լա րյա նին եւ ԱՀ ՄԻՊ 
Գե ղամ Ստե փա նյա նին՝ 
ուղեկ ցու թյամբ Ար ցա խի 
թե մի առաջ նորդ Վրթա նես 
եպս. Աբ րա հա մյա նի։

Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կո սը եւ Ար ցա խի պետ
նա խա րա րը քննար կե ցին 
ներ կա պայ ման նե րում 
ար ցա խա հա յու թյան առ ջեւ 
ծա ռա ցած մար տահ րա
վեր նե րը եւ 44օ րյա պա
տե րազ մի հե տեւանք նե րի 
հաղ թա հար մանն ուղղ ված 
քայ լե րը։ Այս առու մով կա
րեւոր վեց հա մազ գա յին 
նե րու ժի եւ ջան քե րի մեկ
տե ղու մը՝ ի զո րակ ցու թյուն 
Ար ցա խի ժո ղովր դի։

Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ կա տար
վեց նաեւ Ար ցա խի պատ մամ շա կու թա յին եւ 
հո գեւոր ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան 
հար ցե րին, Ար ցախ—Սփյուռք կա պե րին։ Վե
հա փառ Հայ րա պետն իր գնա հա տան քը բե
րեց Ար ցա խի իշ խա նու թյուն նե րին՝ Եկե ղե ցու 

նկատ մամբ դրսեւո րած հո գա տար վե րա
բեր մուն քի հա մար։ Հան դիպ ման ավար տին 
պրն. Բեգ լա րյա նը շնոր հա կա լու թյուն հայտ
նեց Նո րին Սրբու թյա նը՝ պա տե րազ մի ըն
թաց քում եւ հետ պա տե րազ մյան շրջա նում 
Մայր Աթո ռի եւ նրա աշ խար հաս փյուռ թե մե
րի՝ Ար ցա խին բե րած զո րակ ցու թյան հա մար։

Հայ	իրա	վա	բա	նա	կան	միու	թյան	պատ	վի	րա	կու	թյա	նը

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սն ըն դու նեց 
ԱՄՆում գոր ծող Հայ իրա վա բա նա կան 

միու թյան նա խա գահ Լյու սի Վար պե տյա նի 
գլխա վո րած պատ վի րա կու թյա նը։

Շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով ըն դու
նե լու թյան հա մար՝ տի կին Վար պե տյա նը 
Նո րին Սրբու թյա նը տե ղե կաց րեց, որ կազ
մա կեր պու թյան նպա տակն է մի ջազ գա
յին տար բեր հար թակ նե րում պաշտ պա
նել հայ ժո ղովր դի եւ ար ցա խա հա յու թյան 
իրա վունք ներն ու շա հե րը, ինչ պես նաեւ 
հե տա մուտ լի նել 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 պահ պան մա նը։

Հան դիպ մա նը Վե հա փառ Հայ րա պետն 
իր գնա հա տան քը հայտ նեց միու թյան ան
դամ նե րին՝ մի ջազ գա յին տար բեր կա ռույց

նե րում հայ ժո ղովր դի շա հե րը պաշտ պա նե
լու ուղ ղու թյամբ ներդ րած ջան քե րի հա մար։ 
Նո րին Սրբու թյունն անդ րա դարձ կա տա րեց 
ար ցա խյան 44օ րյա պա տե րազ մին ու դրա 
հե տեւանք նե րին, գե րի նե րի վե րա դարձ
ման խնդրին, Ադր բե ջա նի կող մից տար վող 
հա յա տյաց քա ղա քա կա նու թյա նը, Ար ցա
խի ժո ղովր դի անվ տան գու թյան, հայ կա
կան հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
պահ պա նու թյան հար ցե րին՝ դրանց լուծ ման 
գոր ծում կա րեւոր նկա տե լով մի ջազ գա յին 
հան րու թյան աջակ ցու թյու նը։

Զրույ ցի ըն թաց քում Վե հա փառ Հայ
րա պե տը պա տաս խա նեց նաեւ հյու րե րի 
հար ցե րին, որոնք առնչ վում են հայ կա կան 
հո գեւոր ար ժեք նե րի պահ պա նու թյան ուղ
ղու թյամբ Մայր Աթո ռի կող մից ձեռ նարկ
վող քայ լե րին։

Հու նի սի 27	 ՀՀ-ում	Սի	րիա	յի	նո	րան	շա	նակ	դես	պա	նին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սն ըն դու նեց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

Սի րիա յի Արա բա կան Հան րա պե տու թյան 
նո րան շա նակ ար տա կարգ եւ լիա զոր դես
պան Նո րա Արի սյա նին:

Նո րին Սրբու թյու նը, իր օրհ նու թյունն ու 
շնոր հա վո րան քը բե րե լով տի կին դես պա
նին նշա նակ ման առի թով, մաղ թեց ար դյու
նա վետ առա քե լու թյուն ի նպաստ եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի դա րա վոր բա րե կա մա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի եւ գոր ծակ ցու թյան 
շա րու նա կա կան ամ րապնդ ման: Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը գո հու նա կու թյամբ անդ րա
դար ձավ հայսի րիա կան պատ մա կան կա
պե րին՝ ընդգ ծե լով Սի րիա յի հայ հա մայն քի 
կա րեւոր դե րա կա տա րու թյու նը դրանց զո
րաց ման գոր ծում:

Հան դիպ մանն Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կոսն անդ րա դարձ կա տա րեց Սի րիա
յում ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, 
նաեւ՝ Ար ցա խում 44օ րյա պա տե րազ մի 
հե տեւան քով ար ձա նագր ված ցա վա լի կո
րուստ նե րին ու պատ ճառ ված ավե րա ծու
թյուն նե րին՝ վստա հու թյուն հայտ նե լով, որ 

եր կու բա րե կամ ժո ղո վուրդ նե րը լա վա տե
սու թյան ոգով ու զո րեղ հա վատ քով կհաղ
թա հա րեն իրենց առ ջեւ ծա ռա ցած  մար
տահ րա վեր նե րը։

Նո րին Սրբու թյու նը նաեւ իր երախ տա
գի տու թյու նը հայտ նեց Սի րիա յի իշ խա նու
թյուն նե րին՝ հայ հա մայն քի նկատ մամբ 
ցու ցա բեր վող հո գա տար վե րա բեր մուն
քի հա մար։

Դես պան Նո րա Արի սյանն իր հեր թին Հա յոց 
Հով վա պե տին ներ կա յաց րեց Սի րիա յում հա
կա մար տու թյան հե տեւան քով հայ հա մայն քի 
առ ջեւ ծա ռա ցած դժվա րու թյուն նե րը՝ հաս
տա տե լով, որ Սի րիա յի իշ խա նու թյուն ներն 
ամեն ջանք ի գործ են դնում հայ հա մայն քի 
կա ցու թյու նը բա րե լա վե լու ուղ ղու թյամբ։ Տի
կին դես պա նը Սի րիա յի առ կա մար տահ րա
վեր նե րի հաղ թա հար ման գոր ծում կա րեւո
րեց նաեւ սի րիա հայ հա մայն քի դե րը, որը 
մշտա պես մեծ հար գանք է վա յե լել երկ րում:

Հան դիպ ման ավար տին Ամե նայն Հա յոց 
Հայ րա պե տը դես պա նին մաղ թեց ար դյու
նա վոր գոր ծու նեու թյուն ի զո րա ցումն հայ
սի րիա կան հա րա բե րու թյուն նե րի:

Հու նի սի 30	 ՀՀ-ում	Իս	րա	յե	լի	նո	րան	շա	նակ	դես	պա	նին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սն ըն դու նեց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

Իս րա յե լի Պե տու թյան նո րան շա նակ ար
տա կարգ եւ լիա զոր դես պան Յոել Լիո նին 
(նստա վայ րը՝ ք. Երու սա ղեմ):

Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաեւ ՀՀում Իս
րա յե լի պատ վո հյու պա տոս Աշոտ Շախ մու
րա դյա նը։

Շնոր հա վո րե լով դես պա նին պաշ տոնն 
ստանձ նե լու առ թիվ՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո
ղի կոսն իր բա րե մաղ թանք նե րը բե րեց վեր
ջի նիս:

Զրույ ցի ըն թաց քում անդ րա դառ նա լով 
եր կու ժո ղո վուրդ նե րի պատ մա կան առն
չակ ցու թյուն նե րին ու ընդ հան րու թյուն նե րին՝ 
Նո րին Սրբու թյու նը ցա վով խո սեց ան ցյալ 
դա րում եր կու ժո ղո վուրդ նե րին պա տու հա
սած ող բեր գու թյուն նե րի՝ Հո լո քոս տի ու Հա

յոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին, ինչ պես նաեւ 
անդ րա դարձ կա տա րեց Սփյուռ քում եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի զա վակ նե րի մի ջեւ ձեւա
վոր ված բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյա նը:

Իր հեր թին դես պան Յոել Լիո նին կա րեւո
րեց երկ խո սու թյան շնոր հիվ եր կու երկր նե
րի մի ջեւ փոխ գոր ծակ ցու թյան եւ բա րե կա
մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի խո րա ցու մը:

Զրու ցա կից նե րը մտքեր փո խա նա կե
ցին նաեւ պա տե րազ մի հե տեւան քով 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 պահ պա նու թյան 
եւ դրանց յու րաց ման քա ղա քա կա նու
թյան առն չու թյամբ:

Հան դիպ ման ավար տին Ամե նայն Հա յոց 
Հայ րա պետն ար դյու նա վոր առա քե լու թյուն 
մաղ թեց դես պա նին:
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Մայր Աթոռում տեղի ունեցավ շքանշանների 
հանձնման արարողություն

Հու նի սի 15ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած
նում 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 տե ղի 
ունե ցավ շքան շան նե րի հանձն ման հան դի
սա վոր արա րո ղու թյուն:

Նո րին Սրբու թյու նը Հա յաս տա նյայց Առա
քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու «Սուրբ Սա հակ — 
Սուրբ Մես րոպ» պատ վո բարձր շքան շան 
շնոր հեց բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու, 
պրո ֆե սոր, արեւե լա գետ Գուր գեն Մե լի քյա
նին եւ վաս տա կա վոր ճար տա րա պետ Ար
տյոմ Գրի գո րյա նին՝ ի գնա հա տու թյուն հայ 
ժո ղովր դին եւ հայ րե նի քին մա տու ցած բազ
մար դյուն ծա ռա յու թյուն նե րի: 

Արա րո ղու թյու նը բաց վեց Տե րու նա կան 
աղոթ քով, ապա երե կույ թի մաս նա կից նե
րին ող ջու նեց Մայր Աթո ռի դի վա նա տան 
նե րե կե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
գրա սե նյա կի տնօ րեն Տ.  Պա րույր ավագ 
քհն. Ավե տի սյա նը:

Մե ծա րյալ նե րի գո վար ժան ծա ռա յու թյուն
նե րին ու վաս տա կա շատ գոր ծու նեու թյանն 
անդ րա դար ձան ԵՊՀ արեւե լա գի տու թյան 
ֆա կուլ տե տի դե կան պատ մա կան գիտ. 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ռու բեն Մել քո նյա նը եւ 
ճար տա րա պե տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Դա վիթ Քերթ մեն ջյա նը։

Այ նու հե տեւ «Էջ Միա ծինն ի Հօ րէ» շա
րա կա նի եր գե ցո ղու թյան ներ քո բեր վե ցին 
հայ րա պե տա կան սրբա տառ կոն դակ ներն 
ու շքան շան նե րը:

ԵՊՀ աստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի 
դե կան եւ Երեւա նի Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո
րիչ մայր եկե ղե ցու հո գեւոր տե սուչ Անու
շա վան եպս. Ժամ կո չյանն ըն թեր ցեց տիար 
Գուր գեն Մե լի քյա նին ուղղ ված կոն դա կը, 
որում մաս նա վո րա բար նշված է. «Տի րոջ 
կամ քով առիթ ենք ունե ցել անձ նա պես ճա
նա չե լու հա վա տա վոր հա յոր դուդ եւ քա ջա
տե ղյակ ենք մեր ժո ղովր դի կյան քում Ձեր 
մեծ վաս տա կին: Ծնվե լով եւ հա սակ առ նե
լով հայ կյան քի ավան դույթ նե րով հա րուստ 
իրա նա հայ հա մայն քում՝ Դուք Ձեր հո գում 
կրում եք ազ գա սեր ու հայ րե նա սեր ոգի եւ 
ան կեղծ նվի րում հան դեպ հա րա զատ ժո
ղո վուր դը, որն ամ բող ջա պես ար տա հայ տել 

