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ՁԹ. ՏԱՐԻ 2020  ԱՊՐԻԼ ¨ ՄԱՅԻՍ ԹԻՒ 4-5 

 

ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ 

«ՔԱՋԱԼԵՐՈՒԵՑԷ՛Ք, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ 

ԵՍ ՅԱՂԹԵՑԻ ԱՇԽԱՐՀԻՆ»
*
 

Աջսնրլնճ Ովբթմ բեոթ Գնհանէ՟ նրհհնրգժե ՟պ՟չ, թվ ՟յ՟խգվս-

մգվնրմ ռ՟իմ նր ՟մնվնյնրէթրմզ սգջմգժնռ, խ’զջե. «Այի՟վծթ ռվ՟ճ մգ-

հնրէթրմ ոթսթ նրմգմ՟ւ, ՠ՟ճտ ւ՟չ՟ժգվնրգտե՛ւ, նվնռծգսգր գջ ճ՟հէգտթ 

՟յի՟վծթմ» (Յծ 16.33)։  

Աջսնրլնճ Ովբթմ ղ՟վբգհ՟տ՟լ եվ գվխվ՟րնվ մո՟ս՟խմգվնր նր մթր-

է՟խ՟մ յ՟ծգվնր ռվ՟ճ ծթղմնր՟լ ՟յի՟վծթ ղ՟վբ՟խգբվնմ ծ՟ղ՟խ՟վազ 

ւ՟մբգժնր գր ծ՟ջս՟սգժնր՝ գվխմ՟ճթմ ձյղ՟վսնրէթրմմգվնրմ ռվ՟ճ ծթղ-

մնր՟լ Աջսնր՟լ՟խգբվնմ ծ՟ղ՟խ՟վազ։ Ամ ՟յի՟վծ գխ՟լ եվ ՟մ՟պ՟խ 

բ՟վկ՟լ ղ՟վբզ ռգվ՟բ՟վկմգժնր թվ Եվխմ՟րնվ Հփվ։ Քվթջսնջ թվ ի՟շնռ 

նր ճ՟վնրէգ՟ղՠ թվ՟անվլգտ թվ ՟պ՟ւգժնրէթրմզ՝ ճ՟հէգտ ՟յի՟վծթմ նր 

գվխվթ ռվ՟ճ ծթղմգտ գվխթմւթ է՟ա՟րնվնրէթրմզ։ 

Աջսնրլնճ Ովբրնճմ ՟յ՟խգվսմգվզ՝ Բգէհգծեղթ ձ՟ղՠնռ ՟յի՟վծթմ 

ճ՟ճսմնր՟լ ձյղ՟վսնրէթրմմգվնռ նր ՟վըեւմգվնռ դթմնր՟լ գր Քվթջսնջթ 

-------------------------------- 
*
 Սնճմ ավնրէթրմզ իս՟տնրղմ ե Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ավ՟ղ Ա. Վգծ՟ց՟պ Հ՟ճվ՟ոգսթմ, Սնրվՠ 

Յ՟վնրէգ՟մ սփմթմ ՟պթէնռ ՟վս՟ջ՟մ՟լ ո՟սա՟ղթմ, Կթվ՟խթ, 12 Աովթժթմ, Ամէթժ-

թ՟ջ։ 
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ի՟շնռ նր ճ՟վնրէգ՟ղՠ ծդփվ՟տ՟լ ճ՟հէ՟ծ՟վգտթմ ՟յի՟վծթ ս՟ամ՟ո-

մգվմ նր շ՟վթւմգվզ՝ ղ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւթմ ղեչ տ՟մգժնռ ջգվղգվզ գվխմւթ 

՟վւ՟ճնրէգ՟մ։ 

Քվթջսնջթ Արգս՟վ՟մզ ՟յի՟վծ ս՟մգժնր ծ՟ր՟սւթ ճ՟մկմ՟պնրէգ-

մեմ ղհնր՟լ, գխգհգտրնճ ծ՟ճվգվմ նր ջնրվՠգվզ ցնէնվխ՟ժթտ ՟յի՟վծթմ 

ղեչ ւ՟չփվեմ ռխ՟ճգտթմ դՔվթջսնջ, Փվխթշզ ՟յի՟վծթմ՝ բ՟պմ՟ժնռ ճ՟րթ-

սգմ՟խ՟մ ձյղ՟վսնրէթրմմգվնր ո՟սա՟ղ՟իփջմգվզ մն՛ճմթջխ ՟վգ՟մ մ՟-

ծ՟ս՟խնրէգ՟ղՠ։ 

Ած՟րնվ ծ՟ժ՟լ՟մւմգվնր գմէ՟վխնր՟լ գխգհգտթմ, թվ նհչ ո՟սղնր-

էգ՟մ զմէ՟տւթմ գր ղթմշգր մգվխ՟ճ ը՟ղ՟մ՟խմգվզ, Քվթջսնջթ ի՟շթմ նր 

ճ՟վնրէգ՟մ ճ՟հէ՟մ՟խնռ ափսգոմբնր՟լ ղմ՟տ ծդփվ՝ Արգս՟վ՟մթ ճ՟րթ-

սգմ՟խ՟մ ո՟սա՟ղզ ՟յի՟վծթմ ս՟մգժնր թվ ՟պ՟ւգժնրէգ՟ղՠ։ 

Ննճմոեջ մ՟՛գր Հ՟ճ Եխգհգտթմ. ռխ՟՛ճ ՟վթրմնռ նր ս՟պ՟ո՟մւնռ ժգ-

տնրմ թվ բ՟վ՟րնվ ո՟սղնրէթրմզ։ Ավբ՟վգր, թվ ընհնռնրվբթ խգ՟մւթմ 

ղեչ խգմբ՟մթ մգվխ՟ճնրէթրմ բ՟վկ՟լ, ՟մնվ ս՟ամ՟ոմգվնրմ նր գվխնրմւ-

մգվնրմ ծգս թմւդթմւ մնճմ՟տնրտ՟լ, ՟ւջնվթ նր տգհ՟ջո՟մնրէգ՟մ ձ՟ղ-

ՠեմ ւ՟ժ՟լ ղգվ գխգհգտթմ ժջգտ կ՟ճմզ Քվթջսնջթմ՝ ղթ՛ ռ՟իմ՟ւ, ւ՟չ՟-

ժգվնրգտե՛ւ, նվնռծգսգր գջ ճ՟հէգտթ ՟յի՟վծթմ։ 

Սթվգժթ՛ ծ՟ճնվբթմգվ, 

Աճջփվ, ձամ՟ը՟ղթ ղեչ ասմնրնհ ՟յի՟վծթմ ղեչ, Յ՟վնրտգ՟ժ Քվթջ-

սնջթ ճ՟հէ՟մ՟խնռ ծդփվ՟տ՟լ Հ՟ճ Եխգհգտթմ մն՛ճմ ո՟սա՟ղզ խզ ցն-

ի՟մտե ղգվ ընհնռնրվբթմ.- 

Ք՟չ՟ժգվնրգտե՛ւ, ղթ՛ ճնրջ՟ծ՟սթւ, նվնռծգսգր Քվթջսնջ ղգվ Տեվզ 

ճ՟հէգ՛տ ՟յի՟վծթ շ՟վթմ, ղգհւթմ նր ղ՟ծնր՟մ։ 

Աջսնրլնճ մգվխ՟ճնրէթրմզ ՟ովգտե՛ւ կգվ խգ՟մւթմ ղեչ՝ ՠ՟վթմ ղս՟-

լգժնռ նր ՠ՟վթւ խ՟ս՟վգժնռ, կգվ մղ՟մթմ փամգժնռ։ 

Չղնպմ՟ւ գվՠգւ, նվ Աջսնր՟լ թվ Մթ՟լթմ Ովբթմ ՟յի՟վծ հվխգտ 

ղգդթ՛ ծ՟ղ՟վ, նվնռծգսգր ջթվգտ ղգդ (Յծ 3.16)։  Քվթջսնջ ծվ՟յ՟անվ-

լգտ, ւ՟վնդգտ, ի՟շնրգտ՟ր նր ճ՟վնրէթրմ ՟պ՟ր ղգվ ցվխնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ։ 

Զփվ՟տնրտե՛ւ կգվ ծ՟ր՟սւզ նր ՟ղվ՟տնրտեւ կգվ ճնճջզ, նվնռծգսգր 

գվՠ Աջսնրլնճ ծգս գմւ՝ Աջսնր՟լ ղգդթ ծգս ե ղգվ խգ՟մւթ ՠնժնվ փվգ-

վնրմ գր ՠնժնվ ո՟ճղ՟մմգվնրմ ղեչ։ 

Յթյգտեւ, նվ Քվթջսնջ թվ ՟վթրմնռ ղգդ ամգտ (Գվլ 20.28) նր ղգդ Աջ-

սնրլնճ նվբգաթվ դ՟ր՟խզ բ՟վկնրտ։ Ըժժ՟մւ ծմ՟դ՟մբ դ՟ր՟խզ ղգդթ 

ո՟յսո՟մ նր ո՟ծ՟ո՟մ ղգվ Եվխմ՟րնվ Հփվ։ 

Յ՟վնրտգ՟ժ Քվթջսնջ ՟յի՟վծթմ շ՟վզ ճ՟հէգժնռ, ղգվ ՟պչգր ՠ՟տ՟ր 

ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւթ նր ցվխնրէգ՟մ ձ՟ղՠ՟մ։ Ք՟ժգ՛մւ ՟ճջ ձ՟ղՠեմ՝ ծգ-

պնր ղմ՟ժնռ ղգդ բեոթ ՟յի՟վծթ ղնժնրէթրմմգվզ ՟պ՟չմնվբնհ ձ՟ղՠ՟մգ-

վեմ։ Ք՟ժգ՛մւ ՟ճջ ձ՟ղՠեմ՝ ռգվ՟մնվնա ծ՟ր՟սւնռ նր ճնճջնռ։ 
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Մգվ Տթվնչ Յթջնրջ Քվթջսնջթ Յ՟վնրէգ՟մ սփմթմ ՟պթէնռ, Մգլթ 

Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ Ամէթժթ՟ջթ Մ՟ճվ՟ռ՟մւեմ ծ՟ճվ՟ոգ-

ս՟խ՟մ փվծմնրէգ՟ղՠ նր ծ՟ճվ՟խ՟մ չգվղ ջթվնռ խ’նհչնրմգմւ ղգվ ընհն-

ռնրվբթ ջթվգժթ դ՟ր՟խմգվզ՝ 

Քվթջսնջ Յ՟վգ՟ր թ ղգպգժնտ, 

Օվծմգ՟ժ ե ճ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ։ 

Հ՟ճվ՟ոգս՟խ՟մ փվծմնրէգ՟ղՠ խ’նհչնրմգմւ Հ՟ճ՟ջս՟մթ Հ՟մվ՟ոգ-

սնրէգ՟մ Վջգղ՟յնրւ Ն՟ի՟ա՟ծ Ավղեմ Ս՟վաթջգ՟մզ նր Վջգղ՟յնրւ 

Վ՟վշ՟ոգս Նթխնժ Փ՟յթմգ՟մզ, թմշոեջ մ՟գր Ավտ՟իթ Հ՟մվ՟ոգսնր-

էգ՟մ Վջգղ՟յնրւ մ՟ի՟ա՟ծ Բ՟խփ Ս՟ծ՟խգ՟մզ, ղ՟հէգժնռ թվգմտ ծ՟ճվգ-

մ՟մնրեվ թվ՟անվլնրղմգվնռ ժգտնրմ լ՟պ՟ճնրէթրմ։ 

Եհՠ՟ճվ՟խ՟մ չգվղ ջթվնռ խ’նհչնրմգմւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գ՟վգաթմ Բ. Աղգ-

մ՟ճմ Հ՟ճնտ Կ՟էնհթխնջզ, ղ՟հէգժնռ գխգհգտ՟յեմ լ՟պ՟ճնրէգ՟ղՠ ծ՟-

վնրջս գվխ՟վ ա՟ծ՟խ՟ժնրէթրմ։ Կ’նհչնրմգմւ մ՟գր Եվնրջ՟հեղթ Հ՟ճնտ 

Պ՟սվթ՟վւ Աղգմ՟ո՟սթր Տ. Ննրվծ՟մ Ավւ. Մ՟մնրխգ՟մզ գր Կնջս՟մբ-

մնրոնժջնճ Հ՟ճնտ Պ՟սվթ՟վւ Աղգմ՟ո՟սթր Տ. Ս՟ծ՟խ Ավւ. Մ՟յ՟ժգ՟մզ, 

ղ՟հէգժնռ թվգմտ ՠգհղմ՟րնվ լ՟պ՟ճնրէթրմ Հ՟ճ Եխգհգտրնճ ՟մբ՟ջս՟մեմ 

մգվջ։ 

Հ՟ճվ՟ոգս՟խ՟մ փվծմնրէգ՟ղՠ նր ծ՟ճվ՟խ՟մ չգվղ ջթվնռ խ’նհչնր-

մգմւ Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ Թգղ՟խ՟ժ Ապ՟չմնվբմգ-

վզ, ծնագրնվ բ՟ջզ, Ադա՟ճթմ թյի՟մնրէթրմմգվզ, ղգվ ընհնռնրվբթ խգ՟մ-

ւթմ ղեչ անվլնհ խ՟դղ՟խգվոնրէթրմմգվմ նր ղթնրէթրմմգվզ, ՟հփէգժնռ 

՟պ Յ՟վնրտգ՟ժ Քվթջսնջ, նվ թվգմտ գխգհգտ՟յեմ նր ՟դա՟մնրեվ ՟պ՟ւգ-

ժնրէթրմզ ՟վբթրմ՟րնվե մնվ ճ՟չնհնրէթրմմգվնռ։ 

Սթվգժթ՛ դ՟ր՟խմգվ ծ՟ճ ընհնռնրվբթ, 

Եխեւ Սնրվՠ Զ՟սխնր՟մ ՟պ՟րփսնրմ ՟հփէգմւ ղթ՟ջթմ, նվ շ՟վթմ նր 

ղգհւթմ բեղ թվ ծվ՟յ՟ց՟պ ճ՟վնրէգ՟ղՠ ճ՟հէ՟մ՟խ ս՟վ՟լ ղգվ Տեվզ 

Յթջնրջ Քվթջսնջ ՟յի՟վծեմ ծգպ՟տմե շ՟վ նր շ՟վթւ, ծթր՟մբմգվնրմ 

՟պնհչնրէթրմ նր անվլնտ ճ՟չնհնրէթրմ ո՟վագրե գր ղգվ խգ՟մւզ ժգտմե 

գվխմ՟ճթմ յմնվծմգվնռ նր ՠ՟վթւմգվնռ։ 
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ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՑԱՐԴ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ* 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տ. Թորգոմ Վրդ. Տօնոյեանին, վարդապետական Լանջախաչ  
կրելու իրաւունք ստանալուն առթիւ) 

Ի գնահատութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս Ձեր մատուցած ծա-
ռայութիւններուն՝ որպէս Վարիչ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բա-
ժանմունքին, ինչպէս նաեւ որպէս Խմբավար Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի» 
երգչախումբին, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք 

ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ  ԼԱՆՋԱԽԱՉ  կրելու իրաւունք: 

Վստահ ենք, որ Աստուծոյ օրհնութեամբ պիտի շարունակէք Ձեր նուիրեալ 
գործունէութիւնը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ճամբով Ձեր ծա-
ռայութիւնը մատուցելով մեր հաւատացեալ ժողովուրդին: 

Կ’օրհնենք Ձեզ, եւ կ’աղօթենք որ Ամենաբարին Աստուած ֆիզիքապէս ու 

հոգեպէս զօրացնէ Ձեզ Իր շնորհաց հեղումովը Ձեր անձին վրայ, որպէսզի 

վերանորոգ խանդով շարունակէք Ձեր հոգեւոր առաքելութիւնը, եւ կարենաք 

մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի բառերով ըսել «Ծառայք անպիտանք եմք, զոր 

պարտէաքն առնել՝ արարաք» (ՂՈՒԿԱՍ ԺԷ. 10): 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 

-------------------------------- 
* Յնրմնր՟վ 2010-թ էթրնռ ջխջ՟մւ ծվ՟ս՟վ՟խգժ Ս. Աէնպնճջ Վգծ՟ց՟պ Հ՟ճվ՟ոգս՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ավ՟ղ Ա. Կ՟էնհթխնջթ Կնմբ՟խմգվնր ծ՟ր՟ւ՟լնմ, ջխջգ՟ժ 1995 էնր՟խ՟-

մեմ։ Սնճմ յ՟վւզ յ՟վնրմ՟խնրէթրմմ ե զմբծ՟մնրվ ծ՟ր՟ւ՟լնճթմ։  ԽՄԲ.։ 
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Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8-ն Օգոստոսի,  2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՃԵ. 
 
 

¡ ¡ ¡ 

 

 

 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տ. Մեսրոպ Վրդ. Սարգիսեանին, վարդապետական Լանջախաչ  
կրելու իրաւունք ստանալուն առթիւ) 

Ի գնահատութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս Ձեր մատուցած ծա-
ռայութիւններուն՝ որպէս Գաւազանակիր, եւ յատկապէս վերջին երկու տարի-
ներուն որպէս Վարիչ Երիտասարդական Բաժանմունքին, այսու Հայրապե-
տական Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ  ԼԱՆՋԱԽԱՉ  

կրելու իրաւունք: 

Վստահ ենք, որ Աստուծոյ օրհնութեամբ պիտի շարունակէք Ձեր նուիրեալ 
գործունէութիւնը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ճամբով Ձեր ծա-
ռայութիւնը մատուցելով մեր հաւատացեալ ժողովուրդին: 

Կ’օրհնենք Ձեզ, եւ կ’աղօթենք որ Ամենաբարին Աստուած ֆիզիքապէս ու 
հոգեպէս զօրացնէ Ձեզ Իր շնորհաց հեղումովը Ձեր անձին վրայ, որպէսզի 
վերանորոգ խանդով շարունակէք Ձեր հոգեւոր առաքելութիւնը, եւ կարենաք 
մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի բառերով ըսել «Ծառայք անպիտանք եմք, զոր 
պարտէաքն առնել՝ արարաք» (ՂՈՒԿԱՍ ԺԷ. 10): 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

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

¡ ¡ ¡ 
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ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տ. Սահակ Վրդ. Եմիշեանին, վարդապետական  
Լանջախաչ կրելու իրաւունք ստանալուն առթիւ) 

Ի գնահատութիւն հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս Ձեր մատուցած ծա-
ռայութիւններուն՝ Մայրավանքէն ներս, թէ այժմ Յունաստանի թեմին մէջ, 
որպէս Հոգեւոր Հովիւ Սելանիկի հայոց, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ 
Ձեզի կը շնորհենք ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ  ԼԱՆՋԱԽԱՉ  կրելու իրաւունք: 

Վստահ ենք, որ Աստուծոյ օրհնութեամբ պիտի շարունակէք Ձեր նուիրեալ 
գործունէութիւնը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ճամբով Ձեր ծա-
ռայութիւնը մատուցելով մեր հաւատացեալ ժողովուրդին: 

Կ’օրհնենք Ձեզ, եւ կ’աղօթենք որ Ամենաբարին Աստուած ֆիզիքապէս ու 
հոգեպէս զօրացնէ Ձեզ Իր շնորհաց հեղումովը Ձեր անձին վրայ, որպէսզի 
վերանորոգ խանդով շարունակէք Ձեր հոգեւոր առաքելութիւնը, եւ կարենաք 
մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի բառերով ըսել «Ծառայք անպիտանք եմք, զոր 
պարտէաքն առնել՝ արարաք» (ՂՈՒԿԱՍ ԺԷ. 10): 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

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

¡ ¡ ¡ 
 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Գերշ. Տ. Սուրէն Արք. Գաթարոյեանին) 

Ուրախութեամբ իմացանք Քանատայի հայոց Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. 
Խաժակ Արք. Յակոբեանէն, որ յառաջիկայ օրերուն Մոնթրէալի մէջ պիտի 
նշուի Ձեր ձեռնադրութեան 50-ամեակը: Վստահ ենք, որ Ձեր կեանքի այս 

կարեւոր հանգրուանը Ձեզ պիտի մղէ մտածելու՝ թէ որպէս Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբան ի՞նչ ըրիք ու ի՞նչ տուիք մեր Սուրբ 
Աթոռին ճամբով հայ եկեղեցւոյ ու հայ ժողովուրդին: Բնականաբար, նաեւ 
անոնք, որոնք Ձեզ մօտէն ճանչցան ու հետեւեցան Ձեր ծառայական ճամբուն, 
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այս առիթով պիտի վկայեն, թէ Ձեր յիսնամեայ ծառայութիւնը կատարեցիք 
ամբողջական նուիրումով ու խոր նախանձախնդրութեամբ:  

Արդարեւ, հետեւած ըլլալով Ձեր յիսնամեայ ծառայութեան բոլոր հանգըր-
ուաններուն, Անթիլիասի Մայրավանքէն մինչեւ Մոնթրէալ ու ապա Հալէպ, եւ 
վերջին տարիներուն՝ դարձեալ Մոնթրէալ, կրնանք անվարան հաստատել, որ 
դուք Ձեր կեանքի վարքագծով, Ձեր ծառայութեան որակով ու մեր Սուրբ Աթո-
ռին նկատմամբ Ձեր ունեցած ամուր հաւատարմութեամբ, լիովին արժեւորեցիք 
Ձեր կոչումը, որպէս հայ եկեղեցւոյ հոգեւորական ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան միաբան: Հոգեւորականի փառքն ու պատիւը կը կերտուին 
անոր անանձնական ծառայութեամբ: Դուք այդ փառքին ու պատիւին արժանա-
ցաք մեր Սուրբ Աթոռի հաւատքի առաքելութեան ու ազգային ծառայութեան 
բերած Ձեր ամբողջանուէր յանձնառութեամբ ու գործօն մասնակցութեամբ:  

Այս առիթով, Մեծի Տանն Կիլիկիիոյ Կաթողիկոսութեան Մայրավանքէն 
Ձեզի կը փոխանցենք Մեր հայրական սէրն ու բարձր գնահատանքը: Կ’աղօ-
թենք առ Աստուած, որ միշտ առողջ պահէ Ձեզ եւ առաւել խանդ պարգեւէ Ձեզի, 
որպէսզի կարենաք վերանորոգ հաւատքով շարունակել Ձեր ծառայութիւնը մեր 
սուրբ եկեղեցւոյ ու պատուական ժողովուրդին: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
 
Տուաւ Օրհնութեան Գիրս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8-ն Յունիս 2012 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ. 
 
