
ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 Ð²êÎ 1 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 

ՓՈԽԱՆ խՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ  

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  (Ս. Ծննդեան Հայրապետական Պատգամ)  

Աստուծոյ Որդւոյն ծննունդը՝ հրաւէր փրկութեան ................................... 1 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  (Նոր Տարուան Պատգամ)  

Համահայկական երեք առաջնահերթութիւններ ..................................... 5 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ   2020ª Ú³ïáõÏ Ëն³մùÇ Ï³ñûï  

Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ ï³ñÇ ............................................................................ 7 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ ............................................................... 16 

ÀÜÎºð²´²ðàÚ²Î²Ü 

Ø²Î²ð ºäê© ²Þ¶²ðº²Ü   Պաշտպանել կեանքի արգաւանդութիւնը ..... 21 

ØÆôèàÜ Ì© ìð¸© ²¼ÜÆÎº²Ü  Աստուածաշունչը ինչ կ'ըսէ 

աÝÓÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý  .......................................................................... 33 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ՆՈՐՎԱՆ ԱՐՔ. ԶԱՔԱՐԵԱՆ   Արեւածա՞գ... Նոր հորիզոններու դիմաց ..... 40 

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ  Յիշելով անմահանուն դաստիարակ 

Շահան Ռ. Պէրպէրեանը ...................................................................... 45 

ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ  

ԳԱՌՆԻԿ ԲԱՆԵԱՆ   Գառնիկ Բանեանի յուշերը եւ նախկին որբերու  

կեանքը Ճիպէյլի որբանոցէն ետք եւ իր Ճեմարան մտնելէն առաջ .......... 57 

ä²ÞîúÜ²Î²Ü ........................................................................................ 63 

îúÜ²Î²Ü .............................................................................................. 66 

ÄàÔàì²Î²Ü Îº²Üø .............................................................................. 69 

ØÆæ-ºÎºÔºò²Î²Ü ................................................................................ 73 

Èàôðºð Î²ÂàÔÆÎàê²Î²Ü ..................................................................... 78 

ä²î²ð²¶ ºô ø²ðà¼ ê© ²ÂàèàÚê ØÆ²´²ÜÜºðàô ÎàÔØ¾ ...................... 83 

 



2  ՀԱՍԿ ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 

 

g 

ՁԹ. ՏԱՐԻ 2020  ՅՈՒՆՈՒԱՐ ԹԻՒ 1 

 

ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ 

 

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ 

 

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՈՐԴՒՈՅՆ ԾՆՈՒՆԴԸ՝ 

ՀՐԱՒԷՐ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ 

Ե՝ջ՜հՠռզձՠջճսձ ճսխխ՜թ զջ ՠջժջճջ՟ ձ՜կ՜ժզձ կբն, Պրխճո Աշ՜տ-

ՠ՜է ձճջ՜՟՜ջլ տջզոպճձՠ՜ձՠջճսձ ժգ յ՜պճսզջբ գոՠէճչ՚ «Չգէէ՜հ ճջ 

վջժճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝բձ իՠշ՜ձ՜տ» (2.1)։ Աձիջ՜եՠղպ բ ՜ջդձճսդՠ՜ձ ճս 

ա՞՜ոպճսդՠ՜ձ իջ՜սզջճխ Աշ՜տՠ՜էզձ ՜հո ժճմգ էճսո՜ջլ՜ժզ պ՜ժ ՝ՠջՠէ 

՜հո րջՠջճսձ կ՜ձ՜ս՜ձ՟, ՠջ՝ ժգ յ՜պջ՜ոպճսզձտ իճ՞ՠսճջ ռձթճսդՠ՜կ՝ 

՟զկ՜սճջՠէճս ՜ղը՜ջիզ Փջժմզձ թձճսձ՟գ։ Փճջլՠձտ կՠջ ճսղ՜՟ջճսդզսձգ 

ժՠ՟ջճձ՜ռձՠէ իՠպՠսՠ՜է ՠջՠտ ՝՜շՠջճսձ չջ՜հ.- 

 

Ա) Փջժճսդզսձ: Աոպճս՜թ՜ղճսձմզ զսջ՜տ՜ձմզսջ բնզձ ճս ձճհձզոժ ձ՜-

ը՜՟՜ոճսդՠ՜ձ կբն վջժճսդզսձգ, ճջյբո Աոպճսթճհ յ՜ջ՞ՠսգ կ՜ջ՟ճսձ, 

պզջ՜ժ՜ձ ձՠջժ՜հճսդզսձ բ։ Փջժճսդզսձգ ձյ՜պ՜ժձ զոժ բ Աոպճսթճհ 

հ՜հպձճսդՠ՜ձ։ Իջ ՜ձլզձ ճս ՞ճջթզձ ծ՜կ՝ճչ Աոպճս՜թ զձտազձտ հ՜հպձՠռ 
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կ՜ջ՟ճսձ ՠս ճխն ոպՠխթ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ վջժճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ։ Աոպճսթճհ 

Ոջ՟սճհձ կ՜ջ՟ՠխ՜ռճսկգ Աոպճսթճհ վջժ՜՞ճջթ՜ժ՜ձ հ՜հպձճսդՠ՜ձ յո՜-

ժճսկձ բ։ Քջզոպճոճչ՚ ՜ոպճս՜թ՜հզձ վջժ՜՞ճջթ՜ժ՜ձ հ՜հպձճսդզսձգ 

՟՜ջլ՜ս վջժ՜՞ճջթ՜ժ՜ձ ՜շ՜տՠէճսդզսձ։ Փջժճսդզսձգ կ՜ջ՟ճսձ ՠս կ՜ջ-

՟ճսձ ժճխկբ ՜յ՜ժ՜ձճս՜թ ոպՠխթ՜՞ճջթճսդՠ՜ձ չՠջոպՠխթճսկձ բ ճս 

՜ա՜պ՜՞ջճսկգ՚ կՠխտզ ժ՜է՜ձտբձ ճս մ՜ջզ պզջ՜յՠպճսդՠձբձ։  

 

Բ) Ճ՜կ՝՜հ: Աշ՜տՠ՜էգ վջժճսդզսձգ ժգ ՝ձճսդ՜՞ջբ ճջյբո ծ՜կ՝՜հ։ 

Աջ՟՜ջՠս, Քջզոպճո կՠա Աոպճսթճհ իՠպ ի՜ղպՠռճսռ (Բ.Կջ 5.18), ՠս զջ 

ը՜մճչ ճս հ՜ջճսդՠ՜կ՝ կՠջ ՜շնՠս ՝՜ռ՜ս ՟բյզ վջժճսդզսձ ՜շ՜նձճջ՟ճխ 

ծ՜կ՝՜ձ։ Աջ՟, վջժճսդզսձգ ՜ոպճս՜թ՜հզձ կզն՜կպճսդՠ՜կ՝ զջ՜՞ճջ-

թճս՜թ ՠս կ՜ջ՟ճսձ պջճս՜թ ՠջժձ՜հզձ ղձճջիտ կգձ բ։ Աձ Քջզոպճոճչ 

զջ՜՞ճջթճս՜թ ՟բյտ կգձ բ ճս կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ գձդ՜ռտ կգ՚ ՠժՠխՠռսճհ չժ՜-

հճսդՠ՜կ՝ ղ՜ջճսձ՜ժճսճխ։ Փջժճսդՠ՜ձ ՠջժձ՜հզձ ղձճջիտզձ ՜ձ՟ջ՜՟՜շ-

ձ՜է՚ Քջզոպճոզ ի՜ձ՟բյ ի՜ս՜պտ ժ’ՠձդ՜՟ջբ, ճս Քջզոպճոզ ի՜ս՜պ՜է 

ժգ ձղ՜ձ՜ժբ տջզոպճո՜ժՠ՟ջճձ ժՠ՜ձտ կգ ՜յջզէ։ Չկճշձ՜ձտ Քջզոպճոզ 

ըրոտգ, դբ ճչ ճջ զձթզ ժգ ի՜ս՜պ՜հ դճխ ՠպՠսբո ՞՜հ՚ ը՜մզձ ըճջիճսջ՟ձ 

ճս յ՜պ՞՜կգ ՜յջՠէճչ զջ ժՠ՜ձտզձ կբն (Մպ 16.24)։ 

 

Գ) Հՠշ՜ձ՜է: Քջզոպճոզ իՠպՠսզէգ, ՜հէ ըրոտճչ՚ ՠջժջ՜սճջ ժՠ՜ձտզձ 

կբն ՠջժձ՜հզձգ ՜յջզէգ ՟զսջզձ մբ։ Աոպճսթճհ Ոջ՟զձ ա՜ձ՜ա՜ձ ՜շ՜ժ-

ձՠջճս ծ՜կ՝ճչ հզղՠռճսռ զջ իՠպՠսճջ՟ձՠջճսձ, դբ վջժճսդՠ՜ձ ղձճջիտզձ 

՜ջե՜ձ՜ձ՜էճս ի՜կ՜ջ բ՜ժ՜ձ բ կՠջ ժՠ՜ձտզձ կբն ՞ճջթձ՜յբո ՜ջպ՜հ՜հ-

պՠէ ի՜ս՜պտձ ճս ի՜ս՜պ՜ջկճսդզսձգ, ոբջձ ճս թ՜շ՜հճսդզսձգ։ Աի՜ դբ 

զձմճս Աշ՜տՠ՜էգ ա՞ճսղճսդՠ՜ձ ժճմ ժ’ճսխխբ ձճջ՜՟՜ջլ տջզոպճձՠ՜ձՠ-

ջճսձ՚ ա՜ձճձտ իջ՜սզջՠէճչ ՜կճսջ յ՜իՠէճս զջՠձռ ի՜ս՜պ՜ջկճսդզսձգ 

Քջզոպճոզ ՜ղը՜ջի ՝ՠջ՜թ ճսոճսռճսկձՠջճսձ ճս ծղկ՜ջպճսդզսձձՠջճսձ։ 

Ահո բ ձ՜ՠս ոջ՝՜ա՜ձ յ՜ջպ՜սճջճսդզսձգ ՠժՠխՠռսճհ՚ ՜շ՜տՠ՜էձՠ-

ջճսձ ժճխկբ վճը՜ձռճս՜թ։ Եժՠխՠռզձ ժճմճս՜թ բ.- 

- Ցճհռ պ՜է վջժճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝՜ձ զջ ժՠ՜ձտճչ ճս թ՜շ՜հճսդՠ՜կ՝, ըրո-

տճչ ճս ՞ճջթճչ:  

- Օ՞ձՠէ տջզոպճձՠ՜հ կ՜ջ՟ճսձ ՜յ՜ղը՜ջճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝ճչ ՝՜ռճսՠէճս 

վջժճսդՠ՜ձ ՠջժձ՜հզձ ղձճջիտզձ:  

- Դբյզ վջժճսդզսձ ՜շ՜նձճջ՟ՠէ Քջզոպճոզ իՠպՠսՠէճս ճսըպգ ժ՜-

պ՜ջ՜թ կ՜ջ՟գ:  

- Յզղՠռձՠէ, ճջ Քջզոպճո զձտձ բ կ՜ջ՟ճս վջժճսդՠ՜ձ կզ՜ժ ՜յ՜սբձգ։ 
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Աոպճսթճհ իջՠղպ՜ժձՠջգ Քջզոպճոզ թձճսձ՟գ ՜սՠպՠռզձ, զ՝ջՠս 

թձճսձ՟գ ի՜կ՜հձ կ՜ջ՟ժճսդՠ՜ձ Փջժմզձ։ Քջզոպճո ծղկ՜ջզպ ճս կզ՜ժ 

վջժզմձ բ ՜ղը՜ջիզձ։ Աձ կ՜ջ՟՜ռ՜ս ճս կ՜ջ՟ճսձ իՠպ ձճհձ՜ռ՜ս, ճջ-

յբոազ ՜ձճջ կբն չՠջ՜ժ՜ձ՞ձբ Աոպճսթճհ ձՠջժ՜հճսդզսձգ, ՜ոպճս՜-

թ՜պճսջ ժճմճսկբձ ղՠխ՜թ կ՜ջ՟գ չՠջ՜՟՜ջլձբ զջ ի՜ջ՜ա՜պ ժճմճսկզձ ՠս 

Եջժձ՜սճջ Հրջկբձ իՠշ՜ռ՜թ կ՜ջ՟գ կրպՠռձբ Աոպճսթճհ, ՜հէ ըրոտճչ՚ 

կ՜ջ՟գ ՜շ՜նձճջ՟բ ՟բյզ վջժճսդզսձ։  

Աոպճս՜թ՜ղձմ՜ժ՜ձ ՜հո ծղկ՜ջպճսդզսձգ ՜կճսջ իզկտձ բ տջզոպճ-

ձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պտզձ։ Քջզոպճոզ ՜ղ՜ժՠջպձՠջգ ՜ղը՜ջիզձ ՜հոյբո ձՠջ-

ժ՜հ՜ռճսռզձ Քջզոպճոգ՚ զջ թձճսձ՟ճչ ճս ՜շ՜տՠէճսդՠ՜կ՝։ Ոսոպզ, ՜հո 

ի՜հՠռ՜ժբպճչ ի՜ջժ բ կրպՠձ՜է Նճջ Կպ՜ժ՜ջ՜ձզձ։ Ահոյբո ի՜ջժ բ գկ-

՝շձՠէ ձ՜ՠս ՠժՠխՠռսճհ ՜շ՜տՠէճսդզսձգ։ 

Նՠջժ՜հ ՜ղը՜ջիգ էՠռճսձ բ ՜հձյզոզ ՠջՠսճհդձՠջճչ, ճջճձտ կ՜ջ՟գ ժգ 

իՠշ՜ռձՠձ Բՠդխՠիբկճչ ՝՜ռճս՜թ վջժճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝բձ։  

Նՠջժ՜հ ՜ղը՜ջիգ պզջ՜յՠպճս՜թ բ ՜հձյզոզ եըճջճչ, ճջ դճհէ մզ 

պ՜ջ էոՠէ Փջժզմզձ թձճսձ՟գ ՜սՠպճխ իջՠղպ՜ժձՠջճսձ լ՜հձգ։  

Նՠջժ՜հ ՜ղը՜ջիգ կ՜ջ՟ճսձ ՜շնՠս ՝՜ռ՜թ բ ՟բյզ վ՜շտ ճս ՟զջտ, 

՟ջ՜կ ճս ի՜ծճհտ ՜շ՜նձճջ՟ճխ ՜հձյզոզ ծ՜կ՝՜ձՠջ, ճջճձտ ը՜ս՜ջճչ 

յ՜պ՜թ ՠձ վջժճսդՠ՜ձ պ՜ձճխ ծ՜կ՝՜ձ։  

Չկճշձ՜ձտ, ճջ վջժճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝՜ձ՚ Բՠդխՠիբկճչ ՜ղը՜ջիզձ ՜շնՠս 

՝՜ռճս՜թ ծ՜կ՝՜ձ բ։ Հ՜ջժ բ տ՜էՠէ ՜հո ծ՜կ՝բձ։ 

Չկճշձ՜ձտ, ճջ վջժճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝՜ձ ՜յ՜ղը՜ջճսդզսձձ բ, ճմ դբ ոճոժ 

ըրոտճչ, ՜հէ՚ ՞ճջթճչ. զձմյբո ժգ հճջ՟ճջբ Ղճսժ՜ո Ասՠպ՜ջ՜ձզմ գոՠէճչ՚ 

«Գճջթճչ ռճհռ պճսբտ դբ ՜յ՜ղը՜ջ՜թ բտ» (3.8)։  

Չկճշձ՜ձտ, ճջ վջժճսդզսձգ ոզջճչ ղ՜խ՜ըճս՜թ ճս թ՜շ՜հճսդՠ՜կ՝ 

էՠռճս՜թ ծ՜կ՝՜ձ բ։ Հ՜ջժ բ ճսխխճսզէ ՟բյզ ՜հո ծ՜կ՝՜ձ։  

Չկճշձ՜ձտ, ճջ վջժճսդզսձգ ի՜ս՜պտճչ աոյ՜ձ՜ժճս՜թ ճս ի՜ս՜պտգ 

՞ճջթզ չՠջ՜թՠէճս հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝ ՜յջճս՜թ ժՠ՜ձտձ բ։ Հ՜ջժ բ ՜յջզէ 

՜հո ժՠ՜ձտգ՚ ոյ՜ոՠէճչ Քջզոպճոզ ՠջժջճջ՟ ՞՜էճսոպզձ։  

Աի՜ ՜հձ ՜պՠձ կզ՜հձ ՜ջե՜ձզ ժգ ՟՜շձ՜ձտ Աոպճսթճհ վջժճսդՠ՜ձ 

ղձճջիտզձ, ճջճչիՠպՠս վջժճսդզսձգ ճմ կՠջ ՜ջե՜ձզտզձ ՠս ճմ ՜է կՠջ 

ծզ՞զձ ճս ՞ճջթզձ ՜ջ՟զսձտձ բ, ՜հէ՚ Աոպճսթճհ յ՜ջ՞ՠսձ բ (Եվ 1. 8-9)։ 

Աջ՟, ՜հձյբո յբպտ բ ՜յջզձտ կՠջ ժՠ՜ձտգ, ճջ ՜ջե՜ձզ ՟՜շձ՜ձտ Աո-

պճսթճհ ՠջժձ՜հզձ յ՜ջ՞ՠսզձ ճս վջժճսդՠ՜ձ ղձճջիտզձ։ Մՠջ ժՠ՜ձտզ ՝ճ-

էճջ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն կզղպ էոՠձտ Աշ՜տՠ՜էզձ հճջ՟ճջգ՚ «Չգէէ՜հ ճջ 

վջժճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝բձ իՠշ՜ձ՜տ»։  
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Աոպճս՜թ՜հ՜հպձճսդՠ՜ձ ըճջիճսջ՟ճչ էՠռճսձ ՜հո րջՠջճսձ, Հ՜հջ՜-

յՠպ՜ժ՜ձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ժ’ճխնճսձՠձտ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ Հ՜ձջ՜յՠպճսդՠ՜ձ 

Վոՠկ՜ղճստ Ն՜ը՜՞՜ի Տզ՜ջ Աջկբձ Ս՜ջ՞ոՠ՜ձգ, Վոՠկ՜ղճստ Վ՜ջմ՜-

յՠպ Տզ՜ջ Նզժճէ Փ՜ղզձՠ՜ձգ ՠս Աջռ՜ըզ Հ՜ձջ՜յՠպճսդՠ՜ձ Վոՠկ՜-

ղճստ Ն՜ը՜՞՜ի Տզ՜ջ Բ՜ժր Ս՜ի՜ժՠ՜ձգ՚ կ՜խդՠէճչ զջՠձռ ձճջ՜ձճջ 

զջ՜՞ճջթճսկձՠջճչ ի՜ջճսոպ ի՜հջՠձ՜ձճսբջ թ՜շ՜հճսդզսձ։  

Եխ՝՜հջ՜ժ՜ձ նՠջկ ոզջճչ ժ’ճխնճսձՠձտ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գ՜ջՠ՞զձ Բ. Ակՠ-

ձ՜հձ Հ՜հճռ Կ՜դճխզժճոգ, զձմյբո ձ՜ՠս՚ Եջճսո՜խբկզ Հ՜հճռ Պ՜պջզ՜ջտ 

Ակՠձ՜յ՜պզս Տ. Նճսջի՜ձ Աջտ. Մ՜ձճսժՠ՜ձգ ՠս Թճսջտզճհ Հ՜հճռ Պ՜պ-

ջզ՜ջտ Ակՠձ՜յ՜պզս Տ. Ս՜ի՜ժ Եյո. Մ՜ղ՜էՠ՜ձգ՚ ի՜հռՠէճչ Ակՠձ՜՝՜-

ջզձ Աոպճսթկբ, ճջ զջՠձռ ղձճջիբ ՜ոպճս՜թ՜ի՜ծճհ ՞ճջթՠջճչ էՠռճսձ ՠջ-

ժ՜ջ ՞՜ի՜ժ՜էճսդզսձ։ 

Հ՜հջ՜ժ՜ձ ոզջճչ ՠս ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ժ’ճխնճսձՠձտ 

Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ դՠկՠջճս դՠկ՜ժ՜է ՜շ՜նձճջ՟-

ձՠջգ, իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձ ՟՜ոգ, ՜ա՞՜հզձ զղը՜ձճսդզսձձՠջձ ճս հ՜ջ՜ժզռ 

կ՜ջկզձձՠջգ, ՠս կՠջ ի՜ս՜պ՜ռՠ՜է եճխճչճսջ՟գ՚ ի՜հռՠէճչ Աոպճսթկբ, 

ճջ Բՠդխՠիբկբձ ծ՜շ՜՞՜հդճխ էճհոճչ յ՜հթ՜շ՜ժՠջյբ զջՠձռ ժՠ՜ձտգ։ 
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ  

ԵՐԵՔ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹԻՒԹԻՒՆՆԵՐ 

Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Աձդզէզ՜ոզ Մ՜հջ՜չ՜ձտբձ 

Հ՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ րջիձճսդՠ՜կ՝ ճս ի՜հջ՜ժ՜ձ նՠջկ ոզջճչ ժճխնճսձՠկ 

կՠջ եճխճչճսջ՟զ ոզջՠէզ ա՜ս՜ժձՠջգ։ 

Աջ՟՜ջՠս, ՜ձռՠ՜էբձ՚ ՜յ՜՞՜հզձ ՠս իզձբձ՚ ձճջզձ ՜ձռձՠէճս ո՜ յ՜-

իգ կՠա ժգ իջ՜սզջբ զձտձ՜ի՜հՠռճխճսդՠ՜ձ ճս զձտձ՜տձձճսդՠ՜ձ ՠս ՜յ՜՚ 

՜յ՜՞՜հ՜պՠոզէ ճ՞զճչ ծղ՟ՠէճս կՠջ ՜ա՞ձ ճս ի՜հջՠձզտգ ՜շ՜սՠէ իար-

ջ՜ռկ՜ձ ՜շ՜նձճջ՟ճխ ծ՜կ՝՜ձ։  

Կգ ՞պձճսզձտ կՠջ ե՜կ՜ձ՜ժ՜ժզռ յ՜պկճսդՠ՜ձ կբժ չծշ՜՟ջճղկ 

ի՜ձ՞ջճս՜ձզձ։ Եժբտ զջ՜յ՜ղպ կրպՠռճսկճչ ՟զպՠձտ կՠջ ղճսջնգ։ 

- Մՠջ եճխճչճսջ՟զ ՜ջզսձճչ ՜ա՜պ՜՞ջճս՜թ Աջռ՜ըգ կզղպ ՠձդ՜ժ՜հ 

բ յ՜պՠջ՜ակզ չպ՜ձ՞զձ։ 

- Հ՜հ՜ոպ՜ձգ ժ՜ջզտգ ճսձզ զջ յՠպ՜ժ՜ձ ժ՜շճհռձՠջճս ՠս րջբձտզ 

՞ՠջ՜ժ՜հճսդՠ՜ձ ՜շ՜սՠէ ՜կջ՜յձ՟կ՜ձ ճս պձպՠոճսդՠ՜ձ ա՜ջ՞՜ռկ՜ձ։ 

- Բ՜ակ՜ա՜ձ ճս ՜հէ՜ա՜ձ կ՜ջպ՜իջ՜սբջձՠջճչ ղջն՜յ՜պճս՜թ 

Սվզսշտգ, ի՜ժ՜շ՜ժ զջ ի՜հ՜յ՜իյ՜ձկ՜ձ ՜կբձրջՠ՜հ յ՜հտ՜ջզձ, իՠ-

պգաիՠպբ ժգ ՞ճսձ՜դ՜վզ։  

Ահո ժ՜ռճսդՠ՜ձ ՟զկ՜ռ, զջ՜սճսձտ մճսձզձտ հճսո՜ի՜պՠէճս ժ՜կ ՜ձ-

պ՜ջ՝ՠջ կձ՜էճս։ Պբպտ բ կՠջեՠձտ յ՜ջպճսճխ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ճջՠսբ կպ՜-

թճսկ ժ՜կ կրպՠռճսկ։ Պբպտ բ յ՜հտ՜ջզձտ։ Ահոյբո ՠխ՜թ բ կՠջ ճխն յ՜պ-

կճսդզսձգ։ Պբպտ բ յ՜հտ՜ջզձտ՚ ի՜ս՜պտճչ ժշ՜ձճս՜թ, հճհոճչ ՞րպՠյգձ-

՟ճս՜թ ճս կզ՜ոձ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ արջ՜ռ՜թ։ Ահո բ կՠջ ՜ա՞զձ յ՜ղպյ՜-

ձճսդՠ՜ձ ՜կճսջ չ՜ի՜ձգ։ Ահո բ կՠջ ՜ա՞զձ հ՜խդ՜ձ՜ժզ ծ՜կ՝՜ձ։  

Հՠպՠս՜՝՜ջ, ՝՜ռճսճխ Նճջ Տ՜ջճս՜ձ ոՠկզձ, ի՜ս՜պ՜ջզկ կՠջ յ՜-

յՠջճս ճսըպզձ ճս կՠջ յ՜պկճսդՠ՜ձ լ՜հձզձ, ՠժբտ, եճխճչճսջ՟ ի՜հճռ.- 
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Ա) Վՠջ՜ի՜ոպ՜պՠձտ կՠջ ՜ձը՜ըպ ի՜ս՜պ՜ջկճսդզսձգ՚ կՠջ ՝՜ջճ-

հ՜ժ՜ձ, իճ՞ՠսճջ ճս ՜ա՞՜հզձ ՜ջեբտձՠջճսձ ՠս կՠջ ՜ա՞զձ ՞ՠջ՜՞ճհձ զխ-

լՠջճսձ։  

 

Բ) Հՠշճս կձ՜ձտ ձՠջտզձ ՝ՠսՠշ՜ռճսկձՠջ հ՜շ՜ն՜ռձճխ կպ՜թՠէ՜ժՠջ-

յՠջբ ճս ՞ճջթՠէ՜ժՠջյՠջբ, ՠս վճը՜՟՜ջլ ոզջճհ ճս հ՜ջ՞՜ձտզ իջ՜կ՜-

հ՜ժ՜ձգ ՟՜ջլձՠձտ կՠջ ժՠ՜ձտզ ՜ձղՠխ ոժա՝ճսձտգ։  

 

Գ) Լթճսզձտ Սվզսշտզ չՠջ՜ժ՜ակ՜ժՠջյկ՜ձ ճս չՠջ՜ղըճսե՜ռկ՜ձ 

՜ձհՠպ՜լ՞ՠէզ ՜ղը՜պ՜ձտզձ՚ զ ըձ՟զջ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աջռ՜ըզ ՜շ՜սՠէ 

իարջ՜ռկ՜ձ ՠս կՠջ ՝շձ՜՝՜ջճս՜թ զջ՜սճսձտձՠջճս չՠջ՜պզջ՜ռկ՜ձ։ 

 

Աի՜ կՠջ ժՠ՜ձտզձ ՜շնՠս ՝՜ռճսճխ ի՜կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ ՠջՠտ ՜շ՜նձ՜-

իՠջդճսդզսձձՠջ։ Հ՜կ՜ըկ՝ճսզձտ ի՜կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ ՜ջեբտձՠջճս ճս զպ-

բ՜էձՠջճս ղճսջն։  

Ահո ճ՞զճչ ճս պՠոէ՜ժ՜ձճչ ՜յջզձտ ճս ՞ճջթՠձտ։  

Ահո ճ՞զճչ ճս հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝ ազջ՜ջ ղձճջի՜սճջՠձտ գոՠէճչ՚ 

Շձճջի՜սճջ Նճջ Տ՜ջզ։  

Կ՜խրդՠկ ՜շ Բ՜ջլջՠ՜էձ Աոպճս՜թ, ճջ զջ իճչ՜ձզզձ ձՠջտՠս ՜ձ-

չդ՜ջ յ՜իբ կՠջ ՜ա՞ձ ճս ի՜հջՠձզտգ, իզս՜ձ՟ձՠջճսձ ՜շճխնճսդզսձ յ՜ջ-

՞ՠսբ, ՞ճջթճռ հ՜նճխճսդզսձ ՠս կՠջ ա՜ս՜ժձՠջճսձ ժՠ՜ձտգ թ՜խժՠռձբ ՠջժ-

ձ՜հզձ ՝՜ջզտձՠջճչ։  
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ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ 

ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ 

Թՠկ՜ժ՜է Աշ՜նձճջ՟ձՠջճսձ, 

իճ՞ՠսճջ ՟՜ոճսձ, 

Աա՞՜հզձ Իղը՜ձճսդՠ՜ձռ ՠս 

կՠջ եճխճչճսջ՟զ ա՜ս՜ժձՠջճսձ 

 

Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Աձդզէզ՜ոզ Մ՜հջ՜չ՜ձտբձ 

ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ րջիձճսդՠ՜կ՝, տջզոպճձբ՜ժ՜ձ նՠջկ ոզջճչ ՠս ՜ա՞՜հզձ 

չ՜շ ՜յջճսկձՠջճչ ժ’ճխնճսձՠձտ Աա՞. Ըձ՟ի՜ձճսջ Ժճխճչգ, Աա՞. Կՠ՟ջճ-

ձ՜ժ՜ձ Վ՜ջմճսդՠ՜ձ Կջրձ՜ժ՜ձ ճս Ք՜խ՜տ՜ժ՜ձ եճխճչձՠջգ, Թՠկ՜ժ՜է 

Աշ՜նձճջ՟ձՠջգ, իճ՞ՠսճջ ՟՜ոգ, Աա՞. զղը՜ձճսդզսձձՠջգ ՠս կՠջ եճխճ-

չճսջ՟զ ոզջՠէզ ա՜ս՜ժձՠջգ։  

Խճջ ՞ճիճսձ՜ժճսդՠ՜կ՝ ժճսաՠձտ ի՜ոպ՜պՠէ, ճջ զսջ՜տ՜ձմզսջ պ՜ջզ 

կՠջ եճխճչճսջ՟զ ժՠ՜ձտզձ իՠպ ՜ձկզն՜ժ՜ձ ՜խՠջո ճսձՠռճխ ՜ջեբտ կգ 

ժ՜կ ՠջՠսճհդ կգ էճսո՜ջլ՜ժզ պ՜ժ ՝ՠջՠէճս Մՠջ ի՜ոպ՜պ՜թ ՜ս՜ձ՟ճս-

դզսձգ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժբ է՜հձ ՜ջլ՜՞՜ձ՞ ՞պձՠէ կՠջ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո։ Իձմյբո 

՞զպբտ, 2019 պ՜ջզձ իշմ՜ժ՜թ բզձտ «Հ՜հ Մ՜կճսէզ Տ՜ջզ»։ Աջ՟՜ջՠս, ճմ 

կզ՜հձ ի՜կ՜ովզսշտՠ՜ձ կ՜ժ՜ջ՟՜ժզ չջ՜հ, ՜հէ ձ՜ՠս ի՜կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ 

կ՜ղպ՜յճչ ի՜հ կ՜կճսէգ ՟՜ջլ՜ս կՠջ եճխճչճսջ՟զ ա՜ս՜ժձՠջճսձ ճս 

հ՜պժ՜յբո կՠջ կ՜կէճհ րջժ՜ձձՠջճսձ, իճ՞ՠսճջ ՟՜ոճսձ, էջ՜՞ջճխձՠջճսձ, 

կպ՜սճջ՜ժ՜ձձՠջճսձ, զձմյբո ձ՜ՠս ՜ա՞՜հզձ, կղ՜ժճսդ՜հզձ ճս ժջդ՜ժ՜ձ 

ժ՜շճհռձՠջճս տձձ՜ջժճսկձՠջճսձ ճս կպ՜իճ՞ճսդզսձձՠջճսձ ժզա՜ժբպգ։ 

Ահո թզջբձ ձՠջո հ՜պճսժ ժ՜ջՠսճջճսդզսձ ոպ՜ռ՜ս Աձդզէզ՜ոզ Մ՜հջ՜-

չ՜ձտբձ ներս կՠջ Ս. Ադճշզձ ձ՜ը՜լՠշձճսդՠ՜կ՝ ժ՜ակ՜ժՠջյճս՜թ 

ի՜կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ ի՜կ՜՞ճսկ՜ջգ։  
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Սզջՠէզ եճխճչճսջ՟ ի՜հճռ,  

Եջ՝ ժգ կպ՜թբզձտ 2020 պ՜ջճս՜ձ ի՜կ՜ջ, կՠջ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ կպ՜-

թճսկզ ճս տձձ՜ջժճսկզ ժ՜ջՠսճջ ճս ՜հեկբ՜ժ՜ձ ձզսդ կգ էճսո՜ջլ՜ժզ 

պ՜ժ ՝ՠջՠէճս կ՜ոզձ, Մՠջ կպ՜թկ՜ձ ոէ՜տգ ճսխխճսՠռ՜ս ՟բյզ կՠջ եճխճ-

չճսջ՟զ ժՠ՜ձտզձ կ՜ո ժ՜ակճխ ճս հ՜պճսժ ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ ի՜հճջ՟զձՠջգ։ 

Մՠազ ի՜ո՜թ պՠխՠժճսդզսձձՠջճսձ ի՜կ՜լ՜հձ, հ՜պճսժ ժ՜ջզտձՠջ ճսձՠ-

ռճխ կՠջ ա՜ս՜ժձՠջճսձ դզսգ ոժո՜թ բ ա՞՜էզ ՜ծ ՜ջլ՜ձ՜՞ջՠէ՚ կՠջ ժՠ՜ձ-

տգ ՟զկ՜՞ջ՜սճխ պձպՠո՜ժ՜ձ, գձժՠջ՜հզձ, ՜շճխն՜յ՜ի՜ժ՜ձ ՠս ՜հէ 

յ՜պծ՜շձՠջճս ճս ՜ա՟՜ժձՠջճս իՠպՠս՜ձտճչ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, իջ՜կ՜հ՜-

ժ՜ձ ժգ ձժ՜պՠձտ 2020 պ՜ջզձ իշմ՜ժՠէ՚  

ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ  ԿԱՐՕՏ  

ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ  

Աջ՟՜ջՠս, հ՜պճսժ ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ ՜ձլՠջ ժգ ձժ՜պճսզձ թձճսձ՟ճչ 

դՠջզ, ցզազտ՜ժ՜ձ, կպ՜հզձ ժ՜կ իճ՞ՠժ՜ձ դՠջճսդզսձ, ՜ձժ՜ջճխճսդզսձ 

ժ՜կ ո՜իկ՜ձ՜վ՜ժ ժ՜ջճխճսդզսձ ճսձՠռճխ ՜ձլՠջ՚ զ թձբ ժ՜կ իՠպ՜՞՜-

հզձ ՜ջժ՜թձՠջճս իՠպՠս՜ձտճչ ի՜ղկ՜ձ՟՜կ ՟՜ջլ՜թ։ Բեղժ՜ժ՜ձ պճսՠ՜է-

ձՠջճսձ ի՜կ՜լ՜հձ, ձՠջժ՜հ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջճսձ ՞ճհճսդզսձ ճսձզձ ՜սՠէզ տ՜ձ 

20 պՠո՜ժզ ՜ձժ՜ջճխճսդՠ՜ձ ժ՜կ դՠջ՜ծճսդՠ՜ձ չզծ՜ժձՠջ, ՠջՠսՠէզ ՠս 

ճմ-ՠջՠսՠէզ, թ՜հջ՜հՠխ ՠս ճմ-թ՜հջ՜հՠխ։ Աձճձռ դբ ՝ձճհդգ պ՜ջ՝ՠջ բ, դբ 

՟ջ՟՜յ՜պծ՜շգ ՠս դբ ՝ճսեկ՜ձ ժՠջյՠջգ։ Ոկ՜ձտ ՝ճսեՠէզ ՠձ, զոժ 

ճսջզղձՠջ ՜ձ՝ճսեՠէզ։ Մրպզժ ՜ձռՠ՜էզձ, ձկ՜ձ ՟եճս՜ջճսդզսձ ճսձՠռճխ 

՜ձլՠջգ ժգ ՝ձճջճղճսբզձ ճջյբո դՠջ՜ծ ժ՜կ ի՜ղկ՜ձ՟՜կ։ Ահորջ, ո՜ժ՜հձ, 

՜ձռՠ՜էզ ո՜իկ՜ձճսկձՠջգ ճս ՜ձճս՜ձճսկձՠջգ է՜հձ մ՜վճչ ՟՜՟ջ՜թ ՠձ 

ՠս ՜ձճձռ վճը՜ջբձ ՜սՠէզ կՠխկ ճս հ՜ջ՞՜էզռ ՝ձճջճղճսկձՠջ ոժո՜թ ՠձ 

՞ճջթ՜թճսզէ։ Օջզձ՜ժ, կպ՜հզձ ժ՜կ ցզազտ՜ժ՜ձ ՜ձժ՜ջճխճսդզսձ ճսձՠ-

ռճխ (disabled) ՝՜ռ՜պջճսդՠ՜ձ վճը՜ջբձ ՜հորջ գձ՟ի՜ձջ՜յբո ժգ ՞ճջ-

թ՜թճսզ «՜հէ՜յբո ժ՜ջճխ» (differently abled) ՝ձճջճղճսկգ։  

Փճըճս՜թ բ ձ՜ՠս գձժՠջճսդՠ՜ձ կպ՜թՠէ՜ժՠջյգ ճս կրպՠռճսկգ հ՜-

պճսժ ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ ՜ձլՠջճս ձժ՜պկ՜կ՝։ Մզ՜ռՠ՜է Աա՞ՠջճս Կ՜ակ՜-

ժՠջյճսդՠձբձ ոժոՠ՜է ժջրձձՠջ, յՠպճսդզսձձՠջ ճս ժ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձ-

ձՠջ հ՜պճսժ կ՜ոձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ժՠ՟ջճձձՠջ իզկձ՜թ ՠձ, իզկձ՜՟ջ՜կձՠջ 

ի՜ոպ՜պ՜թ ճս ա՜ձ՜ա՜ձ թջ՜՞զջձՠջ կղ՜ժ՜թ, զձմյբո ձ՜ՠս հ՜պճսժ կզ-

նճռձՠջճս ՟զկ՜թ ՠձ ՞ճջթձ՜յբո ՟զսջ՜ռգձՠէճս ի՜կ՜ջ ՜ձճձռ ժՠձռ՜խ՜-

ժՠջյգ։ Ահոյբո, ՜ձճձռ կրպՠձ՜էճս ճս ՜ձճձռ իՠպ աջճսռՠէճս հ՜ջ՞՜էզռ 

լՠսՠջ ճս ՜ջպ՜հ՜հպճսդզսձձՠջ ճջ՟ՠ՞ջճս՜թ ՠձ. վճխճռձՠջճս, ղբձտՠջճս 

ճս ի՜ձջ՜հզձ ժՠ՟ջճձձՠջճս կբն հ՜պճսժ ժ՜ջ՞՜՟ջճսդզսձձՠջ ՠխ՜թ ՠձ. 