եք գի տա կան, կրթա կան ու հա սա րա կա
կան Ձեր եր կա րա մյա գոր ծու նեու թյան մեջ:

Այ սօր առիթ ունենք անդ րա դառ նա լու, 
որ եր կար տա րի ներ ղե կա վա րե լով Երեւա
նի պե տա կան հա մալ սա րա նի արեւե լա գի
տու թյան ֆա կուլ տե տը՝ Դուք գո վար ժան 

ավանդ եք բե րել մեր երկ րում արեւե լա
գի տու թյան զար գաց ման եւ երի տա սարդ 
մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու թյան գոր
ծին: Իբ րեւ դա սա խոս եւ ամ բիո նի վա րիչ՝ 
Դուք հո գա ծու նվի րու մով Ձեր սա նե րի հո
գի նե րում խնա մել եւ զո րաց րել եք սե րը 
հան դեպ գի տու թյան լու սա վոր աշ խար հը: 
Ան ցած տաս նա մյակ նե րին նաեւ հե ղի նա կել 
եք գի տա կան բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն
ներ, կա տա րել թարգ մա նու թյուն ներ՝ ար
ժա նա նա լով գի տա կան բարձր կո չում նե րի 
ու պար գեւ նե րի:

Ար ցա խյան հե րո սա մար տի տա րի նե րին 
Դուք, ան սա լով Ձեր հո գու կան չին, միա
ցաք մեր ժո ղովր դի ինք նա պաշտ պա նա կան 
պայ քա րին՝ հա նուն Ար ցա խում բնակ վող 
հա յոր դի նե րի ազատ ու ան կախ ապ րե լու 
իրա վուն քի: Ձեզ պես արիա սիրտ հա յոր
դի նե րի խի զա խու մի ու անձ նա զո հու թյուն
նե րի շնոր հիվ մեր նո րօ րյա պատ մու թյու նը 
զար դար ված է հաղ թա կան փա ռա վոր էջե
րով, որոնք սերն դե սե րունդ պի տի խան դա
վա ռեն մեր ժո ղովր դին։ Ար ցա խին Ձեր ծա
ռա յու թյուն նե րը Դուք շա րու նա կե ցիք նաեւ 
հրա դա դա րի պայ ման նե րում՝ հիմ նե լով 
հիմ նադ րամ՝ հա ջակ ցու թյուն Քա շա թա ղի 
շրջա նի բազ մա զա վակ ըն տա նիք նե րի»։

Մայր Աթո ռի լու սա րա րա պետ Մու շեղ 
եպս. Բա բա յանն ըն թեր ցեց տիար Ար տյոմ 
Գրի գո րյա նին ուղղ ված հայ րա պե տա կան 
կոն դա կը, որում մաս նա վո րա բար աս ված 
է. «Ամ բող ջաց նե լով Ձեր մաս նա գի տա կան 
կրթու թյու նը Երեւա նի եւ Մոսկ վա յի ճար տա
րա պե տա կան բարձ րա գույն ուսում նա կան 
հա տա տու թյուն նե րում՝ Դուք տաս նա մյակ
ներ շա րու նակ նա խան ձախն դիր գոր ծու
նեու թյուն ծա վա լե ցիք Պատ մու թյան եւ մշա
կույ թի հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան 
գոր ծա կա լու թյու նում, որ տեղ ստանձ նե ցիք 
տար բեր հանձ նա ռու թյուն ներ, ապա նաեւ 
գոր ծա կա լու թյան պե տի պա տաս խա նա տու 

պաշ տո նը՝ Ձեր կա րո ղու թյուն ներն ի սպաս 
բե րե լով մեր պատ մա կան կո թող նե րի պահ
պա նու թյան ու վե րա կանգն ման ազ գան
վեր գոր ծին:

Ձեր վաս տա կը հարս տաց րել եք նաեւ 
քա ղա քա շի նա կան ոլոր տում ստեղ ծա գոր
ծա կան բե ղուն գոր ծու նեու թյամբ՝ հե ղի նա
կե լով Հա յաս տա նի տար բեր բնա կա վայ րե
րի բա րե կարգ ման, շեն քե րի կա ռուց ման 
եւ պատ մամ շա կու թա յին մի ջա վայ րի պահ
պա նու թյան նա խագ ծեր, ի շարս որոնց՝ 
Էջ միա ծին քա ղա քի կենտ րո նի կա ռու ցա
պատ ման եւ բա րե կարգ ման նա խա գի ծը: 
Ձեր նա խագ ծով կյան քի կոչ վեց նաեւ Տա
թեւի վա նա կան հա մա լի րի՝ եկե ղե ցի նե րի 
եւ կից շի նու թյուն նե րի վե րա կանգն ման եւ 
բա րե զարդ ման նա խա ձեռ նու թյու նը, որով 
նոր շունչ ստա ցավ միջ նա դա րյան վան քը՝ 
որ պես հռչա կա վոր ուխ տա տե ղի մեր հա
վա տա ցյալ նե րի եւ Հա յաս տան այ ցե լող հյու
րե րի հա մար:

Գնա հա տան քով ենք անդ րա դառ նում 
նաեւ, որ Դուք եր կար տա րի ներ դա սա վան
դում եք Ճար տա րա պե տու թյան եւ շի նա րա
րու թյան Հա յաս տա նի ազ գա յին հա մալ սա
րա նում՝ կրթօ ջա խի սա նե րին փո խան ցե լով 
Ձեր բազ մա փորձ գի տե լիք ներն ու վար պե
տու թյու նը»:

Կոն դակ նե րի ըն թեր ցու մից հե տո Ամե
նայն Հա յոց Հայ րա պե տը Հայ Եկե ղե ցու 
շքան շան նե րով զար դա րեց մե ծա րյալ նե րի 
կուրծ քը՝ վերս տին բե րե լով նրանց հայ րա
պե տա կան իր օրհ նու թյունն ու բա րե մաղ
թանք նե րը: 

Պար գեւա բաշ խու թյան առի թով իրենց 
սրտի խոսքն ասա ցին նաեւ շնոր հըն կալ նե
րը՝ բարձր գնա հա տան քի ու պար գեւի հա
մար երախ տա գի տու թյուն հայտ նե լով Հա
յոց Հայ րա պե տին:

Մի ջո ցա ռումն ամ փոփ վեց Նո րին Սրբու
թյան օրհ նու թյան խոս քով եւ Պահ պա
նիչ աղոթ քով:

Հու նի սի 20ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած
նում 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 տե ղի 
ունե ցավ շքան շա նի հանձն ման հան դի սա
վոր արա րո ղու թյուն:

Հայ րե նի քին, ար ցա խա հա յու թյա նը մա
տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի, հայ րե նան վեր, 
եկե ղե ցա սեր ու ազ գա շահ իրա գոր ծում
նե րի հա մար Նո րին Սրբու թյու նը, Ար ցա խի 
թե մի առաջ նորդ Գե րաշ նորհ Տ. Վրթա նես 
եպս. Աբ րա հա մյա նի միջ նոր դու թյամբ, Հա
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու 
«Սուրբ Ներ սես Շնոր հա լի» պատ վո բարձր 
շքան շան շնոր հեց Ար ցա խի Հան րա պե տու

թյան նա խա գա հի՝ հա տուկ հանձ նա րա րու
թյուն նե րով գլխա վոր խորհր դա կան տիար 
Ռու դիկ Հյուս նուն ցին։

Արա րո ղու թյու նը բաց վեց Տե րու նա կան 
աղոթ քով, ապա մի ջո ցառ ման մաս նա կից
նե րին ող ջու նեց Մայր Աթո ռի դի վա նա տան 
նե րե կե ղե ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
գրա սե նյա կի տնօ րեն Տ.  Պա րույր ավագ 
քհն. Ավե տի սյա նը՝ հրա վի րե լով Ար ցա
խի թե մի առաջ նոր դին ըն թեր ցե լու տիար 
Ռու դիկ Հյուս նուն ցին ուղղ ված հայ րա պե
տա կան սրբա տառ կոն դա կը, որում մաս
նա վո րա բար նշված էր. «Մե ծար գո պրն. 
Հյուս նունց, Ար ցա խյան շարժ ման առա ջին 
տա րի նե րից ի վեր Դուք տար բեր հանձ նա
ռու թյուն նե րով բա րի ավանդ եք բե րում Ար
ցա խի առա ջըն թա ցին ու բար գա վաճ մա նը՝ 
հետ պա տե րազ մա կան այս ծանր ժա մա նա
կաշր ջա նում անն վազ նա խան ձախնդ րու
թյամբ շա րու նա կե լով ջան քերն ի նպաստ 
առ կա դժվա րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման 
եւ Ար ցա խում բնա կյալ Մեր զա վակ նե րի 
անվ տանգ ու ապա հով կյան քի:

Գո հու նա կու թյուն է Մեզ հա մար անդ րա
դառ նալ, որ մեր Սուրբ Եկե ղե ցին Ար ցա
խում իր առա քե լու թյան իրա կա նաց ման 
գոր ծում ունի Ձեր հե տեւո ղա կան աջակ
ցու թյունն ու զո րակ ցու թյու նը: Դուք Ար ցա
խի թե մի վե րա բաց ման ակունք նե րում եք 
եւ նա խըն թաց ավե լի քան երեք տաս նա
մյա կի ըն թաց քում գո վար ժան ջան քեր եք 
ներդ րել ի նպաստ ար ցա խա հա յու թյան 
հո գեւոր կյան քի կազ մա կերպ ման: Հատ
կա պես գնա հա տար ժան է Ձեր ավան դը 
Մար տա կեր տի Սուրբ Կա րա պետ եկե ղե ցու 
վե րա նո րո գու թյան եւ վե րա բաց ման գոր
ծում, որի նվի րա կան կա մար նե րի ներ քո 
քրիս տո սա սեր մեր ժո ղո վուր դը ճա շա կում 
է Տի րոջ կե նա րար Մար մինն ու Ա րյու նը եւ 
շնոր հըն կա լը դառ նում սուրբ խո րա նից 
բաշխ վող օրհ նու թյան: Մենք փառք ենք մա
տու ցում ամե նախ նամ Բարձ րյա լին, որ հա
վա տա վոր Մեր զա վակ նե րը շա րու նա կում 
են իրենց եկե ղե ցան վեր իրա գոր ծում նե րով 
առա վել զո րաց նել ու պայ ծա ռաց նել Առա
քե լա կան մեր Սուրբ Եկե ղե ցին»։

Կոն դա կի ըն թեր ցու մից հե տո Ամե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սը Հայ Եկե ղե ցու բարձ
րա գույն շքան շա նով զար դա րեց մե ծա

րյա լի կուրծ քը՝ վերս տին բե րե լով նրան 
հայ րա պե տա կան իր օրհ նու թյունն ու բա
րե մաղ թանք նե րը:

Պար գեւա բաշ խու թյան առի թով իր սրտի 
խոսքն ասաց նաեւ շնոր հըն կա լը՝ բարձր 
գնա հա տան քի ու պար գեւի հա մար երախ
տա գի տու թյուն հայտ նե լով Հա յոց Հայ րա
պե տին:

Մի ջո ցա ռումն ամ փոփ վեց Նո րին Սրբու
թյան օրհ նու թյան խոս քով։
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Սուրբ Հովհաննես Կարապետի մասունքը տարվել է Շողակաթի վանք

Հու նի սի 16ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա
կան Սուրբ Եկե ղե ցին նշեց Սուրբ Հով

հան նես Կա րա պե տի եւ Սուրբ Աթա նա գի նե 
եպիս կո պո սի տո նը, որը նաեւ Էջ միած նի 
Սուրբ Շո ղա կաթ վան քի ուխ տի օրն է:

Սուրբ Հով հան նես Մկրտչի մա սունքն 
ամ փո փող խաչմա սուն քա րանն առա
վո տյան Մայր Աթո ռից Սուրբ Շո ղա կաթ 
վանք տար վեց եկե ղե ցա կան նե րի հան դի
սա վոր թա փո րով: Թա փո րը մին չեւ Սուրբ 
Գրի գոր Լու սա վոր չի կա մար գլխա վո րեց 
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՝ մե ծա գույն սրբի մա սուն քա րա նով 
օրհ նե լով բա րե պաշտ ժո ղովր դին: Այ նու
հե տեւ սրբա զան մա սուն քը կրե ցին Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի լու սա րա րա պետ 
Տ. Մու շեղ եպս. Բա բա յա նը եւ Մայր Աթո
ռի եկե ղե ցա կան հա յե ցա կար գա յին բաժ նի 
տնօ րեն Տ. Վազ գեն եպս. Միր զա խա նյա նը։

Սուրբ Շո ղա կաթ վան քի առ ջեւ թա փո րը 
դի մա վո րե ցին բազ մա թիվ ուխ տա վոր ներ՝ 
Մայր Աթո ռի վա նո րեից տե սուչ Տ. Ար տակ 
եպս. Տիգ րա նյա նի գլխա վո րու թյամբ:

Տո նի կա պակ ցու թյամբ վան քում մա
տուց վեց Սուրբ Պա տա րագ: Պա տա րա գիչն 
էր Կ. Պոլ սի հա յոց պատ րիար քու թյան միա
բան Տ. Հա րու թյուն վրդ. Տա մա տյա նը։

Հայր սուր բը, իր քա րո զում անդ րա դառ
նա լով տո նի խորհր դին, կոչ արեց հա վա

տա ցյալ նե րին՝ իբ րեւ փրկու թյան լույ սի՝ փար
վել Հայ Եկե ղե ցուն, Մայր Աթո ռին, Սուրբ 
Գրի գոր Լու սա վո րիչ Հայ րա պե տի օրի նա կով 

լի նել Ավե տա րա նի քա րո զիչ ներ, քրիս տո
նեու թյան ջա տա գով ներ, ավե տա րա նա կան 
սրբու թյուն նե րը պահ պա նող ներ ու մշտա

պես հայ ցել Ս. Հով հան նես Կա րա պե տի եւ 
Ս. Աթա նա գի նե եպիս կո պո սի բա րե խո սու
թյու նը հա յոց ազ գի եւ հայ րե նի քի հա մար։

Նշվեց Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի տոնը
Հու նի սի 19ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա

կան Սուրբ Եկե ղե ցին նշեց Կա թո ղի կե 
Սուրբ Էջ միած նի տո նը։

Բերկ րա շատ 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, 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 լու սա րա րա պետ Տ. Մու շեղ 
եպս. Բա բա յա նը:

Սուրբ Պա տա րա գին ներ կա էին Մայր 
Աթո ռի տար բեր կա ռույց նե րում պաշ տո նա
վա րող եպիս կո պոս ներ, հա յաս տա նյան թե
մե րի առաջ նորդ ներ եւ բազ մա թիվ ուխ տա
վոր հա յոր դի ներ։

Սրբա զան հայ րը, անդ րա դառ նա լով տո
նի խորհր դին, ընդգ ծեց, որ այս սուրբ եկե
ղե ցու կա մար նե րի ներ քո մեկ տեղ ված հա
վա տա վոր ժո ղո վուրդն այս տեղ է, որ պես զի 
Սուրբ Էջ միած նով զո րա նա, վկա յի իր հա
վատ քի զո րու թյան մա սին, նո րո գի իր սուրբ 
հայ րե րի կա պած ուխ տը Քրիս տո սի հետ ու 
հաս տա տի հա վա տար մու թյունն առ Միած
նա էջ Սուրբ Աթոռն Ամե նայն Հա յոց:

«Մեր ազգն իր հա յացքն ուղ ղեց դե պի 
Միա ծի նը, եւ Միա ծինն իջավ եւ ուռամբ 
նշեց վայ րը, որ տեղ պետք է վեր խո յա նա 

Իր աղոթ քի տու նը, ուր հաս տատ վեց քա հա
նա յա պե տա կան աթո ռը, որ տե ղից դա րեր 
շա րու նակ հա վա տա ցյալ հա յի սիր տը, հա յի 
ստեղ ծա գործ միտ քը, հա յի ազ նիվ ու զո րա
վոր կամ քը սնվում եւ ամ րա նում են:

Տե սիլ  քով ծնունդ առավ 1719ա մյա 
Սուրբ Էջ միա ծի նը եւ առա քե լա պա տիվ հայ
րա պե տի ու բա րե պաշտ ար քա յի ջան քե րով 
քա րե ղեն մար մին զգե ցավ: Պատ կա ռե լի 

հնու թյամբ, տես լա կան սկզբնա վո րու թյամբ, 
հայ ժո ղովր դի կյան քում ունե ցած ազ գա յին
եկե ղե ցա կան ու մշա կու թա յին պատ մա կան 
դե րով հայ ժո ղովր դի ամե նան վի րա կան 
հա մազ գա յին ուխ տա վայրն է Մայր տա
ճա րը: Նրա յու րա քան չյուր քա րը մեր սուրբ 

հա վատ քի վկան է, որով հյուս վել է մեր 
պատ մու թյու նը, որի վրա հաս տատ վել է մեր 
ազ գը: Լուռ թվա ցող քա րե րը կեն դա նի են ու 
խո սում են մեզ հետ դա րե րի խոր քից, իսկ 
մեր աղոթք ներն էլ լսում են, որ պես զի գա լիք 
դա րե րին պատ մեն:

Սրբա վայ րե րի, պատ մա կան խաչ քա րե
րի մի աշ խարհ է մեր հայ րե նի քը, որ տեղ 
յու րա քան չ յուր կտոր հո ղի, քա րի, ժայ

ռի վրա հեղ ված ա րյամբ հա վեր ժա ցել են 
հայ ժո ղովր դի մտքի, հո գու, սրտի, ձեռ քի 
շնորհ նե րի գե ղեց կու թյունն ու քաղց րու թյու
նը: Մեր նախ նի ներն ի գին իրենց կյան քի 
ազ գա յին հպար տու թյան ամե նա մա քուր 
զգաց մունք նե րով աչ քի լույ սի պես պա հել 

ու պահ պա նել են Սուրբ Էջ միա ծի նը՝ որ
պես նշխար, որ պես նվի րա կան մա սունք, 
որ պես աղ բյուր լույ սի եւ հույ սի, որ պես տե
սիլք լու սա վոր գա լի քի»,— ասաց Մու շեղ 
եպիս կո պո սը՝ հոր դո րե լով հա վա տա ցյալ 
հա յոր դի նե րին աներ կյուղ ու զո րա վոր կամ
քով պա հել մեզ հանձն ված այս սրբա զան 
ավան դը եւ ուխ տել հա վա տա րիմ մնալ նրա 
պատ գա մին՝ սի րել զԱստ ված, սի րել Մայր 

Եկե ղե ցին ու հայ րե նի քը, կյանք տալ վասն 
հա վա տո եւ հայ րե նյաց:

Մայր Աթո ռի լու սա րա րա պետն իր քա րո
զում նաեւ հաս տա տեց. «Էջ միած նին ու Լու
սա վոր չի Սուրբ Աջին կապ վե լով է, որ հա յը 
մնաց հայ, շա րու նա կեց արա րել եւ բիբ լիա
կան Արա րա տի ստո րո տին հաղ թա նակ 
տո նե լով՝ վերս տեղ ծեց իր առա ջին հան րա
պե տու թյու նը, որի հետ նորդ ներն ենք մենք: 
Աներկ բա է, որ այ սօր կանք Սուրբ Էջ միած
նով: Ան սա սան է Էջ միա ծի նը, ան սա սան է 
ազ գը հա յոց: Արդ, ազ գո վի գլուխ խո նար
հենք այս միակ, հա մազ գա յին, հա վի տե
նա կան եւ հա վեր ժա կան սուրբ հաս տա
տու թյան վե հու թյան առաջ: Փառք տանք 
Աստ ծուն, որ այ սօր էլ Հայ Եկե ղե ցին շա րու
նա կում է դե պի հա վի տե նա կա նու թյուն ուղ
ղոր դող իր աստ վա ծա հիմն առա քե լու թյու նը 
ճիշտ նույն կերպ եւ նույն վայ րում, ինչ պի
սին էր չոր րորդ դա րում»։

Վեր ջում Մու շեղ սրբա զա նը մաղ թեց, 
որ հա վա տա վոր ժո ղովր դի սրտից բխած 
աղոթ քը լսե լի լի նի Աստ ծուն՝ եր կար կյանք 
պար գեւե լով Հա յոց Հայ րա պե տին, եւ Քրիս
տոս ան սա սա նու թյան մեջ պա հի Իր իսկ 
հիմ նած Մայր Աթո ռը, որ պես զի խա ղա ղու
թյան ու բյուր օրհ նու թյուն նե րի ներ քո շա
րու նա կեն ապ րել հա յոց ազ գը եւ Հա յաս
տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին։

Սուրբ Պա տա րա գի ավար տին Ամե նայն 
Հա յոց Հայ րա պե տի հան դի սա պե տու թյամբ 
կա տար վեց Սուրբ Էջ միած նի մաղ թանք:

Ներ կա հա վա տա ցյալ ժո ղո վուր դը եւ եկե
ղե ցա կա նաց դասն աղոթք բարձ րաց րին 
առ Աստ ված Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
շե նաց ման, պայ ծա ռու թյան, ան սա սա նու
թյան եւ նրա սրբա զան առա քե լու թյան հա
րա տեւու թյան հա մար:
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Տեղի ունեցավ Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի 
2021—2022 ուսումնական տարվա փակումը

Հու նի սի 30ին, 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, Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա
րա նի հան դի սու թյուն նե րի դահ լի ճում տե ղի 
ունե ցավ ճե մա րա նի՝ 2021—2022 ուսում նա
կան տար վա փակ ման հան դի սու թյու նը:

Մի ջո ցա ռու մը բաց վեց միաս նա կան՝ Տե
րու նա կան աղոթ քով, որից հե տո հնչե ցին 
ՀՀ եւ Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի օրհ
ներ գե րը:

Ներ կա նե րին իր ող ջույ նի խոս քը հղեց 
Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նի տե սուչ 

Տ. Շա հե ծ. Վրդ. Անա նյա նը: Հայր սուր բը, 
շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով Վե հա փառ 
Հայ րա պե տին ճե մա րա նի եւ ճե մա րա նի 
սա նե րի հան դեպ մշտա կան ու հե տեւո
ղա կան հայ րա կան խնամ քի եւ հո գա ծու
թյան, ինչ պես նաեւ Գեւոր գյան հո գեւոր 
ճե մա րա նի եւ Սեւա նի Վազ գե նյան հո գեւոր 
դպրա նո ցի, Քա հա նա յից պատ րաստ ման 
լսա րա նի տես չա կան անձ նա կազ մե րին եւ 
դա սա խոս նե րին կա տար ված կա րեւոր աշ
խա տան քի ու ներդր ման հա մար, ընդգ ծեց, 
որ ճե մա րա նի ամա վեր ջյան հան դի սու թյու
նը յու րա հա տուկ եւ ավան դա բար փո խանց
ված մի ձեւ է՝ ամ փո փե լու անց նող տար վա 
ձեռք բե րում նե րը եւ հույ սի վճռա կան աչ քե
րով նա յե լու եկող ուսում նա կան տար վա հե
ռան կար նե րին ու հնա րա վո րու թյուն նե րին։

«Փառք երկ նա վոր Տի րո ջը, որ այ սօր կա
րող ենք ար ձա նագ րել. ճե մա րանն անց նող 
ուս. տար վա ըն թաց քում հաղ թա հա րեց բո
լոր դժվա րու թյուն նե րը՝ վե րագտ նե լով իր 
բնա կա նոն ըն թաց քը։ Դա րե րով ամ րագր
ված ու բա զում վայ րի վե րում նե րով ան ցած, 
հո գեւոր հա մա կե ցու թյան եւ դաս տիա
րա կու թյան վրա հեն ված ճե մա րա նա կան 
կրթու թյան շա րու նա կա կա նու թյու նը լա վա
գույն երաշ խիքն է քա հա նա յա կան սուրբ 
կոչ ման հա սու նաց ման հա մար։ Այդ փոր
ձա ռու թյու նը, որ պես հո գեւոր ապ րու մի 
եւ գի տե լի քի օրի նա կե լի հա մադ րում, ան