 

¡ ¡ ¡ 
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ԸՆԿԵՐԱ-ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 

Ո՞Վ ԵՍ ԴՈՒՆ, ՈՐ ԿԸ ԴԱՏԵՍ 

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 

ներկայութիւն է աշխարհի բոլոր կողմերը եւ մեր ժողովուրդի զաւակները  

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 
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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։  

 

Նո՟ս՟խզ 

Հասկնալու եւ գնահատելու համար բարոյական յարաբերականութիւնը 

եւ տեսնելու, թէ ինչո՛ւ Աստուծոյ գոյութիւնը բարոյական դատաստաններ 

կատարելու միակ հիմքն է։ 

 

Նխ՟սթ ՟պմնրգժթւ խ՟վգրնվ գվգրնճէմգվ 

1) Յարաբերական բարոյականութեան եւ բացարձակ բարոյականու-

թեան տարբերութիւնը։ 

2) Ինչպէ՞ս գիտնալ յարաբերականութեան երեք մահացու թերութիւն-

ները։ 

3) Աստուծոյ գոյութիւնը բարոյականութեան համար հայթայթուած 

միակ հաստատուն հիմքն է։ 

4) Հինգ պատճառներ, թէ ինչո՛ւ կրնանք վստահիլ Աստուծոյ գոյութեան։ 

5) Աստուածաշունչը Քրիստոսի հետեւորդներուն կը հրահանգէ որ դա-

տեն։ 

6) Ռազմավարութիւններ՝ որպէս քրիստոնեաներ մենք ի՛նչպէս պէտք է 

վարուինք ու պատասխանենք մերօրեայ հանդուրժող մշակոյթին ու աշխար-

հին մէջ։ 

Matrix տեսերիզը երբ կը սկսի, այնտեղ ի յայտ կու գայ, թէ ինչպէս 

մարդկային ցեղը խաբուած է խումբ մը արհեստական խելացի եւ ինքնաշ-

խատ մեքենաներու կողմէ։ 

Մեքենաները մարդոց մարմինները կը հաւաքեն մարտկոցի (battery 

power) ուժի համար, իսկ անոնց մտքերը հակակշռի տակ կÿառնեն մտային 

յատուկ կեղծումով մը, որ ծանօթ է իբրեւ՝ Matrix: Մեքենաներու ճամբով 

իրենց միտքը ղեկավարուած ըլլալուն պատճառով՝ մարդիկ խաբուած են, 

որ իրենց ըմբռնած աշխարհը իրականութիւն է։ Իրողութեան մէջ, սակայն, 

անոնք ոչ մէկ գաղափար ունին, որ իրենց ամբողջ աշխարհը խաբկանք մըն 

է։ Բայց, դասալիք խումբ մը մարդիկ կը յաջողին փախուստ տալ Matrix-ի 

կեղծ իրականութենէն եւ կը փորձեն մնացեալ մարդոց միտքը ազատագրել:  
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Նէոյին (գլխաւոր դերասանին) ընտրութիւն կը տրուի փախչելու 

Matrix-էն, բայց ան կÿերկմտի, որովհետեւ իրեն ծանօթ ամէն ինչ հակառակը 

կը թելադրէ, այսինքն՝ թէ Matrix-ը իրական է։ Ատով հանդերձ, անոր մէջ 

ծարաւ մը կÿարթննայ, որ զինք դէպի ճշմարտութիւն կը մղէ։ Վերջնականա-

պէս ազատագրուելու որոշումը առնելէ ետք, ան զարմանքով դարձեալ կը 

նայի այն աշխարհին, որ իր աչքերուն առջեւ գծագրուած էր։ 

Նոյնպէս ալ աշխարհ մը կայ, որ քու աչքերուդ առջեւ պարզուած է: Այդ 

աշխարհը յարաբերական բարոյականութեան աշխարհն է։ Սոյն աշխարհա-

հայեացքն է, որ նոր սերունդին մտածելակերպը ձեւաւորած է, թէեւ շատեր 

նոյնիսկ չեն անդրադառնար այդ իրողութեան։ 

Թոյլ տուէք բացատրեմ։ 

Ամիսներ առաջ երիտասարդութեան կը դասախօսէի սեռականութեան 

մասին։ Դասախօսութեան կիսուն, աղջիկ մը միջամտեց եւ յաճախ երիտա-

սարդութեան կողմէ օգտագործուող հինգ բառերը արձագանգեց, ըսելով. 

«Who are you to judge?» [Ո՞վ ես, որ կը դատես], ուրիշ խօսքով՝ ան ըսել 

կÿուզէր, որ անձնապէս բարոյական դատաստան կատարելու իրաւունք չու-

նիմ, որովհետեւ բոլոր տեսութիւններն ալ հաւասարապէս ընդունելի են։  

Այս աղջիկը, մնացեալ սերունդին նման, մեծցած ու դաստիարակուած 

էր այնպիսի յարաբերական բարոյականութեան մշակոյթի մը մէջ, որ ինք-

զինք կը գնահատէր ու կÿարժեւորէր բազմաթիւ ճշմարտութիւններ ընդու-

նելուն համար։ 

Այս սերունդը այնպէս դաստիարակուած է, որ բոլոր հաւատալիքներուն 

նկատմամբ հանդուրժող ըլլայ, դատաստան չկատարէ, չքննադատէ եւ նոյն-

իսկ չմտածէ, որ կայ ճամբայ մը՝ միւսէն աւելի լաւ ու աւելի բարի։ Դժբախ-

տութիւնն այն է, որ հազիւ յայտարարես, թէ ճշմարտութիւնը ունիս կամ 

գիտես, շուտով այս ընկերութեան կողմէ իբրեւ ամբարտաւան եւ դատողա-

կան անձ կÿորակուիս։  

Իրականութեան մէջ, սեռային յարաբերութեան մասին բարոյական դա-

տաստան ընելու իմ համարձակութիւնս մեծապէս անհանգստացուցիչ էր 

այս երիտասարդ աղջկան համար, որովհետեւ յարաբերական բարոյականու-

թիւնը լրատուութեան եւ դաստիարակութեան համակարգին մէջ խոր 

կերպով արմատացած էր: Երիտասարդներէն շատեր չէին անդրադառնար, 

թէ այդ սխալ աշխարհահայեացքը թափանցած էր իրենց մտածողութեան 

մէջ։ 

Ուսուցչապետ Allen Bloom, որ The Closing of the American Mind գրքին 

հեղինակն է, հետեւեալը կը գրէ. «Մէկ բան կայ, որուն ոեւէ ուսուցչապետ 

բացարձակապէս կրնայ վստահ ըլլալ, որ գրեթէ ամէն համալսարան մուտք 

գործող աշակերտ կը հաւատայ կամ կÿըսէ, թէ ինք կը հաւատայ, որ ճշմար-

տութիւնը յարաբերական է։ Աշակերտները անշուշտ, չեն կրնար պաշտպա-

նել իրենց տեսակէտը։ Ասիկա բան մըն է, որուն միջոցաւ դաստիարակուած 

եւ ուսուցանուած են»: 



180  ՀԱՍԿ ԱՊՐԻԼ ¨ ՄԱՅԻՍ 2020 

 

Matrix-ի մէջ կատարուած պայքարին պէս կատաղի պայքար մը կայ այս-

օր։ Այս պայքարը մարդոց եւ մեքենաներու միջեւ չէ, այլ յարաբերական 

բարոյականութեան կառչողներուն եւ բացարձակ ճշմարտութեան հաւատա-

ցողներուն միջեւ է։ Ասիկա պայքար մըն է, որ կը մղուի նոր սերունդի հոգի-

ներուն մէջ։  

Իսկ, ի՛նչ կը վերաբերի քեզի։ Արդեօք ունի՞ս ճշմարտութեան հասնելու 

կարօտը, փափաքն ու ծարաւը։։ 

 

ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴԴԷՄ ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ  

Պատկերացուր բազմաթիւ ինքնաշարժներու արկածը, որ տեղի կÿունե-

նայ դպրոցիդ մօտ, խաչմերուկին վրայ։ Արկածէն անմիջապէս ետք, բոլոր 

խումբերը հաւաքուելով՝ իրենց ուրոյն տեսակէտը կը բաժնեն։ Մէկը կÿըսէ. 

«Դուն իմ դիմացս կտրեցիր», ուրիշ մը կÿըսէ. «Ճամբու իրաւունքը իմս էր», 

երրորդ մը կÿըսէ. «Չե՞ս գիտեր, որ կարմիր ճրագը կանգ առնել կը նշա-

նակէ», եւ այլն։ Նոյնիսկ ճամբէն անցորդները, որոնք կը տեսնեն արկածը, 

իրենց սեփական տեսակէտերը կը պարզեն։ Ապա, թերեւս, ի վերջոյ յանցա-

ւորը յառաջ գալով կը խոստովանի՝ ըսելով. «Ես եմ յանցաւորը, որովհետեւ 

ձեռքս երկարեցի անջատելու համար ձայնասփիւռը եւ այդ պատճառով 

ինքնաշարժին վրայ ունեցած հաւասարակշիռս կորսնցուցի…»: 

Հակառակ կշռադատումներուն, մէկ բան յստակ է, որ արկած մը պատա-

հած է եւ կարճ ժամանակի մը ընթացքին ճշմարտութիւնը պիտի գիտցուի։ 

Կը հաւատանք, որ արկածին գծով առարկայական ճշմարտութիւն մը կայ։ Ի 

վերջոյ, արկածին մասին նկարագրական մը պիտի երեւան գայ, որ կը 

համապատասխանէ իրականութեան։ Նոյն ձեւով ալ մենք մեր կեանքը կÿապ-

րինք այնպէս որ բացարձակ ճշմարտութիւնը իրական է, միայն թէ կարե-

նայինք յայտնաբերել զայն։ Մենք մեր լաւագոյնը կÿընենք հասնելու համար 

ճշմարտութեան եւ ապա ըստ այդմ կÿապրինք։ 

Իսկ, ի՛նչ կը վերաբերի յարաբերականութեան հաւատացողին: Այդպի-

սիին համար չկան ճշմարտութիւններ, որոնք կը կիրարկուին բոլոր մար-

դոց, ժամանակի եւ տեղի համար։ Այդպիսին կը վիճի՝ ըսելով, թէ այնքան 

ատեն, որ իւրաքանչիւր խումբ տարբեր տեսակէտ ունի, ապա արկածին վե-

րաբերեալ ճշմարտութիւնը չի կրնար գիտցուիլ։ Իրականութեան մէջ, ու-

րիշներ ալ կրնան վիճիլ՝ ըսելով, թէ նոյնիսկ չեն կրնար վստահ ըլլալ, որ 

արկածը իրօք պատահեր է։ 

Յարաբերականութեան հակողը՝ աշխարհը դիտելով, հետեւեալ պարզ 

եզրակացութեան կը յանգի. «Անհաշիւ անհամաձայնութիւններ կան բազմա-

թիւ բաներու մասին, որոնք կու գան  ցոյց տալու, թէ ճշմարտութիւնը չի 

կրնար բացարձակ ըլլալ։ Այնքան ատեն, որ մարդիկ բուռն կերպով անհա-

մաձայն կÿըլլան հարցերու շուրջ, ինչպէս բարոյականութիւն, քաղաքակա-

նութիւն եւ կրօն, միթէ ինքնահաւանութիւն չէ՞ յայտարարել, որ մէկ տե-
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սակէտը ճիշդ է, իսկ միւս բոլորը սխալ են»: Այս հաստատումը յարաբե-

րական բարոյականութեան կիրառում մը կը թուի ըլլալ, բայց մարդոց 

մեծամասնութիւնը կը ձախողի ամբողջապէս ըմբռնել այն ցնցիչ հետե-

ւանքները, որոնք կը յաջորդեն յարաբերականութիւնը իբրեւ բարոյակա-

նութեան հիմք ընդունելուն։ 

Երիտասարդութեան մեծամասնութիւնը, որոնք կը յայտարարեն, թէ 

պէտք չէ դատենք, կը ձախողին ըմբռնել իրենց մերժումին դիտակէտը։ Բա-

րոյական դատողութիւն կատարելու մեր կարողութիւնը երբ կորսնցնենք, 

այլեւս չենք կրնար զանազանել մայր Թերեզայի եւ Հիթլերի կատարած 

արարքներուն միջեւ տարբերութիւնը։ 

Ինչպէ՞ս կրնանք ըսել, որ երկու տարեկան մանուկը քմահաճոյքի համար 

չարչարելն ու տանջելը ճիշդ է կամ սխալ։  

Ինչպէ՞ս կրնանք զանազանել չարն ու բարին։  

Երիտասարդներ երբ բարոյական դատաստան ընելու իրաւունքէն կը զի-

ջին, շատ աւելին կը կորսնցնեն՝ քան կրնան երեւակայել։ 

Ասիկա ինծի համար ապացուցուեցաւ, երբ տարիներ առաջ հօրս հետ 

երկխօսութիւն մը ունեցայ։ Երիտասարդութեանս, առիթով մը ծնողքիս 

հետ միասին Shindler’s List շարժապատկերը դիտելու գացի։ Երբ սրահէն 

դուրս ելանք, բազմահարիւր մարդիկ մեկնաբանութիւններ ըրին գերմանա-

ցի նացիներուն կատարած անմարդկային եւ գազանաբարոյ պատուհասնե-

րուն մասին։ Մարդիկ խօսեցան, թէ որքա՛ն չար էին նացիները եւ անմարդ-

կային վերաբերմունք ցուցաբերեցին մարդոց նկատմամբ։  

Հայրս ինծի դառնալով ըսաւ. «Տղա՛ս, դուն կը հաւատա՞ս, որ մարդու 

հրկիզումը բարոյականօրէն սխալ էր», եւ ես անմիջապէս պատասխանեցի. 

«Անշու՛շտ որ սխալ էր», հայրս շարունակեց. «Շարժապատկերի սրահէն 

դուրս եկող մարդոց մեծամասնութիւնը պիտի ըսէ, որ ատիկա սխալ էր։ 

Բայց ի՞նչ հիման վրայ կը կատարեն այդ դատաստանը։ Կրնա՞ն ըսել, թէ 

ինչո՛ւ սխալ էր։ Դո՛ւն կրնա՞ս ըսել, թէ ինչո՛ւ սխալ էր»: Թէեւ փորձեցի լա-

ւագոյնս կատարել, բայց շփոթած էի։ Գիտէի, որ Աստուածաշունչը կÿըսէ 

սպաննելը մեղք է ու սխալ, բայց չէի գիտեր թէ ինչո՛ւ։ Ես ինծի հարց տուի, 

ո՞վ եմ ես, որ դատեմ արարքները այն մարդոց, որոնք ուրիշ ժամանակի եւ 

մշակոյթի կը պատկանին։ 

Մինչ դէպի սրճարան մը կÿուղղուէինք, հայրս սկսաւ ինծի հետ կիսել 

կարգ մը շահեկան դասեր, որոնք բնաւ չեմ մոռնար։ Ան ըսաւ, թէ շատեր 

Ամերիկայի մէջ բարոյական այն տեսակէտին համոզուած են, որ «յարաբե-

րական բարոյականութիւն» կը կոչուի, ուրիշ խօսքով՝ անոնք կը հաւատան, 

թէ այն՝ ինչ որ այդ մշակոյթին մէջ ընդունելի է՝ բարոյական է։ Եթէ տուեալ 

մշակոյթին պատկանող մարդոց մեծամասնութիւնը ըսեն, որ այս բանը 

ճիշդ է՝ ճիշդ է։ Ան շարունակեց՝ ըսելով, թէ այդ պատճառով ալ բազմաթիւ 

ամերիկացիներ պիտի ըսեն, թէ վիժումը ճիշդ է եւ ընդունելի, որովհետեւ 

բնակչութեան մեծամասնութիւնը, երեսփոխանական ու ծերակոյտի ժողո-
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վը, ինչպէս նաեւ բարձրագոյն վեհաժողովը ընդունած են ատիկա։ Ուստի, 

եթէ մեծամասնութիւնը կը մտածէ, որ ատիկա ճիշդ է եւ ընդունելի երե-

ւոյթ, ապա պէտք է որ ճիշդ ըլլայ, բայց շատ լուրջ խնդիր մը կայ այս մտա-

ծողութեան մէջ։ Եթէ ատիկա ճիշդ է, ապա ինչպէ՞ս կրնանք ըսել, որ այս-

քան միլիոն հրեաներու ողջակիզումը սխալ էր։ Իրականութեան մէջ գերմա-

նացի նացիներն ալ, իբրեւ պաշտպանողական, այդ վիճաբանութիւնը յա-

ռաջ քշեցին Նիւրեմպերկի դատավարութեան ժամանակ։ 

Անոնք պատճառաբանեցին՝ ըսելով. «Ի՞նչպէս կÿըլլայ, որ դուք տարբեր 

մշակոյթի պատկանելով՝ կը դատապարտէք մեզ, երբ մեր մշակոյթը կ’արտօ-

նէ մեզի ատիկա ընել»: Իրենց դատապարտութեան ատեն աշխարհի ղեկա-

վարները ըսին, որ մշակոյթէն անդին եւ վեր, ճիշդը եւ սխալը որոշող բան 

մը կայ։ 

Հայրս ինծի շատ կարեւոր սկզբունք մը կը սորվեցնէ։ Եթէ իրօք անհատ 

մշակոյթներու բոլոր արժէքները յարաբերական են, ապա աշխարհի դատա-

վարական ատեանը բնաւ իրաւունք չունի դատելու նացիները, իբրեւ սխալ 

արարք գործողներ։  

Ասիկա յարաբերական բարոյականութեան մեծագոյն ձախողութիւնն է։ 

Նացիները ո՛չ ամերիկեան եւ ոչ ալ եւրոպական օրէնքներով դատուեցան, 

այլ՝ բնական եւ տիեզերական օրէնքով։ Ատեանը որոշեց, որ տիեզերական, 

առարկայական եւ մնայուն բարոյական օրէնք մը գոյութիւն ունի, եւ 

ինչպէս պիտի տեսնենք, միայն Աստուծոյ գոյութիւնը կրնայ կարեւորել 

նման բացարձակ եւ տիեզերական օրէնք մը։։ 

 

ՈՐՊԷՍ ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՊՐԵԼՈՒ ԱՆԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸ 

Չես կրնար (իրաւունք չունիս) գողնալ ձայնասփիւռս։ 

Յետմիջօրէի մը, համալսարանի դասախօսներէն մէկը իր աշակերտնե-

րէն մէկուն հետ կը փորձէր կիսել Աստուծոյ խօսքը։ Աշակերտը անմիջապէս 

հակայարձակողականի անցնելով՝ կը սկսի պաշտպանել յարաբերական 

բարոյականութիւնը։ Ան կÿըսէ. «Ինչ որ քեզի համար ճիշդ է, քեզի համար է 

ճիշդ եւ այն՝ ինչ որ ինծի համար ճիշդ կը թուի ըլլալ, ինծի համար ճիշդ է։ 

Եթէ բան մը ճիշդ կÿընթանայ քեզի համար, շատ լաւ։ Բայց ոչ ոք պէտք է 

պարտադրէ իր տեսակէտերը ուրիշներուն վրայ, այնքան ատեն, որ ամէն ինչ 

յարաբերական է»: 

Դասախօսը շատ լաւ կը հասկնար: Աշակերտին եթէ թոյլ տար, որ ան այս 

յարաբերական բարոյականութեան համոզումով ձգէ եւ հեռանայ, բնաւ 

պիտի չգիտնայ ի՛նչ է մեղքին բնութիւնը: Պիտի չգիտնայ, որ նոյնինքն գա-

ղափարը, Աստուծոյ բացարձակ եւ առարկայական բարոյական պատուիրան-

ներուն խախտումն է, եւ աւելին, որպէս բնական հետեւանք կամ եզրայան-

գում իր հաւատալիքին, անիկա բնաւ փրկիչի մը կարիքը պիտի չզգայ ու 

չունենայ։  

Դասախօսը շնորհակալութիւն կը յայտնէ աշակերտին իր ժամանակին 
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համար եւ դասարանէն դուրս կÿելլէ։ Ելած ատեն, ան աշակերտին փոքր ձայ-

նասփիւռը իր հետ առնելով՝ դուրս կու գայ դասարանէն։  

«Հէ՜յ, ի՛նչ կÿընես», կը պոռայ աշակերտը։ «Ի՞նչ սխալ բան կայ», կը 

պատասխանէ դասախօսը։ Աշակերտը բարկացած կÿըսէ. «Հիւա՞նդ ես, միթէ 

տեսնելու դժուարութի՞ւն ունիս. ձայնասփիւռս ձեռքդ առած դուրս կÿելլես 

դասարանէն... չե՛ս կրնար ատիկա ընել», կը սրդողի աշակերտը։ «Շատ բա-

րի», կը պատասխանէ դասախօսը։ «Նկատի ունենալով, որ ծանրաբարձու-

թեան օրինաւոր մարզանքներ կÿընեմ, կը կարծեմ, թէ նոյնիսկ առանց ոեւէ 

մէկուն օգնութեամբ կրնամ ատիկա (ձայնասփիւռը առնել) ընել։ Բայց 

թերեւս դուն ըսել ուզեցիր, որ «Պէտք չէ ատիկա ընեմ, որովհետեւ ըրածս 

գողութիւն է, բայց որոշ է, մեր նախորդ խօսակցութենէն գիտեմ, որ դուն 

ասիկա ըսել չես ուզեր։ Կը մտածեմ, որ ինծի թոյլատրելի է ձայնասփիւռդ 

գողնալը, մանաւանդ՝ եթէ ատիկա աստուածավախ անձի մը աւելի պիտի 

նպաստէ իր հաւատքին մէջ խորանալու, երբ ձայնասփիւռիդ միջոցաւ ամէն 

առաւօտ հոգեւոր պաշտամունքի երգեր պիտի ունկնդրեմ։ Այս առնչու-

թեամբ ես չեմ կրնար քեզի պարտադրել, որ ընդունիս իմ բարոյական հաւա-

տալիքներս, որովհետեւ, ինչպէս նախապէս ըսիր. Ամէն ինչ յարաբերական 

է. եւ մենք պէտք չէ մեր գաղափարները պարտադրենք ուրիշներուն։ Բնա-

կանաբար նաեւ, դուն քու հաւատալիքդ պիտի չփորձես պարտադրել ինծի, 

ըսելով՝ թէ սխալ է ձայնասփիւռդ գողնալս»։ 

Աշակերտը անմիջապէս կÿանդրադառնայ իր մտածումին հակասու-

թեանը եւ անկայունութեանը։ Ան ոչ մէկ հիմք ունէր արգիլելու դասախօ-

սին, որ գողնայ իր ձայնասփիւռը, եթէ «ամէն ինչ յարաբերական» էր։ 

 