ր՟՜ժ՜հ՜ձձՠջբձ ոժոՠ՜է կզձմՠս ՜հէ վճը՜՟ջ՜կզնճռձՠջ, հ՜ջկ՜ջ՜սբպ 
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կզնճռ՜շճսկձՠջճս ՟զկ՜թ ՠձ. ի՜ձջ՜հզձ ի՜ս՜տձՠջճս կբն ՜շ՜նձ՜իՠջ-

դճսդզսձ ոժո՜թ բ պջճսզէ. պՠխ՜ժ՜ձ դբ կզն՜ա՞՜հզձ հ՜ձլձ՜ըճսկ՝ՠջճս, 

լՠշձ՜ջժձՠջճս, թջ՜՞զջձՠջճս ճս ՜ղը՜պ՜ձտձՠջճս կբն ոժո՜թ ՠձ ձՠ-

ջ՜շճսզէ։ Ես ՜հոյբո ժ՜ջՠէզ բ ՠջժ՜ջ դճսՠէ ղ՜ջտգ ՜հո ճսխխճսդՠ՜կ՝ 

՜շձճս՜թ ՞ճջթձ՜ժ՜ձ տ՜հէՠջճսձ։  

Աձիջ՜եՠղպ բ ձ՜ՠս ՜սՠէռձՠէ, ճջ ձՠջժ՜հ գձժՠջճսդզսձգ ժ՜ջՠսճ-

ջճսդՠ՜կ՝ ժգ ղՠղպբ ի՜ս՜ո՜ջճսդՠ՜ձ ոժա՝ճսձտգ։ Ահէ ըրոտճչ՚ հ՜պճսժ 

ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ ՜ձլՠջ ի՜ջժ բ ճջ ի՜ս՜ո՜ջ զջ՜սճսձտձՠջ ճս յ՜ջպ՜սճ-

ջճսդզսձձՠջ ճսձՠձ՜ձ գձժՠջճսդՠ՜ձ ժՠ՜ձտզ ՝ճէճջ կ՜ջաՠջբձ ձՠջո ճս 

՝ճէճջ կ՜ժ՜ջ՟՜ժձՠջճս չջ՜հ։ Աձճձռ տ՜խ՜տ՜ռզ՜ժ՜ձ զջ՜սճսձտձՠջճս 

՟ճհաձ ՜ձպՠոճսկձ զոժ ժգ ձժ՜պճսզ ըպջ՜ժ՜ձճսդզսձ ճս ՜ձ՜ջ՟՜ջճս-

դզսձ, ՠս ձճհձզոժ, ժ՜ջ՞ կգ ՠջժզջձՠջբ ձՠջո՚ տջբ՜ժ՜ձ հ՜ձռ՜ձտզ ի՜-

կ՜արջ չՠջ՜՝ՠջճսկ։ Մզ՜ռՠ՜է Աա՞ՠջճս Կ՜ակ՜ժՠջյճսդՠ՜ձ ժճխկբ 1992 

դճսզձ Դՠժպՠկ՝ՠջ 3-գ իշմ՜ժճս՜թ բ «Հ՜ղկ՜ձ՟՜կձՠջճս րջ»։ Մզ՜ե՜-

կ՜ձ՜ժ, հ՜պճսժ իշմ՜ժ՜՞զջ կգ ճջ՟ՠ՞ջճս՜թ բ (Convention on the rights of 

persons with disabilities) ՜ձճձռ զջ՜սճսձտձՠջգ յ՜ղպյ՜ձՠէճս ՠս իճ՞՜թճս 

չՠջ՜՝ՠջճսկ ռճսռ՜՝ՠջՠէճս ՜ձիջ՜եՠղպճսդզսձգ ղՠղպճխ։ Մզ՜ռՠ՜է Աա-

՞ՠջճս Կ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձգ ձ՜ՠս 1983-93 պ՜ոձ՜կՠ՜ժգ իշմ՜ժ՜թ բջ 

«Հ՜ղկ՜ձ՟՜կձՠջճս 10-՜կՠ՜ժ» (UN Decade of disabled persons)։ Աջ՟՜ջՠս, 

՝՜ակ՜ա՜ձ ՠձ ճս ՜հէ՜ա՜ձ կզն՜ա՞՜հզձ ի՜կ՜հձտզձ ժճխկբ ՜շձճս՜թ 

զջ՜ս՜ժ՜ձ ճս ՞ճջթձ՜ժ՜ձ տ՜հէՠջգ։ 

Բձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ, ցզազտ՜ժ՜ձ ժ՜կ իճ՞ՠ-զկ՜ռ՜ժ՜ձ դՠջճսդզսձձՠջ 

ճսձՠռճխ ՜ձլՠջճս ձՠջժ՜հճսդզսձգ գձժՠջճսդՠ՜ձ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո ձճջ ՠջՠ-

սճհդ մբ։ Հզձ Կպ՜ժ՜ջ՜ձզձ կբն ժգ ի՜ձ՟զյզձտ ցզազտ՜ժ՜ձ դՠջճսդզսձ 

ճսձՠռճխ ձճհձզոժ ժ՜ջՠսճջ ՟բկտՠջճս։ Ահոյբո, Մճչոբո կ՜ջ՞՜ջբձ ժգ 

ժ՜ժ՜աբջ, Ս՜կոճձ ժճհջ բջ։ Յ՜ջ՜՝ՠջ՜՝՜ջ ձճջ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջճսձ, ժ՜ջՠ-

էզ բ հզղՠէ Մզ՜ռՠ՜է Ն՜ի՜ձ՞ձՠջճս ձ՜ը՜՞՜իձՠջբձ՚ Ֆջ՜ձտէզձ Ռճսաչՠէ-

դգ, ճջճսձ ՠջժճս ճպտՠջգ ՜ձղ՜ջեճսդՠ՜ձ կ՜պձճս՜թ բզձ, ի՜ձջ՜թ՜ձրդ 

՞ջճխ Աժ՜դ՜ Քջզոդզձ, ճջ հզղՠէճս պժ՜ջճսդզսձ ճսձբջ, ՜ղը՜ջի՜իշմ՜ժ 

ՠջ՜եզղպ Պՠդիճչբձգ, ճջ ըճսէ բջ, իշմ՜ժ՜սճջ ՞ՠխ՜ձժ՜ջզմ Վ՜ձ Կճժգ, 

ճջ կպ՜հզձ ը՜ձ՞՜ջճսկ ճսձբջ, ի՜ձջ՜թ՜ձրդ տզկզ՜՞բպ Աէյՠջդ Ահձգղ-

դ՜հձգ, ճջ իճ՞ՠժ՜ձ ը՜ձ՞՜ջճսկձՠջբ ժգ պ՜շ՜յբջ։ Ահո ՠս ձկ՜ձ ցզազ-

տ՜ժ՜ձ, կպ՜հզձ ժ՜կ իճ՞ՠժ՜ձ ՟եճս՜ջճսդզսձձՠջճչ ՜ղը՜ջի ՠժ՜թ ժ՜կ 

հՠպճհ ՜ձժ՜ջ ՟՜ջլ՜թ, ՝՜ակ՜դզս ՜ձլՠջ կՠթ խՠժ՜չ՜ջձՠջ ՟՜ջլ՜թ ՠձ 

ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ կ՜ջաՠջբ ձՠջո ՠա՜ժզ զջ՜՞ճջթճսկձՠջ ժ՜պ՜ջ՜թ։ Ահորջ 

ՠսո ձկ՜ձ ՜ձլՠջ ժգ ՞ճջթՠձ ՝ճէճջ ՜ա՞ՠջճս ժՠ՜ձտբձ ձՠջո։  

Նՠջժ՜հ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջճսձ, հ՜պժ՜յբո ՜ի՜՝ՠժմճսդՠ՜ձ, յ՜պՠջ՜ակ-

ձՠջճս ճս ա՜ձ՜ա՜ձ ՜ջժ՜թձՠջճս իՠպՠս՜ձտճչ հ՜պճսժ ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ 

կ՜ջ՟ճռ դզսգ ոժո՜թ բ ՝՜ակ՜ձ՜է։ Վզծ՜ժ՜՞ջ՜ժ՜ձ չՠջնզձ պճսՠ՜էձՠ-

ջճսձ ի՜կ՜լ՜հձ, ՜ձճձռ դզսգ ղճսջն 600 կզէզճձ բ։ Եդբ ՜ձռՠ՜էզձ, զձմ-զձմ 

յ՜պծ՜շձՠջճչ գձժՠջճսդՠձբ իՠշճս ժգ յ՜իճսբզձ ժ՜կ ՠձդ՜ժ՜ձՠջգ 



ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 Ð²êÎ 11 

 

զջՠձտ զջՠձռ ճսձՠռ՜թ ցզազտ՜ժ՜ձ դՠջճսդզսձձՠջգ դ՜տճսձ ժգ յ՜իբզձ, 

՜հորջ, վ՜ոպրջբձ ձկ՜ձ յ՜պՠջ տ՜ձ՟ճս՜թ ՠձ ճս կպ՜հձճսդզսձձՠջ վճը-

ճս՜թ։ Նՠջժ՜հ գձժՠջճսդզսձգ ա՜ձճձտ զջ ՜ձ՝՜ե՜ձ կ՜ոգ ժգ ձժ՜պբ՚ 

ի՜կ՜ի՜ս՜ո՜ջ յ՜ջպ՜սճջճսդզսձձՠջճչ ճս զջ՜սճսձտձՠջճչ։ 

 

Ի՛ՆՉ Կ’ԸՍԷ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ 

Բձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ, ճջյբո տջզոպճձՠ՜ձՠջ, կՠջ ժՠ՜ձտզձ ՜շձմճս՜թ ՠջՠ-

սճհդձՠջճս ճս կպ՜իճ՞ճսդզսձձՠջճս ՞թճչ ծզղ՟ ճսխխճսդզսձ ոպ՜ձ՜էճս 

ի՜կ՜ջ ի՜ջժ բ ՟՜շձ՜ձտ ՜ոպճս՜թ՜հզձ հ՜հպձճսդՠ՜ձ ՜խ՝զսջգ ճս տջզո-

պճձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պտզձ իզկտգ ՠս ճսխՠռճհռգ ձժ՜պճսճխ Աոպճս՜թ՜ղճսձ-

մզձ։  

Աոպճս՜թ՜ղճսձմզձ կ՜ո ժ՜ակճխ ՝ճէճջ ՞զջտՠջգ՚ Ծձձ՟ճռբձ ոժոՠ՜է 

կզձմՠս Յ՜հպձճսդզսձ, էՠռճսձ ՠձ ՜հձյզոզ ՜ջպ՜հ՜հպճսդզսձձՠջճչ ճս 

՝ձճջճղճսկձՠջճչ, ՟բյտՠջճչ ճս ՟բկտՠջճչ, ճջճձտ ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠջյՠջճչ 

ճս ղՠղպ՜սճջճսկձՠջճչ ժգ չժ՜հՠձ ճմ կզ՜հձ գձժՠջճսդՠ՜ձ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո 

ցզազտ՜ժ՜ձ ժ՜կ կպ՜հզձ դՠջճսդզսձձՠջբ պ՜շ՜յճխ ՜ձլՠջճս ձՠջժ՜հճս-

դՠ՜ձ կ՜ոզձ, ՜հէ ձ՜ՠս ՜ձճձռ ձժ՜պկ՜կ՝ դբ կ՜ջ՞՜ջբձՠջճսձ՚ Հզձ 

Կպ՜ժ՜ջ՜ձզձ կբն, ՠս դբ Աոպճսթճհ Ոջ՟սճհձ ճս ՜յ՜ Աշ՜տՠ՜էձՠջճսձ՚ 

Նճջ Կպ՜ժ՜ջ՜ձզձ կբն, ռճսռ՜՝ՠջ՜թ իճ՞՜թճս կրպՠռկ՜ձ կ՜ոզձ։ Աջ-

՟՜ջՠս, իյ՜ձռզժ ՜ժձ՜ջժ կգ Աոպճս՜թ՜ղճսձմզ բնՠջճսձ չջ՜հ ձՠպճս՜թ, 

հոպ՜ժրջբձ ժգ յ՜ջաբ ՜հո ճսխխճսդՠ՜կ՝ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ժջրձզ ճսոճս-

ռճսկգ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, ի՜ջժ մՠձտ ձժ՜պՠջ կ՜ձջ՜կ՜ոձ ՜ձ՟ջ՜՟՜շձ՜էճս 

՜հո կ՜ոզձ։ Ս՜ժ՜հձ, ժ’ճսաՠձտ ժ՜ջՠսճջճսդՠ՜կ՝ գձ՟՞թՠէ իՠպՠսՠ՜է 

ժբպՠջգ.-  

՜) Աոպճս՜թ՜ղճսձմգ ցզազտ՜ժ՜ձ դՠջճսդզսձգ ՜ոպճս՜թ՜հզձ յ՜-

պզե մզ ձժ՜պՠջ, ՜հէ ՠջժջ՜սճջ ժՠ՜ձտզձ ՜շձմճս՜թ ՠջՠսճհդ կգ։ Նկ՜ձ 

ժ՜ռճսդՠ՜ձ ՠձդ՜ջժճս՜թ ՜ձլՠջճսձ Աոպճս՜թ, ճջյբո Եջժձ՜սճջ Հ՜հջ, 

հ՜պճսժ ՞ճսջ՞ճսջ՜ձտճչ ժգ կրպՠձ՜հ։ ՝) Աոպճս՜թ՜ղճսձմգ ժգ ղՠղպբ, ճջ 

կ՜ջ՟գ ՜ձժ՜պ՜ջ բ, զջ կբն ժգ ժջբ ՜՟՜կ՜ժ՜ձ կՠխտգ. Աոպճսթճհ Ոջ՟զձ 

կ՜ջ՟՜ռ՜ս, ճջյբոազ կ՜ջ՟գ ՜ա՜պ՜՞ջբ կՠխտզձ ճս մ՜ջզձ պզջ՜յՠ-

պճսդՠձբձ։ ՞) Մ՜ջ՟ճս ճսձՠռ՜թ դՠջճսդզսձձՠջգ ժգ ձժ՜պճսզձ ՜շզդ ճս 

կ՜ջպ՜իջ՜սբջ՚ կ՜ջ՟ճսձ ի՜ս՜պտձ ճս հճհոգ Աոպճսթճհ ձժ՜պկ՜կ՝ ՜սՠէզ 

արջ՜ռձՠէճս։ ՟) Քջզոպճոզ վջժ՜՞ճջթ՜ժ՜ձ ՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ կ՜ո ժգ 

ժ՜ակբջ ձ՜ՠս կ՜ջ՟ճս ճսձՠռ՜թ ցզազտ՜ժ՜ձ դբ ՜հէ դՠջճսդզսձձՠջճսձ 

՝եղժճսդզսձգ։ Աջ՟՜ջՠս, ՝՜ակ՜դզս ՠձ ՜հձ ՟ջճս՜՞ձՠջգ, ճսջ ի՜ս՜պտզ 

կխճսկճչ Քջզոպճոզձ կրպՠռճխ ՜ձ՟՜կ՜էճհթձՠջ, ժճհջՠջ, ի՜ղկ՜ձ՟՜կ-

ձՠջ, ժ՜խՠջ, ըճսէՠջ ՠս ի՜կջՠջ ՝եղժճսդզսձ ոպ՜ռ՜ձ։ 

Նճհձ կրպՠռճսկգ ճսձՠռ՜ձ Քջզոպճոզ ՜շ՜տՠ՜էձՠջգ։ Յ՜պժ՜ձղ՜ժ՜ձ 

բ Քջզոպճոգ ի՜է՜թ՜թ ճս զջ պՠոճխճսդզսձգ ժճջոձռճսռ՜թ Պրխճո Աշ՜տ-

ՠ՜էզձ չժ՜հճսդզսձգ ՜հո կ՜ոզձ։ Նճհձ կրպՠռճսկգ ճսձՠռ՜ս ՠժՠխՠռզձ ՟՜-
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ջՠջճս գձդ՜ռտզձ։ Քջզոպճձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պտգ կՠժձ՜՝՜ձՠէճս ՠս ճսոճսռ՜-

ձՠէճս ժճմճս՜թ ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձճսդզսձգ ՠս ՝՜ջճհ՜՞զպճսդզսձգ ժգ ղՠղ-

պՠձ, դբ ցզազտ՜ժ՜ձ, իճ՞ՠժ՜ձ ճս կպ՜հզձ պ՜ջ՜թտձՠջգ կ՜ջ՟ճսձ կբժ 

՜կ՝ճխնճսդզսձ ժգ ժ՜ակՠձ։ Ահո ղջն՜՞թզձ կբն ի՜ջժ բ կՠժձ՜՝՜ձՠէ Պրխճո 

Աշ՜տՠ՜էզ ժճխկբ ձժ՜ջ՜՞ջճս՜թ «վ՜շ՜սճջՠ՜է կ՜ջկզձ»զ (Ա.Կջ 15.35-

58) ՞՜խ՜վ՜ջգ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, ցզազտ՜ժ՜ձ զկ՜ռ՜ժ՜ձ դբ իճ՞ՠժ՜ձ 

դՠջճսդզսձձՠջ ճսձՠռճխ ՜ձլՠջճսձ ր՞ձՠէգ, տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պտզձ 

բ՜ժ՜ձ ճսոճսռճսկձՠջբձ կբժձ բ։ Ահո ՞զպ՜ժռճսդՠ՜կ՝ ՟՜ջՠջ ղ՜ջճսձ՜ժ 

՞ջ՜թ ճս յ՜պ՞՜կ՜թ ՠձ ՠժՠխՠռսճհ ի՜հջՠջգ։ Հ՜հջ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ՞ջ՜ժ՜-

ձճսդզսձգ էՠռճսձ բ ՝՜ակ՜դզս ձկ՜ձ պճսՠ՜էձՠջճչ։  

Ահորջ ՠսո, տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ՜ղը՜ջիգ գձ՟ի՜ձջ՜յբո ճս ՠժՠխՠռզձ 

կ՜ոձ՜սճջ՜՝՜ջ, իՠպՠսՠէճչ ՜ոպճս՜թ՜ղձմ՜ժ՜ձ ճսոճսռճսկձՠջճսձ ՠս 

ՠժՠխՠռսճհ ի՜հջ՜յՠպձՠջճս չժ՜հճսդզսձձՠջճսձ ճս հճջ՟ճջձՠջճսձ, ըձ՜կ-

տզ ժ՜ջրպ ՜ձլՠջճսձ հ՜պճսժ ճսղ՜՟ջճսդզսձ ժգ ՟՜ջլձբ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ 

թջ՜՞զջձՠջ ժգ կղ՜ժբ։ Եժՠխՠռզձՠջճս Հ՜կ՜ղը՜ջի՜հզձ Խճջիճսջ՟զձ, 

զձմյբո ձ՜ՠս ղջն՜ձ՜հզձ կզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձՠջճս ճս ժ՜ակ՜-

ժՠջյճսդզսձձՠջճս ՜ղը՜պ՜ձտձՠջճսձ ճս ձ՜ը՜լՠշձճսդզսձձՠջճսձ կբն 

ժ՜ջՠսճջ պՠխ պջճս՜թ բ ՜ձճձռ, զձմյբո ձ՜ՠս ժ՜ձճձ՜՞ջճսդզսձձՠջճսձ 

կբն հր՟ճս՜թձՠջ ձՠջ՜շճս՜թ ՠձ, ճջյբոազ ՜ձճձտ ՞ճջթձ՜յբո կ՜ոձ՜ժզռ 

՟՜շձ՜ձ կզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկզձ։  

 

ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒՆ 

ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ 

Իձմյբո ճջՠսբ ՜ա՞զ ժ՜կ գձժՠջճսդՠ՜ձ յ՜ջ՜՞՜հզձ, ՝ձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ 

ի՜հ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո ՠսո ՠխ՜թ ՠձ ճս ժ՜ձ հ՜պճսժ ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ ՜ձլՠջ։ 

Մՠազ վճը՜ձռճս՜թ պՠխՠժճսդզսձձՠջճսձ ի՜կ՜լ՜հձ, Հ՜հ՜ոպ՜ձզ 

կբն ի՜ղկ՜ձ՟՜կ ձժ՜պճսճխ ՜ձլՠջճսձ գձ՟ի՜ձճսջ դզսգ ժգ ի՜ոձզ ղճսջն 

189,400-զ, ՝՜եձճս՜թ ա՜ձ՜ա՜ձ ըկ՝՜սճջճսկձՠջճս՚ գոպ զջՠձռ ցզազտ՜-

ժ՜ձ, կպ՜հզձ ժ՜կ իճ՞ՠժ՜ձ պժ՜ջճսդզսձձՠջճսձ ՠս պ՜ջզտզձ։ 2010-զձ 

Հ՜հ՜ոպ՜ձզ յՠպճսդզսձգ չ՜սՠջ՜ռճսռ՜թ բ Մզ՜ռՠ՜է Աա՞ՠջճս Կ՜ակ՜-

ժՠջյճսդՠ՜ձ ժճխկբ ի՜ոպ՜պճս՜թ ի՜ղկ՜ձ՟՜կձՠջճս զջ՜սճսձտձՠջգ 

յ՜ղպյ՜ձճխ իշմ՜ժ՜՞զջգ։ Աձճձռ զջ՜սճսձտձՠջճս յ՜ղպյ՜ձճսդՠ՜կ՝ 

ժգ ա՝՜խզձ ՜ղը՜պ՜ձտզ ՠս գձժՠջ՜հզձ ի՜ջռՠջճս ձ՜ը՜ջ՜ջճսդզսձգ, պՠ-

խ՜ժ՜ձ զձտձ՜ժ՜շ՜չ՜ջկ՜ձ կ՜ջկզձձՠջգ, Աա՞՜հզձ Ժճխճչբձ ձՠջո՚ հ՜-

պճսժ հ՜ձլձ՜ըճսկ՝ կգ, զձմյբո ձ՜ՠս կ՜ջ՟ճս զջ՜սճսձտձՠջճս յ՜ղպյ՜-

ձճսդՠ՜ձ էթճս՜թ ի՜ո՜ջ՜ժ՜ժ՜ձ ղ՜ջտ կգ ժ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձձՠջ։  

Լզ՝՜ձ՜ձ՜ի՜հ ի՜կ՜հձտբձ ձՠջո ռՠխ՜ոյ՜ձճսդՠձբձ ՜ձկզն՜յբո հՠ-

պճհ ճսձՠռ՜թ ՠձտ ի՜կջՠջճս, ժճհջՠջճս, ըճսէՠջճս ՠս պ՜ջ՝ՠջ պՠո՜ժզ 

ի՜ղկ՜ձ՟՜կճսդզսձ ճսձՠռճխ ՜ձլՠջճս հ՜պճսժ ժՠ՟ջճձձՠջ, ճջճձտ ի՜ո-

պ՜պճս՜թ ՠձ Զճսզռՠջզ՜ռզ Հ՜հ՜ոբջձՠջճս Մզճսդՠ՜ձ ժճխկբ։ Յզղՠ՜է 
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ժՠ՟ջճձձՠջգ ղճսջն ՠջՠտ պ՜ոձ՜կՠ՜ժձՠջ ՜շ՜ն ՟՜՟ջ՜թ ՠձ ՞ճջթՠէբ, 

ճջճչիՠպՠս կբժ ժճխկբ՚ ձկ՜ձ ՜ձլՠջճս դզսգ ձճս՜ա՜թ բ, կզսո ժճխկբ՚ 

կ՜ոձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ժՠ՟ջճձձՠջ յ՜իՠէճս ժ՜ջՠէզճսդզսձձՠջգ ՟՜ջլ՜թ ՠձ 

ղ՜պ ՟եճս՜ջ։ Ահ՟ճսի՜ձ՟ՠջլ, 33 պ՜ջզձՠջբ զ չՠջ Պճսջծ Հ՜կճսպզ կբն 

ժգ ՞ճջթբ Զճս՜ջդձճռ Կՠ՟ջճձգ՚ ի՜հ ի՜կ՜հձտզ գձժՠջ՜հզձ թ՜շ՜հճխձՠ-

ջճս կզճսդՠ՜ձ իճչ՜ձ՜սճջճսդՠ՜ձ ձՠջտՠս։ Կՠ՟ջճձբձ ձՠջո ձՠջժ՜հզո 

ա՜ձ՜ա՜ձ ՟եճս՜ջճսդզսձձՠջ ճսձՠռճխ ղճսջն 35 վճտջզժձՠջ ճս յ՜պ՜ձզ-

ձՠջ ժգ իՠպՠսզձ կ՜ոձ՜սճջ ՟՜ոգձդ՜ռտձՠջճս ճս չ՜ջեճսդզսձձՠջճս։  

Սվզսշտզ ՜հէ ՞՜խճսդձՠջճսձ կբն, Մՠջ ճսձՠռ՜թ պՠխՠժճսդզսձձՠջճսձ 

ի՜կ՜լ՜հձ, ձկ՜ձ ժՠ՟ջճձձՠջ մճսձզձտ։ Ս՜ժ՜հձ, զձմյբո գոզձտ, ի՜հ ժՠ՜ձ-

տբձ ձՠջո ՜կբձ պՠխ, ՝ճէճջ պ՜ջզտզ ճս պՠո՜ժզ հ՜պճսժ ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ 

ի՜հճջ՟զձՠջ ճսձզձտ։ Աջ՟, ժճսաՠձտ իՠպՠսՠ՜է հզղՠռճսկձՠջգ ճս դՠէ՜՟-

ջճսդզսձձՠջգ ժ՜պ՜ջՠէ.- 

՜) Մՠջ յ՜պ՞՜կզձ ոժզա՝գ հզղՠռզձտ, դբ կ՜ոձ՜սճջ իճ՞՜թճսդՠ՜ձ 

ճս ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ ՜ձլՠջճսձ յբպտ մբ կրպՠձ՜է ըպջ՜ժ՜ձ ճ՞զճչ ժ՜կ 

՜ձպՠոՠէճչ ա՜ձճձտ, ՜հէ՚ ճջյբո ի՜կ՜ի՜ս՜ո՜ջ զջ՜սճսձտձՠջ ՠս յ՜ջ-

պ՜սճջճսդզսձձՠջ ճսձՠռճխ ՜ձլՠջ։ Աձճձտ յբպտ բ ա՞՜ձ, զձմյբո ձ՜ՠս 

կՠձտ յբպտ բ ՞զպ՜ժռզձտ, ճջ ՜հ՟ ՟եճս՜ջ յ՜հկ՜ձձՠջգ յ՜պծ՜շ մՠձ 

ժջձ՜ջ գէէ՜է, ճջ զջՠձտ ՜ձպՠոճսզձ ՠս իՠշճս կձ՜ձ կՠջ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ 

ժՠ՜ձտբձ։  

՝) Նկ՜ձ յ՜ջ՜՞՜ձՠջճսձ ի՜կ՜ջ ՜շ՜ձլզձ ժՠ՟ջճձձՠջ ի՜ոպ՜պՠէգ 

ՠս գձժՠջճսդՠձբձ իՠշճս յ՜իՠէգ ՜հորջ իզկձճչզձ ղջնճս՜թ բ ՝ճէճջ գձժՠ-

ջճսդզսձձՠջճս կրպ։ Աձճձտ ժ՜յջզձ զջՠձռ գձպ՜ձզտձՠջճսձ իՠպ՚ ՜ձ-

իջ՜եՠղպճսդՠ՜ձ յ՜ջ՜՞՜հզձ ՝եղժ՜ժ՜ձ ըձ՜կտ ոպ՜ձ՜էճչ։ Մՠձտ ՠսո 

ձճհձ կրպՠռճսկգ յբպտ բ ճսձՠձ՜ձտ։  

՞) Հՠպՠսճխ՜ժ՜ձ ՜ղը՜պ՜ձտ յբպտ բ պ՜ձզձտ ճս ՜ձիջ՜եՠղպ կզնճռ-

ձՠջ ոպՠխթՠձտ, ճջ ՜ձճձտ կՠջ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո կձ՜հճսձ ճս 

՞ճջթրձ ձՠջժ՜հճսդզսձ ՟՜շձ՜ձ։ Հ՜ջժ բ ճջ կՠջ չՠջ՜՝ՠջճսկճչ չոպ՜-

իճսդզսձ ձՠջղձմՠձտ ՜ձճձռ, դբ զջՠձտ կՠջ ժՠ՜ձտզ էճսո՜ձռտզձ մՠձ յ՜պ-

ժ՜ձզջ, ՜հէ՚ կ՜հջ բնզձ, ՠս ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ժՠջյճչ կ՜ոձ՜ժզռ ՠձ կՠջ ի՜-

կ՜հձ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտզձ։  

՟) Իձմյբո կ՜պձ՜ձղՠռզձտ, ձՠջժ՜հ գձժՠջճսդզսձգ ի՜ղկ՜ձ՟՜կճս-

դզսձ ճսձՠռճխ ՜ձլՠջճսձ ժՠ՜ձտգ ճս ՜ղը՜պ՜ձտգ ՟զսջ՜ռձճխ ա՜ձ՜ա՜ձ 

՞ճջթձ՜ժ՜ձ կզնճռձՠջճս ՟զկ՜թ բ։ Նճհձ կրպՠռճսկգ յբպտ բ ճսձՠձ՜ձտ 

ձ՜ՠս կՠձտ կՠջ ժՠ՜ձտզ ա՜ձ՜ա՜ձ ՝ձ՜՞՜ս՜շձՠջբձ ձՠջո ճս հ՜պժ՜յբո 

կՠջ ի՜ձջ՜հզձ ճս ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտզձ ՜շձմճս՜թ ժՠ՟ջճձձՠջճսձ ճս 

ժ՜շճհռձՠջճսձ ՞թճչ՚ ՜շ՜սՠէ՜՞ճհձ մ՜վճչ ՟զսջ՜ռձՠէճչ ՜ձճձռ ՜շրջ-

ՠ՜ձ։  

ՠ) Ահորջ ՞զպճսդզսձգ վ՜ոպրջբձ է՜հձ ՟զսջճսդզսձձՠջ ժ’գձթ՜հբ 

ձկ՜ձ ՟եճս՜ջ չզծ՜ժձՠջճս կբն ՞պձճսճխ ՜ձլՠջճսձ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, կՠջ 
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՞ՠջ՜՞ճհձ ծզ՞գ յբպտ բ զ ՞ճջթ ՟ձՠձտ կ՜ոձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ըձ՜կտզ ժ՜կ 

՝ճսեկ՜ձ ժ՜ջՠէզճսդզսձձՠջ ոպՠխթՠէճս ՜հձ յ՜ջ՜՞՜ձՠջճսձ ի՜կ՜ջ, 

ճջճձտ ժգ ժ՜ջրպզձ կձ՜հճսձ ժ՜կ ե՜կ՜ձ՜ժ՜սճջ ըձ՜կտզ։  

ա) Մՠջ ժ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձձՠջբձ, ժ՜շճհռձՠջբձ ճս հ՜ձլձ՜ըճսկ՝ՠջբձ 

ձՠջո ի՜ջժ բ ճջ ձՠջ՜շՠձտ ա՜ձճձտ, հ՜ջ՞՜ձտ ճս չոպ՜իճսդզսձ ռճսռ՜՝ՠ-

ջՠէճչ ՜ձճձռ ձժ՜պկ՜կ՝ ՠս զ ի՜ջժզձ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսճսդզսձ հ՜ձլձՠ-

էճչ։ Զ՜ձ՜ա՜ձ ՠջժզջձՠջճս կբն ՜ձճձտ ժճմճս՜թ ՠձ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ յ՜ղպրձ-

ձՠջճս։ Է՜ժ՜ձգ իճ՞ՠ-զկ՜ռ՜ժ՜ձ ՜ջե՜ձզտձ բ ճս ժ՜ջճխճսդզսձգ ՠս ՜ա-

՞զձ թ՜շ՜հՠէճս հ՜ձլձ՜շճսդզսձգ։  

բ) Ի թձբ դՠջզ ՠս ՝ճսեճսՠէճս ժ՜ջՠէզճսդզսձ ճսձՠռճխ, հ՜պժ՜յբո կ՜-

ձճսժձՠջճսձ ճս յ՜պ՜ձզձՠջճսձ ձժ՜պկ՜կ՝, կ՜ոձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ճս ձզսդ՜-

ժ՜ձ ժ՜ջՠէզճսդզսձձՠջ ի՜ջժ բ ճջ ոպՠխթՠձտ՚ ՜ձճձռ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ՝ճսե-

կ՜ձ ի՜կ՜ջ։  

գ) Ահձ ՜ձլՠջգ, ճջճձտ ժգ ՞պձճսզձ ՜հձյզոզ չզծ՜ժձՠջճս կբն, ճջ մՠձ 

ժջձ՜ջ ճջՠսբ ՜ղը՜պ՜ձտ ժ՜պ՜ջՠէ ՠս, իՠպՠս՜՝՜ջ՚ ՠժ՜կճսպ ՜յ՜իճ-

չՠէ, կՠջ ՜ա՞գ, զջ ՠժՠխՠռզճչ, յՠպ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝ ճս ժ՜ակ՜ժՠջյճս-

դզսձձՠջճչ յ՜ջպ՜սճջճսդզսձ յբպտ բ ճսձՠձ՜հ ձզսդ՜յբո ր՞պ՜ժ՜ջ 

՟՜շձ՜էճս ՜ձճձռ։ 

դ) Վՠջն՜յբո, կՠջ ՜ա՞զձ ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդՠ՜ձ ՟բկ բ կձ՜է ՜ձ-

պ՜ջ՝ՠջ՚ զ պՠո ՠջՠը՜հզ կգ, ճջ ՟եճս՜ջճսդզսձ ճսձզ էոՠէճս, ըրոՠէճս, 

ոճջչՠէճս ժ՜կ տ՜էՠէճս ՠս ժ՜կ ձկ՜ձրջզձ՜ժ ՜հէ ՟եճս՜ջճսդզսձձՠջճս 

ՠձդ՜ժ՜հ բ։ Մՠջ ՜ա՞զձ ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդՠ՜ձ ՟բկ բ վճխճռձՠջճսձ կբն 

էտճս՜թ ցզազտ՜ժ՜ձ դՠջճսդզսձձՠջ ճսձՠռճխ ՜ձպբջ ճս ՜ձր՞ձ՜ժ՜ձ ՜ձ-

լՠջգ, Ասՠպ՜ջ՜ձզ ՜շ՜ժզձ ձկ՜ձ, պՠոձՠէ ճս ՜ձպ՜ջ՝ՠջ ՞պձճսզէ։ Պբպտ 

բ ՜կբձ ՞ձճչ ր՞պ՜ժ՜ջ գէէ՜է ձկ՜ձ չզծ՜ժձՠջճս կբն պ՜շ՜յճխ կՠջ ՜ա-

՞զ ՝ճէճջ ա՜ս՜ժձՠջճսձ։ Ս՜ ձճսզջ՜ժ՜ձ յ՜ջպ՜սճջճսդզսձձ բ զսջ՜տ՜ձ-

մզսջ ի՜հճս ճս ճխն ի՜հճսդՠ՜ձ։  

Աջ՟, զ՛ձմ բ ՟ՠջգ կՠջ ՠժՠխՠռսճհ։ Ֆզազտ՜ժ՜ձ, գձժՠջ՜հզձ, իճ՞ՠժ՜ձ 

՟եճս՜ջճսդՠձբ պ՜շ՜յճխ ՜ձլՠջճս ձժ՜պկ՜կ՝ Քջզոպճոզ կրպՠռճսկգ 

յբպտ բ կՠջ ՠժՠխՠռսճհ ի՜կ՜ջ ՟՜շձ՜հ զջ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ճսխՠռճհռգ։  

4-ջ՟ ՟՜ջճս կՠջ ի՜հջ՜յՠպձՠջբձ Նՠջոբո Մՠթգ կՠջ ՠժՠխՠռսճհ ժՠ՜ձտզձ 

կբն ժգ կձ՜հ ըճջիջ՟՜ձզղ՚ ժ՜ջզտ՜սճջձՠջճս ձժ՜պկ՜կ՝ զջ ճսձՠռ՜թ 

ձ՜ը՜ձլ՜ըձ՟ջճսդՠ՜կ՝ ճս իճ՞՜թճսդՠ՜կ՝։ Ահորջ ՠսո, կՠջ ՠժՠխՠռզձ, 

զջ կղ՜ժձՠջճսձ ծ՜կ՝ճչ ՠս գձժՠջ՜հզձ ճս կ՜ջ՟՜ոզջ՜ժ՜ձ թջ՜՞զջձՠջճս 

կղ՜ժճսկճչ, ժճմճս՜թ բ կպձՠէ կՠջ գձպ՜ձզտձՠջբձ ՠս ի՜կ՜հձտձՠջբձ ձՠջո 

ՠս զջ ղջն՜յ՜պզձ ճս յ՜հկ՜ձձՠջճսձ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձ ժՠջյճչ ր՞պ՜-

ժ՜ջ ի՜ձ՟զո՜ձ՜է ըձ՜կտզ ժ՜ջրպ ի՜հճջ՟զձՠջճսձ։  

Ի՛ձմ բ ՟ՠջգ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ յՠպճսդՠ՜ձ։ Նկ՜ձ ի՜հճջ՟զձՠջճսձ զջ՜-

սճսձտձՠջգ յ՜ղպյ՜ձՠէգ բ՜ժ՜ձ բ, ՜ձժ՜ոժ՜թ։ Ս՜ժ՜հձ, ի՜ջժ բ ճջ յՠ-

պճսդզսձգ ձ՜ը կ՜ոձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ՝ճէճջ կզնճռձՠջճչ ր՞պ՜ժ՜ջ ՟՜շձ՜հ 
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՜ձճձռ ՠս գձժՠջ՜հզձ դբ ձզսդ՜ժ՜ձ ՜ձիջ՜եՠղպ ժ՜ջՠէզճսդզսձձՠջ գձ-

թ՜հբ, կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ ա՜ձճձտ ձՠջ՜շՠէճչ յՠպ՜ժ՜ձ ժ՜շճհռձՠջբձ ձՠջո՚ 

՝ձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ կզղպ կՠժձՠէճչ կ՜ոձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ճս վճջլ՜շ՜ժ՜ձ ՜շ՜սՠ-

էճսդզսձձՠջճս իզկ՜ձ չջ՜հ։ 

Ի՛ձմ բ ՟ՠջգ կՠջ ժ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձձՠջճսձ։ Մՠջ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո 

՞ճջթճխ ժ՜շճհռձՠջգ զձտձ՜՝՜ս մՠձ. ՜ձճձռ ժ՜ջՠէզճսդզսձձՠջգ ո՜ի-

կ՜ձ՜վ՜ժ ՠձ։ Ս՜ժ՜հձ, Մՠջ ոյ՜ոճսկձ բ, ճջ ՜ձճձտ զջՠձռ ՜շ՜սՠէ՜՞ճհձ 

ծզ՞գ զ ՞ճջթ ՟ձՠձ ր՞պ՜ժ՜ջ ի՜ձ՟զո՜ձ՜էճս ձկ՜ձ ժ՜ռճսդՠ՜ձ կ՜պ-

ձճս՜թ կՠջ ա՜ս՜ժձՠջճսձ։ 

Վՠջն՜յբո, զ՛ձմ բ ՟ՠջգ ի՜հ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո ՞ճջթճխ կ՜ջ՟՜ոզջ՜ժ՜ձ, 

գձժՠջ՜հզձ ճս ՜շճխն՜յ՜ի՜ժ՜ձ ՜ղը՜պ՜ձտձՠջճս էթճս՜թ, ՜սՠէզ ծզղ՟ բ 

գոՠէ՚ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ձճսզջճս՜թ ժ՜շճհռձՠջճսձ։ Աձճձտ հ՜պճսժ ըձ՜կտզ 

ժ՜ջրպ ՜ձլՠջճսձ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ ՜ոպզծ՜ձզ ձճսզջճս՜թճսդՠ՜կ՝ ժգ 

թ՜շ՜հՠձ։ Պ՜պզս զջՠձռ։ Զճս՜ջդձճռ Կՠ՟ջճձգ ժՠձ՟՜ձզ չժ՜հճսդզսձ 

կգձ բ ՜հո ճսխխճսդՠ՜կ՝։ Վոպ՜ի ՠձտ, ճջ չՠջ՜ձճջճ՞ ի՜ս՜պտճչ ճս 

ձճսզջճսկճչ յզպզ ղ՜ջճսձ՜ժՠձ զջՠձռ թ՜շ՜հճսդզսձգ։  

Նՠջժ՜հ պ՜ջզձ Յ՜պճսժ Խձ՜կտզ Կ՜ջրպ Հ՜հճջ՟զձՠջճս Տ՜ջզ իշմ՜-

ժՠէճչ, ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ոզջճչ ճս րջիձճսդՠ՜կ՝ ժճմ ժ’ճսխխՠձտ.- 

1) Մՠջ եճխճչճսջ՟զձ, կՠջ ՜խրդտձՠջճսձ, կպ՜թճսկձՠջճսձ ճս ՜ղը՜-

պ՜ձտձՠջճսձ կբն, հզղՠէճս ճս կզղպ հզղՠէճս ձկ՜ձ ՟եճս՜ջ ժ՜ռճսդՠ՜ձ կբն 

՞ճջթճխ կՠջ ՜ա՞զձ ՝ճէճջ ա՜ս՜ժձՠջգ՚ զ Հ՜հ՜ոպ՜ձ, հԱջռ՜ը ՠս զ 

ովզսշո ՜ղը՜ջիզ ճս ՜շ՜սՠէ ըճջ՜ռձՠէճս ՜ձճձռ ձժ՜պկ՜կ՝ կՠջ ոբջձ 

ճս ՞ճսջ՞ճսջ՜ձտգ, իճ՞՜թճսդզսձձ ճս ձ՜ը՜ձլ՜ըձ՟ջճսդզսձգ՚ ՞ճջթձ՜-

յբո ռճհռ պ՜էճչ, դբ ՜ձճձտ կՠջ ՜ա՞զ ժՠ՜ձտզձ ՜ձ՝՜ե՜ձ ճս ՜ձ՝՜ե՜-

ձՠէզ կ՜ոգ ժգ ժ՜ակՠձ։  

2) Մՠջ իճ՞ՠսճջ, յՠպ՜ժ՜ձ, ՜ա՞՜հզձ, ՝՜ջՠոզջ՜ժ՜ձ ժ՜ակ՜ժՠջ-

յճսդզսձձՠջճսձ, դբ՚ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսճսդզսձ կգ ճսձզձտ 

