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Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. 
Գարեգին Բ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի 

շնորհավորական 
ուղերձը 

Հանրապետության 
տոնի առիթով

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նից հայ
րա պե տա կան Մեր օրհ նու թյունն ու 
շնոր հա վո րանք ներն ենք բե րում հա
մայն մեր ժո ղովր դին՝ Հան րա պե տու
թյան տո նի առի թով:

Հա յաս տա նի Առա ջին Հան րա պե տու
թյան հռչա կու մը ար գա սի քը եղավ մեր 
ժո ղովր դի ազատ ու ան կախ ապ րե լու 
ձգտու մի եւ հայ րե նի պե տա կա նու թյան 
վե րա կանգն ման հա մար դա րա վոր մա
քա ռում նե րի ու պայ քա րի։

Նո րա հաս տատ Առա ջին Հան րա պե
տու թյու նը եղավ մարմ նա վո րու մը այն 
մեծ տե սիլ քի, որի ներշն չու մով կերտ
վե ցին բազ մա թիվ հաղ թա նակ ներ՝ 
մա յի սյան հե րո սա մար տե րից մին չեւ 
առա ջին ար ցա խյան պա տե րազ մը։ Այս 
տո նը միաս նու թյան, հա մախմ բու մի 
եւ ար դար պայ քա րի խոր հուրդն ունի, 
որով ոգեշնչ ված մեր ժո ղո վուր դը պի տի 
հաղ թա հա րի նաեւ իր առաջ ծա ռա ցած 
ներ կա յիս բարդ մար տահ րա վեր նե րը ու 
ամեն մի ջոց ի սպաս դնի՝ պահ պա նե լու 
եւ ծաղ կուն դարձ նե լու Տի րո ջից որ պես 
պար գեւ ստա ցած Հա յաս տան եւ Ար
ցախ մեր հայ րե նի քը:

Սի րե լի՛ բա րե պաշտ ժո ղո վուրդ, այ
սօր, երբ վտանգ ված է մեր սահ ման նե
րի ապա հո վու թյու նը, խա թար ված է մեր 
պե տա կա նու թյան անվ տան գու թյու նը, 
եւ ոտ նա հար վում է Ար ցա խի մեր զա
վակ նե րի ազատ ու ան կախ կյան քի 
իրա վուն քը, մեր սրտե րում թող հնչեն 
մա յի սյան հե րո սա մար տի զան գե րը՝ կո
չե լով ամեն քիս միա կամ եւ հե տեւո ղա
կա նո րեն նվի րա գոր ծե լու մեր ջան քե րը 
հա նուն մեր սրբա զան հայ րե նի քի աստ
վա ծա հա ճո եւ օրհ նա բեր ապա գա յի:

Աղո թում ենք, որ Աստ ված Իր Աջի 
հո վա նու ներ քո ան սա սան պա հի մեր 
պե տա կա նու թյու նը, պահ պա նի աշ
խար հաս փյուռ ազգս հա յոց՝ ար դյու
նա վո րե լով ի սեր հայ րե նյաց մեր բո
լոր ջան քե րը:

Մա յի սի 28, 2022 թ.

Հայրապետական սրբատառ կոնդակով 
հռչակվեց Բալկանյան երկրների 

հայրապետական պատվիրակության հաստատումը
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՝ մա յի սի 26ի հայ րա պե տա կան սրբա տառ կոն դա կով հռչակ վեց Բալ կա նյան երկր նե րի 
հայ րա պե տա կան պատ վի րա կու թյան հաս տա տու մը, որի կազ մում ընդգրկ վում են Ալ բա
նիա յի, Սլո վե նիա յի, Սեր բիա յի, Բոս նիա եւ Հեր ցե գո վի նա յի, Հյու սի սա յին Մա կե դո նիա յի, 
Չեր նո գո րիա յի, Խոր վա թիա յի հայ կա կան եկե ղե ցա կան հա մայնք նե րը:

Բալ կա նյան երկր նե րի հայ րա պե տա կան պատ վի րակ է նշա նակ վել Ռու մա նիա յի հա յոց 
թե մի առաջ նորդ եւ Բուլ ղա րիա յի հա յոց թե մի առաջ նոր դա կան տե ղա պահ Տա թեւ եպս Հա
կո բյա նը:

Հայ րա պե տա կան կոն դա կում մաս նա վո րա պես աս ված է.

«ՔՐԻՍՏՈՍԱՒԱՆԴՍԻՐՈՅՈՂՋՈՅՆ
ԵՒՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻ
ԿՈՍՈՒԹԵԱՆ,ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆՑ
ՀԱՅՈՑ ՍՐԲՈՅ ԵՐՈՒՍԱՂԻՄԱՅ ԵՒ
ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՅ, ԱՐՔԵՊԻՍ
ԿՈՊՈՍԱՑ,ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ,ՎԱՐԴԱ
ՊԵՏԱՑ,ՔԱՀԱՆԱՅԻՑԵՒՍԱՐԿԱՒԱ
ԳԱՑ,ԹԵՄԱԿԱՆԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ
ԺՈՂՈՎՈՑ,ԹԵՄԱԿԱՆԵՒՀԱՄԱՅՆ
ՔԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴՈՑԵՒՊԱՇՏՕՆԷԻՑ
ԵՒ ՍԻՐԵՑԵԱԼ ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՒԱՏԱ
ՑԵԱԼԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆՀԱՅՈՑ

ԳոհութիւնեւփառքԵրկնաւորին,որ
ԻրԱմենախնամՍուրբԱջիներքոյ զօ
րացնումէառաքելահաստատմերՍուրբ
Եկեղեցինեւերկնառաքբիւրշնորհներով
լուսազարդումհայոցհոգեւորեկեղեցա
կանկեանքըիՀայրենիսեւիՍփիւռս:
Այսօրտէրունաւանդհոգեխնամառա

քելութեանբարուօքիրագործումովմեր
ՍուրբԵկեղեցինշարունակումէմերհա
ւատացեալզաւակներինՏիրոջկենարար
խօսքըմատուցելեւնրանցառաջնորդել
ՏէրՅիսուսՔրիստոսիպարգեւածփրկու
թեանճանապարհով:Տէրունապատուէր
այս ծառայութիւննարգասաւորուում է
նաեւեկեղեցավարչականկեանքումբարե
կարգումներիիրականացումով,եկեղեցա

կանկառոյցներիներքոյհամայնքներիվե
րակազմակերպումով:
Բալկանեաներկրներումվերջինտաս

նամեակներիընթացքումհաստատուած
հայորդեացհոգեւորկարիքներիխնամա
տարութեան, հայ համայնքներիազգա
յինեկեղեցականկեանքիառաջընթացի
համարներկայիսհրամայականէդարձել
Հայրապետական Պատուիրակութեան
հաստատումը:Առաջնորդուելովառկայ
իրավիճակիցբխողանհրաժեշտութեամբ՝
հռչակումենքԲալկանեաներկրներիՀայ
րապետականՊատուիրակութեանհաս
տատումըեւտուեալտարածաշրջանիհայ
համայնքները միաւորումՊատուիրա
կութեանհովանուներքոյ:Բալկանեան
երկրներիՀայրապետականՊատուիրա
կութեանկազմումընդգրկումենքԱլբա
նիայի,Սլովենիայի,Սերբիայի,Բոսնիա
եւ Հերցեգովինայի, ՀիւսիսայինՄակե
դոնիայի,Չերնոգորիայի,Խորվաթիայի
հայկականհամայնքները:Հայրապետա
կանպատուիրակի պաշտօնում ծառա
յութեանենքկոչումՌումինիայիհայոց
թեմիառաջնորդեւԲուլղարիայիհայոց
թեմիառաջնորդականտեղապահԳերշ.
Տ.ՏաթեւեպիսկոպոսՅակոբեանին:Հա
ւատաւորՄեր զաւակներինհայրաբար
յորդորումենքաջակիցուզօրակիցլինել
ՀայրապետականՊատուիրակին,միաս

նականջանքերովլծուելՊատուիրակու
թեանառաքելութեանարդիւնաւորմանը:
Պատուիրակութեան հովանու ներքոյ

եկեղեցականկառոյցներիեւհաւատաւոր
Մերզաւակներիհամախմբումովառաւել
պիտիամրապնդուիհայորդիներիհաւատ
քըեւհաւատարմութիւնըազգայինեկեղե
ցականաւանդներին:Գոհունակութիւնէ
Հայրապետիսհամար,որԲալկանեաներկր
ներիՊատուիրակութեանսահմաններում
ապրողհայորդիներնիրենցհիւրընկալած
երկրներիեւեղբայրժողովուրդներիհետ
բարեկամութեանամրապնդմամբ,ստեղ
ծագործկեանքով,ազնիւաշխատանքովբա
րինպաստենբերումայդպետութիւնների
առաջընթացին:ՆորաստեղծՊատուիրա
կութեանհովանուներքոյմերժողովրդիզա
ւակներըշարունակելուենիրենցաստուա
ծահաճոյընթացքը՝զօրացեալհաւատքովեւ
եկեղեցանուիրումով:ՆորահաստատՊա
տուիրակութեանհանգամանքըխթանպի
տիլինինաեւնոյնտարածաշրջանումգոր
ծողքոյրԵկեղեցիներիհետգործակցութեան
եւփոխյարաբերութիւններիամրապնդման,
մերհաւատակիցժողովուրդներիմիջեւսի
րոյեւեղբայրութեանզօրացման:
Մաղթումենք,որհոգեւորականացեւ

հաւատացելոց ջանքերով եւ քաջեռանդ
գործունէութեամբբարգաւաճենՊատուի
րակութեանհովանուներքոյհայհամայնք
ները:ԱյսուրախառիթովՀայրականՄեր
սէրնուօրհնութիւննենքբերումՀայրա
պետականՊատուիրակին,Պատուիրա
կութեանհոգեւորդասինեւբարեպաշտ
հաւատացեալներին:Հաւատումենք՝բա
րեպաշտՄերզաւակներիաջակցութեամբ
եւազգայիններիզօրակցութեամբպիտի
արգասաւորուիհոգեւորդասիառաքելու
թիւնը,եւնորիրագործումներովվերըն
ձիւղուիուծաղկիՄերսիրելիզաւակների
ազգայինեկեղեցականկեանքը:
ԱղոթումենքառԲարինԱստուած,որ

նորաստեղծՊատուիրակութեաններքոյ
շէնպահիհայկեանքնուհամայնքները՝բա
րօրութիւնեւյաջողութիւններշնորհելով
մերժողովրդիհաւատաւորզաւակներին:
ԹողԱստուածհանապազօրհնութեամբԻր
ԱմենախնամՍուրբԱջովպահպանիաշ
խարհասփիւռմերժողովրդին,եւթողյա
ւէտպայծառուանսասանլինիՀայաստա
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20 մայիսի	 Լիտվայի	Հանրապետության	նախագահին

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 Ս. Էջ միած նում ըն
դու նեց պաշ տո նա կան այ ցով Հա յաս տա նում գտնվող Լիտ վա յի 
Հան րա պե տու թյան նա խա գահ Գի տա նաս Նաու սե դա յին:

Հան դիպ մա նը ներ կա էին ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րար 
Անա հիտ Ավա նե սյա նը եւ եր կու երկր նե րի դես պան նե րը:

Նո րին Սրբու թյու նը ող ջու նեց Լիտ վա յի նա խա գա հի այ ցը Հա
յաս տան եւ Մայր Աթոռ Ս. Էջ միա ծին, ապա ներ կա յաց րեց Հա
յոց Եկե ղե ցու ազ գա պահ պան առա քե լու թյու նը հայ ժո ղովր դի 
կյան քում։ Վե հա փառ Հայ րա պե տը գո հու նա կու թյամբ ար ձա
նագ րեց, որ եր կու երկր նե րի մի ջեւ շա րու նա կում են զո րա նալ 
եւ ամ րապնդ վել բա րե կա մա կան կա պերն ու փոխ գոր ծակ ցու
թյու նը։

Անդ րա դառ նա լով տա րա ծաշր ջա նում տի րող բարդ 
իրա վի ճա կին՝ Նո րին Սրբու թյունն իր մտա հո գու թյունն 
ար տա հայ տեց Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի նկատ մամբ 
Ադր բե ջա նի կող մից շա րու նակ վող ոտնձ գու թյուն
նե րի, վեր ջի նիս վե րահս կո ղու թյան տակ հայտն ված 
տա րածք նե րում հայ կա կան հո գեւորմշա կու թա յին 
ժա ռան գու թյան ոչն չաց ման եւ յու րաց ման փաս տե
րի առն չու թյամբ՝ Ադր բե ջա նի որ դեգ րած այդ դա տա
պար տե լի քա ղա քա կա նու թյան կանխ ման եւ Ար ցա
խի ժո ղովր դի ազատ ու ան կախ կյան քի իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան հար ցում անհ րա ժեշտ եւ կա րեւոր 
նկա տե լով նաեւ մի ջազ գա յին հան րու թյան կող մից հե
տեւո ղա կան ջան քե րի գոր ծադ րու մը։

Իր հեր թին Լիտ վա յի Հան րա պե տու թյան նա խա
գահ Գի տա նաս Նաու սե դան շնոր հա կա լու թյուն հայտ
նեց Նո րին Սրբու թյա նը ջերմ ըն դու նե լու թյան հա մար՝ 
անդ րա դարձ կա տա րե լով եր կու երկր նե րի եւ ժո ղո
վուրդ նե րի կյան քում Եկե ղե ցի նե րի եւ քրիս տո նեա կան 
հա վա տի դե րա կա տա րու թյա նը: Նա խա գա հը նաեւ կա

րեւո րեց ջան քե րի ներդ րու մը տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղու
թյան եւ կա յու նու թյան հաս տատ մանն ի նպաստ:

Զրույ ցի ըն թաց քում Վե հա փառ Հայ րա պե տը, ի դեմս Լիտ
վա յի նա խա գա հի, իր երախ տա գի տու թյու նը հայտ նեց Լիտ վա
յի իշ խա նու թյուն նե րին՝ ար ցա խյան պա տե րազ մի ըն թաց քում 
եւ հետ պա տե րազ մյա շրջա նում Հա յաս տա նին ցու ցա բե րած 
աջակ ցու թյան, ինչ պես նաեւ Լիտ վա յի հայ կա կան հա մայն քի 
նկատ մամբ հո գա տար վե րա բեր մուն քի հա մար: Խո սե լով ներ
կա յում երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած ներ քին եւ ար տա քին մար տահ
րա վեր նե րի մա սին՝ Նո րին Սրբու թյու նը վստա հու թյուն հայտ
նեց, որ հայ ժո ղո վուրդն Աստ ծու ողոր մու թյամբ եւ իր ամուր 
հա վա տով ու հաս տա տա կա մու թյամբ կհաղ թա հա րի այս ծանր 
փոր ձու թյու նը եւ առ կա բո լոր դժվա րու թյուն նե րը։

26 մայիսի	 Հակամարտությունների	գոտիներում	ժառանգության	պաշտպանության	
միջազգային	դաշինքի	գործադիր	տնօրենին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Հա կա մար տու
թյուն նե րի գո տի նե րում ժա ռան գու թյան պաշտ պա

նու թյան մի ջազ գա յին դա շին քի (ԱԼԻՖ) գոր ծա դիր տնօ
րեն Վա լե րի Ֆրե լա նին։

Նո րին Սրբու թյունն իր գնա հա տան քը հայտ նեց միջազ
գա յին դա շին քին աշ խար հի տար բեր հա կա մար տու թյան 
գո տի նե րում մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան պաշտ պա նու
թյանն ուղղ ված նա խան ձախնդ րու թյան հա մար։

Անդ րա դառ նա լով ար ցա խյան 44օ րյա պա տե րազ մին 
եւ հետ պա տե րազ մա կան իրա վի ճա կին՝ Հա յոց Հայ րա
պե տը մաս նա վո րա պես իր մտա հո գու թյունն ար տա
հայ տեց 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 ոչն չաց ման եւ յու րաց ման փաս տե րի 
առն չու թյամբ, անհ րա ժեշտ նկա տեց, որ Ադր բե ջա նի որ դեգ րած 
քա ղա քա կա նու թյու նը մի ջազ գա յին հան րու թյան եւ մի ջազ գա յին 
կա ռույց նե րի կող մից ար ժա նա նա հա մա պա տաս խան գնա հա
տա կա նի, այս ուղ ղու թյամբ ձեռ նարկ վեն կան խար գե լիչ հրա
տապ մի ջոց ներ։

Իր հեր թին ԱԼԻՖի գոր ծա դիր տնօ րեն Վա լե րի Ֆրե լա նը Նո րին 

Սրբու թյա նը տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց դա շին քի առա քե լու
թյան մա սին՝ կա րեւո րե լով պատ մա կան հու շար ձան նե րի, կո թող
նե րի եւ կրո նա կան սրբա վայ րե րի պաշտ պա նու թյու նը:

Զրույ ցի ըն թաց քում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հյու րին ներ
կա յաց րեց նաեւ Ար ցա խի հայ կա կան հո գեւորմշա կու թա յին ժա
ռան գու թյան պահ պա նու թյան նպա տա կով Մայր Աթո ռի կող մից 
իրա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը։

30 մայիսի	 Եկեղեցիների	համաշխարհային	խորհրդի	պատվիրակության	անդամներին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Եկե ղե ցի նե րի հա մաշ
խար հա յին խորհր դի (ԵՀԽ) հա յաս տա նյան Կլոր սե ղան հիմ

նադ րա մի հրա վե րով Հա յաս տա նում գտնվող ԵՀԽի պատ վի
րա կու թյա նը՝ ուղեկ ցու թյամբ ԵՀԽի հա յաս տա նյան Կլոր սե ղան 
հիմ նադ րա մի գոր ծա դիր տնօ րեն Կա րեն Նա զա րյա նի:

Հան դիպ ման սկզբում տիար Կա րեն Նա զա րյա նը Նո րին 
Սրբու թյա նը տե ղե կաց րեց, որ պատ վի րա կու թյան ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը Հա յաս տա նում են «Ար դա րու թյան եւ խա ղա ղու թյան 
ուխ տագ նա ցու թյուն» առա քե լու թյան շրջա նա կում:

Նո րին Սրբու թյու նը, ող ջու նե լով պատ վի րա կու թյան ան դամ նե

րին, իր գնա հա տան քը հայ տեց ԵՀԽին 44օ րյա պա տե
րազ մի ըն թաց քում Հա յաս տա նին եւ Ար ցա խին ցու ցա բե
րած զո րակ ցու թյան հա մար:

Վե հա փառ Հայ րա պե տը պատ վի րա կու թյան ան
դամ նե րին ներ կա յաց րեց հետ պա տե րազ մյան ծանր 
ու դժվա րին իրա վի ճա կը Հա յաս տա նում եւ Ար ցա խում՝ 
վստա հու թյուն հայտ նե լով, որ հայ ժո ղո վուրդն իր քրիս
տո նեա կան հա վա տի շնոր հիվ կհաղ թա հա րի իր առ ջեւ 
ծա ռա ցած բո լոր մար տահ րա վեր նե րը։

Զրույ ցի ըն թաց քում Հա յոց Հայ րա պետն անդ րա
դար ձավ Ար ցա խում Ադր բե ջա նի սան ձա զեր ծած պա
տե րազ մի հե տեւան քով վեր ջի նիս վե րահս կո ղու թյան 
տակ հայտն ված հայ կա կան մշա կու թա յինկրո նա կան 
ժա ռան գու թյան ոչն չաց ման եւ յու րաց ման փաս տե րին՝ 
այս առն չու թյամբ կա րեւոր նկա տե լով մի ջազ գա յին հա

մա պա տաս խան ա տյան նե րի եւ մի ջե կե ղե ցա կան տար բեր կա
ռույց նե րի կող մից Ադր բե ջա նի որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյան 
խստա գույն դա տա պար տումն ու կան խար գե լու մը։

Հան դիպ մա նը Հա յոց Հով վա պե տը պա տաս խա նեց նաեւ 
հյու րե րի հար ցե րին, որոնք առնչ վում են ար ցա խա հա յու թյան 
անվ տանգ եւ խա ղաղ կյան քի ապա հով մա նը, գե րի նե րի վե րա
դարձ ման խնդրին, տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղու թյան ու կա
յու նու թյան հաս տատ մա նը, հայ կա կան հո գեւոր ար ժեք նե րի 
պահ պա նու թյա նը եւ այդ ուղ ղու թյամբ Մայր Աթո ռի կող մից իրա
կա նաց վող աշ խա տանք նե րին։

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎԵՀԱՐԱՆՈՒՄ
Ամենայն	Հայոց	Կաթողիկոսն	ընդունեց

Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը վավերացրեց 
ԱՄՆ-ի հայոց արեւելյան 

թեմի առաջնորդի 
ընտրությունը

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 
հայ րա պե տա կան իր օրհ նու թյունն ու շնոր հա
վո րանքն է հղել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ միած նի 
միա բան Մես րոպ վրդ. Պար սա մյա նին՝ մա յի սի 
7ին գու մար ված ԱՄՆի հա յոց արեւե լ յան թե մի 
թե մա կան պատ գա մա վո րա կան ժո ղո վի ըն թաց
քում թե մա կալ առաջ նորդ ընտր վե լու կա պակ
ցու թյամբ:

Հաս տա տե լով Մես րոպ վար դա պե տի ընտ
րու թյու նը՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նրան 
մաղ թել է նա խան ձախն դիր ծա ռա յու թյամբ ար
դյու նա վո րել վստահ ված բարձր եւ պա տաս խա
նա տու առա քե լու թյու նը՝ ի խնդիր ԱՄՆի հա յոց 
արեւե լ յան թե մի ազ գա յին ու հո գեւոր կյան քի զո
րաց ման եւ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու պայ
ծա ռու թյան:

Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը վավերացրեց 

Իրաքի հայոց թեմի 
առաջնորդի ընտրությունը

Ն.  Ս.  Օ.  Տ.  Տ. 
Գա րե գին Երկ
ր ո ր դ  Ծ այ  ր ա
գ ո ւ յ ն  Պ ա տ 
ր ի ա ր ք  ե ւ 
Ամե նայն Հա յոց 
Կ ա  թ ո  ղ ի  կ ո  ս ը 
Հ ա յ  ր ա  պ ե  տ ա 
կան իր օրհ նու
թյունն ու շնոր
հա վո րանքն է 
հղե լ  Օշա կան 
վրդ. Գյուլ գյու լ յա նին՝ մա յի սի 13ին Բաղ դա դում 
տե ղի ունե ցած թե մա կան պատ գա մա վո րա կան 
ժո ղո վի ըն թաց քում Իրա քի հա յոց թե մի առաջ
նորդ ընտր վե լու կա պակ ցու թյամբ:

Հաս տա տե լով Օշա կան վար դա պե տի ընտ
րու թյու նը՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը նրան 
մաղ թել է նա խան ձախն դիր ծա ռա յու թյամբ ար
դյու նա վո րել վստահ ված բարձր եւ պա տաս խա
նա տու առա քե լու թյու նը՝ ի խնդիր Իրա քի հա յոց 
թե մի ազ գա յին ու հո գեւոր կյան քի զո րաց ման եւ 
Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու պայ ծա ռու թյան:

Համբարձման 
տոնը Մայր Աթոռ 
Ս. Էջմիածնում

Մա յի սի 26ին Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան 
Ս. Եկե ղե ցին տո նախմ բեց մեր Տեր Հի սուս 

Քրիս տո սի Համ բարձ ման տո նը: Այս տո նին հի
շա տակ վում է նաեւ 1441 թվա կա նին Ամե նայն 
Հա յոց Հայ րա պե տու թյան Աթո ռը Սիս քա ղա քից 
Ս. Էջ միա ծին փո խադր ման պատ մա կան օրը:

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 
տնօ րի նու թյամբ տե րու նի այս տո նը հռչակ վել է 
նաեւ Սուրբ Էջ միած նի ուխ տի օր:

Մայր Աթո ռի միա բա նու թյու նը Ս. Գա յա նե վան
քում մաս նակ ցեց տո նի առի թով մա տուց վող 
Պա տա րա գի սրբա զան արա րո ղու թյա նը, որին 
ներ կա էին նաեւ հա յաս տա նյան թե մի առաջ նորդ
նե րը եւ բա զում ուխ տա վոր հա յոր դի ներ։  էջ 3
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 էջ 2
Պա տա րա գիչն էր Հա յաս տա նի աստ վա

ծաշն չա յին ըն կե րու թյան գլխա վոր քար տու
ղար Եզ նիկ արք. Պետ րո սյա նը։

Իր քա րո զում սրբա զան հայ րը, անդ
րա դառ նա լով տո նի խորհր դին, մաս նա
վո րա պես նշեց. «Մարմ նա ցյալ Աստ ված 
Իր երկ րա յին գոր ծու նեու թյան ըն թաց
քում քայ լեց այն բո լոր ճա նա պարհ նե
րով, որոնք մարդ կու թյունն իր մեղ սա գոր
ծու թյամբ պղծել եւ անի ծել էր: Մեր Տերն 

օրհ նեց ու սրբա գոր ծեց այդ ճա նա պարհ
նե րը, ապա խաչ վե լուց, մա հա նա լուց եւ 
հա րու թյուն առ նե լուց քա ռա սուն օր հե
տո համ բարձ վեց՝ նա խան շե լով փրկու
թյան ուղին»։

Պա տա րա գիչ սրբա զա նը հի շեց րեց հա
վա տա վոր ժո ղովր դին, որ այ սօր նաեւ Ամե
նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սու թյան Աթո ռը Սիս 
քա ղա քից Մայր Աթոռ Ս. Էջ միա ծին փո խադ
րե լու պատ մա կան հի շա տա կու թյան օրն 
է: Եզ նիկ ար քե պիս կո պո սը, անդ րա դարձ 

կա տա րե լով Սուրբ Էջ միած նի հիմ նադր
մա նը, ընդգ ծեց Մայր Աթո ռի անու րա նա լի 
դե րա կա տա րու թյու նը հայ ժո ղովր դի ինք
նու թյան եւ ազ գա յին ար ժեք նե րի պահ պա
նու թյան գոր ծում: Հայ րա պե տա կան Աթո ռի 
փո խադր ման պատ մա կան հի շա տա կու
թյան առի թով սրբա զա նը կոչ արեց հա վա
տա ցյա լա նե րին աղոթք բարձ րաց նել նաեւ 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ան սա սան 
հով վա պե տու թյան ու կե նաց արեւ շա տու
թյան հա մար:

Հա վարտ Պա տա րա գի, հան դի սա պե
տու թյամբ Մայր Աթո ռի արա րո ղա կար գի 
եւ ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի բաժ նի 
տնօ րեն Նա թան արք. Հով հան նի սյա նի, կա
տար վեց Հայ րա պե տա կան մաղ թանք, որի 
ըն թաց քում հո գեւոր դասն ու ներ կա հա
վա տա ցյալ ժո ղո վուրդն աղոթք բարձ րաց
րեցին առ Աստ ված Մայր Աթոռ Ս. Էջ միած նի 
եւ Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե տու թյան ան
սա սա նու թյան, պայ ծա ռու թյան ու հա վերժ 
շե նաց ման հա մար:

Համբարձման տոնը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում

Հան րա պե տա կան մաղ թանք եւ այց Սար դա րա պա տի 
հու շա հա մա լիր

Մա յի սի 28ին, Հան րա պե տու թյան տո
նի առի թով, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ 

Ծայ րա գույն Պատ րիարք եւ Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սի օրհ նու թյամբ Սուրբ Գա յա
նե վան քում կա տար վեց Հան րա պե տա կան 
մաղ թանք: Արա րո ղու թյու նը հան դի սա պե

տեց Մայր Աթո ռի արա րո ղա կար գի եւ ար
տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի բաժ նի տնօ
րեն Նա թան արք. Հով հան նի սյա նը:

Հո գեւո րա կա նաց դա սը եւ ներ կա ժո ղո
վուրդն աղոթք բարձ րաց րե ցին առ Աստ ված 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան սա սա

նու թյան, խա ղաղ եւ բա րօր կյան քի հա մար: 
Մաղ թան քի ավար տին Մայր Աթոռ Ս.  Էջ
միած նի միա բան ներն այ ցե լե ցին Սար դա
րա պա տի հու շա հա մա լիր, որ տեղ Ար մա վի
րի թե մի առաջ նորդ Սիոն արք. Ադա մյա նի, 
թե մի եկե ղե ցա կան նե րի եւ Ար մա վի րի հա

մայն քա պետ Դա վիթ Խու դա թյա նի ուղեկ
ցու թյամբ եկե ղե ցա կան նե րը ծաղ կեպ սակ 
դրե ցին հու շա կո թո ղի առ ջեւ, ապա աղո
թե ցին մա յի սյան հե րո սա մար տե րում զոհ
ված քա ջոր դի նե րի հո գի նե րի հանգս տու
թյան հա մար:

Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողով Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում

Մա յի սի 17ին 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 նա խա գա հու թյամբ եւ օրհ նու
թյամբ սկսվեց Գե րա գույն հո գեւոր խորհր դի 
ժո ղով՝ ընդ լայն ված կազ մով:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ող ջույ նի 
եւ օրհ նու թյան խոս քից հե տո ժո ղո վի նիս
տերն ատե նա պե տե ցին Արեւմ տյան Եվ
րո պա յի հայ րա պե տա կան պատ վի րակ եւ 
Վա տի կա նում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
ներ կա յա ցու ցիչ Խա ժակ արք. Պար սա մյա
նը եւ Տա վու շի թե մի առաջ նորդ Բագ րատ 
եպս Գալս տա նյա նը:

Ժո ղո վի ըն թաց քում քննու թյան առն վեց 
Մայր տա ճա րի հիմ նա նո րո գու թյան եւ մյու
ռո նօրհ նու թյան կազ մա կեր պա կան աշ
խա տանք նե րի ըն թաց քը: Այս ուղ ղու թյամբ 

կա տար վա ծի վե րա բե րյալ հա մա պար փակ 
տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցեց Մայր Աթո ռի 
վա նա կան խորհր դի ատե նա պետ եւ լու սա
րա րա պետ Մու շեղ եպս Բա բա յա նը:

Ըն դու նե լով զե կույցն ի գի տու թյուն՝ 
ԳՀԽի ան դամ ներն իրենց գո հու նա կու
թյու նը հայտ նե ցին, որ Մայր տա ճա րի 
հիմ նա նո րո գու թյու նը եւ շրջա փա կի բա
րե կարգ ման աշ խա տանք նե րը մո տե նում 
են ավար տին՝ գնա հա տանք փո խան ցե
լով սրբա զան այս առա քե լու թյան ար դյու
նա վոր ման գոր ծում իրենց նպաս տը բե
րող բո լոր կա ռույց նե րին եւ ան հատ նե րին։ 
Քննար կե լով առա ջի կա մյու ռո նօրհ նու թյան 
արա րո ղու թյանն առնչ վող հար ցե րը՝ Գե
րա գույն հո գեւոր խոր հուր դը որո շեց մյու
ռո նօրհ նու թյու նը կազ մա կեր պել 2023 թվա
կա նին, երբ լրա նում է նաեւ Մայր տա ճա րի 

հիմ նադր ման 1720ա մյա կը։
Ար ցա խում տի րող իրա վի ճա կի մա

սին զե կույց ներ կա յաց րեց Ար ցա խի թե մի 
առաջ նորդ Վրթա նես եպս Աբ րա հա մյա նը՝ 
մաս նա վո րա պես անդ րա դառ նա լով առ կա 
մար տահ րա վեր նե րին եւ դրանց հաղ թա
հար մանն ի նպաստ հո գեւոր, բա րո յա հո գե
բա նա կան, հու մա նի տար եւ սո ցիա լա կան 
աջակ ցու թյան ծրագ րե րի կա րեւո րու թյա
նը։ Վրթա նես եպիս կո պո սը տե ղե կու թյուն
ներ փո խան ցեց թե մում սպա սա վո րող քա
հա նա նե րի հով վա կան ծա ռա յու թյան ու 
առա քե լու թյան վե րա բե րյալ՝ իրա զե կե լով 
երի տա սար դու թյան հո գեւոր դաս տիա րա
կու թյանն ուղղ ված ծրագ րե րի մա սին։

Ար ցա խի թե մի առաջ նոր դը նաեւ անդ
րա դարձ կա տա րեց 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 պղծման, յու րաց ման եւ ոչն չաց
ման դեպ քե րին՝ Ադր բե ջա նի որ դեգ րած այս 
քա ղա քա կա նու թյան կանխ ման գոր ծում 
կա րեւո րե լով մի ջազ գա յին հան րու թյան դե
րա կա տա րու թյու նը։

Գե րա գույն հո գեւոր խոր հուր դը գնա հա
տան քով ըն դու նեց Ար ցա խի թե մի հո գեւոր 
սպա սա վոր նե րի կող մից տար բեր ոլորտ
նե րում իրա կա նաց վող խնա մա տար նվի
րյալ գոր ծու նեու թյու նը։ Ժո ղո վա կան նե րը 
հոր դո րե ցին Հա յաս տա նի եւ Սփյուռ քի թե
մա կալ առաջ նորդ նե րին շա րու նա կել ջան
քեր ներդ նել՝ զա նա զան ծրագ րե րի մի ջո ցով 
զո րակ ցե լու Ար ցա խի ժո ղովր դին, ինչ պես 
նաեւ հա յաս տա նյան թե մե րի կող մից պար
բե րա բար ուխ տագ նա ցու թյուն ներ կազ մա
կեր պել դե պի Ար ցախ։  էջ 4
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 էջ 3
ԳՀԽն նաեւ կա րեւոր նկա տեց Ար ցա խի հո

գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ պան
մա նը նվիր ված մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով նե րի 
կազ մա կեր պու մը՝ ընդգ ծե լով խնդրի հե տեւո ղա
կան ար ծարծ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը մի ջազ
գա յին, մի ջե կե ղե ցա կան ու միջկ րո նա կան հար
թակ նե րում:

Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի թե մե րում Հա յաս
տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու կրթա
դաս տիա րակ չա կան առա քե լու թյան առա վել 
զո րաց ման վե րա բե րյալ զե կույց ներ կա յաց րեց 
Մայր Աթո ռի քրիս տո նեա կան դաս տիա րա կու
թյան կենտ րո նի տնօ րեն Զա քա րիա ծ. վրդ. 
Բա ղու մյա նը: Վեր ջինս խո սեց հան րակր թա
կան դպրոց նե րում Հայ Եկե ղե ցու պատ մու թյուն 
առար կա յի դա սա վանդ ման, առ կա խնդիր նե րի 
եւ առար կա յի ուսու ցիչ նե րի ժրա ջան ու նա
խան ձախն դիր աշ խա տան քի մա սին։

Հայր սուր բը ժո ղո վա կան նե րին տե ղե կաց
րեց Քրիս տո նեա կան դաս տիա րա կու թյան 
կենտ րո նի կող մից Հայ Եկե ղե ցու պատ մու
թյուն առար կա յի ուսու ցիչ նե րի հետ կա նո նա
վոր կազ մա կերպ վող հան դի պում նե րի, ինչ պես 
նաեւ թե մե րի քրիս տո նեա կան դաս տիա րա կու
թյան պա տաս խա նա տու նե րի հետ առ կա գոր
ծակ ցու թյան եւ նա խանշ վող հա մա տեղ ծրագ
րե րի մա սին։

ԳՀԽի ան դամ նե րը, կա րեւո րե լով հո գեւոր 
դաս տիա րա կու թյան ծրագ րե րի խթա նու մը եւ 
ազ գա յինհո գեւոր ար ժեք նե րի պատ շաճ ջամ
բու մը մա տաղ սերն դին, թե լադ րե ցին շա րու նա
կել այս ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը։ Խոր
հուր դը մաս նա վո րա պես ող ջու նեց թե մե րում 
քրիս տո նեա կան դաս տիա րա կու թյան կենտ րոն
նե րի եւ կի րակ նօ րյա դպրոց նե րի առա վել հա
մա կարգ ված գոր ծու նեու թյան կրթա կան ծրագ
րի նա խա պատ րաստ ման նա խա ձեռ նու թյու նը՝ 
հոր դո րե լով հա մա պա տաս խան մաս նա գետ
նե րի ներգ րավ մամբ ամ բող ջաց նել ծրա գի րը 
եւ հրա տա րա կու թյան պատ րաս տել անհ րա
ժեշտ կրթա կան ձեռ նարկ ներն ու տե ղե կատ վա
կան նյու թե րը։

Ժո ղո վի ըն թաց քում քննարկ վե ցին նաեւ Հա
յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցու 

վար չա կան, կա նո նա կան ու հով վա կան կյան
քին առնչ վող հար ցեր:

Անդ րա դառ նա լով աշ խար հա քա ղա քա կան 
զար գա ցում նե րին, 44օ րյա աղե տա լի պա տե
րազ մից հե տո Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի առ ջեւ 
ծա ռա ցած ար տա քին ու ներ քին մար տահ րա
վեր նե րին՝ տի րող մտա հո գիչ իրա վի ճա կի առն
չու թյամբ Գե րա գույն հո գեւոր խոր հուր դը հան
դես եկավ առան ձին հայ տա րա րու թյամբ։

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԽՈՐՀՐԴԻ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

— Ադր բե ջա նա կան իշ խա նու թյուն նե րը շա
րու նա կում են իրենց դա տա պար տե լի թշնա
մա կան վե րա բեր մուն քը Հա յաս տա նի, Ար
ցա խի եւ հայ ժո ղովր դի հան դեպ: Եռա կողմ 
հայ տա րա րու թյան ստո րագ րու մից հե տո Ադր
բե ջա նը պար բե րա բար սադ րանք ներ է հրահ
րում Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի սահ ման նե րին, 
թի րա խա վո րում նաեւ խա ղաղ բնակ չու թյա նը, 
շա րու նա կում է պա հել ռազ մա գե րի նե րին, իր 
վե րահս կո ղու թյան տակ հայտն ված տա րածք
նե րում ոչն չաց նում եւ յու րաց նում հայ կա կան 
հո գեւոր ու մշա կու թա յին ժա ռան գու թյու նը,

— Աշ խար հա քա ղա քա կան իրա դար ձու
թյուն նե րի հա մա տեքս տում ՀՀ իշ խա նու թյուն

նե րին եւ հա մազ գա յին կա ռույց նե րին հարկ 
է զգո նու թյուն դրսեւո րել, որ պես զի Ար ցա խի 
ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման իրա վուն քը սա կարկ
ման առար կա չդառ նա,

— Խա ղա ղու թյու նը չի կա րող հաս տատ վել 
ազ գա յին ար ժա նա պատ վու թյան նվաս տաց
ման հաշ վին, հայ րե նի պե տու թյան տա րած
քա յին ամ բող ջա կա նու թյան հան դեպ չդա
դա րող ոտնձ գու թյուն նե րի, ռազ մա գե րի նե րի 
առ կա յու թյան, Ադր բե ջա նի շա րու նա կա կան 
սպառ նա լիք նե րի եւ հա յա տյա ցու թյան քա
րոզ չու թյան պայ ման նե րում։ Խա ղա ղու թյու
նը պետք է հիմն վի ար դա րու թյան, ար ժա նա
պատ վու թյան եւ իրա վունք նե րի հարգ ման 
սկզբունք նե րի վրա,

— Ան կախ առ կա ճնշում նե րից եւ ար տա քին 
սպառ նա լիք նե րից, առա վել եւս ներ հա սա
րա կա կան բեւե ռաց վա ծու թյան պայ ման նե
րում, ՀՀ եւ ԱՀ իշ խա նու թյուն նե րը հարկ է, որ 
չձեռ նար կեն հա յոց ան կախ պե տա կա նու թյու
նը եւ Ար ցա խի ապա գան վտան գող քայ լեր, 
չդրսեւոր վի զի ջո ղա կա նու թյուն ազ գի հիմ նա
րար իրա վունք նե րի եւ պատ մա կան ար դա րու
թյան հե տապնդ ման հանձ նա ռու թյան մեջ։

Գե րա գույն հո գեւոր խոր հուր դը, խիստ 
մտա հոգ ված ստեղծ ված բար դա գույն իրա

վի ճա կով, հայ րե նի քում տեղ գտնող ներ քա
ղա քա կան զար գա ցում նե րով եւ ապա վի նե լով 
Բարձ րյալ Տի րոջ ողոր մու թյա նը եւ մեր ժո
ղովր դի իմաս տու թյա նը, հոր դո րում է՝

— Առաջ նա յին նկա տել ազ գա յին եւ պե տա
կան շա հը, գոր ծել խղճի մտոք եւ պա տաս խա
նատ վու թյամբ, խնդիր նե րի ար ժա նա պա տիվ 
լու ծում նե րը փնտրել բա ցա ռա պես մեր հա
մընդ հա նուր կա մար տա հայտ ման ու հա մա
խո հու թյան մեջ,

— Հայ րե նի քում թե Սփյուռ քում ամե նայն 
ջանք ի գործ դնել զո րաց նե լու մեր ազ գա յին 
միա բա նու թյու նը՝ վե րաց նե լով պա ռակ տող 
հատ վա ծա կա նու թյու նը, լծվե լու հայ րե նի քի 
հզո րաց մա նը, մի ջազ գա յին հար թակ նե րում 
եւ ամե նուր հե տեւո ղա կա նո րեն բարձ րա ձայ
նե լու մեր ժո ղովր դի իրա վունք նե րի ոտ նա
հար ման մա սին, հե տա մուտ լի նե լու Հա յոց 
ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գա յին ճա նաչ մա նը 
եւ հա տուց մա նը, պայ քա րե լու հա նուն մեր 
ինք նու թյան ու հո գեւորազ գա յին ար ժեք նե
րի պահ պա նու թյան,

— Ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում, 
խա ղաղ հա վաք նե րին, ան կախ քա ղա քա կան 
հա յացք նե րից կամ պաշ տո նա կան գոր ծա
ռույթ նե րից, դրսեւո րել հան դուր ժո ղա կա նու
թյուն, օրի նա պա հու թյուն, հար գանք մի մյանց 
իրա վունք նե րի նկատ մամբ՝ բա ցա ռե լով որեւէ 
տե սա կի բռնու թյուն, ան հա մա չափ ուժի կի րա
ռում, սադ րանք եւ օրի նա խախ տու թյուն։ Ատե
լու թյան խոս քը, վի րա վո րան քը եւ թշնա ման քի 
հրահ րու մը եր բեք բա րիք չեն կա րող լի նել։

Գե րա գույն հո գեւոր խոր հուր դը կոչ է անում 
հա վա տա վոր մեր աշ խար հաս փյուռ ժո ղովր
դին շա րու նա կել աջա կից ու սա տար լի նել 
Ար ցա խի մեր քույ րե րին եւ եղ բայր նե րին եւ 
պատ րաս տա կամ հանձ նա ռու թյուն նե րով 
նպաստ ու ներդ րում բե րել Ար ցա խի Հան րա
պե տու թյան զո րաց մա նը, խա ղաղ ու ապա
հով կյան քին։

Աղո թում ենք մեր երկ րի խա ղա ղու թյան ու 
առա ջըն թա ցի հա մար եւ հայ ցում Բարձ րյալն 
Աստ ծու օրհ նու թյունն ու զո րակ ցու թյու նը 
մեր ժո ղովր դին։

Թող հայ րե նի քի հա մար աղոթ քը մշտա
հունչ լի նի մեր ազ գի զա վակ նե րի շուր թերին։

Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողով Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում

Վիեննայում տեղի ունեցավ «Մշակույթը հակամարտության մեջ. 
Հարավային Կովկասն այսօր» խորագրով միջազգային գիտաժողովը

Մա յի սի 13—14ին 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 
Սուրբ Էջ միած նի Ար ցա խի հո գեւորմշա կու թա
յին ժա ռան գու թյան պահ պա նու թյան հար ցե րով 
գրա սե նյա կի՝ Ավստ րիա յի կո մի տեն Վիեն նա
յի պատ մա կան ար վեստ նե րի թան գա րա նում 
նա խա ձեռ նեց «Մշա կույ թը հա կա մար տու թյան 
մեջ. Հա րա վա յին Կով կասն այ սօր» խո րագ րով 
մի ջազ գա յին գի տա ժո ղովքննար կու մը, որի 

առանց քում Ար ցա խի մշա կու թա յին ժա ռան գու
թյան պաշտ պա նու թյա նը եւ պահ պան ման հիմ
նախն դիր նե րին առնչ վող հար ցերն էին։

Գի տա ժո ղո վը բաց վեց Մայր Աթո ռի՝ Ար ցա
խի հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
պահ պա նու թյան հար ցե րով գրա սե նյա կի՝ 
Ավստ րիա յի կո մի տեի ղե կա վար դոկ տոր Յաս
մին ԴումԹրա գու տի խոս քով։ Նո րին Սրբու
թյան օրհ նու թյան եւ ող ջույ նի խոսքն ըն թեր ցեց 
Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յի եւ Շվե դիա յի հայ
րա պե տա կան պատ վի րակ Տի րան եպս Պետ
րո սյա նը։ Մաս նա կից նե րին իր ող ջույ նի խոս քը 
հղեց նաեւ Ավստ րիա յում Հա յաս տա նի ար տա
կարգ եւ լիա զոր դես պան Ար մեն Պա պի կյա նը։

Այ նու հե տեւ զե կույց նե րով հան դես եկան 
ԱՄՆի արեւմ տյան թե մի առաջ նորդ Հով նան 
արք. Տեր տե րյա նը, Ար ցա խի թե մի առաջ նորդ 

Վրթա նես եպս Աբ րա հա մյա նը եւ Մայր Աթո ռի՝ 
Ար ցա խի հո գեւորմշա կու թա յին ժա ռան գու
թյան հար ցե րով գրա սե նյա կի տնօ րեն Գա րե գին 
վրդ. Համ բար ձու մյա նը։

Օտա րերկ րյա եւ հայ բա նա խոս ներն ընդգ
ծե ցին, որ 44օ րյա պա տե րազ մի ըն թաց քում 
եւ նո յեմ բե րի 9ից ի վեր Ար ցա խի գրա վ յալ 
շրջան նե րում Ադր բե ջա նի կող մից հայ քրիս տո
նեա կան մշա կույ թի ոչն չաց ման եւ աղ ճատ ման 
բազ մա թիվ դեպ քեր են ար ձա նագր վել, որոնք 

վկա յում են հայ կա կան հո գեւոր ժա ռան գու թյան 
հետ քի վե րաց ման՝ ադր բե ջա նա կան պե տա կան 
քա ղա քա կա նու թյան մա սին։ Ադր բե ջա նա կան 
պե տու թյան այս հան ցա վոր քա ղա քա կա նու
թյան վկա յու թյուն նե րը ներ կա յաց վե ցին փաս
տագ րա կան նյու թե րի տես քով՝ ար բա նյա կա յին 
լու սան կար ներ, տե սագ րու թյուն ներ եւ այլն։ Այս 
ամենն ան հեր քե լի հիմք է տա լիս պնդե լու, որ 
հայ կա կան մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան հան
դեպ իրա կա նաց վում է հա մա կար գա յին վան
դա լիզմ, եւ մի ջազ գայ նո րեն պա հան ջե լու այս 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դա տա պար տումն ու 
կան խար գե լու մը՝ ի պաշտ պա նու թյուն Ար ցա
խում հա մաշ խար հա յին մշա կույ թի քրիս տո
նեա կան ժա ռան գու թյան։

Բա նա խոս նե րը ներ կա յաց րե ցին մի ջազ գա
յին իրա վուն քի գոր ծի քա կազ մե րի գոր ծարկ ման 

մի ջո ցով մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան պաշտ
պա նու թյան տար բեր նա խա ձեռ նու թյուն ներ, 
որոնք կա րող են օրի նա կե լի լի նել Ար ցա խի պա
րա գա յում։ Ման րա մասն անդ րա դարձ կա տար
վեց ՄԱԿի ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գա յին 
դա տա րա նի՝ 2021 թ. դեկ տեմ բե րին կա յաց րած 
վճռին, հա մա ձայն որի՝ Ադր բե ջա նը պար տա
վոր վում է հրա ժար վել Ար ցա խում հայ կա կան 
մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան ոչն չաց ման 
իր քա ղա քա կա նու թյու նից։

Բա նա խոս նե րը ներ կա յաց րե ցին նաեւ հո
գեւոր ժա ռան գու թյան պահ պան մանն ու 
խնդիր նե րի վեր հան մանն ուղղ ված մի ջազ
գա յին եւ հայ կա կան նա խա ձեռ նու թյուն ներ։ 
Մի ջազ գա յին «Կա պույտ վա հա նի» հիմ նա
դիր նա խա գահ Կառլ Հաբս բուր գը՝ որ պես մի
ջո ցառ ման հա մա կազ մա կեր պիչ, ան թա քույց 
քննա դա տա կան գնա հա տա կան տվեց ադր բե
ջա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին՝ կա րեւո րե լով 
հայ մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րի, ինչ պես նաեւ 
բա նա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում մշա
կու թա յին ժա ռան գու թյան պահ պան ման հմտու
թյուն նե րի եւ մի ջազ գա յին փոր ձի փո խան ցումն 
ու կի րա ռու մը։ Վեր ջինս ար ձա նագ րեց, որ ըն
թաց քի մեջ է Հա յաս տա նում «Կա պույտ վա հա
նի» ազ գա յին կո մի տեի կազ մա վո րումն ու պաշ
տո նա կան գրան ցու մը, ին չը հնա րա վո րու թյուն 

կըն ձե ռի մի ջազ գա յին կա ռույ ցին ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի եւ աղետ նե րի պայ ման նե
րում վտանգ ված մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 
պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված գոր ծու նեու թյուն 
ծա վա լել տա րա ծաշր ջա նում։

Բա նա խոս նե րի թվում էին նաեւ Հա յաս տա
նից ժա մա նած չորս մաս նա կից՝ «Հայ կա կան 
ճար տա րա պե տու թյունն ուսում նա սի րող հիմ
նադ րա մի» փոխտ նօ րեն, ճար տա րա գետ Րաֆ
ֆի Քոր թո շյա նը, «Մշա կու թա յին ժա ռան գու թյան 

զար գաց ման հիմ նադ րա մի» գոր ծա դիր տնօ րեն 
Անի Ավա գյա նը, Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա
տե նա դա րա նի մի ջազ գա յին կա պե րի ավագ 
մաս նա գետ Սո նա Բա լո յա նը եւ վա վե րագ րող 
ռե ժի սոր Սե դա Գրի գո րյա նը, որը ներ կա յաց րեց 
«Մշա կու թա յին հա կա մար տու թյուն» վա վե րագ
րա կան ֆիլ մը:

Գի տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ
վեց նաեւ Վիեն նա յի Մխի թա րյան միա բա նու
թյան գրա դա րա նում պահ վող՝ Ար ցա խում տար
բեր ժա մա նակ նե րում ստեղծ ված ձե ռա գիր ու 
տպա գիր մա տյան նե րի եւ ուշագ րավ այլ նյու թե
րի ցու ցա հան դես։

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի
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Մայր Աթո ռը քրիս տո սա հիմն ար մատ նե րուն մօտ
«Ամեն հա յի սրտից բղխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աս տուած.
Եր կար կեանք տուր Հայ րա պե տին,
Եր կար օրեր Հա յոց Հօր.
Տէր, ան սա սան պա հիր դու միշտ
Քո իսկ հիմ նած Մայր Աթոռ»։

Ամէն ան գամ, որ կը կրկնուի այս մաղ թեր գը, հայ հա ւա
տա ցեա լը իր սրտի խոր հուրդ խո րի նին մէջ եր կիւ ղով 

ու ոգեւո րու թեամբ կ’ող ջու նէ Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե
տա կան Աթո ռը։ Պարզ տո ղեր չեն, որ մաղ թեր գի մէջ կը 
նշուին, այլ իւ րա քան չիւր տող իր նշա նա կու թիւ նը, կշիռ քը 
եւ զօ րու թիւ նը ունի։ Կը ներշն չէ հայ հա ւա տա ցեա լին այս 
տո ղե րը, որ  հա ւա տա ցեա լը փա կէ իր աչ քե րը եւ սկսի ճա
նա պար հոր դել դէ պի ան ցեալ ու խո կայ Մայր Աթո ռով եւ 
Ս. Էջ միա ծի նով։

Կ’առաջ նոր դեն այս բա ռե րը, որ  հայ հա ւա տա ցեա լը 
աղօթք բարձ րաց նէ առ Աս տուած իր եկե ղեց ւոյ բարձ րա
բեր դին ան սա սա նու թեան եւ Ս. Աթո ռոյ գա հա կալ Ամե
նայն Հա յոց Վե հա փառ Հայ րա պե տին արեւ շա տու թեան 
հա մար։ Ահա, Համ բարձ ման տօն մը եւս հա սած է, եւ 
վերս տին առիթ է այս մաղ թեր գը եր գե լու եւ մե րօ րեայ ժա
մա նակ նե րու մար տահ րա ւէր նե րուն մօտ աղօ թե լու վասն 
Ս. Էջ միած նի։

Տար բեր առիթ նե րով կրկնուած այս հիաս քանչ տո ղե րը 
Համ բարձ ման տօ նին ան գամ մը եւս կը կրկնուին, եւ հա
ւա տա ցեալ ներ այս ան գամ կը վեր յի շեն Հայ րա պե տա կան 
Ս. Աթո ռին իր քրիս տո սա հիմն ար մատ նե րուն միաց ման 
աւե տի սը։ Տէր Յի սուս Քրիս տո սի Ս. Յա րու թեան յա ջոր
դող քա ռա սու նե րորդ օրը, ըստ Ս. Գրա յին, տե ղի ունե ցաւ 
Համ բարձ ման մե ծահ րաշ դէպ քը (Գործք Ա 6—11), եւ այս յի
շա տա կու թիւ նը վե րա ծուե ցաւ Քրիս տո սով բարձ րա նա լու, 
անձ նա կան եւ հա ւա քա կան վե րելք նե րու կեդ րո նա նա լու, 
դէ պի Աս տուած եւ աս տուա ծա յի նին ուղ ղուե լու տօն։

Իսկ քրիս տո նէա կան իմաս տով կա րեւո րա գոյն տօ նե րէն 
միոյն յի շա տա կին եկաւ միա նալ Ս. Էջ միած նի յի շա տա կը՝ 
ի թուին 1441ին, պատ մու թեան էջե րուն մէ ջէն յի շեց նե լով 
Մայր Աթո ռին վե րա դար ձը դէ պի քրիս տո սա հիմն Ս. տա
ճար՝ Ս. Էջ միա ծին եւ Մայր Աթո ռին բար ձա ցու մը՝ քրիս տո
սա յի նով։

Մե ծա հան դէս յի շա տա կու թիւն մըն էր սա, քա նի 5րդ դա
րուն դէ պի Դուին ճամ բոր դած եւ աւե լի քան հա զար տա րի
ներ ինչինչ պատ ճառ նե րով թա փա ռա կան շրջած Ամե նայն 
Հա յոց Հայ րա պե տու թիւ նը ի վեր ջոյ վե րա դար ձած էր իր 
առա ջին իսկ հիմ նադ րուած վայ րը։ Անու րա նա լի է, թէ Հայ 
Եկե ղե ցին մնա ցած է իր բարձր պատ նէ շին վրայ եւ առաջ
նորդ դար ձած իր ժո ղո վուր դին, սա կայն թա փա ռա կա նու
թիւ նը եւ քա ղա քա կան պատ ճառ նե րը յատ կա պէս դուռ 
բա ցած են, որ նա խա մե ծար Աթո ռը նաեւ եւս ունա նայ պէս

պէս փոր ձու թիւն ներ, յատ կա պէս Հայ Եկե ղեց ւոյ նուի րա պե
տու թեան մէջ իր ունե ցած կար գա վի ճա կին մէջ։

Իսկ Վա ղար շա պատ քա ղա քին մէջ 28 մա յիս 1441 թուին 
տե ղի ունե ցած ազ գա յինեկե ղե ցա կան ժո ղո վի որո շու մէն 
յե տոյ հայ րա պե տա կան գահ բարձ րա ցած Կի րա կոս Կա
թո ղի կո սը, իր Վի րա պե ցի կո չու մով, պատ մու թեան էջե
րուն առ ջեւ, կար ծէք, ըսել կ’ուզէր, թէ թա փա ռա կա նու թիւ նը 
«մուտն ի Խոր վի րապ» էր Մայր Աթո ռին, իսկ Ս. Էջ միած նի 
մէջ վե րա հաս տա տու թիւ նը եւ թա փա ռա կա նու թե նէ փրկու
թիւ նը՝ «ելն ի վի րապէն»։

Բարձ րաց ման գա ղա փա րը չէ՞ մի թէ սա՝ վա րէն դէ պի վեր, 
հե ռու էն դէ պի մօտ, դուր սէն դէ պի տուն։

Պատ մա կան իրո ղու թիւնն այս երե սա կով մեծ ուրա խու
թիւն կ’առ թէ հայ հա ւա տա ցեա լին, սա կայն միեւ նոյն ժա մա
նակ յի շեց նե լով, թէ Մայր Աթո ռը ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
ան ցած է «նեղ եւ ան ցուկ» ճա նա պար հէն, «փո թոր կա լից 
ծո վե րէն», «աշ խար հա սա սան փոր ձու թիւն նե րէն» եւ «քայ
քա յիչ քա մի նե րէն»։ Սա կայն այս բո լո րին մէջ մնա ցեր է 
ամուր եւ կա յուն, քա նի հաս տա տուեր է իր ան դրա նիկ եւ 
օրհ նուած հիմ քե րուն վրայ՝ Ս. Էջ միած նի շու քին ներ քեւ։

Եւ այ սօր ահա հա սած ենք 2022 թուի Համ բարձ ման տօ
նին եւ կը յի շենք աւե լի քան 580 տա րուան պատ մու թիւն 
մը, որուն կեդ րո նա կան կի զա կէ տը դար ձած է Ամե նայն Հա
յոց Հայ րա պե տա կան Ս. Աթո ռը։ Այ սօր եւս որ պէս Հայ Եկե
ղեց ւոյ բա բա խող սիրտն ու իմաս տուն միտ քը, իր մօտն 
ունե նա լով նուի րա պե տա կան Աթոռ նե րը, կը շա րու նա կէ հո
վուել ի սփիւռս աշ խար հի հա յու թեան։

Ս. Աթո ռը մի թէ ներ կա յիս եւս չանց նի՞ր «աշ խար հա սա
սան փոր ձու թիւն նե րէ» եւ աւե լին՝ «ազ գա սա սան փոր
ձանք նե րէ»։ Սա կայն, փառք Ամե նա կա լին, որ ներ կա յիս եւս 
Աթո ռը կա յուն է, առա քե լու թիւ նը՝ հաս տատ, տես լա կա նը՝ 
պայ ծառ, եւ ծա ռա յու թիւ նը՝ մշտա կան։ Ահա այս առի թով է, 
որ կը կրկնենք մաղ թեր գը՝ ըսե լով. «Տէ՛ր, ան սա սան պա հիր 
դու միշտ Քո իսկ հիմ նած Մայր Աթոռ»։

Ան ցած է աւե լի քան 580 տա րի, եւ այ սօր Ամե նայն Հա
յոց Կի րա կոս Կա թո ղի կո սին ար ժա նըն տիր յա ջորդն է 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Բ Ամե նայն Հա յոց Վե հա փառ Հայ
րա պե տը, որ 22 տա րիէ  ի վեր, ի ձե ռին ունե նա լով հայ րա
պե տա կան մա կա նը, կը հո վուէ ազգս հա յոց՝ ի պան ծա
ցումն Հայ Եկե ղեց ւոյ եւ ի փառ քա ւա ճումն Մայր Աթո ռոյ։

Ս. Թա դէ ո սի եւ Ս. Բար թո ղի մէ ո սի առա քե լու թեամբ պա
րար տա ցեալ Լու սա ւոր չի գա հը իր գա հա կա լով կը շա րու
նա կէ ըն դար ձա կել իր ծա ւա լուն գոր ծու նէու թիւ նը։ Ահա 
այս առի թով է, որ կը կրկնենք մաղ թեր գը՝ ըսե լով. «Եր կար 
կեանք տուր Հայ րա պե տին, // Եր կար օրեր Հա յոց Հօր»։

Եւ այս բո լո րին մէջ, ահա, Վա ղար շա պա տի հա մա հայ
կա կան տան մէջ շնչե լով Ս. Էջ միա ծի նը եւ զգա լով Մայր 
Աթո ռոյ ար մատ նե րու զօ րու թիւ նը՝ կրնամ ըսել՝ իր ար մատ
նե րուն վրայ հաս տա տուած Մայր Աթո ռը զար գա ցած է տա

րի ներ շա րու նակ թէ՛ նիւ թա կան հա մա լի րով եւ թէ՛ բա րո յա
կան առա քե լու թեամբ։

Ամե նայն Հա յոց Վե հա փառ Հայ րա պե տը, ըլ լա լով նա
ւա պե տը այս «հա յոց Նո յեան տա պա նին», կը շա րու նա կէ 
առաջ նոր դել մե րազն ժո ղո վուր դը, նոյ նիսկ պատ մու թեան 
դժուա րին այս ժա մա նա կա հա տուա ծին։ Երբ կը լսուին հա
մա վա րակ նե րու ձայ ներ, պա տե րազմ նե րու ձայ ներ եւ տեղ
տեղ սո վա ծու թիւն, Մայր Աթոռ Ս. Էջ միա ծի նը կը փոր ձէ 
խա ղա ղու թիւն հասց նել իր ժո ղո վուր դին։

Ուստի աղօ թող ենք բո լորս, որ ծաղ կեալ մնայ ազ գիս Վե
հա փառ Հայ րա պե տին մա կա նը, եւ Սուրբ Աթո ռը մնայ սնու
ցա նող ու մայ րը մե րազն ժո ղո վուր դին։ Այ սու կը կրկնենք 
միա տեղ. «Օրհ նես ցի եւ պահ պա նես ցի եւ նա խա խնա մեալ 
պա հես ցի Հայ րա պե տու թիւն Ամե նայն Հա յոց եւ Մայր Աթոռն 
մեր որ ի Ս. Էջ միա ծին, հան դերձ որդ ւովք իւ րովք որք ի 
սփիւռս աշ խար հի». Ամէն։

Յա րու թիւն աբղ. ՏԱ ՄԱ ՏԵ ԱՆ
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Ներ սես Շնոր հա լու ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րի հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյան 

հա մար կա րեւոր է այն պատ մա կան ժա մա
նա կաշր ջա նի պատ կե րու մը, որում ապ րել 
եւ ստեղ ծա գոր ծել է հե ղի նա կը։ 1045 թվա
կա նին Անիի ան կու մով դա դա րեց Բագ
րա տու նյաց թա գա վո րու թյան գո յու թյու նը, 
եւ երկ րի մեծ մա սն ան ցավ Բյու զան դիա յի 
տի րա պե տու թյան տակ։ Մինչ թա գա վո րու
թյան վե րաց մա նը հաս նե լը՝ Բյու զան դիան 
վա րում էր նենգ եւ, ինչ պես հե տա գա յում 
պարզ դար ձավ, ոչ միայն Հա յաս տա նի, 
այ լեւ իր հա մար ան հե ռա տես ու կոր ծա
նա րար քա ղա քա կա նու թյուն. հայ բնակ չու
թյու նը գաղ թեց վում էր դե պի Փոքր Ասիա, 
Ասո րիք ու Կի լի կիա։ Դա նմա նը չու նե ցող 
զանգ վա ծա յին մի ար տա գաղթ էր, որին են
թա կա էին հա սա րա կու թյան բո լոր խա վե րը։ 
Չկա րո ղա նա լով պա հել իրենց իշ խա նու
թյան սահ ման նե րը կամ կա շառ վե լով՝ հայ 
իշ խան նե րը փո խա նա կում էին իրենց հայ
րե նի հո ղե րը Բյու զան դիա յի տի րա պե տու
թյան տակ գտնվող այլ տա րածք նե րի հետ։ 
Դեռ 1021 թվա կա նին Սե նե քե րիմ Արծ րու նին 
ամ բողջ Վաս պու րա կա նը հանձ նում է Բյու
զան դիա յին եւ տե ղա փոխ վում Սե բաս տիա։ 
Անա նուն Արծ րու նու տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ 
իշ խանն իր հետ տա նում է 14 հա զա րա նոց 
զորք՝ իրենց կա նանց ու երե խա նե րի հետ։ 
Այս կոր ծա նա րար ար տա գաղ թը նոր թափ 

է ստա նում նախ Բագ րա տու նյաց թա գա վո
րու թյան կոր ծան ման, ապա սել ջուկթուր
քե րի ներ խուժ ման հե տեւան քով։ Աս տի ճա
նա բար 11րդ դա րի երկ րորդ կե սին հա յե րը 
Կի լի կիա յում բնակ չու թյան մե ծա մաս նու
թյուն են դառ նում եւ սկսում ստեղ ծել իշ
խա նու թյուն ներ։ 1080 թվա կա նին Ռու բեն 
իշ խանն ապս տամ բում է Բյու զան դիա յի 
դեմ եւ Լեռ նա յին Կի լի կիա յում ստեղ ծում 
ան կախ իշ խա նու թյուն։ Բյու զան դիան ամեն 
կերպ փոր ձում էր վե րաց նել այս ան կա
խու թյու նը, ին չը 1137—1145 թվա կան նե րին 
հա ջող վում է, բայց հա յե րը շա րու նա կում 
են պայ քա րել, վե րա կանգ նում են իշ խա նու
թյու նը, իսկ 1198 թվա կա նին Լեւոն Երկ րոր
դը հռչա կում է Կի լի կիա յի թա գա վո րու թյու
նը։ Սա կայն Կի լի կիա յում եւս հա յե րը չորս 
կող մից շրջա պատ ված էին թշնա մի նե րով։ 

Բա ցի Բյու զան դիա յից՝ հայ իշ խան նե րը շա
րու նակ բախ ման մեջ էին Իկո նիա յի սուլ
թա նու թյան, սել ջուկթուր քե րի եւ խա չա
կիր նե րի հետ։ Կի լի կիա յի հա յոց բեր դերն 
անընդ հատ են թարկ վում էին հար ձա կում
նե րի, ուս տի ան կա խու թյու նը պահ պա նե լու 
հա մար հա յերն ստիպ ված էին զեն քը ձեռ
քից վայր չդնել։ Ահա այս պի սի պատ մա քա
ղա քա կան ժա մա նա կաշր ջա նում է ապ րել 
ու ստեղ ծա գոր ծել Ներ սես Շնոր հա լին։