Դ՟ջ՟վ՟մթմ ղեչ ՟ղեմ ՟մկ խզ կ՟ինհթ 

Համալսարանի դասախօսներէն Peter Kreeft դասարան մը ունէր, որուն 

աշակերտները միաձայնութեամբ կը հաստատէին, թէ բարոյականութիւնը 

յարաբերական է, ուստի ինք բնաւ իրաւունք չունէր իր բարոյականութեան 

բացարձակ արժէքները պարտադրել իրենց։ Դասախօսը հետեւեալը կը պա-

տասխանէ. «Շատ լաւ, եկէք դասարանը վարենք ձեր արժէքներով եւ ոչ թէ 

իմ։ Չկան բացարձակ արժէքներ. բարոյական արժէքները ենթակայական եւ 

յարաբերական են։ Իսկ, իմ սեփական, ենթակայական, բարոյական արժէք-

ներս նաեւ հետեւեալը կը ներառնեն. “Դասարանիս մէջ գտնուող բոլոր իգա-

կան սեռի պատկանող աշակերտուհիները ձախողած են”»:  

Աշակերտները անմիջապէս կը բողոքեն՝ ըսելով. «Ատիկա անարդար է»: 

«Այո՛, անարդար է», կը համաձայնի դասախօսը։ «Բայց ի՞նչ ըսել կÿուզէք« 

անարդար է ըսելով», կը հարցնէ դասախօսը, ապա կը շարունակէ. «Եթէ ար-

դարութիւնը կամ իրաւացիութիւնը միայն իմ կամ ձեր արժեչափն է, որպէս 

արժէք, ապա երկուստեք մեր վրայ տիեզերական հեղինակութիւն չունի։ 

Միւս կողմէ, ես իրաւունք չունիմ իմ արժէքներս պարտադրելու ձեր վրայ 
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եւ ոչ ալ դուք իրաւունք ունիք ձերինը պարտադրելու իմ վրաս։ Բայց, եթէ 

կայ տիեզերական, առարկայական ու բացարձակ արժէք մը, որ արդարու-

թիւն կամ իրաւունք կը կոչուի, ապա մեր երկուքին վրայ ալ համահաւասար 

կերպով ի զօրու է, եւ զիս կը դատապարտէ իբրեւ սխալ դատող, երբ կ’ըսեմ 

իմ դասարանիս մէջ գտնուող բոլոր աշակերտուհիները պիտի ձախողին։ 

Այդ արդարութեան օրէնքին հիմամբ կրնաք իմ կատարած դատաստանս 

անարդար եւ անիրաւացի կոչել, բայց, եթէ չկայ բացարձակ եւ առարկայա-

կան արդարութիւն կոչուածը, ապա բողոքելով ուրիշ բան ըսած չէք ըլլար, 

եթէ ոչ՝ իմ օրէնքս չէք սիրեր եւ թէ իմ առարկայական արժեչափերս ձեր 

ունեցածէն տարբեր են։ Հիմա, ձեր ըսել ուզածը այդ չէր, որովհետեւ դուք 

չըսիք թէ իմ օրէնքներս չէք սիրեր, այլ իմ արժեչափերս անարդար են ըսիք։ 

Ասիկա կը նշանակէ, թէ դուք ի վերջոյ բացարձակ բարոյականութեան կը 

հաւատաք, երբ հարցը գործնականին կը վերաբերի։  

Ուստի, ինչո՞ւ այդ յիմար տեսութեան կը հաւատաք, ինչո՞ւ կեղծաւո-

րութիւն կÿընէք։ Ինչո՞ւ չէք կիրարկեր այն՝ ինչ որ կը քարոզէք։ Կը բաւէ՛ 

բողոքէք ճշմարտութեան դէմ։ Այլապէս, քարոզեցէք այն՝ ինչ որ գործնակա-

նապէս կÿապրիք եւ մի՛ ուրանաք»: 

Վերոյիշեալ երկու դէպքերն ալ անուրանալի ճշմարտութեան մը կÿակ-

նարկեն. յարաբերական բարոյականութիւնը անհանդուրժելի եւ անտանելի 

է։ Առաջին դէպքին մէջ, երիտասարդը կÿուզէր յարաբերական բարոյակա-

նութեան հետեւող մը ըլլալ, այնքան ատեն որ ատիկա իրեն համար համոզիչ 

էր: Սակայն, տեսանք, թէ ինչպէս ան անմիջապէս բացարձակ բարոյականի 

տէր անձի փոխուեցաւ, երբ մէկը ուզեց իր ձայնասփիւռը գողնալ։ Իսկ երկ-

րորդ դէպքին մէջ, դասախօսին աշակերտները սկիզբը պաշտպանեցին յա-

րաբերական բարոյականութիւնը, մինչեւ որ ան ներառաւ իրենց նիշերը, 

որուն իբրեւ հետեւանք, անոնք անմիջապէս բողոքելով՝ առարկայական չա-

փանիշ պահանջելու սկսան։ 

 

ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՄԱՍԻՆ ՅԱՒԵԼԵԱԼ ԵՐԵՔ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Անհամաձայնութիւնը գերագնահատուած է: 

Յարաբերական բարոյականութիւնը, ուր բոլոր արժէքները իւրայա-

տուկ մշակոյթներու կամ անձերու կողմէ կÿորոշուին, կը թուի տարբեր մշա-

կոյթներու հեռանկարներէն ծնած ըլլար։  

Ճամբուն աջէն կամ ձախէն քշելու համար չկայ բացարձակ բարոյական 

պարտաւորութիւն։ Միացեալ Նահանգներուն մէջ աջէն քշելը պարտաւորիչ 

է, իսկ Անգլիոյ պարագային՝ ոչ։ Հնդկաստանի մէջ ապրողներէն շատեր կո-

վու միս չեն ուտեր, իսկ Միացեալ Նահանգներուն մէջ ապրողներէն շատ քի-

չեր բուսակեր են։ Ոմանք կը կարծեն, թէ միասեռականութիւնը բարոյական 

է, իսկ ուրիշներ՝ ոչ։ Սովորական հագուստի նորաձեւութենէն սկսեալ մին-

չեւ ժողովուրդներու բարոյականութեան կապուած թելադրութիւնները, 
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մշակոյթներու միջեւ հսկայ զանազանութիւն ու տարբերութիւն կը յառա-

ջացնեն։ Բայց, արդեօ՞ք ասիկա ամբողջ պատկերն է։ 

Ինչ որ յարաբերական բարոյականութեան առաջադիրները կը ձախողին 

հասկնալ այն է, որ մշակոյթներու միջեւ շատ աւելի նմանութիւններ կան, 

քան տարբերութիւններ։ Օրինակի համար, իւրաքանչիւր մարդկային ընկե-

րութիւն իրեն համար, այսպէս կոչուած, ոսկեայ օրէնքներ ունի։ Մինչ, որոշ 

ընկերութիւններ կÿըսեն, թէ այր մարդը կրնայ մինչեւ չորս կին ունենալ, 

բայց ոչ մէկ մշակոյթ կÿըսէ, թէ ան քմահաճօրէն կրնայ իր ուզած կինը առ-

նել։ Բոլոր ընկերութիւններն ալ մարդուն կեանքը պաշտպանելու յատուկ 

օրէնքներ ունին, բոլորն ալ գողութիւնը կը դատապարտեն եւ քաջութիւնը 

կը պատուեն. բոլորն ալ կÿըսեն, թէ ոեւէ մէկուն հետ սեռային յարաբերու-

թեան մէջ մտնելը արտօնելի չէ։ 

Սոյն հարցին մասին աւելի ցայտուն օրինակ մը կրնանք գտնել վիժումի 

բանավէճին մէջ։ Ահաւասիկ պայմանական իմաստութիւնը. վիժումի հարցը 

կը ներառնէ երկու երեսներ, ամբողջականօրէն իրար հակադրուող չափանի-

շերու համակարգերով։ Բայց ընդհանրապէս երկու կողմերն ալ իրենց առաջ-

նահերթ արժեչափերը հասարակաց կը պահեն։ Ի վերջոյ ազատ ընտրութեան 

(անձը ազատ է վիժում կատարել) համախոհ եւ կեանքի պահապան (անձը 

ազատ չէ վիժում կատարել) համախոհ մարդոց մեծամասնութիւնը կը կիսեն 

այն հաւատալիքը, որ բոլոր մարդիկն ալ որոշ ուծանելի իրաւունքներ ու-

նին համաձայն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու «Անկախութեան Յայ-

տարարութեան»:  

Սովորաբար, անհամաձայն չեմ գտնուիր այն հարցին շուրջ, որ կատար-

եալ կազմաւորուած մարդ էակը հիմնական իրաւունքներ ունի կամ ոչ, այլ 

համաձայն եմ այն թեմային շուրջ, թէ ո՞վ է որ զայն կÿորակէ իբրեւ 

կատարեալ մարդ էակ։ 

Կեանքի ազատ ընտրութեան (ազատօրէն վիժում կատարել) պաշտպան 

բազմաթիւ մարդիկ կը հաւատան, որ մարդ էակը որոշ հիմնական իրա-

ւունքներ ունի, բայց կը մերժեն ընդունիլ, որ սաղմը կատարեալ մարդ էակ 

է։ Կեանքի պաշտպան բազմաթիւ մարդիկ, թէեւ կը հաւատան կնոջ ընտ-

րութեան իրաւունքին, բայց կը շեշտեն, որ այդ ընտրութիւնը սահմանա-

փակուած է վիժումի պարագային՝ անծին երեխայի իրաւունքներով։ Ուստի, 

այստեղ շատ աւելի համաձայնութեան եզր գոյութիւն ունի, քան ոմանք կը 

կարծեն։ Հոս կը տեսնենք, որ արժեչափերու շուրջ համաձայնութիւն կայ 

իսկ իրողութեանց շուրջ՝ անհամաձայնութիւն։ Այսինքն, երկու կողմերը 

համաձայն են սկզբունքներու շուրջ, բայց անհամաձայն են այդ սկզբունք-

ները կիրառելու գծով։   

 

ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՄԱՀԱՑՈՒ ՃԵՂՔԸ 

«Ճշմարտութիւն չկայ» արտայայտութեան նման, յարաբերական բարո-

յականութեան փիլիսոփայութիւնն ալ ինքնահակասական է։ Յարաբերական 
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բարոյականութիւն առաջարկողները կÿըսեն, թէ բացարձակ ճշմարտու-

թիւններ չկան, որոնք ամէն տեղ եւ ամէն ժամանակ, բոլոր մարդոց համար 

կիրառելի են։ Ուստի, մարդիկ պէտք է որ իրենց սեփական կամ մշա-

կութային չափանիշներուն հետեւին։ Սակայն, աւելի մօտէն կատարուած 

վերլուծութեամբ, պիտի անդրադառնանք որ յարաբերականութեան հաւա-

տացողը բացարձակ յայտարարութիւն մըն է, որ կը կատարէ։ Ի՞նչ է այդ 

յայտարարութիւնը եթէ ոչ՝ ամէն մարդ պէտք է որ յարաբերական բարոյա-

կանութեան կառչող մը ըլլայ եւ հետեւի իր սեփական կամ մշակոյթի սահ-

մանած ընդհանուր կանոններուն։ 

Ուստի, մէկ կողմէ յարաբերական բարոյականութեան պաշտպանը կÿըսէ, 

թէ չկան բացարձակ ճշմարտութիւններ, բայց միւս կողմէ ան յարաբերա-

կանութեան կը կառչի, իբրեւ թէ այն ըլլար բացարձակ ճշմարտութիւնը։ 

Արդ, ոչ ոք կրնայ յարաբերական բարոյականութեան կառչիլ առանց ինք-

զինքին հակասելու։ 

Ահա թէ ինչո՞ւ Նորման Կէյսլըրը դիտել կու տայ՝ ըսելով. «Բարոյական 

բացարձակները անխուսափելի են։ Անոնք, որոնք կուրանան զանոնք, իրենք 

են որ կը գործածեն ու կը կիրառեն զանոնք»: Իրականութեան մէջ անկա-

րելի է ուրանալ բացարձակներու գոյութիւնը, առանց դիմելու բացարձակի 

մը։ 

Ամաժգվեմե է՟վաղ՟մգտ՝ 

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ 

(Շար. 1) 
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ՊԱՏՄԱ-ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ՀԱՅԸ ՀԱՅ Է՝ ՀԱՅ ԼԵԶՈՒԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ 

ՀԱՅԵՑԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 

Ազգի մը գոյութիւնը եւ ինքնութիւնը պայմանաւորուած է հողով, հայ-

րենիքով, պետականութեամբ, սեփական լեզուով ու մշակոյթով։ Ամէն ազգ 

իրաւունք ունի իր իւրայատուկ ինքնութիւնը պահելու, իսկ այս իրաւունքը 

ունի իր փոխադարձ պարտաւորութիւնները։ 

Ազգի մը հիմքը լեզուն է: Անիկա միակ տարրն է, որ տարբերութիւն կը 

դնէ ազգերու միջեւ։ Ամէն ազգ կենդանի է իր լեզուով: Լեզուն կ’աղաւաղուի, 

երբ սխալ կ’օգտագործուի եւ կը մահանայ, երբ չգործածուի: Լեզուի մահը 

ազգի մը մահն է։ 

Պատմութեան ընթացքին շատ մը ազգեր եկած ու գացած են: անոնք 

կորսնցուցած են իրենց ինքնութիւնը եւ դադրած են ազգ ըլլալէ, պարզա-

պէս, իրենց լեզուն չգործածելուն պատճառով։ Մեր մեծ գրագէտներէն 

Յովհաննէս Թումանեան ըսած է. «Լեզուն է ամէն մէկ ժողովուրդի ազգային 

գոյութեան ամենախոշոր փաստը, ինքնուրոյնութեան ու հանճարի ամէնէն 

խոշոր դրոշմը, պատմութեան ու հեռաւոր անցեալի կախարդական բանա-

լին, հոգեկան կարողութիւններու ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու հոգե-

բանութիւնը»։ 

Ի՞նչ կը նշանակէ հայ ըլլալ: Կ’ուզե՞նք հայ մնալ: Կ’ուզե՞նք ապրիլ իբրեւ 

հայ: Ի՞նչ տեսակ հայ պատրաստել եւ ի՞նչ միջոցներով։ Հարցադրումներ, 

որոնք պէտք է լուսաբանուին: Հայ ըլլալ կը նշանակէ ապրիլ հայեցի դաս-

տիարակութեամբ եւ խօսիլ հայ լեզուն։ Հայ ըլլալը պէտք չէ բնորոշել ծինե-

րով, ժառանգականութեամբ, այլ պէտք է սահմանել հոգիով եւ միտքով։  

Ծագումով հայ մտայնութիւնը ընդհանրացած է եւ շատ մը տեղեր կ’ար-

մատաւորուի: Հայրենասիրութիւնը եւ Հայաստան այցելութիւնները առանձ-

նաբար պէտք չէ շփոթել հայ ըլլալուն հետ։ Ասոնք հայ ըլլալու նախադրեալ-

ներուն մաս կը կազմեն։ 

Հայ ըլլալը Հայաստանի մէջ բնական երեւոյթ է։ Հոն անհատը կը ծնի 

հայ հողի վրայ, կ’ուռճանայ հայ միջավայրի մէջ, կ’ապրի հայ վարժարանի 

մէջ, կը գործէ հայ հաստատութեան մէջ: Հակառակ որ շատ մը ժխտական 

երեւոյթներ անպակաս են Հայրենիքին մէջ, սակայն պետական լեզուն հայե-
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րէն է, հանրապետութեան նախագահէն մինչեւ ամէնէն պարզ պաշտօնեան, 

ձայնասփիւռը եւ հեռատեսիլը հայերէն կը խօսին, ի վերջոյ ամէն բան 

հայկականութիւն կը բուրէ: Նոյնը չէ վիճակը հայ Սփիւռքին մէջ։ Հայը 

կ’ապրի հեռու հայրենիքէն, ցիր ու ցան, տարբեր-տարբեր երկիրներու, բազ-

մացեղ, բազմալեզու, բազմակրօն եւ բազմամշակութային միջավայրերու 

մէջ։ Սփիւռքի մէջ հայը ենթակայ է հսկայական դժուարութիւններու եւ 

կաշկանդումներու։ Օտարացումի ճամբան բաց է եւ հեշտ՝ յաճախելով օտար 

վարժարաններ, սորվելով օտար լեզուներ, մոռնալով հայ լեզուն, իւրացնե-

լով օտար բարքեր, սովորութիւններ, կենցաղ, հիմնելով խառն ամուսնու-

թիւններ եւ կազմելով ոչ-ամբողջական հայ ընտանիքներ։ Հայը, ընդհան-

րապէս, կ’ապրի հայկական իրականութենէն եւ հայ կեանքէն հեռու: 

Ուրեմն, մտահոգուելո՞ւ ենք հայ Սփիւռքով: Այո...։ Սփիւռքը առողջ կը 

մնայ եւ կը գոյատեւէ միայն հայեցի դաստիարակութեամբ ու հայ լեզուի 

պահպանումով, այսինքն՝ ճշգրիտ գործածութեամբ։ Բայց, ի՞նչ է հայեցի 

դաստիարակութիւնը։ Հայեցի դաստիարակութիւնը հայ անհատին մէջ գի-

տակից, վաւերական եւ ամբողջական հայը կազմաւորելու հոգեմտաւոր գոր-

ծընթացն է: Անիկա Սփիւռքի օտար եւ օտարացնող պայմաններուն մէջ հայը 

հայ պահելու եւ հայ մարդը իրաւացի հայ դարձնելու ճիգերու ամբողջու-

թիւնն է։ Հայեցի դաստիարակութիւնը պէտք է ուղղուի բոլոր հայ անհատ-

ներուն, այսինքն՝ հայ ծնողքին, տարեցին, երիտասարդին, ի մասնաւորի՝ 
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կազմաւորուող նոր սերունդին, ո՛ւր որ ալ գտնուին անոնք։ Անոր կռուան-

ները պէտք է ըլլան հայ ընտանիքը, հայ դպրոցը, հայ եկեղեցին, հայ կազ-

մակերպութիւնները, միութիւնները եւ կեդրոնները, ինչպէս նաեւ հայ մա-

մուլն ու լսատեսողական միջոցները։ Այս բոլորով կազմաւորուող նոր սե-

րունդին կ’ապահովուի հայեցի մթնոլորտ եւ հայաշունչ դաստիարակու-

թիւն, այսինքն՝ ան կը սորվի հայ լեզուն եւ կը վարժուի գործածել զայն 

մաքուր եւ ճշգրիտ: Մանուկը կամ պատանին կը սորվի հայոց պատմու-

թիւնը եւ իրազեկ կը դառնայ հայ ժողովուրդի սխրագործութիւններուն, 

յաղթանակներուն եւ պարտութիւններուն: Ան կը ծանօթանայ մեր մշակու-

թային եւ հոգեմտաւոր հարստութիւններուն: Կը հրահրուի  ազգային պատ-

կանելիութեան խոր զգացումներով եւ ազգային իրաւունքներու վրայ հիմ-

նաւորուած պահանջատիրութեամբ։ 

Ըսինք, պէտք է մտահոգուիլ Հայ Սփիւռքով, սակայն տեղին է ըսել, որ 

Հայ Սփիւռքը որոշ չափով կազմակերպուած է։ Ամէն գաղութ ունի իր հո-

գեմտաւոր կառոյցները՝ դպրոցներ, եկեղեցիներ, քաղաքական, մշակութա-

յին, ընկերային, մարզական կազմակերպութիւններ, միութիւններ ու հիմ-

նարկներ։ Այս կառոյցները  իրենց կարելին կ’ընեն անսահման զոհողութիւն-

ներով ու ճիգերով, որպէսզի փոխանցուի հայեցի դաստիարակութիւնը, կա-

տարուի հայ լեզուի ուսուցումը, տարածումը եւ վերջապէս պահպանումը։ 

Սփիւռքը ունի որոշ քաղաքական հասունութիւն: Հոն կը գործեն շատ 

մը հայկական քաղաքական եւ ակադեմիական կազմակերպութիւններ, որոնք 

կը հետապնդեն Հայ Դատը եւ հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներն ու 