՜հո ի՜հճջ՟զձՠջճսձ ձժ՜պկ՜կ՝ ՠս իՠպՠս՜՝՜ջ, զսջ՜տ՜ձմզսջ ժ՜շճհռ 

ժճմճս՜թ բ ՜շ՜սՠէ՜՞ճհձ մ՜վճչ ր՞պ՜ժ՜ջ ի՜ձ՟զո՜ձ՜է՚ կ՜ոձ՜՞զպ՜-

ժ՜ձ, գձժՠջ՜հզձ ժ՜կ պձպՠո՜ժ՜ձ զկ՜ոպճչ։  

3) Մՠջ դՠկՠջճս Աշ՜նձճջ՟ Սջ՝՜ա՜ձձՠջճսձ ճս Աա՞. Իղը՜ձճս-

դՠ՜ձռ, Մՠջ յ՜պ՞՜կբձ ՠժճխ դՠէ՜՟ջճսդզսձձՠջճս էճհոզձ պ՜ժ զջՠձռ 

ժ՜ջՠէզձ ժ՜պ՜ջՠէճս, ճջյբոազ ՞ճջթձ՜յբո ր՞պ՜ժ՜ջ ի՜ձ՟զո՜ձ՜ձ 

հ՜պճսժ իճ՞՜թճսդՠ՜ձ ժ՜ջրպ կՠջ ա՜ս՜ժձՠջճսձ։ 

4) Մՠջ ճսձՠսճջ ՜ա՞՜հզձձՠջճսձ, ճջ զջՠձռ ճսձՠռ՜թ ձզսդ՜ժ՜ձ ժ՜-

ջՠէզճսդՠձբձ ՝՜եզձ կգ հ՜պժ՜ռձՠձ ՟եճս՜ջճսդՠ՜ձ կ՜պձճս՜թ կՠջ 

՜ա՞զ ՜հո ա՜ս՜ժձՠջճսձ՚ հ՜պճսժ իզկձ՜՟ջ՜կձՠջ ի՜ոպ՜պՠէճչ ժ՜կ յՠ-

պ՜ժ՜ձ, ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ճս ՜ա՞՜հզձ ժ՜շճհռձՠջճսձ ծ՜կ՝ճչ ձզսդ՜յբո ր՞-

պ՜ժ՜ջ ի՜ձ՟զո՜ձ՜էճչ։  
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Սզջՠէզ եճխճչճսջ՟ ի՜հճռ,  

Յզղՠձտ Քջզոպճոզ յ՜պկ՜թ ՜շ՜ժգ Բ՜ջզ Ս՜կ՜ջ՜ռզզձ կ՜ոզձ (Ղժ 

10.25-37)։  Աձպ՜ջ՝ՠջ մկձ՜ձտ ցզազտ՜ժ՜ձ ՜ձժ՜ջճխճսդՠ՜ձ ՟՜պ՜յ՜ջ-

պճս՜թ կՠջ ՜ա՞՜ժզռձՠջճսձ ձժ՜պկ՜կ՝, ՜հէ ՟՜շձ՜ձտ Բ՜ջզ Ս՜կ՜-

ջ՜ռզ։ Վոպ՜ի ՠխբտ, ճջ կՠջ ՜ա՞գ ՜սՠէզ ժգ իարջ՜ձ՜հ, կՠջ ՠժՠխՠռզձ 

՜սՠէզ ժգ յ՜հթ՜շ՜ձ՜հ, կՠջ ի՜հջՠձզտգ ՜սՠէզ ժգ թ՜խժզ՚ ՠջ՝ կՠջ ՜ա՞զ 

ժՠ՜ձտբձ ձՠջո ՜սՠէձ՜հ դզսգ Բ՜ջզ Ս՜կ՜ջ՜ռզձՠջճսձ։ Եջ՜ձզՙ ՜հձ 

՜ա՞՜հզձձՠջճսձ, ճջճձռ ՜ձճսձգ կՠջ ՠժՠխՠռսճհ ճս ՜ա՞զձ յ՜պկճսդՠ՜ձ 

կբն ժÿ՜ջլ՜ձ՜՞ջճսզ ճջյբո Բ՜ջզ Ս՜կ՜ջ՜ռզ։  

Հ՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ Մՠջ յ՜պ՞՜կգ ժ’ճսաՠձտ վ՜ժՠէ ի՜հ ՠժՠխՠռսճհ 

յ՜ջա ՝՜հռ ըճջզկ՜ոպ ՜խրդտճչ.-  

«Ոՙչ Տբջ, կՠջ Աոպճս՜թգ, տճս եճխճչճսջ՟բ՟ վ՜ջ՜պբ ռ՜սՠջգ ՠս 

՝եղժբ իզս՜ձ՟ճսդզսձձՠջգ. ժ՜պ՜ջՠ՜է ՜շճխնճսդզսձ ղձճջիբ ՝ճէճջզձ՚ 

տճս ՜կՠձ՜հ՜խդ Խ՜մզ՟ ձղ՜ձճչգ, ճջճչ կ՜ջ՟ճռ պժ՜ջճսդզսձձՠջգ տճս 

չջ՜՟ ՜շզջ ՠս ՟՜պ՜յ՜ջպՠռզջ ժՠ՜ձտզ ճս վջժճսդՠ՜ձ դղձ՜կզձ։ Դճսձ 

ՠո կՠջ ժՠ՜ձտձ ճս վջժճսդզսձգ, ՝՜ջՠջ՜ՙջ ՠս ՝՜աճսկճխճջկ Աոպճս՜թ. 

կզ՜հձ ՟ճսձ ժջձ՜ո կՠջ կՠխտՠջգ ձՠջՠէ ՠս ռ՜սՠջձ ճս իզս՜ձ՟ճսդզսձ-

ձՠջգ չ՜ձՠէ կՠակբ, ճջճչիՠպՠս տՠազ թ՜ձրդ ՠձ կՠջ ժ՜ջզտձՠջգ։ Ոՙչ 

՝՜ջզտձՠջճս Պ՜ջ՞ՠսզմ, զսջ՜տ՜ձմզսջզձ ժ՜ջզտձՠջճսձ ի՜կ՜լ՜հձ՚ տճս 

՜շ՜պ ճխճջկճսդզսձ՟ յ՜ջ՞ՠսբ ՜ջ՜ջ՜թձՠջճս՟, ճջճձտ կզղպ ժգ վ՜-

շ՜սճջՠձ ճս ժ’րջիձ՜՝՜ձՠձ տՠա ՜կՠձ՜ոճՙսջ՝ Եջջճջ՟ճսդզսձ, ՜հեկ ՠս 

կզղպ ՠս հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ. Ակբձ»։  

Հ՜հջ՜ժ՜ձ նՠջկ ոզջճչ,  

 

Աղօթարար՝ 
 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
1 Յճսձճս՜ջ, 2020 

Աձդզէզ՜ո, Լզ՝՜ձ՜ձ 

 
 

 



ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 Ð²êÎ 17 

 

ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՑԱՐԴ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ* 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Դոկտ. Այդա Յովհաննիսեանին,  
«Ասպետ»ի կարգի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջու-

նենք Ձեզ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավան-

քէն, ուր յաճախ գտնուած էք ներկայացնելու Թեհրանի թեմը՝ զանազան առիթ-

ներով։  

Արդարեւ, երկար տարիներէ ի վեր ընդհանրապէս Իրանի ու յատկապէս 

Թեհրանի թեմէն ներս Ձեր մատուցած ազգային-եկեղեցական, կրթական-մշա-

կութային, ընկերային-հասարակական նուիրեալ ծառայութեամբ եւ ունեցած 

լայնածիր գործունէութեամբ՝ Ձեր անունը անջնջելիօրէն արձանագրուած կը 

մնայ պարսկահայութեան երախտարժան ազգայիններու շարքին։ Դուք գոր-

ծօն մասնակցութիւն բերած էք նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

առաքելութեան, թէ՛ որպէս պատգամաւոր Ազգային Ընդհանուր Ժողովներուն 

եւ թէ որպէս անդամ մեր Սուրբ Աթոռին կողմէ կազմակերպուած ազգային թէ 

միջազգային համագումարներուն։  

Թեհրանի թեմին տալիք Հովուապետական Մեր այցելութիւնը պատեհ 

առիթը կը համարենք լուսարձակի տակ բերելու Ձեր ազգաշէն ու եկեղեցա-

նուէր գործունէութիւնը։ Ընդառաջելով Թեհրանի Հայոց թեմի Առաջնորդ Գե-

րաշնորհ Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանի խնդրանքին, եւ որպէս արտայայտու-

-------------------------------- 
* Յճսձճս՜ջ 2010-զ դզսճչ ոժո՜ձտ իջ՜պ՜ջ՜ժՠէ Ս. Ադճշճհո Վՠի՜վ՜շ Հ՜հջ՜յՠպ՚ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Աջ՜կ Ա. Կ՜դճխզժճոզ Կճձ՟՜ժձՠջճս ի՜ս՜տ՜թճձ, ոժոՠ՜է 1995 դճս՜ժ՜-

ձբձ։ Սճհձ ղ՜ջտգ ղ՜ջճսձ՜ժճսդզսձձ բ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜ս՜տ՜թճհզձ։  ԽՄԲ.։ 
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թիւն Ձեր անձին նկատմամբ Մեր ունեցած խոր գնահատանքին, այսու Հայրա-

պետական Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան 

ԱՍՊԵՏԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի եւ Ձեր սիրելիներուն պար-

գեւէ քաջառողջ ու երկար կեանք՝ յաջողութեան եւ երջանկութեան բարիք-

ներով լեցուն։ Թող Աստուծոյ հովանին անպակաս ըլլայ Ձեր վրայէն։ 
 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
 

Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 28-ն Ապրիլի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՂԶ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Նորայր Արամեանին,  
«Ասպետ»ի կարգի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կարդացինք Թեհրանի Հայոց թեմի 

Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանի վկայութիւնը՝ Ազգ. 

Առաջնորդարանին եւ թեմի ազգային-եկեղեցական կեանքի բարգաւաճման 

մէջ Ձեր ունեցած օգտաշատ դերակատարութեան մասին։  

Արդարեւ, երկար տարիներ շարունակ դուք, որպէս անդամ Ազգ. Առաջ-

նորդարանի Շինարարական, Կրթական թէ Թեմական խորհուրդներուն,  հե-

տեւողական աշխատանքով, նախանձախնդրութեամբ ու պատասխանատը-

ւութեան խոր գիտակցութեամբ մասնակից դարձած էք թեմի ազգաշէն ծրա-

գիրներու իրագործման աշխատանքներուն։  

Թեհրանի թեմին տալիք Հովուապետական Մեր այցելութիւնը պատեհ 

առիթը կը համարենք լուսարձակի տակ բերելու Ձեր հետեւողական ու 

նուիրեալ գործունէութիւնը։ Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրան-

քին, եւ անոր միացնելով Մեր բարձր գնահատանքը, այսու Հայրապետական 

Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

ԱՍՊԵՏԻ ԿԱՐԳԻ ՇՔԱՆՇԱՆ 
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Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի եւ Ձեր սիրելիներուն պար-

գեւէ քաջառողջութեան, յաջողութեան ու երջանկութեան անսպառ բարիք-

ներով լեցուն երկար տարիներ։ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 28-ն Ապրիլի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՂԶ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան) 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մայրավանքէն հայրապետա-

կան օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք Հայ Մարմ-

նակրթական Ընդհանուր Միութեան Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու 

շրջանի վարչութիւնը։ 

Արեւմտեան թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոս-

եանի Մեզի ուղղած նամակէն ուրախութեամբ իմացանք, որ այս տարի եւս 

տեղի պիտի ունենայ Նաւասարդեան խաղերու 37րդ մարզական փառատօնը։ 

Արդարեւ, սոսկ գեղեցիկ աւանդութիւն մը շարունակելու մտահոգութեամբ 

պէտք չէ կատարուի այս յոյժ կարեւոր նախաձեռնութիւնը։ Անիկա պէտք է 

դառնայ մեր մանուկներուն, պատանիներուն ու երիտասարդներուն համար 

ազգային կազմաւորման դպրոց։ Մենք կը հաւատանք, որ նման նախաձեռ-

նութիւններ մեր երիտասարդ սերունդին համար ո՛չ միայն իր մարզական 

ձիրքերը աւելի զարգացնելու առիթներ են այլ նաեւ՝ իր հայկական արմատ-

ները աւելի ամրապնդելու ազդու միջոցներ։ 

Արդ, որքան մասնակից դառնանք մեր կառոյցներու կեանքին ու գործու-

նէութեան այնքան աւելի կը շեշտենք մեր ազգային ինքնութիւնը՝ մեր կեանքը 

շաղախելով մեր հոգեւոր, բարոյական ու ազգային անփոխարինելի արժէքնե-

րով ու աւանդութիւններով։ Մեր սպասումն է որ երիտասարդ սերունդը ա՛յս 

գիտակցութեամբ իր գործօն մասնակցութիւնը բերէ մեր եկեղեցւոյ ու հա-

մայնքի հաւաքական կեանքին։ 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Իր հայրական խնամքին ներքեւ 

պահէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը իր վարչութիւններով, իր երիտասարդ, պատանի թէ մանուկ 
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անդամներով ու համակիրներով։ Թող Հ.Մ.Ը.Մ.-ը շարունակէ իր վեհ առաքե-

լութիւնը՝ հաւատարմութեամբ «Բարձրացի՛ր բարձրացո՛ւր» կարգախօսին։ 

Հայրական սիրով եւ օրհնութեամբ, 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Տուաւ Հայրապետական Օրհնութեան Գիրս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 25-ն Ապրիլի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Դոկտ. Անդրանիկ Սիմոնեանին,  
«Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կարդացինք Թեհրանի թեմի Առաջնորդ 

Գերաշնորհ Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանի վկայութիւնը՝ ընդհանրապէս մշա-

կութային ու յատկապէս կրթական մարզերէն ներս երկար տարիներու Ձեր 

կատարած ներդրումին մասին։  

Արդարեւ, ընդարձակ է Ձեր աշխատանքին դաշտը Պարսկաստանի մէջ։ 

Այդ դաշտէն ներս դուք գործեցիք ու կը շարունակէք գործել բծախնդրութեամբ 

ու ամբողջական նուիրումով՝ նախ որպէս դասախօս ու ապա տնօրէն Թեհ-

րանի Ազատ պետական համալսարանի հայերէնագիտական բաժանմունքին, 

որպէս անդամ Իսֆահանի համալսարանի գիտական ժողովին եւ Իրանի 

լեզուաբաններու կաճառին, ինչպէս նաեւ՝ որպէս դասախօս գերմանական ու 

ֆրանսական լեզուաբանութեան կաճառներուն, միշտ բարձր պահելով մեր 

ժողովուրդին վարկը՝ յաչս Իրանի պետութեան ու ժողովուրդին։  

Թեհրանի թեմին տալիք հովուապետական Մեր այցելութիւնը պատեհ 

առիթը կը համարենք լուսարձակի տակ բերելու Ձեր նկատառելի նպաստը՝ 

իրանահայութեան ու մանաւանդ իրանեան հայրենիքին։ Ուստի, ընդառա-

ջելով Առաջնորդ Սրբազանի փափաքին, եւ անոր միացնելով Մեր բարձր 

գնահատանքը, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Ս. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՇՔԱՆՇԱՆ 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի, Ձեր ազնիւ Տիկնոջ ու 

սիրելի զաւակներուն շնորհէ քաջառողջութիւն, յարատեւ յաջողութիւն եւ 

անսպառ երջանկութիւն։ 
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ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 28-ն Ապրիլի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՂԵ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Մուշեղ Գարագաշեանին,  
«Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կարդացինք Քանատայի հայոց թեմի 

Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեանի վկայութիւնը՝ թեմէն ներս 

շուրջ 25 տարիներու Ձեր կրթանուէր ծառայութեան մասին։  

Արդարեւ, հոգեկան մեծ ուրախութիւն է Մեզի համար տեսնել, թէ դուք, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքէն ներս Ձեր հոգեմտա-

ւոր կազմաւորումը առաւել եւս զարգացնելով ի սպաս դրած էք մեր նորահաս 

սերունդներու կրթութեան ու դաստիարակութեան՝ Լիբանանէն սկսեալ մին-

չեւ Իրաք ու Քանատա, ուր արդէն իսկ ունիք քառորդ դարու ծառայութիւն։ 

Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրանքին, եւ անոր միացնելով 

Մեր բարձր գնահատանքը՝ երկար տարիներու Ձեր կրթական-դաստիարակ-

չական նուիրեալ ծառայութեան, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը 

շնորհենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Ս. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՇՔԱՆՇԱՆ 

Կ’աղօթենք առ Ամենակալն Աստուած, որ վարձահատոյց ըլլայ Ձեզի Ձեր 

ազգաշէն ու կրթանուէր գործունէութեան համար։ Թող Աստուած Ձեզի եւ Ձեր 

հարազատներուն պարգեւէ քաջառողջ եւ երկար կեանք՝ աստուածային բա-

րիքներով լեցուն։ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8-ն Յունիսի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՃ. 
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ԸՆԿԵՐԱԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ  

ԿԵԱՆՔԻ ԱՐԳԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ
*
 

Ներկայ աշխարհի ընկերութիւնը յուզող հրատապ հարցերու շարքին 

առանցքային տեղ կը գրաւեն, այսպէս կոչուած բարոյագիտական ու ընկե-

րային խնդիրները, տագնապներն ու չարիքները։ Առաւել կամ նուազ չա-

փով բոլոր կրօններուն, մշակոյթներուն ու ընկերութիւններուն պատկանող 

այս երեւոյթներուն նկատմամբ տարբեր մօտեցումներ, արժեչափեր ու 

արժեւորումներ կը տրուին։ Այսպէս, եթէ սեռային հարցերուն առնչուած 

խնդիրները տարօրինակ, անբնական եւ անընդունելի կը թուին որոշ ընկե-

րութիւններու ու միջավայրերու, ուրիշներու համար՝ բնական։ Եթէ որոշ 

պետութիւններ այս հարցերուն նկատմամբ խիստ միջոցներու կը դիմեն, 

այլ պետութիւններ զանոնք օրինականացուցած են։ Եւ այսպէս, կարելի է 

թուել այն հակադիր մօտեցումները, որոնք առկայ են զանազան ընկերու-

թիւններու ու կրօններու կեանքէն ներս։ Ինչ կը վերաբերի բարոյագիտա-

կան ու ընկերային կոչուող հարցերուն, անոնք առնչուած են սեռային 

յարաբերութենէն սկսեալ մինչեւ կենցաղային այլ խնդիրներու, ինչպէս 

նաեւ տուեալ եկեղեցիներու հաւատքին, հաւատալիքներուն եւ աւանդու-

թիւններուն, որոնք խոտոր կը համեմատին աւանդաբար անցեալէն ժա-

ռանգուած տեսակէտներուն, մօտեցումներուն ու գործելակերպերուն։  

Եկեղեցիներ տարբեր տեսակէտներ ունին յիշեալ հարցերուն գծով, 

որոնք հիմնաւորուած են եկեղեցիներու դաւանական, աստուածաբանա-

կան ու ծիսական ուսուցումներուն եւ աւանդութիւններուն վրայ։ Նոյնիսկ 

նոյն եկեղեցւոյ մէջ տեսակէտներու ու մօտեցումներու տարբերութիւն գո-

յութիւն ունի, ինչ որ յաճախ պատճառ դարձած է ներքին բեւեռացումներու 

ու նոյնիսկ բաժանումներու։ Այս կացութեան դիմաց կարգ մը եկեղեցիներ 

զգուշացած են խիստ կեցուածք որդեգրելէ (օրինակ Անկլիքան եւ Լուտե-

րական եկեղեցիները)՝ խուսափելու համար ներքին բաժանումներէ։  

Ո՞ւր է հայ եկեղեցին ներկայ ընկերութիւնը յուզող ընկերային ու 

բարոյական հարցերու նկատմամբ։ Փաստօրէն հայ եկեղեցին այսօր ներ-

կայութիւն է աշխարհի բոլոր կողմերը եւ մեր ժողովուրդի զաւակները 

-------------------------------- 
*
 Վզեճսկզ ՟բկ յ՜հտ՜ջզէ ՠս ՜ձթզձ կ՜ձճսժզձ զջ՜սճսձտձՠջգ յ՜ղպյ՜ձՠէ£ 
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կ’ապրին զանազան ընկերութիւններու մէջ եւ անմիջականօրէն ենթակայ 

են նաեւ մեր մատնանշած երեւոյթներուն։ Համաշխարհայնացած ներկայ 

ընկերութեան մէջ, ուր փաստօրէն սահմաններ ու սահմանագծեր գոյութիւն 

չունին, այլեւս դժուար է ըսել՝ «այս կամ այդ հարցը մեր հարցը չէ»: Մեր 

կեանքէն ներս եւս կը տեսնենք յիշեալ երեւոյթներու այս կամ այն կերպ 

ներկայութիւնը, յատկապէս արեւմտեան գաղութներէն ներս։ Այս կա-

ցութեան դիմաց մեր եկեղեցին չի կրնար լուռ մնալ, ինչպէս Վեհափառ 

Հայրապետը յաճախակի կերպով թէ՛ իր պատգամներուն եւ թէ գրութիւն-

ներուն մէջ շեշտած է: «Հասկ»ի էջերուն վրայ յաճախ պիտի անդրա-

դառնանք յիշեալ խնդիրներուն։ Գոհ կը մնանք, որ այս խնդիրներուն ծա-

նօթ անձեր եւս գրեն մեզի։ Կ՛ուզենք կարեւորութեամբ յիշեցնել, որ այս 

գծով արտայայտուած տեսակէտները չեն ներկայացներ ոչ մեր եկեղեցւոյ 

եւ ոչ ալ «Հասկ»ի պաշտօնական տեսակէտը։  

 

Նյ՜պ՜ժգ 

Կեանքի արգաւանդութեան կողմնակիցներու դիրքին աստուածաշնչա-

կան, գիտական եւ փիլիսոփայական հիմունքները հասկնալ եւ կարենալ պա-

տասխանել հասարակ առարկութիւններուն։ 

 

Մՠջ ոճջչՠէզտ ՟՜ոգ.- 

- Ի՞նչ կ’ըսէ Աստուածաշունչը վիժումի մասին։ 

- Ի՞նչ կ’ըսէ Աստուածաշունչը մարդկային կեանքի սկզբնաւորութեան 

մասին։ 

- Փիլիսոփայական հարցեր, այն՝ ինչ որ կապ ունի անծին մանուկի իրա-

վիճակին։ 

- Անծին մանուկը պաշտպանելու գիտական եռաքայլ ապացոյցը։  

- Ի՞նչպէս պատասխանել ժողովրդական այն առարկութիւններուն, 

որոնք ընդհանրապէս կը հակասեն վիժումի իսկական իրողութիւնը բացա-

յայտելու առարկութիւններուն։ 

Պատկերացուր, որ հիւծախտով վարակուած երիտասարդ յղի կին մըն 

ես։ Ամուսինդ ջղագրգիռ է, ալքոլամոլ եւ սեռային փոխանցիկ հիւանդու-

թեամբ վարակուած։ Արդէն ունիս հինգ զաւակներ. մէկը կոյր է, միւսը վա-

ղամեռ, երրորդը խուլ եւ խօսելու անկարող չորրորդը հիւծախտով կը տա-

ռապի ու հինգերորդը տակաւին արգանդիդ մէջ է։ Այդ պարագային դուն 

ի՞նչ կ’ընես։ Արդեօք նկատի կ’ունենա՞ս վիժումը։  

Եթէ վիժելը ընտրես, բնականաբար այդպէս ընելովդ վերջ դրած պիտի 

ըլլաս մարդկային թանկագին կեանքի մը, չնայած այն հաւանական դժուա-

րութիւններուն, որ ծնեալը քեզի պիտի պատճառէր։ 
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Բարեբախտաբար այդ երիտասարդ կինը, որ վերոյիշեալ երկսայրաբա-

նութեան միջեւ կը գտնուէր, փոխանակ վիժելու՝ կեանքը ընտրեց։ Ան եթէ 

այդպէս ըրած չըլլար, ապա երբեք լսած պիտի չըլլայինք Պէթհովէնի  հին-

գերորդ համերգը Սիմֆոնին, որովհետեւ վերեւ յիշուած երիտասարդ կինը, 

անոր մայրն էր։ 

Վիժումի հարցը մեծապէս անձնական է ինծի համար։ Իմ կրտսեր քոյրս՝ 

Հէթըրը, որդեգրուած էր ծնողքիս կողմէ, երբ ան մէկ ամսուայ նորածին 

մանուկ էր։ Թէեւ այն ժամանակ, ես եօթ տարեկան էի։ Բնաւ պիտի չմոռնամ 

այն առաջին անգամը, երբ զայն իբրեւ նորածին մանուկ գրկիս մէջ առի։ Բո-

լոր նորածիններուն նման, ան շատ փոքր էր, ինչպէս նաեւ՝ անգին ու անմեղ։  

Այժմ անիկա երիտասարդուհի մըն է, մանուկներու հանդէպ անհաւատա-

լի սիրազեղ սրտով օժտուած։ Անոր ծննդատու մայրը ամուրի երիտասարդ 

աղջիկ մըն էր, ամբողջովին անպատրաստ կերակրելու եւ պաշտպանելու 

նորածին մանուկը։ Թէեւ ան կրնար վիժումի տարբերակը ընտրել, բայց 

մենք մեծապէս երախտապարտ ենք, որ ան ճիշդ որոշումը կատարելով՝ 

կեանքը ընտրեց։ Թէեւ իր յղութիւնը իրեն համար անյարմար կրնար ըլլալ, 

բայց ծննդատու մայրը հասկցած էր, որ նոյնիսկ անծին սաղմը արժէքաւոր 

մարդկային էակ մըն է։ Ընտանիքիս համար դժուար է երեւակայել, թէ մեր 

կեանքը ի՞նչ վիճակ պիտի ունենար՝ առանց մեր Հեթըր քրոջ օրհնաբեր ներ-

կայութեան։ 

Այս յօդուածը կարդացած ժամանակդ, անպայման հետեւեալ կարեւոր 

կէտը մտքիդ մէջ պէտք է ունենաս, որ վիժումը սոսկ ակադեմական հարց մը 

չէ, այլ անիկա մեզմէ իւրաքանչիւրը կը ներառնէ։ Մենք բոլորս ալ կրնանք 

մեր ծնողներուն հանդէպ երախտապարտ ըլլալ, քանի որ ատենին անոնք 

կեանքի կողմնակից եղան. որովհետեւ, եթէ չըլլային, ապա մեզմէ ո՛չ մէկը 

այսօր այստեղ պիտի ըլլար։ 

 

ՎԻԺՈՒՄԻ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԵՆԹԱՀՈՂԸ 

Թէեւ Աստուածաշունչը որոշակիօրէն չ’ըսեր, թէ «վիժումը ոճիր է» կամ 

«մի՛ վիժէր», բայց Սուրբ գիրքին բնոյթը աներկբայօրէն կեանքի կողմնա-

կից է։  

Հիմնական պատճառը, թէ ինչո՞ւ Աստուածաշունչը ուղղակիօրէն չ’ար-

ձագանգեր վիժումի խնդիրին, որովհետեւ իսրայէլացի կնոջ համար եւ ընդ-

հանրապէս հրէական մտածողութեան համար՝ ատիկա աներեւակայելի էր։ 

Այդ իսկ պատճառով, Օրէնքի գիրքին մէջ անհրաժեշտ չէ նկատուած վի-

ժումի արարքին մասին յիշելու կամ անդրադառնալու։ 

Սակայն, մէկ բան յստակ է, որ զաւակները Աստուծոյ կողմէ տրուած օրհ-

նութիւն կը համարուէին. «Կինդ պտղալից որթատունկ մը պիտի ըլլայ տանդ 
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մէջ, զաւակներդ՝ ձիթենիի նոր տունկերու պէս, սեղանիդ շուրջ» (Սղ 128.3)։  

Երկրորդ, Աստուած ի՛նք կը համարուէր արգանդի յղացման գործըն-

թացին վրայ գերագոյն իշխանութիւն ունեցողը (տե՛ս Ծն 29.33, Ա.Թգ 1.19-

20)։  

Երրորդ, ամլութիւնը տեսակ մը անէծք կը նկատուէր (տե՛ս Բ.Օր 25.6)։  

Առ այդ, Աստուածաշունչը լուռ է վիժումի մասին, որովհետեւ ինչպէս 

նախապէս ըսինք, ատիկա անմտածելի ու աներեւակայելի էր հրէական մըտ-

քին ու մտածողութեան համար։  

Այդուհանդերձ, աստուածաշնչական սկզբունքներու հասկացողութեան 

ճամբով, վիժումի դէմ զօրաւոր փաստարկ մը կրնայ պատրաստուիլ։ Այնքան  

ժամանակ, որ Աստուածաշունչը կ’արգիլէ անմեղներու կեանքը խլելը (Ելք 

20.13), ապա վիժումի դէմ ապացոյց մը կառուցելու գլխաւոր հարցումը 

պիտի ըլլայ, եթէ երբեք Աստուածաշունչը անծին մանուկը կը նկատէ իբրեւ 

անմեղ կեանք եւ Աստուծոյ պատկերով ու նմանութեամբ ստեղծուած մարդ-

կային էակ։ Աստուած հաւասարապէս կ’արժեւորէ՞ ծնած եւ անծին կեան-

քերը։ 

Այս հարցումին օգտակար պատասխան մը պիտի ըլլայ Աստուածաշուն-

չին մէջ օգտագործուած լեզուն, որ կը նկարագրէ մարդկային զարգացման 

տարբեր հանգրուանները։ Զարմանալիօրէն թէ՛ Հին եւ թէ Նոր Կտակարան-

ներուն մէջ նոյն բառերը օգտագործուած են ներկայացնելու համար ծնածն 

ու անծինը։ Օրինակի համար, Նոր Կտակարանին մէջ յունարէն brephos 

բառը յաճախ օգտագործուած է թէ՛ անծիններու, թէ՛ նորածիններու եւ թէ 

պատանիներու համար (Ղկ 1.41,44, 18.55, Ա.Պտ 2.2), ցոյց տալով, որ Աստ-

ուած հաւասարապէս կը դիտէ մարդկային կեանքի զարգացման բոլոր փու-

լերը։  

Հին Կտակարանին մէջ, եբրայերէն geber բառը օգտագործուած է ակ-

նարկելու համար անձի մը թէ՛ յղութեան ժամանակ եւ թէ իբրեւ հասուն 

մարդ (տե՛ս Յոբ 3.3, Ելք 10.11, Բ.Օր 22.5, Դտ 5.30)։ 

Աստուածաշունչին մէջ ո՛չ մէկ տեղ կը գտնենք այսպէս կոչուած տարբե-

րութեան հասկացողութիւն սաղմի՝ հնարաւոր կեանքի, եւ նորածին մանու-

կի՝ իսկական կեանքի միջեւ։  

Մարդկային կեանքի իւրաքանչիւր հանգրուանը Աստուծոյ աչքին նոյն 

եւ հաւասար արժէքը ունի։ 

 

ՅՂՈՒԹԻՒՆԸ ԻԲՐԵՒ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ 

Աստուածաշունչը յղութեան համար շարունակաբար կ’ակնարկէ իբրեւ 

սկիզբ մարդ արարածի պատմութեան։ Ծնունդներու գիրքին մէջ հետեւեալը 

կը կարդանք. «Եւ Ադամ գիտցաւ իր Եւա կինը ու ան յղացաւ ու Կայէնը 

ծնաւ…» (Ծն 4.1)։ Ուրիշ տեղ մը, իր թշուառութեան մէջ Յոբ երանելին 
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կ’աղաղակէ՝ ըսելով. «Կորսուի այն օրը, որուն մէջ ես ծնայ, այն գիշերը, 

որուն մէջ ըսին թէ “Արու զաւակ մը ծնաւ”» (Յոբ 3.3)։ Դաւիթ թագաւոր իր 

ոճիրներն ու անբարոյութիւնը խոստովանած ժամանակ, մեղքի հանդէպ իր 

բնածին հակուածութեան հետքերը կը կապէ իր յղութեան սկզբնաւորու-

թեանը, ըսելով. «Անօրէն եմ ծնունդէս ի վեր, մեղաւոր եմ մօրս յղութեան 

պահէն սկսեալ» (Սղ 51.5)։ 

 

ԱՍՏՈՒԱԾ ԱՆՁՆԱՊԷՍ Կ’ԱՌՆՉՈՒԻ ԱՆԾԻՆ ԵՐԵԽԱՅԻՆ 

Աստուածաշնչական զանազան համարներ զԱստուած կը նկարագրեն, 

իբրեւ անձնապէս անծին երեխային հետ կապ ունեցող։ Յոբի գիրքին մէջ կը 

կարդանք. «Չէ՞ որ զիս որովայնի մէջ ստեղծողը զանոնք ալ ստեղծեց։ Մէկ 

չէ՞ մեզ ամէնքս ալ արգանդի մէջ ձեւակերպողը» (Յոբ 31.15)։  

Սաղմոսագիրը կը հաստատէ՝ ըսելով. «Դո՛ւն էիր որ ստեղծեցիր մարմ-

նիս բոլոր անդամները, եւ զիս կազմաւորեցիր մօրս որովայնին մէջ» (Սղ 

139.13-14)։  

Իսկ Երեմիայ մարգարէին ճամբով, Աստուած հետեւեալը կ’ըսէ. «Քեզ 

որովայնի մէջ չստեղծած քեզ գիտցայ, դուն քու մօրդ արգանդէն չելած քեզ 

սրբեցի» (Եր 1.5)։ 

Այս բոլորին մէջ յստակ կը բացայայտուի, որ Աստուած անձնական 

յարաբերութիւն եւ կապակցութիւն ունի երեխային հետ, երբ ան տակաւին 

իր մօրը որովայնին մէջ է եւ աւելի ուշ ալ՝ անոր առաքելութեան ընթացքին։ 

 

ԱՆԾԻՆ ՄԱՆՈՒԿԻՆ ՀԱՒԱՍԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 

Անծին մանուկին մասին Աստուածաշնչական ուրիշ փաստարկ մըն ալ կը 

գտնուի Ելից գիրքին մէջ, ուր հետեւեալը կը կարդանք. «Եթէ մարդիկ 

կռուին եւ յղի կնոջ մը զարնուելով՝ անոր տղան անցընել տան (միտ բանին 

վաղահաս ծննդաբերութիւնն է), թէեւ ուրիշ վնաս մը չըլլայ, անիկա ան-

շուշտ այն կնոջ էրկանը իր վրայ դրած տոյժը պիտի քաշէ, դատաւորներուն 

դատաստանին պէս հատուցանելով։ Բայց եթէ վնաս մը ըլլայ, անձի  տեղ անձ 

պիտի տաս» (Ելք 21.22-23)։ Այս հատուածը դիտել կու տայ, որ վերոյիշեալ 

դէպքի պարագային, եթէ յղի կինը վաղահաս ծննդաբերէ եւ նորածինը ան-

վնաս ըլլայ, այն ատեն միայն յարմար տուգանք մը կը վճարուի։ Բայց եթէ 

մանուկը կամ անոր մայրը մեռնի, ապա օրինազանցը կեանքի դէմ կեանքով 

պիտի հատուցանէ։ Անծին մանուկին մահուան, սպանութեան պարագային, 

նոյն պատիժը կը կիրարկուի՝ ինչպէս ծնեալ երեխային մահուան պարագան 

կը պահանջէ, նոյնիսկ եթէ հասցուած վնասը անակնկալօրէն պատահած ըլ-

լար։ 

 Այս հատուածը շատ կարեւոր նշում մը կը կատարէ։ Եթէ Աստուած 
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այդքան խիստ պատիժ կը պահանջէ անծին մանուկին անուշադիր մահուան 

դիմաց, հապա որքա՜ն աւելի դաժան եւ խիստ կերպով պիտի պատժէ դի-

տաւորեալ եւ նպատակադրեալ վիժում կատարողները։ 

Վիժումի արարքը պաշտպանողներէն ոմանք, վերոյիշեալ հատուածի 

մեկնութեան դէմ կը պայքարին, ըսելով որ մանուկին մահը տուգանքի մը 

վճարումով կ’աւարտի, մինչ մօր մահը՝ վիրաւորողին մահը կը պահանջէ։ 

Ուստի, յաճախ վէճի առարկայ դարձած է, ըսելով, թէ սաղմը պարզապէս 

մարդկային կեանքի հնարաւորութիւնն է կամ ներուժն է, եւ այդ պատճառով 

ալ արժանի չէ իբրեւ չափահաս մարդու յատուկ նոյն իրաւունքներուն։ 

Սակայն, այս մեկնաբանութիւնը երկու խորքային խնդիրներ ունի։ 

Առաջին, Աստուածաշունչին մէջ անծին երեխան «կորսնցնելու» մասին բա-

ռը չի գործածուիր այստեղ, այլ՝ վաղահաս ծննդաբերութիւն, որ կենդանի 

ծնունդի լրացուցիչ իմաստ ունի։ Ուստի նախընթաց չկայ անծին մանուկը 

աւելի նուազ արժէք նկատելու, քան իր մայրը։ 

Երկրորդ, եթէ այս հատուածը անծին մանուկը կորսնցնելու մասին ակ-

նարկութիւն ըլլայ, տակաւին ատիկա վիժումի արարքը պաշտպանելու հա-

մար բաւարար պատճառ չէ, որովհետեւ այդտեղ յարուցուած վնասը անա-

կընկալ արկածի հետեւանք է եւ ոչ թէ՝ կանխամտածուած արարքի մը, ինչ-

պէս է պարագան՝ վիժումին։ 

Երբ Աստուած անծին մանուկին կը նայի, ան պարզապէս հիւսուածքի 

զանգուած մը չէ, որ կը տեսնէ մարդ ըլլալու հնարաւորութիւն ունեցող կամ 

ներուժին հետ միասին, այլ՝ ան ինչ որ ներկայ է յղութեան ժամանակ համա-

հաւասար կը նկատուի անոր՝ որ ներկայ է ծննդաբերութեան ժամանակ։  

Կինը բջիջներու կոյտ մը չէ, որ կը յղանայ, այլ՝ մարդ արարած մը։ Եւ  

վերջապէս, Աստուածաշունչը կը վկայէ այն մտերմիկ հոգատարութեան մա-

սին, որ Աստուած ունի անծին մանուկին հանդէպ։ 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿԸ 

Շատեր սխալելով կը կարծեն, թէ վիժումը պարզապէս կրօնական կամ 

փիլիսոփայական փաստարկ մըն է։ Բայց ասիկա սխալ է։ Վիժումի հարցը 

առաջնակարգօրէն գիտական է եւ յատկապէս՝ կենսաբանական հարց մը։  

Այն ինչ որ ներկայ գիտական փաստերը եզրակացուցած են՝ ակներեւ են։ 

Յղութիւնը կը նկատուի մարդկային կեանքի սկիզբը։ Իրականութեան մէջ, 

նախքան 1973 թուականը, գրեթէ բոլոր բժշկական գիրքերը կը սորվեցնէին, 

որ յղութիւնը սկիզբն էր մարդկային կեանքի։ Իրականութիւնը այնքան 

յստակ ու լաւ արձանագրուած է, որ ոչ մէկ իմացականօրէն առողջ, անկեղծ 

եւ բանիմաց գիտնական կրնայ ուրանալ զայն։ 

Վերջին տարիներուն, ճարտարագիտական նորարարութիւնները մեծա-

պէս օգնեցին մեզի՝ տեսնելու մարդկային զարգացման ամբողջ գործընթա-



28  ՀԱՍԿ ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 

 