ցյա լում պահ պա նել եւ դրա վրա գուր գու
րա ցել են մեր հե րո սա կան ու փա ռա պանծ 
նախ նի նե րը։ Ճե մա րա նը, ճե մա րա նա կան 
կրթու թյունն ու կյան քը, ճե մա րա նում դա
սա վան դե լու բարձր եւ պա տաս խա նա տու 
առա քե լու թյու նը նրանք շատ հա ճախ ըն
կա լել են որ պես աղո թա սա ցու թյուն, սաղ
մո սա սա ցու թյուն, սրբա զան գործ»,— նշեց 
հայր Շա հեն՝ հա վե լե լով, որ ճե մա րա նում 
ուսա նելն ու դա սա վան դե լը հա րա տեւ, 
սրբա զան ու համ բե րա տար գոր ծըն թաց 
է՝ լի ամե նա տար բեր դժվա րու թյուն նե րով, 
հա ճախ հու սա հա տա կան պա հե րով, բայց 

այդ եր կար գոր ծըն թա ցը պսակ վում է հո
գեւո րա կան դառ նա լու եւ հո գեւո րա կան 
դաս տիա րա կե լու հաս տա տուն պատ րաս
տա կա մու թյամբ, Փրկչին, Նրա հիմ նած 
Եկե ղե ցուն եւ ազ գին ծա ռա յե լու անմ նա
ցորդ նվի րու մի գի տակ ցու մով։

Այ նու հե տեւ հո գեւոր ու ազ գա յին եր գե
րի կա տա րում նե րով հան դես եկավ Գեւոր
գյան հո գեւոր ճե մա րա նի երգ չա խում բը։ 
Ճե մա րա նի 5րդ լսա րա նի սան Սեյ րան սրկ. 
Վահ րա դյանն աս մուն քեց Կոս տան Զա րյա
նի «Մեր Հայ րե նի քը» բա նաս տեղ ծու թյու
նը: Ուսա նո ղու թյան անու նից խոսք ասաց 
ավար տա կան՝ 6րդ լսա րա նի սան Նա րեկ 
սրկ. Գաս պա րյա նը։

Հան դի սու թյան ըն թաց քում կա տար վեց 
նաեւ նվի րա բաշ խու թյուն: Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի ձե ռամբ ուս ման մեջ բարձր 
առա ջա դի մու թյան եւ կար գա պա հու թյան 
հա մար պար գեւ նե րի ար ժա նա ցան Գեւոր
գյան հո գեւոր ճե մա րա նի, Սեւա նի Վազ գե
նյան հո գեւոր դպրա նո ցի եւ Քա հա նա յից 
պատ րաստ ման լսա րա նի ուսա նող նե րը:

Ցե րե կույ թի վեր ջում ներ կա նե րին իր հայ
րա կան պատ գամն ու օրհ նու թյու նը բե րեց 
նաեւ Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տը:

«Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ 
Եկե ղե ցու հո գեւորկրթա կան բարձ րա գույն 
հաս տա տու թյուն նե րը սնու ցող անոթ ներն 
են Հա յոց Եկե ղե ցու հո գեփրկ չա կան առա

քե լու թյան, դարբ նոց նե րը մեր Սուրբ Եկե ղե
ցու լու սա վոր ապա գա յի, երաշ խա վոր կա
ճառ նե րը նրա սրբա զան ժա ռան գու թյան։ 
Գեւոր գյան հո գեւոր ճե մա րա նը՝ իբ րեւ մայր 
կրթա րան, շուրջ մեկ ու կես դար սրբա զան 
առա քե լու թյուն է իրա կա նաց նում ազ գա
յինեկե ղե ցա կան մեր կյան քում։ Այս հաս
տա տու թյանն է վստահ ված հա վա տա վոր, 
նվի րյալ, ծա ռա յա սեր հայ հո գեւո րա կա
նի կեր տու մը, ազ գան վեր հո գեւոր առաջ
նորդ նե րի դաս տիա րա կու թյու նը»,— ասաց 
Նո րին Սրբու թյու նը եւ հա վե լեց, որ հայ րե
նի քի ու Եկե ղե ցու առ ջեւ ծա ռա ցած նո րօ

րյա մար տահ րա վեր նե րը պա հան ջում են, 
որ Հայ Եկե ղե ցու հո գեւոր սպա սա վոր նե րը 
գոր ծեն առ կա հրա մա յա կան նե րին հա մար
ժեք եւ կի րա ռեն ժա մա նա կի ըն ծա յած բո լոր 
մի ջոց նե րը՝ բազ մար դյուն դարձ նե լու Եկե
ղե ցու տե րու նա պատ վեր առա քե լու թյու նը։

Նո րին Սրբու թյու նը կա րեւոր նկա տեց 
ազ գա յինքրիս տո նեա կան ար ժե հա մա
կար գի ամ րապն դու մը եւ ազ գա յին, հա յե ցի 
կրթու թյան առա վել զո րա ցու մը:

«Այս ամենն ուղեգ ծում է նաեւ, թե հո
գեփրկ չա կան առա քե լու թյան ծի րից ներս 
ինչ պի սի՛ն պետք է լի նի Հա յոց Եկե ղե ցու 
հով վա կան ծա ռա յու թյունն առա ջի կա տա
րի նե րին։ Այս հա մա տեքս տում կա րեւոր է 
մեր հո գեւորկրթա կան հաս տա տու թյուն նե
րի դե րա կա տա րու թյու նը՝ իրա վի ճա կի պա
հանջ նե րին հա մար ժեք հո գեւո րա կան նե րի 
պատ րաս տու թյան գոր ծում։ Հատ կա պես 
առանձ նա հա տուկ ուշադ րու թյուն պետք 
է դարձ վի հով վա կան, հո գեխ նամ եւ քա
րոզ չա կան առա քե լու թյան հմտու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը, նա խա ձեռ նո ղա կան ոգուն, 
կազ մա կերպ չա կան ունա կու թյուն նե րին, որ
պես զի հո գեւո րա կա նաց հո գե շահ ծա ռա յու
թյամբ զո րա նան մեր ժո ղովր դի ար ժե քա յին 
ըն կա լում նե րը, ազ գա յին գի տակ ցու թյու նը 
եւ պա տաս խա նատ վու թյունն ու լա վա տե
սու թյու նը վաղ վա օր վա նկատ մամբ»,— 
ընդգ ծեց Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը։

Անդ րա դառ նա լով մե րօ րյա հո գեւոր հո
վիվ նե րի առա քե լու թյա նը՝ Վե հա փառ Հայ
րա պետն ի մաս նա վո րի ընդգ ծեց. «Եկե
ղե ցա կանն այ սօր պետք է լի նի Աստ ծու 
պատ վի րան նե րի օրի նա կե լի իրա գոր ծո ղը, 
սփո փո ղը որ դե կո րույս ըն տա նի քի, օգ նա
կա նը կեղծ ար ժեք նե րից շփո թա հար երի
տա սար դի, աջա կի ցը կա րի քի մեջ գտնվո
ղի, քա ջա լե րո ղը վհատ ված զին վո րի եւ 
հո գեւոր խորհր դա տուն, հարկ եղած դեպ
քում՝ նաեւ հան դի մա նո ղը հա սա րա կա կան
քա ղա քա կան կյան քում անար դա րու թյան 
դրսեւո րում նե րի, որ պես զի նո րոգ վի ու բա

րե լավ վի կյան քը»:
Դի մե լով ճե մա րա նի 

դա սա խո սա կան անձ նա
կազ մին՝ Նո րին Սրբու թյու
նը թե լադ րեց, որ հո գեւո
րա կան նե րի նոր սե րունդ 
պատ րաս տե լու ճա նա
պար հին ջա նա դիր աշ խա
տան քով գի տե լիք ներ եւ 
իմա ցու թյուն մա տու ցե լու 
հետ մեկ տեղ շա րու նա կեն 
սա նե րին կո փել ու ձեւա վո
րել հո գեւոր նկա րագ րով եւ 
ազ գա յին գի տակ ցու թյամբ, 
ոգեշն չեն եկե ղե ցա կան 
մեծ գոր ծիչ նե րի օրի նա
կով՝ զո րաց նե լով նրանց 
հո գի նե րում հա վատն առ 
Աստ ված, նվի րու մը Հայ 
Եկե ղե ցուն եւ սերն առ 
ազգն ու հայ րե նին։

Ամա վեր ջյան փակ ման 
հան դի սու թյան առի թով 
Գա րե գին Երկ րորդ Հայ

րա պետն իր գնա հա տան քը հայտ նեց տես
չա կան անձ նա կազ մին ու նրանց զո րա վիգ 
սպա սա վոր նե րին՝ մաղ թե լով, որ Տի րոջ օրհ
նու թյամբ առա վել ար դյու նա վոր վի նրանց 
պա տաս խա նա տու ծա ռա յու թյու նը։

Նո րին Սրբու թյու նը նաեւ իր բա րե մաղ
թանքն ու օրհ նու թյու նը բե րեց ճե մա րա նի 
սա նե րին՝ աղո թե լով, որ բա րին Աստ ված 
ուսում նա ռու թյան ըն թաց քում առա վել լու
սա վո րի նրանց միտքն ու հո գին եւ հաս տա
տուն պա հի հո գեւոր կոչ ման ու նա խան
ձախն դիր՝ ծա ռա յան վի րու մի մեջ։

«Մեծ է Մեր սպա սու մը ձե զա նից, սի րե
լի՛ ճե մա րա նա կան ներ։ Գոր ծու նեու թյան 
ըն դար ձակ ան դաս տան կա, ուր կա րիքն 
ունենք բա զում նվի րյալ ու նա խան ձախն
դիր նոր մշակ նե րի»,— նշեց Հա յոց Հայ րա
պե տը՝ մաղ թե լով, որ Տի րոջ օրհ նու թյամբ 
հո գեւոր կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
հունձ քը միշտ բա րե բեր եւ առատ լի նի հայ 
ժո ղովր դի հո գեւորազ գա յին կյան քի պայ
ծա ռու թյան հա մար։

Հան դի սու թյու նը եզ րա փակ վեց Նո րին 
Սրբու թյան Պահ պա նիչ աղոթ քով:

2021—2022 ուսում նա կան տա րում ճե մա
րանն ավար տեց 24 սան:

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի
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Օրիորդաց առաջին դպրոցները Հայ Եկեղեցու 
կուսանոցների հովանու ներքո

19րդ դա րի առա ջին կե սին գրա ճա նաչ 
հա յու հի նե րը խիստ սա կա վա թիվ էին։ Այս 
շրջա նում օրիոր դաց կա նո նա վոր դպրոց
ներ դե ռեւս չկա յին, իսկ առա ջին նման 
դպրոց նե րը պետք է հիմն վեին տա րի ներ 
անց միայն։

Միջ նա դա րյան հայ կա կան ձե ռագ րե
րում հա ճախ կա րե լի է հան դի պել շնոր
հա լի գրչու հի նե րի անուն նե րի, որոնք 
ըն դօ րի նա կել ու ծաղ կել են բազ մա թիվ ձե
ռագ րեր եւ այ սօր էլ իրենց գրչու թյան ար
վես տով հիաց նում են մեզ՝ ժա մա նա կա
կից նե րիս։ Սա կայն, ընդ հա նուր առ մամբ, 
հայ իրա կա նու թյան մեջ նրանք եզա կի 
կա նայք էին, հիմ նա կա նում՝ Հայ Եկե ղե
ցու միանձ նու հի ներ։

Հա յոց գրե րին հա սու էին նաեւ 19րդ դա
րում գոր ծող Նոր Ջու ղա յի, Շու շիի, Թիֆ լի սի 
հայ եկե ղե ցու կու սա նոց նե րի միանձ նու հի
նե րը, որոնք իրենց կյանքն անց կաց նում 
էին աղոթ քով ու սուրբ գրե րի ըն թեր ցա նու
թյամբ։