պահանջատիրութիւնը՝ միջազգային բեմերու վրայ։ 

Սփիւռքի հայութիւնը ընդհանրապէս ապրած է բարօր կեանք, եւ  շատ 

մը հայեր հասած են նիւթապէս հանգստաւէտ պայմաններու։ Այս բոլորին 

հետ մէկտեղ, հայ լեզուին հանդէպ անտարբերութիւնը հետզհետէ աւելի 

զգալի դարձած է եւ կը դառնայ: Այս մէկը  հիմնական ու համայնական մտա-

հոգութիւն է, ինչպէս կը մատնանշէ Արամ Ա. Կաթողիկոս, ըսելով՝ «Աճն՛, 

ծ՟ճ ժգդնրմ խզ մ՟ծ՟մչե ՟ղեմ սգհ, ս՟վՠգվ խգվոգվնռ նր ՟ղեմ թղ՟ջ-

սնռ։ Կզ մ՟ծ՟մչե ծ՟ճ ժգդնրմ՝ գվՠ ծ՟ճ զմս՟մթւմգվեմ խզ ծգպ՟մ՟ճ Մ՟յ-

սնտթ ղգլ՟ջւ՟մշզ, գվՠ ծ՟ճ բովնտմգվնր ղեչ ՟յ՟խգվսմգվ փս՟վ ժգդնր 

խզ իփջթմ, գվՠ ծ՟ճ ղ՟ղնրժթ եչգվնրմ ռվ՟ճ խ’՟հ՟ր՟հնրթ ծ՟ճ ժգդնրմ, գվՠ 

ղգվ աղՠեէմգվնրմ ս՟խ ղգվ ծ՟ճվգվնրմ ՟հփէւմգվզ փս՟վ ժգդնրնռ խզ 

ծմշգմ: Հ՟ճ ժգդնրեմ ծգպ՟տնրղ խզ մյ՟մ՟խե ծ՟ճնրէգմե ծգպ՟տնրղ»։  Թող 

Վեհափառ Հայրապետին մտահոգութիւնը դառնայ իւրաքանչիւր հայու 

մտահոգութիւնը, որովհետեւ ինչպէս կ’ըսէ. «Հ՟ճ ժգդնրմ ծ՟ճ թմւմնրէգ՟մ 

՟հՠթրվմ ե, ծ՟ճ ղյ՟խնճէթ ՟պ՟մտւզ, ծ՟ճ ծ՟ր՟սւթմ ո՟ծ՟ո՟մզ գր ծ՟ճ 

՟դաթ անճնրէգ՟մ գվ՟յիթւզ. նվոեջդթ շմ՟ծ՟մչե ծ՟ճ ժգդնրմ՝ ՟մթխ՟ 

ղթյս ոեսւ ե անվլ՟լնրթ, ջ՟խ՟ճմ ձյավսփվեմ ՟պ՟մտ ՟հ՟ր՟հնրղմգվնր, 

՟պ՟մտ փս՟վ ՠ՟պ՟ղէգվւթ գր ժգդնր՟խ՟մ նձթ»։ Նորին Սրբութիւնը 
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շարունակելով կ’ըսէ. «Հ՟ճ ժգդնրմ խգմբ՟մթ խզ ղմ՟ճ ղթ՟ճմ նր ղթ՟ճմ գվՠ 

՟ղեմ փվ խզ անվլ՟լգմւ դ՟ճմ՝ իփջգժնռ, խ՟վբ՟ժնռ, ավգժնռ գր ղսթխ 

զմգժնռ»։ 

Հայոց պատմութեան մէջ առաջին եզակի իրադարձութիւնը պատահե-

ցաւ 301-ին, երբ Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը հռչակուեցաւ պետա-

կան կրօնք: Հայ ժողովուրդը իւրացուց  քրիստոնէութիւնը եւ ապրեցաւ այս 

նոր վարդապետութեան հաւատքով ու ըմբռնումներով։ Քրիստոնէութիւնը 

շուտով տարածուեցաւ Հայաստանի մէջ՝ շնորհիւ մեծ թիւով քարոզիչ հաւա-

տացեալներու: Այս մէկը կատարուեցաւ հսկայական դժուարութիւններով, 

որովհետեւ հայը չունէր իր ինքնուրոյն գրաւոր լեզուն, այլ կը գործածէր իր 

դրացի երկիրներու գրաւոր լեզուները։ Հայը ունէր միայն բանաւոր  լեզու։ 

Հայ ժողովուրդի հեռատես եւ անմահանուն կրօնական ու աշխարհական 

անձնաւորութիւնները՝ Մեսրոպ Մաշտոց, Սահակ Պարթեւ Կաթողիկոս եւ 

Վռամշապուհ թագաւոր կ’անդրադառնային, որ հայ ազգի ինքնութեան եւ 

գոյատեւման հիմնական կռուանը իր սեփական եւ իւրայատուկ լեզուն ունե-

նալն էր։ Երկարատեւ եւ տքնաջան աշխատանքէ ետք, 404-ին, իրականացաւ 

հայոց պատմութեան մէջ երկրորդ եզակի իրադարձութիւնը՝ հայ գիրերու 

ստեղծումը։ Մեսրոպ Մաշտոցի գիւտարարութեամբ՝ հայ ժողովուրդը ժա-

ռանգեց հրաշագործ եւ սրբատառ հայ այբուբենը: Հայը սկսաւ Աստուծոյ 

հետ խօսիլ եւ հասկնալ քրիստոնէութիւնը իր սեփական լեզուով։ Մեսրոպ 

Մաշտոցի գիրերով՝ հայ ժողովուրդի խօսակցական լեզուն դարձաւ գրաւոր 

լեզու, որ իր պատկառելի տեղը ունեցաւ համայն աշխարհի լեզուներու կող-

քին։ Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը ենթարկուեցաւ ամէն տեսակի վայ-

րագութիւններու, որոնք գործադրուեցան Հայաստանի դրացի հսկայ պե-

տութիւններուն կողմէ: Կորսնցուցինք հող, պետականութիւն, անկախու-

թիւն եւ մշակութային ու նիւթական հսկայ հարստութիւն: Մեր թշնամի-

ները փորձեցին խլել նաեւ մեր լեզուն, սակայն անոնք ձախողեցան, եւ հայ 

լեզուն մնաց հաստատուն, ինչպէս կ’ըսէ Պարոյր Սեւակ իր «Մայրենի Լեզու» 

բանաստեղծութեան մէջ. 

«Դ՟ը՟մ բ՟վգվթ ՟ղե՛մ ղթ ը՟ղթմ,  

Շ՟ս ՠ՟մ ե իժգժ ղգդմթտ էյմ՟ղթմ։ 

Շ՟ս ՠ՟մթտ ե ղգդ դվխգժ էյմ՟ղթմ։ 

Իվ կգպւնռ մ՟ ղգվ կգպւգվմ ե ծ՟սգժ,  

Հ՟սգժ ե ՟խ՟մչ նր նսմ՟է՟էգվ,  

Աշւգվ ե ծ՟մգժ բ՟յնճմնռ թվ ջնրվ,  

Կսվգժ ե մ՟գր ՟վղ՟սթտ ժգդնրմ,  

Եր ջ՟խ՟ճմ… թ դն՛րվ, 

Չթ՛ ծ՟սնրգժ ժգդնրմ»։ 

Հայ լեզուն դարեր շարունակ գոյատեւեց՝ մնալով լուսեղէն անմար կրակ՝ 

շնորհիւ հայ ժողովուրդի խոր գիտակցութեան եւ համոզումին, որ իր  սե-
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փական լեզուին գործածութիւնն ու պահպանումը իր ինքնութեան եւ 

գոյութեան միակ լաստը համարեց: Հայ լեզուն, շնորհիւ հաւատարիմ հայ 

ազգի զաւակներուն բնաւ չխաւարեցաւ։ 

Մենք, հայ լեզուով  հպարտանալու շատ պատճառներ ունինք: Հայ լե-

զուն մեր սեփական լեզուն է: Միայն մենք գործածած ենք զայն: Անիկա հա-

մայնական լեզու մը չէ այլ լեզուներու նման։ Չմոռնա՛նք, աշխարհի վրայ հայ 

ազգը միակն է, որ կը տօնէ իր սեփական գիրերու ստեղծումին տարեդարձը: 

Միայն հայ ժողովուրդը, իր գիրերու գիւտարարները հռչակած է սուրբեր՝ 

Սուրբ Մեսրոպ եւ Սուրբ Սահակ։ Հարկ է, որ գիտնանք եւ սորվինք օտար 

լեզուներ՝ քայլ պահելու համաշխարհային ամէն տեսակի շարժումներուն 

հետ, տեղեակ ըլլալու եւ հետեւելու գիտութեան արագընթաց նուաճումնե-

րուն եւ միջազգային քաղաքական ու դիւանագիտական բոլոր իրադարձու-

թիւններուն, պաշտպանելու համար մեր ազգային իրաւունքները օտար բե-

մերու վրայ եւ ապրելու այլ ժողովուրդներու հետ, զիրար հասկնալով եւ 

համախոհութեամբ: Սակայն, այս բոլորը ընելու համար նախ մենք բաւարար 

չափով հայ պէտք է ըլլանք, այսինքն՝ պէտք է ունենանք բաւարար չափով 

հայեցի դաստիարակութիւն եւ պէտք է ճանաչենք մեր մեծասքանչ լեզուն։ 

Մեր ականջներուն մէջ շարունակ պէտք է հնչէ Երուանդ Շահազիզի խօսքը. 

«Շատ լեզուներու իմացութեամբ հպարտանալու իրաւունք չունի անձ մը, 

եթէ չի գիտեր իր մայրենի լեզուն»։ Եթէ որոշած ենք մնալ հայ եւ չձուլուիլ 

Սփիւռքի մէջ, ականջ դնենք Յովհաննէս Շիրազի խօսքին.  

«Ծնռթմ կնրժնրգժ էե շգջ նրդնրղ, ծ՟ճ Սցթրպւ, 

Պթսթ ո՟յսգջ ղգվ ծ՟ճ ժգդնրմ ղյս՟խնրպւ»: 

Մենք Սփիւռքի մէջ միայն հայ լեզուով եւ հայեցի դաստիարակութեամբ 

պիտի տարբերինք օտար շրջապատէն։ Սփիւռքի կարգ մը շրջաններու մէջ 

արդէն որոշ չափով նոյնացած ենք օտարներուն հետ, զանազան  բնագաւառ-

ներու մէջ։ Ծնունդով հայ, ժառանգականութեամբ հայ եւ կամ ծագումով 

հայ  ըսելով պէտք չէ ապրինք, այլ մեր արեան կանչով, համոզումով եւ 

գիտակցութեամբ պէտք է ըլլանք իրաւացի եւ վաւերական հայեր։ Սփիւռքը 

պէտք է մնայ առողջ՝ իր հայկական դիմագիծով, իր սեփական լեզուով, 

հոգեմտաւոր եւ մշակութային արժէքներով, որպէսզի պահէ իր ինքնու-

թիւնը, հետապնդէ Հայ Դատն ու ազգային պահանջատիրութիւնը՝ մեծ 

ուժականութեամբ եւ հետեւողականութեամբ ու սատարէ հայ ազգի միաս-

նականութեան եւ հայրենիքի հզօրացման։ 

 
ԲԺԻՇԿ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ 

Մոնթրէալ  
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ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

ՇԻԹ ՄԸ ԱՐՑՈՒՆՔ 

Ներկայ տարուան Ս. Զատիկը համայն քրիստոնէական աշխարհին մէջ 

նշուեցաւ «Քորոավիրուս»ի համաճարակին ստեղծած ոչ-բնական պայման-

ներուն մէջ: 

Դատարկ էին աշխարհի բոլոր եկեղեցիները: Կարգ մը եկեղեցիներու 

մէջ միայն, Ս. եւ Անմահ Պատարագ տեղի ունեցաւ սահմանափակ եկեղե-

ցականներու ներկայութեամբ: Յուզիչ սակայն յուսալից պատգամներ 

տրուեցան հոգեւոր հայրերու կողմէ, համաճարակի ճիրաններու մէջ 

տուայտող աշխարհի ժողովուրդին: Բնականաբար նոյն կացութեան մէջ կը 

գտնուէր հայ ժողովուրդը, Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի բոլոր գա-

ղութներէն ներս: Հաւատացեալները իրենց ընտանիքներուն հետ էին, 

իրենց տուներուն մէջ, հեռատեսիլներու եւ համակարգիչներու ճամբով կը 

հետեւէին Ս. եւ Անմահ Պատարագին: Նաեւ դատարկ էր Անթիլիասի 

Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարը: Ահա այս մթնոլոր-

տին մէջ պատարագեց՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը: Նո-

րին Սրբութիւնը յուզումով պատարագեց, սակայն յոյսով ու հաւատքով 

շաղախուած պատգամ մը տուաւ համայն հայութեան: Սոյն գրութիւնները 

յօդուածներ են Վեհափառ Հայրապետին պատգամէն ներշնչուած, որոնք 

տպուած են Ազդակի, Զարթօնքի եւ Արարատի մէջ:  

Խմբագրական 

 

 

Կաթիլ մը արցունք, որ իր մէջ կը բովանդակէ անբացատրելի խառ-

նուրդ մը զգացումներու: 
Հաւանաբար ամէնքս ուրախութեան ու տխրութեան արցունքներ թա-

փած ենք մեր կեանքի զանազան փուլերուն, սակայն… Հայրապետական ար-

ցունքը տարբեր է: 
Ինծի նման հաւանաբար դուն եւս, յարգելի՛ ընթերցող, նշմարեցիր 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութենէն ուղիղ սփռուած Ս. Զատկուան 
պատարագի աւարտին, Ս. Աթոռոյս ազգընտիր հայրապետին յուզումնալից 
աչքերը, եւ անոնց մէջ սեղմուած հայրապետական արցունքը: Յիսուս Քրիս-

տոսի յարութեամբ, մահուան վրայ տարուած յաղթանակին առթած ուրա-
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խութեան արցունքը ըլլար երանի, սակայն… ոչ ոք կրնայ հասկնալ ամբողջ 
ժողովուրդին հայրութիւն ընող հայրապետին արցունքները, քան իր մտա-

հոգութիւններուն, ծանօթ զաւակ մը: 
Հայրապետական յուզումնալից արցունքները պահ մը զիս պատմութեան 

էջերուն տանելով, ծերունազարդ երանաշնորհ Սահակ Բ. Խապայեան Կա-

թողիկոսին օրերը յիշեցուցին, երբ յուզումնալից տողերով կը նկարագրէր 
ժողովուրդին տարագիր օրերը եւ հայրապետական մտահոգութիւնները 
հանդէպ իր հօտին ու զաւակներուն: 

Պատարագի աւարտին, երբ հայրապետին աչքերը կը պտըտէին մայր 
տաճարի դատարկ նստարաններուն վրայ, վստահ եմ, որ հայոց հայրապետը 
յիշեց Անթիլիասի մայր տաճարին մէջ խուռներամ բազմութեան «Օրհնեալ 
է յարութիւնն Քրիստոսի» բարձրաձայն աղաղակը, երբ հաւատացեալներ 
ակնածանքով կը սպասէին հայրապետական օրհնութիւններուն` Զատկուան 
տօնին առիթով: 

Տարբեր էր 2020 տարուան Զատիկը: Տարբեր էր նաեւ առանց հաւա-

տացեալներու մրմունջը, երգը ու աղօթք կարդալը: Հաւատացեալներուն 
բացակայութիւնը զգալի էր Վեհափառ Հայրապետին աչքերէն, անոնց մէջ 
սեղմուած արցունքի կաթիլներէն ու թեթեւ հեծեծանքէն: Ժպտադէմ հայ-

րապետին դէմքը բաւական ժամանակէ ի վեր չէինք տեսած` ներկայ պայ-

մաններուն բերումով իր ունեցած համազգային մտահոգութիւններուն 
պատճառով բնականաբար: Սակայն յուզումնալից դէմքը, յոգնած աչքերը, 
անքուն անցուցած գիշերները կ’արտացոլային անոր դէմքին վրայ, եւ ի 
վերջոյ, հաւանաբար ինծի նման դուն եւս յուզուեցար հայրապետական 
արցունքէն, ո՜վ սիրելի ընթերցող: Վայրկեան մը մտահոգուեցայ, յուզուե-

ցայ եւ տխրութիւն մը պատեց զիս` տեսնելով, որ վեհափառ հայրապետը 
յուզուած էր իր ժողովուրդին, իր հօտին եւ եկեղեցւոյ համար: 

Անկրկնելի ու եզակի զգացում մըն էր այս հաւանաբար: Աղօթակից 
եղէք մեզի, որպէսզի հայոց հայրապետին եւ հովուապետին աչքերը երբեք 
տրտմութեան արցունքներով չլեցուին, եւ ընդմիշտ երջանկութեան շիթեր 
հոսին անկէ: 

«Երկար կեանք տուր Հայրապետին, երկար օրեր Հայոց հօր» մաղթերգի 
բառերով առողջութիւն եւ երկար գահակալութիւն կը մաղթենք Արամ Ա. 
վեհափառին` շնորհաւորելով Քրիստոսի յաղթական եւ կենսատու յարու-

թիւնը` ըսելով. «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց»: 
 

ՊՕՂՈՍ ՎՐԴ. ԹԻՆՔՃԵԱՆ 
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ՏԽՈՒՐ ԷՐ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ... 

Յարութեան տօնն էր կիրակի օր, եւ քրիստոնեայ աշխարհը առաջին 
անգամ ըլլալով ուրախ չէր: 

Տխրութեան պատճառը անպայման «Քորոնա» ժահրին հարիւր հազարէ 
աւելի զոհերը չէին, ո՛չ ալ մէկ միլիոնէ աւելի վարակակիրները, որոնք զա-

նազան երկիրներու հիւանդանոցներուն մէջ կը դարմանուէին, անկախ ինք-

նամեկուսարաններու մէջ գտնուողներէն եւ վերջնական ապաքինողներէն: 
Տխրութեան պատճառը նաեւ համաշխարհային տնտեսութեան միլիա-

ռաւոր տոլարներու վնասները չէին, ո՛չ ալ աշխարհի առողջապահական 
համակարգին կրած ծանր հարուածները: 

Քրիստոնեայ աշխարհը եւ համայն մարդկութիւնը կիրակի օր տխուր 
էր, որովհետեւ հրաշափառ Յարութեան այս տօնին Երուսաղէմի Յարու-

թեան տաճարը, արդի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով, փակած 
էր իր դռները: Էջմիածինն ու Անթիլիասը առանց հաւատացեալներու էին: 
Վատիկանը մեկուսացման մէջ էր: Տարի մը առաջ հրոյ ճարակ դարձած 
Փարիզի Նոթըր Տամին զանգերը չէին ղօղանջեր: Աստուծոյ տուներուն մէջ 
բարեպաշտներ խունկ ու մոմ չէին վառեր: Հաւատքի տուները ամայի 
էին…: Եկեղեցականներ առանձինն կը սպասարկէին Սուրբ խորաններուն, 
իսկ մարդիկ ընկերային ցանցերու, ձայնասփիւռի եւ պատկերասփիւռի 
հաղորդումներով կը հետեւէին արարողութիւններուն: 

Տխուր էր Յարութեան տօնը այս տարի, որովհետեւ մարդիկ առաջին 
անգամ ըլլալով իրարու հետ չեղան` իրարո՛ւ համար: Մարդիկ ողջագուրու-

մով իրար չշնորհաւորեցին` իրարմէ ընկերային հեռաւորութիւն պահելու 
համար: Մարդիկ նոյնիսկ Ս. Հաղորդութիւն չստացան` մարդկային շփումէ 
հեռու մնալու համար: 

Փոխարէնը, մարդիկ այս տարի աւելի՛ աղօթեցին: 
Աղօթեցին տուներու եւ ծերանոցներու մէջ «բանտարկուած» ծերերու 

առողջութեան համար: 
Աղօթեցին ընտանիքի անդամներով մեկուսացած հայրերու եւ մայրե-

րու գործի յաջողութեան, համբերութեան եւ ապրուստի ապահովման հա-

մար: 
Աղօթեցին կրթութեան լոյսէն եւ ժամանցի հաճոյքէն զրկուած մանուկ-

ներու աւելի լաւ ապագայի մը համար: 
Աղօթեցին մանաւա՛նդ աշխարհի սպիտակ բանակին` բժշկական անձնա-

կազմերուն, հիւանդապահներուն, տարրալուծարաններու մէջ աշխատողնե-

րուն համար, նաեւ բոլոր անոնց, որոնք ճգնաժամային այս օրերուն հերո-
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սական գործ կը կատարեն մարդկութեան առողջութեան համար: 
Աղօթեցին նաե՛ւ աշխարհի անթիւ կամաւորներուն համար. օգնութեան 

խաչերու նուիրեալներ, բարեսիրական միութիւններու ներկայացուցիչներ, 
եկեղեցիներու, կուսակցութիւններու եւ միութիւններու անդամ երիտա-

սարդ-երիտասարդուհիներ, որոնք ամէն վտանգ աչք առած` այսօր կը փու-

թան հասնելու վարակուողի մը փրկութեան, կարիքաւորի մը օժանդակու-

թեան` առանց որեւէ խտրութեան եւ ակնկալութեան: 
Աղօթեցին մարդիկ, յուզուեցա՛ն անոնք` իրենց սիրելի վեհափառին 

արցունքոտ աչքերուն հետ եւ անդրադարձան, որ Ս. Յարութեան տօնը իս-

կապէս տխուր է, տարբեր է այս տարի: Տօնին հետ տարբեր են մարդկու-

թեան իրավիճակն ու հոգեվիճակը: Անփոփոխ է սակայն մէ՛կ ճշմարտու-

թիւն, հաստատ է մէ՛կ իրականութիւն, որ` 
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, 
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի: 

ՎԻԳԷՆ ԱՒԱԳԵԱՆ 

     

 

 

 

ՃՆՇՈՂ ԱՄԱՅՈՒԹԻՒՆԸ 

Վերջին քանի մը շաբաթներուն ճնշող ամայութիւնը ամէնուրեք է: 
Բոլորիս համար, սովորաբար խճողուած վայրերը դատարկ են, ամայի: 
Բոլորիս համար, հանգիստ վայրերը ծանր են, ճնշող: 
Պատճառը բոլորին համար յստակ է, երեւոյթը համաշխարհային է: 
Համաճարակին պատճառով կորսնցուցինք շատ մը «սովորական» դար-

ձած երեւոյթներ, «ազատութիւն»ներ, հաճոյքներ եւ մթնոլորտ: 
Կորսնցնելէ ետք է, որ բոլորս գիտցանք անոնց արժէքը: Պարզ է, կ’ը-