ցը, սկսեալ յղութեան պահէն։ Եւ այդ գործընթացը ճշմարտապէս կրնայ 

նկարագրուիլ իբրեւ հրաշալիք։ 

ՅՂՈՒԹԻՒՆ։ Յղութիւնը կեանքի սկիզբն է։ Յղացուածին աչքի գոյնին, 

սեռին, հասակին եւ ուղեղի կարողութեան ու յատկութիւններուն առնչուող 

գիտելիքներուն եւ հրահանգներուն ամբողջութիւնը պահուած է փոքր բջի-

ջի DNA-ի 46 քրոմոզոմներուն մէջ։ Նոյնիսկ ամենափորձավարժ ծինագէտն 

անգամ չի կրնար զանազանել սաղմին DNA-ը չափահաս մարդուն DNA-էն։  

ՆԵՐԱՏՆԿՈՒԹԻՒՆ (Implantation)։ Վեցերորդ օրը անհատը կը մխրճուի 

մօրը արգանդապատին։ Սաղմի բջիջը կը սկսի մանուկին մարմինին եւ ան-

դամներուն համակարգի բաժանումի գործընթացը։ 

ՍՐՏԻ ՏՐՈՓ։ 21-րդ օրուան ընթացքին արդէն սիրտը կը սկսի տրոփել։ 

Այդ օրուընէ սիրտը կը սկսի արագ տրոփել եւ այդպէս ալ կը շարունակէ 

անհատին ամբողջ կեանքի տեւողութեան։ 

ՈՒՂԵՂԻ ԱԼԻՔՆԵՐԸ։ Վեցերորդ շաբթուան մէջ ուղեղը կը կազմէ հիմ-

նական գործունէութիւնները։ Այս ժամանակամիջոցին արդէն մանուկին 

մարմինը կը դրսեւորուի եւ կը սկսին երեւելի դառնալ անոր մատները, 

շրթունքներն ու բերանը։ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ։ Իններորդ շաբթուան 

մէջ մարմնի բոլոր կառոյցները ներկայ են, մինչ անիկա սաղմնային վիճակէն 

(embryo) սաղմի (fetus) կը վերածուի։ Այս հանգրուանին մանուկը ունի մատ-

նահետքեր (fingerprints), կոպեր, եղունգներ ինչպէս նաեւ՝ ձեռքին մէջ դըր-

ուած առարկայ մը բռնելու կարողութիւն։ 

ՇԱՐԺՈՒՄ։ 12-րդ շաբթուայ ընթացքին «ultrasound» բժշկական գոր-

ծիքի միջոցաւ, ծնողներ յստակ կրնան դիտել ու տեսնել մօր արգանդին մէջ 

մանուկին շրջագայիլը, թէեւ մայրը տակաւին չի զգար կատարուածը։ 

ԱՇԽՈՒԺԱՑՈՒՄ։ Շուրջ 16-րդ շաբթուայ ընթացքին, մանուկը բաւա-

կան մեծցած ու աշխուժ ըլլալով՝ մայրը կը սկսի անդրադառնալ անոր շար-

ժումներուն։ Այս հանգրուանին մանուկը կը սկսի առանձին-առանձին շար-

ժել իր ձեռքի ու ոտքի մատները եւ նոյնիսկ՝ բռունցք կազմել։  

ԼՍՈՂՈՒԹԻՒՆ։ 20-րդ շաբթուան ընթացքին մանուկը կը սկսի պատաս-

խանել արգանդէն դուրս կատարուած գրգիռներուն։ Այս հանգրուանին մա-

նուկը ճշգրիտ կերպով իրազեկ է իր մօր զգացումներուն, հոգեկան ճնշում-

ներուն, ուրախութեան եւ յուզումներուն։ 

ԱՊՐԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ։ 23 շաբթուան ըլլալէ ետք, մանուկը կրնայ 
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իր մօրը արգանդէն դուրս գոյատեւել ու ապրիլ։ Հազուադէպ մանուկներ 

գոյատեւած են կանուխ՝ 19-րդ եւ 20-րդ շաբաթներու ընթացքին։ Այս հան-

գըրուանին փոքրիկ մանուկը կրնայ հասուն մարդու մը ափին մէջ հանգըս-

տանալ։ 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿԻ ԵՐԵՔ ՔԱՅԼԵՐԸ 

Կարճ ժամանակ մը առաջ այցելեցի ճգնաժամային յղութեան կեդրոն մը։ 

Մինչ կ’այցելէինք հիմնարկի զանազան բաժանմունքները, տնօրէնը ինծի 

ցոյց տուաւ այն մեթոտը, որ հիմնարկի պաշտօնեաները կ’օգտագործէին, 

ըստ էութեան համոզելու համար բոլոր այն յղի կիները, որ անպայման 

ծննդաբերեն, յատկապէս անոնք՝ որոնք սկզբնապէս վիժել նկատի առած էին։  

Գիտէ՞ք թէ ի՛նչ մեթոտ կ’օգտագործէին անոնք, որ գրեթէ բոլոր յղի կի-

ներն ալ կը համոզուէին պահել իրենց որովայնի պտուղը։ Մեթոտը ultra-

sound-ն էր։ 

Հազիւ, որ կիները կը տեսնեն իրենց արգանդին մէջ շարժող անծին մա-

նուկը, անմիջապէս կ’անդրադառնան, որ անիկա թանկագին անծին մարդ 

էակ մըն է եւ ուստի, արժանի է պահպանել զայն։ 

Բայց այս եզրահանգումին հասնիլը պարզապէս դիտողութիւններու մի-

ջոցաւ չէ եղած, այլ՝ ընդարձակ գիտական տեղեկութիւններով պաշտպան-

ուած է։ 

Կեանքը պաշտպանելու գիտական փաստարկը ունի հիմնական երեք քայ-

լեր։  

Առաջին քայլը ցոյց կու տայ, որ անծին մանուկը կենդանի է, այսինքն՝ 

կ’ապրի։ Վիժումը քաջալերողներն ու պաշտպանողները յաճախ կասկածով 

կ’արտայայտուին՝ ըսելով. «Ոչ ոք գիտէ, թէ ե՞րբ կը սկսի կեանքը»։ Հակա-

ռակ այս յայտարարութեան զգացական բողոքին, ատիկա պարզապէս սխալ 

է։ Gregory Koukle դիտել կու տայ, որ «Հայրն ու մայրը ողջ են։ Նոյնպէս ալ 

անհատական սերմն ու ձուն ողջ են։ Անոնց միաւորումէն կազմուած լծա-

սերմը (zygote) կենդանի է ու կ’ապրի, ինչպէս որ է պարագան զարգացող 

սաղմին իր ամբողջ ժամանակակէտի ընթացքին։ Վերջապէս, ծննդաբերու-

թեան ժամանակ լոյս աշխարհ եկած մանուկը ողջ է ու կ’ապրի»։ Զարգաց-

ման ընթացքին չկայ ոչ մէկ հանգրուան, որուն ընթացքին անծին մանուկը 

կենդանի չըլլայ։  

 

Կեանքը պաշտպանողներուն բանավէճի երկրորդ քայլը ցոյց տալ է, որ 

անծին մանուկը իր մօրմէն անջատ անհատականութիւն մըն է։ Կենսաբանօ-

րէն խօսելով, գիտական իրողութիւն է, որ մայրն ու սաղմը իրարմէ անջատ 

անհատներ են։ 

Հետեւեալ ապացոյցները ձեր նկատողութեան կը յանձնենք.- 
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Բազմաթիւ կիներ իրենց արգանդին մէջ մանուկներ կը կրեն, որոնք 

իրենց սեփական արեան տեսակէն տարբեր արեան տեսակ ունին։  

Կին մը կրնայ արու զաւակ մը կրել իր որովայնին մէջ։ 

Սաղմը մօր ունեցած մատնադրոշմէն տարբեր DNA-ի մատնադրոշմ 

ունի։ 

Եթէ սեւամորթ ծնողքի մը սաղմը վերաբնակեցուի ճերմակամորթ մօր 

մը արգանդին մէջ, ատով հանդերձ կինը սեւամորթ մանուկ պիտի ծննդա-

բերէ։ 

Սաղմի զարգացման սկզբնական ժամանակէն իսկ սաղմը իր սեփական 

ձեռքերը, ոտքերը, սիրտը, մորթն ու աչքերը ունի։  

Երրորդ քայլը կամ հանգրուանը ցոյց կու տայ, որ անհատը մարդ է։ Այս-

տեղ կեանքի պարզ իրողութիւն մը օգտակար պիտի ըլլայ։ Էակները իրենց 

տեսակին նման կ’արտադրեն։ Gregory Koukle այս կէտը կը բացատրէ՝ ըսե-

լով. «Նոր էակ մը կրնայ յառաջ գալ միայն ապրող ծնողներէ, եւ այդ ծնող-

ները կ’արտադրեն համաձայն իրենց տեսակին։ Շուները շուն կը ծնին, սո-

ղունները՝ սուղուն, մանրէները՝ մանրէ»։ Հետեւաբար, եթէ կ’ուզենք գիտ-

նալ, թէ ի՛նչպիսի էակ մըն է ծննդեան պտուղը, ապա պէտք է պարզապէս 

հարցնենք, թէ ի՞նչ տեսակի ծնողք ունի։ Այնքան ատեն, որ էակները  իրենց 

տեսակին համաձայն կը ծնին, բան մը, որ երկու մարդկային էակներու միջո-

ցաւ կ’արտադրուի, ապա անպայման մարդ էակ պէտք է որ ըլլայ։ 

Ուստի, յղութեան պահէն իսկ անծինը ապրող անհատ մարդ էակ մըն է, 

անջատ իր մօրմէն։ 

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿԸ 

Ե՞րբ է, որ սաղմը մարդ կը դառնայ։ 

Մարդոց մեծամասնութիւնը կը համաձայնին, որ սաղմը յղութեան պա-

հէն իսկ մարդ էակ է եւ կամ մարդ կը դառնայ յղութեան գործընթացի մէկ 

պահուն։ Գրեթէ բոլորն ալ պիտի համաձայնին, որ իր ծննդեան ժամանակ 

լիարժէք իրաւունքներով մարդ էակ մըն է։ Բայց վիճաբանութեան առարկայ 

հարցումը կը մնայ հետեւեալը, թէ՝ ե՞րբ է որ սաղմը մարդ կը դառնայ։ Այս 

առնչութեամբ «վճռական պահեր» առաջարկուած են։ 

Բայց նախքան այդ նիւթին անցնիլը, նախապատրաստական խնդիրի մը 

մասին պէտք է քննարկենք։ Շատեր կը կարծեն, թէ ոչ ոք կրնայ հաստատ 

գիտնալ, թէ ե՞րբ սկիզբ կ’առնէ կեանքը։ Եւ շատ յաճախ ալ անոնք կը վիճին 

ըսելով, որ այդ հարցը վճռականօրէն չի լուծուիր։ Ուստի, պէտք է անձնա-

կան ընտրութեան ձգուի։ Այնքան ժամանակ, որ գիտնականներն ու փիլիսո-

փաները հասարակաց համաձայնութեան մը չեն եկած ըսելու համար, թէ 

ճիշդ ո՞ր պահուն կը սկսի կեանքը, ապա ատիկա պէտք է անձին հայեցողու-

թեան ձգուի։ 
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Թէեւ առաջին իսկ լսելով, ատիկա կրնայ հրապուրիչ թուիլ, բայց այս 

մօտեցումը մեծապէս խնդրայարոյց է. ահա թէ ինչո՛ւ։ 

Օրինակի համար, ենթադրենք որ շէնք մը պիտի պայթեցնենք, բայց վըս-

տահ չենք, եթէ անոր մէջ մարդ կայ թէ ոչ։ Ի՞նչ պէտք է ընենք. պէ՞տք է պայ-

թեցնենք։ Անշո՛ւշտ ոչ։ Միացեալ Նահանգներու նախկին նախագահներէն՝ 

Րոնալտ Րիկըն նոյն այս նշումը կատարեց՝ ըսելով. «Ոեւէ մէկը, որ վստահ չէ 

եթէ երբեք մենք կը խօսինք երկրորդ մարդկային կեանքի մը մասին, ապա 

յստակօրէն պէտք է կասկածանքի փոխարէն կեանքի ի նպաստ որոշում 

առնէ։ Եթէ վստահ չես մարմինի մը մեռած կամ ողջ ըլլալուն, բնականաբար 

երբեք պիտի չթաղես զայն»։ Ուստի, նոյնիսկ եթէ կեանքը սկսելուն մասին 

անորոշութիւն կայ, մենք պէտք է կեանքը պաշտպանելու կողմը հակինք։  

Արդ, ե՞րբ է որ մենք լիապէս մարդ կը դառնանք։ Վիժումը պաշտպա-

նողներ ատիկա պատահելու մասին կարգ մը «վճռական պահեր» կը թելադ-

րեն.-  

 

Կարենալ ապրիլ։ Հաւանաբար առաջարկուած ամենահասարակ վճռա-

կան պահը կարենալ ապրիլն է։ Այստեղ ըսուածը ակնարկութիւն է այն հան-

գըրուանին, երբ սաղմը արգանդէն դուրս կրնայ գոյատեւել ամենահասարակ 

առձեռն ճարտարագիտութեամբ, այլ խօսքով, երբ սաղմը կարենայ մօրը ար-

գանդին ընծայած պաշտպանութենէն եւ սնուցումէն անջատ ապրիլ, ան 

մարդ կը դառնայ։ 

Այս առաջարկին առնչուած դժուարութիւնը կը կայանայ զայն ոչ մէկ 

աստիճանի ճշգրտութեան հետ կարենալ չափելուն մէջ։ Սաղմերը իրարմէ կը 

տարբերին արգանդային միջավայրէ դուրս ապրելու կարողութեամբ։ Եւ 

ճարտարագիտութեան նորարարութեան շնորհիւ «կարենալ ապրելու» առա-

ջարկը ժամանակի իմաստով շատ աւելի ետեւ տանելով կը հասցնեն մինչեւ 

յղութիւն։ Ներկայիս, արգանդէն դուրս ապրելու կարողութիւնը կը սկսի 

շուրջ 23-րդ շաբաթէն։ Ճարտարագիտական զարգացման հետ, հնարաւոր է, 

որ այդ չափանիշը մինչեւ 18-15-րդ շաբաթն իջեցնել։ Իրականութեան մէջ 

արհեստական արգանդի դրսեւորումէն ետք, այլեւս սահման պէտք չէ ըլլայ, 

ինչպէս դիտել կու տայ բժիշկ Scott Rae-ը, ըսելով. «Ապրելու կարողութիւնը 

շատ աւելի կապ ունի արգանդէն դուրս կեանքը կարենալ պահելու բժշկա-

կան զարգացման հետ, քան սաղմի էութեան հետ»։ Այլ խօսքով, մարդկային 

կեանքի սկզբնաւորութեան համար արգանդէն դուրս ապրելու կարողու-

թիւնը երբեք ալ բաւարար չափանիշ չէ։ 

Ուղեղի զարգացումը, աճումը։ Առաջարկուած այլ վճռական պահերէն 

մէկը ուղեղի պաշտօնն է՝ գործունէութիւնը, որ յղութեան կանուխ ժամա-

նակներէն կը սկսի։ Այնքան ժամանակ, որ մահը կը սահմանուի ուղեղի գոր-

ծունէութեան կորուստով, նոյնպէս ալ արդեօք կեանքի որպէս սկիզբ, պէտք 

չէ՞ նկատի առնուի այն պահը, երբ ուղեղը գործելու կը սկսի ։ 
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Այս առաջարկը շատ հրապուրիչ է, բայց ա՛յս ալ խնդրայարոյց է։ Երբ 

մարդ կը մեռնի, ուղեղին վիճակը անփոխակերպելի է, բայց զարգացման մէջ 

եղող սաղմի պարագային, պարզապէս ժամանակաւոր է։ Յղութեան առաջին 

իսկ վայրկեանէն ուղեղը զարգանալու ամբողջական կարողութիւնն ունի, 

բայց մահուան ժամանակ, այդ կարողութիւնը ընդմիշտ կորսուած է։ Նոյն-

իսկ եթէ պահ մը թոյլ տանք ըսելու, որ ուղեղի գործունէութիւնն է, որ կը 

ճշդէ կեանքի սկիզբը, բայց կատարուած վիժումներու մեծամասնութիւնը 

տեղի կ’ունենան ուղեղի գործունէութիւնը սկսելէն ետք։ Ուստի, այս չա-

փանիշը երբեք չի կրնար արդարացնել կատարուած վիժումներուն տոկոսա-

յին մեծամասնութիւնը։ 

Զգայունակութիւն։ Զգայունակութիւնը այն պահն է, երբ սաղմը կրնայ 

զգալ զգացումները, յատկապէս՝ ցաւը։ Այս առաջարկին հրապուրանքն այն է, 

եթէ անծինը ցաւ չի զգար, ապա վիժումը աւելի նուազ տանջալից է կամ դա-

ժան, ուստի եւ նուազ՝ խնդրայարոյց։ 

Ահաւասիկ հաւատալու պատճառ մը եւս, որ զգայունակութիւնը չէ որ 

մեզ մարդ կը դարձնէ։ Ասիկա կը շփոթէ վնասի կամ կորուստի զգացումը 

կորուստի կամ վնասի իրականութեան հետ։ Օրինակի համար, եթէ ես ոտքե-

րուս վրայ ցաւ չզգամ, բայց տակաւին կը վիրաւորուիմ եւ կը վնասուիմ, եթէ 

մէկը ոտքերս կտրէ։ Շատեր կան, որ ցաւ չեն զգար, բայց ատիկա չի նուա-

զեցներ իրենց արժէքն ու կարեւորութիւնը։ Օրինակի համար, անոնք՝ որոնք 

ընդհանուր զգայազրկման կ’ենթարկուին որեւէ ծանր բժշկական գործո-

ղութենէ առաջ եւ կամ անոնք, որոնք շրջելի քնախտի (reversible coma) մէջ 

են եւ կամ անոնք, որոնք բորոտութենէ կը տառապին, ցաւ չեն զգար, բայց 

ատով հանդերձ անոնք նուազ թանկագին էակներ չեն։ Մեզ արժեւորողը մեր 

ցաւ զգալու կարողութիւնը չէ։ 

Աշխուժացում։ Մօրը արգանդին մէջ առաջին անգամ սաղմին ներկայու-

թեան զգացողութիւնը ծանօթ է իբրեւ աշխուժացում։ Բաւական տարիներ 

առաջ, երբ տակաւին ճարտարագիտութիւնը այսքան յառաջացած չէր, մար-

դիկ համոզուած էին, որ աշխուժացումը կը մատնանշէր մարդկային կեանքի 

սկիզբը։ Աշխուժացումը որոշապէս տեղի կ’ունենայ յղութեան մօտաւորա-

պէս չորրորդ ամսուն։ Այս հանգրուանին անծին մանուկը արդէն իսկ ունի 

սրտի տրոփ, ուղեղային հիմնական գործունէութիւն ինչպէս նաեւ  շարժում։  

Այս կերպ արժէքը որոշելու խնդիրին կրնանք քանի մը պարզ հարցում-

ներով պատասխանել։ Ինչպէ՞ս կարելի է սաղմին բնութիւնը կախեալ ըլլայ 

մօրը անոր մասին ունեցած անդրադարձէն։ Ինչպէ՞ս կրնանք բացատրել այն 

պարագան, երբ մայրը իր ամբողջ յղութեան շրջանին շարունակ ալքոլամո-

լութեան եւ թմրամոլութեան պատճառով թմրած ու զգայազուրկ վիճակի 

մէջ է եղած եւ երբեք չէ զգացած սաղմին շարժումը։ Այս հարցումները կը 

բացայայտեն, թէ որքա՜ն ծիծաղելի ու անհեթեթ է սաղմին բնոյթը որոշել 

մօրը մարմնաւոր զգայունակութեան միջոցաւ։ 
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Նախորդ քննարկման լոյսին տակ, լաւագոյնը պիտի ըլլայ եզրակացնել, 

որ մարդուն կեանքը կը սկսի նոյնինքն յղութեան ժամանակէն։ 

Բանավէճը հետեւեալ ձեւով կրնայ հաստատուիլ.-  

1) Յղութիւնը կը նկատուի կենդանի գործարանաւորութեան մը աճման 

հանգրուանի սկիզբը, որ կ’աւարտի հասուն մարդկային էակի կերպարով։ 

2) Յղութենէն մինչեւ չափահասութիւն երկարող ընթացքին մէջ սաղմի 

հիմնական բնութեան առնչութեամբ չկայ ոչ մէկ ընդհատում։ Այլ խօսքով, 

ատիկա շարունակական եւ անկասելի ընթացք մըն է։ 

3) Հետեւաբար, յղութենէն անդին՝ սաղմը մարդկային էակ է։  

Ոմանք փորձեցին մարտահրաւէր կարդալ մարդ մը ըլլալուն եւ անձ մը 

ըլլալուն միջեւ տարբերութիւն դնելով։ Սակայն, դարձեալ, այս մօտեցման 

յառաջ բերած խնդիրը այն է, որ ատիկա ամբողջութեամբ քմահաճ է։ 

Նոյնիսկ Merriam Webster’s Collegiate բառարանը բառը կը սահմանէ իբրեւ 

անհատ մարդ։ Մարդկութիւնն ու անձնաւորութիւնը անխուսափելիօրէն 

համատեղ կ’ընթանան, անոնք չեն կրնան անջատուիլ։ John Ankerberg-ն ու 

John Weldon-ը դիտել տուած են՝ ըսելով. «Մարդկութիւնն ու անձնաւորու-

թիւնը չեն աճիր, այլ ներակից են. անոնք ձեռք բերուած բան մը չեն, այլ 

բնածին են։ Մարդկային իմաստով ո՛չ մէկը ուրիշէն “աւելի” մարդ է»։  

Դժբախտաբար պատմութեան ընթացքին շատեր կիրառած են վերոյիշ-

եալ քմահաճ եւ կամակոր մօտեցումը, տարբերութիւն դնելով մարդ ըլլա-

լուն եւ անձ ըլլալուն միջեւ, եւ ատիկա ըրած են, պարզապէս իրաւազրկելու 

համար որոշ մարդիկ իրենց աստուածատուր իրաւունքներէն։  

Որոշ ժամանակ բնիկ եւ սեւամորթ ամերիկացիներ կէս մարդ համար-

ուելով՝ անմարդկային վերաբերմունքի կ’արժանանային։ Նացցիական Գեր-

մանիոյ մէջ, յատուկ խնամքի կարօտ անձերը ապրելու անարժան նկատուե-

լով՝ կը սպաննուէին, որպէսզի ընկերութիւնը ձերբազատի իրենց «բեռ» 

նկատուող հոգատարութենէն։ Հրեաներն ալ ապանձնաւորուելով՝ սպան-

նուեցան։ Այսօր ալ նոյնպէս շատեր կ’ապանձնաւորեն անծին մանուկները։ 

Աստուածաշունչը մեզի կ’ընծայէ ճշմարիտ մարդկային իրաւունքներու 

միակ հիմքը, ցոյց տալով, որ մարդիկ արժէքաւոր ու թանկագին են, ոչ թէ 

իրենց մորթի գոյնին, իմաստութեան եւ կամ արտաքին երեւոյթին համար, 

այլ՝ անոնք Աստուծոյ պատկերով եւ նմանութեամբ ստեղծուած մարդիկ են։ 

Պարզապէս մարդ ըլլալն է, որ անձը կամ մէկը արժէքաւոր ու թանկագին կը 

դարձնէ։ Եւ անծին մանուկը, ինչպէս տեսանք՝ ամբողջապէս մարդ էակ է։ 

 

Աձ՞էՠջբձբ դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՚ 

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ 

(Շար. 1) 



34  ՀԱՍԿ ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 

 

 

 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ Ի՞ՆՉ Կ’ԸՍԷ  

ԱՆՁՆԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

Անձնասպանութիւնը ինքզինք կամովին սպաննելու արարքն է: Ան-

շուշտ, արարքը ցաւալի է, անձնասպանին ընտանիքին եւ բարեկամներուն, 

որոնք կը բաժնեն կորստեան ցաւը, սուգն ու անկէ յառաջացած դատարկու-

թիւնը. միաժամանակ կ’ափսոսան անոր առաջքը առնել չկարողանալու 

իրենց ձախողութիւնն ու ամօթը: Անձնասպանութիւնը հետեւաբար, կամո-

վին կատարուած այն արարքն է, որ ենթական նպատակադրուած կերպով 

վերջ կու տայ իր կեանքին: Մտային ու հոգեկան խանգարումներ, զորս կը 

ներառնէ ծայրայեղ ընկճուածութիւնը, անհատի երկբեւեռ անկայունութիւ-

նը, անհատականութեան թէ անձկագին վիճակներու անկայունութիւնը, ալ-

քոլի ինչպէս նաեւ եղծանիչ նիւթերու շահագործումը, համարուած են անձ-

նասպանութեան առաջնորդող վտանգաւոր իրողութիւններ: Նկատուած է 

նաեւ, որ անձնասպաններ այդ արարքին դիմած են մղուած սաստիկ յուսա-

լքում ճնշուածութենէ, նիւթական դժուարութիւններէ, զոյգերու միջեւ ծա-

գած խնդիրներու պատճառած խզուած յարաբերութիւններէ: 

Անձնասպաններ իրենց կեանքին վերջ տալու համար ընդհանրապէս կը 

դիմեն խեղդամահութեան, թունաւորման, հրազէնի թէ այլ միջոցներու: 

Անձնասպանութիւնը համաշխարհային տարողութեամբ իբրեւ երեւոյթ, կը 

գրաւէ տասերորդ տեղը որպէս մահուան պատճառ հանդիսացող:   

Ինքնասպանութեան խնդրին անդրադարձած եւ ուսումնասիրած են 

հոգեբաններ, փիլիսոփաներ եւ մարդաբաններ, որոնք մարդկային հոգեբա-

նութեան գործունէութեան տեսական ու գործնական կողմերն ու պատճառ-

ները ուսումնասիրած եւ կանխարգելման մեթոտներ առաջարկած են: Ըստ 

Ժան Փօլ Սարթըրի, «Մարդը կենդանիներէն կը զանազանուի անով, որ 

մարդ կրնայ իր կեանքին վերջ տալ ինքնասպանութեամբ»:   

Ինքնասպանութեան արարքի վրայ կրօնը, պատիւն ու կեանքի իմաստը 

իրենց լայն ազդեցութիւնը ունեցած են: Ըստ Մովսիսական Օրէնքներուն ու 

Աբրահամեան Միաստուածեան կրօնին՝ անձնասպանութիւնը անքաւելի 

յանցանք ու մեղք համարուած էր Աստուծոյ ու կեանքի սրբութեան դէմ: Ճա-

բոնի սամուրայներու (samurai) ժամանակաշրջանին, սեբուքուն կամ հարա-

կիրին (seppuku/hara-kiri), ինքնասպանութիւնը համարուած էր իբրեւ ըն-

կալեալ եւ յարգուած ձեւ ու միջոց՝ ձախողութեան թէ բողոքի արտայայտու-

թիւն: Բրիտանական տիրապետութեան ժամանակաշրջանին, Հնդկաստանի 

մէջ, օրէնքով արգիլուեցաւ Հնդկական կրօնի Սատիի ծիսական արարողա-

կարգը, ըստ որուն, հնդիկ այրին իր ամուսնոյն մահուան յուղարկաւորու-

https://en.wikipedia.org/wiki/Samurai
https://en.wikipedia.org/wiki/Seppuku
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թեան եւ դիակիզման ժամանակ, իր ազատ կամքով կամ ընտանիքի ճնշում-

ներուն տեղի տալով, ինքզինք կը սպաննէր հրկիզելով: 

Ինքնասպանութիւնը կամ ինքնասպանութեան փորձերը շատ մը երկիր-

ներու մէջ ապօրէն եւ հակաօրինական յայտարարուած են: Իսկ 20-րդ եւ 21-

րդ դարերուն, ինքնասպանութիւնը որպէս հազուգիւտ երեւոյթ ու դէպք՝ 

գործադրուած է իբր բողոքի արտայայտութիւն կամ ահաբեկչական մարտա-

վարութիւն: 

Ընդհանրապէս բոլոր անձնասպաններու պարագաները, որոնք հոգեկան, 

մտային թէ այլ տագնապներէ եւ անհաւասարակշռութենէ կը տառապին, 

մեծաւ մասամբ բուժելի են, այնպէս՝ ինչպէս սրտի կամ քաղցկեղի հիւան-

դութիւնները: Անձնասպանական մահերը, կարելի չէ միայն աղօթքով բու-

ժել, կամ առաջքը առնել: Մասնագիտական բժշկական միջամտութիւնը՝ Աս-

տուծոյ հայթայթած պատասխանն է մեր աղօթքներուն: 

Աստուածաշունչը կը յիշատակէ անձնասպանական կարգ մը պարագա-

ներ, ինչպէս՝ «Սամսոն, տան կեդրոնական երկու սիւները աջ ու ձախ ձեռքե-

րով բռնեց, որոնց վրայ այդ տունը հաստատուած էր եւ անոնց վրայ յենեցաւ: 

Ապա Սամսոն ըսաւ. «Փղշտացիներուն հետ ես ալ մեռնիմ», ապա իր ամբողջ 

ուժով խորտակեց սիւները, ու տունը՝ հոն հաւաքուած նախարարներուն ու 

ներկայ ամբողջ ժողովուրդին վրայ փլեցաւ, ինք ու բոլորը մեռան» (Դտ 

16.29-30): 

«Սաւուղ իր զինակիրին ըսաւ. «Սուրդ պատեանէն դուրս բեր ու անով 

զիս խոցէ, որպէսզի այս անթլփատները չգան, զիս չխոցեն ու զիս չանպատ-

ուեն»: Բայց զինակիրը չուզեց, քանի որ շատ վախցաւ. ուստի Սաւուղ սուրը 

առաւ եւ անոր վրայ ինկաւ ու մեռաւ» (Ա.Թգ 31.4-5): 

«Իսրայէլի Զամբրի թագաւորը երբ քաղաքին գրաւուիլը տեսաւ, պալա-

տին ներքնամասի սենեակը մտաւ եւ ինքզինք հրկիզելով մեռաւ»  (Գ.Թգ 

16.18): 

«Այն ատեն Յուդա, որ մատնած էր Յիսուսը, երբ տեսաւ որ Յիսուս 

դատապարտուեցաւ, զղջաց եւ իր ստացած երեսուն արծաթ դրամը աւագ 

քահանաներուն եւ ժողովուրդի երէցներուն վերադարձնելով՝ ըսաւ.«Մեղք 

գործեցի արդար մէկը մատնելուս համար»: Անոնք ըսին. «Մեզի ի’նչ, ատի-

կա քու գիտնալիքդ է»: Յուդա դրամը նետեց տաճարին մէջ եւ հեռացաւ: 

Ապա գնաց եւ ինքզինք կախեց» (Մտ 27.3-5): 

 Միաժամանակ, աստուածաշնչական կարգ մը հատուածներ կը նշեն եւ 

կը յիշեցնեն, որ կեանքը Աստուծոյ կողմէ տրուած պարգեւ մըն է ու միայն 

Աստուած իրաւունք ունի զայն խլել: Օրինակ աստուածաշունչէն կը կար-

դանք.  

«Մօրս արգանդէն մերկ ելայ, ու մերկ պիտի վերադառնամ» (Յոբ 1.21): 

Արարիչ Աստուած իւրաքանչիւրիս կեանք պարգեւած է, որպէսզի Երկրի 

վրայ գործենք, մեզի տրուած կեանքի շնորհքը արժեւորենք: Մեր մարմին-

ները ու կեանքը Աստուծոյ կը պատկանին եւ ո՛չ մեզի: Հետեւաբար, Ի՛րն է 
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որոշումը եւ ո՛չ մերը, թէ Երկրի վրայ երբ մեր գործը ու կեանքի օրերը 

աւարտած են: Այս առնչութեամբ Աւետարանը կը յիշեցնէ հաստատելով.- 

«Չէ՞ք գիտեր որ ձեր մարմինները տաճարն են Սուրբ Հոգիին որ Աս-

տուծմէ առիք եւ ձեր մէջ կը բնակի: Գիտցէք որ դուք չէ՛ք ձեր անձերուն 

տէրը, այլ Աստուած՝ որ փրկագինով ձեզ գնեց: Հետեւաբար այնպէս ապրե-

ցէք՝ որ Աստուած փառաւորուի ձեր մարմիններով» (Ա.Կր 6.19-20): 

Յաճախ տագնապի, յուսալքումի, դժուարին ու անձկագին պահերուն է, 

որ պատեհութիւնը կ’ունենանք, կեանքի օգտակար դասեր քաղել, ինչպէս՝ 

խոնարհութիւն, Աստուծոյ նախախնամութեան վստահիլ, Անոր ապաւինիլ, 

աղօթել կամ թէ ինչպէս օգնել ու օգտակար ըլլալ տանջանքի ու տառա-

պանքի մէջ եղող անհատներու: Կեանքի ամենադժուարին, անել եւ մթագ-

նած պահերուն է, որ յաճախ կ’անդրադառնանք եւ կը հասկնանք հաստատե-

լով, թէ Աստուած որեւէ մէկ այլ ժամանակէ աւելի մեզ կը սիրէ:  Աւետարան-

ները այս մասին անդրադառնալով կը վկայեն.- 

«Հինգ ճնճղուկը տասը դահեկան չ’արժեր, եւ սակայն անոնցմէ մէկն իսկ 

Աստուծոյ կողմէ մոռցուած չէ: Գալով ձեզի, ձեր գլխուն իւրաքանչիւր մազն 

իսկ համրուած է: Հետեւաբար մի՛ վախնաք, որովհետեւ դուք բոլոր ճընճ-

ղուկներէն աւելի արժէք ունիք Աստուծոյ աչքին» (Ղկ 12.6-7): 

«Որովհետեւ խնդրողը պիտի ստանայ, փնտռողը պիտի գտնէ եւ բաղխո-

ղին առջեւ դուռը պիտի բացուի: Ձեր մէջ կա՞յ հայր մը, որուն զաւակը հաց 

ուզէ եւ ինք քար տայ անոր, եւ կամ օձ տայ՝ երբ զաւակը ձուկ խնդրէ: Արդ, 

եթէ դուք որ չար էք՝ գիտէք ձեր զաւակներուն լաւ պարգեւներ տալ, ձեր 

երկնաւոր Հայրը որքա՜ն աւելի լաւ պարգեւներ պիտի տայ անոնց, որոնք 

Իրեն կը դիմեն» (Մտ 7.8-11): 

 

Մարդիկ յաճախ հարց կու տան ըսելով. «Արդեօ՞ք անձնասպան եղող 

անձը փրկութեան եւ երկինքի արքայութեան կ’արժանանայ»: Աստուածա-

շունչը այս մասին յստակ պատասխան մը չունի: Ընդհանրապէս քրիստոն-

եաներ համոզուած են ու կը հաւատան, որ Աստուծոյ համար կարեւոր չէ թէ 

ինչպէ՛ս կը մեռնիս, այլ կարեւորը այն է թէ ինչպէ՛ս կ’ապրիս, ինչպիսի՛ 

կեանք ապրած ես:  

Ըստ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ աստուածաբանութեան, անձնասպանութիւնը 

«Մի՛ սպաններ» աստուածաշնչական պատուիրանին դէմ գործուած մեղք է: 

Միաժամանակ Կաթոլիկ եկեղեցին, ծանրակշիռ այդ մեղքին նկատմամբ 

նկատի կ’ունենայ անոր շուրջ ծաւալող հանգամանքներն ու պարագաները 

եւ ըստ այնմ կը շրջանցէ ու կը մեղմացնէ անձնասպանին մեղապարտութիւ-

նը: Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ քրիստոնէական ուսուցումներուն 2283-րդ  հատ-

ուածը այս մասին գրելով կը հաստատէ. «Անյոյս պէտք չէ ըլլալ անոնց նկատ-

մամբ, որոնք իրենց կեանքին վերջ տուած են, թէ փրկութեան եւ յաւիտե-

նական կեանքի պիտի չարժանանան: Այդ Աստուծոյ համար միայն ծանօթ է 

եւ Իր տնօրինութեամբ Աստուած կրնայ փրկութեան եւ ապաշխարութեան 
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միջոցներ ու պատեհութիւններ հայթայթել: Եկեղեցին կ’աղօթէ անոնց 

համար, որոնք անձնասպանութեամբ իրենց կեանքին վերջ տուած են»: Նոյն 

քրիստոնէականին 2282-րդ պարբերութիւնը կը մատնանշէ թէ «Հոգեկան եւ 

հոգեբանական ծանր տագնապներ, անձկագին դժուարութեանց պատճառած 

վախեր, չարչարանք ու անձկագին վիճակներ, տրտմագին սրդողումներ՝ 

անձկագին յուզական վիճակներ, տրտմագին սրդողումներ՝ հնարաւոր պատ-

ճառ եւ առիթ կ’ընձեռեն որոշ չափով անձնասպանին պատասխանատուու-

թիւնը մեղմացնելու»: Կաթոլիկ Եկեղեցին ինքնասպանութեամբ իրենց 

կեանքին վերջ տուողներուն կը մերժէ պատարագ եւ թաղման կարգի ծիսա-

կան արարողութիւն կատարել: Եկեղեցին այս կիրառութիւնն ու սովորու-

թիւնը շրջանցած է: 

  

Պահպանողական Բողոքականներ (Աւետարանականներ, Հոգեգալստա-

կաններ, եւ այլ յարանուանութիւններ), յաճախ հարցադրած են ու խնդրոյ 

առարկայ դարձուցած անձնասպանութիւնը իբրեւ ինքնասպանութիւն. հե-

տեւաբար, կ’եզրակացնեն, որ ոեւէ անհատ, որ ինքնասպանութեան մեղքը 

գործած է, այդ միեւնոյնն է ու համապատասխան անոր՝ որ անհատ մը կը 

սպաննէ մարդկային այլ մէկ էակ: Միաժամանակ վերոյիշեալ յարանուանու-

թիւններու համար պայման է, որ ինքնասպանութիւն գործող անհատը մե-

ղաց քաւութեան եւ փրկութեան արժանանալու համար նախ քան արարքը, 

հարկ է խոստովանի թէ Յիսուս Քրիստոս Տէր եւ Փրկիչ է: Ինչ որ ցոյց կու 

տայ թէ այս յարանուանութիւններու համար էական է ու հիմնական այն 

պարագան, որ մահէ ետք անձնասպանը փրկութեան չ’արժանանար, եթէ Յի-

սուս Քրիստոսը չէ խոստովանած իբրեւ Փրկիչ: Հետեւաբար, այս յարանուա-

նութիւններուն համար, ո՛չ թէ ինքնասպանութիւնը աններելի ու անքաւելի 

մեղք կը համարուի, այլ՝ Քրիստոսով փրկութեան մերժումը: 

 Ուղղափառ Եկեղեցիներու, ինչպէս նաեւ Հայց. Առաքելական Ուղղա-

փառ Եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն, անձնասպանութիւնը կամ ինք-

նասպանութիւնը նկատուած է Աստուծոյ շնորհած կեանքի պագեւին մեր-

ժում: Աստուծոյ կողմէ երկրի վրայ կարգուած ձախող տնտես մը, որ անձ-

նասպանական արարքը կը գործէ իբրեւ յուսախաբութիւն, ինչ որ պատուի-

րազանցութիւն է Տասնաբանեայ Պատուիրանին վեցերորդ պատուէրին, որ 

կը հրահանգէ. «Մի՛ սպաններ» (Ելք 20.13): Ուղղափառ Եկեղեցին ընդհան-

րապէս կը մերժէ քրիստոնէական ծէսով թաղել անձնասպանութիւն գործող-

ները: Միաժամանակ ալ անձնասպանութիւն գործած անհատին շուրջ գոյ 

իւրայատուկ պարագաներն ու պատճառները, ծխական քահանային կը զե-

կուցուի. քահանան ալ իր կարգին անձնասպանական արարքի տուեալներն 

ու մանրամասնութիւնները թեմի Առաջնորդին կը տեղեկանցէ: Առաջնորդ 

Սրբազանը նկատի կ’ունենայ տուեալ պայմաններն ու իրողութիւնները եւ 

ըստ այնմ որոշում կը կայացնէ թաղման կարգին առնչուող ծիսական արա-

րողակարգին մասին։ Իրենց ուսուցման եւ գրութիւններուն մէջ, անձնաս-
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պանութիւնը դատապարտող կեցուածք որդեգրած են Կղեմէս Աղեքսանդրա-