Զանգ վա ծա յին ար տա գաղ թին մաս նակ
ցում էր նաեւ հո գեւոր դա սը։ Հաս տատ
վե լով Կի լի կիա յում՝ իշ խան նե րի հո վա նու 
ներ քո սկսում են կա ռուց վել բազ մա թիվ 
վան քեր, սկսվում է հո գեւորմշա կու թա յին 
վե րել  քի ժա մա նա կաշր ջան։ Կի լի կիա յում 
վան քե րին կից ստեղծ վում են բազ մա թիվ 
դպրոց ներ, որոն ցից հատ կա պես նշա նա
վոր էին Սեւ լե ռան, Դրա զար կի, Մեծ քա րի, 
Սկեւ ռա յի, Սսի դպրոց նե րը։ Հո գեւոր այդ 
վե րելքն սկզբնա վո րող եւ դրան ուղ ղու
թյուն տվող հիմ նա կան գոր ծիչ նե րից մեկն 
էլ Ներ սես Շնոր հա լին էր։ Վեր ջինս իր ողջ 
կյանքն ու ստեղ ծա գոր ծու թյու նը նվի րել է 
պե տա կա նու թյան կա յաց ման, հա սա րա
կու թյան կրթու թյան ու դաս տիա րա կու թյան 
գոր ծին։ Դժվա րին գործ էր այդ դժնդակ 
ժա մա նակ նե րում ժո ղովր դի կրթու թյան 
իրա կա նա ցու մը. «Քան զի շրջել առ ամե նե
սեան՝ ընդ ամե նայն կող մանս աշ խար հի, 
եւ քա րո զել զբանն Աս տու ծոյ.... ան կա րե
լի է՝ յա ղագս ժա մա նա կիս չա րու թեան եւ 

բազ միշ խա նու թեան։ Եւ քա ղաք թա գա ւո
րա կան եւ բազ մա ժո ղով ոչ գոյ ազ գի մե
րում, որ պէս զի ան դա նօր նստե լով յա թոռ 
հայ րա պե տու թեան եւ վար դա պե տու թեան՝ 
ուսու ցա նէաք ժո ղովր դեան մե րոյ.... Այլ 
եմք իբ րեւ զայ ծեամն յոր սոր դաց եւ ի շանց 
փա խու ցեալք՝ ի քա րան ձա ւիս յայս բնա կե
լով....» (Ներ սէս Շնոր հա լի, Թուղթ ընդ հան
րա կան, Երեւան, 1995, էջ 60)։ Այս դժվա
րու թյուն նե րի պատ ճա ռով եր բեմն անհ նար 
էր դառ նում ան ձամբ ուսու ցա նել եւ խրա
տել, ուս տի «խօս քի փո խա րէն մեր գրա
ծով ենք խօ սում բո լոր նրանց հետ, ով քեր 
լսե լու ականջ ունեն» (նույն տե ղում, էջ 62)։ 
Իր այս մո տեց մա նը ողջ կյան քում հա վա
տա րիմ լի նե լով՝ Շնոր հա լին հա սա րա կա
կան ակ տիվ գոր ծու նեու թյա նը զու գա հեռ 
հա սա րա կու թյա նը կրթեց ու դաս տիա րա
կեց իր եր կե րով։

«Վի պա սա նու  թ յո ւն»  պոե մը  Ներ
սես Շնոր հա լու երա խայ րիքն է՝ գրված 
1121 թվա կա նին։ Պոե մի ամ բող ջա կան խո
րա գիրն է՝ «Շա րագ րու թիւն հո մե րա կան վի
պա սա նու թեամբ սակս Հայ կա զանցն սե ռի 
եւ Ար շա կու նեացն զար մի՝ ի սկզբանցն մինչ 
ի վախ ճան, առա սա ցեալ Ներ սէ սի՝ եղ բօր 
կա թո ղի կո սի Հա յոց տեառն Գրի գո րի սի, յիւ
րա կանսն նախ նիս, ի համ բա կու թեան ելով 
տիս»։ Պոե մի պահ պան ված ամե նա հին 
ձե ռա գիրն ըն դօ րի նակ ված է 1284 թ. Ադա
նա յում՝ գրիչ Քու ռա թի կող մից՝ իշ խան Օշի
նի հա մար։  էջ 8

Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունների 
մանկավարժական բնույթը

«Վիպասանութիւն պոեմը»՝ որպես հայ ժողովրդի պատմության դասագիրք
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Սկիզ բը՝ թիվ 7—9

Ի վեր ջո, Թուր քիա յի արեւել  քը՝ պատ մա
կան Հա յաս տա նի ամ բողջ տա րած քով, 

բռնկվում է հայ եւ քուրդ ուժե րի ապս տամ
բու թյամբ, եւ նրանք իրենց ձեռքն են վերց
նում բո լոր մեծ քա ղաք նե րը. «Բո լո րը կռուի 
ելած են մեր պա պե րու աշ խար հէն թուր քը 
քշե լու» (էջ  731): Հա մաս տե ղի վի պա կան 
պատ կե րա ցում նե րի մեջ ստեղծ վում է Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, եւ երկ րի 
մայ րա քա ղաք է հռչակ վում Կա րի նը («Նոր 
տա րի» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ նույնն էր 
երա զում նաեւ Ռ. Պատ կա նյա նը): Թուր քիա յի 
մնա ցոր դը դառ նում է հաշ ման դամ մար մին: 
Վար դա ձո րում նոր եկե ղե ցի է կա ռուց վում եւ 
Մար տի կի անու նով օծ վում սուրբ Մար տի րոս:

Այս տեղ մի ջար կու թյուն. Թա փա ռա կա նը 
(Գեւորգ Հա լա ջյան, 1885—1966) իր ամ բողջ 
գոր ծու նեու թյամբ հայքուրդ դա շինքն էր 
քա րո զում: Դրա վկա յու թյուն են նախ՝ նրա 
«Դե պի կա խա ղան» վե պը (տպագր վել է), որ 
թուր քա կան բան տում նրա մե կու սաց ման 
եռա մյա օրագ րա յին գրա ռումն է՝ եղեռ նից 
հե տո հա յու թյան եւ Հա յաս տա նի մա սին, եւ 
ապա՝ «Դեր սի մի հա յե րի ազ գագ րու թյու
նը» ուսում նա սի րու թյու նը (Երեւան, 1973): 
Հա մաս տեղն այս հրա տա րա կու թյուն նե րին 
ծա նոթ լի նել, բնա կան է, չէր կա րող, բայց 
գա ղա փա րի ընդ հան րու թյու նը նոր ման րա
մաս ներ բա ցա հայ տե լու պա հանջ ունի:

Վեպն սկսվում է Բեր դա կի վան քի նո րոգ
ման տե սա րա նով եւ ավարտ վում վան քի 
վար պե տից սեր ված Մար տի կի հի շա տա կին 
կա ռուց վող եկե ղե ցիով: Շի նա րար վար պե
տը պետք է լի ներ Մար տի կի ուսու ցիչ Մա կա
րը, որն այս քան ժա մա նակ Փոքր Մհե րի պես 
փակ վել էր Բարձ րա հա յաց վան քում:

Բո լոր ուժե րը հա վաք վում են Վար դա ձո
րում՝ նշե լու հաղ թա նա կը, որ դառ նում է հա
մա ժո ղովր դա կան տո նախմ բու թյուն եւ է՛լ 

ավե լի թե ժա նում, երբ, ինչ պես հին հու նա
կան թատ րո նում էր, լուր են բե րում, թե վեր
ջա պես հանձն վել է թուր քե րի հրա մա նա տար 
Սե լիմ բին բա շին: Իսկ Զեյ նապն ապ րող նե րի 
մեջ Մար տի կին էր որո նում: Առաս պե լի պես 
բե րա նից բե րան է անց նում, թե Մար տի կը 
ողջ է, թեեւ ոչ ոք նրան չի տե սել:

Այս եր ջա նիկ ավար տը, ըստ Հա մաս տե
ղի ռո ման տի կա կան աշ խար հա յե ցո ղու թյան, 
ներ կա յաց վում է որ պես պատ մու թյան վի պա
կան տար բե րակ, բայց պատ մա կան իրա կա
նու թյունն այլ էր՝ ա՛յն, որ 1894ից ծայր առան 
հայ կա կան ջար դե րը, եւ թուր քի հա մար ոճի
րը դար ձավ հա ճույք:

Հայ կա կան հար ցի լուծ ման նոր ուղի նե րի 
այս տես լա կա նը դառ նում է վե պի առանց քա
յին գա ղա փա րա կան գի ծը: Այս ճա նա պար
հին վի պա կան գոր ծո ղու թյուն ներն առաջ են 
գնում դի պա շա րա յին նո րա նոր ճյու ղա վո
րում նե րով՝ նոր հե րոս ներ, նոր պատ մու թյուն
ներ: Իսկ ղե կա վար միտ քը՝ դոկ տոր Նա յի րյա
նը, մեկ Փա րի զում է, մեկ Պարս կաս տա նում 
եւ մեկ էլ լեռ նե րում՝ ֆի դա յի նե րի կող քին:

Ակ նարկ ներ կան Բալ կա նյան պա տե րազ
մի մա սին, որ իր հեր թին պետք է թու լաց ներ 
Թուր քիա յին եւ նպաս տեր հայքրդա կան 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջո ղու թյա
նը:

Հայքուրդ ընդ հա րում նե րով հան դերձ, 
որ հրահ րում էր թուրք կա ռա վա րու թյու նը, 
աս տի ճա նա բար հա սու նա նում է իրար հետ 
դաշ նակ ցե լու, բա րե կա մա նա լու, ընդ հա
նուր թշնա մու՝ թուր քի դեմ դիր քա վոր վե լու 
գա ղա փա րա խո սու թյու նը, դառ նում վե պի 
առա ջա տար ծրագ րա յին հա յե ցա կար գը եւ 
իրա կա նա նում: Պա տա հա կան չէ, որ ըստ 
Ռ. ՏերՄի նա սյա նի՝ նրա կու սա կից նե րը կողմ 
էին «խառն ամուս նու թեան, որ պէս զի ամ
րապն դուի հայքյուրտ գոր ծակ ցու թիւ նը» 
(Ռ. ՏէրՄի նա սեան, նշվ. հրատ., հ. 5, էջ 67): 
Իրար գլուխ կտրե լու ժա մա նակ ներ էին, 

թուրք կա ռա վա րու թյունն այս պի սի ըն ծա նե
րի էր սպա սում քրդե րից: Գո նե տե սա կա նո
րեն սթափ վե լու ժա մա նակն էր, ինչն էլ վե պի 
ռո ման տի կա կան հա յե ցա կար գի հիմքն է: 
Ինչ պես վրե ժի, այն պես եւ հաշ տու թյան իրա
վուն քը միշտ ժո ղովր դի կողմն է, որ հու շում է 
նրա տոհ միկ ազ գա բա նա կան հի շո ղու թյու նը:

Չեր չի Կի րո սի կեր պա րի մեկ նու թյու նը 
հան դի պել է խոչ ու խու թե րի: Ահա Գ. Շա
հի նյա նը. «Կի րոս, որ վէ պի ուրիշ գլխա ւոր 
մէկ հե րոսն է, խո րու թե նէ եւ իրա կա նու թե
նէ զուրկ խա մա ճիկ մըն է» (Գ. Շա հի նեան, 
նշվ. գիր քը, էջ 161): Հա մաս տե ղը դժգո հել 
է. «Կի րո սի հա մար «խա մա ճիկ» բա ռը գոր
ծա ծած եք: <....> եր բեք չէի կրնայ երեւա կա
յել, որ կրնա յիք խիստ ծայ րա հե ղու թեան մէջ 
մտնել յան կարծ: <....>: Եթէ Կի րոս, որ գլխա
ւոր գիծն է վէ պին, ձեզ հա մար «խա մա ճիկ» է 
(չհասկ ցայ թէ ինչ պէս գոր ծա ծած եք այդ բա
ռը), ուրեմն բա ւա կան խա մա ճիկ ներ կան...» 
(Հա մաս տեղ, «Նա մա կա նի», էջ 281)՝ առա ջի
նը տա լով Նա յի րյա նի անու նը: Պա տաս խան 
նա մա կում Շա հի նյա նը փոր ձում է բա ցատ րել 
«խա մա ճիկ» բա ռի իմաս տը, որին ի պա
տաս խան՝ Հա մաս տե ղը նուրբ հեգ նան քով 
ավե լաց նում է. «Իս կա պէս զար մա նա լի եք: 
Ես ինքս ալ շա տոնց մոռ ցած եմ, որ ես ալ 
երի տա սարդ եղած եմ եւ գու ցէ այդ քան զար
մա նա լի» (նույն տե ղը, էջ 283):

Շա հի նյա նի տե սա կե տը պնդում է Գ. Սեւա
նը. «Իսկ ինչ վե րա բե րում է այդ գոր ծում 
Չեր չի Կի րո սի պես՝ Հա մաս տե ղի գրչի տակ 
պար զա պես իբր հե ղա փո խու թյան ոգին 
դար ձած հե րո սին, ապա դա այլ բան չէ, եթե 
ոչ թյու րի մա ցու թյուն, թե թեւամ տու թյուն ու 
ման կա կան կեց վածք: Կեց վածք, որ եր բեւէ 
չի հա մո զում, որով հե տեւ գոր ծի չը <....> իր 
փե րե զա կա յին ծպտվա ծու թյամբ ու մերկ ու 
դուրս ըն կած սրունք նե րով խրտվի լա կա յին 
կեր պար դառ նա լով, հե ռու է քա ղա քա կան 
առողջ մտքից ու մա նա վանդ գործ չի ար ժա

նի կեր պար դառ նա լուց, այն պի սին է, որի ղե
կա վա րու թյամբ նույ նիսկ հե քիա թում Էրզ րում 
մայ րա քա ղա քով Հա յաս տան չես կա ռու ցի» 
(Գ. Սեւան, նշվ. աշխ., էջ 191):

Կի րո սի հար ցում սայ թա քել է նաեւ Ս. Դա
նիե լ յա նը՝ նա խա կեր պար հա մա րե լով Աղ
բյուր Սե րո բին. «Չեր չի Կի րո սի եւ Մար տի
կի մտեր մու թյու նը հի շեց նում էր հայ րա կան 
գուր գու րանք զա վա կի հան դեպ: Մենք այն 
կար ծի քի ենք, որ <....> Հա մաս տե ղը մարմ
նա վո րել է Աղ բյուր Սե րո բի ան հուն ջեր մու
թյու նը, հո գա ցու թյու նը Անդ րա նի կի, նրա 
սխրանք նե րի նկատ մամբ, որ որ դիա կան 
սի րով ընդգ ծել է Զո րա վա րը «Հայ րե նիք» ամ
սագ րում տպագ րած հու շե րում» (Ս. Դա նիե
լ յան, նշվ. գիր քը, էջ 30):  էջ 7, 8

Այդ	զար	մա	նա	լի	զո	կե	րը
Հա յոց պատ մա կան հայ րե նի քի կենտ րո

նա կան հատ ված նե րից մե կում՝ հնա մյա 
վի պեր գե րի եւ զար մա նահ րաշ գու սան նե րի 
բնօր րան գի նե վետ Գողթն գա վա ռում, հա
զա րա մյակ ներ շա րու նակ ապ րել եւ արա րել 
է հայ կա կան մի յու րօ րի նակ ցեղ: Զո կեր են 
կոչ վել հի նա վուրց այդ ցե ղի ներ կա յա ցու ցիչ

նե րը, որոնք հա յու թյանն ու աշ խար հին տվել 
են Կո մի տաս եւ Արամ Խա չատ րյան, Ան րի 
Թրուա յա եւ Մայքլ Առ լեն, Ռու բեն Մա մու լ յան 
եւ Հեն րիկ Մա լ յան, Էդ գար Շա հին եւ Գա յա նե 
Խա չատ րյան... Նրանց վեր ջին բնա կա վայ րը՝ 
Ցղնա գյու ղը, մա րեց 1989 թվա կա նի գար նա
նը, եւ այ լեւս պատ մու թյուն դար ձավ Ագու լի սի 
բար բառ կամ զո կե րեն կոչ վող այդ զար մա նա
լի հա յե րե նը...