սեն` «բանի մը արժէքը կը գիտնաս, երբ կորսնցնես զայն»: 
Դժբախտաբար, գիտցանք այդ մէկը, երբ վտանգուեցաւ մեր կեանքը, 

մեր առողջութիւնը: 
Կարեւորը այն է, որ այս փուլէն դուրս գալէ ետք, երբ հեռանայ վտան-

գը, չվերադառնանք մեր սովորականին եւ, դարձեալ մոռնալով այս արժէք-

ները, շարունակենք մեր կեանքը, որովհետեւ օր մը, Աստուած չընէ, կըր-

նանք նոյն կացութեան մէջ գտնուիլ, դարձեալ զղջալ եւ երանի՜ ըսել: 
Այս երեւոյթէն պէտք չէ յուսահատիլ, այլ պէտք է դասեր քաղել ու 

սորվիլ: 
Պիտի շրջանցենք այս փուլը, պիտի անցնին այս օրերը, բայց պիտի 
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չմոռցուին: Պիտի յիշենք մեր տունը մնալը, մեր գործերէն, դասերէն եւ հա-

րազատներէն հեռու ըլլալը, դժուար թէ ուրախ վայրկեանները… ամէն ինչ 
եւ բոլորս անխտիր: 

Զուտ անձնական յիշատակներէն անդին, բոլորս ալ պիտի յիշենք այս 
տարուան տարբեր Ծաղկազարդը, Աւագ Շաբաթը եւ Զատիկը: 

Օրեր, որոնք մեր եկեղեցւոյ օրացոյցին մէջ յատուկ նշանակութիւն, 
յատուկ խորհուրդ եւ յատուկ մթնոլորտ ունին: 

Օրեր, որոնք վերջին հինգ տարիներուն, մեզի` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան լսատեսողական գրասենեակի աշխատակիցներուս հա-

մար, յաւելեալ խանդավառութիւն կը ստեղծէին՝ արարողութիւններուն եւ 
շարականներուն խորհրդաւորութեամբ եւ գեղեցկութեամբ, ինչպէս նաեւ 
մանուկներու, երիտասարդներու եւ ժողովուրդի հոծ բազմութեան ներկա-

յութեամբ: 
Աւելի՛ն, անհամբեր կը սպասէինք այս օրերուն, որպէսզի կարենայինք 

մեր ուղիղ սփռումներով Անթիլիասի մթնոլորտը փոխանցել եւ հասցնել 

ամբողջ աշխարհին: 
Իսկ այս տարի, ինչպէս բոլորին ծանօթ է, այս արարողութիւնները կա-

տարուեցան առանց հաւատացեալներու ներկայութեան` կանխարգիլելու 

համար Քորոնա ժահրին տարածումը: 

Բայց մենք հոն էինք. հոն էին նաեւ միաբան հայրերը` վարդապետները, 

սրբազաններն ու Վեհափառ Հայրապետը: 

Հակառակ մեր սովորութեան, հանգիստ կրնայինք նկարել, առանց «նե-

րողութիւն» ըսելու, կը շարժէինք ազատ, առանց խանգարելու աղօթողնե-

րը… հանգիստ էին մեր շարժումները, բայց ոչ մեր միտքերն ու հոգիները:  

Տեսնել եկեղեցւոյ նստարանները առանց հաւատացեալներու` ծանր 

պատկեր է: 

Լսել «Սուրբ, Սուրբ»ը, «Հաւատամք»ը, «Տէր Ողորմեա»ն եւ «Հայր մեր»ը 
առանց ժողովուրդէն բարձրացող ձայնին` դժուար է: 

Տեսնել Անթիլիասի բակը դատարկ, իրապէս ճնշող է: 
Վարժուած չէինք, չէինք կրնար տեսնել այս պատկերը: Կը յիշէինք նա-

խորդ տարիները, խճողուած բակը, լեցուն եկեղեցին, աղօթող ձեռքերը, 
հաւատք արտայայտող դէմքերը, յոյս ներշնչող աչքերը եւ միաբերան դէպի 
երկինք բարձրացող շարականները: 

Պատարագներն ու արարողութիւնները կատարուեցան: Մենք ալ կա-

տարեցինք մեր գործը եւ առցանց սփռեցինք զանոնք այդ ճնշող ամայու-

թեան մէջ, իսկ հաւատացեալներն ալ իրենց տուներէն կրցան հետեւիլ, 
աղօթել եւ երգել, իրենք ալ իրենց կարգին զգալով այս տարուան դժբախտ 
տարբերութիւնը: 

Սակայն ամէնէն  ճնշող պահը կիրակի օրն էր` Ս. Զատկուան պատարագը: 
Առաջին անգամ ըլլալով Վեհափառ Հայրապետը` խորանէն կ’օրհնէր եւ 

կը քարոզէր դատարկ եկեղեցւոյ մէջ: 

Հոն չէին հաւատացեալները, հոն չէին մանուկներն ու պատանիները, 
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չկային մամիկներն ու պապիկները, բացակայ էին ընտանիքներն ու երիտա-

սարդները: Չկային ներկաներուն փոխանցած ջերմութիւնը, ուժն ու զօրու-

թիւնը: 
Պատարագի աւարտին ճնշող ամայութիւնը ճեղքուեցաւ. խորանին վրայ 

խրոխտ կանգնած հայոց հայրապետը` Արամ Ա. Կաթողիկոս, յուզուեցաւ եւ 
արտասուալից աչքերով օրհնեց ֆիզիքապէս բացակայ ժողովուրդը եւ յա-

ւելեալ յուզումով ունկնդրեց «Կիլիկիա» քայլերգը: 

Պատկեր մը, որ ցնցեց ամբողջ եկեղեցին եւ համայն հայութեան զգա-

ցումները: 
Ժողովուրդին մտահոգութիւնը, ցաւերն ու յուզումը կ’արտայայտէին 

այդ աչքերն ու արցունքները, որոնք 

Ճեղքեցին ամայութիւնը եւ մօտեցուցին բոլորը, հակառակ հեռաւորու-

թեան: 

Ճեղքեցին ամայութիւնը եւ հանգստացուցին բոլորը` թարգմանը ըլլա-

լով բոլորին զգացումներուն: 
Ճեղքեցին ամայութիւնը եւ յոյս ներշնչեցին բոլորին: 
Բան մը, որուն ամէնէն աւելի կարիքը ունինք, յատկապէս այս օրերուն: 
Պիտի անցնին այս օրերը, բայց պիտի յիշենք այս պահը: 
Պիտի յիշենք այս պահը, երբ բոլորս միասին` դուրս եկած այս ճգնա-

ժամէն, դարձեալ պիտի հաւաքուինք, միասնաբար աղօթենք եւ միասնա-

բար ապրինք: 
Կը մնայ համբերել եւ չյուսահատիլ: 
Պիտի բացուի՛ն դռներն յուսոյ: 

ՆԺԴԵՀ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ 

     

 

ՏԽՈՒՐ ԶԱՏԻԿ 

2020-ի Ծաղկազարդը, Աւագ Շաբաթը եւ յատկապէս Զատիկը անջնջե-

լիօրէն դաջուած պիտի մնան ժամանակակիցներուս յիշողութեան մէջ: 

Տխուր Զատիկ...: Միթէ կարելի՞ է այլ կերպ բնորոշել: Միթէ չէ՞ին մըղ-

կտար սիրտերը բոլորին` թացոտ աչքերու անզսպելի արտայայտութեամբ: 

Ընդվզումն ու մռայլ հոգեվիճակը չէ՞ր համակեր ամէնուր: Կքած չէի՞ն 

հոգիները. թախծօրէն չքացած չէի՞ն ժպիտները: Սարսռալի տագնապանքը 
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իր զարհուրելի հեռանկարներով միթէ չէ՞ սեղմած կոկորդները: Անորոշու-

թեան անդոհանքը չի՞ մրճահարեր ուղեղները: Մթագնած հորիզոնը ան-

գթօրէն չի՞ պատանքեր մարդոց խռովայոյզ առօրեան` իր վաղուան կարիք-

ներով եւ գալիք անձկութիւններով: 

Տխուր Զատիկ...: Անդաճումով ճնշեալ Զատիկ: Անթիլիասի Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի բեմէն, բռնախլեալ Կիլիկիոյ նուիրուած յուզա-

թաթաւ երգին կշռոյթներուն տակ, Արամ Վեհափառին արտասուաթոր աչ-

քերն ու կերկերուն ձայնով Քրիստոսի հրաշագեղ յարութեան շնորհաւորան-

քը, իր վրայ սեւեռեց օրուան խորհուրդը, համընդհանուր գորշ մթնոլորտը 

եւ այն ծանր ապրումները, որոնք ալեկոծած են հոգիները: Կարծէք Վեհա-

փառը անմռունչ թարգմանը կը հանդիսանար օրուան խռովքին, հանուր 

ժողովուրդին զգացական ու հոգեկան փոթորկայոյզ ներաշխարհին: 

Ի՞նչպէս չյուզուէր Վեհափառը, երբ «Կիլիկիա» մեղեդիին թրթիռները 

յուզականօրէն կþարձագանգէին ամայեացեալ տաճարին կամարներուն ներ-

քեւ. թափուր նստարանները կը յուշէին սուգի եւ տխրամած երեւոյթի մը 

մասին, այն պահուն` երբ պիտի աւետէր հրաշափառ յարութիւնը Խաչեա-

լին... մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պար-

գեւեաց. նմա փառք յաւիտեանս ամէն: 

Դեռ երէկ էր, որ Ծաղկազարդի օրը, եկեղեցիներու բակերը կը խռնը-

ւէին մանուկներն ու պատանիները իրենց ախորժալուր եւ կենսուրախ 

ճռուողիւնով: Անոնք երկար մոմերու շքեղազարդ թափօրներով, պլպլուն 

հանդերձներով եւ պճլտուն աչքերով յոյս ու հաւատք կը ներշնչէին իրենց 

շրջանակին: Ծաղկազարդը տարեկան ժամադրապահն էր ընտանիքներու 

հանդիպման, որոնք նորածին մանկիկներ գրկած կը փութային եկեղեցի, 

զիրար ողջունելու եւ ապա տարուէ տարի նորածիններ կը դառնային մա-

նուկներ, մանուկներ` պատանիներ, պարմանիներ` երիտասարդներ, իսկ 

շատ մը նորապսակներ` հետզհետէ կը միանային անոնց` իրենց բալուլա-

ծածկ ծծկերներով: 

Սակայն, տխրօրէն տարբեր եղաւ 2020-ին: Ակամայից յիշեցնելով Կիլիկ-

իոյ եւ Արեւմտահայաստանի հայոց անմարդաշունչ վանքերն ու տաճար-

ները, դաբիրներն ու մատուռները: 

Ի՞նչպէս աղի արտասուքը չխուժէր Վեհափառին աչքերուն, երբ Քրիս-

տոսի յաղթական յարութեան պատգամին անհաղորդ պիտի մնային հայոր-

դիք. չկային խուռներամ հաւատացեալներու հիացական հայեացքները, 

աղօթքի եւ հայոց վերապրումին վկաները, հաւատքի ու կամքի փթթող երի-

տասարդութիւնը. չկային յուսավառ ու լուսավառ երամ-երամ խլրտացող 

պատանեակները: Լուռ էր չորսդին: Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց, Ցանկամ 

Տեսնել Զիմ Կիլիկիա եւ ապա` Երթամ Ննջեմ զիմ Կիլիկիա: 

Իրօք պակուցիչ էր այդ պահը` զորս ափէ ափ կլանեց, արձանացուց 

մարդոց էութիւնն ու յուզումնալից խոկումները: Տարօրէն անմոռանալի 
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դարձաւ 2020-ի զատկական ցնծատօնը` դառնալու համար ցաւատօն մը սոս-

կալի: Տխուր Զատիկ... առանց հաւկթախաղի Զատիկ: 

Ի՞նչպէս չհեծէր Վեհափառը, երբ քաջատեղեակ ենք բոլորս, թէ անհա-

մար ընտանիքներ ինկած են տնտեսական հեղձուցիչ պայմաններու տակ. չո-

րաբեկի կարօտ մարդոց թիւը կը ծաւալի անհամեմատօրէն եւ թշուառու-

թիւնը սկսած է թակել դռները շատերուն: Մօտիկ անցեալին գործա-

զրկութիւնն էր, չարաշահութիւնն էր չարիքին արմատը. անարդարութիւնն 

էր թիրախը: Իսկ ահա հիմա համաճարակը իր աղէտալի խորշակով կրնայ 

հնձել կեանքեր, քանդել կառոյցներ, փակել կրթօճախներ, փլուզել ողջ հա-

մակարգ մը` դեռ վերջերս ամուր թուացող: 

Տխուր էր Զատիկը անտարակոյս: 

Եւ այս` բովանդակ մարդկութեան համար: 

 

* 

* * 

 

Բայց... հայութեան համար միթէ նորութիւն է՞ այս, ինչ որ կը պատա-

հի: Չմոռնանք, որ մենք շատ աւելի ամեհի պատուհասներ դիմակալած ենք, 

գոյատեւած, ոգեզինուած եւ վերածնած հրաշալի յարութեամբ` Քրիստոսի 

իսկ օրինակով: Բարկ անապատներու, նախճիրի, սուրի ու սովի, եաթաղանի 

ու սրածութեան Գողգոթան անգոսնելով հայուն զարմանահրաշ վերածնուն-

դը, այսօր, թող ըլլայ ուղեցոյցը մեր կամքին: Վկան այն հաւատքին` որ մեր 

մեծ հայրերը կը կրէին իրենց պինդ կուրծքերուն տակ եւ փոխանցեցին 

իրենց կրանիտեայ վճռականութեամբ: Եկեղեցւոյ մէջ, երբ հաւաքական 

խոստովանութեամբ կը մեղանչենք մեր մեղքերուն համար, «մեղայ»ական-

ներու շարքին կայ յուսահատութիւնը նաեւ: Հետեւապէս, յուսահատութիւ-

նը պիտի չըլլայ յաղթական:  

Յուզմունքն ու խռովքը մարդկային ու բնական զգացումներ են, ան-

հրաժեշտ նոյնիսկ: Բայց յուսահատութի՞ւնը` քա՛ւ լիցի, որովհետեւ վստահ 

ենք որ այս չարայուշ օրերը պիտի անցնին, պիտի մնան պատմութեան էջե-

րուն մէջ եւ պիտի բացուի արշալոյսը վա՛ռ հագած: 

Այսօր, մեր կէտ նպատակը պիտի ըլլայ յուսադրել ժողովուրդը, զայն 

ոգեշնչել լաւատեսութեամբ եւ ուսընդուս առաթուր կոխել աղէտը եւ ապա 

շարունակել կեանքը: Եւ ի՞նչ է ղեկավարի, առաջնորդի եւ հրամանատարի 

առաջին եւ գլխաւոր դերը` եթէ ոչ գօտեպնդել եւ խիզախութեամբ լիցքա-

ւորել բազմութիւններն ու յետնորդ շարքերը: 

Տխուր էր Զատիկը: Սակայն պիտի տեսնենք այգաբացը: 

 
ԱՒԵՏԻՍ ՌԱԶՄԻԿ 
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ 

1915-Ի ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԱԿԱՆԱՏԵՍ՝ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՏՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ՅՈՒՇԵՐԸ 

20-րդ դարը, համաշխարհային պատմութեան էջերուն հայթայթած է ար-

կածախնդրական եւ անկիւնադարձային նիւթեր՝ դէմքերով եւ դէպքերով լե-

ցուն: Այս ընթացքին է, որ տեղի ունեցած են համաշխարհային երկու պատե-

րազմներ, որոնք իրենց ազդեցութիւնը ձգած են ազգերու պատմութեան վրայ՝ 

անդարմանելի վէրքեր թողելով: Ընդհանուրէն մեկնելով մասնաւորին. հա-

մաշխարհային առաջին պատերազմը ամենադաժանն ու տառապալիցը եղաւ 

Հայ ժողովուրդին համար: Այդ ընթացքին էր, որ հայը կորսնցուց իր հարստու-

թիւնն ու փառքը: Սակայն, մեր ժողովուրդի լոյսի տեսլականը, հաւատքի հզօ-

րութիւնը եւ հայրենիին հանդէպ եռանդը անգամ մը եւս ծլարձակած է՝ գոյա-

տեւելու, պայքարելու, իրաւունք եւ արդարութիւն պահանջելու իղձերը: 

Ահաւասիկ, Հայոց Ցեղասպանութեան ականատես Խաչատուր Տուման-

եանի յուշերը կու գան անգամ մը եւս մեր մտքին մէջ վերաթարմացնելու Հա-

յոց պատմութեան մոխրագոյն էջերը եւ պահանջատիրութեան ոգին գրգռելու 

աշխարհասփիւռ հայորդիներուն մէջ: 

Խաչատուր Տումանեանի կողմէ գրի առնուած յուշագրութիւնները (թիւով 

3 տետրակ) կը պարզեն Սեբաստիայէն Ֆրանսա երկարող տառապեալ հայուն 

գոյերթը: 

Հեղինակը իր առաջին յուշատետրին մէջ մանրամասնօրէն գրած է Սե-

բաստիոյ Գաւազ գիւղին մասին, ուր ծնած եւ աճած է: Խաչատուր Տումանեան 

մանրամասն տեղեկութիւններ արձանագրած է առաջին հատորին մէջ, նաեւ 

տարագրութեան ողբալի պատկերներ: Իսկ, երկրորդ եւ երրորդ յուշատետ-

րերուն մէջ հեղինակը յստակ կերպով պարզած է թուրքին բարբարոսութիւնը: 

Յուշագրութեան մէջ քիչ կերպով անդրադարձած է թուականներու, այս պատ-

ճառով ալ Խաչատուր Տումանեանի տարիքը մնացած է անյայտ, սակայն գրու-

թեան մէջ ան յիշած է, թէ 1895-ի ջարդերուն, տակաւին դեռատի մանուկ մը 

եղած է, գուցէ չորս կամ հինգ տարու: Այսուհանդերձ յուշագրութեանց թուա-

կանը՝ գործածուած յուշատետրերէն մեկնելով, կարելի է հետեւցնել 1955-1956:  

Խաչատուր Տումանեանի գրութիւններէն կը յայտնուի, որ ան Քրիստոնէա-

կան արժէքներու քաջատեղեակ անձ մը եղած է: Տարագրութեան ընթացքը 
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ներկայացուցած է հոգեխառն ապրումներով: Տումանեան Քրիստոնէական 

հաւատքի վեհութեան եւ արժէքներու վսեմութեան մասին խոր եւ իմաստալից 

տողեր արձանագրած է: Ան երբեք չէ մոռցած հայ ժողովուրդի լծակից՝ Հայ 

եկեղեցւոյ դերն ու տեղը հայ կեանքէն ներս: Վսեմ արժէքներու եւ սկզբունք-

ներու իր շտեմարանը լեցուած է իր մանկութեան օրերէն: Օսմանեան տար-

տարոսային խաւարամտութիւնը պատճառ դարձած է Տումանեանի հոգեւոր 

կեանքի աճման: Թէեւ օսմանցիները գիրն ու գրականութեան ճրագը փորձած 

են մարել դպրոցներու մէջ, սակայն Աւետարանի լոյս ճշմարտութիւնները չեն 

կարողացած խաւարեցնել: 

Գիրք չկար, ուսուցիչները ձերբակալուած, իսկ մտաւորականութիւնը ցի-

րուցան համատարած, սակայն համայն հայութեան սրտին մէջ կարդալու եւ 

ուսանելու իղձը մնացած է միշտ վառ:  

Հայուն բնութեան մէջ եղած է կարծէք թշնամին գիրով գերելու գաղափա-

րը: Ահաւասիկ ցայտուն մէկ օրինակը՝ հայու տիպարին, Տումանեանին իսկ 

վկայութեամբ «Գիրքերու պակասին պատճառաւ կը կարդայի Սաղմոս եւ 

Աւետարան»: Տումանեան իր նախնական ուսումը տան յարկին տակ ստացած 

է, ապա Սեբաստիոյ Բռգնիկ գիւղի համեստ վարժարանը յաճախած: Քանի մը 

տարի հոն ուսանելէն ետք տեղափոխուած է Խօրսանա հայաբնակ գիւղը, իր 

ուսումը շարունակելու համար: Քանի մը տարի Խօրսանա մնալէ ետք անցած է 

Սեբաստիոյ ամերիկեան միսիոնարներու դպրոցը: Բարձր ուսման սկսած է Պրն. 