ցին, Լաքթանթիոսը, Ս. Օգոստինոսը եւ ուրիշ եկեղեցական հայրեր: Ուղ-

ղափառ Եկեղեցին կարեկցութիւն կը ցուցաբերէ բոլոր անոնց, որոնք անձ-

նասպանութիւն գործած են մտային խանգարումներու պատճառաւ, զգա-

ցական կամ թէ յուզական գերճնշուածութեան իբրեւ հետեւանք: Այդ մասին 

բժիշկը կրնայ ճշդել ու հաստատել վերեւ յիշուած անձնասպանին բանակա-

նութեան անհեթեթութիւնը եւ անկարութիւնը: 

Կարգ մը քրիստոնեայ յարանուանութիւններ, կրնայ ըլլալ որ չդատա-

պարտեն անձնասպանական իւրաքանչիւր արարք, որպէս մեղանչում, նոյն-

իսկ երբ այդ արարքը անթոյլատու նկատուած է: Սակայն, անձնասպանու-

թեան պատճառ հանդիսացող ազդակներ՝ ինչպէս անհատին շարժառիթը, 

նկարագիրը, եւայլն: Նման ազդակներ պատճառ կ’ըլլան, որ այդ յարանուա-

նութիւնները նկատի առնեն: Այդ յարանուանութիւններէն օրինակ Մորմոն 

աղանդաւորական եկեղեցւոյ համար, անձնասպանութիւնը ընդհանրապէս 

սխալ նկատուած է, միաժամանակ անձնասպանութիւն գործողը պատասխա-

նատու չէ համարուած, երբ նկատի առնուած է զինք շրջապատող պայման-

ներն ու պարագաները:   

Ըստ առաջին դարու քրիստոնեայ աւանդութեան, անձնասպանութեան 

վերաբերեալ տեսակէտները կը տարբերէին: Անտիոքի մէջ երեք կին նահա-

տակներ, որոնք չբռնաբարուելու համար անձնասպանութեամբ իրենց կեան-

քին վերջ տուած են: Անձնասպանական առաքինի այս արարքը, ըստ Ս. Օգոս-

տինոս հայրապետին, որ թէեւ սխալ էր, սակայն «Աստուծոյ աչքին այդ ար-

դարացի ու շիտակ էր»: Ըստ Ս. Օգոստինոսի, անձնասպանութեան այս ա-

րարքին անդրադառնալով կ’ըսէ. «Հակառակ իրենց կամքին կատարուած 

բռնի խոշտանգումի եւ բռնաբարութեան արարքը, որ ինքնին աններելի ու 

անքաւելի մեղք ըլլալով հանդերձ՝ մեղք չի համարուիր, որովհետեւ կամովին, 

հոգիով ու մտքով չէ կատարուած»: Իր կարծիքով, անձնասպանութիւն գոր-

ծած կիները, բռնաբարութիւնը իբրեւ անհրաժեշտ պայման, արգելք չէին 

համարած, որպէսզի զիրենք զրկէր իրենց ունեցած սրտի մաքրութենէն: 

Սաղմոս 139.8-րդ համարը, որ կ’ըսէ «Երկինք ելլեմ՝ հո’ն ես Դուն, մեռել-

ներու աշխարհը իջնեմ՝ դարձեալ հո’ն ես Դուն». այս յաճախ խնդրոյ առար-

կայ եւ քննարկումի նիւթ դարձած է բոլոր անոնց համար որոնք անձնասպան 

եղած են: 

  

Աձլձ՜ոյ՜ձճսդՠ՜ձ Աշ՜նձճջ՟ճխ Աա՟՜ժձՠջ,  

Գՠջծձղճս՜թճսդզսձ ՠս Ահէ Պ՜պծ՜շձՠջ 

Անձնասպանական կարգ մը մտածումներ, առնչուած են հիւանդագին 

ընկճուածութիւն առթող պատճառներու, հոգեկան ախտագին անբնականո-

նութեան, եղծանիչ նիւթերու չարաշահման, կամ անձկագին վիճակներու: 

Աստուածաշնչական ժամանակներուն, հիւանդութիւն չէ համարուած կամ 
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Աստուածաշունչը ուղղակի չէ անդրադարձած գերճնշուածութեան կամ յու-

սալքեալ վիճակի մատնուած ընկճուածութեան պարագաներուն: Նոյնիսկ 

սուրբ գրային հերոսներ, Յակոբի (Ծն 37.34-35), Յոբի (Յոբ 3.1-11), եւ Դա-

ւիթ թագաւորի պարագաները (Բ.Թգ 18.33), որոնք իրենց կեանքի որոշ 

պահերուն տառապեցան հոգեկան տագնապի անձկագին վիճակներէ: 

Աստուած յաճախ այլ մարդիկ կ’օգտագործէ պատասխանելու համար 

մեր աղօթքներուն (Ծն 24.12-16, Եզր 1.1-3, Գրծ 9.10-17): Այլ հիւանդութիւն-

ներու նման, մասնագիտական բժշկական դարմանումը, մտային թէ հոգեկան 

անձկագին վիճակներու իբրեւ դարման՝ յաճախ մեր աղօթքներուն որպէս 

Աստուծոյ պատասխանը ընկալուած են: 

Ըստ Ազգային Մտային Առողջապահական հաստատութեան, գերընկ-

ճուածութիւնը եւ ուղեղի անկանոն գործառութիւնը, որ անձկագին վիճակ-

ներու կը մատնէ ենթական, բուժելի է  դեղօրայքով եւ հոգեբուժութեամբ: 

Գերճնշուածութեան եւ հոգեկան անձկագին վիճակի մատնուածներու մօտ 

նշմարելի են՝ 

- Անձկագին մնայուն տխուր վիճակ եւ «ներքնապէս դատարկ» տրամադ-

րութիւն 

- Զգացական անյուսութիւն եւ յոռետեսութիւն 

- Դիւրաբորբոք վիճակ 

- Միշտ յանցաւոր ըլլալու զգացումներ, անարժանութիւն կամ անօգնա-

կան ըլլալու զգացում 

- Հետաքրքրութիւն կամ պարապմունք զբաղումներու նկատմամբ ան-

տարբերութիւն 

- Ուժասպառ եւ յոգնաբեկ վիճակ 

- Զգալի դանդաղութիւն շարժումներու թէ խօսակցութեան 

- Անհանդարտ զգացողութիւն կամ անկարող տեղ մը անշարժ նստելու 

- Կեդրոնացումի, յիշողութեան կամ որոշումներ կայացնելու դժուարու-

թիւն 

- Քնանալու դժուարութիւն, ինչպէս նաեւ առաւօտեան վաղ ժամերուն 

արթննալու դժուարութիւն կամ գերքնածութիւն 

- Ախորժակի եւ կշիռքի փոփոխութիւն 

- Մտածումներ մահուան կամ անձնասպանութեան, ինչպէս նաեւ անձ-

նասպանութիւն գործելու փորձեր 

- Մտալլուկ ցաւեր՝ ինչպիսին են գլխացաւը, պրկուածութիւնը, ջղա-

ձգութիւնը, մարսողութեան դժուարութիւնը, որոնք յաճախ առանց ֆիզի-

քական յստակ պատճառի տեղի կ’ունենան եւ որոնց բուժումը նոյնիսկ դեղօ-

րայքով առաջքը չ’առնուիր: 

 Տխրութիւնը եւ անձկագին հոգեկան տագնապն ու վիճակը, ենթական 

անյուսութեան կը մատնէ, ինչ որ այդպէս չէ: Ոեւէ մէկը որ նման զգացում եւ 

ինքնասպանական մտածումներ ունի, պէտք է ինքզինքին խոստանայ որեւէ 

ժխտական արարքի չդիմել, մինչեւ չխորհրդակցի դպրոցական խորհրդա-
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տուի, բժիշկի, հոգեբուժի, մտային խանգարումներ վերլուծող եւ դարման 

թելադրող մասնագէտ կամ հիւանդանոցի անմիջական օգնութիւն ջամբող 

բժիշկի հետ: Բոլոր անոնք՝ որոնք իբրեւ մասնագէտ, վերեւ յիշուած են, 

ծանօթ են ու յատուկ կերպով մարզուած եւ գիտեն ընկճուածութիւն առթող 

նշաններն ու անոր առաջքը առնելու միջոցները: 

  

Իձմյբ՛ո Կ՜ջՠէզ բ Ճ՜ձմձ՜է Աձլձ՜ոյ՜ձճսդՠ՜ձ  

Աշ՜նձճջ՟ճխ Նղ՜ձձՠջգ 

Այստեղ կը ներկայացնենք անձնասպանութեան առաջքը առնող կարգ մը 

տեղեկութիւններ: Հետեւեալ նշանները հաւանական է, որ ցուցանիշ ըլլան 

անհատի մը, որ անձնասպանութիւն պիտի գործէ: Անձնասպանութիւն գոր-

ծելու վտանգը եւ հաւանականութիւնը շատ աւելի մեծ է ու հնարաւոր, երբ 

այդ զգացումը իր սկզբնական փուլի մէջ է եւ կամ յառաջացած վիճակ կը 

ներկայացնէ, ինչ որ հաւանական է եւ կրնայ արդիւնքը ըլլալ ցաւալի եւ 

տխուր մէկ իրողութիւն, կորուստի կամ արմատական փոփոխութեան: Ամէն 

տեսակ մտածում, խօսակցութիւն անձնասպանութեան մասին, պէտք է 

լուրջի առնուի: Եթէ դուն կամ քու ծանօթներէդ մէկը ներքեւ յիշուած 

նշաններէն կամ երեւոյթներէն մէկը կը ցուցադրէ, անպայման օգնութեան 

պէտք ունի, որքան շուտ այնքան լաւ: 

- Խօսիլ կամ փափաքիլ մահանալ կամ թէ փափաքիլ ինքնասպան ըլլալ  

- Անձնասպան ըլլալու միջոցներ որոնել, ինչպէս օրինակի համար համա-

ցանցի վրայ փնտռտուք կատարել կամ թէ հրացան գնել 

- Խօսիլ յուսախաբ ըլլալու, տրտմաթաթախ զգացումներու մասին կամ 

ապրիլը այլեւս անիմաստ համարել 

- Արգելափակուած եւ ծուղակի մէջ ինկած ըլլալու մասին խօսիլ, կամ 

անհանդուրժելի եւ անտանելի ցաւերով տառապիլ 

- Խօսիլ թէ ինք այլոց վրայ բեռ է   

- Ալքհոլի եւ թմրանիւթերու, թմրեցուցիչներու չափազանցեալ գործա-

ծութիւն 

- Անձկագին ու մտահոգ վերաբերմունք ցուցաբերել, գերագրգիռ ու ան-

հանդարտ վարմունք ունենալ 

- Անքունութիւն կամ թէ երկար քնանալու անկանոն սովորութիւն  

- Իրենք զիրենք ընկերային շրջապատէ կը զրկեն, միշտ մեկուսի եւ ա-

ռանձնացեալ են 

- Զայրոյթ եւ ցասում կը ցուցաբերեն եւ կը խօսին վրէժխնդրութեան 

մասին: 

ՄԻՒՌՈՆ Ծ.ՎՐԴ. ԱԶՆԻԿԵԱՆ 



ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 Ð²êÎ 41 

 

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ԱՐԵՒԱԾԱ՞Գ… 

ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ 

Մեծի տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոսի ձգած մատենագիտական 

հարուստ ժառանգութեան 2018-ի արտադրութիւններէն է «Նոր Հորիզոն-

ներու Դիմաց» հատորը։ Յորդորներու, խրատներու, հայ ժողովուրդի գոյա-

տեւման հետ առնչուած թելադրութիւններու, առաջարկութիւններու 580 

էջնոց հատոր մը։ Կարդալով յառաջաբանը, ընթերցողը այն տպաւորութիւ-

նը կʼունենայ թէ Արամ Կաթողիկոսի տեսակ մը «Թուղթ Ընդհանրական»ն է 

ասիկա, որովհետեւ հոն տեղ գտած են Հովուապետէն հօտին ուղղուած մտա-

հոգութիւններ, դաստիարակչական մօտեցումով, ի խնդիր հաւաքական 

առաքինի վարք մը ապահովելու հեռանկարով։ 

Գիրքը կը բաղկանայ ինը գլուխները,- «Քրիստոսով Վերամարդանալ», 

«Եկեղեցին Աստուծոյ Ժողովուրդը», «Մարդու Պատրաստութիւնը Անյետա-

ձգելի Հրամայական», «Հայ Մշակոյթը՝ Աղբիւր Հոգեմտաւոր Արժէքներու», 

«Հաւատարմութիւն՝ Ազգային Արժէքներուն ու Ձգտումներուն», «Յիշել, Յի-

շեցնել, Պահանջել», «Մտահոգութիւններ եւ Մարտահրաւէրներ», «Համահայ-

կական Առաջնահերթութիւններ», «Սփիւռքը Նոր Հորիզոններու Դիմաց»։ 

Իսկ գրքի բովանդակութեան մասին յառաջաբանը ի միջի այլոց կʼըսէ.- 

«Ներկայ հատորին մէջ ներառուած են 2010-էն 2018 երկարող ժամանակա-

շրջանին, Սուրբ Ծննդեան ու Զատկուան, գիրքերու ցուցահանդէսներուն, 

համահայկական խորհրդաժողովներուն ու յոբելինական, տօնական եւ յա-

տուկ առիթներով ժողովուրդին ուղղուած պատգամներ»։ Ուստի հատորին 

մէջ տեղ գտած գրութիւնները արդէն հրատարակուած գրութիւններու ժո-

ղովածոյ մըն է։ Բայց հակառակ այս իրողութեան, հատորը ըստ ինքեան կը 

պահէ իր արժէքը, որովհետեւ ցիրուցան ընթերցասէր հասարակութիւնը, 

մամուլի մէջ ցրուած այս գրութիւններուն մեծ մասին տեղեակ չէ, տեսակ 

անգամ կրնայ չըլլալ։ Այնպէս որ, հատորի մը մէջ ամփոփուած այս գրու-

թիւնները շատ շատերուն ոչ թէ վերընթերցումի այլ ուղղակի առաջին ըն-

թերցումի առարկայ պիտի դառնայ։ 

Արամ Կաթողիկոսի հովուական աշխարհայեացքը սեւեռակէտ ունի հա-

յու ինքնութեան շարունակականութիւնը, համաշխարհայնացած եւ շշմե-

ցուցիչ արագութեամբ զարգացող ճարտարարուեստի գիտամշակութային 

կեանքի մէջ։ Այս գրութիւններով ի յայտ կու գայ անոր, եկեղեցագիտական, 
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կրօնագիտական, ընկերաբանական, մշակութային եւ բազմազան այլ գիտե-

լիքներու իմացութեան պաշարը, եւ մտածողութեան լայնածիր տարողու-

թիւնը։ Բացառիկ տաղանդ ունի համադրելու գիտաժողովական աշխա-

տանքներու եզրակացութիւնները, հանգանակի վիճակի բերելու աստիճան։  

Որպէս եկեղեցական գործիչ, ղեկավար-հովուապետ, կտրուած չէ իր ժա-

մանակէն, միջավայրէն ու պայմաններէն։ Հատորին առաջին երկու գլուխ-

ները՝ «Քրիստոսով Վերամարդանալ», «Եկեղեցին Աստուծոյ Ժողովուրդը» 

գրութիւնները, ցոյց կու տան թէ ինչպիսի՜ մօտեցումով քրիստոնէական եւ 

Եկեղեցւոյ գաղափարախօսութիւնը կը մշակէ ներկայ սա օրերուն։ Ի՞նչպէս 

ընել որ քրիստոնէական ուսմունքին դաւանութիւնները փոխանցուին հասա-

րակութեան իւրացուին, քանի որ նկատած է ան թէ ժողովուրդին զանգուածը 

մասնաւոր մտահոգութիւն մը չունի կրօնական գիտելիքներ ամբարելու։ 

Ասոր համար է թերեւս որ իր պատգամները կը փորձէ վերածել նաեւ քրիս-

տոնէական դասընթացքներու աշխատելով որ հաւատացեալներու եւ հոգեւոր 

հովիւներու միջեւ երկխօսութիւն ստեղծուի, ինչը պատճառ դառնայ որպէս-

զի առօրեային մէջ մարդը քիչ մը վայելէ նաեւ Աստուծոյ ներկայութիւնը, 

ապրի երկնայինով։ Այսպէս հետաքրքրական թեմա մը կայ էջ 21-ի «Բացուինք 

ճշմարիտ լոյսին» գրութեան մէջ,- «Լոյս եւ խաւար չեն կրնար գոյակցիլ։ Լոյսը 

գոյաւորուած է Աստուծոյ կողմէ խաւարը գոյութիւն չէ, այլ՝ լոյսին բացա-

կայութիւնը, լոյսին մերժումը»։ Աստուածաբանական ծանր թեմա մըն է 

արծարծուածը, բայց կը մշակէ պարզ տարազումով, ընկալելի դարձնելու հա-

մար ժողովուրդի լայն խաւին։ Այս կիրառումը համերաշխ է Ն. Շնորհալիի 

«Արարչական»-ի շարքին չորրորդ օրուան առաջին տողին հետ,- «Խաւարին 

անգոյ» Վեհափառը կʼըսէ. «Խաւարը գոյութիւն չէ», եւ սկզբնածին հալածե-

ցաւ յօրն առաջին…»։ Բազմազան են իր հետաքրքրութիւնները աստուածա-

բանական բարդ եւ խրթին գիտութեան հանդէպ։ Կʼանդրադառնայ դժուար 

նիւթերու միշտ անոնց մասին տալով արժէքաւոր պարզաբանուած եզրա-

կացութիւններ եւ տեսութիւններ, որովհետեւ Վեհափառը ծանօթ է իր ժողո-

վուրդի աստուածգիտութեան ընկալումի կարողականութեան, ասոր համար 

այդ բարդ նիւթերու մասին կը խօսի ժողովուրդին հասկնալի լեզուով, կը 

բացատրուի ասիկա քանի որ Վեհափառի մտահոգութիւնը հովուական է եւ 

դաստիարակչական։ Միւս կողմէ լաւ գիտէ աստուածաբանութեան մասնագի-

տական լեզուն եւ բարդ դարձուածքները, այդ թերմինաբանութիւնը կʼօգ-

տագործէ երբ աստուածաբաններու հետ ժողովի մէջ է։ 

Որքան ալ հասարակութիւնը պահած է նախնեաց հաւատքը, հոգեւոր 

ապրելակերպը գործունեայ չէ ժողովուրդի հաւաքական կենցաղին մէջ։ Բա-

ցակայ է ժողովուրդին մօտ աստուածգիտութեան տարրական ծանօթութիւ-

նը, առաւել եկեղեցագիտականը։ Այս հատորին մէջ կʼարծարծուին աստուա-

ծաճանաչման հետ կապուած կէտեր։ Խօսելով այդ կէտերու մասին Վեհափա-

ռը հետեւողական է յայտնութենական ճշմարտութեան։ Տարակոյսէ վեր է 

իրենց համար որ մարդուն համար աստուածճանաչողութիւնը պայմանաւոր-

ուած է յայտնութեամբ ու հիմնուած միայն յայտնութեան տուեալներուն 
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վրայ։ «Մարդը զԱստուած կը ճանչնայ», կը գրէ ան էջ 17-ին մէջ, «այնքանով 

եւ այնպէս, որքան ու ինչպէս Աստուած ինքզինք յայտնած է մարդուն։ Այլ 

խօսքով, մարդ չի կրնար զԱստուած ճանչնալ իր էութեանը մէջ, այլ միայն 

յայտնութեան սահմաններուն մէջ»։ 

Պէտք է ըսել որ ան իր եզրահանգումներուն մէջ ճշգրիտ ու համերաշխ է 

հայրաբաններու աստուածաբանական նուաճումներուն հետ, բայց կը փորձէ 

սեփական դիտարկումներու վրայ խարսխել, ի՛ր փորձով, ի՛ր վերլուծու-

թեամբ, ի՛ր ընդհանրացումներով կազմել ինքնուրոյն ժառանգութիւնը եւ 

աւանդել զանոնք իր հաւատացեալներուն։ Այն նիւթերը, որոնք իր յորդոր-

ներուն, պատգամներուն մէջ կը մշակուին, ըլլան անոնք՝ կրօնական, ազգա-

յին, մշակութային, ընկերային, կը խօսին մնայուն եւ անփոփոխելի արժէք-

ներէն, կենցաղային փոփոխուող եւ զարգացող ընկերա-տնտեսական աշխար-

հին մէջ։ Փոփոխութիւնները նոր ապրելակերպի թելադրութիւններ կը ստի-

պեն մարդուն, որոնցմէ խուսափում չկայ։ Բայց նոյն ատեն արտաքին զար-

գացումները հակադրուած չեն, նպատակ չեն ճշդած ջնջելու մնայուն, անժա-

մանակ ներքին արժէքները։ Վեհափառը կը դիտէ որ փոփոխուողին զուգա-

հեռ, մնայուն արժէքները կրնան լինելութեան, գործունեայ ընթացքի մէջ 

ըլլալ եւ այս պատճառաբանութեամբ է որ լուսարձակի տակ կʼառնէ հրաւի-

րելով հաւատացեալ հօտը դուրս գալ կրաւորականութենէ, լարել իր կամքը 

փոխադարձ ներգործութեամբ ապահովելու համար հաւասարակշռութիւն 

մը յանուն ներդաշնակ կեանքի մը։ Ներաշխարհը զօրաշարժի ենթարկել։  

Այս գործընթացին մէջ Վեհափառը կը տեսնէ երկու հիմնական երեւոյթ՝ 

իրականութեան եւ հնարաւորութիւն, այս երեւոյթներուն հարցը կը վերար-

ծարծէ,  համաշխարհայնացած նոր պայմաններու մէջ, սուրբ գրային բարո-

յագիտութեամբ եւ աստուածաբանական լայն իմացումով։ 

Մարդկային բարոյական ըմբռնումներու հիմքը սուրբ գրային բարոյա-

գիտութիւնն է։ Հետեւաբար իր դատողութիւնները եւ մտքերը կը բխին այդ 

հիմքէն։ Վերջապէս իր դաւանած ու պաշտպանած բարոյական սկզբունքնե-

րը ուշագրաւ են, անոնք մեծապէս կʼառնչուին քրիստոնէական բարոյակա-

նութեան կանոններուն, բայց անոնք անպայման կը կրեն ժամանակին հետ-

քերը, ուստի իր մօտ առկայ է իւրովի արտայայտութիւնը։  

Տագնապը զոր կʼապրի Հովուապետը, հա՛յ հասարակութեան, վարքի ու 

կենցաղի կարգաւորման տագնապն է։ Վերանորոգում, վերածնունդ, կը 

պատգամէ յաճախ, հատորին հիմնական ձայներէն մէկնէ նորը ընկալելու 

գիտակցութիւնը որպէսզի արդի ժամանակներուն՝ ձեւաւորուի հաւաքական 

ինքնութիւնը։ Էջ 71-ի մէջ կը կարդանք,- «…Ի՞նչ կը նշանակէ հայ ըլլալ 

Սփիւռքի մէջ, ի՞նչ է հայուն ինքնաճանաչման ու ինքնարտայայտութեան 

յատկանիշներն ու ցուցանիշները։ Սովորական հարցադրումներ կամ տեսա-

կան յղացքներ ու ակադեմական խնդիրներ չեն ասոնք։ Հայու ինքնութիւնը 

այսօր լրջօրէն վտանգուած է, երբ օտար լեզուներ, օտար ամուսնութիւններ, 

օտար դպրոցներ, օտար բարքեր եւ մեր ինքնութենէն մեզ օտարացնող 

բազմատեսակ սովորութիւններ ու երեւոյթներ սկսած են թափանցել մեր 
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կեանքէն ներս, Լիբանանէն սկսեալ մինչեւ Սփիւռքի հեռաւոր գաղութները։ 

Այս կացութեան դիմաց Մենք, որպէս Կաթողիկոս, չենք կրնար լուռ մնալ։ 

Սա մեր ազգին ինքնութեան համար պայքարած եկեղեցւոյ տագնապն է, մեր 

բոլորին խոր տագնապն է։ Այս մասին մենք ոչ միայն պէտք է մտածենք ու 

տագնապինք, այլ միասնաբար ազդու միջոցներու դիմենք»։  

Վերի տողերուն հեղինակը, եկեղեցւոյ գաղափարախօսութիւնը մշակող է, 

բնական է որ ինքնութեան տագնապի լուծման առաջարկը եւ հարցին 

պահպանողական կարեւորութիւնը արձագանգ գտնէ իտէալիստական դիրքե-

րէն, բայց ինչպէս ըսինք Վեհափառը իր ժամանակի, միջավայրի ու պայման-

ներու մարդն է։ Արմատական մտածող է, նաեւ իրապաշտ։ Նոյն նիւթի մասին 

էջ 174-ին մէջ կը կարդանք,- «Բացուիլ Օտարին՝ Առանց Օտարանալու»։ Այս-

տեղ կʼանդրադառնայ հայոց պատմութեան ընթացքին հայ կեանքէն ներս 

օտարի ներկայութեան։ Առանց օտարի հետ կողք կողքի՝ Հռովմէացիներու, 

պարսիկներու, բիւզանդացիներու, արաբներու, վերջին անգամ վեց հարիւր 

տարի Օսմանեան կայսրութեան լուծին տակ ապրած պատմութիւն չունինք։ 

Այսպէս ապրած այս ժողովուրդը՝ ի՞նչպէս պահեց ու պահպանեց իր ինքնու-

թիւնը, ազգային նկարագրին յատկութիւնները։ Հայուն հրաշքը ասիկա։ 

Կʼարժէ հատուածը ամբողջապէս մէջբերել, այնքա՜ն թելադրիչ ու հրամայա-

կան է.- «Մեր «Փոքր Ածուն» իր հզօրագոյն զէնքով՝ հայ մշակոյթով, ինքզինք 

պաշտպանած է օտարին օտարացնող ներխուժումներուն դիմաց։ Ներկայ 

անցակապատ ընկերութեան մէջ օտարը մնայուն ներկայութիւն է մեր շուրջ, 

նոյնիսկ մեր կեանքէն ներս։ Հարկ է ըլլալ իրապաշտ։ Ազգայնամոլ ու ռոման-

թիք մօտեցումներ կրնան բացասական անդրադարձ ունենալ յատկապէս մեր 

երիտասարդութեան մօտ։ Սփիւռքի մեր կեանքի պայմանները այնպիսին են, 

որ փաստօրէն ո՛չ կրնանք օտարը հեռացնել մեր շրջապատէն, եւ ո՛չ ալ մենք 

կրնանք հեռանալ օտարէն։ Սակայն, անհրաժեշտ է ըլլալ աչալուրջ, որպէսզի 

օտարին ներկայութիւնը մեզ չʼօտարացնէ, այլ մղէ՛ առաւե՛լ հաւատարմու-

թեամբ կառչելու մեր արմատներուն։ Փոխանակ օտարին դէմ պայքարելու, 

պէտք է օտարը հայացնել, ինչ որ ըրին մեր պապերը՝ հակառակ այն իրո-

ղութեան, որ շրջապատուած էին, յունական, ասորական, պարսկական, իսլա-

մական, բիւզանդական, լատինական եւ այլ մշակոյթներով»։ 

Այս տողերը, եւ ասոր նման բազմաթիւ էջեր ու էջեր, առաւել եւս 

«Սփիւռքի Հայուն Ինքնահասկացողութիւնը» պատգամը, ցոյց կու տան 

ինքնութեան վերաբերեալ իր բանիմացութիւնը եւ քաջտեղեկութիւնը։ 

Արամ Ա. Կաթողիկոս ծնած է Սփիւռքի մէջ, եւ Սփիւռքի մէջ վերահաստատ-

ուած Կիլիկեան Աթոռին Գահակալն է, սփիւռքեան միջավայրը բնականօրէն 

լաւագոյնս պիտի ճանչնար իր հարցերով։ Ուշիմ ու աշխատասէր Դպրե-

վանքի ուսանողը, եկեղեցական ձեռնադրուելէ քիչ ետք, անսահման աշխա-

տասիրութեամբ եւ ինքնամոռաց նուիրումով համբաւ ստեղծեց իր շուրջ, 

մանաւանդ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի ծիրէն ներս նախա-

գահական պաշտօնին ընտրութեամբ։ Պաշտօն մը որ ձեռնհասօրէն վարեց 

բազմաթիւ տարիներ։ Իսկ իրաւական եւ քաղաքական կալուածէն ներս գի-
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տակցական ձեռքբերումը եւ բարձր վերաբերմունքով միջամտութիւնները, 

բացայայտեցին այդ նիւթերու մասին տեսական իր իմացութիւնը։ Այսօր 

Արամ Ա. հայոց քաղաքական պատմութեան մէջ նոր էջ մը կը բանայ Սիսի 

դարաւոր Կաթողիկոսարանի վերադարձի պահանջող Թուրքիոյ դէմ բացած 

իր դատով։ Ան առաւել հանրածանօթ դէմք դարձաւ միջազգային բեմի վրայ, 

2015-ի Վատիկանի մէջ իր ելոյթով, Ամերիկայի մէջ Նախագահ Օպամայի 

հետ, յանուն քով եկեղեցիներու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներուն, 

իրեն ընծայուած խօսակիցի պաշտօնով, Պարսկաստանի, նոյնպէս Եւրոպայի 

եւ այլ երկիրներու մէջ իր դասախօսութիւններով, այսօր, համեմատութիւն-

ները պահելով, այն տպաւորութիւնը կը թողու հանրային կարծիքին առջեւ 

որ կարծէք Սփիւռքի ցրուեալ հայ հաւաքականութեան «Մակարիոս»ն է։  

«Նոր Հորիզոններու Դիմաց» հատորին մէջ տեղ գտած 2017 Սեպտեմբերի 

պատգամը, Հայաստան-Սփիւռք 6-րդ համաժողովին արտասանուած՝ առանձ-

նայատուկ տեղ կը գրաւէ, որովհետեւ այդտեղ կան թելադրութիւններ, Հա-

յաստան-Սիփւռք-Արցախ յարաբերութիւնները կազմակերպելու, կառավար-

ման կառոյցները ճշդելու։ Անկախ պատմական այն խօսքէն՝ թէ «Հայաստանը 

կը պարպուի, իսկ Սփիւռքը կը մաշի», կայ շատ կարեւոր առաջարկ մը Հա-

մազգային Խորհուրդ, ստեղծելու։ Կը մէջբերենք,- «… Ազգային միասնակա-

նութեան տեսանելի արտայայտութիւն տուող Համազգային Խորհուրդի մը 

ստեղծումը կը նկատենք անյետաձգելի հրամայական» (էջ 456)։ 

Այս Խորհուրդի ստեղծումը ի՞նչ կաղապարի կամ մոտէլի վրայ կրնայ 

մարմնաւորուիլ, հատորին մէջ չենք հանդիպիր գրութեան մը որ անոր ձե-

ւաւորման կամ կազմաւորման մասին խօսի։ Հարցը հոն չէ հասած տակաւին։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական մարմիններուն համար հարց 

է, քանի որ համարժէք Սփիւռքցի պաշտօնական խօսակից չունին առ այսօր։ 

Եկեղեցիներու թեմակալ առաջնորդնե՞րը, աւանդական կուսակցութիւն-

նե՞րը, մշակութային մարմիննե՞րը… Ժամանակին, ծանօթ մտաւորական՝ 

Մարզպետ Մարկոսեան, յօդուածի մը մէջ, անդրադառնալով տուեալ հար-

ցին, կը յուշէր Արամ Ա. Կաթողիկոսին անունը, իբրեւ լաւագոյն լուծում, 

նկատի ունենալով ներկայացուցչական իր բարձր հանգամանքը եւ անձին 

պայծառ անհատականութիւնը։ 

Վեհափառին անյետաձգելի նկատումը Համազգային Խորհուրդի մը 

ստեղծման, նախաձեռնող կʼուզէ։ Եթէ Արամ Կաթողիկոսը պիտի չնախա-

ձեռնէ՜… Ո՞վ ուրեմն։ Ժամանակը կʼանցնի եւ դժբախտաբար անյետաձգե-

լին կը յետաձգուի։ 

Նոր Հորիզոններու Դիմաց 

Կարելի պիտի ըլլա՞յ արդեօք դիմաւորել 

Նոր Արեւածագ մը։ 

 
ՆՈՐՎԱՆ ԱՐՔ. ԶԱՔԱՐԵԱՆ 

Փարիզ 
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ՅԻՇԵԼՈՎ ԱՆՄԱՀԱՆՈՒՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ 

ՇԱՀԱՆ Ռ. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԸ 

ԵՐԲ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ԻՐ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ 

ԿԸ ՅԱՅՏՆԷՐ ՇԱՀԱՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻՆ 

Եթէ նկատի ունենանք, որ 1907-ին Շահան Պէրպէրեան անմիջապէս փո-

խարինած էր իր հայրը՝ անոր մահէն ետք, դասեր ստանձնելով Պէրպէրեան 

վարժարանի յարկէն ներս, ուրեմն՝ 1947-ին կը լրանար իր կրթական ու մտա-

ւորական գործունէութեան 40-ամեակը։ 

40 տարի ուսուցչութիւն՝ Պոլսէն Գահիրէ, Գահիրէէն Երուսաղէմ, Երու-

սաղէմէն Անթիլիաս, այդ քառասնամեակին մէջէն զանց առնելով միայն հա-

մալսարանական ուսման այն երեք տարիները, որոնք Սորպոն տարեր էին 

զինք։ 

Եգիպտահայութիւնը առաջինը եղաւ, որ պատշաճ շուքով ուզեց տօնա-

խմբել այս յոբելեանը, զայն դնելով Կիլիկիոյ Գարեգին Ա. Յովսէփեանց հայ-

րապետին բարձր հովանաւորութեան տակ։ 

Գահիրէի հայութիւնը ճիշդ տասը տարի վայելած էր Պէրպէրեան վար-

ժարանին բարիքները, երբ անիկա փակելէ ետք իր դռները Պոլսոյ մէջ՝ եկած 

ու ապահով կայք գտած էր Նեղոսի ափին։ Եգիպտահայ աշակերտներու երա-

մակներ տոհմիկ շունչ ու գիտական միտք ստացեր էին Պէրպէրեան եղբայր-

ներու հովանիին տակ։  

Հիմա, ուրեմն, պէտք էր գնահատել Շահան Պէրպէրեանը։ 

Ուստի, Գահիրէի մէջ կը կազմուէր «Յոբելենական Կեդրոնական Յանձ-

նախումբ» մը, որ յայտագրեր կը պատրաստէր ու մամուլի մէջ տպուած հա-

ղորդագրութիւններով՝ տեղեակ կը պահէր հանրութիւնը իր ծրագրին մա-

սին։ Այս առթիւ՝ Անթիլիասէն Գահիրէ կը հրաւիրուէր յոբելեարն ալ։  

Մեծարանքի այս հանդէսը կը կայանար 11 Մայիս 1947-ին, Գահիրէի 

Լիսէ Ֆրանսէի դահլիճին մէջ, խուռներամ բազմութեան մը ներկայութեան, 

նախագահութեամբ առաջնորդ Մամբրէ Արք. Սիրունեանի։ Պէրպէրեանի 

նախկին բոլոր սաներն ալ հոն էին այդ օր, իրենց երբեմնի տնօրէնին եւ 

ուսուցիչին շուրջ-բոլորը։ 

Բացման խօսքը կ’արտասանէր գեղանկարիչ Օննիկ Աւետիսեան, իսկ 

գլխաւոր բանախօսը կ’ըլլար մամլոյ աշխատակից ու կրթական մշակ Քերով-

բէ Կոստանդեան, յոբելեարին նախկին սաներէն մին։ Ան կը յայտնէր թէ ճիշդ 

քառասուն տարի առաջ էր որ մուտք գործած էր Պոլսոյ Պէրպէրեան վար-
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ժարանը, երբ դեռ պրն. Ռեթէոսին մահուան քառասունքը չէր լրացած, ու 

իր դիմաց գտած էր 16 տարեկան ուսուցիչ մը, որ Շահան Պէրպէրեանն էր, 

եւ որուն հետ գրեթէ տարեկիցներ էին աշակերտները…։ Ու կատակով մը 

կ’աւելցնէր. «Անբնական կացութիւնը իմինս չէր…։ 16 տարեկանին աւելի 

բնական է կրտսեր դասարանի աշակերտ ըլլալ, քան թէ աւագ-երիցագոյն 

կարգերու մէջ՝ իմաստասիրական ճիւղերու դասախօս, այն ալ՝ Ռեթէոս Պէր-

պէրեանի ամպիոնին վրայ» (տե՛ս «Արեւ» օրաթերթ, 17 Մայիս 1947)։ Կը յի-

շեցնէր, թէ այդ առաջին անմոռանալի դասապահներուն՝ պրն. Շահան Ֆրան-

սերէնէ հայերէն թարգմանել տուած էր իրենց Վ. Հիւկոյէն ու Ֆրանսուա 

Քոփէէն քանի մը ոտանաւորներ…։  

 Հանդէսին գեղարուեստական յայտագրին մէջ կտորներ կ’երգուին Դ. 

Վարուժանէ, Մեծարենցէ եւ Ժագ Յակոբեանէ՝ դաշնաւորուած նոյնինքն յո-

բելեարին կողմէ։  

Հետաքրքրական պարագայ մըն ալ հետեւեալն էր.‒ մինչ Գահիրէի մէջ 

հանդիսաւորապէս կը նշուէր Շահան Պէրպէրեանի քառասնամեայ գործու-

նէութեան յոբելեանը, անդին՝ Պոլսոյ մէջ, գրեթէ նոյն օրերուն, պոլսահա-

յութիւնը կ’ոգեկոչէր ուսուցչապետ Ռեթէոս Պէրպէրեանի մահուան քա-

ռասնամեակը։ «Մարմարա» օրաթերթը, զորօրինակ, անմահ դաստիարակին 

կը ձօնէր յատուկ թիւ մը, ուր բովանդակալից գրութիւններով իրենց մաս-

նակցութիւնը կը բերէին անոր նախկին սաներէն Յովհ. Հինդլեան, Գ. Գ. 

Գավաֆեան, Ստեփան Բաբելեան, Վահան Խիւտավերտեան, Աշոտ Մատաթ-

եան եւ ուրիշներ։ 

Երբ կը պրպտէինք հայ հին մամուլը՝ Շահան Պէրպէրեանի յոբելեանին 

առթիւ գրուած յօդուածներ յայտնաբերելու ակնկալութեամբ, հանդիպե-

ցանք մէկ քանի անորոշ ակնարկներու, որոնք ենթադրել կու տային մեզի, թէ 

Պէրպէրեանի յոբելեանը պիտի նշուէր Ամերիկայի մէջ եւս։ Շօշափելի 

տուեալներ չունեցանք այդ մասին։ Ձեռքի տակ ունեցանք սակայն Ամերիկայի 

Հայոց Առաջնորդարանի պաշտօնաթերթ «Հայաստանեայց Եկեղեցի» ամսա-

թերթին 1947-ի Հոկտեմբերի թիւը, ուր Ա. Ա. Ա. ստորագրութեամբ յօդուա-

ծագիր մը (յայտնապէս՝ Պէրպէրեանի երբեմնի աշակերտներէն մին), ուսուց-

չապետին յոբելեանը կ’ողջունէր շահեկան արժեւորումներով։ Ան կը գրէր. 