Ներ կա յիս Նա խի ջեւա նի տա րածքն ընդգր
կում է պատ մա կան Հա յաս տա նի Վաս պու րա
կան աշ խար հի Գողթն եւ Նախ ճա վան, Այ րա
րատ աշ խար հի Շա րուր, Սյու նիք աշ խար հի 
Ճա հուկՇա հա պու նիք եւ Երն ջակ գա վառ նե
րի տա րածք նե րը: Պատ մա կա նո րեն տար բեր 

նա հանգ նե րի, հե տեւա բար եւ ազ գագ րա
կան տար բեր շրջան նե րի խաչ մե րուկ լի նե լու 
հան գա ման քը, ինչ պես նաեւ բնակ չու թյան 
զանգ վա ծա յին տե ղա շար ժե րը նպաս տել են 
Նա խի ջեւա նի տա րած քի՝ ընդ հա նուրազ գա յի
նին հա րա զատ, միա ժա մա նակ իր առանձ նա
հատ կու թյուն ներն ունե ցող մշա կու թա յինբար

բա ռա յին գու նա գե ղու թյա նը:
Բար բա ռա յին բազ մա զա նու

թյան մեջ իր հատ կա նիշ նե րով 
առանձ նա նում էր բազ մա թիվ 
ուսում նա սի րող նե րի ուշադ րու
թյու նը գրա վող Ագու լի սի բար բա
ռը, որով խո սում էին Վե րին եւ 
Ներ քին Ագու լիս նե րում, Ցղնա, 
Տա նա կերտ, Քա ղա քիկ, Դի սար, 
Հան դա մեջ գյու ղե րում:

Զոկ ցե ղան վան ստու գա բան
մամբ զբաղ վել են բազ մա թիվ 
ուսում նա սի րող ներ, սա կայն մինչ 
այ սօր հար ցը մնում է դե ռեւս լիո
վին չպար զա բան ված:

Արա րատ Ղա րի բյանն այս ցե
ղա նու նը բխեց րել է սկյութ նե րի 
սակ ցե ղա նու նից՝ գտնե լով, որ 
Գողթ նում եւ հա րա կից տա րածք
նե րում պահ պան ված տե ղա նուն
նե րը (Սի սա կան, Սա կա շեն (Շա
կա շեն), Սա կա ձոր (Ոս կե ձոր) եւ 
այլն) հու շում են սակ եւ զոկ ցե ղա
նուն նե րի նույ նար մատ լի նե լու մա

սին: Ա. Ղա րի բյանն այս են թադ րու թյունն արել 
է՝ հիմք ըն դու նե լով Նի կո ղա յոս Մա ռի կար ծի
քը, որի հա մա ձայն՝ զո կե րի եւ սկյութ նե րի ցե
ղա նուն նե րը կապ ունեն մի մյանց հետ:

Հե տաքրք րա կան է, որ այս վար կածն ինչոր 
տեղ հաս տա տում է Ղու կաս Ին ճի ճյա նի գրան
ցած՝ հա յե րի մա սին պարս կա կան մի ասաց
ված քում հի շա տակ ված սուք ձեւը՝

Էր տիւ պատ էհ լի՝ խա նէ փէ րէսթ,
Վէ դէպ րի զիեան՝ զէն փէ րէսթ,
Վէ սիւք քեա նի Նէխ ճէ վան՝ զէր փէ րէսթ...

Թարգ մա նա բար՝
Աս տա պատ ցիք՝ տնա պաշտ,
Թավ րի զե ցիք են կնա պաշտ,
Եվ զո կե րը Նախ ճա վա նի՝ ոս կե պաշտ...

Քե րով բե Պատ կա նյա նը, սա կայն, այն տե
սա կետն է հայտ նել, որ զոկ ցե ղա նունն ըն դա
մե նը մա կա նուն է՝ առա ջա ցած բար բա ռա յին 
հոկ (ոկ), դոկ, նոկ (այս, այդ, այն) դե րա նուն
նե րի՝ զ նախ դի րի հետ կի րառ վող զհոկ (զոկ), 
զդոկ, զնոկ ձեւե րից: Այս տե սա կետն են 
պաշտ պա նել նաեւ Սար գիս Սարգ սյան ցը եւ 
Ար գամ Այ վա զյա նը:

Սա կայն պետք է նկա տի ունե նալ, որ «զոկ» 
բառն իրա կա նում ոչ թե այ լոց կող մից Ագու
լի սի բար բա ռը կրող նե րին տրվող մա կա
նուն է եղել (ինչ պես ախ պա րը կամ հոս հո սը՝ 
արեւմ տա հա յե րին, կլլան՝ Վա յոց ձո րի Հեր հեր 
գյու ղի բնա կիչ նե րին եւ այլն), այլ ցե ղա նուն, 
որով առա ջին հեր թին հենց իրենք՝ բար բա
ռը կրող ներն են ինք նան վան վել: Վեր ջի նիս 
վկա յու թյունն են, օրի նակ, այն փաս տե րը, որ 
Թիֆ լի սում ան ցյալ դա րասկզ բին լույս տես
նող զո կա կան պար բե րա կա նը կրել է «Զօ կի 
ճրօյ գը» անու նը, Ագու լի սի բար բա ռով պահ
պան ված բա նա հյու սա կան նմուշ նե րում եւ 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում գողթ
նե ցի ներն իրենց զո կեր են կո չել, իսկ իրենց 
բնօր րա նը՝ Զոկս տուն.

Իբ օր ըշ խար քում ուսում չի կօ նէլ,
Զօ կա րը լու սը շօտ ըն սայ րամ նէլ,
Ազ գե րի մա ջին ակն ըն ըն գէծ,
Զօկ անումն ալ նրուց ա կպէծ:
(Սո ղո մո նենց Ս. «Ըգու լեաց անու մը»)

Թարգ մա նա բար՝
Երբ որ աշ խար հում ուսում չի եղել,
Զո կե րը լույ սը շատշատ են սի րել,
Եվ ազ գե րի մեջ աչ քի են ըն կել,
Զոկ անունն էլ նրանց է կպել:

Կամ՝
Միզ կյանք տը վուղ, միզ շունչ տը վուղ
Զօ կըս տու նը մառ նամ ա,
Նօ՞ր ըք, նօ՞ր ըք, քյա՛մբախտ զօ կար,
Շուտ հը սա՛նիք, մառ նամ ա:
(Թու մա նաց Հ. «Միր հը գյա դառձ վա թա նը»)

Թարգ մա նա բար՝
Մեզ կյանք տվող, մեզ շունչ տվող

Զոկս տա նը մեռ նում է,
Ո՞ւր եք, ո՞ւր եք, դժբա՛խտ զո կեր,
Շուտ հա սեք դուք, մեռ նում է:

Զո կե րի ինք նան վան ման ծագ ման վե րա
բե րյալ հե տաքր քիր վար կած է առա ջար կել 
Մա նուկ Աբե ղյա նը. ըստ նրա՝ զոկ ցե ղա նունն 
առա ջա ցել է մա րաց առաս պե լա կան թա գա
վոր Աժ դա հա կի ան վան Զո հակ ձեւից: «....
Գողթ նի բնա կիչ նե րը յու րաց րել եւ ախոր
ժե լով պա հել են մա րե րի մա սին հին երգն 
ու առաս պե լը, վի շա պազ նե րի առաս պե
լը,— գրում է Մ. Աբե ղյա նը,— եւ զար մա նա լի 
չի լի նիլ, որ նրանք յու րաց րած եւ պա հած լի
նեն նաեւ «Աժի Դա հա կի»՝ Վի շապ Դա հա կի 
զարմ կո չու մը: Հին առաս պե լա կան Դա հակ 
անու նը, ինչ պես հայտ նի է, դար ձած է Զո
հակ, սրա նից է ծա գում Զոկ: Գողթն գա վա
ռի բնա կիչ նե րի ար դի Զոկ կո չումն, ուրեմն, 
ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հին «զարմք Աժի Դա հա
կայ» կոչ ման մնա ցոր դը, որ հին դա րե րից 
պահ վում է մին չեւ մեր օրե րը»: Այս վար կա
ծը պաշտ պա նել են Լեոն, ինչ պես նաեւ Սեր
գեյ Ումա ռյա նը:

Եվ իս կա պես, պատ մա հայր Մով սես Խո
րե նա ցու վկա յու թյամբ, հա յոց Տիգ րան Եր
վան դյան ար քան, հա վա տա լով մա րաց 
(պարս կե րեն՝ մար  — «օձ») թա գա վոր Աժ
դա հա կի (պարս կե րեն՝ աժ դա հա  — «վի
շապ») բա րե կա մու թյան խոս տում նե րին, 
իր քույր Տիգ րա նու հուն կնու թյան է տա
լիս նրան: Սա կայն, Աժ դա հա կի նեն գա միտ 
նպա տակ ներն ի հայտ գա լուց հե տո, Տիգ
րա նը, դաշ նակ ցած պար սից Կյու րոս Մեծ 
թա գա վո րի (Աքե մե նյան ար քա յա տոհ մի 
հիմ նա դի րը) հետ, կռվում սպա նում է Աժ
դա հա կին, ապա «....իր քույր Տիգ րա նու
հուն մեծ բազ մու թյամբ թա գա վո րա վա յել 
ուղար կում է Հա յաս տան՝ Տիգ րա նա կերտ 
քա ղա քը, որ Տիգ րա նը կա ռու ցել էր իր 
անու նով, եւ այդ գա վառ նե րը հրա մա յում է 
նրան ծա ռա յեց նել: Եվ այդ կող մե րի ոս տան 
կոչ ված ազն վա կան դա սա կար գը, ասում 
են, սրա սերն դից է առա ջա ցել՝ իբ րեւ թա
գա վո րա կան սե րունդ:

 էջ 7

Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւորը» վեպը
Էս սեի փո խա րեն՝ գրված Եղի շե Չա րեն ցի ծննդյան 125ա մյա կի առ թիվ

Ագու լի սի Ս. Թով մա առա քյա լի վան քը
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 էջ 6
Այս վրի պում նե րը հե ղի նակն ավե լի ուշ վե

րա նա յեց՝ Կի րոս — Հրայր Դժոխք, «իսկ Նա յի
րյա նի կեր պա րը չու նի պատ մա կան հա վաս
տիու թյուն» (Ս.  Դա նիե լ յան, Սփյուռ քա հայ 
վե պը, 1992, էջ 304):

Կռի վը՝ կռիվ, բայց վե պում կան մար դա
սի րու թյան էջեր, որոնք բա րո յա կան դա սե րի 
օրի նակ ներ են. ջրա ղաց պան Նա վո յի քու նը 
չի տա նում իր սպա նած քրդի հա մար. որ
պես մխի թա րանք՝ նրա գե րեզ մանն է փո րում 
ու թա ղում եւ հե տո որ դեգ րում նրա եր կու 
տղա նե րին, քա նի որ մայ րը լքել էր նրանց 
ու հե ռա ցել: Մեկ այլ դեպք՝ վի րա վոր թուրք 
ժան դար մին հա յե րը ոչ թե սպա նում են, այլ 
բու ժում, իսկ սա, ապա քին վե լուց ան մի ջա
պես հե տո, զոր քով գա լիս է այն տան վրա, 
որ տեղ իրեն պա հել ու խնա մել էին: Տան տե
րը կար ծե լով, թե թուր քը որ պես բա րե կամ է 
եկել, միա միտ հարց է տա լիս. «Վերքդ ին տո՞ր 
եղաւ, Ահ մէտ» (էջ 251): Նույնն է նաեւ Մար
տի կը՝ թուրք ժան դարմ նե րի ու զին ված քուրդ 
աշի րա թի դեմ՝ դա ժան, հա սա րակ գյու ղա ցու 
հան դեպ՝ բա րե գութ. կռնա կը դեմ է տա լիս եւ 
օգ նում, որ քուրդ գյու ղա ցին հա նի առ վի մեջ 
խրված սայ լի անի վը:

Վար դա ձո րը միայն ինք նա պաշտ պա նա
կան մար տե րի թա տե րա բեմ չէ, այ լեւ աշ
խա տանք, մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն, 
նիս տու կաց, կեն ցաղ: Այս տե սա կե տից բնու
թագ րա կան է Դա յեկ Նուր խա նի կեր պա րը, 
որ իրե նով ամ փո փում է գյու ղում կա տար վող 
ան ցու դար ձը, խոսք ու զրույ ցը, աղ ջիկ տա լու 
եւ առ նե լու հազ վա գյուտ շնորհ քը: Նրա հետ 
մտե րիմ է Սռման եւ նրանց ուշ ժա մի զրույց
նե րով ուր վագծ վում են գյու ղի անջ րան ցիկ 
շեր տե րի ներ քին կյան քի հոս քե րը:

Ակն հայտ է մի բան՝ վե պը գրե լիս հան
դարտ, դան դաղ մի շար ժում ուղեկ ցել է Հա
մաս տե ղին: Հե ղի նա կը շտա պո ղա կա նու թյուն 
չի դրսեւո րել: Վի պա կան արա գու թյուն, մոն
տաժ հաս կա ցու թյուն նե րը խորթ են նրան: 
Գոր ծո ղու թյուն նե րի զար գաց ման արա գու
թյու նը դան դաղ է՝ ի հա շիվ նկա րագ րու թյուն

նե րի եւ տա րա տե սակ ման րա մաս նե րի: Ոտ
քով քայ լե լու արա գու թյուն է. կար ծես քայ լում 
է գյու ղա կան ճա նա պարհ նե րով եւ կող քե րը 
նա յե լով, գյու ղեր մտնե լով, մարդ կանց հետ 
զրու ցե լով՝ գրա ռում ներ անում՝ գի շե րա յին 
դա դար նե րին շա րադ րե լու իր էջե րը: Վե պի 
արա գու թյու նը ոտ քով քայ լե լու կշռույ թով է եւ 
ոչ թե ձիու՝ ան գամ թե թեւ վար գի, իսկ սլաց քի 
մա սին խոսք լի նել չի կա րող:

Այս կշռույ թով վե պի կա ռուց ված քը նման 
է ջրա շատ հա րա ճուն գե տի դան դաղ ծանր 
հոս քի, որ իր մեջ խայ տա ցող ձկնե րի պես հե
րոս նե րի խիտ վտառ ներ է տա նում: Ըստ այդմ՝ 
բաղ կա ցած է չորս մա սից, շա րադ րան քը ծա
վալ վում է առան ձին են թա վեր նագ րե րով:

Գյու ղերն ու մեր ձա կա գյու ղա քա ղաք ներն 
են, շու կան, գոր ծա վոր նե րը, սրճա րա նը, 
գի նե տու նը: Սա կեն դա նի մարդ կա յին մի
ջա վայր է եւ, գե ղար վեստ լի նե լուց առաջ, 
ազ գագ րու թյուն է ու պատ մու թյուն, իսկ գրա
կա նու թյու նը բա ռից ու պատ կե րից բարձ րա
նում եւ իր թա փան ցիկ թեւերն է փռում այդ 
հաս տա տուն սյու նե րի վրա:

Միայն ավե րում, սուգ ու շի վան, դի մա կա
յու թյուն ու կռիվ չէ, այ լեւ տո նախմ բու թյուն է, 
երգ ու պար, որ հա ջոր դում է հաղ թա նակ նե
րին, մա նա վանդ երբ առ նում են շեյխ Ճե լա
լին ծա ռից կա խե լու լու րը: Պա րում են գյու
ղա ցի նե րը, պա րում են ֆի դա յի նե րը, եւ դա 
էլ մի ջոց է հո գե պես ապա քին վե լու ու նա խա
պատ րաստ վե լու հա ջորդ մար տե րին:

Հե րոս նե րի հա ղոր դակ ցու թյունն առն վազն 
երեք լեզ վով է՝ հա յե րե նից բա ցի՝ նաեւ քրդե
րեն ու թուր քե րեն: Լեզ վից լե զու խո սակ ցա
կան ակ նարկ ներ չեն ար վում, ան ցում նե րը 
շատ սա հուն են: Շա րադ րան քի լե զուն ժո
ղովր դա խո սակ ցա կան արեւմ տա հա յե րենն 
է՝ իր կեն դա նի տա րեր քի մեջ: Շատ բնա կան 
պա տում է, ստեղծ վում է վի պա կան կեն դա
նի մի ջա վայր, ահա, օրի նակ, առեւտ րա կան 
քա րա վան նե րի մուտ քը բնա կա վայր. «Կա
րա վան նե րը քա ղաք նե րու մէջ կը տա րա ծէ
ին արուեստ, հի ւան դու թիւն, շա քար ու խաշ
խաշ: Անոնք պղին ձէ թմբուկ նե րով ու մի ջո ցը 

լեց նող զան գակ նե րու ձայ նով ճամ բայ կ’ել լէ
ին....» (էջ 82):

Այս պես ամ բողջ վի պա կան պա տու մը 
հյուս ված է ինչ պես հե քիաթ, ուր ան պա կաս 
են բա նա հյու սու թյու նը, առաս պե լա բա նու
թյու նը, ազ գագ րու թյու նը, չա փա զան ցու թյու
նը: Ահա չա փա զան ցու թյան ցայ տուն մի օրի
նակ. զի նա վառ հե րոս նե րից մե կի ատա մը 
ցա վում է, եւ ի՞նչ անի, որ լավ է. «....մտա ծե ցի 
ակ ռա յիս խո ռո չին մէջ վա ռօդ լեց նել ու պայ
թեց նել: Այդ պէս էլ ըրի. տե սայ ակ ռան ար մա
տով, ամէն բա նով բեր նէս դուրս նե տուե ցաւ» 
(էջ 710):

Գլխա վոր հե րո սի եւ մյուս հե րոս նե րի 
հա ջոր դա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կազ մա
կեր պե լու հա մար հե ղի նակն ստեղ ծում է 
տա րա ծու թյու նը լրաց նող լրա ցու ցիչ ման
րա մաս ներ, նաեւ դի պա շա րա յին փակ գծեր, 
որոնք տեղ նու տե ղը սկսվումավարտ վում են 
եւ շա րու նակ վող էջե րում այ լեւս չեն արթ նա
նում: Օրի նակ՝ Մար տի կի Հա ճի Մու սա յի գյուղ 
մտնե լու եւ առա ջին գի շե րը գյու ղեզ րի պա
տա հած տա նը պատս պար վե լու տե սա րա նը:

Գրա կա նու թյան ժա մա նակ եւ տա րա ծու
թյուն տե սա կան բա ղադ րիչ ներն այս վե պում 

դրսեւո րում են գործ նա կան որո շա կիու թյուն: 
Ժա մա նակն իրա կան ժա մա նակն է՝ պատ
մա կան իրա դար ձու թյուն նե րի երեւա կա
յա կան հա գեց վա ծու թյամբ: Իսկ վի պա կան 
տա րա ծու թյունն ընդգր կում է ոչ միայն ամ
բողջ հա յոց աշ խարհն իր ամեն ին չով, այ լեւ 
այդ ամեն ինչ ընդգր կե լու պա հան ջով շա
րադ րան քը լցվում է նաեւ ման րա մաս նե րի 
եր բեմն ավե լորդ ման ված քով, մա նա վանդ 
երբ ճեղք վում է խոս քի պատ կե րա յին հո
րին ված քը եւ տեղ տա լիս ճյու ղա վո րում նե
րի: Ավե լորդ այն առու մով, որ ման րա մաս նը 
տվյալ դեպ քում դառ նում է ինք նան պա տակ, 
ինչ պես, օրի նակ, Հա ճի Մու սա յի եւ խալ ֆա
յի՝ որմ նա դիր վար պետ Մա կա րի երե կո յան 
զրույց նե րը (էջ 62):

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

Կա ռույ ցի տե սա կե տից, ըստ Գ. Շա հի նյա
նի, «վրի պած վէպ մըն է <....> որուն շատ 
պա տա հա կան եւ ա նյա ջող կեր պով պա
տուաս տուած է նաեւ քրտա կան շար ժում 
մը» (Գ. Շա հի նեան, նշվ. գիր քը, էջ 139, 157): 
Վրի պում է ին քը՝ Շա հի նյա նը, որով հե տեւ 
հայքրդա կան դա շին քի գա ղա փա րը վե պի 
ծրագ րա յին ուղե նիշն է եւ ձեւա վոր վում է 
Մար տի կի ու Զեյ նա պի հա րա բե րու թյուն նե
րից սկսած, այ սինքն՝ վե պի սկզբից եւեթ, իսկ 
դա նշա նա կում է, որ պատ վաստ չէ:

Նա խա դա սու թյուն նե րի ձեւա կերպ ման 
ոճա կան նրբե րանգ ներ կան, որ հի շեց նում 
են մեկ Սիա ման թո յին, մեկ՝ Կոս տան Զա
րյա նին («Տատ րա գո մի հար սը» պոե մը), 
մեկ՝ Չա րեն ցին:

Սիա ման թո. «Մե ռել ներ կան, որ պե՛տք է 
ան գամ մը եւս մեռց նել» («Դա վա ճան ներ») 
(Սիա ման թո, Ըն տիր եր կեր, Երեւան, 1957, 
էջ 71) — Հա մաս տեղ. «Թուրք մե ռե լը հեղ մըն 
ալ պետք է մեռց նել» (էջ 235):  էջ 8

 էջ 6
Իսկ Աժ դա հա կի առա ջին 

կնո ջը՝ Անույ շին եւ շատ աղ
ջիկ ներ Աժ դա հա կի սերն դից՝ 
պա տա նի նե րով եւ գե րի նե
րի բազ մու թյամբ հան դերձ, 
որոնք ավե լի քան մի բյուր 
էին, բնա կեց նում է մեծ լե
ռան արեւե լ յան կող մը՝ մին
չեւ Գողթ նի սահ ման նե րը, 
որ Տամ բատ, Ոս կիո ղա, 
Դաժ գույնք եւ այլ դաս տա
կերտ ներ են գե տի ափով, 
որոն ցից մեկն էլ Վրան ջու
նիքն է, մին չեւ Նախ ճա վա նի 
ամ րո ցի դի մա ցը, նաեւ երեք 
ավան ներ՝ Խրամ, Ջու ղա 
եւ Խո շա կու նիս, իսկ գե տի 
մյուս կող մում՝ ամ բողջ դաշ
տը, որի գլուխն է Աժ դա նա
կա նը, մին չեւ նույն Նախ ճա
վա նի ամ րո ցը»:

Այս Տիգ րա նա կեր տը, որ բո լո րո վին կապ 
չու նի Ար տա շե սյան Տիգ րան Մե ծի կող մից 
Աղձ նի քում հիմ նադր ված հա մա նուն հռչա
կա վոր մայ րա քա ղա քի հետ եւ նրա նից հին է 
հինգ դա րով, հայ պատ մագ րու թյան մեջ հի
շա տակ վել է նաեւ Տիգ րա նա վան, ավե լի ուշ՝ 
Ապա րանք, Ապա րան ներ ձեւե րով, վեր ջի նից 
էլ ակն հայ տո րեն բխում է պատ մա կան ավա
նի տե ղում գտնվող՝ ներ կա յիս ադր բե ջա նաբ
նակ գյու ղի Բա նա նիար աղա վաղ ված ձեւը: 
Իսկ Աժ դա նա կան լե ռը Գողթ նի եւ ողջ Նա
խի ջեւա նի կա րո տի խորհր դա նիշ Օձա սա րի 
կամ Վի շա պա սա րի ան վա նում նե րից մեկն է:

Զո կե րի ինք նան վան ման շուրջ առ կա են 
նաեւ այլ վար կած ներ: Ըստ Մար տի րոս Գա
վուգ ճյա նի՝ ուղ ղա կի կապ գո յու թյուն ունի 
Գողթն գա վա ռան վան եւ Ուելս, Գալ լիա երկ
րա նուն նե րի մի ջեւ, հայ կա կան գողթ եւ եվ րո
պա կան կելտ, գալլ ցե ղա նուն նե րի, հե տեւա
բար նաեւ զոկ ան վան եւ շոտ լան դա ցի նե րի 
սկոտ ցե ղան վան մի ջեւ:

Գո յու թյուն ունի նաեւ այլ, ավե լի ան հա
վա նա կան եւ ան հիմն վար կած՝ տա րած ված 

հիմ նա կա նում հա մա ցան ցի կայ քե րում, հա
մա ձայն որի՝ զո կե րին վե րագր վում է այս պես 
կոչ ված «հրեա կան ծա գում», իբր նրանք ոչ 
այլ ոք են, քան «հայ կա կան հրեա ներ»: Այդ 
«վար կա ծը», սա կայն, չու նե նա լով ոչ մի գի
տա կան հիմք, ըն դա մե նը պայ մա նա վոր ված 
է քա ղա քա կանքա րոզ չա կան նկա տա ռում
նե րով:

Այ նուա մե նայ նիվ, եթե զո կե րի մեջ եր բեւէ 
օտար շեր տեր փնտրվեն, ապա կաս կած
ներն առա ջին հեր թին կտա նեն Խո րե նա ցու 
եւ Աբե ղյա նի վկա յա կո չած հնդեվ րո պա կան 
լեզ վա ըն տա նի քի իրա նա կան ճյու ղին պատ
կա նող մա րե րը, մա նա վանդ որ հա յե րե նի 
հնա վանդ այս բար բա ռում առ կա են լեզ վա
կան իրո ղու թյուն ներ, որոնք բնո րոշ են իրա
նա կան լե զու նե րին:

Օրի նակ՝ Ագու լի սի բար բա ռում ա > ու 
հնչյու նա փո խու թյուն չկա: Այդ հնչյու նա փո
խու թյունն առ կա է միայն ն եւ մ ռնգա յին
նե րից առաջ (ան > ուն, ամ > ում)՝ ճանճ > 
ճունջ, թանձր > թուն ձըր, նման > նը մուն, 
քսան > քըս սուն, ինչ պես նաեւ՝ ծամ > ծում, 
շա մամ > շա մում, Ռա միս > Ռու միս եւ այլն: 

Այս երեւույ թը բնո րոշ է, օրի նակ, պարս կե
րե նի Թեհ րա նի բար բա ռին՝ բա րան («անձ
րեւ») > բա րուն, խա նե («տուն») > խու նե, ան 
(«այն») > ուն, նան («հաց») > նուն, Իրան > 
Իրուն, ինչ պես նաեւ՝ համ մամ («բաղ նիք») 
> համ մում, բամ («կտուր») > բում, բա դամ 
(«նուշ») > բա դում եւ այլն:

Ագու լի սի բար բա ռին բնո րոշ են գրա բա րի 
պարզ ձայ նա վոր նե րի երկ բար բա ռայ նաց
ման երեւույթ ներ: Մաս նա վո րա պես՝ ի ձայ
նա վո րի դի մաց առ կա է այ երկ բար բա ռը՝ ինն 
> այ նը, սի րել > սայ րիլ, սի սեռն > սայ սառ նը, 
սպի տակ > սպայ տակ, քիթ > քայնթ, տտիպ 
> տտայպ, միս > մայս, ծիծ > ծայծ եւ այլն: 
Իրա նա կան լե զու նե րում նույն պես տե ղի են 
ունե ցել հնչ յու նա փո խու թյան հա ման ման 
երեւույթ ներ, օրի նակ՝ պահ լա վե րե նի նե զակ 
(«նի զակ») բա ռը ժա մա նա կա կից պարս կե
րե նում նեյ զե է դար ձել, նել («լե ղակ») բա ռը՝ 
նեյլ, իսկ նի սան ամ սա նու նը՝ նեյ սան եւ այլն:

Բար բա ռում առ կա են նաեւ մի շարք 
չստու գա բան ված բա ռեր, որոնք ակն հայ տո
րեն կա րող են ստու գա բան վել իրա նա կան 
հիմ քով: Դրան ցից է, օրի նակ, Խը դօ դու շը 
(«առաս պե լա կան էակ, որ գի շե րը ընկ նում 
է քնած մարդ կանց վրա, ծան րաց նում»), որ 
հա մե մա տե լի է պարս կե րեն Խօ դա («Աստ
ված») եւ դուշ («ուս») բա ռե րի հետ: Կան բա
ռեր, որոնք բար բառ են մտել՝ են թարկ վե լով 
բար բա ռի ավե լի վաղ գոր ծած հնչյու նա փո
խա կան օրենք նե րին. օրի նակ՝ խոյ լա («հո րա
քույր») բա ռը, փո խառ վե լով պարս կե րե նից, 
պետք է հնչեր խա լա, սա կայն են թարկ վե լով 
ա > օյ հնչյու նա փո խու թյան օրեն քին (ինչ
պես՝ ազի > օյ զի, ճրագ > ճրօյգ եւ այլն), 
ստա ցել է վե րո հի շյալ ձեւը: Այս կար գի բա ռե
րը Հ. Աճա ռյա նը դի տում է որ պես ավե լի վաղ 
շրջա նի փո խա ռու թյուն ներ:

Ուշագ րավ է մի հե տաքրք րա կան հան գա
մանք եւս. Զո հակ հա տուկ ան վան զո կե րեն 
ձեւը Ագու լի սի բար բա ռում չի պահ պան վել, 
սա կայն բար բա ռում առ կա հնչյու նա փո խու
թյան օրի նա չա փու թյուն նե րը թույլ են տա լիս 
են թադ րել, որ այդ անու նը բար բա ռում ունե
ցել է Զը հօկ ձեւը: Դրա նում դժվար չէ հա

մոզ վել՝ հա մե մա տե լով հնչյու նա փո խու թյան 
հա ման ման բազ մա թիվ օրի նակ ներ. հա զար 
> հըզ զօր, դժուար > դը ժօր, դո ղալ > դըղ ղօլ, 
կրակ > կը րօկ, թրթուր > թըռ թօռ, մա խաթ > 
մը խօթ, մկրատ > մըկ րոտ, փշատ > փը շօտ, 
նշխարք > նըշ խօրք եւ այլն:

Այս պի սով՝ հա մե մա տե լով զո կե րի ինք նան
վան ման վե րա բե րյալ առ կա բո լոր են թադ րու
թյուն ներն ու վար կած նե րը, հիմք ըն դու նե լով 
հատ կա պես պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա
ցու վկա յու թյունն ու ան վա նի հա յա գետ Մա
նուկ Աբե ղյա նի կար ծի քը, ուսում նա սի րե լով 
բար բա ռա յին նյու թը, այ նուա մե նայ նիվ, կա
րե լի է առա վել հա վա նա կան հա մա րել զո
կե րի ինք նան վան ման՝ Աժ դա հակ—Զո հա կի 
անու նից բխե լու վար կա ծը: Եվ սա, ան շուշտ, 
ըն դա մե նը խո սում է հնա մյա հայ կա կան այս 
ցե ղի մեջ որո շա կի մա րա կան շեր տի ներ թա
փանց ման մա սին, որն էլ հի շա տա կել են քեր
թո ղա հայրն ու մե ծա նուն հա յա գե տը:

Ար տակ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւորը» վեպը

Այդ	զար	մա	նա	լի	զո	կե	րը

Ագու լիս, 19րդ դար Ագու լիս ցի կա նայք, 19րդ դար
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 էջ 6, 7
Կ. Զա րյան. «Այն առա վոտ բուք էր դրսում, 

եւ սա րե րի // աստ ված նե րը ծան րա քայլ անց
նում էին բար կա ցած» (Կ. Զա րյան, Տատ րա
գո մի հար սը, Երեւան, 1965, էջ 58) — Հա մաս
տեղ. «....եւ ֆե տա յի նե րը ապա ռաժ նե րուն 
վրա յէն կը քա լէ ին իրենց ծանր քայ լե րով» 
(էջ 214):

Չա րեն ցի «Ես իմ անուշ Հա յաս տա նի 
արեւա համ բառն եմ սի րում» տա ղի «Նա
րե կա ցու, Քու չա կի պես լու սապ սակ ճա կատ 
չկա» (Ե. Չա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 1, 
1962, էջ 247) տո ղի «լու սապ սակ ճա կատ» 
ար տա հայ տու թյան անդ րա դար ձը՝ «Թե րեւս 
լու սապ սակ ճա կա տով սուր բին, Մեծն Ներ
սե սի շի նած եկե ղե ցի նե րեն մեկն է»: Հան դի
պում է Չա րեն ցի «Աս պե տա կան»ի «Ու ճկուն 
շար ժու մով մի պա րե» (Ե. Չա րենց, Եր կե րի 
ժո ղո վա ծու, հ. 3, 1964, էջ 44) տո ղի «պա րե 
շար ժում» ար տա հայ տու թյու նը՝ «պա րի շար
ժում նե րով մո տե ցավ» (էջ 137, 185):

Հա մաս տե ղը բա նաս տեղծ էր նաեւ ար
ձա կում. ոչ միայն պատ մում է, որ վե պի բուն 
տա րերքն է, այ լեւ պատ կեր ներն ասես ասեղ
նա գոր ծում է. «....ամա ռուայ գի շեր նե րը, երբ 
պարզ կայ եր կին քը կար կա պոյտ մե տաք սի 
նման» (էջ 20), «Զեյ նապ այդ գի շեր կը մտա
ծէր Մար տի կի <....> միւ ռո նոտ նա յուած քին ու 
ծի ծա ղին, անոր արու ձայ նին, որ կը զար նու
էր իր ական ջին՝ «քե զի հա մար պի տի բռնեմ 
ողջ եղ նիկ մը»» (էջ 34), Մար տիկ «....տե սաւ, 
որ Զեյ նապ կե ցած էր՝ վի զը ծուռ, փո թո րի կէ 

կոտ րուած ծաղ կի ցօ ղու նի մը պէս» (էջ 43), 
«Մար տի կի կե ցուած քին մէջ կար բուք առած 
սար մը, ճա կա տին վրայ ամպ մը ու աչ քե
րուն մէջ արեւ» (էջ  58), «Դէմ քը խիստ էր 
փո թո րիկ ներ տես նող ապա ռա ժի մը պէս» 
(էջ 79), «....դէմ քին գի ծե րը՝ ծե ծուած պղնձի 
նման լայն ճա կատ» (էջ 80), «Հայ րե նի գորշ 
տու նը մա զե րը թա փուած շան մը երեւոյթ 
առած էր» (էջ  10), լու սա բաց. «Աքա ղա ղի 
ձայ նը կար միր վա րա գոյ րի մը պէս կը պատ
ռու էր յան կարծ» (էջ 88), «Ճա հի ճի գոր տե րը 
սկսած էին վեր ջա լոյ սի եղե րերգ մը» (էջ 109):

Խոս քը լե ցուն է նաեւ իմաս տուն ասույթ
նե րով. «Բա րե կամ, եթէ իմաս տուն ես, լռու
թիւնդ յի մա րու թիւն է, եթէ յի մար ես, լռու թիւնդ 
ոս կի է» (էջ 88), «Հա րուն ալ Րա շիդ իմաս
տուն էր ու ար դա րա դատ, ինչ պէս Արաբս
տա նի արեւը» (էջ  92), «Ինչ քա՜ն կ’ուզէր, 
որ Մար տի կը անոր աչ քե րուն մէջ նա յէր ու 
բան տար կու էր հոն» (էջ 103), «Դուն պի տի 
սի րես այն տե սակ աղ ջիկ մը, որ քե զի թեւ 
տայ գմբե թին վրայ խա չը տնկե լու» (էջ 103), 
«Խելքդ կը նօս րա նա, երբ էդ կի նը կը տես
նես» (էջ 564):

Այս քա նով հան դերձ՝ «բա նաս տեղծ նե րը» 
Հա մաս տե ղի աչ քի լույ սը չէ ին, ին չի վկա յու
թյու նը վե պում Կի րո սի եւ Վար դա նի խո սակ
ցու թյան այս հատ վածն է.