Յակոբ Բագրատունիի Աւետարանական Գոլէճին մէջ, Կ. Պոլիս:  

Տումանեան հաւատացած է, որ վեհանձնութիւնը նկարագրային իրակա-

նութիւն մըն է: Այս պատճառով անդրադարձած է իւրաքանչիւր վեհանձն 

անձնաւորութեան. օրինակ՝ Վանեցի Դաւիթը, որուն մասին յատուկ կերպով 

անդրադարձած է Բ. տետրակին մէջ: 

Տումանեանի նման վերապրող սերունդի տղաքը կերտած են մեր այսօր-

ուան հայու նկարագիրը՝ զայն պահելով անարատ եւ հաւատարիմ նախնինե-

րուն: 

Հեղինակը իր գրութեան մէջ խուսափած է ազգանուններ յիշելէ, անոնց 

փոխարէնը օգտագործած է կախման կէտ (...):  

Գրութեան հարազատութիւնը պահուած է, սակայն ուղղագրական եւ 

կարգ մը քերականական փոփոխութիւններու ենթարկուած՝ առաւել հասկ-

նալի եւ դիւրընթեռնելի ըլլալու համար: 

Ցեղասպանութենէն 105 տարի անց, Տումանեանի եւ արխիւներու մէջ 

թաքնուած բազմաթիւ տումանեաններու իրաւունքներուն պահանջատիրու-

թեան ջահակիր եւ արդարութեան յուշարար Կիլիկիոյ դարաւոր Աթոռին ար-

ժաընտիր գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին նախաձեռ-

նութեամբ ու հովանաւորութեամբ, ձեռագիր այս յուշագրութիւնը պիտի 

հրամցուի աշխարհացրիւ հայորդիներուն, Կաթողիկոսարանիս Հասկ պաշ-

տօնական ամսագրի միջոցաւ:  

Հեղինակին վկայութեամբ՝ «Այս տետրակին մէջ գրուած հայ ազգի 1915-ի 
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խաչելութիւնը, ամբողջութեամբ ճշմարտութիւն է: Սուտ կամ շինծու որեւէ 

նախադասութիւն չկայ մէջը: 

Թէեւ ճշմարտութիւն մըն է, որուն եւ ականատես եղած եմ, բայց ամ-

բողջութիւն մը չէ: Մէկ փոքրիկ մասն է միայն մեծ եղեռնին: Իմ պատմութիւնը 

միայն ինձ ընկերացող խումբերուն եւ նահատակներուն պատմութիւնն է», 

սակայն թող որ այս աշխատանքը մեր դարաւոր ու փառաւոր ազգի պատմու-

թեան էջերուն լոյս սփռող աշխատանք մը ըլլայ: 

 
ՍԱՐԳԻՍ ԱԲՂ. ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ 

 

 

* * * 

Ա. ՏԵՏՐԱԿ 

ՄԵՐ ԳԻՒՂԸ 

Սեբաստիոյ հիւսիս արեւելեան կողմը, քաղաքէն 15 քիլոմեթր հեռու, 

երեք փոքրիկ լեռներու մէջ, զուտ հայաբնակ գիւղ մըն էր: Երեք կողմը լեռ, 

իսկ առջեւը դաշտ, որուն մէջէն կ’անցնէր «Ալիս» գետը: Թուրքերը այս գե-

տին անունն ալ փոխեցին եւ կոչեցին «Գըզըլ Ըրմաք»: 

Գիւղը ունէր 83 տուն՝ 555 բնակչութիւն, որոնց 43 ընտանիքը երկրա-

գործներ էին՝ հողատէր: Իսկ, միւսները կ’ապրէին՝ իրենց դրացի հողատէրե-

րու մօտ աշխատելով: 

Գիւղը ունէր շատ գեղեցիկ փոքրիկ եկեղեցի մը եւ անոր կողքին երկյար-

կանի դպրոց մը: 

Մինչեւ Օսմանեան սահմանադրութիւնը այդ դպրոցը փակ էր, կառա-

վարական հրովարտակով մը արգիլուած էր ուսումը: 

Հայրս մի քանի անգամ պատժուած էր, իր զաւակներուն ուսում տալուն 

համար:  

 

ՄԵՐ ԳԻՒՂԻՆ ԾԱԳՈՒՄԸ 

Մեր ցեղագրութեան տոմարը պահուած էր, հօրս հօրեղբօրորդի երկու 

եղբայր՝ Տէր Աստուածատուրեան կաթոլիկ վարդապետներուն մօտ, Սեբաս-

տիոյ Բռգնիկ գիւղը: 

Հօրս պատմածին համաձայն (ի՛նչ որ գիտէր այդ տոմարին մէջ արձա-

նագրուած), մեր նախահայրերը բնակած են Սեբաստիոյ հիւսիս արեւելեան 

կողմը, Տումանլու կոչուած, միշտ մշուշապատ լեռներու վրայ կառուցուած 
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դղեակի մը մէջ: 15 տարի շարունակ կռուած են թուրք կառավարութեան 

զինուորական ուժին եւ խուժանին դէմ: Մեծ հայրս գիշեր մը անկէ չուած եւ 

իր հետը բերած է 4000 ոչխար եւ 360 զոյգ եզ ու հաստատուած մեր գիւղը՝ 

կռուի լաւ դիրք եւ իր հօտերուն լաւ արօտավայր ունենալու համար: 

Այդ պատճառով մեր տունը կոչուած է Պէյ պապային տունը (Պէկեան), 

իսկ միւս գերդաստանը Տումանեան՝ իրենց ապրած Տումանլու լեռներուն 

անունով: 

Ժամանակի ընթացքին թուրքերը հետապնդած եւ գտած են Պէյ պապա-

յին հետքը: 

¨ Ես այն մարդը չեմ, ըսած է:  

¨ Ես անոր քով անոր գաւազանն էի, շարունակած է: 

Այս պատճառով ալ Պատրիարքարանի արձանագրութեան մէջ մեր գիւղը 

կոչուած է Գաւազ գիւղ: 

Պէյ պապը հաստատուած է մեր գիւղը: Միւս եղբայրը հաստատուած է 

Սեբաստիոյ Բռգնիկ գիւղը եւ կազմած Տէր Աստուածատուրեան գերդաս-

տանը: Երրորդ եղբայրը հաստատուած է Սեբաստիոյ քաղաքը, Երեմեան 

գերդաստանը, բոլորն ալ դանակագործ եղած են: 

Հայրս միշտ կ’այցելէր իր հօրեղբօրորդիներուն, թէ՛ Աստուածատուր-

եան վարդապետներուն եւ թէ իր հօրեղբօր Երեմիային, Սեբաստիա: Երեմ-

իայի որդիները ամառը մեզի կու գային, արձակուրդի համար: 

Կար նաեւ ուրիշ մը, որ կը բնակէր մեզմէ հետիոտն երեք օրուայ ճամբայ 

հեռու Ղարաչայիր կոչուած Ղըզըլպաշ գիւղը, զոր կը կոչէինք Մէմմէտ 

Էմմի: 

Մէմմէտ էմմիին ծագումը ինձ անծանօթ է: Հայրս շատ կը յարգէր այդ 

մարդը: Մէմմէտ էմմին, ամէն տարի անգամ մը այցելութեան կու գար մեզի 

եւ ամիս մը մեր տունը կը մնար: Յետոյ մայրս կամ քոյրս իրեն հետը կը 

տանէր օդափոխութեան համար, ուր ամիս մը կը մնային: Ամիս մը վերջը 

հայրս ալ կ’երթար, շաբաթ մը կամ ամիս մը հոն մնալէն ետք, մօրս կամ 

քրոջս հետ կը վերադառնար մեզի: 

1895-ի հայկական ջարդէն քանի մը օր առաջ, Մէմմէտ էմմին մեզի կու 

գար եւ կը յայտնէր, որ թուրք թագաւորէն հրաման ստացած են հայերը 

ջարդելու եւ կողոպտելու:  

¨ Էրմէնինին պաշը պէյլիկ, մալը եաղմա (Հայուն գլուխը բեկերուն, իրը 

թալանի), այսպէս հրաման ստացանք, կ’ըսէր: 

¨ Ինձ տուր բոլոր կենդանիներդ եւ ինչ որ ունիս, որ մեզի տանիմ: Կոտո-

րածը երեք օր պիտի տեւէ, յետոյ կը վերադարձնեմ քեզի, կը խոստանար 

Մէմմէտ էմիին: 

Հայրս չէր հաւատար այսպիսի հրամանի մը: Կ’ըսէր. 

¨ Խաղաղ ժողովուրդը ինչ է ըրած պատիժի արժանի: 

Բայց եւ այնպէս հայրս Մէմմէտ էմմիի պնդումին վրայ 350 ոչխար կու 

տար, որ տանի:  
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Կոտորածը կը սկսէր: Գիւղացիները լեռները կը փախչէին: Գիւղին մէջ 

կը սպաննուէին քանի մը հոգիներ, որոնց ճիշդ թիւը ինձ անծանօթ է:  

Կոտորածէն մէկ օր առաջ Մէմմէտ էմմին կրկին կու գար, ինձ կը գրկէր 

եւ մայրս ալ հետը առած կը տանէր Բռգնիկ, Տէր Աստուածատուրեան վար-

դապետներուն մօտ, ապա շուտ մը կը վերադառնար եւ կը մասնակցէր կո-

ղոպուտին: Մեր եզներուն երեքն ալ ինք կը տանէր: 

Կողոպուտէն ամիս մը յետոյ, բոլոր տարածները կը վերադարձնէր հօրս: 

Այնուհետեւ մեր տունը ծնած արջառները, երբ մէկ տարեկան կ’ըլլային, 

իրենց կը տանէր եւ կը վերադարձնէր, երբ երեք կամ չորս տարեկան ըլլային:  

1914-ին, եղբայրս զինուած կ’երթար պայքարի: Լեռան մէջ կը պահուը-

տէր եւ լուր կը ղրկէր Մէմմէտ էմմիին հարսին՝ Մէլէքին: 

Հայրս սակառ մը հաց, երկու քիլօ կարագ, պանիր եւ մեղր կը բերէր 

եղբօրս կը յանձնէր: Յետոյ համբուրելով եւ վիզը փաթթուելով կու լար: Ան 

կ’ըսէր. 

¨ Ձեզ այս վիճակի՞ն պիտի տեսնէի: 

 

ՊԷՅ ՊԱՊԻՆ ԳՈՐԾԵՐԸ 

Պէյ պապը մեր գիւղը հաստատուելուն պէս առաջին գործը կ’ըլլար եկե-

ղեցի մը շինել: Գիւղացիները կը մասնակցէին շինութեան: 

Մեր գիւղի եկեղեցին շրջանի բոլոր գիւղերու եկեղեցիներէն ամենագե-

ղեցիկն էր, Էջմիածնի գմբեթին նմանութեամբ, առանց սիւնի: 

Եկեղեցիի կողքին կը շինէին երկյարկանի գեղեցիկ դպրոց մը: 

Պէյ պապը իր հետը բերած էր գրադարան մը եւ շատ մը մագաղաթ ձե-

ռագիրներ, կրօնական գիրքեր, ազգային պատմութիւններ, եկեղեցական 

իրեղէններ եւ այլն: 

Կրօնական գիրքերն էին՝ Յայսմաւուրք, Շարական եւ այլն: Մաս մը մա-

գաղաթներուն հետ եկեղեցին կը դնէր, իսկ կէսն ալ մեր տան մէջ կը պահէր: 

Օր մը խաչագող մը վարդապետի հագուստով հիւր կու գար քահանային 

մօտ: Ութ օր քահանային տունը հիւր կը մնար եւ ամէն օր ալ ժամերգու-

թեան կը մասնակցէր: Գիշեր մըն ալ քահանայէն կը գողնար եկեղեցւոյ բա-

նալին եւ մագաղաթներուն ու թանկարժէք սպասներուն հետ կ’անհետանար: 

Պէյ պապը մեր տանը յարդանոցին մէջ շինել կու տար հինգ հատ իրարու 

կից հացահատիկի ամբարներ՝ գաղտնի գրպաններով: Իւրաքանչիւր ամբա-

րը կը պարունակէր 500 գրիւ ցորեն եւ իւրաքանչիւր գրպանն ալ նոյն քան: 

1895-ի կողոպուտին, բոլոր գիւղը կը կողոպտէին, իսկ մեր ամբարնե-

րուն մէջ պահուած 500 գրիւ հացահատիկները չէին գտներ, շնորհիւ գըր-

պաններուն: 

Պէյ պապը կը մեռնէր 1895-ի կոտորածին, 84 տարեկանին: 

Իր անունը մոռցած եմ: Կարծեմ Գրիգոր էր: 
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ՀՕՐՍ ԳՈՐԾԵՐԸ 

1895-ի ջարդէն ետք գիւղացիները ոչ հագուելիք, ոչ անկողին եւ ոչ ալ 

հաց ունէին ուտելու: 

Հայրս գիւղացիները կը կանչէր եւ մեր ամբարները բանալով կը բաժնէր 

թէ՛ ուտելիք եւ թէ սերմանելու համար բաւարար չափով հացահատիկ: Յե-

տոյ կ’երթար եկեղեցի քահանային եւ Ս. Սեղանին առջեւ երդում մը կ’ընէր, 

այսպէս ըսելով. 

¨ Ո՜վ տէր, եթէ կրկին ինձ պարգեւես խաղաղութիւն եւ հարստութիւն, 

իմ կեանքիս մինչեւ վախճանը հիւրերու հետ անցընեմ՝ ձրիաբար կերակ-

րելով բոլորին, առանց ազգի խտրութեան: 

Այս տեսակ երդում ընող մարդիկ, հայ գիւղերուն մէջ կը կոչուէին երես-

փոխան: Այս սովորութիւնը ամէն ազգի ճամբորդներուն ծանօթ էր, այսպէս, 

ճամբորդ մը, երբ գիւղ հասնէր, երեսփոխանին տունը կը հարցնէր եւ 

ուղղակի իր տանը պէս ներս կը մտնէր՝ ջերմ ընդունելութեան արժանանա-

լով: Կը տրամադրուէր լուացուելու համար տաք ջուր ու սնունդ թէ՛ իրեն եւ 

թէ իր գրաստներուն համար: Կարծէք թէ հեռաւոր ազգական մը եկած ըլլար: 

Հայրս Հիւրերու համար շինած էր 36 անկողին: Աղքատ կամ հարուստ, 

կղերական կամ ուրիշ, կու գային յաճախ, իսկ երբ հիւր եկող անձը զինուո-

րական հագուստ կրէր, ներս չէր առներ:  

¨ Գնացէ՛ք գիւղապետին, թող ձեզի տեղ պատրաստէ, կ’ըսէր: 

Իսկ, երբ 36 հոգիէն աւելի ճամբորդ ըլլար, դրացիները իրենց տուները 

կը հրաւիրէին մնացեալները: 

Հիւրերուն, թէ՛ մարդոց եւ թէ կենդանիներուն համար, իրենց պարկե-

րուն մէջ 12 ժամ ճամբորդելու չափ ուտեստ կը դրուէր: 

Իրաւ ալ Աստուած օրհնեց հօրս տունը: Մեր գիւղին մէջ երեք նոր տու-

ներ շինեց ան: Քաղաքին մէջ երեք յարկով ուրիշ տուն մըն ալ շինեց: Ջրար-

բի ագարակ մըն ալ գնեց: 

Իմ Կ. Պոլիս գացած տարիս, մեր գիւղացիներէն մարդ մը եկաւ եւ հօրս 

աղաչեց, ըսելով. 

¨ Քիչ մըն ալ երեսփոխանութեան կարգը ինձ յանձնէ, որ Աստուած իմ 

տունս ալ օրհնէ:  

¨ Ես քահանային եւ Ս. Սեղանին առջեւ ուխտ ըրած եմ՝ մինչեւ մեռած 

օրս հացս ճամբորդ հիւրերու հետ ուտելու: Իմ մահէս յետոյ ալ ո՛վ որ կ’ուզէ 

ան երեսփոխան թող ըլլայ, ըսաւ հայրս: 

Հայրս չորս եղբայր ունէր: Երկուքը զատուած էին, իսկ մեծ եղբայրը իր 

հետ կը բնակէր, որ իր ազատ ժամերուն Նարեկ կը կարդար յարատեւ ու հօրս 

գործերովը բնաւ չէր զբաղեր: 

Թուրք կառավարութիւնը կ’արգիլէր ուսումը, իսկ հայրս փափաքը ու-

նէր ուսման, այս պատճառով Սեբաստիոյ առաջնորդարանէն ուսուցիչ մը կը 

պահանջէր: Այդ ուսուցիչը մեր տան մէջ գաղտնի դասեր կու տար եղբօրս եւ 

հօրեղբօրս տղուն: 
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Գիւղացիները կ’աղաչէին հօրս, որ իրենց զաւակներուն ալ դաս տրուի: 

Հայրս կ’ընդունէր, ըսելով. 

¨ Ես ամէն ծախքերը կը հոգամ, միայն թէ մատնութիւն չըլլայ: 

Սակայն, այդ մատնութիւնը կ’ըլլայ: Թուրք ոստիկանները տունը կը խու-

զարկեն: Բոլոր գիրքերը եւ մագաղաթները խարոյկի մը մէջ վառելով կ’այ-

րեն: Հայրս կը մերկացնեն, երեսին մուր քսած ամբողջ գիւղը կը պտըտցնեն: 

Գլխուն իշու պախուրց անցուցած առջեւէն միւնետիկ մը կը պոռացնեն. 

¨ Ով որ իր տղուն կարդալ սորվեցնէ վիճակը այս պիտի ըլլայ: 

Այս դէպքէն ետք դարձեալ ուսուցիչ մը մեր տան մէջ գաղտնի կերպով 

հօրեղբօրս տղուն եւ եղբօրս դաս կու տայ: Հայերէն, Թրքերէն եւ Ֆրան-

սերէն: Գիւղացիները դարձեալ կ’աղաչեն: Աշակերտներուն թիւը կը հասնի 

51-ի: Դարձեալ մատնութիւն եւ դարձեալ խռովութիւն: Այս անգամ դպրո-

ցական գիրքերը եւ ուրիշ ինչ որ կը գտնեն կ’այրեն: 

Մեր տան մէջ կը մնար միայն երկու կարեւոր գիրքեր, մէկը մագաղաթի 

վրայ գրուած ձեռագիր Աւետարան մը, իսկ միւսը հայերու մեծ գաղթը դէպի 

Ռուսաստան, որուն գրութիւնը այնքան մանրամասնութեամբ գրուած էր,  

որ առանց արցունքի անկարելի էր կարդալ: 

Անգամ մը, երբ Սեբաստիոյ առաջնորդ՝ Շաւարշ Ծ.Վրդ.ը մեր տունը այ-

ցելեց, ուզեց գնել մագաղաթէ Աւետարանը՝ 500 ոսկիի: Հայրս չուզեց ծա-

խել. «Հօրմէս մնացած յիշատակ է», ըսաւ: 

 

ԻՄ ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆԸ 

Հայրս իմ առաջին ուսուցիչս էր: Գիրքերու պակասին պատճառով կը  

կարդայի Սաղմոս եւ Աւետարան: Չի հասկցած նախադասութիւններս հօրեղ-

բօրս կը հարցնէի: 

Հայերէն հասարակ կարդալը երբ սորվեցայ, հայրս զիս ղրկեց Բռգնիկի 

Տէր Աստուածատուրեան վարդապետներուն մօտ, որպէսզի հոն դպրոց եր-

թամ: 

Բռգնիկ գիւղը դաւանանքով Կաթոլիկ ըլլալուն պատճառով, 1895-ին, 

չէին կոտորուած կամ թալանուած:  

Բռգնիկի դպրոցին մէջ կար չորս ուսուցիչներ: Այդ դպրոցը մնացի եր-

կու տարի: Ապա խօրսանա հայաբնակ գիւղը գացի (Ունէր 280 տուն), մօրեղ-

բօրս տունը մնացի եւ ուսանեցայ: Քանի մը տարի ետք ալ սկսայ յաճախել 

Սեբաստիոյ ամերիկեան միսիոնարներու դպրոցը, գիշերօթիկ եւ վճարովի: 

Յետոյ անցայ Կ. Պոլիս Պրն. Յակոբ Բագրատունիի Աւետարանական Գոլէճը: 

1914-ին, հայրս նամակով մը ինծի 15 ոսկիի չէք մը ղրկեց: Այդ նամակին 

մէջ կը պատուիրէր Կ. Պոլիս մնալ: 

¨ Երբ դպրոցները վերաբացուին Ֆրանսա պիտի երթաս, երկրագործա-

կան դպրոց մը աւարտելու համար: Այդ ուսումը թէ՛ մեզի պէտք է եւ թէ մեր 

ազգին համար շատ կարեւոր է, կ’ըսէր հայրս: 
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Ժամանակ մը ետք Էջմիածնի ճեմարանէն իր հօրը քով եկաւ Պրն. Յով-

սէփ Ղիւրէթեանը, որուն հետ սենեակ մը վարձեցինք, իր հօր բնակարանին 

մօտ: 

Յովսէփ մտադիր էր Սեբաստիոյ Կովդուն գիւղին մէջ գրադարան մը 

բանալու, շրջակայ հայ գիւղերուն համար: Այդ մտադրութեամբ այցելեցինք 

շատ մը հայ գրողներուն եւ գրատուներուն: Ամէն տեղ լաւ ընդունելութիւն 

գտանք: Ամէն տեղերն ալ շատ կարեւոր գիրքեր նուիրեցին մեզի, եւ մեր 

սենեակը վերածուեցաւ մեծ գրատունի մը:  

Սեբաստիոյ Լուսաբեր ընկերութիւնը խոստացաւ վճարել այդ գիրքե-

րուն փոխադրութեան եւ երկու օրիորդ վարժուհիներուն ճամբուն ծախքը, 

որ պիտի երթային Կովդուն գիւղի աղջկանց վարժարանը դասաւանդելու 

համար, որովհետեւ այդ գիւղը տակաւին ուսուցչուհի չունէր: 

Յովսէփը Էջմիածնի ճեմարանէն հեռագիր մը ստացաւ: Կանչուեցաւ: 

Շտապով մեկնեցաւ: 

Ես ալ Բագրատունիէն նամակ մը ստացայ: Ինձ կը կանչէր: Ներկայացայ. 