– Հանդարտութիւնն ու համեստութիւնը տիրական այն երկու գիծերն 

են, որոնք կը գրաւեն ուշքը զինք առաջին անգամ ճանչցող աշակերտի մը։ 

Դժուար թէ այդպիսին մտածէ պահ մ’իսկ՝ թէ կը գտնուի դիմացը մարդու 

մը, որ Պէրկսոնի նման աշխարհահռչակ մտքի մը հեղինակաւոր գովեստին 

արժանացած է, իր ուսանողութեան շրջանին ի Սորպոն։ Նոյնքան դժուար է 

թերեւս հաւատալ, թէ Շահան Ռ. Պէրպէրեան տասնեօթ տարեկանին իմաս-

տասիրական նիւթեր աւանդած է տարիքով եւ հասակով իրմէ աւելի բարձր 

աշակերտներու։ 
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…Գաղտնի՞քը այս հմայքին։ Հռետոր մը չէ ինք, ոչ ալ բառերու աճպա-

րար մը։ Կրնանք նոյնիսկ ըսել, թէ տժգոյն է իր բառարանը, գիտական ըլլա-

լու չափ սահմանափակ։ Եւ սակայն յստակութիւնը իր մատուցումին, համո-

զումի շեշտը իր հաստատումներուն, եւ ոգեղէն արժէքներու հանդէպ իր 

ցոյց տուած աննահանջ պաշտանքը մեծ դեր ունէին այդ հմայքը ստեղծելու 

մէջ։ Ո՛չ մէկ կերպով կարելի էր հակասութիւն մը գտնել իր մօտ։ Շուրջ 

տասը իմաստասիրական ճիւղեր, զորս կ’աւանդէր երեք տարուան շրջանի մը 

մէջ, մէկզմէկու այնպէս մը շաղկապուած էին իր սիսթեմին մէջ իբրեւ լրա-

ցուցիչ մասեր իրարու, որ յաճախ ճիւղի մը առթիւ ակնարկութիւն կ’ընէր 

ուրիշ մէկ ճիւղի եւ ընդհանուր պատկերին մէջ՝ երկուքին իրարու հետ ունե-

ցած աղերսը յստակօրէն կը գծէր։  

Կասկած չկար, որ Պէրպէրեան շահած էր ո՛չ միայն իր բազմահարիւր 

աշակերտներուն համակրանքը, այլեւ ամբողջ հայ ժողովուրդին երախտիքը։  

 

ԻՆՉԵ՛Ր ԸՍԱԾ ԷԻՆ ՕՇԱԿԱՆ ՈՒ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ  

Շահան Պէրպէրեանի մասին արտայայտուած են շատեր՝ թէ՛ իր ժամանա-

կակիցներէն, թէ՛ իր աշակերտներէն։ Պիտի կեդրոնանամ սակայն երկու 

անուններու վրայ,– Յակոբ Օշական եւ Անդրանիկ Ծառուկեան։  

Օշական տարիքով աւելի մեծ էր, քան Պէրպէրեանը։ Բայց, անոնք ժամա-

նակակից մտաւորականներ էին, ապրած ու շնչած էին Պոլսոյ հայկական եզա-

կի մթնոլորտը, շրջապատուած՝ մեծաթիւ գրողներով ու երեւելի դէմքերով։ 

Ճակատագիրը այնպէս տնօրինեց, որ Օշական ու Պէրպէրեան զոհ չեր-

թան Մեծ Եղեռնի եաթաղանին։ Օշական ծպտեալ Պուլկարիա փախաւ, իսկ 

Պէրպէրեան,‒ բացառիկ բախտաւորութիւն,– չձերբակալուեցաւ կամ չաք-

սորուեցաւ առհասարակ։ Կ’ըսուի, թէ տան մը մէջ ապաստանեցաւ՝ գաղտնօ-

րէն ապրելով 1915-18։ Զինադադարէն ետք՝ երկուքն ալ մաս կազմեցին 

Պոլսոյ այն կարճատեւ եռեւեփուն զարթօնքին, որ կը միտէր շտկել մէջքը 

հայութեան եւ յոյս ներշնչել անոր։ Այդ օրերուն է, 1922 Յունուարին, որ 

սկսաւ հրատարակուիլ «Բարձրավանք» հանդէսը, որուն խմբագրութեան 

մաս կազմեցին Օշական ու Շ. Պէրպէրեան՝ Թէքէեանի, Կոստան Զարեանի ու 

Գեղամ Գավաֆեանի հետ միատեղ։ Այս որակաւոր հանդէսէն լոյս ընծայուե-

ցաւ լոկ հինգ թիւ։ 

Աւելի քան տասնամեակ մը յետոյ, երկու վաղեմի բարեկամները զիրար 

գտան Երուսաղէմի մէջ, Սրբոց Յակոբեանց վանքին շուքին տակ, ուր միաս-

նաբար լծուեցան կրթական արգասաբեր վարուցանի մը, ինչպէս նշեցինք 

արդէն։ 

Անոնք՝ որոնք ի ձեռին ունին Օշականի «Հայ գրականութիւն» հաստա-

փոր դասագիրքը, զարմանքով պիտի նկատեն, որ այնտեղ, «Անմիջական 
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գրականութիւն. 1922-1940» գլուխին տակ, յետ-եղեռնեան երեք տասնեակ 

գրողներու շարքին, հեղինակը պատուոյ տեղ տուած է նաեւ Շահան Պէրպէր-

եանին, արտատպելով «Մարդը» խորագրեալ անոր կարճ մէկ ակնարկը Թոր-

գոմ Պատրիարքի մասին։  

Դժուարահաճ Օշականի այս «հիւրընկալութիւն»ը իրապէս զարմանալի 

է, որովհետեւ Շ. Պէրպէրեան գեղարուեստական գրականութիւն գրեթէ չէ 

մշակած, հակառակ արուեստի իր խոր հասկացողութեան եւ հակառակ ար-

ուեստագէտի իր շեշտուած խառնուածքին։ Այնուհանդերձ, Օշական ներա-

ռած է Պէրպէրեանը իր պատկառելի դասագիրքին մէջ, զայն բնորոշելով 

միայն երկու բառով.- «Եզակի արժէք»։ 

Այս երկու բառերը, ահաւասիկ, պատճառ դարձած են, որ ոմանք տրտըն-

ջան ու քրթմնջեն. «Ի՞նչ գործ ունի իմաստասէր Պէրպէրեանը՝ Համաստեղի, 

Մնձուրիի, Բենիամին Նուրիկեանի, Շահնուրի կամ Վահէ-Վահեանի նման 

գրողներու շարքին…։ Մեծն Օշական տո՞ւրք տուած է իր բարեկամին»։  

Անդրանիկ Ծառուկեանն է, որ կ’անդրադառնայ այս երեւոյթին ու կը 

պատմէ որ առիթով մը ինք անձամբ հարց տուաւ Օշականին, թէ ինչո՞ւ Պէր-

պէրեանը տեղ գտած էր իր դասագրքին մէջ. ի՞նչ գրած էր ան կամ ի՞նչ 

տուած։  

Օշական գլուխը ցնցեր է ու բաւարարուեր է հետեւեալ պատասխանով. 

«Դուն Շահանը չես ճանչնար»։  

Ու Ծառուկեան կը շարունակէ պատմել. 

– Ճակատագիրը այնպէս ուզեց, որ Շահանը ՃԱՆՉՆԱՆՔ Օշականի … 

դագաղին վրայ։ Եկած էր Գարեգին Վեհափառը ներկայացնելու «ալեւոր 

գրագէտ»ին թաղման։ Ու հոյակապ դամբանականով մը վերլուծեց Օշականի 

գրականութիւնը, մասնաւորաբար անոր քննադատական գործին ձգտումնե-

րը, իմաստը, ոգին։ Քսան վայրկեանի մէջ Շահան Պէրպէրեան բանաձեւեց 

հեղեղային գրական վաստակի մը նկարագիրը, պարզեց՝ յստակ եւ անթերի 

ոճով, երբ ուրիշներ չէին յաջողած ընել այդ բանը քսան տարիներէ ի  վեր… 

(տե՛ս «Նայիրի» շաբաթաթերթ, 28 Հոկտ. 1956)։  

Ի դէպ, վերի մէջբերումը հատուած մըն է միայն այն խիստ շահեկան 

մահագրականէն, զոր գրի առած ու հրատարակած էր Ծառուկեան իր թեր-

թին մէջ, Պէրպէրեանի մահուան առիթով։ Այստեղ, Ծառուկեան ի՛նք ալ 

այլեւս կը թուի համոզուած ըլլալ, թէ Շ. Պէրպէրեան կրնար ժամանակակից 

հայ գրականութեան տիրապետող դէմքերէն մէկը դառնալ՝ եթէ…ստեղծա-

գործէր։ Բայց իմաստասիրութեան մեր քրմապետը գրեթէ չէր գրեր, կամ 

քիչ կը գրէր. 

– Քիչ կը գրէր, բայց ինչ որ գրէր՝ կ’ուզէր որ ըլլայ վերջնական եւ 

անթերի։ Իր ստորագրութիւնը կրող որեւէ գրութեան մէջ չէք կրնար գտնել 

փոփոխելի բառ մը, նոյնիսկ քերականական եւ կէտադրական ամէնէն ան-
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նշան անփութութիւնը։ Ճարտար ոսկերիչի մը պէս՝ կը յղկէր բառերը, կը 

բիւրեղացնէր մտածումները, կը խնամէր արտայայտչական ձեւերը։ Կը նմա-

նէր միշտ մաքուր եւ կոկիկ հագուող այն մարդոց, որոնք ոչ իսկ փոշի մը 

կրնան հանդուրժել իրենց հագուստին վրայ ու այնքան հոգ կը տանին իրենց 

յարդարանքին եւ բարեձեւութեան, կը քալեն այնպէս զգուշաւոր եւ ճշդուած 

շարժուձեւերով՝ որ կարծէք քալելը տեղ մը հասնելու գործողութիւն մը չէ 

այլեւս իրենց համար, այլ ինքնին նպատակ մը… (Ա.Ծ., «Նայիրի», նոյն 

թիւը)։ 

 

50-ԱՄԵԱԿ ՄԸ՚…ԱՐՏԱՇԷՍ ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ 

Գիտեմ, որ աննշան ու արհամարհելի 50-ամեակի մը մասին է խօսքը։ 

50-ամեակը՝ հազիւ հարիւր էջանի բարակ գիրքի մը, զոր պատրաստեց ու 

հրատարակեց լիբանանահայ մատենագէտ ու մամուլի հետազօտիչ Արտաշէս 

Տէր Խաչատուրեան (1931-1993) ճի՛շդ կէս դար առաջ, 1969-ին, Պէյրութ։ 

Գիրքը կը կոչուէր «Շահան Ռ. Պէրպէրեան. կենսագրութիւն եւ մատե-

նագիտութիւն»։ Հեղինակը այստեղ բծախնդրօրէն մէկտեղած էր իր ժողված 

այն բոլոր տեղեկութիւնները, որոնք կ’առնչուէին Պէրպէրեանի կենսագրու-

թեան, կրթական ու մշակութային վաստակին, մամուլի մէջ («Ոստան», 

«Սիոն», «Զուարթնոց», «Անդաստան», «Անի» եւ այլն) անոր հրատարակած 

յօդուածներուն, ինչպէս նաեւ՝ ուրիշներու կողմէ անոր մասին գրուած վկա-

յութիւններու։  

Ես այս «ճղճիմ» յիսնամեակը կը յիշատակեմ կարեւորութեամբ ու երախ-

տիքով։ 

Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, մշեցի ծնողներու զաւակ, Անթիլիասի 

Դպրեվանքը ուսանած էր 1945-49 եւ ուստի՝ աշակերտած էր Պէրպէրեանին։ 

Ան իր այս գիրքով դարձաւ այն երախտագէտ աշակերտը, որ ո՛չ միայն իր 

ուսուցչին առաջին ընդարձակ կենսագրութիւնը պատրաստած եղաւ, այլեւ 

ճամբայ հարթեց անոր իմացական վաստակը ՏՊԱԳԻՐ ԽՕՍՔԻ վերածելու 

գաղափարին ու շարժումին։ 

Ահա հո՛ս կը կայանայ վերոնշեալ 50-ամեակին կարեւորութիւնը։  

Արդարեւ, այդ նոյն 1969-ին, արդէն տասներեք տարի անցեր էր Պէրպէր-

եանի մահուան թուականէն։ Մեծանուն իմաստասէրին անունով հրատա-

րակուած գիրքեր չկային հրապարակի վրայ, բացի պարագայաբար լոյս ըն-

ծայուած քանի մը բարակուկ պրակներէ, որոնք բացարձակապէս անբաւա-

րար էին ցոլացնելու անոր իմացական մեծղի վաստակն ու անսպառ գիտու-

թիւնը։ Եւ գլխաւոր հարցն այն էր՝ որ Պէրպէրեան ԱՆՏԻՊ ԷՋԵՐ ալ չունէր։  

Բայց…կային Անթիլիասի իր աշակերտներուն ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԸ, գե-

ղեցկօրէն ու օրինակելի ջանադրութեամբ արձանագրուած դպրոցական 
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տետրակներու մէջ։ Ասոնք հարազատ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՆ ու հա-

մադրումներն էին Պէրպէրեանի իմաստասիրական ու հոգեբանական դասա-

խօսութիւններուն, դասատուութիւններուն։ Փրկարար լաստե՜ր։ Հարկ էր 

զանո՛նք խմբագրել ու հրատարակել։ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան ա՛յդ է որ 

կ’առաջարկէր։  

Վերոյիշեալ իր գիրքին մէջ ան Պէրպէրեանը կը բնութագրէր հետեւեալ 

բաբախուն տողերով. 

– Հմուտ էր բառին իսկական առումով։ Տեղեակ էր հոգեբանութեան, 

ընկերաբանութեան, բնազանցութեան, տրամաբանութեան, բարոյագիտու-

թեան եւ այլն։ Եւ տակաւին տեղեակ էր աւագ արուեստի վեց ճիւղերուն՝ 

երաժշտութիւն, քանդակագործութիւն, պարարուեստ կամ թատերապար, 

գրականութիւն (մասնաւորաբար հայ եւ Ֆրանսական գրականութիւն), ճար-

տարապետութիւն եւ նկարչութիւն։ Կրցած էր ամբարել ո՛չ միայն տեսական 

ծանօթութիւններ, այլ նաեւ օժտուած էր զանոնք գործնականապէս բեմադ-

րելու, արտասանելու եւ յօրինելու ձիրքերով։ Զարմանալի պարագայ՝ մեր 

ներկայ դարուն, երբ գիտութիւններն ու արուեստները այնքան ընդար-

ձակած են իրենց սահմանները, գտնել տակաւին մարդ մը, որ կարենայ յաջող 

կերպով համադրել զանոնք՝ առանց մակերեսայնութեան։ Եթէ ուզենք զայն 

նմանեցնել հին դարերէն դէմքի մը, անվարան այն պիտի ըլլար Արիստո-

տէլը։ Անոր պէս կը նմանէր մարդկային քալող համայնագիտարանի մը։  

Տէր Խաչատուրեան այնուհետեւ կը յիշեցնէր. 

– Սոկրատ եւ Յիսուս անմահացած են՝ որովհետեւ ունեցած են երախ-

տապարտ աշակերտներ, որոնք ուզած են փրկել իրենց մեծ Ուսուցիչներուն 

թողօնները։ Սակայն Շ. Պէրպէրեանին զլացուեցաւ այդ բարիքը եւ ան ցարդ 

կը մնայ ծանօթ անծանօթը։ Անձի մը ծանօթացումը կապ ունի այդ անձին 

գործին արժեւորումին, հրատարակութեան ու վերահրատարակութեան 

հետ։  

Արտաշէս Տէր Խաչատուրեանի միտք բանին ուրիշ բան չէր ուրեմն, եթէ 

ոչ՝ ազդանշան մը տալ (առ որ անկ է), ձեռնամուխ ըլլալու Շահան Պէրպէր-

եանի գործերուն հրատարակութեան։ 

Եւ բարեբախտաբար, այդ ազդանշանին արձագանգը չուշացաւ։  

 

ԵՒ ՎԵՙՐՋԱՊԷՍ, ՇԱՀԱՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ՚ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՂԻՆԱԿ 

Ձեռքի տակ ունիմ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Հասկ» պաշտօնաթեր-

թի 1956-ի Նոյ.-Դեկտ.ի միացեալ թիւը, ուր Դպրեվանքի այդ օրերու երի-

տասարդ տեսուչը՝ Գարեգին Վրդ. Սարգիսեան (հետագային՝ Գարեգին Բ. 

Կթղ.), յօդուածով մը ոգեկոչած է Շահան Պէրպէրեանի յիշատակը, անոր 

մահուան քառասունքին առիթով։ 
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Այդ յօդուածով՝ Գարեգին Վրդ. հաւանաբար առաջին անձն էր, որ կ’ա-

ռաջարկէր անյապաղ համախմբել, դասաւորել ու առանձին հատորներով 

տպագրել նորոգ հանգուցեալ մեծ իմաստասէրին ցրիւ գործերը։ Գարեգին 

Վրդ. (Գ. Վ.) կը գրէր. «…Չէ կարելի չմտածել իր ՛՛երկնային անմահութենէն՛՛ 

տարբեր, իր այսպէս կոչուած ՛՛երկրաւոր անմահութեան՛՛ մասին։ Պարզ խօս-

քով՝ չէ կարելի չմտածել Շահան Պէրպէրեանը ապրեցնելու մասին՝ երկրի 

յատուկ իրականութեան տարրերու եւ երեւոյթներու մէջէն։ Մէկ բառով՝ 

պէտք է Շահան Պէրպէրեանը ապրեցնել հատորներու մէջ, գիրքերու մէջ»։ 

Գարեգին վարդապետի բարի ցանկութիւնը …մնաց ցանկութիւն մը 

լոկ. չիրականացաւ։ Հարկ եղաւ սպասել ու համբերել 13 տարի, մինչեւ որ 

Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան լոյսին բերէր Շահան Պէրպէրեանի կենսագրա-

կան վերոնշեալ հատորեակը ու դա՛րձեալ արծարծէր անոր գործերուն հրա-

տարակութեան այժմէականութիւնը։ 

Ի պատիւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեանի, պէտք է նշել անմիջապէս, թէ 

ան խօսքէն գործի անցնելով՝ հանդիսացաւ առաջին անձը, որ ձեռնարկեց 

ի՛ր իսկ առաջարկին կենսագործումին։ Ան պեղեց հայ հին ու նոր մամուլը, 

ժողվեց Շ. Պէրպէրեանի տպագիր գործերէն ստուար էջեր, խմբագրեց ու 

ծանօթագրեց զանոնք եւ 1975-ին Պէյրութի մէջ լոյս ընծայեց «Գեղագիտու-

թիւն եւ գեղարուեստ» հատորը, աւելի քան 400 էջանի։ Հոս մէկտեղուած 

էին գեղագիտութեան մասին Շահանի դասախօսութիւններն ու վեց աւագ 

արուեստներու վերաբերեալ վերլուծումները։ 

Շահան Պէրպէրեան, այսպիսով, իր երախտագէտ աշակերտին ճիգերով, 

պատկառելի գիրքի մը հեղինակն էր այլեւս…։ 

Ազդանշանը տրուած էր ու գնդակը՝ արձակուած։ 

Նոյն տարին իսկ, հակառակ Լիբանանի ներքին քաղաքացիական պատե-

րազմի բռնկումին, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը շարժման ան-

ցաւ։ Այդ օրերու տեսուչը՝ Արտաւազդ Արք. Թրթռեան, ի՛ր ու դասընկերոջ՝ 

Գարեգին Եպս.ի (Սարգիսեան), 1951-52 տարեշրջանի Դպրեվանքի ընծայա-

րանի իմաստասիրութեան դասապահներու խտացեալ նոթագրութիւնները 

խմբագրելով՝ լոյս ընծայեց Շ. Պէրպէրեանի անունով նոր հատոր մը,– «Ար-

ժէքաբանութիւն կամ արժէքներու իմաստասիրութիւն» (Անթիլիաս, 1976, 

160 էջ)։ Այստեղ հեղինակը կը վերլուծէր մեր կեանքը կերտող ու լիացնող 

բազում արժէքներէն հինգ գլխաւորները՝ տնտեսութիւն (առօրեայ կենսա-

կան պէտքեր ու դրամ), գեղագիտութիւն (արուեստներ եւ բնութիւն), ճըշ-

մարտութիւն, բարոյականութիւն ու կրօնք։  

Յաջորդ տարի, 1977-ին, Արտաւազդ Արք. նոյն կերպով ի լոյս ընծայեց 

Շահան Պէրպէրեանի անունով նոր հատոր մը եւս՝ «Պատմութիւն իմաստա-

սիրութեան» (Անթիլիաս, 296 էջ)։ Այս գիրքին եւս հիմ ծառայած էին խմբա-

գիր սրբազանին ու Դպրեվանքի իր երբեմնի դասընկերներուն դասարանա-
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յին նոթագրութիւնները։ Այստեղ, հեղինակը իր պատմութիւնը կը սկսէր 

նախասոկրատեան շրջանէն ու կտրելով միջնադարն ու Վերածնունդի շրջա-

նը՝ կը հասնէր մինչեւ նոր դարեր, առանձին ակնարկներ սեւեռելով անգ-

լիական, Ֆրանսական ու գերմանական ժամանակակից իմաստասիրութեանց 

պատմութեան վրայ։ 

1978-ն ալ աւետաբեր եղաւ։ Անթիլիասի տպարանէն լոյս տեսաւ Շահան 

Պէրպէրեանէն գիրք մը եւս՝ «Բնազանցութիւն», 186 էջանի։ 

Տարիներ յետոյ, բաւական երկարատեւ «դադար»է մը ետք, Արտաւազդ 

Արք. հրատարակութեան պատրաստեց իր սիրելի ուսուցիչէն չորրորդ հա-

տոր մըն ալ, որ կը կոչուէր «Հոգեբանութիւն» (Անթիլիաս, 1992, 382 էջ)։ 

Ասիկա կը խօսէր ներքին մարդուն մասին՝ իր պարզ զգայութիւններէն մին-

չեւ բարդ հոգեկանութիւն ու անձնաւորութիւն, մինչեւ ՀՈԳԻ, որուն ան-

մահութեան հաւատացող էր ինք՝ հեղինակը։ 

Եւ վերջապէս, 2001-ին մամուլին յանձնուեցաւ «Տրամաբանութիւն» 

վերնագրով հատոր մըն ալ (96 էջ), որուն մէջ սակայն միայն մասամբ տեղ 

գտած էին Շ. Պէրպէրեանի տեսութիւնները (իր կարգ մը աշակերտներուն 

պակասաւոր ու անկատար գրառումներէն վերցուած) ու մնացեալ էջերը հա-

մալրուած էին օտար հեղինակներէ թարգմանութիւններով։  

Վերեւ նշուած հինգ գիրքերն ալ Արտաւազդ սրբազանի կողմէ օժտուած 

էին պատշաճ յառաջաբաններով, որոնք կը մատնէին անոր տածած անպա-

րագիծ սէրն ու պաշտամունքը իր անմոռանալի ուսուցիչին նկատմամբ։ Այս 

գիրքերը, առ այսօր, իբրեւ դասագիրք եւ ուղեցոյց՝ կ’օգտագործուին Դպրե-

վանքի բարձրագոյն կարգերուն մէջ։  

Ի դէպ, Արտաւազդ սրբազան լիացած Շ. Պէրպէրեանի այս գիրքերով՝ 

երկար տարիներ Դպրեվանքի մէջ պիտի դասաւանդէր իմաստասիրական-

հոգեբանական առարկաներ, միշտ իր ուսուցիչին հետեւողութեամբ, այլեւ՝ 

ձեռնհասութեամբ ու վարակիչ խանդով։ 

Այս բոլորէն անկախ, մնալով Անթիլիասի մայրավանքի շրջանակին մէջ, 

անպայման հարկ է յիշել «Իմաստասիրական ժողովածու» խորագրեալ այն 

ծաւալուն հատորը եւս, բաղկացած 350 էջէ, որ հրատարակուեցաւ 1992-ին։ 

Այս մէկը «ծաղկաքաղ» մըն էր Շահան Պէրպէրեանի այլաբնոյթ յօդուածնե-

րէն, որոնք հաւաքուած, դասաւորուած ու հրատարակութեան պատրաս-

տուած էին երիտասարդ միաբանի մը՝ Շահան Վրդ. Սարգիսեանի կողմէ 

(հետագային՝ արքեպիս-կոպոս եւ երկարամեայ առաջնորդ Բերիոյ Թեմին)։ 

Գիրքը ձօնուած էր Պէրպէրեանի ծննդեան 100 ու մահուան 35 ամեակնե-

րուն։ Շահան վարդապետ, որ Պէրպէրեանի ժամանակակից չէր ու անոր աշա-

կերտած չէր կրնար ըլլալ բնականաբար, բախտն ունէր սակայն կրելու անոր 

անունը…։ Եւ այդ պատուաբեր «լուծ»ը խթան եղած էր իրեն՝ ձեռնարկելու 

այսօրինակ ժողովածուի մը պատրաստութեան, ինչպէս ինք իսկ կը բացատ-

րէր հատորին յառաջաբանին մէջ։  
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 Դպրեվանքի նախաձեռնութիւնը, ինչ կը վերաբերի Շ. Պէրպէրեանի 

գործերուն հրատարակութեան, ազդու գրգիռ մը եղաւ կարծէք, որ նոյն 

Դպրեվանքի 40-ական թուականներու վաղեմի սաներէն Սիմոն Հովիւեանն 

ալ հրատարակութեան պատրաստէ իր ուսուցչին դասախօսութիւններուն 

ի՛ր սեփական նոթագրութիւններն ու գրառումները, մանաւանդ հոգեբա-

նութեան դասերուն առնչուածները։ 

Հովիւեան (1919-2004), որ արդէն գրավաճառ էր ու գրահրատարակիչ, 

1980-1985՝ Պէյրութի մէջ հերթաբար լոյսին բերաւ Շ. Պէրպէրեանի անունով 

«Հոգեբանութիւն» խորագրեալ շարքի մը երեք անջատ ժողովածուները, իբ-

րեւ «ուսումնական լիակատար դասընթացք»։ Ընդամէնը՝ շուրջ 670 էջ (ի 

դէպ, Ս. Հովիւեան 1965-ին ալ հրատարակած էր «Իմաստասիրական հար-

ցեր» անունով 120 էջանի գիրք մը, զոր ինք մշակած ու շարադրած էր լրիւ՝ 

գաղափարները առնելով սակայն Շ. Պէրպէրեանի դասաւանդութիւններէն)։ 

Այս հատորները բոլորը, անկաս-կած, մտան հարիւրաւոր հայ տուներէ ներս 

(մանաւանդ Լիբանան եւ Սուրիա), կարդացուեցան շատ-շատերու կողմէ ու 

նոր հետաքրքրութիւն մը ստեղծեցին վաստակաշատ իմաստասէր-դաստիա-

րակին անունին շուրջ։ Նաեւ դարձան երախտագէտ աշակերտի մը մնայուն 

ընծան՝ իր պատկառելի ուսուցիչին յիշատակին յաւերժացման ի խնդիր։  

Անդին, Երուսաղէմն ալ ձեռնածալ չմնաց Շ. Պէրպէրեանի թողօնին 

նկատմամբ։ Տեղեակ ենք, որ Ս. Քաղաքի Հայոց Պատրիարքութեան Սրբոց 

Յակոբեանց տպարանէն լոյս ընծայուած են հետեւեալ երկու գիրքերը.  

ա) «Շահան Ռ. Պէրպէրեան. կեանքը – նամակներ», հրատարակութեան 

պատրաստեց՝ Զաքարիա Քհնյ. Սարիբէկեան, 2001, 64 էջ։  

բ) «Թելադրանք հոգեւորականներու» (հեղ.՝ Շ. Պէրպէրեան), 2002, 42 էջ։ 

Հրատարակուած այս բոլոր գիրքերը ի մի բերելով՝ մեր գրադարաննե-

րուն մէջ կ’ունենանք արդէն Շ. Պէրպէրեանի անունով 12-13 հատոր գործ։ 

Ու երբ ասոնց վրայ աւելցնենք նաեւ Պէրպէրեանի ողջութեան հրատարակ-

ուած անոր քանի մը մանր գործերը («Երկու ժամանակները» – 1943, «Կոմի-

տաս վարդապետ. անձը եւ գործը» 1936 եւ 1969) մեր դիմաց կը գոյանայ 

շուրջ տասնհինգ հատորանի շղթայ մը, որ պատիւ կը բերէ հեղինակին ու 

փրկած կ’ըլլայ անոր որոնող մտքին արգասիքը։ 

 

* 

 

Առանձին ուշադրութեան արժանի է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դըպ-

րեվանքի «Գլաձոր» պարբերաթերթին 1990-91 տարեշրջանի թիւը (222 էջ), 
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որ մասամբ նուիրուած է Շահան Պէրպէրեանի, անոր ծննդեան 100-ամ-

եակին առիթով։ Դպրեվանեցիները, թերթին այդ թիւի խմբագրին՝ Իշխան 

Չիֆթճեանի հոգածութեամբ, գնահատելի պրպտումներ կատարեր են՝ 

նիւթեր ու տեղեկութիւններ մեկտեղելու մեծանուն իմաստասէրին մասին։ 

Այստեղ, շահեկան են մասնաւորաբար այն երեք հարցազրոյցները, որոնք 

անջատաբար կատարուեր են Կիլիկիոյ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին, Արտա-

ւազդ Արք. Թրթռեանին ու գրագէտ Պօղոս Սնապեանի հետ, վկայութիւններ 

ու տպաւորութիւններ կորզելով անոնցմէ։ Սնապեան նկատել կու տայ, որ 

Շահանին մահէն երեք տարի ետք՝ 1959-ին, երբ ինք Պէյրութի մէջ լոյս ըն-

ծայած էր «Միջնաբերդ» անունով տարեգիրքի մը Բ. թիւը, անոր մէկ բա-

ժինը ձօնած էր մեծ իմաստասէրին յիշատակին ու զայն կոչած էր «մեծապայ-

ծառ իմացականութիւն»…։  

«Գլաձոր» առանձին թղթակցութեամբ կը տեղեկագրէ նաեւ, որ Շ. Պէր-

պէրեանի 100-ամեակը նշուած է Դպրեվանքի մէջ 18 Յունուար 1991-ին։ Այս 

առթիւ, «բազմերես, մանրակրկիտ, լուրջ եւ խոր» դասախօսութիւն մը 

տուած է Շահան Վրդ. Սարգիսեան։ 

 

ԵՐԲ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ ԿԸ ԲԱԺՆՈՒԷՐ ԱՅՍ ԱՇԽԱՐՀԷՆ 

Իր Պարէտ որդւոյն արկածահար մահը (1952) լախտի ծանր հարուած մը 

եղած էր Շահան Պէրպէրեանի համար։ 

Խորապէս ընկճուած էր ան։ Իր նախկին խանդն ու իմաստասէր մարդու 

լաւատեսութիւնը կը չքանային հետզհետէ…։ Ճակատագրի դաժան հարուա-

ծին դիմաց ինչպէ՞ս փիլիսոփայէր, ինչպէ՞ս մխիթարէր ինքզինք։ 

Տարուան մը ակամայ դադարէ ետք՝ թէեւ ան կրկին վերադարձաւ Ան-

թիլիաս, բայց բան մը անվերականգնելիօրէն փլած էր իր հոգւոյն խորը։ Ա՛լ 

քայքայուեր էր առողջութիւնն ալ ու մանաւանդ սիրտը տկարութեան նշան-

ներ ցոյց կու տար…։ 

Ինք արդէն ի բնէ առանձնասէր էր, աղմուկէ, խճողումէ ու հանրային 

կեանքի ժխորէն հեռու փախչող։ Զգուշաւոր, մեղմ, կղպուած ու ինքնամ-

փոփ, անձնատուր՝ միսթիք ապրումներու։ Կը վկայեն որ Անթիլիասի մայրա-

վանքին ցանկապատէն ներս՝ երեք տեղեր կը կազմէին իր առօրեայ կեանքին 

առանցքը.– Հին վեհարանի այն սենեակը՝ ուր երգեհոն մը կար, յետոյ դասա-

րանը՝ իր աշակերտներով, եւ վերջապէս՝ իր բնակութեան առանձնասեն-

եակը, որուն դռան վրայ երբեմն կախուած թղթիկ մը կը զգուշացնէր չխան-

գարել ներսը գտնուողին անդոր-րութիւնը…։ 

Որդւոյն կորուստէն ետք՝ Պէրպէրեան սովորութիւն դարձուց ամէն 

ամառ Փարիզ մեկնիլ, տարեկան արձակուրդը իր ընտանիքին ու հարազատ-

ներուն հետ անցընելու դիտաւորութեամբ։ Չմոռնալ, որ քոյրը Մաննիկն ու 
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երկու եղբայրները եւս (Օննիկ եւ Նուրհան) Փարիզ կ’ապրէին։ Կը կազ-

դուրուէր անշուշտ որոշ չափով ու վերամուտին դա՛րձեալ կը վերադառնար 

Լիբանան՝ իր դասերուն գլուխը։ 

1956-ի վերջին մեկնումը սակայն ճակատագրական եղաւ։ Անվերադարձ 

մեկնում մըն էր ատիկա։ 9 Հոկտեմբերին ան զոհ կ’երթար սրտի սուր տագ-

նապի մը…։ 

Փարիզի «Յառաջ» օրաթերթն էր, որ Հոկտ. 11-ի իր թիւով կը հաղորդէր 

մեծանուն դաստիարակին ու իմաստասէրին անակնկալ մահուան բօթը։  

Սփիւռքահայ մամուլը հետզհետէ կ’արձագանգէր։ Աւելի ուշ, առանձին 

անդրադարձումներով, իր վաստակին վրայ լուսարձակ կը բանային Երուսա-

ղէմի «Սիոն»ն ու Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Հասկ»ը։  

«Յառաջ»ի մէջ (Հոկտ. 12), սիւնակագիր Վահէ (Շաւարշ Միսաքեան) կը 

գրէր որ ողբացեալը վերջին տարիներուն երբ Փարիզ կ’այցելէր՝ «նիւթական 

միջոցներ կը փնտռէր միջնակարգ վարժարան մը հաստատելու համար։ Իր 

յոյսը դրած էր Պէրպէրեան վարժարանի շրջանաւարտներուն վրայ, որոնք 

մեծ թիւ մը չեն կազմեր մեր գաղութին մէջ։ Ամէն անգամ որ հարցումներ 

ուղղէինք, անորոշ պատասխաններ կու տար։ Եւ, միշտ զգոյշ, կը խնդրէր 

որեւէ բան չգրել։ Կ’ըմբռնէինք որ յուսախաբ եղած էր»։  

 Շաւարշ Միսաքեանի վերի տողերը խորհիլ կու տան մեզի, թէ Շ. Պէր-

պէրեան մինչեւ իր կեանքին վերջը տեւաբար փայփայեց Պէրպէրեան վար-

ժարանը վերաբանալու երազը…։  

Իր մտասեւեռումը միշտ ու միշտ հայ նորահաս սերունդն էր, անոր հայե-

ցի ու բարձրամակարդակ ուսումը։ Կրնա՞ր կռնակ դարձնել իր ցեղին ու եր-

թալ դաստիարակել օտարախօս բազմութիւններ։ Չէ՛ փորձած նման բան։ 

Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան կենսագրական իր գրքին մէջ կը գրէ.  

– Անվարան եւ առանց խղճահարութեան կրնանք յայտարարել որ մենք 

մեր համալսարանական ուսման շրջանի՛ն իսկ չկրցանք գտնել իր հմտու-

թիւնը ունեցող ուսուցիչ մը։ …Ինք կոչուած էր հայկական համալսարանի 

մը գլխաւոր զարդը կազմելու, սակայն երկրորդական վարժարաններու մէջ 

անցուց իր կեանքը։ 

 

* 

 

Պէրպէրեանի ազգային յուղարկաւորութեան եկեղեցական արարողու-

թիւնները կը կատարուէին Փարիզի Ս. Յովհաննէս Մկրտիչ մայր տաճարին 

մէջ, Հոկտեմբեր 13-ին, խուռներամ սգակիրներու եւ մտաւորական դէմքե-

րու ներկայութեան։  

Կը դամբանախօսէին Փարիզի առաջնորդ Սերովբէ Եպս. Մանուկեան, 

հրապարակագիր Հրանտ Սամուէլ եւ գրագէտ Մկրտիչ Պարսամեան։  
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Յետոյ, ողբացեալին անշունչ մարմինը հողին կը յանձնուէր Փարիզի 

մերձ Պանէօյի գերեզմանատունը, հայ մտաւորականներու յատկացուած 

դամբարանի մը մէջ, որ բոլորովին նոր էր յարդարուած։ 

Դագաղ մը եւս կը ծածկուէր հողով…։ Փիլիսոփայի՛ մը դագաղը։  

Ի՞նչ կը խորհէր այդ փիլիսոփան կեանքի ու մահուան յաւերժական 

առեղծուածին մասին։ Կարդա՛նք իր «Երկու ժամանակները» փոքրակազմ 

գիրքէն հետեւեալ իմաստալից ու սրտառուչ տողերը. 