Մի շարք աղ բյուր ներ փաս տում են, որ 
հի շյալ կու սա նոց նե րի միա բա նու հի ներն 
զբաղ վել են նաեւ աղ ջիկ նե րի կրթու թյամբ, 
իսկ 19րդ դա րի երկ րորդ կե սե րին այս 
կու սա նոց նե րի հո վա նու ներ քո բաց վել են 
նաեւ օրիոր դաց դպրոց ներ։ Անդ րա դառ
նանք դրան ցից մի քա նի սին։

Այս պես՝ Շու շիում, երբ դե ռեւս չկա յին 
օրիոր դաց դպրոց ներ, հա րուստ ըն տա նիք
նե րի աղ ջիկ նե րին գրա ճա նա չու թյան դա
սեր էին տա լիս Շու շիի Կու սա նաց անա պա
տի միա բա նու հի նե րը։

Նման մի վկա յու թյան ենք հան դի պում 
նաեւ ժա մա նա կին Շու շիում լույս տես նող 
«Հայ կա կան աշ խարհ»ի հա մար նե րից 
մե կում. «Օրիորդ նե րի հա մար ամե նեւին 
ուսում նա րան չկայ։ Հայ կա կան եկե ղե ցի նե
րից մի նը կու սաս տան է, որ տեղ հա ւաք վում 
են մայ րա պե տի մօտ 20ի չափ օրիորդ ներ 

եւ սո վո րում են հա յե րէն կար դալ եւ գրել» 
(«Հայ կա կան աշ խարհ», 1874 (1—2), Շու շի, 
էջ 39)։

Կու սա նո ցի սա նու հի նե րից հի շա տա կե լի 
է շու շե ցի Մար գա րիտ Ալեք սա նյա նը՝ ժա
մա նա կի ու սյալ կա նան ցից մե կը, որի ձե
ռա գիր Ավե տա րա նը պահ վում է Մայր Աթոռ 
Ս. Էջ միած նում։ Ինչ պես վկա յում է Մ. Ալեք
սա նյա նի կեն սա գի րը, նա գրա ճա նաչ էր 
դար ձել Շու շիի կու սա նո ցի միա բա նու
հի Եղի սա բեթ Սարգ սյա նի դպրո ցում, որի 
մա սին նույն կեն սա գի րը գրում է. «Աքեր 
Եղի սա բէ թի դպրո ցը ժա մա նա կի խա լի ֆա
յա կան դպրոց նե րից մէկն է եղել. մի հո ղի 
կտու րի տակ հա ւա քուած 10—15 օրիորդ
ներ, որոնք ծնկա չոք սեր տում են այբ բե
նա րան, սաղ մոս, կտա կա րան» («Տա րազ», 
1891 (22), Թիֆ լիս, էջ 323)։

Ակն հայտ է, որ այս ամե նը դե ռեւս հե ռու 
էր կա նո նա վոր օրիոր դաց դպրոց կոչ վե լուց։

Առա ջին կա նո նա վոր օրիոր դաց դպրո
ցը, որ բաց վել է կու սա նո ցի հո վա նու ներ

քո, Նոր Ջու ղա յի Ս. Կա տա րի նյան 
դպրոցն էր՝ հիմն ված 1858 թվա
կա նին՝ Ս. Կա տա րի նե կու սա նո
ցում։

Հա կա ռակ աղ ջիկ նե րի կրթու
թյան հան դեպ տե ղա ցի նե րի 
խիստ բա ցա սա կան վե րա բեր
մուն քին, դե ռեւս 1831 թվա կա նին 
Նոր Ջու ղա յում ուսուց չու թյամբ 
զբաղ վող Մես րոպ Թա ղիա դյա
նը եւս փոր ձել էր ջու ղա յե ցի աղ
ջիկ նե րին գրա ճա նաչ դարձ նել, որոնք, ըստ 
նրա, «երեւ ցու ցա նէ ին զան ձիս կա րի տեն
չա ւոր ուս ման եւ ուշիմս» (Դի ւան Մես րոպ 
Դ Թա ղիա դեա նի, խմբ.՝ Մես րոպ եպս. Աշ
ճեան, Նոր Ջու ղա, 1979, էջ 112)։

Մ. Թա ղիա դյանն իր օրագ րու թյուն նե րում 
հի շա տա կում է ան գամ իր առա ջին աշա
կեր տու հուն՝ Շու շա նին, որն ար դեն կա րո
ղա նում էր գրել սե փա կան անու նը։

Սա կայն Մ. Թա ղիա դյա նը ցա վով է հայտ
նում նաեւ, թե ինչ պես «բար բա րո սա կան 

սո վո րոյթ տեղ ւոյս (որ զա մե նայն ծաղ րա
լիս իբր ի պար կեշ տու թիւն հա մա րի օրիոր
դաց)՝ չնե րէր նո ցա ըստ բա ւա կա նին ըն տե
լա նալ իմումս դաս տիա րա կու թեան....  Մեծ 
տա րա բաղ դու թիւն ազ գիս մե րոյ այս է, զի 
պա ռա ւունք երկ րիս, չգի տեմ յոր մէ՞ դեւէ 
դաս տիա րա կեալ, ասեն, թէ չէ օրէն օրիոր
դաց ըն թեռ նուլ գիրս, զի որ ըն թեռ նու ցու ոք, 
ասեն, փու թով այ րիա նալ։ Ո՜վ յե տին տգի
տու թիւն....» (Դի ւան Մես րոպ Դ Թա ղիա
դեա նի, էջ 112)։  էջ 7

Սկիզ բը՝ թիվ 11

Հայտ նի է, որ կյան քի վեր ջին տա րի նե րին 
Ս. Հով հան նես Գ Օձ նե ցին (717—728 թթ.) 

մե կու սա ցել է հայ րե նի Օձուն գյու ղում, 
զբաղ վել ուսուց չու թյամբ, աղո թել եւ ճգնել: 
Հա յոց Եկե ղե ցու սրբաց րած քա հա նա յա պե
տի մա սին կյան քի այս շրջա նում հյուս վել 
են բազ մա թիվ հրա շա պա տում ավան դազ
րույց ներ: Ավան դազ րույց նե րից մե կի հա մա
ձայն՝ երբ սուրբն աղո թում էր, եր կու սար
սա փե լի վի շապ ներ են հար ձակ վում այն 
վայ րի վրա, որը սրբա կեն ցաղ ճգնա վո րի 
մե նաս տանն էր: Հով հան Օձ նե ցու սպա սա
վո րը տես նում, զար հու րում է եւ աղա ղակ 
բարձ րաց նե լով՝ դի մում է սրբի օգ նու թյա նը: 
Սուր բը խա չակն քում է նրանց դի մաց՝ ասե
լով. «Քա՛ր դառ նաք, պոր տիցդ ջո՛ւր գնա»: 
Օձերն ան մի ջա պես քա րա նում են ու մին չեւ 

այ սօր կան (Արդ վի գյու ղի նշա նա վոր «Օձի 
պորտ» սրբա վայ րը): Քա րա ցած վի շապ նե
րից մե կի պոր տից ջուր է բխում, որը բու
ժում է սրբի բա րե խո սու թյանն ապա վի նող 
ամեն օձա հա րի: Սրբա վայրն ուխ տա տե ղի է 
եղել նաեւ ան զա վակ կա նանց հա մար: Այս
տեղ ուխ տի են եկել բո րոտ նե րը, տար բեր 
հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող մար դիկ: 
Աղ բյու րի ջրի մեջ աղ են լցրել, տվել հի վանդ 
անա սուն նե րին, որ պես զի բուժ վեն:

*  *  *
Ս. Հով հան Օձ նե ցին ամ բար տա վան ու 

չա րա գործ բյու զան դա ցի նե րին հա լա ծում է, 
ար տաք սում Հա յոց երկ րից: Նրանք փախ
չում են Հա յաս տա նից, սա կայն Ս. Հով հան 
Օձ նե ցին գե րի է վերց նում հու նաց պատ
րիար քին, մի կաթ սա ջուր է եռաց նում եւ 
ասում նրան. «Սպառ նա ցել էիր ինձ եռաց

րած ջրի մեջ գցել, ես այդ չեմ անի, միայն 
պա հան ջում եմ, որ այս խա չը ձգես ջրի 
մեջ ու հա նես»: Պատ րիար քը հրա ժար վում 
է, իսկ Ս. Հով հան Օձ նե ցին խա չակն քում է 
կաթ սան եւ անվ նաս հա նում խա չը եռա ցող 
ջրից: Այդ հրաշ քով սուրբն ապա ցու ցում է 
հա յոց հա վատ քի ճշմար տա ցիու թյունն ու 
զո րու թյու նը: Հրաշ քը տես նե լով՝ պատ րիար
քը փոր ձում է ինքն էլ կրկնել ու ձեռ քը ջուրն 
է մտցնում, ապա իս կույն դուրս է քա շում, 
սա կայն ձեռքն ար դեն խաշ վել էր: Ս. Հով
հան Օձ նե ցին ասում է. «Այդ քա նը քեզ բա
վա կան է իբ րեւ պա տիժ»: Ասում է եւ ազատ 
ար ձա կում պատ րիար քին, որի հետ մի հույն 
վար դա պետ էլ է լի նում: Երբ վեր ջինս տես
նում է այս հրաշ քը, թող նում է պատ րիար
քին եւ գա լիս է Ս.  Հով հան Օձ նե ցու հետ 
ճգնե լու: Այժմ էլ նրա վան քի հա րա վա յին 
կող մում հու նա կան տա պա նագ րով մի գե

րեզ ման կա: Ասում են, թե դա պատ րիար
քից հե ռա ցած եւ Ս. Հով հան Օձ նե ցու հետ 
ճգնած հույն վար դա պե տի գե րեզ մանն է:

*  *  *
Սրբե րին բնո րոշ է բժշկե լու կա րո ղու թյու

նը: Ս. Հով հան Օձ նե ցուն վե րագր վող բուժ
ման մի ջոց նե րը բազ մա զան են: Դրանք, ըստ 
բնույ թի, կա րե լի է բա ժա նել եր կու ձեւի՝ ան
ձամբ կամ ան մի ջա կա նո րեն ու միջ նորդ ված: 
Առա ջին նե րից են ձեռ քով դիպ չե լը, աղո թե լը: 
Ս. Հով հան նես Օձ նե ցուն վե րագր վող՝ հի վան
դու թյուն նե րի բուժ ման երկ րորդ ձեւը կա
տար վում է առանց սրբի ան մի ջա կան մաս
նակ ցու թյան՝ սոսկ իր ան վանն առնչ վող հո ղի 
ու ջրի եւ աղոթք նե րի մի ջո ցով:

Հով հան Օձ նե ցու գե րեզ մա նի հո ղը տե
ղա ցի նե րը եւ ուխ տա վոր նե րը լցնում էին 
ջրի մեջ ու խմում կամ դնում ցա վող տե ղի 
վրա: Այն կոչ վում է խնո թուն:

Օձի խայ թո ցից ազատ վե լու հա մար էլ 
օձ տես նե լիս ասում են. «Կո րի՛ր, անի ծյալ, 
կապ ված լի նես սուրբ Հով հան Օձ նե ցու 
առա ջին ան մահ պա տա րա գին»:

Ս. Հով հան Օձ նե ցու ան վանն էին առնչ վում 
ժա մա նա կին Լո ռիում տա րած ված հե տեւ յալ 
սո վո րույթ նե րը. լո ռե ցի նո րապ սակ նե րը, եթե 
նույ նիսկ պսա կադ րու թյու նը ոչ թե Արդ վիի 
Ս. Հով հան նես վան քում էր կա տար վում, այլ 
մեկ ուրիշ եկե ղե ցում, նախ գնում էին համ
բու րե լու Ս. Հով հան Օձ նե ցու գե րեզ մա նը: 
Զատ կի Կա նաչ կի րա կի օրն էլ Լո ռիսՄե լի
քյան ամ բողջ տոհ մը նշում էր Ս. Հով հան Օձ
նե ցու տո նը, իրենց դրա մա կան մի ջոց նե րով 
հա սա րա կա կան մա տաղ էին անում, պա տա
րագ մա տու ցում ու հո գե հան գիստ կա տա
րում Ս. Հով հան Օձ նե ցու գե րեզ մա նի վրա:

Ար ման ՄԱ ԼՈ ՅԱՆ
Պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Արդվի	գյուղի	պատմաճարտարապետական	
նշանավոր	հուշարձանները
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 էջ 6
Մ.  Թա ղիա դյա նից շուրջ քա ռորդ դար 

հե տո եւս աղ ջիկ նե րի կրթու թյու նը Նոր Ջու
ղա յում առանձ նա պես չէր խրա խուս վում՝ 
շա րու նա կե լով հա մար վել իբ րեւ ան պար
կեշ տու թյուն։

Այ սու հան դերձ, Պարս կաՀնդկաս տա նի 
թե մա կալ առաջ նորդ Թա դեոս արք. Բեկ
նա զա րյա նը, չա փա զանց կա րեւո րե լով աղ
ջիկ նե րի կրթու թյու նը, որո շում է օրիոր դաց 
դպրոց բա ցել Նոր Ջու ղա յի Ս. Կա տա րի նե 
կու սա նո ցում։ Իր նա խա ձեռ նու թյան մա սին 
նա հայտ նում է Ջա վա յում բնակ վող նախ
կին ջու ղա յե ցի մե ծա հա րուստ գոր ծա րար 
Մա նուկ Հոր դա նա նյա նին եւ ստա նում նրա 
հա մա ձայ նու թյու նը։ Վեր ջինս ստանձ նում 
է ոչ միայն դպրո ցի կա ռուց ման, այլ նաեւ 
դպրո ցի պահ պան ման հե տա գա ծախ սե րը՝ 
այդ նպա տա կով ապա հո վե լով տա րե կան 
50—60 թու ման կա յուն դրա մագ լուխ։

Են թադ րե լի է, որ օրիոր դաց դպրո ցը կու
սա նո ցի հո վա նու ներ քո հիմ նե լու գա ղա
փարն ամե նեւին էլ պա տա հա կան չի եղել։

Ավե լորդ չէ նշել, որ ժա մա նա կին այս կու
սա նո ցի միանձ նու հի նե րի թվում եղել են 
շնոր հա լի գրչու հի ներ։ Գրա ճա նաչ էին նաեւ 
կու սա նո ցի միանձ նու հի նե րը։ Եվ իզուր 
չէ, որ նույն Մ. Թա ղիա դյա նը որո շել էր իր 

վախ ճա նից հե տո անձ նա կան գրա դա րա
նից Սաղ մո սագր քեր կտա կել կու սա նո ցի 
բո լոր 16 կույ սե րին (Դի ւան Մես րոպ Դ Թա
ղիա դեա նի, էջ 365—366)։

Թա դեոս ար քե պիս կո պո սի մտայ նու
թյու նը թե րեւս այն էր, որ կու սա նո ցի բա
րե պաշտ ու գրա ճա նաչ միանձ նու հի ներն 
իրենց իսկ վար քով կա րող էին վստա հու
թյուն ներշն չել հե տա դեմ հա սա րա կու թյա
նը՝ կոտ րե լով եղած նա խա պա շա րում նե րը։

Եվ իրա պես, բազ մա թիվ դռներ բա խե լուց 
հե տո կու սա նո ցի Սան դուխտ մայ րա պե տը 
հա ջո ղում է հա վա քագ րել դպրո ցի առա ջին 
28 աշա կեր տու հի նե րին։ Դպրո ցի կա ռու ցու
մը եւս շատ չի ուշա նում։ Այն իր դռներն է 
բա ցում 1858 թվա կա նի օգոս տո սին Ս. Կա
տա րի նե կու սա նո ցի պա տե րից ներս՝ դառ
նա լով հայ օրիոր դաց դպրոց նե րի առաջ նե
կը Պարս կաս տա նում եւ Կով կա սում։

Թե ինչ ուսում նա կան ծրագ րով են աց
կաց վել դա սե րը, եւ ով քեր են եղել առա ջին 
ուսու ցիչ նե րը, դժվար է ասել։ Սա կայն կա
րե լի է են թադ րել, որ աղ ջիկ նե րին գրա ճա
նաչ դարձ նե լու գոր ծում մեծ է եղել նաեւ 
կույ սե րի ավան դը։

Ս.  Կա տա րի նյա նը, իբ րեւ օրիոր դաց 
դպրոց, կու սա նո ցի տա րած քում գոր ծել է 
եր կար տա րի ներ։ Իսկ 1900 թվա կա նին, երբ 

աղ ջիկ նե րի դպրո ցը տե ղա փոխ վել է վան
քից դուրս կա ռուց ված մի նոր շենք, կու սա
նո ցում հիմն վել է բա րե գոր ծա կան մեկ այլ 
կա ռույց՝ Ս. Կա տա րի նյան ար հես տա նո ցը, 
որ տեղ կույ սե րի հսկո ղու թյան ներ քո 20—25 
աղ ջիկ զբաղ վել է գոր գա գոր ծու թյամբ։

Հայ իրա կա նու թյան մեջ Ս. Կա տա րի նյան 
դպրո ցը միա կը չէ, որ գոր ծել է կու սա նաց 
վան քի հո վա նու ներ քո։

Նման մեկ այլ օրիոր դաց դպրոց է գոր ծել 
նաեւ Թիֆ լի սի Ստե փա նոս կու սա նո ցի հո
վա նու ներ քո։ Այն Մա րիա մյանՀով նա նյան 
ուսում նա րանն էր, որ տեղ կրթու թյուն են 
ստա ցել որբ ու չքա վոր ըն տա նիք նե րի աղ
ջիկ նե րը։ Դպրո ցի բա րե րա րը թիֆ լի սա հայ 
Ստե փան Հով նա նյանցն էր։

19րդ դա րի երկ րորդ կե սին բնակ վե լով 
կու սա նո ցին կից առանձ նա տա նը եւ ակա նա
տե սը լի նե լով կույ սե րի մաք րա կեն ցաղ վար
քի՝ Ստ. Հով նա նյան ցի կի նը՝ Մա րիամ Հով նա
նյան ցը, ցան կու թյուն է հայտ նում օրիոր դաց 
դպրոց հիմ նել կույ սե րի հսկո ղու թյան ներ քո։ 
Նրա վա ղա հաս մա հից հե տո ամու սինն ի կա
տար է ածել կնոջ ցան կու թյու նը։

1876 թվա կա նին Ստ. Հով նա նյանցն Ամե
նայն Հա յոց Գեւորգ Դ կա թո ղի կո սին ուղղ
ված նա մա կում նշում է, որ հան գու ցյալ 
կի նը, իբ րեւ բա րե պաշտ քրիս տո նյա, հա
մոզ ված էր, որ կրթու թյա նը զու գըն թաց մա
տաղ սերն դին անհ րա ժեշտ է դաս տիա րա
կել նաեւ կրո նա կան զգա ցու մով, իսկ դրա 
հա մար «բա ւա րար չեն միայն կրօ նի դա
սերն ու դա սատ ւու թիւ նը, այ լեւ սրան պետք 
է նպաս տէ դպրո ցի կեր պա րան քը, նո րա 
ներ քին կեան քը, ղե կա վար մարմ նի վե րա
բեր մուն քը» (Թիֆ լի սի Ս. Ստե փա նոս կու
սա նաց անա պա տի պատ մու թիւ նը, Խո րէն 
քհնյ. Խու ցեան, Թիֆ լիս, 1914, էջ 76)։

Բա րե րա րը Ս.  Ստե փա նոս կու սա նո
ցին է ըն ծա յում մե նաս տա նին կից գտնվող 
իր եռա հարկ քա րա շեն տու նը, որ տեղ էլ 
Գեւորգ Դ կա թո ղի կո սի՝ 1877  թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 22ի կոն դա կով բաց վում է 
Մա րիա մյանՀով նա նյան ուսում նա րա նը՝ 
«ընդ հո վա նեաւ Կու սաս տա նի Հա յոց եւ ընդ 
անընդ մէջ հսկո ղու թեամբ պար կեշ տա սուն 
տի րա նու էր կու սա նաց եւ պատս պա րե լոց ի 

դմին» (Թիֆ լի սի Ս. Ստե փա նոս կու սա նաց 
անա պա տի պատ մու թիւ նը, էջ 77)։

Ստ. Հով նա նյանցն ուսում նա րա նի պահ
պան ման հա մար կու սա նո ցին է նվի րում 
նաեւ իր ըն տա նի քին պատ կա նող քար վան
սա րան՝ տա րե կան 300 ռուբ լի եկամ տով։

Ս. Ստե փա նո սի կու սա նո ցի մայ րա պետ
նե րը գոր ծուն մաս նակ ցել են օրիոր դաց 
ուսում նա րա նի կա ռա վար մա նը։ Բա րե րա
րի կտա կի հա մա ձայն՝ կու սա նո ցի մայ րա
պե տը՝ իբ րեւ դպրո ցի հո գա բար ձու թյան 
ան դամ, ուներ նաեւ ձայ նի իրա վունք։ Իսկ 
կու սա նո ցի միա բա նու հի նե րը դպրո ցի սա
նու հի նե րին էին փո խան ցում ձե ռա գոր ծի 
իրենց վար պե տու թյու նը։

Աղ ջիկ նե րի կրթու թյու նը եր բեւի ցե չի ան
տես վել նաեւ Կ. Պոլ սի Գալ ֆա յան որ բա նո
ցում։ 1866 թվա կա նին բաց ված աղ ջիկ նե րի 
որ բա նո ցի հիմ նա դի րը Սրբու հի մայ րա պետ 
Գալ ֆա յանն էր, որ լի նե լով անու սում, կա
րող էր միայն իր ձե ռա գոր ծու թյան ար հես
տը փո խան ցել։ Սա կայն, մտա հոգ լի նե լով 
նաեւ աղ ջիկ նե րի կրթու թյամբ, 1876ին 
Սրբու հի մայ րա պե տը որ բա նոց է հրա վի
րում հա յե րե նի ուսուց չի։ Նույն թվա կա նին 
գրված իր կտա կագ րում Սրբու հի մայ րա
պե տը թվար կում է այն բո լոր առար կա նե րը, 
որոնք պետք է դա սա վանդ վեին որ բա նո ցի 
սա նու հի նե րին. հա յե րեն, քրիս տո նեա կան 
վար դա պե տու թյուն, պատ մու թյուն, թվա
բա նու թյուն եւ երկ րա չա փու թյուն, աշ խար
հագ րու թյուն, եր գե ցո ղու թյուն, ձե ռա գործ, 
գե ղագ րու թյուն եւ այլն։

Օրիոր դաց բո լոր այս դպրոց նե րը վա
ղուց ար դեն չեն գոր ծում։ Իբ րեւ պատ մու
թյան վկա ներ՝ հիմ նո վին ավեր ված են նաեւ 
Շու շիի Կու սա նաց անա պա տը, Թիֆ լի սի 
Մա րիա մյանՀով նա նյան դպրո ցի շեն քը, 
կան գուն չէ Գալ ֆա յան որ բա նո ցի շեն քը։ 
Իսկ կու սա նոց նե րի եւ մայ րա պետ նե րի հո
վա նու ներ քո գոր ծող առա ջին օրիոր դաց 
դպրոց նե րի մա սին հի շեց նում են միայն 
Նոր Ջու ղա յում Կա տա րի նյան եւ Կ. Պոլ սում 
Գալ ֆա յան անուն նե րը կրող հան րակր թա
կան դպրոց նե րը։

Հե ղի նե ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Սկիզ բը՝ թիվ 9—11

Ս .Ներ սես Շնոր հա լին Տրդա տին հա մե
մա տում է Կղի տոստ րա դոս Հռո դա ցու 

հետ, որը ցլա մար տում հռչակ ված մար
տիկ է եղել՝ Տրդա տին նրա նից ավե լի քաջ 
ու ճար պիկ հա մա րե լով։ Տրդա տը նաեւ 
հա մար վում է նոր Հե րակ լես, եւ սկսվում է 
առաս պե լա կան ուժի տեր հե րո սի սխրա
գոր ծու թյուն նե րի թվար կու մը. կրկե սա յին 
մե նա մար տե րի մաս նա կից Տրդա տը հաղ
թում է զույգ ցլե րին, ձեռ քով կանգ նեց նում 
է ձիե րի կառ քը, լո ղա լով անց նում է գե
տը՝ իր հետ տա նե լով զեն քե րը, մագլ ցե
լով անց նում է բարձր պարս պի վրա յով եւ 
խո տի դե զե րը ձեռ քով նե տում պարս պի 
մյուս կող մը։ Ահա թե ինչ պես է Լի կիա նո սը 
Տրդա տին ներ կա յաց նում կայ սե րը՝ վեր
ջի նիս առա ջար կե լով Տրդա տին ուղար
կել գո թե րի ար քա յի դեմ մե նա մար տե լու 
(էջ 67).