«— Գի տեմ հե ռա ւոր հո վիտ մը, ուր կան 
Աստ ծոյ փսփսու քը, աստ ղե րու կեր պա րանք
նե րը ու ջու րե րու ձայ նը: Էն տեղ Մալ խա սի 
հո վի տը պի տի եր թամ բան ջար մշա կե լու....

— Բա, Կի րոս, էդ խօս քե րուդ մէջ բա նաս

տեղ ծու թիւն կը բու րէ եւ վայ է եկեր էս ազ
գին, որ մեր Կի րո սը յան կարծ ել լէ բա նաս
տեղծ դառ նայ... Էհ ի՞նչ ըսեմ, Կի րոս, դպրոց 
տե սած հա յու տկա րու թիւնն այն է, որ նախ 
բա նաս տեղ ծու թիւն ըսած մա հա ցու միք րո
պով կը վա րա կուի: Էն առաջ նե րուն մէջ ան
գամ, էդ միք րո պը կը թաք նուի ան կիւն մը ու 
տես նես անակն կալ կեր պով երեւան կու գայ» 
(էջ 761):

Այս հա յացքն ուղղ ված է բա նաս տեղ ծա
կան հո վե րով տար վե լու եւ իրա կան հայ րե նի
քը չտես նե լու դեմ, մի հարց, որ ժա մա նա կին 
մտա հո գել է Թու մա նյա նին («Մեր նա խորդ
նե րին», «Parodia»), Տե րյա նին («Եր կիր Նա ի
րի» շար քը), Չա րեն ցին («Վա հագն», «Ազ գա
յին երազ», «Պատ մու թյան քա ռու ղի նե րով»):

Հա մաս տե ղի վե պը գե ղար վես տի լեզ վով 
վե րա կեն դա նա ցած մի ամ բողջ իրա կան 
աշ խարհ է, որի նպա տա կը ըն թեր ցո ղի առ
ջեւ հա յոց պատ մու թյու նը որ պես կեն դա նի 
գիրք բա ցելն է, որի նպա տա կը նաեւ հա յոց 
պատ մու թյան ցան կա լի տար բե րա կը ներ կա
յաց նելն է, որով հե տեւ ժո ղովր դին վե րարթ
նաց նող թե կու զեւ ռո ման տի կա կան, բայց 
հո գե պես վե րա կանգ նող գա ղա փար ներ 
էին պետք:

Մահ վան ճա նա պար հը շա րու նակ վող 
կյան քի ապ րող տա րեր քով փա կե լու այս հա
յե ցա կար գը գա լիս է Չա րեն ցի «Եր կիր Նա յի
րի» վե պից, որը Կար սի փլա տակ նե րի վրա 
իր ող բը այն պես ող բաց, որ ոչ թե լա ցի ձայ
նը հաս նի ժո ղովր դին, այլ ապ րե լու կան չը եւ 
լու սա վո րի վե րած նու թյան ճա նա պար հը: Ե՛վ 

Չա րեն ցի, ե՛ւ Հա մաս տե ղի հա մար սա ազ
գա յին դա տա պարտ վա ծու թյու նից բխող ընդ
հա նուր փի լի սո փա յա կան հա յե ցա կարգ է, որ 
խոր քում հա յոց պատ մու թյան փի լի սո փա յու
թյունն է:

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

ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կրոնական, մշակութային,
լրատվական երկշաբաթաթերթ
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 էջ 5
Գրա կա նա գի տու թյան մեջ Շնոր հա լու այս 

եր կը դաս վել է պոեմ նե րի շար քը։ Այն առա
ջին չա փա ծո պատ մա քա ղա քա կան պոեմն 
է հայ իրա կա նու թյան մեջ։ Դե ռեւս Ղ.  Ալի
շա նը եւ Մ. Աբե ղյա նը այս փաս տը հա մա
րել են պոե մի գլխա վոր ար ժա նի քը։ Պոե մը 
բա նաս տեղ ծա կան ար վես տի տե սա կե տից 
«հե տեւակ» մի բան հա մա րե լով՝ ուսում նա
սի րող նե րը միա ժա մա նակ նշում են, որ «մի 
գյուտ կա մե ջը». «....դեռ այս պի սի գրուած 
մը չէր երեւ ցած մեր դպրու թեան մէջ, այլ 
ինքն քեր դո ղա կան վի պա սա նու թեան օրի
նակ ըն ծա յեց» (Ղ. Ալի շան, Շնոր հա լի եւ պա
րա գայ իւր, Վե նե տիկ, 1873, էջ 76), «....դա 
առա ջին չա փա ծո պատ մա կան քերթ վածն է 
մեր գրա կա նու թյան մեջ» (Մ. Աբե ղյան, նշվ. 
աշխ., էջ 116)։ Ա. Մա դո յա նը գրում է, որ ինչ
պես բա նաս տեղ ծա կան ար վես տի շատ տե
սակ նե րի, այն պես էլ պատ մա քա ղա քա կան 
վի պեր գու թյան կամ վի պաս քի սկզբնա վո
րու թյան պա տի վը հայ իրա կա նու թյան մեջ 
պատ կա նում է դար ձյալ Ներ սես Շնոր հա լուն 
(տե՛ս Ա. Մա դո յան, Միջ նա դա րյան հայ կա
կան պոե մը, Երեւան, 1985, էջ 223)։ Սրբու հի 
Հայ րա պե տյանն էլ, անդ րա դառ նա լով «Վի
պա սա նու թեան» ժան րին, նշում է, որ այն 
«պատ մա կան, հայ րե նա սի րա կան առա ջին 
պո էմն է միջ նա դա րեան հայ գրա կա նու թեան 
մէջ» (Ս. Հայ րա պե տեան, Հա յոց հին եւ միջ
նա դա րեան գրա կա նու թեան պատ մու թիւն, 
Երեւան, 1994, էջ 371)։ Շնոր հա լուն նվիր
ված մե նագ րու թյան հե ղի նակ Գր. Հա կո բյա
նը, «Վի պա սա նու թիւն»ը որա կե լով որ պես 
«մեր պատ մա կան առա ջին մեծ պոե մը», այն 
հա մա րում է «կրո նա կան կաշ կան դում նե րից 
ազատ», հայ ժո ղովր դի ան ցյալն ար տա ցո լող 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն (տե՛ս Գ. Հա կո բյան, Ներ
սես Շնոր հա լի, Երեւան, 1964, էջ 171, 172)։ 
Վ. Սա ֆա րյա նը Գր. Հա կո բյա նի այս գնա հա
տա կա նը հա մա րում է չա փա զանց ված՝ իրա
վա ցիո րեն նշե լով, որ որ քան էլ պոեմն աչ քի է 
ընկ նում հայ րե նա սի րա կան պա թո սով եւ աշ
խար հիկ բո վան դա կու թյամբ, այ դու հան դերձ, 
պոե մը կրո նա աստ վա ծա բա նա կան միտ
վածք ունի։ Ապա հե ղի նակն առա ջար կում է 
ժան րա յին նոր բնու թա գիր. ««Վի պա սա նու
թիւն»ը թեեւ ունի պոե մի տար րեր, բայց «վի
պելպատ մել» որա կա յին ան ցում նե րը այս 
տեղ ծա գոր ծու թյու նը մո տեց նում են «պատ
մագ րու թյունտա րեգ րու թյուն» ժան րա յին 

ամ բող ջու թյա նը, եւ, ի  վեր ջո, 
այն չա փա ծո տա րեգ րու թյուն 
(տե՛ս Վ. Սա ֆա րյան, Հայ միջ
նա դա րյան գրա կա նու թյուն, 
Երեւան, 2016, էջ  234) կամ 
չա փա ծո պատ մագ րու թյուն է 
(տե՛ս Վ. Սա ֆա րյան, Կի լի կյան 
Հա յաս տա նի գրա կա նու թյու նը, 
Երեւան, 1990, էջ 154)։

Ո ւ ս ո ւ մ  ն ա  ս ի  ր ո ւ  թ յ ո ւ ն  ն ե 
րում որ պես պոե մի հիմ նա կան 
սկզբնաղ բյուր է հի շա տակ
վում Մ.  Խո րե նա ցու «Հա յոց 
պատ մու թիւն»ը, ին չը նկա տե
լի է նաեւ երկն ըն թեր ցե լիս։ 
Մ. Մկրտչյա նը, որը, ավե լի քան 
63 ձե ռագ րե րի հա մե մա տա կան 
քննու թյուն իրա կա նաց նե լով, 
1980 թվա կա նին հրա տա րա կել 
է «Վի պա սա նու թեան» բնա գի
րը, առա ջա բա նում ման րա
մասն անդ րա դար ձել է նաեւ այս 
եր կի աղ բյուր նե րին՝ ընդ լայ նե
լով Շնոր հա լու սկզբնաղ բյուր նե
րի ցու ցա կը եւ ներ կա յաց նե լով 
հա մե մա տա կան մի ա ղյու սակ, թե որ հատ
վա ծը որ հե ղի նա կից ազդ վե լով է գրել Շնոր
հա լին (տե՛ս Ներ սէս Շնոր հա լի, Վի պա սա
նու թիւն, Երեւան, 1981, էջ 18—23)։ Այս պես՝ 
Շնոր հա լին իբ րեւ սկզբնաղ բյուր օգտ վել է ոչ 
միայն Խո րե նա ցու «Հա յոց պատ մու թիւն»ից, 
այ լեւ Ագա թան գե ղո սի «Հա յոց պատ մու թիւն», 
Եղի շեի «Վասն Վար դա նայ եւ Հա յոց պա
տե րազ մին», 10րդ դա րի պատ միչ Մես րոպ 
Վա յոց ձոր ցու «Պատ մու թիւն սրբոյն Ներ սի
սի Պար թեւի Հա յոց հայ րա պե տի» եւ «Տե սիլ 
Սրբոյն Սա հա կայ» եր կե րից։

Պոե մը բաղ կա ցած է 1600 տո ղից եւ ամ
բող ջու թյամբ գրված է ալ (մեծ մա սամբ եալ) 
հան գով՝ բա ցա ռու թյամբ նա խեր գան քի դեր 
կա տա րող հատ վա ծից։ Ակն հայտ է Գրի գոր 
Մա գիստ րո սի «Հա զար տո ղեան»ի ազ դե
ցու թյու նը պա տա նի հե ղի նա կի վրա նույ նա
հան գու թյան եւ տա ղա չա փու թյան առու մով։ 
Նույ նա հան գու թյու նը հե տա զո տող նե րի մեծ 
մա սի կող մից հա մար վել է պոե մի գլխա
վոր թե րու թյուն նե րից մե կը։ «Ան շուշտ աւե լի 
հա սա րակ եւ անա խորժ է եալ յանգն, որով 
կազմ ված է Շնոր հալ ւոյ բուն Վի պա սա նու
թիւն ըսածն....» (Ղ.  Ալի շան, Շնոր հա լի եւ 
պա րա գայ իւր, Վե նե տիկ, 1873, էջ 87): Ալի
շա նի այս տե սա կե տը կրկնում է հե տա գա

յի ուսում նա սի րող նե րի մեծ մա սը։ Ակն հայտ 
են նույ նա հան գու թյան հա րու ցած դժվա
րու թյուն նե րը, ին չը չէր կա րող չազ դել նաեւ 
պոե մի գե ղար վես տա կան ար ժե քի վրա (որոշ 
բա ռե րի հա ճա խա կի կրկնու թյուն, պատ կե
րա վոր ման մի ջոց նե րի կի րառ ման սահ մա
նա փա կում՝ պայ մա նա վոր ված բա յա կան 
վեր ջա վո րու թյուն լի նե լով), սա կայն, կար ծում 
ենք, իրա վա ցի են Ա. Մա դո յա նը եւ Հ. Որս կա
նյա նը, որոնք նույ նա հան գու թյու նը դի տում 
են իբ րեւ պատ մա կան երեւույթ եւ այդ պի սով 
հա մա րում ոչ թե թե րու թյուն, այլ առա վե լու
թյուն. «Կա րեւոր ար ժա նիք է եւ նույ նա հան
գու թյու նը, որ ոչ պատ մա կան մո տե ցու մով 
միայն կա րող է դիտ վել իբ րեւ թե րու թյուն 
(ընդգ ծու մը մերն է)» (Ա. Մա դո յան, Միջ նա
դա րյան հայ կա կան պոե մը, Երեւան, 1985, 
էջ 231—232), «Չէ՞ որ նույ նա հան գու թյու նը 
թարմ նո րու թյուն էր ժա մա նա կի հա մար....» 
(Հ. Որս կա նյան, Ներ սես Շնոր հա լու պոեմ նե
րը, Երեւան, 2006, էջ 40)։ Ին քը՝ Շնոր հա լին, 
այն կար ծի քին էր, թե նույ նա հան գու թյունն 
ար վես տի կա տա րե լու թյուն է եւ ծույ լե րին է 
միայն ձանձ րույթ պատ ճա ռում։ Հարկ է նշել, 
որ նաեւ ման կա վար ժա կան նկա տա ռում նե
րից ել նե լով է «Վի պա սա նու թիւն»ը Շնոր հա
լին գրել հան գա վոր։ Հե տա գա յում ըն թեր ցո

ղին ավե լի գրա վե լու, ձանձ րույթ 
չպատ ճա ռե լու հա մար Շնոր հա
լին իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
մի մա սը գրել է բազ մա հանգ։

Որ քան էլ ակն հայտ էր Գրի
գոր Մա գիստ րո սի «Հա զար տո
ղեան» պոե մի ազ դե ցու թյու նը 
ձեւի առու մով, բո վան դա կա
յին կող մով սրանք բո լո րո վին 
տար բեր ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներ են։ Եվ եթե այս հար ցում 
տա րա կար ծու թյուն ներ գրե թե 
չկան, ապա տար բեր են մո
տե ցում նե րը եր կի նպա տա կի, 
գե ղար վես տա կան ար ժա նիք
նե րի գնա հատ ման հար ցում։ 
Ալի շա նի կար ծի քով՝ «նպա
տակն կ՚երեւի իր նախ նեաց 
կամ Պահ լա ւու նի ցե ղին յի
շա տա կը թո ղուլ. բայց թե րեւս 
իբ րեւ անձ նա կան երեւոյթ մը 
չտա լու հա մար՝ կը յա րէ զայն 
բո լոր Հայ ազ գին ցե ղա պե տու
թեան յի շա տա կին վեր ջը....» 
(Ղ. Ալի շան, նշվ. աշխ., էջ 75)։ 

Վ. Սա ֆա րյա նը եւս Շնոր հա լու բուն նպա տա
կը հա մա րել է Պահ լա վու նի նե րի նշա նա վոր 
դեմ քե րի մա սին ման րա մասն խո սե լը, նաեւ 
նշել է, որ պատ մա կան սկիզբն էլ՝ որ պես նա
խադ րու թյուն, ծա գում նա բա նու թյու նը ցույց 
տա լու նպա տակ ուներ (տե՛ս Վ. Սա ֆա րյան, 
Հայ միջ նա դա րյան գրա կա նու թյուն, Երեւան, 
2016, էջ 233)։ Մ. Աբե ղյա նը եւ Գր. Հա կո բյա նը 
պոե մի գրու թյան գլխա վոր դրդա պատ ճա ռը 
հա մա րել են նախ նի նե րի հան դեպ ունե ցած 
երախ տա գի տու թյան ու հայ րե նա սի րու թյան 
զգա ցում նե րը։ Կար ծում ենք, որ Պահ լա
վու նի նե րի տոհ մի ան ցյալ ու ներ կա փառ քի 
գո վեր գու մը եր կի ստեղծ ման շար ժա ռիթն է, 
իսկ գլխա վոր նպա տա կը հայ րե նա սի րու թյան 
դասն է, կորց րած պե տա կա նու թյան վիշ տը, 
նախ նի նե րի օրի նա կով մարդ կանց դաս տիա
րա կե լը, նրանց զի նա կան պատ րաս տու թյան 
մղե լը, պե տա կա նու թյու նը վե րա կանգն ված 
տես նե լու երա զան քը, ին չը ցույց կտանք 
պոե մի ման րա մասն քննու թյամբ։

Շա րու նա կե լի

Գոռ ԳԱԼՍ ՏՅԱՆ
ԵՊՀի աստվածաբանության ֆակուլտետի 

ասպիրանտ, ՀՊՄՀի բանասիրական 
ֆակուլտետի մագիստրոս

Համաստեղի «Սպիտակ ձիաւորը» վեպը

Ներսես Շնորհալու ստեղծագործությունների 
մանկավարժական բնույթը