– Երբ Ամանորը կու գայ ամէն տարի իբրեւ պաշտօնական Տօնը Ժամա-

նակին, օրացոյցներու եւ ժամացոյցներո՛ւ ժամանակին, բոլոր անոնք որ 

ապրեր են ու կ’ապրին հաւատալով իրեն ու հպատակ՝ իր օրէնքներուն, թէեւ 

պաշտօնական ժպիտ ունին իրենց դէմքին,– տօնին վայել ժպիտը,– բայց 

սիրտ չունին գլուխնին վեր առնելու եւ այդ Ժամանակին աչքերուն մէջը 

նայելու, քանի վստահ են թէ անոնց մէջ իրենց անէացած օրերուն ստուե՛րն 

իսկ պիտի չգտնեն. ու ընդհակառակն, պիտի կարդան հոն՝ իրենց վաղուան 

անստուգութիւնը, ու իբր միակ ստուգութիւն՝ այն, թէ իրենց մահուան օրը 

քա՛յլ մը եւս մօտեցած է իրենց։ Ու կ’աճապարեն նստիլ կերուխումի…։ 

 
ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ 

 

(Շար. 2 եւ վերջ) 
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ 

ԳԱՌՆԻԿ ԲԱՆԵԱՆԻ ՅՈՒՇԵՐԸ ԵՒ ՆԱԽԿԻՆ 

ՈՐԲԵՐՈՒ ԿԵԱՆՔԸ ՃԻՊԷՅԼԻ ՈՐԲԱՆՈՑԷՆ ԵՏՔ 

ԵՒ ԻՐ ՃԵՄԱՐԱՆ ՄՏՆԵԼԷՆ ԱՌԱՋ 

Վահան արագօրէն կ’աշխատէր։ Թելերը կը զետեղեր բանալիները կը 

դնէր իրենց տեղը, սենեակի ձեղունին ամրացուելիք երկու-երեք լամբերուն 

համար սանդուխը բռնող օգնականները կը կանչէր։ Կ’աշխատէր յամառօրէն 

ականջը միշտ ձայնի։ Նախ՝ ոտքի կրունկներու ձայնը եւ ապա՝ բարի լոյս, 

ինչպէ՞ս ես։ Հելկան էր, իր այնքան քնքոյշ, այնքան հրապուրիչ ձայնով։ Այդ 

ձայնը նուագի մը պէս կ’երկարէր իր էութեան մէջ։ 

Առաջին օրուայ «Բարի լոյս»ը կը կրկնուէր նոյն կանոնաւորութեամբ։ 

Առաջին օրուայ այցելութիւնը յաջորդող օրերուն կ’երկրորդուէր, կ’երեք-

նուէր։ Հիւանդներու այցելելու, ջերմութիւն մը առնելու, դեղահատ մը տա-

լու պատրուակին տակ Հելկա այն սենեակը կը մտնէր, ուր Վահան կ’աշխա-

տէր։ Կը խօսէին ազատօրէն առանց վախի, առանց կասկածի, որովհետեւ 

հիւանդներուն մէջ անգլերէն գիտցող չկար, խելօքիկ, բարի ու ազնիւ հի-

ւանդներ էին եւ ամէն այցելութեան Հելկայի վրայ մաղթանքներ կը թա-

փէին։ 

- Գիշերը հանգիստ կը քնանա՞ս, խանգարող մժեղներ չկան, կը հարցներ 

Հելկա, հետզհետէ համարձակութիւն ստացած։ 

- Ասանկ անանկ կը ջանամ քնանալ, կը պատասխանէր Վահան,- իսկ 

դո՞ւն։ 

- Հոս եկած օրէս ի վեր գիշերները քունս թեթեւ է։ 

- Իսկ հիմա ինչպէ՞ս է: 

- Ի՞նչ պիտի ընես, մի՛ հարցներ։ 

Խօսքը կ’ընդհատուէր։ Դուրսէն ոտքի ձայներ կու գային։ Հելկա ձեռքի 

ջերմաչափը ցուցական կերպով առաջ պարզած դուրս կու գար սենեակէն։  

Վահան աշխատանքի գործիքը ձեռքին մէջ սեղմած պահ մը կը քարա-

նար, կը սպասէր որ իր հաւասարակշռութիւնը գտնէր։ 

Կէսօրէ ետք ժամը 3-ին աշխատանքէն կանգ կ’առնէր, իրականին մէջ 

ժամը 2-ին պիտի դադրեցնէին գործը, բայց կը շտապէին, Պէյրութէն լուր 

եկած էր գործը արագ վերջացնել, որովհետեւ նոր պատուէրներ եկած էին։  
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Շաբաթները կ’անցնէին, կիրակիները հանգստի օր էին։ Սամուէլ կ’ա-

ռաջարկէր Նէպըք գիւղը երթալ հետաքրքրուիլ հայեր կա՞ն արդեօք։ Ամառ 

էր եւ Նէպըքը ամարանոցային վայր էր։ Երկուքով կը քալէին քով քովի, 

սակայն Վահանի կը թուէր թէ վզին պարան մը անցուցած զինք կը տանէին 

Նէպըքը։ Կ’երթար ոտքերը քաշքշելով, սակայն, իր հոգիին աչքերը ետեւն 

էին, Հելկայի մօտ։ Կը հասնէին գիւղ, կը հարցնէին քանի մը գիւղացիներու 

եւ կ’իմանային, որ տասնեակ մը հայ ընտանիքներ կան գիւղին մէջ։ Երկու 

ընտանիք՝ մնայուն կերպով հաստատուած կօշկանորոգ մը եւ կլայագործ մը, 

միւս ընտանիքները՝ ամառուայ ընթացքին գիւղագնացներ։ Կը մտնէին 

սրճարան մը, ուր ծառերու հովանիին տակ եւ հեռուն ջուրի մը եզերքին հա-

ճելի վայր մըն էր։ Սրճարանին մէջ շատ մարդիկ կային, յանկարծ հեռաւոր 

սեղանի մը շուրջ հայերէն խօսող մարդիկ կը տեսնէին։ Կը մօտենային եւ 

խօսքի բռնուելով՝ կ’իմանային, որ բոլորն ալ Դամասկոսէն եկած էին։ Երկու 

հոգի զինուորական հագուստ հագած, իսկ մնացածները Դամասկոսի մէջ 

առեւտուրով կը զբաղուէին։ Աւելին, բոլորն ալ քանի մը տարի առաջ, Կի-

լիկիոյ երկրորդ գաղթին թափեր էին Սուրիա։ Սեղանին շուրջ բոլորուած, 

այնքան իրենց նոր կեանքով չէին ուրախանար, որքան իրենց Ատանայով,  

Խարբերդով, Բալուով։ Երբեմն իրենց խօսակցութիւնը հայերէնի եւ 

թուրքերէնի խառնուրդ մըն էր։ Սամուէլ ինք ալ կը խառնուէր վէճերուն, 

ինք ալ իր կարծիքը կը յայտնէր, իսկ Վահան, կը փափաքէր վայրկեան առաջ 

վերադառնալ հիւանդանոց, կը մտածէր, որ այն անձկութիւնը, որ կ’ապրէր 

ինք հոս, սրճարանին մէջ, հոն հիւանդանոցի մատուռին մէջ Հելկան 

աղօթքը շըրթունքներուն, իր մասին կը մտածէր։ 

Կէսօրը կը վերադառնային հիւանդանոց։ Վահանի համար այն փոքրիկ 

տարածութիւնը, որ պիտի կտրէին, մղոններու չվերջացող անհունութիւն 

մը կ’երեւէր։ 

- Գէշ չէր, հը՞, կ’ըսէր Սամուէլ։ 

- Այո՛, գէշ չէր, կը կրկնէր Վահան։ 

- Կիրակիները հիւանդանոցին մէջ մնալու տեղ, կրնանք հոս գալ, կըր-

նանք նոր հայեր ալ տեսնել,- կ’աւելցնէր Սամուէլ։ 

- Ես կը նախընտրեմ մեր սենեակին մէջ մնալ եւ գիրք կարդալ, կ’ըսէր 

Վահան։ Անշուշտ գիրքը պատրուակ մըն էր, իր երեւակայութիւնը կրակ-

ուած էր Հելկայով։ Տարօրինակը սակայն այն էր, որ, ինք որ ինքզինքը այն-

քան զօրաւոր հայ պատանի մը կը համարէր, յանկարծ ուռկանի մէջ ինկած 

ձուկի մը նման, ասդին-անդին կը տարուէր։ Ետքը, պիտի կրնա՞ր ինքզինքը 

ձերբազատել այս դժուարին կացութենէն...։ 

Կը մտնէին հիւանդանոցի դռնէն ներս եւ կ’ուղղուէին շիտակ իրենց 

սենեակը։ Սպասաւորը սեղանը կը շտկէր։ Հեռուէն անցուդարձ ընողներ կը 

տեսնէին, հիւանդներու այցելութեան եկողներ էին, ծրարներով, կողովնե-

րով կը շտապէին ներս։ Հելկան չէր երեւար, հաւանաբար մատուռին մէջ 
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պաշտամունքը վերջացած չէր տակաւին։ 

Սպասաւորը խոշոր ափսէին վրայ ճաշը կը բերէր, թարմ լաւաշ հացին 

քով խորոված միս, մէկական պնակ համմոս, սալատ, կանաչ սոխ, անանուխ, 

խաղող, սափոր մը թան։ Օրը Կիրակի էր, ճաշը՝ տօնական։ Ախորժակով կ’ու-

տէին ճաշը ու կ’երկննային իրենց անկողիններուն վրայ քիչ մը հանգըս-

տանալու համար։ 

Ժամը հինգին անվրէպ կերպով պիտի երթային տնօրէնութեան շէնքը 

թէյի եւ անուշեղէններու խնճոյքին։  

Սամուէլ անմիջապէս քունի կ’անցնէր, Վահան քուն չունէր, քունը աչ-

քէն փախեր էր, ու աչքերը պատուհանէն դուրս, երթեւեկողները ընողները 

կը դիտէր, Հելկան կ’երազէր։ 

Յանկարծ, ստուերի պէս խուսափուկ, Հելկայի անցնիլը կը տեսնէր դէպի 

հիւանդանոց, կ’երեւի թէ հիւանդներուն այցելութեան կ’երթար։ Կ’երթար 

մէկուն ջերմութիւնը առնելու, երկրորդին դեղը տալու, երրորդին վիրակա-

պը փոխելու։ Կիրակի թէ ուրիշ օր, այս գործողութիւնները պէտք է կատար-

ուէին։ Վահան կը մտածէր սակայն, որ ամենախորունկ վէրքը իր կրծքին 

տակ էր եւ Հելկան ամէնէն առաջ իր վէրքը պէտք էր դարմանէր։ 

Հելկան դուրս կու գար հիւանդանոցէն, ծանր իրերով ու քայլերով կ’ուղ-

ղուէր իր յարկաբաժինը։ Դէմքը թեթեւ մը կը դարձնէր դէպի ձախ, այն սեն-

եակը, ուր կը մնային երկու հայերը։ 

Վահան կը հաստատէր Հելկային վարանումը, տարամատ քալուածքը։ 

Վահան խորունկ երանութեամբ կը դիտէր Հելկային, սակայն, շարժում մը 

ընել, ուրիշին ուշադրութիւնը իր վրայ հրաւիրել չէր համարձակեր։ Աւելի 

կը մեղքնար Հելկային, այդ քնքոյշ երազային էակին, որ կը տնտնար, քայլե-

րը առաջ չէին երթար, բայց յետմիջօրէն այրող արեւուն տակ դանդաղիլը 

խոհեմութիւն չէր, ծանր-ծանր քայլերով կը մտնէր իր յարկաբաժինը։ 

Ժամը 5-ին Սամուէլ եւ Վահան կը հագուէին իրենց նոր հագուստներն ու 

կօշիկները, կը կապէին փողկապերը եւ սենեակին դուռը թեթեւ մը գոցելով 

կ’ուղղուէին տնօրէնութեան շէնքը։ Վերի յարկը աղմուկ կար, մեղմ, քաղա-

քավար խօսուած ու կուշտ խնդուկ։ 

- Բարո՜վ, բարով հայ բարեկամներ, ժպտուն ու խիստ փափկանկատ տնօ-

րէն Թէոտոր կը սեղմէր երկու հայերուն ձեռքը եւ կը ներկայացնէր հիւրե-

րուն, որոնք նոր հասած էին Տանիմարքայէն։ 

- Մենք հայերու ծանօթ ենք, անոնք շատ տառապած ժողովուրդ են, բայց 

շատ ազնիւ ժողովուրդ են, կ’ըսէր Նորիկ պարոնը։ 

- Հայերուն հետ այդ տառապանքը կրած ու ապրած տանիմարքացիներ 

ալ կան, մենք կը ճանչնանք անոնցմէ երկուքը մէկը Ճէյքըպսըն եւ միւսը Փի-

թըրսըն, կը պատասխանէր Սամուէլ։ 

- Հա՛, կը ճանչնա՞ք զանոնք, ո՞ւր տեսած էք, կը հարցնէր Նորիկը։ 

- Ճիպէյլ, Ամերիկեան որբանոցի մեր մաման էր միս Փիթըրսընը։ 
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- Միս Ճէյքըպսըն ալ Սայտայի «Թռչնոց Բոյն»ի մաման էր, կ’աւելցնէր 

Վահան, չմոռնալով նաեւ անունը Քարէն Եփէին, որ Հալէպի մէջ հրաշքներ 

գործած առաքեալ մըն էր։ Իսկական մարդասէրներ, բայց մանաւանդ որբե-

րուն, աղքատներուն, հիւանդներուն։ Ամբողջ կեանք մը զոհած էին անոնք, 

ուրանալով անձնական կեանք եւ հաճոյք, մերժելով ընտանեկան կեանքին 

քաղցրութիւնը եւ ինքզինքնին զոհելով ուրիշներու բարոյութեան ու բարե-

կեցութեան։ 

Անոնց օրինակին կը հետեւէին այս հիւանդանոցին շուրջ խմբուածները։ 

Անոնք հայացեր էին, հայու պէս ազատ կը խօսէին, կը կարդային ու կը 

գրէին նաեւ քանի մը բառ տեղացիներու լեզուէն։ 

Հանդիպումը կ’անցնէր ուրախ մթնոլորտի մէջ։ Տիկին մը կ’երգէր հոգե-

ւոր երգ մը, ուրիշ տիկին մը բարոյական խորքով պատմուածքներ կը պատ-

մէր։ Մեծ անակնկալը այն կ’ըլլար Նորիկ պարոնին տիկինը դաշնակի վրայ 

քանի մը կտորներ կը նուագէր։ 

- Հելկա՛, քու շնորհքդ տեսնենք, կ’ըսէր տնօրէն Թէոտոր։ 

Քիչ մը ամչնալով, քիչ մը քաշուելով, Հելկա ոտքի կ’ելլէր ու կ’արտա-

սանէր Կէօթէի «Վարդ», բանաստեղծութիւնը գերմաներէն։ 

Թէյի ու կաթի, ինչպէս նաեւ խմորեղէններու բաժինը առատ էր։ Տիկին-

ները, ինչպէս կ’երեւէր, իրենց բոլոր շնորհքները գործի դրած էին։ 

Վերջապէս, իբրեւ այս բոլորին պսակումը, խոշոր ափսէի մը մէջ, քանի 

մը աստիճան բարձրութեամբ հսկայ կարկանդակ մը։ 

Տնօրէն Թէոտոր ժպիտը դէմքին ոտքի կ’ելլէր ու կը յայտնէր. 

- Այսօր տիկնոջս Հորդանաին ծննդեան տարեդարձն է։ 60-րդ տարե-

դարձը, կը նստէր հանդարտ, մինչ ներկաները ոտքի ելլելով կ’երգէին “Հէփի 

պըրզտէյ”, խանդավառ ծափերը, ու ողջագուրումներն ու շնորհաւորանքնե-

րը իրար կը խառնուէին։ 

Վահան շատ լուռ էր։ Քիչ չափով մասնակից էր ընդհանուր ոգեւորու-

թեան։ Իր ուշադրութիւնը աւելի Հելկայի վրայ էր։ Խորապէս ազդուած էր, 

երբ Հելկան արտասանած էր “Վարդս”։ Այդ վարդը, կարմիր վարդը, նոյնինքն 

Հելկան էր, աւելի քնքոյշ, աւելի գրաւիչ, աւելի, այդ վարդը Հելկան էր իր 

աչքերուն փայլքով, իր ձայնին արձագանգով, որ տակաւին կ’երկարէր իր 

էութեան մէջ։ 

Գիշեր էր արդէն երբ Սամուէլ եւ Վահան դուրս կու գային եւ կը դիմէին 

իրենց սենեակը։ Սպասաւորը քարիւղի լամբը վառեր եւ ընթրիքի սեղանը 

շտկեր էր։ Զուր յոգնութիւն, որովհետեւ ուտելու ոչ տեղ մնացեր էր, ոչ ալ 

տրամադրութիւն։ 

Սամուէլ կ’երկննար անկողնին վրայ, իսկ Վահան կիսատ ձգած գիրքին 

ընթերցումը կը շարունակէր։ Հասեր էր այնտեղ, ուր գիրքին մէջի դերակա-

տարները նոյն տագնապները կ’ապրէին։ Զիրար կը փնտռէին, կ’ուզէին իրա-

րու հետ խօսիլ, հասկցուիլ, պարպուիլ։ 
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Կէս գիշերը անցեր էր։ Վահան կը գոցէր գիրքը ու կ’երթար անկողին։ 

Անկողնին վրայ երկարած կը դիտէր դուրսը։ Լուսնած գիշեր էր, տնօրէնու-

թեան շէնքի վարի յարկը՝ Հելկային սենեակին մէջ լոյս կար։ Ան ալ կը կար-

դար արդեօք, վէ՞պ թէ Աստուածաշունչ։ 

Առաւօտուն կանուխ կը նախաճաշէին ու կ’երթային գործի, նախորդ 

օրուան գործը շարունակելու համար։ Սամուէլ անընդհատ կրկնած էր, որ 

պէտք է աճապարէն, իսկ Վահան ընդհակառակը, կ’ուզէր որ գործը երկարէր, 

օրեր եւ շաբաթներ։ 

- Դեռ նոյն սենեակն են, յանկարծ լսելի կ’ըլլայ Հելկային ձայնը։ 

- Կ’ուզես որ աճապարեմ։ 

- Չէ՛, չէ, ատ ըսել չուզեցի։ 

- Հապա՞։ 

- Պարզապէս խօսք մըն էր, որ ըսի։ 

- Կ’աճապարենք արդէն, երկու-երեք շաբաթէն գործը կ’աւարտի ու մնաք 

բարով կ’ըսենք եւ կը մեկնինք։ 

Հելկա գլուխը կը կախէր պահ մը, ու երբ բերանը պիտի բանար խօսելու 

դուրսէն ոտքի ձայներ կը լսուէր։ 

- Հելկա՛, ո՞ւր ես, բժիշկ Եագոպսընը քեզ կ’ուզէ, կ’ըսէր դուրսէն եկող 

հիւանդապահուհին ու կը մեկնէր։ 

Դժգոհ ու շրթունքները ծռմռելով կը հեռանար Հելկա։ 

Խօսակցութեան ընդհատումը դժգոհ կը ձգէր նաեւ Վահանին։ Գործը 

առաջ չէր երթար, գործիքները, թելերը թափած էին գետին ու ձեռքը առաջ 

չէր երթար գամ մը գամելու, բանալի մը զետեղելու, գանկին մէջ բուռն 

բախումներ կային։ 

- Վահան, վայրկեան մը եկուր, կ’ըսէր Սամուէլ։ Վահանին կը հետեւէր 

ընկերոջը։ Այնքան ալ կարեւոր չէր կատարուելիք գործը, ճիշդ այդ պատ-

ճառով ալ երբ իր գործին կը վերադառնար, կասկածի մը մտածումը 

կ’անցնէր մտքէն։ Սամուէլ կրնար կասկածած ըլլալ եւ անսպասելի կերպով 

յանցանքի վրայ բռնել զինք, Սամուէլի կասկածամտութիւնը կը սկսէր գոյն 

ստանալ, կասկածը կը դառնար իրականութիւն։ 

- Այս վերջերը գործերը դանդաղ կ’ընթանան, կ’ըսէր Սամուէլ, օր մը 

ճաշի ժամանակ պէտք է աճապարել, շուտով երեք ամիսը կը լրանայ։  

Ինչպէս ալ գործերը կ’ուշանային, առաջին շաբաթներուն, իրենցմէ իւ-

րաքանչիւրը չորս-հինգ սենեակի  զետեղումներ կ’ընէին։ Սամուէլ նոյն թա-

փով կը շարունակէր, ետ մնացողը Վահանն էր, որ ինք ալ չէր գիտեր թէ 

ինչպէս կ’ըլլար աշխատանքը: 

Սամուէլ կ’աճապարէր, տունը կին ու զաւակ ունէր։ Որբ մըն էր ինք եւ 

իր առածն ալ որբուհի մը, որ գեղեցիկ չէր, սակայն իրեն համար աշխարհի 

գեղեցկուհին էր անիկա։ Հայ էր իր կինը, եւ հպարտ էր ատոր համար։  

- Հայ ընտանիք կազմելու համար, հայու հետ պէտք է ամուսնանալ, 
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օտարը չի կրնար հայ ընտանիք կազմել, չի կրնար մանաւանդ հայ մանուկներ 

մեծցնել, կը կրկնէր շարունակ խօսքը Վահանին ուղղելով։ 

- Տարբեր կարծիք յայտնող կա՞յ, որ այդպիսի ակնարկութիւններ կ’ընես։ 

Վահան կը լսէր Սամուէլի սուր սլաքները, բայց վրան չէր առներ, ինք ալ 

գիտեր որ հայ երիտասարդը հայ ընտանիք պիտի կազմէ։ 

Ինչ կը վերաբերի Հելկային։ Անիկա հայ չէր բայց քնքուշ տունկ մըն էր 

օտար հողի վրայ ինկած։ Հելկայի կեանքին այս երեսն էր, որ Վահանի 

ուշադրութիւնը գրաւած էր։ Անկասկած գեղեցիկ էր Հելկան, իր այդ գեղեց-

կութիւնը իր խորահայեաց աչքերուն մէջ չէր, ոչ ալ դէմքի գիծերու գրաւ-

չութեան, կար նաեւ ձայնին մեղեդին, վարմունքի եւ շարժումներու քնքշու-

թիւնը, հասակին բարեձեւութիւնը։ Կարելի չէր անտեսել իր առատ մազե-

րուն փունջը, որուն ծայրերը կ’երկարէին մինչեւ մէջքը։ 

Այս բոլորն էին, որ կը կազմէին Հելկան, որ իր հիւանդապահուհիի 

ճերմակ հանդերձանքին մէջ հրեշտակի երեւոյթ մը ունէր։ 

Ուսած, զարգացած, հեզ ու խոնարհ այս աղջիկն էր, որ ինկեր էր Արե-

ւելքի այս անապատին, այս տգէտ ու նախնական կենցաղով ժողովուրդին 

մէջ, որ ամէն օր կը նորոգուէր։ Այդ ամէնը պիտի տեսնէր Հելկան եւ լռու-

թեամբ տանիլ, որովհետեւ այդպէս կը թելադրէր իր պաշտօնը։ Մարդասի-

րութիւն, ծառայութիւն, անձէդ աւելի շրջապատին, ուրիշներուն, խեղճե-

րուն, անկարներուն, բոլոր անոնց որոնք մարդկութեան օգնութեան պէտքը 

ունին։ 

Հեռաւոր Տանիմարքայի մէջ շատ բաներով լեցուցեր էին իր միտքն ու 

հոգին, բայց Արեւելքի այս անապատին մէջ ուրիշ բան տեսեր էր։ Այդ ուրիշ 

բանն էր, որ ամբողջովին ալեկոծեր էր իր հոգին։ Արեւելք իր անհո՜ւն, 

անսահման անապատներով, իր յետամնաց, աղքատ, հիւանդ բազմութիւնով 

եւ անմիջապէս շրջապատի իր ազգակից ծերերով ու պատանիներով փոքրիկ 

խումբ մը կազմեր էր։ Ոչ մէկ տարեկից, աղջիկ թէ տղայ, ոչ մէկ հոգի, որ իր 

լեզուէն հասկնայ, իրեն խօսակից ըլլայ լսէ, մտածումներուն հաղորդակից 

դառնայ...։ Եւ այս պայմաններուն տակ, հանդիպումը հայ երիտասարդի մը 

հետ, որ իր լեզուէն կը հասկնար, կրնար իր ապրումներն ու մտածումները 

յայտնել անոր։ 

 
ԳԱՌՆԻԿ ԲԱՆԵԱՆ 

(Շար. 19) 
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՈՂՋՈՒՆԵՑ ԱՄԵՆ. Տ. ՍԱՀԱԿ Բ. ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆԸ 

Շաբաթ, 11 Յունուարին, Պոլսոյ մայր եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ 

Կոստանդնուպոլսոյ Նուիրապետական Աթոռի նորընտիր գահակալ՝ 

Ամենապատիւ Տ. Սահակ Բ. Պատրիարքին գահակալութեան արարո-

ղութիւնը: Յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան արարո-

ղութեան մասնակցեցան՝ Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. 

Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեան եւ Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց եւ 

Քաթարի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեան:   

Յընթացս արարողութեան, կարդացուեցան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի ողջոյնի գիրերը։ 
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Իր պատգամին մէջ Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. «Արդարեւ, սա 

պահը, ընդհանրապէս մեր եկեղեցւոյ ու յատկապէս Թուրքիոյ հա-

յութեան համար հոգեկան անհուն ուրախութեամբ լեցուն պահ մըն է: 

Այսօր Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեան պատմական Աթո-

ռի կեանքին ու առաքելութեան մէջ նոր էջ մը կը բացուի: Վստահ ենք, 

որ նորընտիր Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազանը մօտէն ճանչնալով 

իր հոգեւոր խնամքին յանձնուած հօտը՝ իր կարիքներով եւ սպասում-

ներով, ինչպէս նաեւ իր շրջապատը՝ իր իւրայատկութիւններով եւ զգայ-

նութիւններով, խոհեմութեամբ ու նուիրումով պիտի կատարէ իր հո-

գեւոր ծառայութիւնը»։ Ապա, Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, թէ «Մեր ժո-

ղովուրդին զաւակները կ'ապրին զանազան միջավայրերու մէջ եւ կը դի-

մագրաւեն թէ՛ մեր ազգին ու եկեղեցւոյ առնչուած եւ թէ տուեալ մի-

ջավայրին յատուկ մարտահրաւէրներ ու խնդիրներ:  Արդ, մեկնելով մեր 

եկեղեցւոյ ու ազգին ընդհանրական շահերէն եւ մեր ներքին միաս-

նականութիւնը ամրապնդելու յանձնառութենէն, ինչպէս նաեւ նկատի 

ունենալով տեղական պայմանները, մեր եկեղեցին կոչուած է ծառայելու 

իր հոգեւոր հոգածութեան կարիքը ունեցող  ժողովուրդին՝ դառնալով 

սերմնացանը Քրիստոսի աշխարհ բերած յաւիտենական ճշմարտու-

թիւններուն ու արժէքներուն»։  

Իր պատգամի աւարտին, եղբայրական սէրն ու ողջոյնը փոխան-

ցելով նորընտիր Պատրիարքին, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. «Ինչպէս 

գիտէք, պատմական կապեր գոյութիւն ունին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան ու Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեան 

միջեւ: Այսօր, մեր ժողովուրդին ու եկեղեցւոյ սպասումն է, որ Նուի-

րապետական չորս Աթոռներուն միջեւ, նո՛յն եւ մէկ եկեղեցւոյ պատ-

կանելիութեան անխախտ սկզբունքէն մղուած, ներքին գործակցութիւնը 

աւելի սերտանայ ու ծաւալի: Ահա այս յոյսով կ'ողջունենք Ձեր ընտ-

րութիւնը եւ կը սպասենք որ անցեալէն ժառանգուած մեր Նուիրա-

պետական Աթոռներուն եղբայրական կապերը վերանորոգ թափով շա-

րունակուին՝ ի խնդիր Հայ Եկեղեցւոյ առաքելութեան առաւել կենսա-

գործման»։  

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԷՐԸ 

Չորեքշաբթի, 8 Յունուար 2020-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետին այցելեց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Գրիգոր Պետրոս 

Ի. Հոգեւոր Տէրը՝ հոգեւոր հայրերէ բաղկացած պատուիրակութեամբ:  



66  ՀԱՍԿ ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 

 

Հանդիպումը առիթ մը հանդիսացաւ անդրադառնալու Լիբանանի 

եւ շրջանէն ներս տիրող ընդհանուր կացութեան« ինչպէս նաեւ Հայաս-

տան-Սփիւռք յարաբերութեան: Երկու հոգեւոր պետեր կարեւորու-

թեամբ շեշտեցին երկու եկեղեցիներու միջեւ գործակցութիւնը աւելի 

ծաւալեցնելու մեր ժողովուրդին ներքին միասնականութեան ամրա-

պնդման հր ամայականը: 

Վեհափառ Հայրապետի կողքին հանդիպման ներկայ էին՝ Գերշ. Տ. 

Շահան Արք. Սարգիսեան եւ Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան։ 
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ՏՕՆԱԿԱՆ 

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Երկուշաբթի, 6 Յունուարին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի գլխա-

ւորած թափօրը Վեհարանէն ուղղուեցաւ Մայր Տաճար՝ Ս. եւ Անմահ Պատա-

րագով նշելու մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան ու Աստ-

ուածայայտնութեան տօնը։ Պատարագին ներկայ էին Լիբանանի մօտ Հա-

յաստանի դեսպանը, երեսփոխաններ, նախարարներ, պետական պաշտօնա-

կան անձնաւորութիւններ եւ մեծ թիւով հաւատացեալներ: 

Ս. եւ Անմահ Պատարագը մատուցեց Վեհափառ Հայրապետը։ Մեր Տիրոջ 

եւ Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի մկրտութիւնը խորհրդանշող ջրօրհնէքի արա-

րողութեան աւարտին, Նորին Սրբութիւնը փոխանցեց իր Հայրապետական 

պատգամը, նշելով, թէ «Աոպճսթճհ ժճխկբ ոպՠխթճս՜թ կ՜ջ՟գ, ճջճսձ 

յ՜ջպ՜սճջճսդզսձ պջճս՜թ բջ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜կ՝ զձտազձտ ՠս պզՠաՠջտգ 

ժ՜շ՜չ՜ջՠէճս, իՠշ՜ռ՜թ բջ զջ Աոպճս՜թ՜պճսջ ՜շ՜տՠէճսդՠձբձ ՠս զջ 

ղ՜իձ ճս վ՜շտգ ձժ՜պ՜թ բջ զջ ժՠ՜ձտզձ զկ՜ոպձ ճս ձյ՜պ՜ժգ։ Աձ՜ջ-
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՟՜ջճսդզսձգ ՜խ՝զսջ բ մ՜ջզտզ ճս կՠխտզ։ Աոպճսթճհ ժճխկբ ճջյբո ՟ջ՜ըպ 

ոպՠխթճս՜թ ճս ճջյբո ՟ջ՜ըպ յ՜իյ՜ձճսՠէճս ժճմճս՜թ ՜ղը՜ջիգ, կ՜ջ-

՟ճսձ ժճխկբ չՠջ՜թճս՜թ բջ ՟եճըտզ։ Աի՜ դբ զձմճս Աոպճսթճհ Ոջ՟զձ, 

յ՜պկճսդՠ՜ձ կբժ չծշ՜՟ջճղկ ի՜ձ՞ջճս՜ձզձ զն՜ս ՠջժզջ»։  

Ընդհանուր ակնարկ մը նետելով ներկայ աշխարհին վրայ, Նորին Սրբու-

թիւնը ըսաւ, թէ «Նՠջժ՜հ կ՜ջ՟ժճսդզսձգ ՟զկ՜՞ջ՜սճխ պ՜՞ձ՜յձՠջճսձ 

իզկձ՜յ՜պծ՜շգ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՝՜ռ՜ժ՜հճսդզսձձ բ։ Եջ՝ յՠպճսդզսձ-

ձՠջ, ժ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձձՠջ ճս ՜ձլՠջ ժգ թջ՜՞ջՠձ ճս ժգ ՞ճջթՠձ կՠժ-

ձՠէճչ զջՠձռ ղ՜իՠջբձ, ՜ձպՠոՠէճչ ՜ջ՟՜ջճսդզսձգ, կզ՜հձ մ՜ջզտ ժգ 

ովշՠձ ճս յ՜պծ՜շ ժգ ՟՜շձ՜ձ ՜խտ՜պճսդՠ՜ձ, ՝շձճսդՠ՜ձ ճս յ՜պՠ-

ջ՜ակձՠջճս, զձմյբո ձ՜ՠս՚ ժՠձոճէճջպ՜հզձ էճսջն պ՜՞ձ՜յձՠջճս»։  

Իր պատգամի վերջին բաժինին մէջ, Վեհափառ Հայրապետը անդրադար-

ձաւ Լիբանանի այժմու կացութեան։ Ան ըսաւ. «Վՠջնզձ ՜կզոձՠջճսձ զձմ 

ճջ յ՜ջաճսՠռ՜ս Լզ՝՜ձ՜ձզ վճխճռձՠջճսձ չջ՜հ՚ եճխճչճսջ՟զձ յճշդ-

ժճսկճչ, վ՜ոպրջբձ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ժՠռճս՜թտ կգձ բջ ՜ձ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ 

՟բկ։ Աձ՜ջ՟՜ջճսդզսձգ, ձ՜ՠս Լզ՝՜ձ՜ձզ կբն պ՜ջ՝ՠջ ՟զկ՜ժձՠջճչ ճս 

ժՠջյՠջճչ ձՠջժ՜հճսդզսձ ՟՜ջլ՜թ բջ։ Ըձժՠջ՜հզձ ՜ձի՜ս՜ո՜ջճսդզսձգ, 

եճխճչճսջ՟զձ տջպզձտճչ ղ՜իճս՜թ ՞ճսկ՜ջձՠջճս կոըճսկգ յՠպ՜ժ՜ձ 

ժ՜շճհռձՠջճս ճս յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսձՠջճս ժճխկբ, ՠջժջզ ժ՜շ՜չ՜ջկ՜ձ 

չ՜ջմ՜լՠսբձ ձՠջո հ՜շ՜ն՜ռ՜թ ՜ձի՜ս՜ո՜ջ ՠս ՜ձ՜ջ՟՜ջ կրպՠռճսկ-

ձՠջձ ճս ճջճղճսկձՠջգ ՠս ձկ՜ձրջզձ՜ժ ՜հէ ՠջՠսճհդձՠջ, ՝ճէճջձ ՜է զ իՠ-

ծճսժո եճխճչճսջ՟զձ ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդՠ՜ձ ճս ղ՜իՠջճսձ, ժ՜ջՠէզ մբջ 

ի՜ձ՟ճսջեՠէ։ Աի՜ դբ զձմճս կՠձտ եճխճչճսջ՟զձ իՠպ ՠխ՜ձտ, ճջճչիՠպՠս 
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ՠժՠխՠռզձ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ իՠպ բ. եճխճչճսջ՟զ զջ՜սճսձտձՠջճս յ՜ղպ-

յ՜ձձ բ. ՜հոյբո ՠխ՜ս Քջզոպճո ՠս ՜հոյբո յբպտ բ գէէ՜հ Քջզոպճոզ 

՜շ՜տՠէճսդզսձգ ղ՜ջճսձ՜ժՠէճս ժճմճս՜թ ՠժՠխՠռզձ։ Չզ ՝՜սՠջ կզ՜հձ 

՜ձ՜ջ՟՜ջճսդզսձգ ՟՜պ՜յ՜ջպՠէ, ՜ձիջ՜եՠղպ բ ձ՜ՠս ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ 

ի՜կ՜ջ յ՜հտ՜ջզէ։ Ահո ժգ ոյ՜ոՠձտ Լզ՝՜ձ՜ձզ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսձՠ-

ջբձ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, ՜շ՜նզձ իՠջդզձ ՜ձիջ՜եՠղպ բ ղճսպճչ ժ՜շ՜չ՜ջճս-

դՠ՜ձ կգ ժ՜ակճսդզսձգ, ճջ չոպ՜իճսդզսձ ձՠջղձմբ եճխճչճսջ՟զձ։ Աջ-

՟՜ջՠս, ՠջ՝ չոպ՜իճսդզսձ մժ՜հ յՠպճսդՠ՜ձ ձժ՜պկ՜կ՝, ժ՜ջՠէզ մբ 

ՠջժզջգ ՜շ՜նձճջ՟ՠէ ՟բյզ ա՜ջ՞՜ռճսկ ճս հ՜շ՜ն՟զկճսդզսձ։ Եջժջճջ՟, 

եճխճչճսջ՟գ ՜հէՠսո մ’գձ՟ճսձզջ ճսջզղզձ ղ՜իՠջճսձ աճիգ ՟՜շձ՜է։ Հՠ-

պՠս՜՝՜ջ, ՜ձիջ՜եՠղպ բ Լզ՝՜ձ՜ձգ ՜շ՜սՠէ՜՞ճհձ մ՜վճչ իՠշճս յ՜իՠէ 

ճսջզղձՠջճս ի՜ջռՠջբձ ճս ղ՜իՠջբձ։ Եջջճջ՟, Լզ՝՜ձ՜ձզ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ 

ժՠ՜ձտգ ժ՜ջզտգ ճսձզ ձճջ ՟բկտՠջճս, ՜հէ ըրոտճչ՚ ձճջ կպ՜թճսկձՠջճս, 

ձճջ ՞ճջթՠէ՜ժՠջյզ։ Մՠձտ զջ՜սճսձտ մճսձզձտ էճսո՜ձռտզ չջ՜հ յ՜իՠէ 

կՠջ ՠջզպ՜ո՜ջ՟, ա՜ջ՞՜ռ՜թ ճս ՜հորջճս՜ձ ՜ղը՜ջիզ ի՜ջռՠջճսձ ճս 

պ՜՞ձ՜յձՠջճսձ թ՜ձրդ ՠջզպ՜ո՜ջ՟ճսդզսձգ։ Աջ՟, Մՠջ ոյ՜ոճսկձ բ, 

ճջ Լզ՝՜ձ՜ձգ չՠջ՜ձճջճ՞ճսզ ճս իարջ՜ձ՜հ՚ եճխճչճսջ՟զձ չոպ՜իճս-

դզսձ ձՠջղձմճխ ձճջ ՟բկտՠջճչ ճս ՝՜ջՠժ՜ջ՞մ՜ժ՜ձ ձճջ թջ՜՞զջձՠջճս 

զջ՜՞ճջթճսկճչ»։ 

Ս. Ծննդեան Պատարագին երգեցողութիւնը կատարեց Կաթողիկոսարա-

նի Շնորհալի երգչախումբը՝ ղեկավարութեամբ Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. Նա-

ճարեանի։ 

Պատարագի աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը Վեհարանի դահլիճին 

մէջ ընդունեց Ս. Ծննդեան շնորհաւորութիւններ։ 

Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան առիթով Նորին Սրբութիւնը հեռաձայնի 

ճամբով եւ գրաւոր շնորհաւորութիւններ ընդունեց Հայաստանի ու Լիբա-

նանի նախագահներէն, վարչապետներէն եւ պետական ու քաղաքական 

բարձրաստիճան պատասխանատուներէ, ինչպէս նաեւ Ֆրանսիս Պապէն, 

Գարեգին Բ. Կաթողիկոսէն եւ հոգեւոր պետերէն։ 
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ԺՈՂՈՎԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ 

ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

Ուրբաթ, 31 Յունուարին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ բացումը կա-

տարուեցաւ միջազգային միջ-եկեղեցական համագումարին՝ նախագահու-

թեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին եւ մասնակցութեամբ 

30 աստուածաբաններու ու միջ-եկեղեցական շարժումի փորձագէտներու՝ 

Հարաւային Քորիայէն, Ինտոնեզիայէն, Հնդկաստանէն, Յորդանանէն, Գեն-

իայէն, Կանայէն, Պուրունտիէն, Ռուսիայէն, Զուիցերիայէն, Վատիկանէն, 

Շուէտէն, Ֆինլանտայէն, Գանատայէն, Միացեալ Նահանգներէն եւ Լիբանա-

նէն: 

Վեհափառ Հայրապետը, որ նախաձեռնողն էր սոյն համագումարին, 

պաշտօնական բացումը կատարելով նշեց, թէ «Մզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկգ 

ժգ ՞պձճսզ էճսջն կ՜ջպ՜իջ՜սբջձՠջճս ՟զկ՜ռ՚ ՜ղը՜ջիզ կգ կբն, ճջ ՜ջ-

կ՜պ՜ժ՜ձ ճս կձ՜հճսձ վճվճըճսդՠ՜ձ կբն բ: Հՠպՠս՜՝՜ջ, յ՜իՠէճչ ի՜ձ-

՟ՠջլ զջ իզկձ՜ժ՜ձ ճսխխճսդզսձձ ճս ձյ՜պ՜ժգ՚ ՜ձիջ՜եՠղպ բ, ճջ կզն-

ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկգ ժ՜ջՠձ՜հ տ՜հէ յ՜իՠէ հ՜ջ՜վճվճը յ՜հկ՜ձձՠ-



ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020 Ð²êÎ 71 

 

ջճսձ ՠս ՜շ՜նձ՜իՠջդճսդզսձձՠջճսձ իՠպ՚ ՜շձմճս՜թ ձՠջժ՜հ գձժՠջճս-

դՠ՜ձ ճս հ՜պժ՜յբո ՠժՠխՠռզձՠջճս ժՠ՜ձտզձ ՠս ՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ»: Ապա, 

ան ներկայացուց օրակարգի հարցերը, համագումարի աշխատանքներուն 

ընթացքն ու հանգրուանները եւ իր սպասումը համագումարէն:  

Ընտրուեցան երկու համա-ատենապետներ եւ համագումարին յայտարա-

րութիւնը խմբագրելու կոչուած յանձնախումբ մը: Համագումարին առա-

ջին դասախօսութիւնը տուաւ Վեհափառ Հայրապետը: 

Շուրջ ժամ մը տեւող դասախօսութեան ընթացքին, Նորին Սրբութիւնը 

նախ ընդհանուր գիծերով պարզեց միջ-եկեղեցական շարժումին ներկայ 

կացութիւնը, իր դրական ու բացասական երեսներով, յառաջացած տագ-

նապներով եւ երեւան եկող նոր երեւոյթներով եւ ապա, դասախօսութիւնը 

բաժնեց չորս մարզերու: 

Առաջին բնագաւառէն ներս, Վեհափառը իր խօսքը կեդրոնացուց եկե-

ղեցւոյ առաքելութեան՝ շեշտելով, թէ ան «Աձիջ՜եՠղպ բ, ճջ ՟ճսջո ՞՜հ 

թբոզ, ՟՜ս՜ձ՜ձտզ ճս չ՜ջմ՜ժ՜ակ՜ժՠջյմ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտզ ձՠխ ո՜իկ՜ձձՠ-

ջբձ ճս ՟՜շձ՜հ եճխճչճսջ՟զ ՠժՠխՠռզձ: Եժՠխՠռզձ ծղկ՜ջպրջբձ զձտազձտ 

ժ’գէէ՜հ եճխճչճսջ՟ճչ ճս եճխճչճսջ՟զձ ի՜կ՜ջ: Ահորջ ՠժՠխՠռզձ էճսջն 

պ՜՞ձ՜յձՠջճս ՟զկ՜ռ բ: Խջ՜կ՜պգ ի՜ս՜պ՜էճսձ ՠս յ՜պժ՜ձՠէճսձ ոժգ-

ո՜թ բ ՟՜շձ՜է ՜սՠէզ ըճջ: Հ՜ս՜պ՜ռՠ՜էձՠջգ ոժո՜թ ՠձ իՠշ՜ձ՜է ՠժՠ-

խՠռզբձ: Աջՠսկպՠ՜ձ ՠջժզջձՠջճսձ կբն իոժ՜հ պ՜ծ՜ջձՠջ ոժո՜թ ՠձ չՠ-

ջ՜թճսզէ դ՜ձ՞՜ջ՜ձձՠջճս ճս ծ՜ղ՜ջ՜ձձՠջճս: Զ՜ջկ՜ձ՜էզ բ, ՝՜հռ զջ՜ս. 