Դիւ ցազ նա կան ման կան դի պեալ
ՅԱր շա կուն ւոյ զար մէ սե րեալ,
Զգործդ այդ դիւ րաւ նա վճա րեալ,
Որ պէս հող մոյ զխռիւ հո սեալ։

Տրդա տի վեր ջին եւ ամե նան շա նա վոր 
քա ջա գոր ծու թյունն օտար հո ղում գո թե րի 
ար քա յի հետ մե նա մարտն է։ Գո թե րի ար
քա յին հաղ թե լուց եւ նրան կայ սեր առաջ 
շղթա յա կապ տա նե լուց հե տո Տրդա տը 

թագ է ստա նում ար քա յից ու վե րա դառ նում 
Հա յաս տան՝ վե րա կանգ նե լու հոր գա հը։ 
Ս. Ներ սես Շնոր հա լին հե տեւո ղա կա նո րեն 
ցույց է տվել՝ ուժն ու քա ջու թյունն են տա
նում պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման։

Իր ուժով ու քա ջու թյամբ հայտ նի հա ջորդ 
ար քան Վա րազ դատն է։ Ս. Ներ սես Շնոր
հա լին նրան հա մե մա տում է Տրդա տի հետ, 
ան վա նում նոր Աքիլ լես (էջ 93).

Զի մինչ մա նում յԵլ լա դա լեալ,
Առիւծս յո քունս կո տո րեալ,
Այլ եւ զհինգ այր քա ջա ցեալ
Ի յի րե րաց վե րայ սպա նեալ։
Եւ այլ բա զումս արիա ցեալ....

Բա ցա սա կան կեր պար նե րը բնու թագր
վում են իրենց ոչ բա րի գոր ծե րով, վատ 
համ բա վով, որոնց հա մար ան խու սա փե լի է 
պա տի ժը։ Սա բխում էր ոչ միայն քրիս տո
նեա կան բա րո յա խո սու թյու նից, այլ նաեւ 
նպա տակ ուներ օրի նա կի մի ջո ցով մարդ
կանց հե ռու պա հե լու նման մեղ քեր գոր ծե
լուց։ Ս. Ներ սես Շնոր հա լին Ար տա վազ դի 
մա սին նա խա տին քով է խո սում՝ նշե լով, որ 
բա րի գոր ծով աչ քի չի ըն կել, դեռ հա կա ռա
կը (էջ 49—50).

Այլ զո րո վայնն մե ծա րեալ,
Մինչ ի վախ ճան խե նե շա ցեալ,
Եւ նա խա տինք նախ նեացն եղեալ։

Բայց նման վարք ու գոր ծե լա կերպ ունե

ցողն ան պայ ման պատժ վում է Աստ ծու կող
մից (էջ 55).

Ում բար կու թիւն Տեառն հա սեալ,
Եւ չա րա չար նա սա տա կեալ։

Նույն բա ցա սա կան վե րա բեր մունքն է 
նաեւ Աբ գա րի քրոջ որ դու՝ Սա նատ րու կի 
հան դեպ. սա եւս իր պա տիժն ստա նում է 
Բար դու ղի մեոս առա քյա լին եւ հա րա զատ 
քրո ջը՝ Ոգու հուն, սպա նե լու հա մար։

Ար շա կու նի ար քա նե րի (Խոս րով Կո տակ, 
Տի րան, Ար շակ, Պապ) եւ Ս. Գրի գոր Լու
սա վոր չի տոհ մի կա թո ղի կոս նե րի (Հու սիկ, 
Ներ սես Մեծ) հա րա բե րու թյուն նե րը, նրանց 
բնու թագ րե րը Ս. Ներ սես Շնոր հա լին տա
լիս է՝ հե տեւե լով Ոս կե դա րի պատ միչ նե րին. 
Ար շա կու նի բո լոր ար քա ներն ստա նում են 
իրենց ար ժա նի պա տի ժը՝ արա տա վոր, դա
տա պար տե լի գոր ծու նեու թյան, կա թո ղի կոս
նե րի սպա նու թյան հա մար։

Պոե մում առանց քա յին նշա նա կու թյուն 
ունի հո գեւոր գոր ծիչ նե րի կեր պար նե րի 
կեր տու մը։ Ս. Գրի գոր Լու սա վոր չի շնոր հիվ 
«....ի խա ւա րէ մեզ լոյս ծա գեալ»։ Մեծ խան
դա ղա տան քով, հիա ցու մով է Հա յոց Եկե ղե
ցու հայ րը խո սում Ներ սես Մե ծի կյան քի ու 
բա րե փո խում նե րի մա սին (էջ 87).

Վա րուքն սուրբ, հոգ ւով մաք րեալ
Եւ հան ճա րով իմաստ նա ցեալ....

Ներ սես Մե ծի մահ վամբ չի ավարտ վում 

նրա կեր պա րի նկա րագ րու թյու նը։ Մա հից 
առաջ նա գու շա կել էր այն աղետ նե րը, որ 
գա լու էին հա յոց ազ գի գլխին. կոր ծան վե լու 
էր Ար շա կու նի նե րի գա հը, եր կի րը նվաճ վե
լու էր օտար ազ գե րի կող մից, ավեր վե լու 
էին եկե ղե ցի նե րը։ «Գա լու էր, սա կայն, ան
հա վատ նե րին հաղ թե լու ժա մա նա կը, խա
ղաղ վե լու էր աշ խար հը, վե րա կանգն վե լու 
էր թա գա վո րու թյու նը։  էջ 8

Օրիորդաց առաջին դպրոցները Հայ Եկեղեցու 
կուսանոցների հովանու ներքո

Ս. Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունների 
մանկավարժական բնույթը

«Վիպասանութիւն պոեմը»՝ որպես հայ ժողովրդի պատմության դասագիրք
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Րաֆ ֆին անց նում է վե պի հա ջորդ՝ գե ղե ցիկ 
եւ շատ տե սա նե լի պատ կեր նե րից մե կի 

նկա րագ րու թյա նը. բնու թյան գրկում կի սահ
րա պա րա կով շար ված են Ֆա թա լի խա նի 
կա նանց բազ մա թիվ վրան նե րը, ամեն մեկն 
իր վրանն ունի, իր երե խա յի, իր սպա սու հի
նե րի հետ եռո տա նի կրա կա րա նի առաջ նա
խա ճա շի պատ րաս տու թյան հոգ սե րի մեջ է: 
Միա կը, որն ազատ մուտք ունի բո լոր վրան
նե րը, ներ քի նի Ահ մեդն է, իսկ մուտ քը նաեւ 
լուր է, տե ղե կու թյուն, որ վե պի հան գույց նե րի 
կար գա վոր ման գոր ծում տեղ ունի: Ուստի՝ 
հար գի է նաեւ գաղտ նի լրտե սու թյու նը:

Այո՛, սա Արեւելքն է, որն ամեն մի քայ լա
փո խի իր նուրբ խոր հուրդ ներն ունի: Րաֆ
ֆին, լի նե լով պարս կա հայ, վար պետ էր 
պար սիկ նե րի կյան քի ու կեն ցա ղի գաղտ
նիք նե րին տի րա պե տե լու ար վես տում: Իսկ 
հա րե մի նկա րագ րու թյու նը նրա տա րերքն 
է. գե ղե ցիկ կա նայք են՝ իրենց ար դու զար
դե րով, իրենց հմայք նե րով, դա վե րով ու 
խար դա վանք նե րով, առա ջի նը լի նե լու պայ
քա րով ու նեն գու թյամբ: Այդ նեն գու թյու նը 
հի մա Զեյ նա բի կող մից՝ որ պես դա վադ
րու թյուն, ուղղ վում է Սյու րիի դեմ. Զեյ նա
բի սպա սու հին գի շե րով անն կատ մուտք 
է գոր ծում Սյու րիի վրան եւ կտրում նրա 
հյուս քե րը, ին չը մեծ անար գանք էր: Սյու րիի 
նախ կին անու նը Մա րիամ էր, հայ րը՝ մե լիք 
Դա վիթ Ուրա ցո ղը, Տա թեւի մե լի քու թյունն 
ստա նա լու բաղ ձան քով աղջ կան ըն ծա յել 
էր խա նին, եւ դրա հա մար աղ ջիկն ատում 
էր հո րը, բայց դա չէր խան գա րում, որ նա 
փայ լա տա կեր հա րե մի կա նանց մեջ: Խա նը 
նրան Սյու րի է ան վա նում՝ կյան քից վա ղա
ժամ հե ռա ցած իր նախ կին սի րե լի կա նան
ցից մե կի անու նով:

Մե լիք Դա վի թին մահ մե դա կա նու թյուն 
ըն դու նե լու հա մար ժո ղո վուրդն ան վա
նեց Ուրա ցող եւ կո չեց «Երկ րորդ Վա սակ», 
այ սինքն՝ դա վա ճան: Ուներ նաեւ թուր քի 
անուն, եւ աղ ջիկն այդ թուր քի անու նով 
ար հա մար հան քով նրան ասում էր Բաղր: 
Ուրա ցող մե լի քի հա մար իր աղ ջի կը խա նի 
սիր տը շա հե լու գոր ծիք էր, բայց աղ ջի կը 
չէր տրվում հոր սադ րանք նե րին եւ մեր ժում 
էր նրա հետ ամեն մի առն չու թյուն: Եվ երբ 
հայրն ինչոր կերպ թա փան ցում է աղջ կա 
վրան եւ խնդրում նրան, որ միջ նոր դի եւ 
խա նից ստա նա նաեւ Գեն վա զի ու Բար գու
շա տի մե լի քու թյուն նե րը, աղ ջի կը մեր ժում 
է՝ ապ տա կի պես երե սին տա լով ող ջա կեզ 
տա թեւա ցի նե րի ող բեր գու թյու նը:

Հայ րը դա ժան էր հպա տակ նե րի հան
դեպ: Հար կը չվճա րե լու դի մաց թա լա նում 
էր ամեն ինչ, իսկ դրա նից հե տո մահ մե դա
կան նե րի հա մար վա ճառ քի հա նում ան գամ 
նրանց երե խա նե րին: Նա ավե լի դա ժան 
էր, քան թուրքն ու պար սի կը: Կե ղե քում 

էր ժո ղովր դին եւ բա ժին հա նում խա նին, 
որ պես զի մնա իր տե ղում: Ահա նրա նից 
դժգոհ, բայց ան ճար ժո ղո վուրդն այլ ելք չի 
գտնում, քան ցու ցադ րա կան ինք նահր կի
զու մը խա նի վրա նի մոտ. հու սա հատ այդ 
քայ լով նրանք փոր ձում էին խա նի ուշադ
րու թյու նը հրա վի րել իրենց վի ճա կի վրա: 
Ինք նահր կիզ վող նե րի մեջ էին նաեւ Դա
վիթ Բե կի ծնող նե րը, այդ ող ջա կե զից Ահ մե
դի ջան քե րով փրկվում է միայն Դա վի թը եւ 
ուղարկ վում Վրաս տան:

Մե լիք Դա վիթ Ուրա ցո ղը միայ նակ չէր, 
նրա նման մեկն էլ կար՝ մե լիք Ֆրան գյու լը, 
որը թեեւ քիչ ուշա ցու մով է մահ մե դա կա
նու թյուն ըն դու նում, բայց գե րա զան ցում է 
չա րու թյան ու խո րա ման կու թյան բո լոր հնա
րա վոր սահ ման նե րը: Այդ եր կու մե լիք ներն 
ար տա քուստ էին միայն միա սին, ներ քուստ 
աչք նե րը մե կը մյու սի ունեց ված քի վրա էր: 
Մե լիք Ֆրան գյու լը եղել էր պարս կահ պա
տակ մահ մե դա կան, հա սել դիր քի, հարս
տու թյան, դա վա դիր քայ լե րից հե տո մատն
վել էր ան հա ջո ղու թյան, վերս տին դար ձել էր 
քրիս տո նյա, իսկ հի մա ժա մա նակն էր հա
նուն շա հի վերս տին վե րա դառ նա լու մահ
մե դա կա նու թյան: Դա վա նա փո խու թյու նից 
հե տո նա նոր անուն է ստա նում՝ Ալի բեկ:

Արեւե լ յան մի ջա վայ րը լիար ժեք դարձ
նե լու հա մար Րաֆ ֆին ստեղ ծում է նաեւ 
իմա մի ու դեր վի շի կեր պար ներ, որոնք Ֆա
թա լի խա նի մեր ձա վոր շրջա նա կի մեջ էին 
եւ ըստ խա նին մո տիկ լի նե լու աս տի ճա նի՝ 
մեծ ըն ծա նե րով հար ցեր էին լու ծում: Իմա
մը վաթ սունն անց էր, ուներ տաս ներ կու 
կին եւ դեր վի շից երի տա սար դաց նող դե ղի 
էր սպա սում, հա նուն ին չի պատ րաստ էր 
ամե նայն զո հո ղու թյան: Մտա դիր էր ամուս
նա նալ տասն չորս տա րե կան մի կույ սի հետ 
եւ դեր վի շի «մա ջու նը» (ճա րը) օրախն դիր 
հարց էր: Դեր վի շը հա մո զել է, որ իր դե
ղա մի ջո ցը նրա մա զե րը պետք է սեւաց նի 
եւ հա րյու րա վոր տա րի նե րով եր կա րեց նի 
կյան քը: Կար նաեւ Միր զաՋա ֆար անու նով 
մեկ այլ դեր վիշ, որ կա րեկ ցու թյուն է հայտ
նում ող ջա կեզ հա յե րի հա մար: Արեւելքն 
առատ է նաեւ սպա սա վոր նե րի, մանկ լա
վիկ նե րի, խա մա ճիկ նե րի ներ կա յու թյամբ 
եւ հատ կա պես նրանց նո՜ւրբ լրտե սու թյան 
ար վես տով: Խոս քը չա վար տած՝ հա կա ռա
կորդն ար դեն գի տեր ինչ են խո սել... Տե
ղե կատ վա կան հոս քի այս մի ջո ցը վե պի 
հան գույց նե րը շաղ կա պող կա րեւոր մի ջոց 
է, հա կա ռակ դեպ քում գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա ջոր դա կան կա պը չի պահ պան վի:

Ահա հայ ըն չա քաղց մե լիք նե րի ուրա ցում
նե րի, հայ գե րի նե րի տան ջանք նե րի, Տա թեւի 
դժգոհ բնակ չու թյան ինք նահր կիզ ման այս 
ծանր պա հին հայտն վում է Թո րոս իշ խա նը եւ 
փրկագ նում 125 հայ գե րի նե րին, մի մասն էլ 
մա հա ցել էր: Այս գե րի նե րի մեջ էր նաեւ Ստե
փա նո սը: Եր կու հայ մե լիք ներն ամեն կերպ 

փոր ձում են ձա խո ղել գե րի նե րի փրկագն
ման գոր ծը՝ այս տեղ եւս ցույց տա լով իրենց 
չա րա գործ, դա վա ճան դեմ քը: Գե րի նե րի 
փրկագն ման կա պակ ցու թյամբ Ֆա թա լի խա
նին միջ նոր դում է Սյու րին եւ հա ջո ղում: Իսկ 
Թո րոս իշ խանն իր եր կու հա րյուր զին վոր նե
րի ուղեկ ցու թյամբ եկել էր առատ ըն ծա նե րով՝ 
ազն վա ցեղ նժույգ ներ, ոս կե դրամ ներ, բա
րիք նե րով ծան րա ցած սի նի ներ, մա տու ցա
րան նե րի վրա՝ զեն քեր, սկու տեղ նե րի վրա՝ 
սկա հակ ներ, ակ նա զարդ անոթ ներ...

Վե պի երկ րորդ գլու խը կա րե լի է վեր նագ
րել «Դա վիթ Բե կը Մցխե թում»: Սա ար դեն 
ուրիշ աշ խարհ է, ուրիշ մի ջա վայր՝ դար ձյալ 
շատ լավ ծա նոթ գրո ղին: Մցխեթն է՝ այն 
տա րի նե րի Վրաս տա նի մայ րա քա ղա քը, որ 
այլ բան չէր, քան աղ քա տիկ մի ավան, եւ 
այդ երկ րի ղե կա վարն է, որին իրենք թա
գա վոր են ասում, իսկ պար սիկ նե րը՝ վա լի, 
որ այլ բան չէ, քան ավա տա կան իշ խան, 
մեծ իշ խան:

Հի մա ար դեն գրո ղի երեւա կա յու թյու նը 
փայ լա տա կում է նոր մի ջա վայ րի նկա րագ
րու թյամբ եւ գլխա վոր հե րո սին իր պատ
մա կան կեր պա րի մեջ տե ղադ րե լու հնա
րամ տու թյամբ: Այդ ամենն ըն թաց քում՝ 
վի պա կան ժա մա նա կի ճիշտ հա մա կարգ
մամբ, իսկ հի մա ար դեն նա դեմք է եւ հե
ղի նա կու թյուն, եւ Ստե փա նոսն իր հա վա
տա րիմ մարդ կան ցից թիկ նա պահ Աղա սու 
մի ջո ցով նրան նա մակ ներ է ուղար կել՝ եր կու 
մեծ ծրար, որոնց մեջ Սյու նյաց աշ խար հի 
ցա վա լի դրու թյան նկա րագ րու թյունն է եւ 
նա մա կա գիր նե րի առա ջար կը՝ վե րա դառ
նալ հայ րե նիք եւ գլխա վո րել ազա տագ րա
կան շար ժու մը: Դա նա կը հա սել էր ոս կո րին, 
հայ րե նի քը խեղ դա մահ էր լի նում, ժո ղո վուր
դը այ լա սեր վում էր եւ օտա րա նում ինքն 
իրե նից: Մեռ նում էր մի ամ բողջ ժո ղո վուրդ, 
եւ չկար որեւէ ապա վեն: Ֆա թա լի խա նի դա
ժա նու թյուն նե րը, նրա դրա ծո ըն չա քաղց 
ուրա ցյալ հայ մե լիք նե րի շա հա տա կու թյուն
նե րը ամա յաց նում էին եր կի րը: Խաբ ված մի 
ժո ղո վուրդ եւ հայ րե նա սեր մի քա նի ուժեր 
առաջ նորդ էին որո նում: Նա մակ նե րի հետ 

ուղար կել էր նաեւ հան րա գիր «….եւ հոր
դո րում էր ժո ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ձայ նը հար գել, հոր դո րում էր թող նել վրաց 
ծա ռա յու թյու նը եւ փու թով աճա պա րել դե
պի հայ րե նիք» (էջ 125): Նաեւ ավե լաց նում 
է. «Մեր ազն վա կան դա սը փչա ցած է, Դա
վի՛թ, նրանց վրա մեծ հույս դնել չէ կա րե լի: 
Դա րե րի ըն թաց քում պար սից ազ դե ցու թյան 
ներ քո ազ նիվ ա րյու նը նրանց երակ նե րում 
խար դախ վե ցավ: Այժմ ժո ղովր դին պետք է 
փրկե ժո ղովր դի մար դը՝ նրա մի ջից դուրս 
եկած նրա հա րա զատ որ դին» (էջ 125):

Շա րու նա կե լի
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Տպաքանակը՝ 1225

 էջ 7
Այս տե սիլ քը, որ Շնոր հա լին տա ղա չա փել 

է ըստ Մես րոպ Վա յոց ձոր ցու եր կի, ազա
տագ րա կան հույ սեր է ներշն չել սե րունդ
նե րին» (Հ. Որս կա նյան, նշվ. աշխ., էջ 28)։ 
Սա կայն այս ամենն իրա կա նա ցած տես նե
լու հա մար նախ հար կա վոր էր կա տա րել 
Ներ սես Մե ծի ամե նա կա րեւոր պատ գա մը 
(էջ 92).

Որք ի լե րինս միայ նա ցեալ....

Արիս տա կե սը որ պես կա թո ղի կոս հի շա
տակ վում է 325 թվա կա նին՝ Նի կիա քա ղա
քում Կոս տան դիա նոս կայ սեր հրա վի րած  
տիե զե րա կան առա ջին ժո ղո վին մաս
նակ ցու թյամբ։ Քրիս տո նեա կան ուս մուն քի 
տա րած ման հենց սկզբից առա ջա ցել են 
աղանդ ներ, որոնք հերք վել են։ Ս. Ներ սես 
Շնոր հա լու ժա մա նա կի մարդն զգա լիո րեն 
հե ռա ցել էր Եկե ղե ցուց, դեռ նա խորդ դա
րե րում տա րած ված աղանդ նե րը շա րու նա
կում էին գոր ծել, ուս տի դրանց հեր քումն 
առա վել ար դիա կան էր ու կա րեւոր նշա նա

կու թյուն ուներ։ Ս. Ներ սես Շնոր հա լին ան
հեր քե լի փաս տարկ նե րով ներ կա յաց նում 
է, որ աղանդ նե րը հա կա ռակ են քրիս տո
նեա կան վար դա պե տու թյա նը, ու Եկե ղե ցին 
մշտա պես հեր քել է դրանք։

Ս.  Ներ սես Շնոր հա լին չի շրջան ցում 
նաեւ հո գեւորմշա կու թա յին գոր ծիչ նե րին, 
որոնց ավան դը պա կաս կա րեւոր չէ պե
տու թյան կա յաց ման գոր ծում։ Ուրվագծ վում 
են Մես րոպ Մաշ տո ցի եւ Սա հակ Պար թեւի 
կեր պար նե րը, որոնք բե րել են կրթու թյան ու 
գի տու թյան լույ սը եւ ազ գին փրկել կոր ծա
նու մից (էջ 96).

Զբա նին ակօսն պա տա ռեալ,
Զի մաս տու թիւնն սեր մա նեալ։
Ման կունս ու շեղս ժո ղո վեալ
Նոր դպրու թեամբ այ նու վար ժեալ....

Գո վեր գում է նաեւ Ոս կե դա րի հայ մշա
կույ թի գոր ծիչ նե րին՝ Մով սես Խո րե նա ցուն, 
Դա վիթ Ան հաղ թին, Մամբ րե Վեր ծա նո ղին 
եւ նրանց ըն կեր նե րին, Մես րոպ Մաշ տո
ցի ու Սա հակ Պար թեւի աշա կերտ նե րին եւ 

նրանց գոր ծը շա րու նա կող նե րին (էջ 97).

ՅԱ թե նաց ւոց քա ղաքն եր թեալ,
Զի մաս տու թեան ծա ղիկս առեալ,
Որ պէս մե ղու թեւ օք բար ձեալ՝
ՅԵ կե ղե ցիս Հա յոց բե րեալ։

Ինչ պես ար քա նե րին հա մե մա տում էր 
հու նա կան դի ցա բա նու թյան հե րոս նե րի 
հետ եւ առա վել վեհ հա մա րում, այն պես եւ 
մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րը մին չեւ ան գամ 
հույ նե րին են գե րա զան ցում իրենց վար պե
տու թյամբ (էջ 97).

Այն քան շնոր հօք վե րին լը ցեալ,
Մինչ զի յու նաց գե րա զան ցեալ։

Շա րու նա կե լի

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
ԵՊՀ-ի աստվածաբանության 

ֆակուլտետի ասպիրանտ,
ՀՊՄՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի 

մագիստրոս

Ս. Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունների 
մանկավարժական բնույթը

Րաֆֆու «Դավիթ Բեկ» պատմավեպը
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