¨ Զաւակս, ըսաւ Բագրատունին: Թուրք կառավարութիւնն ալ մօտ ատե-

նէն պատերազմ պիտի յայտարարէ, եւ իմ հաշուով այդ պատերազմը պիտի 

տեւէ չորս տարի: Մեծ սով պիտի ըլլայ: Հիմա, եթէ քեզ գրագրութեան 

ղրկեմ այդ վաճառատուները, նպարավաճառները կամ ուրիշ տեղեր, բոլորն 

ալ պիտի գոցուին եւ դուն անգործ, անօթի պիտի մնաս: Միայն ճաշա-

րանները բաց պիտի մնան, որովհետեւ ամէն մարդ ալ ուտելիքի կարիքը 

պիտի ունենայ: Հիմա, պէտք է որ ճաշարան մը մտնես եւ աման լուացող 

ըլլաս: 

¨ Ես ո՞ւրկէ կրնամ գտնել այդ տեսակ գործ մը: 

¨ Ես քեզի պիտի գտնեմ: Դուն հիմա ինծի տուր 40 դահեկան, տուր նաեւ 

ինքնութեան թուղթդ եւ 54 դահեկան ու վաղը ժամը երկուքին հոս եկուր: 

Միւս օրը ներկայացայ, ինձ յանձնեց երկու վկայագիրներ, մէկը Պէյ Օղ-

լու... ճաշարանը, իբրեւ թէ աշխատած էի, միւսն ալ Իւսկիւտար... ճաշա-

րանը՝ աման լուացող էի: Յետոյ ինձ յանձնեց ինքնութեան թուղթս, որուն 

համաձայն 17 տարեկան էի: 

¨ Հիմա, այս մարդուն հետ գնայ: Քեզ պիտի տանի հայ ճաշարան մը, երբ 

հարցում հարցնեն ըսէ, թէ ես գրել կարդալ չեմ գիտեր: Կ. Պոլիս եկած եմ 

դրամ շահելու համար եւ երեք տարիէ ի վեր այս ճաշարաններուն մէջ աշխա-

տած եմ աման լուանալով: Ըսէ, թէ հայրդ աղքատ երկրագործ մըն էր եւ 

շահած դրամդ հօրդ կը ղրկէիր: 

Մարդուն հետեւեցայ, որ զիս տարաւ Փանկալթի Մարտիրոս Էֆէնտիին 

ճաշարանը: Բաւական կոկիկ եւ մաքուր ճաշարան մըն էր, ուր ճաշի կու գա-

յին կառավարական բարձրագոյն պաշտօնեաները:  
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Ո՞Վ ԷՐ ՅԱԿՈԲ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆ 

Բնիկ Էրզրումցի էր: Փարիզի առեւտրական բարձրագոյն դպրոցը աւար-

տած եւ վերադարձած էր Կ. Պոլիս: 

Առեւտրական դպրոց մը բացած էր College Commercial անունով: Թուր-

քերէն եւ Ֆրանսերէն լեզուները պարտադիր էին, իսկ Անգլերէն եւ Գերմա-

ներէն լեզուները ընտրովի: Ես հետեւեցայ Անգլերէն եւ Գերմաներէն դասե-

րուն ալ. շատ թոթով կը խօսէի: 

Պրն. Բագրատունին կը դասաւանդէր Հայերէն, Գրաբար, Տոմարակալու-

թիւն, Հոգեբանութիւն եւ փաստաբանական օրէնքներ: 

Դպրոցը թէ՛ գիշերօթիկ եւ թէ ցերեկօթիկ էր՝ թուրք կրթական նախա-

րարութեան ղեկավարութեամբ: 

1914-ին, բոլոր շրջանաւարտները կանչուեցան զինուորական դպրոց ու-

սանելու համար: 

 

ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ 

¨ Եղբայր տեսայ որ սէրսէրիները հաւաքած կը տանէին, բոլորն ալ հայեր 

էին: Այսպէս արտայայտուեցաւ փոքրիկ Լեւոնը, 13 տարու մանուկ մը, որ 

փողոցին մէջ տեսած էր ձերբակալուած հայերու խումբ մը կը տանէին դէպի 

ոստիկանատուն: 

¨ Քանի՞ հոգի էին: 

¨ Երկու հարիւրէն աւելի: 

¨ Ի՞նչ ըսել է սէրսէրի 

¨ Չեմ գիտէր ինչ կը նշանակէ, երբ թուրքի մը հարցուցի, թէ ի՞նչ ըրած 

են այս մարդիկը, որ ոստիկանները ձերբակալած կը տանին, պատասխանեց, 

թէ «սէրսէրիներ են» (Յիմարներ): 

Այդ օրը Կալաթիոյ քարափը գացած էի գործով մը: վերադարձին տեսայ 

որ ոստիկանները հայ բեռնակիր մը ձերբակալած էին եւ կը ստիպէին նաւ 

երթայ, որպէսզի բեռնակրութիւն ընէ: 

¨ Այսօր եօթներորդ օրն է, որ զիս ձրի կ’աշխատցնէք՝ նաւ բեռնելու: 

Օրականս հաց մը իսկ չի բերեր: Այս ի՛նչ կեանք է: Չէք թողուր, որ չոր հացի 

դրամ շահիմ: 

¨ Լռէ՛ խայտառակ ել քալէ առջեւէս տեսնեմ: 

Մտրակելով զինք կը քշէին դէպի նաւ: Խե՜ղճ բեռնակիր...: 

Դպրոցին մէջ մեզ դասաւանդած էին, թէ ոստիկանները ժողովուրդին 

պաշտպան՝ արդարութեան գաւազաններն են: Ի՛նչ տեսակ արդարութիւն է 

այդ, որ անմեղ մը կը ծեծէին՝ բռնութեամբ աշխատեցնելու համար: Առանց 

հացի, անօթի խե՜ղճ բեռնակիր...: 

Ճաշարանին մէջ թերթ չէինք առներ: Օրուայ անցուդարձին անծանօթ 

էինք, մանաւանդ ես, որ գրել կարդալ չեմ գիտեր ըսած էի: 

Չեմ գիտեր, թէ ճաշարանին տէրը ինչ գիտէր իմ մասին: Միայն թէ գի-

տէի, որ գնահատանքով կը վարուէր հետս եւ իր բացակայութեան ատեն 



ԱՊՐԻԼ ¨ ՄԱՅԻՍ 2020 Ð²êÎ 209 

 

դրամարկղին բանալին ինծի կը յանձնէր: 

Ես Լեւոնին ըսածը եւ իմ տեսած բեռնակիրին պատմութիւնը ճաշարա-

նապետին պատմեցի: 

¨ Այո՛, այդպէս բաներ մը կան: Այսուհետեւ դուն շատ դուրս մի՛ ելլեր, 

ըսաւ: 

Ճաշարանին առաստաղը անկողին մը դրուեցաւ ինծի համար: Շատ ան-

գամ ցերեկները հոն կ’անցընէի: Տիվրիքցի կաթնավաճառ մը կար Յարու-

թիւն անունով, իր օրուան շահածը ինծի պահելու կու տար: Ես այդ մանր 

դրամները ոսկիի կը վերածէի: 54 ոսկի դրամ ունէր քովս պահուած: 

Շրջան մը ետք Յարութիւնը ձերբակալուեցաւ: Ան ոստիկանով մը եկաւ 

իր դրամները առնելու: Ճաշարանապետը ստիպուած քովս եկաւ դրամը 

ստանալու համար: Ես դրամը յանձնեցի եւ մեկնեցայ:  

¨ Այդ սրիկայ ոստիկանը կասկածոտ դէմք մը առաւ, երբ ես քովդ եկայ: 

Հաւանական է որ խուզարկեն հոս, ըսաւ ճաշարանապետը: 

Յաջորդ օրը ոստիկանատունէն նամակ մը ստացաւ Մարտիրոս Էֆէն-

տին՝ ճաշարանատէրը, ուր գրուած էր.  

¨ Քու ազգականներդ ...ներն են, այսինչ տեղերը բնակող (իրենց հասցէ-

ներով), իսկ բարեկամներդ, որ քեզ երբեմն այցելութեան կու գան եւ կը հիւ-

րասիրես ....ներն են (իրենց ճշգրիտ հասցէներով): Ասոնցմէ զատ ով որ ձեր 

տան կամ ճաշարանին մէջ գտնուի ծանր տուգանքի պիտի ենթարկուիս:  

¨ Այս գրութիւնը քեզի համար չէ, ըսաւ ինծի: Գիտեն, թէ դուն հոս 

աման լուալու համար եկած ես: Միայն թէ երբեմն դուրս ելիր, որ անձիդ 

վրայ չկասկածին: 

Օր մը ափսէով մը կերակուր տարի վաճառատուն մը: Վերադարձիս 

հանդիպեցայ Կ. Պոլսոյ ընդհանուր ոստիկանապետին: 

¨ Ի՞նչ ազգ ես դուն, հարցուց: 

¨ Հայ եմ: 

¨ Ո՞ւր կ’աշխատիս: 

¨ Ճաշարանին ամանները կը լուամ: 

¨ Քեզմէ զատ ուրիշ մըն ալ կա՞յ: 

¨ Այո՛, ինձմէ պզտիկ տղայ մըն ալ կայ: 

¨ Եկո՛ւր հետս այդ ճաշարանը: 

Երբ ճաշարան գացինք, Մարտիրոս Էֆէնտին գաւաթ մը խմիչք հրամ-

ցուց եւ երկա՜ր խօսեցաւ հետը: Յետոյ, ոստիկանապետը երկուքիս ուրիշ 

ոստիկանի մը յանձնեց, որ մեզ տարաւ Հերայի ոստիկանատունը: Ոստիկա-

նատան սանդուխէն վեր ելած ատենս, ընկերոջս՝ Աբրահամին ձեռքը կէս 

ոսկի մը դրի: Գիտէի, որ դրամ չունէր: 

¨ Ինչո՞ւ տուիր այդ դրամը, հարցուց ոստիկանը: 

¨ Իրեն պարտքս տուի, փոխ առած էի, վերադարձուցի:  

 
 ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՏՈՒՄԱՆԵԱՆ 

(Շար. 1) 
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ 

ՏՈՒԱԾ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐԸ 

Ապրիլ ամսուան ընթացքին, Վեհափառ Հայրապետը տուաւ զանազան 

հարցազրոյցներ Հայաստանի ու Սփիւռքի մամլոյ օրկաններուն հետ։ Ստո-

րեւ կը ներկայացնենք Լիբանանի երեք հայկական թերթերու հետ ունեցած 

զրոյցը՝ ամբողջութեամբ, ինչպէս նաեւ ամփոփ կերպով կը ներկայացնենք 

Գանատայի «Հորիզոն» շաբաթաթերթի առցանց կայանին եւ Հայաստանի 

«Շանթ» հեռուստաընկերութեան հետ հարցազրոյցները։  

 

 

Չորեքշաբթի, 22 Ապրիլին, Գանատայի «Հորիզոն» շաբաթաթերթի գըլ-

խաւոր խմբագիրին հետ կայացած հեռակապով հարցազրոյցի ընթացքին, 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս անդրադարձաւ համաճարակի համաշխար-

հային տագնապի օրերուն հայ ընտանիքներէն ներս Հայ Եկեղեցւոյ կարեւոր 

դերակատարութեան մասին։ Միաժամանակ, Հայոց Ցեղասպանութեան 105-

ամեակի սեմին, շեշտեց հայ ժողովուրդի արդար դատի պահանջատիրու-

թեան գործընթացը ազգովին շարունակելու անհրաժեշտութիւնը։ 

Զրոյցի ընթացքին, Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ ողջ աշխարհը 

տագնապի մէջ է եւ դէմ յանդիման կը գտնուի անտեսանելի թշնամիի մը 

հետ, հետեւաբար հարկ է ըլլալ իրապաշտ՝ մանաւանդ, որ գիտական եւ ճար-

տարագիտական իմաստով զարգացած պետութիւններ չկրցան ազդու կեր-

պով դիմագրաւել վտանգը, ըսաւ ան՝ շարունակելով, որ բնականաբար հայ 

ժողովուրդն ալ անմասն չի մնար նման համաճարակէն։ Ան փառք տուաւ Աս-

տուծոյ, որ հայ ժողովուրդը ամենուրէք կրցաւ շուտով կազմակերպուիլ եւ 

նուազագոյն չարիքով դուրս գալ ներկայ կացութենէն։  

Կեդրոնանալով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ անոր Թե-

մերուն կազմակերպուածութեան՝ ի դէմս համաճարակին, Նորին Սրբութիւ-

նը ըսաւ, որ «Շմնվծթր Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մ-Թգղ ծգսգրնհ՟խ՟մ գր խ՟դղ՟-

խգվո ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ, նվ ե՟խ՟մ սգհ խզ ավ՟րե Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մթ 

՟պ՟ւգժնրէգ՟մ ղեչ, թմշոեջ մ՟գր էգղ՟խ՟ժ Ապ՟չմնվբ՟վ՟մմգվնրմ նր 

Ադա՟ճթմ Իյի՟մնրէթրմմգվնրմ գր ւնճվ խ՟դղ՟խգվոնրէթրմմգվնրմ, գխգ-
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հգտթմ բթղգտ անվլմ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւթ՝ ճ՟սխ՟ոեջ լթջ՟խ՟մ գր զմխգ-

վ՟ճթմ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ ղ՟վդգվեմ մգվջ»։  

Խօսելով եկեղեցական արարողութիւններուն գծով առնուած քայլերուն 

մասին, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ, որ «Բնժնվ ՟վ՟վնհնրէթրմմգվզ սգ-

հթ խ’նրմգմ՟մ խ՟մնմ՟րնվ խգվոնռ, ջ՟խ՟ճմ ՟պ՟մտ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվնր 

մգվխ՟ճնրէգ՟մ։ Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մզ նրմթ թվ «Սթժթջթ՟ Թթ. Վթ.» ՟պտ՟մտ 

խ՟ճ՟մզ, նվ ծմ՟վ՟րնվնրէթրմ խնր ս՟ճ ծ՟ր՟ս՟տգ՟ժմգվնրմ ծգսգրգժնր 

՟վ՟վնհնրէթրմմգվնրմ նր ՟մնմտ ՟պզմէգվ սգհթ նրմգտնհ Ս. Գվնտ ջգվ-

սնհնրէթրմմգվնրմ, ՟հփէւմգվնրմ նր ինվծվբ՟լնրէթրմմգվնրմ։ Ննճմզ խզ 

խ՟ս՟վգմ մ՟գր ղգվ Թգղգվզ՝ զջս թրվ՟ւ՟մշթրվթմ բվնր՟լւթմ գր ո՟ճ-

ղ՟մմգվնրմ»։ Ան ընդգծեց, որ ինք միշտ ալ շեշտած է եկեղեցին, իր խոր-

հուրդով, պատգամով եւ արժէքներով, մեր ժողովուրդին տանելու առաջ-

նահերթ պարտաւորութիւնը, եւ պէտք է շարունակուի այս ընթացքը։ «Մգ-

դթ ծ՟ղ՟վ զմս՟մթւզ ցնւվ գխգհգտթ ե։ Աճջ փվգվնրմ ղ՟մ՟ր՟մբ ղգվ զմ-

ս՟մթւմգվզ անվլմ՟ոեջ ռգվ՟լնրգտ՟մ ցնւվ գխգհգտթմգվնր», նշեց ան։ 

Անդրադառնալով երկրորդ բնագաւառին՝ մարդասիրական եւ ընկերա-

յին ծառայութիւններուն, Վեհափառ Հայրապետը յայտնեց, որ «Եխգհգտրնճ 

ծ՟ղ՟վ զմխգվ՟ճթմ լ՟պ՟ճնրէթրմզ նշ էե ջնռնվ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւ՝ ՟ճժ 

գխգհգտրնճ ենրէգ՟մ ղ՟ջմ ե։ Աճջ մ՟ի՟մկ՟իմբվնրէգմեմ ղհնր՟լ՝ էե 

Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մզ գր էե ղգվ ՠնժնվ Ապ՟չմնվբ՟վ՟մմգվզ յնրսնռ խ՟դ-

ղ՟խգվոնրգտ՟մ գր ցնվկգտթմ ՟պ՟րգժ՟անճմ շ՟ցնռ խ՟վթւ՟րնվ զմս՟-

մթւմգվնր փաս՟խ՟վ զժժ՟ժ»։ Նորին Սրբութիւնը կրկնեց վերջերս ընկերա-

յին ցանցերուն վրայ իր կատարած գրառումներէն մէկը, որ կը վերաբերէր 

ունեւորներուն եւ անգամ մը եւս կոչ ուղղեց անոնց, որ ամէն գնով ժողո-

վուրդին օգտատար դառնան ու շեշտեց, որ անոնք պարտաւորութիւն ունին 

մօտ մնալու ազգային կեանքին եւ օժանդակեն մեր այն մարմիններուն, 

որոնք լծուած են մեր ժողովուրդին ծառայութեան։ 

Բաժնելով իր մտածումները ներկայ իրավիճակին մասին, որ վերջերս 

անգլերէն լեզուով գրի կ’առնէ օր մը հրատարակելու միտումով, Վեհափառ 

Հայրապետը ըսաւ, որ «Նգվխ՟ճ ս՟ամ՟ոզ խզ մխ՟սգղ ղ՟վս՟ծվ՟րեվ ղզ՝ 

ծնագրնվ նր ՠ՟վնճ՟խ՟մ ՟վըեւմգվնր խ՟վգրնվնրէգ՟մ ՟մբվ՟բ՟վկ խ՟-

ս՟վնրգժնրմ թղ՟ջսնռ։ Աջթխ՟ ՟պթէ խ’զմլ՟ճե, նվ մթրէ՟խ՟մ ՟յի՟վծզ 

՟պ՟չմ՟ծգվէնրէթրմ մխ՟սնհ ղ՟վբզ բ՟պմ՟ճ բեոթ Աջսնր՟լ, նվնռծգ-

սգր ղ՟վբ շթ խվմ՟վ ղթ՟ճմ մթրէ՟խ՟մնռ ՟ովթժ։ Նթրէ՟խ՟մզ շթ խվմ՟վ 

ղգվ խգ՟մւթմ թղ՟ջս ս՟ժ գր մո՟ս՟խզ բ՟պմ՟ժ»։  

Զրոյցին երկրորդ բաժինով, Նորին Սրբութիւնը անդրադարձաւ Հայոց 

Ցեղասպանութեան 105-ամեակին, ինչպէս նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա-

թողիկոսութեան Սիսի Կաթողիկոսարանի վերադարձի պահանջքին համար 

Թուրքիոյ պետութեան դէմ բացած դատին մասին։  

Այս առիթով, Վեհափառ Հայրապետը անգամ մը եւս շեշտեց պահանջա-

տիրական պայքարին կարեւորութիւնը ու ըսաւ, որ «Մգվ թվ՟րնրմւմգվնր 
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ո՟ծ՟մչ՟սթվ՟խ՟մ ո՟ճւ՟վթմ «ո՟ծ՟մչ՟սեվ» ՠ՟պզ դգհշգժզ ՟մզմբնր-

մգժթ ե։ Ախ՟մչթջ Հ՟ճ՟ջս՟մեմ խզ ծ՟ջմթմ նվնյ կ՟ճմգվ գր ղփսգտնրղ-

մգվ, նրվ ցնվկ խզ խ՟ս՟վնրթ ո՟ծ՟մչ՟սեվ ՠ՟պզ ծ՟մգժ ղգվ Դ՟սթ 

փվ՟խ՟վաեմ։ Մգդթ ծ՟ղ՟վ ՟ճջ ղեխզ ՟մզմբնրմգժթ գվգրնճէ ե։ Կզ յգյսգղ 

գր ղթյս յգյս՟լ գղ՝ Եվգր՟մթ ղեչ էե ՟ճժնրվ, ռ՟՛ճ ղգդթ, գէե բ՟բվթմւ 

ո՟ծ՟մչ՟սեվ ընհնռնրվբ զժժ՟ժե։ Ն՟ծ՟ս՟խմգվնրմ ճթյ՟ս՟խզ ճ՟վագժնր 

խնհւթմ, ոեսւ ե ղթյս ծմշգտմգմւ ՟վբ՟վնրէգ՟մ ո՟ծ՟մչզ՝ ղ՟մ՟ր՟մբ, 

նվ ս՟խ՟րթմ Թնրվւթ՟ ՠպմ՟ավ՟րնր՟լ խզ ո՟ծե ՟դա՟ո՟սխ՟մ գր գխգ-

հգտ՟ո՟սխ՟մ ղգվ խ՟ժնր՟լմգվզ»։  

 

 Ուրբաթ, 24 Ապրիլին, Հայաստանի «Շանթ» հեռուստաընկերութեան 

«Հորիզոն» հաղորդաշարէն, Վեհափառ Հայրապետը զրոյց ունեցաւ հաղոր-

դավարին հետ եւ խօսեցաւ պահանջատիրութեան, Թուրքիոյ ժխտողական 

քաղաքականութեան եւ այդ մէկը հակազդելու հայկական մօտեցումին, ինչ-

պէս նաեւ Սիսի Կաթողիկոսարանի վերադարձման գծով դատական գործ-

ընթացին մասին: 

Զրոյցի ընթացքին, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ, որ Ազգային պահան-

ջատիրութիւնը զանազան հանգրուաններէ անցած է՝ միշտ ալ քայլ պահելով 

աշխարհի պայմաններուն եւ աշխարհաքաղաքական փոփոխութիւններուն 

հետ։ Ան ընդգծեց 50 տարի առաջ ընթացք առած երեք հիմնական ուղղու-

թիւններ՝ միջազգայնացում, քաղաքականացում եւ այժմէականացում, եւ 

գնահատեց այս ուղղութիւններով տարուած բոլոր աշխատանքները՝ եկե-

ղեցւոյ, կուսակցութիւններու, Հայ Դատի մարմիններու եւ ընդհանրապէս 

հայկական կառոյցներու ճամբով, որոնցմով մինչեւ այսօր կարեւոր նուա-

ճումներ կատարուած են եւ հարկ է շարունակել ընթացքը՝ նկատի ունենա-

լով ներկայ աշխարհաքաղաքական փոխուող պայմանները։  

«Թնրվւթնճ ոգսնրէգ՟մ բեղ Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնր-

էգ՟մ ՠ՟տ՟լ բ՟սզ՝ ո՟ծ՟մչգժնռ Սթջթ ո՟սղ՟խ՟մ բ՟վ՟րնվ Կ՟էնհթ-

խնջ՟վ՟մթ ռգվ՟բ՟վկզ, բեոթ թվ՟ր՟խ՟մ բ՟յս ՟պ՟չթմ ւ՟ճժմ եվ։ Մգմւ 

տ՟վբ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ, բթր՟մ՟աթս՟խ՟մ, ւ՟վնդշ՟խ՟մ ՠմ՟ա՟ր՟պմգվեմ 