ՠժՠխՠռզձ ժգ պժ՜ջ՜ձ՜հ, զոժ Քջզոպճձբճսդզսձգ ժգ արջ՜ձ՜հ...: Հճո բ 

պ՜՞ձ՜յգ. ՠժՠխՠռսճհ զձտձ՜ժխազ՜ռճսկգ ՜սՠէզ յզպզ ղՠղպճսզ, ՠդբ ՜ձ 

մժ՜ջՠձ՜հ զջ յ՜պՠջբձ ՟ճսջո ՞՜է ՠս զջ ղճսջն ի՜կ՜ըկ՝ՠէ եճխճչճսջ-

՟գ: Ահո ՠջՠսճհդգ զջ էճսջն իՠպՠս՜ձտձՠջգ ճսձզ կզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջ-

եճսկզձ»: 

Դասախօսութեան երկրորդ բաժնին մէջ, Վեհափառ Հայրապետը անդրա-

դարձաւ միջ-եկեղեցական շարժումը իր կառոյցներէն դուրս բերելու եւ 

դէպի ժողովուրդ ուղղելու հրամայականին: «Մզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկգ 

չՠջնզձ պ՜ոձ՜կՠ՜ժձՠջճսձ ՜շ՜սՠէ՜՝՜ջ ղՠղպգ ՟ջ՜ս ժ՜ակ՜ժՠջյմ՜-

ժ՜ձ ի՜ջռՠջճսձ ճս թջ՜՞զջձՠջճսձ ՠս ղ՜պ ՝՜ձ ժճջոձռճսռ ղ՜ջեճսկ գէ-

է՜էճս ՝ձճհդբձ. զ՝ջՠս իՠպՠս՜ձտ ի՜կ՜ղը՜ջի՜հձ՜ռճսկզ՚ պ՜ջ՝ՠջ ձժ՜-

ջ՜՞զջ ճս ճսխխճսդզսձ ոժո՜թ բ ՜շձՠէ: Իձմյբո ՠժՠխՠռսճհ ՜շ՜նձ՜իՠջ-

դճսդզսձձՠջգ վճըճս՜թ ՠձ, ձ՜ՠս ոժո՜թ ՠձ վճըճսզէ կզն-ՠժՠժխՠռ՜ժ՜ձ 

ղ՜ջեճսկզձ ՜շ՜նձ՜իՠջդճսդզսձձՠջգ: Եժՠխՠռզձՠջ ժգ ձ՜ըգձպջՠձ զջ՜-

ջճս իՠպ ՞ճջթ՜ժռզէ ճմ դբ ժ՜շճհռձՠջճսձ ղճսջն, ՜հէ՚ ժ՜շճհռձՠջբձ 

՟ճսջո ՠս տձձՠէ ՜հձյզոզ ի՜ջռՠջ, ճջճձտ ՜ձկզն՜ժ՜ձրջբձ ՜խՠջո ճսձզձ 

ձՠջժ՜հ գձժՠջճսդՠ՜ձ պ՜՞ձ՜յձՠջճսձ իՠպ: Եժՠխՠռզ-գձժՠջճսդզսձ հ՜-

ջ՜՝ՠջճսդզսձգ ժ՜ջՠսճջ պՠխ ժգ ՞ջ՜սբ ՠժՠխՠռզձՠջճս ժՠ՜ձտզձ կբն: Հՠ-

պՠս՜՝՜ջ, կզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկգ ժճմճս՜թ բ չՠջ՜պՠոճսդՠ՜ձ ՠձ-

դ՜ջժՠէճս զջ րջ՜ժ՜ջ՞գ ճս ՞ճջթՠէ՜ժՠջյգ», ըսաւ Նորին Սրբութիւնը:  
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Իր դասախօսութեան երրորդ բաժնին մէջ, Արամ Ա. Կաթողիկոս խօսե-

ցաւ միջ-եկեղեցական շարժումին երկու տարածքներուն մասին՝ շարժում եւ 

համախմբում: Պատմական ակնարկ մը կատարելով յիշեցուց, թէ «Մզն-ՠժՠ-

խՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկգ ՠժՠխՠռզձՠջճս ըճջիճսջ՟ձՠջ ճս ի՜կ՜ըկ՝ճսկձՠջ 

հ՜շ՜ն՜ռճսռ՜թ բջ՚ ՠժՠխՠռսճհ կզճսդզսձգ ճսձՠձ՜էճչ ճջյբո ձյ՜պ՜ժ: 

Նՠջժ՜հ ՜ղը՜ջիզ յ՜հկ՜ձձՠջգ ՠժՠխՠռզձՠջգ կխ՜թ ՠձ ՜շ՜սՠէ՜՝՜ջ 

ղջն՜ձ՜հզձ ճս պՠխ՜ժ՜ձ կ՜ժ՜ջ՟՜ժձՠջճս չջ՜հ ՞ճջթ՜ժռ՜ժ՜ձ ճմ-կձ՜-

հճսձ կ՜ջկզձձՠջ հ՜շ՜ն՜ռձՠէճս ՠս ճմ դբ կձ՜հճսձ ըճջիճսջ՟ձՠջ ժ՜կ ժ՜-

շճհռձՠջ: Ահո կրպՠռկ՜ձ ՟ջ՟՜յ՜պծ՜շձՠջգ դբ պձպՠո՜ժ՜ձ, դբ տ՜-

խ՜տ՜ժ՜ձ ՠս դբ ՞ճջթձ՜ժ՜ձ ՠձ»:  

Դասախօսութեան վերջին բաժնին մէջ, Վեհափառ Հայրապետը զանա-

զան մօտեցումներով պարզեց համայնական նոր տեսլականի մը իր պատկե-

րացումը: «Մզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկգ մզ ժջձ՜ջ իՠշճս կձ՜է ձՠջժ՜հ 

ե՜կ՜ձ՜ժձՠջճս վճվճըճսդզսձձՠջբձ ճս պ՜՞ձ՜յձՠջբձ: Ահէՠսո ՟՜ս՜ձ՜-

ժ՜ձ ճս ՜ոպճս՜թ՜՝՜ձ՜ժ՜ձ ի՜ջռՠջգ մՠձ ժջձ՜ջ ՜շ՜նձ՜իՠջդ պՠխ 

՞ջ՜սՠէ դբ ՠժՠխՠռզձՠջճս ՠս դբ կզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկզ ժՠ՜ձտբձ 

ձՠջո: Եժՠխՠռզձՠջճս կզճսդզսձգ իՠշ՜սճջ ձյ՜պ՜ժ բ: Աձիջ՜եՠղպ բ ճջ 

ՠժՠխՠռզձՠջ ՞ճջթ՜ժռզձ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ՜ջեբտձՠջճս ճս ծղկ՜ջպճսդզսձձՠ-

ջճս ղճսջն ի՜կ՜ըկ՝ճսՠէճչ զ ըձ՟զջ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ, կ՜ջ՟ժ՜հզձ զջ՜-

սճսձտձՠջճս, ը՜խ՜խ ՞ճհ՜ժռճսդՠ՜ձ ճս ի՜կՠջ՜ղըճսդՠ՜ձ: Ահո թզջբձ 

ձՠջո ՞ճջթ՜ժռճսդզսձգ ժջրձձՠջճսձ ճս գձժՠջճսդՠ՜ձ ժ՜շճհռձՠջճսձ 

իՠպ իջ՜կ՜հ՜ժ՜ձ բ», գո՜ս Վՠի՜վ՜շ Հ՜հջ՜յՠպգ ՠս ՠաջ՜ժ՜ռձՠէճչ 

զջ ըրոտգ հզղՠռճսռ, ճջ «Նՠջժ՜հ ՜ղը՜ջիգ ժգ կՠջեբ ճջՠսբ լՠսզ զձտձ՜-

ժխազ՜ռճսկ: Պբպտ բ կզ՜ոզձ գէէ՜ձտ, ՞ճջթ՜ժռզձտ ճս յ՜հտ՜ջզձտ գձժՠ-

ջճսդզսձգ տ՜ձ՟ճխ մ՜ջզտձՠջճսձ ՟բկ՚ ի՜կ՜ըկ՝ճսՠէճչ ի՜կ՜հձ՜ժ՜ձ 

պՠոէ՜ժ՜ձզ կգ ղճսջն»: 

Նորին Սրբութեան դասախօսութենէն ետք յաջորդող նիստերուն հա-

կիրճ զեկոյցներ ներկայացուցին գլխաւոր եկեղեցիներու եւ շրջանային խոր-

հուրդներու ներկայացուցիչները:   

 

 

ԵՐԿԱՐ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒ ՎԱՍՏԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ  

ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԴԷՄՔԵՐՈՒ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ 

Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցած միջազգային միջ-եկեղե-

ցական ժողովին աւարտին, Շաբաթ, 1 Փետրուարի երեկոյեան, Վեհարանի 

դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ պաշտօնական ընդունելութիւն մը, որուն 

ներկայ եղան ժողովականները, միաբանութիւնն ու Լիբանանի հայ գաղու-

թի կառոյցներու ներկայացուցիչներ: 

Խօսք առնելով Վեհափառ Հայրապետը, ողջունեց ներկաները եւ շեշտեց 

միջ-եկեղեցական շարժումին կարեւորութիւնը ներկայ աշխարհին մէջ, 
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ինչպէս նաեւ՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բերած նպաստը։ 

Ապա, Նորին Սրբութիւնը անդրադարձաւ Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ 

տեղի ունեցած համագումարին կարեւորութեան, որուն նպատակն է նոր 

տեսլական մը զարգացնել միջ-եկեղեցական շարժումին: 

Վեհափառ Հայրապետը յիշեց չորս անձեր, որոնք երկար տարիներու 

ծառայութիւն ունեցած են միջ-եկեղեցական շարժումին մէջ. Փրոֆ. Թենի 

Փիրրի-Սիմոնեան, որ Վեհափառ Հայրապետին կողմէ պարգեւատրուած էր 

2000 թուականին, Դոկտ. Քոնրատ Ռայզըր, որ դարձեալ Հայրապետին կող-

մէ պարգեւատրած էր 2003 թուականին, որոնք աւելի քան 50 տարիներու 

ծառայական վաստակ ունին միջ-եկեղեցական շարժումին մէջ։ 

Այս առիթով, իբրեւ գնահատանքի արտայայտութիւն, Նորին Սրբու-

թիւնը պարգեւատրեց  Գերշ. Տ. Սորիթուա Նապապանն ու Դոկտ. Սամուէլ 

Քոպիանը։ 

Յայտնենք, որ Դոկտ. Քոպիան այժմ նախարար է Քինիոյ մէջ, իսկ Նապա-

պանը՝ միջ-եկեղեցական կարեւոր պաշտօն կը վարէ Ինտոնեզիոյ մէջ։  
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ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 

ՅՈՐԴԱՆԱՆԻ ՄԷՋ  

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՖՈՐՈՒՄ 

Կազմակերպութեամբ Ապտալլա Բ. Թագաւորի Միջ-կրօնական եւ Միջ-

մշակութային Երկխօսութեան Միջազգային Կեդրոնին (KAICIID) եւ «Ալ 

Հայաթ» Քաղաքացիական Հասարակութեան Զարգացման կազմակերպու-

թեան, 20-22 Դեկտեմբեր 2019-ին, Յորդանանի մայրաքաղաք Ամմանի մէջ 

ընթացք առաւ «Միջ-եկեղեցական եւ Միջ-մշակութային Երկխօսութեան 

Համար Արաբական Երիտասարդական Ֆորում»ը, որուն յանուն Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան իր մասնակցութիւնը բերաւ Հրակ Տէտէեանը։  

Եռօրեայ այս համագումարին մասնակցած էին արաբական աշխարհի 

մէջ գործող զանազան մշակութային եւ կրօնական կազմակերպութիւններէ 

90 երիտասարդ ներկայացուցիչներ, որոնք տարբեր նիստերու ընդմէջէն ար-

ծարծեցին երիտասարդութիւնը յուզող հարցեր, ինչպէս նաեւ՝ երկխօսու-

թեան եւ համագոյակցութեան անհրաժեշտութիւնը Արաբական երկիրնե-

րուն մէջ։  

Համաժողովի աւարտին, մասնակիցները կազմեցին երկխօսութեան 
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յանձնախումբ մը, որ պիտի աշխատի տարբեր շրջանակներէ երիտասարդ-

ներ համախմբել՝ ամրապնդելու համար հանդուրժողականութիւնը տարբեր 

մշակոյթներու եւ կրօններու հանդէպ։   

 

ԱՂՕԹՔԻ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  

Միջ-եկեղեցական շարժումին նախաձեռնութեամբ, Յունուարի 3-րդ 

շաբթուան ընթացքին, տեղի կ՚ունենան քրիստոնէական միութեան նուիր-

ուած զանազան արարողութիւններ եւ ձեռնարկներ: Այս ծիրին մէջ, աշ-

խարհի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ տեղի կ՚ունենան եկեղեցիներու միու-

թեան համար աղօթքներ. երբեմն եկեղեցիներ առանձնաբար, երբեմն ալ 

միասնաբար կրօնական հաւաքներ կը կազմակերպեն` աղօթասացութեամբ, 

խորհրդածութեամբ եւ քարոզխօսութեամբ շեշտելու եկեղեցիներուն միու-

թեան հրամայականը: 

Այս տարի, յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան եւ Հոգշ. Տ. 

Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան իրենց մասնակցութիւնը բերին եկեղեցիներու 

միութեան նուիրուած աղօթքի շաբթուան: 

Նշենք, որ անցեալ տարի Լիբանանի մէջ կազմակերպուած աղօթքի շաբ-

թուան փակումը տեղի ունեցած էր Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս՝ ներ-

կայութեամբ հոգեւոր պետերու եւ եկեղեցական առաջնորդներու. փակման 

արարողութեան իր պատգամը ուղղած էր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետը:  

 

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ 

«ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ» 

ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

Կազմակերպութեամբ Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի (Ե.Հ. 

Խ.) «Ուխտագնացութիւն Դէպի Խաղաղութիւն եւ Արդարութիւն» յանձնա-

ժողովին եւ հիւրընկալութեամբ «Խաղաղականի Եկեղեցիներու Խորհուր-

դ»ին, 13-23 Յունուարին, Խաղաղական ովկիանոսի Ֆիճի կղզիին մէջ տեղի 

ունեցաւ յանձնաժողովին վեցերորդ համախմբումը՝ մասնակցութեամբ Ե.Հ.  

Խ.ի անդամ եկեղեցիներու ներկայացուցիչներու, տարբեր կրօններու ներ-
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կայացուցիչներու եւ մասնագէտ հիւրերու։ Յիշեալ յանձնաժողովին Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչն է՝ Գերպ. Տ. Գեղարդ 

Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան։ 

Յանձնաժողովը քննարկումներ կատարեց՝ կլիմայական փոփոխութեան 

պատճառներն ու հետեւանքները խաղաղական ովկիանոսեան շրջագիծին 

մէջ եւ եկեղեցիներու նկատողութիւններն ու աստուածաբանական պատաս-

խանները նիւթին շուրջ։ 

 

ԾՈՑԻ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ 

28 եւ 29 Յունուարին, Քուէյթի մէջ տեղի ունեցաւ Ծոցի Երկիրներու 

Եկեղեցիներու Խորհուրդի տարեկան ժողովը, ուր յանուն Հայ Եկեղեցւոյ 

իրենց մասնակցութիւնը բերին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

միաբաններէն՝ Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեան, Արաբական Միացեալ 

Էմիրութիւններու եւ Քաթարի Առաջնորդ, եւ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Ման-

ուէլեան, Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ: 
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Երկու օրերու վրայ երկարող սոյն ժողովը առիթ ստեղծեց քննարկելու 

քրիստոնեայ համայնքներու դիմագրաւած դժուարութիւններն  ու մարտա-

հրաւէրները։ Նկատի ունենալով, որ ժողովը առաջին անգամ ըլլալով կը 

գումարուի Քուէյթի մէջ, մասնակից առաջնորդները ժողովականներուն հա-

կիրճ զեկոյց ներկայացուցին Քուէյթի մէջ քրիստոնեաներու ներկայութեան, 

ուր յատուկ անդրադարձ կատարուեցաւ Քուէյթի Հայ Եկեղեցւոյ եւ հա-

մայնքին մասին, որ շրջանի ամենահին քրիստոնեայ համայնքներէն մէկն է։  

Յայտնենք, որ Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեան ընտրուեցաւ Ծոցի երկիրնե-

րու եկեղեցիներու խորհուրդի Ատենապետ:  

 

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

ՊՔԵՐՔԷԻ ՄԷՋ 

Երեքշաբթի, 28 Յունուարին, Պքերքէի Մարոնիթ Պատրիարքարանին 

մէջ տեղի ունեցաւ Լիբանանի հոգեւոր պետերու հանդիպումը: Հանդիպման 

նպատակն էր քննել Լիբանանէն ներս վերջին երեք ամիսներուն տեղի ունե-

ցող ժողովրդային ցոյցերը՝ յատկապէս ժողովրդին պահանջքները, եւ պար-

զել եկեղեցւոյ տեսակէտը: Ներկայ հոգեւոր պետերը իրենց մօտեցումները 

արտայայտեցին բնականաբար ընդգծելով եկեղեցւոյ դիրքորոշումը երկրէն 

ներս ստեղծուած կացութեան եւ ժողովրդային պահանջքներու գծով:  

Հանդիպումին խօսք առաւ նաեւ Վեհափառ Հայրապետը եւ ընդհանուր 

գիծերու մէջ ներկայացնելէ ետք Լիբանանը դիմագրաւող վտանգալից մար-

տահրաւէրները, շեշտեց, թէ «Ճզղ՟ մբ գձ՟ի՜ձջճսդզսձձՠջճս կբն կձ՜է, 
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՜ձիջ՜եՠղպ բ ՠժՠխՠռսճհ պՠո՜ժբպգ հոպ՜ժրջբձ ՜ջպ՜հ՜հպՠէ: Եժՠխՠ-

ռզձ եճխճչճսջ՟զձ լ՜հձձ բ, ՜ձճջ ոյ՜ոճսկձՠջճսձ ճս ժ՜կտզձ ՜ջպ՜հ՜հ-

պճսդզսձգ: Ժճխճչճսջ՟գ գձ՟չա՜թ բ ՜ձ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ճս վպ՜թճսդՠ՜ձ 

ձժ՜պկ՜կ՝: Վոպ՜իճսդՠ՜ձ յ՜ժ՜ո կգ ժ՜հ եճխճչճսջ՟զձ կրպ տ՜խ՜տ՜-

ժ՜ձ զղը՜ձճսդՠ՜ձ ձժ՜պկ՜կ՝: Եժՠխՠռզձ յբպտ բ ա՞ճսղ՜ռձբ տ՜խ՜տ՜-

ժ՜ձ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսձՠջգ, ճջյբոազ ՜ձճձտ եճխճչճսջ՟զ յ՜ի՜ձնտձՠ-

ջճսձ ՞ճի՜ռճսկ պ՜ձ՚ ՞ճջթձ՜ժ՜ձ տ՜հէՠջճս ՟զկՠէճչ»: Վեհափառ Հայրա-

պետը միաժամանակ զգուշացուց, թէ «Բշձ՜ջ՜ջտձՠջգ ժջձ՜ձ եճխճչջ՟՜-

հզձ հՠխ՜վճըճսդՠ՜ձ ՝ձճհդգ վճըՠէ։ Կ՜շ՜չ՜ջճսդՠ՜ձ չոպ՜իճսդզսձ ճս 

ձՠռճսժ յբպտ բ պ՜է, ճջյբոազ ՜ձ ժ՜ջՠձ՜հ ղճսպճչ ՜ղը՜պ՜ձտզ էթճսզէ։ 

Աձիջ՜եՠղպ բ ի՜կ՜հձտ՜հզձ ա՞՜հձճսդզսձձՠջ ոպՠխթճխ ՜ջպ՜հ՜հպճս-

դզսձձՠջբ ճս տ՜հէՠջբ իՠշճս կձ՜է», եւ ընդգծեց ներքին միասնականու-

թեան պահպանման հրամայականը: 

Իր խօսքի աւարտին Վեհափառ Հայրապետը առաջարկեց, որ կոչ մը 

ուղղուի Լիբանանեան սփիւռքին, արաբական աշխարհին եւ միջազգային 

համայնքին, որպէսզի նեցուկ կանգնին Լիբանանին, յատկապէս տնտեսական 

մարզէն ներս: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ 

 

 

 

 
 ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

«ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԵԱՆ 

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀԸ 

Շաբաթ, 4 Յունուարին, Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 

իր գրասենեակին մէջ ընդունեց այցե-

լութիւնը «Միջին Արեւելքի Քրիստո-

նէութեան Զօրակցութիւն» կազմա-

կերպութեան նախագահ Թուֆիք Պա-

աքլինին՝ ընկերակցութեամբ կազմա-

կերպութեան Լիբանանի կեդրոնի պա-

տասխանատու Ալեքսիս Մուքարզելի։ 

Ուաշինկթընի մէջ հաստատուած 

յիշեալ կազմակերպութեան մաս կը 

կազմեն պետական, քաղաքական, 

կրօնական եւ հասարակական կազ-

մակերպութիւններու ներկայացուցիչ-

ներ։ Անոր նպատակն է զանազան մի-

ջոցներով զօրակցիլ Միջին Արեւելքի 

քրիստոնէութեան։ 

Վեհափառ Հայրապետը մօտէն 

ծանօթ է կազմակերպութեան եւ անոր 

նախագահին, Ուաշինկթընի մէջ ներ-

կայ գտնուած է կազմակերպութեան 

առաջին համագումարին եւ իր խօսքը 

ուղղած։  

Այս կազմակերպութիւնը նաեւ 

Ուաշինկթընի Հայ Դատի գրասենեա-

կին հետ գործակցաբար կարեւոր դեր 

ունեցած է Միացեալ Նահանգներու 

Ներկայացուցիչներու Տան եւ Ծերա-

կոյտին կողմէ Հայոց Ցեղասպանու-

թեան բանաձեւի որդեգրման գծով։ 

 

Ն.Ս. ԱՖՐԱՄ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ԱՅՑԵԼԵՑ  

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

 

Հինգշաբթի, 9 Յունուար 2020-ին, 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայ-

րապետը իր գրասենեակին մէջ ընդու-

նեց այցելութիւնը Լեռնալիբանանի 

Առաջնորդ՝ Ճորճ Սալիպա Արքեպիս-

կոպոսին: Ան Մայրավանք եկած էր 

յանուն Ն.Ս. Աֆրամ Պատրիարքին 

շնորհաւորութիւնը յայտնելու Ս. Ծը-

նընդեան եւ Աստուածայայտնութեան 

տօնին առիթով, ինչպէս նաեւ խորհըր-

դակցելու միջ-եկեղեցական հարցերու 

շուրջ: 

Յայտնենք, որ օր մը առաջ, Նորին 

Սրբութեան այցելած էր նաեւ Մարո-

նիթ եկեղեցւոյ հոգեւոր պետի ներկա-

յացուցիչ՝ Փոլ Սայեահ Արքեպիսկո-

պոսը: 

 

«ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ 

ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ» ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ 

ԸՆԹԵՐՑՈՒԵՑԱՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ 

ԹԵՄԵՐԷՆ ՆԵՐՍ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 

հաստատած աւանդութիւններուն մաս 

կը կազմէ իւրաքանչիւր տարի հայ 

ժողովուրդի կեանքին հետ անմիջա-

կան աղերս ունեցող արժէքի կամ 

իրադարձութեան մը անդրադառնալն 

ու տուեալ տարին այդ թեմային նուի-

րելը։ Այդ իմաստով, Վեհափառ Հայ-

րապետը 2020 տարին  հռչակեց  «Յա- 
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տուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու 

Տարի»։ Կիրակի, 12 Յունուարին, յըն-

թացս Ս. եւ Անմահ Պատարագին, Ան-

թիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լու-

սաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, Նորին 

Սրբութեան հռչակագիրը ընթերցեց՝ 

Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան։ 

Սրբատառ կոնդակը ընթերցուեցաւ 

նաեւ Կաթողիկոսութեան թեմերու ե-

կեղեցիներուն մէջ։  

Կոնդակին մէջ Նորին Սրբութիւնը 

հիմնականօրէն կանդրադառնայ յա-

տուկ խնամքի կարօտ եզրի սահմա-

նումին՝ ընդգծելով, որ ոմանք ի ծնէ 

կամ հետագային՝ արկածի հետեւան-

քով, կրնան ունենալ ֆիզիքական, 

մտային կամ հոգեկան որոշ տարբե-

րութիւններ, որոնք մասնաւոր հոգա-

ծութեան կը կարօտին։ Հայրապետը 

կը նշէ, որ ինչպէս որեւէ ժողովուրդի, 

մեր ժողովուրդի կեանքին ալ մաս կը 

կազմեն յատուկ խնամքի կարօտեալ-

ներ, որոնց թիւը հետզհետէ աճ կար-

ձաագրէ՝ ընկերատնտեսական, առող-

ջապահական եւ այլ ազդակներու հե-

տեւանքով, ու կաւելցնէ, որ անոնք 

ընկերութեան անբաժանելի մասնիկն 

են. «Յատուկ խնամքի կարօտ անձեր 

հարկ է, որ հաւասար իրաւունքներ ու 

պարտաւորութիւններ ունենան ընկե-

րութեան կեանքի բոլոր մարզերէն 

ներս ու բոլոր մակարդակներու վրայ։ 

Անոնց քաղաքացիական իրաւունք-

ներու դոյզն անտեսումն իսկ կը նկատ-

ուի խտրականութիւն ու անարդա-

րութիւն, եւ նո՛յնիսկ, կարգ մը երկիր-

ներէ ներս՝ քրէական յանցանքի հա-

մազօր վերաբերում։ Շնորհիւ գիտու-

թեան յառաջացման եւ մարդկային 

իրաւունքներուն ու հաւասարութեան 

սկզբունքին, յատուկ խնամքի կարօտ 

մարդոց հանդէպ մօտեցումներն ու 

մտածելակերպերը փոխուած են. այ-

նուամենայնիւ, Աստուածաշունչին մէջ 

արդէն իսկ նշուած են զանազան դըր-

ուագներ յատուկ խնամքի կարօտ 

մարդոց մասին, որոնք Քրիստոսի եւ 

առաքեալներուն նախանձախնդրու-

թեան եւ ուշադրութեան արժանացած 

են, իսկ եկեղեցին կը շարունակէ հա-

մահունչ ըլլալ Աստուածաշունչի մօտե-

ցումին», կը յայտնէ Նորին Սրբութիւ-

նը։ 

Հռչակագիրին մէջ Հայրապետը կը 

խօսի նաեւ հայ կեանքին մէջ յատուկ 

խնամքի կարօտ հայորդիներուն ներ-

կայութեան մասին ու կը թելադրէ 

հրաժարիլ խտրութիւն կամ անտեսում 

ցուցաբերելէ անոնց հանդէպ, ինչպէս 

նաեւ կը յորդորէ միջոցներ եւ առիթ-

ներ ստեղծել անոնց համար, որպէսզի 

անոնք եւս մեր ընկերութեան մէջ 

ներառուին՝ նոյնիսկ մեր կազմակե-

րպութիւններուն, կառոյցներուն եւ 

զանազան յանձնախումբերու մէջ ի 

հարկին պատասխանատուութիւն 

վերցնելով. «Զանազան երկիրներու 

մէջ անոնք կոչուած են բարձրագոյն 

պաշտօններու։ Էականը հոգեիմացա-

կան արժանիքն է ու կարողութիւնը եւ 

ազգին ծառայելու յանձնառութիւնը», 

կը նշէ Վեհափառ Հայրապետը, աւել-

ցնելով, որ հարկ է մէկ կողմէն բուժ-

ուելու կարելիութիւն ունեցողներուն 

համար մասնագիտական եւ նիւթա-

կան միջոցներ ստեղծել, իսկ միւս կող-

մէն որեւէ աշխատանք կատարել չկա-

րողացողներուն համար նիւթական 

եկամուտ ապահովել. «Վերջապէս, 

մեր ազգին արժանապատուութեան 

դէմ է մնալ անտարբեր՝ ի տես երե-

խայի մը, որ դժուարութիւն ունի լսելու, 

խօսելու, սորվելու կամ քալելու եւ կամ 

նմանօրինակ այլ դժուարութիւններու 

ենթակայ է։ Մեր ազգին արժանապա-

տուութեան դէմ է փողոցներուն մէջ 

լքուած ֆիզիքական թերութիւններ ու-

նեցող անտէր ու անօգնական անձերը, 

Աւետարանի առակին նման, տեսնել ու 

անտարբեր գտնուիլ։ Պէտք է ամէն 

գնով օգտակար ըլլալ նման վիճակ-

ներու մէջ տառապող մեր ազգի բոլոր 
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զաւակներուն։ Սա նուիրական պար-

տաւորութիւնն է իւրաքանչիւր հայու ու 

ողջ հայութեան»։ 

Եզրափակելով, Վեհափառ Հայ-

րապետը կը խօսի եկեղեցւոյ, Հայաս-

տանի պետութեան ու մեր կազմակեր-

պութիւններուն դերակատարութեան 

մասին եւ կոչ կուղղէ՝ ժողովուրդին, 

որ իր աղօթքներուն ու մտածումնե-

րուն մէջ յիշէ յատուկ խնամքի կարօտ 

հայորդիներուն ու խորացնէ անոնց 

նկատմամբ սէրն ու գուրգուրանքը, 

հոգեւոր, պետական, ազգային եւ բա-

րեսիրական կազմակերպութիւննե-

րուն, որ առաւելագոյն չափով օգտա-

կար հանդիսանան անոնց մասնագի-

տական, ընկերային կամ տնտեսական 

մակարդակներու վրայ, թեմերու ա-

ռաջնորդներուն, որ գործնապէս օգ-

տակար դառնան անոնց, եւ վերջա-

պէս՝ ունեւոր ազգայիններուն, որ նիւ-

թական կարելիութենէն բաժին մը 

յատկացնեն յատուկ հիմնադրամներ 

հաստատելով անոնց համար։ 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԱՅՑԵԼԵՑ 

«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» ԿԵԴՐՈՆ 

Երեքշաբթի, 14 Յունուարին, Ն.Ս. 

Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապե-

տը այցելեց յատուկ խնամքի կարօտ 

մանուկներու եւ պատանիներու «Զը-

ւարթնոց» կեդրոնը, Պուրճ Համուտի 

մէջ:  

33 տարիներ առաջ, Վեհափառ 

Հայրապետի Լիբանանի Հայոց Թեմի 

առաջնորդութեան օրերէն սկիզբ ա-

ռած յիշեալ կեդրոնը, վերջին տարինե-

րուն օժտուած է ներկայ ժամանակ-

ներու մասնագիտական բոլոր կարե-

լիութիւններով: Կեդրոնին տնօրէնու-

հին է Տիկին Վարդի Գէորգեանը: Կեդ-

րոնը ունի իր խնամակալութիւնը եւ 

մասնագէտներէ բաղկացած ուսուցչա-

կան կազմը: Այս տարի կեդրոնէն ներս 

յատուկ դասընթացքի ու հոգածու-

թեան կը հետեւին 38 անհատներ:  

Վեհափառ Հայրապետը շուրջ եր-

կու ժամ մնաց «Զուարթնոց» կեդրո-

նին մէջ, շրջեցաւ զանազան բաժան-

մունքները, աշակերտներուն հետ զը-

րուցեց, մօտէն տեղեակ դարձաւ հոն 

կատարուող աշխատանքին եւ իր 

բարձր գնահատանքը յայտնեց: Նորին 

Սրբութիւնը նաեւ կոչ ուղղեց, որ մեր 

կառոյցները ու ազգայինները նիւթա-

պէս սատար հանդիսանան յատուկ 

խնամքի կարօտ մեր զաւակներուն 

հոգածութիւն ու դաստիարակութիւն 

ջամբող այս կեդրոնին: 

Նորին Սրբութեան այցելութեան 

ներկայ էր Պուրճ Համուտի քաղաքա-

պետ՝ Մարտիկ Պօղոսեանը եւ կեդրո-

նին խնամակալութիւնը: 

Վեհափառ Հայրապետը ներկայ 

տարին հռչակեց «ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ 

ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»՝ թե-

լադրելով մեր ժողովուրդի զաւակնե-

րուն, որ զանազան ծրագիրներու եւ 

աշխատանքներու իրագործումով, ի-

րենց մտածումներուն ու հոգածու-

թեան լուսարձակին տակ բերեն յա-

տուկ խնամքի կարօտ մեր ժողովուր-

դի զաւակները:    

 

ՊԱՊԱԿԱՆ ՆՈՒԻՐԱԿԸ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

Չորեքշաբթի, 15 Յունուարին, Ն. 

Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-

պետին այցելեց Լիբանանի մօտ Պա-

պական նուիրակ՝ Ժոզեֆ Եպիսկոպոս 

Սփիթերի: 

Այցելութեան նպատակն էր Վեհա-

փառ Հայրապետին փոխանցել Նորին 

Սրբութիւն Ֆրանսիս Պապին ողջոյն-

ները եւ Ս. Ծննդեան առիթով իր բա-

րեմաղթութիւնները պարունակող նա-
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ակը: Վեհափառ Հայրապետը իր կար-

գին Պապական նուիրակէն խնդրեց իր 

եղբայրական ողջոյնները փոխանցել 

Սրբազան Քահանայապետին ու յիշե-

ցուց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-

ղիկոսութեան եւ Վատիկանի միջեւ 

գոյութիւն ունեցող պատմական կա-

պերը գործակցական նոյն ոգիով կը 

շարունակուին յատկապէս միջ-եկեղե-

ցական մարզէն ներս: 

Հանդիպումը նաեւ առիթ մը եղաւ 

կարծիքներ փոխանակելու ընդհան-

րապէս Միջին Արեւելքը ու յատկապէս 

Լիբանանը յուզող հարցերու շուրջ: 

 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ 

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՄԷՋ 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ 

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՆ 

Ընդառաջելով Երուսաղէմի Հայոց 

Պատրիարք՝ Ամենապատիւ Տէր Նուր-

հան Արք. Մանուկեանի հրաւէրին, յա-

նուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետին եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան, Գերշ. Տ. Վարու-

ժան Արք. Հերկելեան եւ Գերշ. Տ. Գե-

ղամ Արք. Խաչերեան մեկնեցան Երու-

սաղէմ՝ իրենց մասնակցութիւնը բերե-

լու Աստուածայայտնութեան տօնին 

առնչուած արարողութիւններուն: 

Յայտնենք, որ հակառակ շրջանէն 

ներս ստեղծուած քաղաքական ու 

ապահովական դժուարութիւններուն, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան եւ Երուսաղէմի Հայոց Պատ-

րիարքութեան գործակցութիւնը կը 

շարունակուի եւ Նորին Սրբութիւնը 

միշտ կը շեշտէ Երուսաղէմի Հայոց 

Պատրիարքութեան գործնապէս զօ-

րավիգ կանգնելու հրամայականը: 

ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ  

ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՀԻ 

ՎԱՐԴԻՆԷ ՕՀԱՆԵԱՆԸ 

Չորեքշաբթի, 22 Յունուարին, Ն. 

Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-

պետին այցելեց Լիբանանի նոր կա-

ռավարութեան մէջ հայ համայնքի 

ներկայացուցիչ Վարդինէ Օհանեան-

Գէորգեան՝ ընկերակցութեամբ հայկա-

կան երեսփոխանական պլոքի ներկա-

յացուցիչ՝ Յակոբ Բագրատունիին: Վե-

հափառ Հայրապետը իր շնորհաւորու-

թիւնը եւ օրհնութիւնը փոխանցեց նոր 

նախարարուհիին: 

Լիբանանի նորակազմ կառավա-

րութեան մէջ ամէնէն երիտասարդ նա-

խարարն է Վարդինէ Օհանեան-Գէ-

ւորգեանը: Ծնած է 1984-ին, յաճախած 

է Ազգային Եղիշէ Մանուկեան քոլէճ եւ 

ապա՝ Ազգային Լ. եւ Ս. Յակոբեան 

քոլէճ: Աւարտած է Լիբանանեան հա-

մալսարանի ընկերային գիտութիւննե-

րու բաժանմունքը: Նաեւ ունի «Ծրա-

գիրներու կառավարման» վկայական՝ 

Հայկազեան համալսարանէն: 

Ան 2017 թուականէն ի վեր կը 

վարէ «Զուարթնոց» յատուկ խնամքի 

կարօտ մանուկներու եւ պատանինե-

րու կեդրոնի տնօրէնի պաշտօնը, իսկ 

2013-2017 եղած է նոյն կեդրոնի 

ընկերային ծառայողը։ Իբրեւ ընկե-

րային ծառայող ան աշխատակցած  

է նաեւ Լիբանանի Հայոց Թեմի ազ-

գային առաջնորդարանին՝ 2007-2008, 

եւ  «Թռչնոց բոյն»ին՝ 2005-2008 թուա-

կան։ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻՆ ՄՕՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԴԵՍՊԱՆ ՎԱՀԱԳՆ 

ԱԹԱԲԷԿԵԱՆ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

Հինգշաբթի, 23 Յունուարին, Ն.Ս. 

Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապե-

տը ընդունեց Լիբանանի մօտ Հայաս-

տանի Հանրապետութեան դեսպան՝ 
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Վահագն Աթաբէկեանը: Դեսպանը Նո-

րին Սրբութեան փոխանցեց Հայաս-

տանի Վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինեանի 

եւ Արցախի Վսեմաշուք Նախագահ՝ 

Բակօ Սահակեանի նամակները: 

Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ 

ընդհանուր ակնարկ մը նետելու Հա-

յաստանի ու Լիբանանի այժմու կացու-

թեան եւ Հայաստան-Սփիւռք յարաբե-

րութեանց հետ աղերս ունեցող խըն-

դիրներու: 

ԿԱՐՏԻՆԱԼ ՔՈԽԸ ԸՆԹՐԻՔԻ ՀԻՒՐԸ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Չորեքշաբթի, 29 Յունուարին, Վե-

հափառ Հայրապետին այցելեց Վատի-

կանի միջ-եկեղեցական յարաբերու-

թեանց բաժանմունքի նախագահ՝ 

Կարտինալ Քոխը:  

Նորին Սրբութեան եւ Կարտինա-

լին միջեւ տեղի ունեցաւ մտերմիկ 

հանդիպում մը, որուն ընթացքին ար-

ծարծուեցան միջ-եկեղեցական բնոյթ 

ունեցող հարցեր: Հանդիպումը նաեւ 

առիթ եղաւ վերաշեշտելու Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Վա-

տիկանի միջեւ գոյութիւն ունեցող 

սերտ գործակցութիւնը: 

Ապա, Կարտինալ Քոխ ընթրիքի 

հիւրը եղաւ Վեհափառ Հայրապետին: 
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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ 

Ս. ԱԹՈՌՈՅՍ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 1 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020: Գ. ՕՐ ՊԱՀՈՑ ԾՆՆԴԵԱՆ: ԿԱՂԱՆԴ ԵՒ 

ՏԱՐԵՄՈՒՏ 2020 ՆԱՀԱՆՋ ԹՈՒԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (ԸՍՏ ՆՈՐ ՏՈՄԱՐԻՆ)։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Մանուկ Աբղ. Պրիխանեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 5 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020: ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱ-

ԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեան: 

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 6 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020: ՏՕՆ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱ-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ իր հայրապետական պատգամը փոխանցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 7 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020։ Բ. ՕՐ ԾՆՆԴԵԱՆ։ ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԵՌԵԼՈՑ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. Եագուպեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 12 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020: Է. ՕՐ ԾՆՆԴԵԱՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Օշին Վրդ. Չուալերթանեան: Յընթացս Ս. եւ Անմահ Պա-

տարագին, Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան ընթերցեց Վեհափառ Հայրա-

պետի 2020 տարուան հռչակագիրը։ 

ԿԻՐԱԿԻ, 19 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020: Ա. ԶԿՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց ու քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք Աբղ. Տէր Կարապետեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 26 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2020: Բ. ԶԿՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց ու քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան: 