մգվջ ծջխ՟ճ ՟յի՟ս՟մւմգվ խ՟ս՟վ՟լ եթմւ, ջ՟խ՟ճմ թվ՟ր՟խ՟մ բ՟յս 

շեթմւ խվտ՟լ ղնրսւ անվլգժ՝ ղթչ՟դա՟ճթմ փվեմւթ սնրգ՟ժմգվնրմ ժնճջթմ 

ս՟խ, գր ՟ճջ ՟պ՟չթմ անվլմ՟խ՟մ ւ՟ճժզ բթրվթմ շգհ՟ր», ըսաւ Վեհափառ 

Հայրապետը՝ բացատրելով դիմումին քայլերը։ Ապա, ան յայտնեց, որ ոչ թէ 

զգացական քարոզչական մօտեցումներով դիմուած է իրաւական ատեան, 

այլ՝ երկար նախապատրաստական աշխատանքներէ ետք։ «Թնրվւթնճ Ս՟ծ-

ղ՟մ՟բվ՟խ՟մ բ՟ս՟վ՟մզ, ՟պ՟մտ ծ՟վտզ զջս ենրէգ՟մ ւմմգժնր, ղգվ-

ը՟լ եվ բ՟սզ, ՠ՟մ ղզ՝ նվ նշ ղեխ կգրնռ խզ ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մե ղթչ՟դ-

ա՟ճթմ փվեմւթ, մնճմթջխ Թնրվւթնճ բ՟ս՟վ՟մմգվնր սնրգ՟ժմգվնրմ։ Մգվ-

ընրղեմ գսւ Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մզ բթղգտ Երվնո՟ճթ ղ՟վբխ՟ճթմ թվ՟ր՟մտ 

բ՟ս՟վ՟մ՝ ւ՟չ աթսմ՟ժնռ, նվ ՟ճբ ՟սգ՟մթմ ծթղմ՟խ՟մ ջխդՠնրմւմգվզ, 
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նրվ խ’զջնրթ էե ղթ՟ճմ սնրգ՟ժ գվխվթմ բ՟ս՟խ՟մ ռձթպեմ գսւ խ՟վգժթ ե 

Երվնո՟ճթ ղ՟վբխ՟ճթմ թվ՟ր՟մտ բ՟ս՟վ՟մ բթղգժ։ Նգվխ՟ճթջ, բ՟ս՟-

խ՟մ էհէ՟լվ՟վզ նվնյ ռգվ՟սգջնրէգ՟մ գմէ՟վխնրգժե գսւ խզ ջո՟ջե 

Թնրվւթնճ մ՟ի՟բ՟ս ՟սգ՟մթ ռձթպթմ։ Յթյգ՟ժ բ՟ս՟վ՟մզ ջխդՠնրմւնռ 

21 Աովթժթմ ոթսթ ւմմեվ բ՟սզ, ջ՟խ՟ճմ ծ՟ղ՟ձ՟վ՟խթմ ո՟սձ՟պնռ 

ճգս՟կանր՟լ ե Սգոսգղՠգվ ՟ղջնր՟մ։ Աճջ բ՟սզ ջնջխ Մգլթ Տ՟մմ Կթ-

ժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ բ՟սզ շե, ՟ճժ ղգվ ՟դաթմ, Հ՟ճ՟ջս՟մթ, Ավ-

տ՟իթ, Սցթրպւթ ղգվ ՟ղՠնհչ ծ՟ճնրէգ՟մ բ՟սմ ե։ Աճջ կգրնռ ոեսւ ե ղփ-

սգմ՟մւ ՟ճջ բ՟սթմ։ Աճջ աթս՟խտնրէգ՟ղՠ նր ծ՟ղ՟ծ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟յս՟-

ոնռ ոեսւ ե յ՟վնրմ՟խգմւ ղգվ ՟դա՟ճթմ ո՟ծ՟մչ՟սթվ՟խ՟մ ո՟ճւ՟վզ», 

բացատրեց Նորին Սրբութիւնը։ 

Պատասխանելով Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան Թուրքիոյ պե-

տութեան կողմէն կալուածներու վերադարձին հարցումին, Վեհափառ Հայ-

րապետը շեշտեց, որ «Եվնրջ՟հեղթ Պ՟սվթ՟վւնրէգ՟մ խ՟ժնր՟լմգվնրմ գր 

ղգվ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ խ՟ժնր՟լմգվնրմ ղթչգր ճջս՟խ ս՟վՠգվնրէթրմ 

անճնրէթրմ նրմթ ՟ղեմ թղ՟ջսնռ՝ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ գր թվ՟ր՟խ՟մ։ Մթմշ ղգվզ 

՟դա՟ո՟սխ՟մ գր գխգհգտ՟ո՟սխ՟մ ռ՟մւգվնր գր գխգհգտթմգվնր ՠպմ՟-

ավ՟րնրղմ ե Թնրվւ ոգսնրէգ՟մ խնհղեմ, Եվնրջ՟հեղթ Պ՟սվթ՟վւ՟վ՟մթ 

խ՟ժնր՟լմգվնր ծ՟վտզ ՟ճժ ՠմնճէ նրմթ։ Մգվ խ՟ժնր՟լմգվզ ՠպմ՟ավ՟նր՟լ 

գմ գր ղգվ բ՟սթմ ծթղմ՟րնվնրղմգվզ ՟պմշնր՟լ գմ ոգսնրէգ՟մ խնհղեմ 

ՠպմ՟ավ՟րնր՟լ զժժ՟ժնրմ թվնհնրէգ՟մ նր ՟մնվ թվ՟ր՟խ՟մ ծգսգր՟մւ-

մգվնրմ»։ Ան աւելցուց, որ Թուրքիոյ պետութիւնը Արեւմտեան Հայաստանի 

եւ Կիլիկիոյ բռնագրաւեալ կալուածներու գծով հանգրուանային կերպով 

օրէնքներ սահմանած է եւ որոշումներ որդեգրած է, որպէսզի աւելի ամ-

րացնէ մեր կալուածներուն սեփականազրկումը եւ այդ կալուածներուն գծով 

Թուրքիոյ պետութեան ամբողջական իրաւասութեան հաստատումը։  

Խօսելով հակահայ քարոզչութեան եւ աշխատանքներուն, Նորին Սրբու-

թիւնը ըսաւ, որ «Եվգրնճէզ մնվ շե։ Թնրվւթ՟ ղթյս ղփսեմ ծգսգր՟լ ե ղգվ 

ւ՟ճժգվնրմ։ Ս՟խ՟ճմ թ սգջ Հ՟ճ Դ՟սթ ՟յի՟ս՟մւմգվնր ՟րգժթ խ՟դղ՟-

խգվո, ծգսգրնհ՟խ՟մ գր ՟վբթրմ՟յ՟ս զմէ՟տւթմ, Թնրվւթ՟մ ՠմ՟խ՟-

մ՟ՠ՟վ թվ ծ՟խ՟ծ՟ճ գր ըիսնհ՟խ՟մ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէթրմզ բ՟վկնրտ՟լ ե 

՟րգժթ խ՟դղ՟խգվո գր ՟դբնր՝ թվ ոգս՟խ՟մ ՠնժնվ խ՟վգժթնրէթրմմգվզ թ 

անվլ բմգժնռ։ Յջս՟խ ՟յի՟ս՟մւ խզ ս՟մթ Թնրվւթ՟ բգջո՟մ՟սնրմգ-

վնր, մ՟ի՟վ՟վնրէթրմմգվնր գր ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մմգվնր ձ՟ղՠնռ։ Ավգրղզս-

գ՟մ գվխթվմգվնր խ՟վա ղզ ծ՟ղ՟ժջ՟վ՟մմգվե մգվջ էվւ՟խ՟մ նրջղ՟մտ 

ճ՟սնրխ ՠ՟ը՟մղնրմւմգվ ծ՟ջս՟սնր՟լ գմ գր ՟մնմտ ղթչնտ՟ր ծ՟խ՟ծ՟ճ 

ւ՟վնդշնրէթրմ խզ սվնրթ։ Աճջ ՠնժնվթմ բթղ՟տ ոեսւ ե զժժ՟մւ ՟վէնրմ գր 

դանճյ նր Հ՟ճ Դ՟սզ ծգս՟ոմբգմւ ղեխ խնհղեմ ծ՟խ՟դբգժնռ Թնրվւթնճ 

ծ՟խ՟ծ՟ճ ւ՟վնդշ՟խ՟մ ՟վյ՟րթմ, թջխ ղթրջ խնհղեմ՝ ղգվ բ՟սզ թվ՟ր՟-

խ՟մ նր ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ ծթղւգվնռ բ՟վկմգժնռ ՟ճըղե՟խ՟մ»։ 
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ԶՐՈՅՑ-ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ «ԱԶԴԱԿ», «ԶԱՐԹՕՆՔ» ԵՒ 

«ԱՐԱՐԱՏ» ԹԵՐԹԵՐՈՒ ՏՆՕՐԷՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 

Ներկայ ճգնաժամային պայմաններուն մէջ հայութեան դիմագրաւած 

խնդիրներուն եւ ընդհանրապէս համահայկական առումով տարբեր մարզե-

րու վերաբերող երեւոյթներուն գծով, «Ազդակ», «Զարթօնք» եւ «Արարատ» 

թերթերու տնօրէնները հանդիպում մը ունեցան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա-

փառ Հայրապետին հետ՝ զրոյց-խորհրդակցութիւն մը ունենալու նպատակով: 

Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան օրակարգային հետեւեալ կէ-

տերը.- 

Ա) Ներկայ համաշխարհային ճգնաժամային պայմաններուն մէջ Կաթո-

ղիկոսարանի գործունէութիւնը թէ՛ ներքին՝ վարչական, ժողովական եւ թէ 

թեմերու հետ յարաբերութեան առումներով։ 

Բ) Յատուկ լիբանանահայութեան պարագան. ցարդ տարուող աշխա-

տանքներու ընդհանուր արժեւորումը: 

Գ) Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու ներկայ պատկեր․ այս շըր-

ջածիրին մէջ եկեղեցին յուզող վերջին իրադարձութիւնները: 

Դ) Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցի արտակարգ պայման-

ներու մէջ նշումը։ Այս հանգրուանին ընդգծուող առաջնահերթութիւնները՝ 

պահանջատիրական ուղին հունաւորելու առումով: Եւ այլ այժմէական խըն-

դիրներ: 

Վեհափառ Հայրապետը համազգային նշանակութիւն ունեցող եւ ար-

ծարծուած հարցերուն առնչութեամբ կարեւորութեամբ շեշտեց հետեւեալ 

մտածումները՝ փոխանցելով համապատասխան թելադրանքներ: 

 

Գմ՟ծ՟ս՟մւ «Ադբ՟խ», «Զ՟վէփմւ» գր «Ավ՟վ՟ս» փվ՟էգվէգվնրմ 

 «Հ՟ճ ղ՟ղնրժթ ո՟ս՟ջի՟մ՟սնրմգվնրմ ծգս ո՟վՠգվ՟խ՟մ ՟ճջ դվնճտ- 

ւմմ՟վխնրղմգվզ փաս՟յ՟ս գմ ծ՟ճ ծ՟մվ՟ճթմ խ՟վլթւզ թվ՟դգխգժնր գր 

ը՟ղ՟մ՟խ՟խթտ ծ՟ղ՟ծ՟ճխ՟խ՟մ իմբթվմգվնր ղ՟ջթմ սգջ՟խեսմգվ ճ՟ճս-

մգժնր ՟պնրղնռ։ Աճջ ինվծվբ՟լնրէթրմմգվզ նրհգմթյ գմ մ՟գր ծ՟ղ՟ծ՟ճ-

խ՟խ՟մ լվ՟աթվմգվնր ղյ՟խղ՟մ գր ղ՟մ՟ր՟մբ ՟ճբ ՠնժնվթմ անվլմ՟խ՟-

մ՟տղ՟մ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մթմ զմբ՟պ՟չ», ըսաւ Նորին Սրբութիւնը եւ ապա, իր 

բարձր գնահատանքը յայտնեց լիբանանահայ երեք թերթերուն՝ «Արա-

րատ»ին, «Ազդակ»ին եւ «Զարթօնք»ին: «Հ՟ճվ՟խ՟մ ջթվնռ խ’նհչնրմգղ կգվ 

մգվխ՟ճնրէթրմզ Ամէթժթ՟ջթ Մ՟ճվ՟ռ՟մւեմ մգվջ: Աճջ խգբվնմզ ծ՟ր՟ւ՟-

խ՟մ սնրմմ ե ղգվ ընհնռնրվբթ ՠնժնվ դ՟ր՟խմգվնրմ: Եջ խ’նրդգղ, նվ ղգվ 

՟դաթմ դ՟ր՟խմգվզ ՟ճջ աթս՟խտնրէգ՟ղՠ նր մ՟ի՟մկ՟իմբվնրէգ՟ղՠ 

ղփսգմ՟մ ծնագրնվ ՟ճջ ս՟մ։ Աճջ սնրմզ ջնջխ ռ՟վշ՟խ՟մ խգբվնմ շե, ՟ճժ՝ 

՟պ՟ւգժնրէթրմ ե, ղգվ խգ՟մւթ ծնագրնվ, ղյ՟խնրէ՟ճթմ, զմխգվ՟ճթմ նր 

՟դա՟ճթմ ս՟վ՟լւմգվզ զմբավխնհ: Իղ ջո՟ջնրղջ ե, նվ ղգվ ՠնժնվ խ՟-
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պնճտմգվզ նր դ՟ր՟խմգվզ ղ՟ջմ՟խթտ բ՟պմ՟մ Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟-

էնհթխնջնրէգ՟մ ՟պ՟ւգժնրէգ՟մ: Ոշ ղթ՟ճմ կգդ նրվ՟ինրէգ՟ղՠ խ’նհչնր-

մգղ, նվոեջ գվգւ ծ՟ղ՟ծ՟ճխ՟խ՟մ խնրջ՟խտնրէգ՟մտ խ՟վգրնվ փվխ՟մ-

մգվզ, ՟ճժ մ՟գր՝ թղ ՠ՟վկվ ամ՟ծ՟ս՟մւջ խզ ճ՟ճսմգղ կգդթ՝ կգվ խ՟ս՟-

վ՟լ ժվ՟ավ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւթմ նր ճ՟սխ՟ոեջ կգվ անվլ՟խտնրէգ՟մ ծ՟-

ղ՟վ: Սցթրպւթ ղեչ ծ՟ճ էգվէզ ջնռնվ՟խ՟մ ծ՟ջխ՟տնհնրէգ՟ղՠ ժվ՟ա-

վնրէթրմ շե նվ խզ խ՟ս՟վե, ՟ճժ՝ ՟մ ծ՟ճ՟ո՟ծո՟մղ՟մ գր ՟դա՟ճթմ թհ-

կգվնր ծգս՟ոմբղ՟մ ղգվ ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ ո՟ճւ՟վթմ խ՟վգրնվ մգվբվնրղ 

նրմթ: Աճջ լթվեմ մգվջ կգվ գվգւ էգվէգվնրմ ղթչգր լ՟ր՟ժնհ անվլ՟խ-

տնրէթրմզ խ’նրդգղ նվ փվթմ՟խ բ՟պմ՟ճ ՟ճժ յվչ՟մմգվնր», ըսաւ Վեհափառ 

Հայրապետը: 

 

Հ՟ղ՟ձ՟վ՟խթ ջսգհլ՟լ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ս՟ամ՟ոզ 

Չրոյց-խորհրդակցութեան ընթացքին, Վեհափառ Հայրապետը անդրա-

դարձաւ համաճարակի ստեղծած ներկայ տագնապալից պայմաններուն: 

«Դըՠ՟իս՟ՠ՟վ ջնռնվ՟խ՟մ նր ամ՟ճնրմ գվգրնճէ ղզ շե «Քնվնմ՟» խնշ-

նրնհ ը՟ծվթ ճ՟պ՟չ՟տնրտ՟լ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ս՟ամ՟ոզ: Հ՟ղ՟յի՟վ-

ծ՟ճթմ գվվնվբ ո՟սգվ՟դղզ թվ ծթրժե՟խ՟մ դեմւգվնռ էգվգրջ մղ՟մ 

լ՟մվ ս՟ամ՟ո ղզ ոթսթ շջսգհլգվ ծ՟ղ՟ճմ ղ՟վբխնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ: 

Ննճմթջխ աթս՟խ՟մ նր ձ՟վս՟վ՟աթս՟խ՟մ ժ՟ճմ խ՟վգժթնրէթրմմգվնռ փը-

սնր՟լ գվխթվմգվ ո՟սվ՟ջս շեթմ բթղ՟ավ՟րգժնր մղ՟մ ՟ծ՟րնվ ս՟ա-

մ՟ո ղզ: Յ՟ճսմգղ, նվ մգվխ՟ճ ս՟ամ՟ոթ ՟պմշնր՟լ թղ ղս՟լնրղմգվջ 

ջխջ՟լ գղ ավթ ՟պմգժ ՟մաժգվեմ ժգդնրնռ “PRAYING AND REFLECTING 

AT A TIME OF PANDEMIC” ռգվմ՟ավնռ: Վջս՟ծ՟ՠ՟վ, մգվխ՟ճ ծ՟ղ՟-

ձ՟վ՟խեմ ճգսնճ ՟յի՟վծզ ոթսթ ցնինրթ. ղ՟վբնտ ղս՟լնրղմգվզ, ղփսգ-

տնրղմգվզ, ՟պ՟չմ՟ծգվէնրէթրմմգվզ ցնցնինրէգ՟մ ոթսթ գմէ՟վխնրթմ: 

Աջսնր՟լ ղ՟վբզ փըս՟լ ե ցնինրնհ ո՟ճղ՟մմգվնր ծգս անճ՟խտգժնր, ծ՟-

ղ՟խգվոգժնր գր ծ՟ղ՟ո՟ս՟ջի՟մ խգմտ՟հ՟խգվո ձյբգժնր խ՟վնհնր-

էգ՟ղՠ: Բմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ ծ՟ղ՟յի՟վծ՟ճթմ ս՟ամ՟ոթմ ղ՟ջ խզ խ՟դղե մ՟գր 

ղգվ ընհնռնրվբզ Հ՟ճ՟ջս՟մթ, Ավտ՟իթ գր Սցթրպւթ ղեչ: Հ՟դ՟վ ց՟պւ 

Աջսնրլնճ նվ ղգվ ռմ՟ջմգվզ ճ՟վ՟ՠգվ՟ՠ՟վ մնր՟դ գմ: Կ՟վգրնվզ ՟ճջ 

ծ՟մավնր՟մթմ ղգվ ընհնռնրվբթմ ՟մռս՟մանրէթրմմ ե, թջխ ս՟ամ՟ոթմ 

ջսգհլ՟լ սմսգջ՟խ՟մ բընր՟վնրէթրմմգվզ ծ՟մավնր՟մ՟ճթմ խգվոնռ 

խ՟վգժթ ե ճ՟հէ՟ծ՟վգժ», ըսաւ ան: 

Իր խօսքը կեդրոնացնելով համաճարակի ներկայ օրերուն, Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կատարած աշխատանքին, Նորին Սրբութիւ-

նը յայտնեց, թէ «Բմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ ղգվ Ս. Աէնպթմ գմէ՟խ՟ճ էգղգվեմ մգվջ 

ղգմւ ՟մղթչ՟ոեջ ժլնրգտ՟մւ ժնրվչ ՟յի՟ս՟մւթ: Մգվ անվլնրմենրէթրմզ 

նրմգտ՟ր գվխնր ծթղմ՟խ՟մ գվգջմգվ.-  



216  ՀԱՍԿ ԱՊՐԻԼ ¨ ՄԱՅԻՍ 2020 

 

Ապ՟չթմ, ղգվ դ՟ր՟խմգվնրմ ղփս ծ՟ր՟սւթ նր ծնագրնվ ՟վըեւմգվնր 

՟ղվ՟տնրղզ: Աճջ ՟պ՟ւգժնրէթրմզ խ՟ս՟վնրգտ՟ր ղգվ ՟պ՟չմնվբ՟վ՟մ-

մգվնրմ նր լնրիգվնրմ խնհղե, ճ՟սխ՟ոեջ փաս՟անվլգժնռ զմխգվ՟ճթմ 

տ՟մտգվզ գր ՟պտ՟մտ ծ՟հնվբ՟խտնրէթրմզ: Աճջ նրհհնրէգ՟ղՠ, Կ՟էնհթ-

խնջ՟վ՟մթմ CILICIA TV-մ խ՟վգրնվ բգվ նրմգտ՟ր ՟մտմնհ ղեխ ՟ղջնր՟մ 

զմէ՟տւթմ. ՟րգժթ ւ՟մ ղեխնրխեջ ղթժթնմ ծ՟ճնվբթմգվ ծգսգրգտ՟մ Ամէթժ-

թ՟ջթ Մ՟ճվ Տ՟ձ՟վթ ՟վ՟վնհնրէգ՟մտ նր Մգվ Հ՟ճվ՟ոգս՟խ՟մ ո՟ս-

ա՟ղմգվնրմ:  

Եվխվնվբ, զմխգվ՟ճթմ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ լ՟ր՟ժնրղզ: Հ՟ղ՟ձ՟վ՟խթ ջսգհ-

լ՟լ սմսգջ՟խ՟մ ս՟ամ՟ոզ թվ լ՟մվ ծգսգր՟մւմգվզ նրմգտ՟ր ղգվ զմ-

ս՟մթւմգվնրմ: Մգվ էգղ՟խ՟մ նր լի՟ճթմ գխգհգտթմգվզ ՟մղթչ՟ոեջ ժզլ-

նրգտ՟մ անվլթ. ծ՟մա՟մ՟խնրէթրմմգվ խ՟ս՟վնրգտ՟մ, նրսգջսգհեմմգվ 

ամնրգտ՟մ գր ՠ՟ըմնրգտ՟մ ղգվ խ՟վթւ՟րնվ զմս՟մթւմգվնրմ՝ ՠմ՟խ՟մ՟-

ՠ՟վ թրվ՟ւ՟մշթրվ ա՟հնրէթ մգվւթմ բվնր՟լւթմ նր ո՟ճղ՟մմգվնր ծ՟ղ՟-

կ՟ճմ: Հնջ խ’նրդգղ խ՟վգրնվնրէգ՟ղՠ ճթյգտմգժ, նվ գխգհգտթմ ղթ՟ճմ ծն-

ագրնվ՟խ՟մզ շե, ՟ճժ մ՟գր՝ ղգվ էգղ՟խ՟մ նր լի՟ճթմ ղ՟վղթմմգվզ, խ՟դ-

ղ՟խգվոնրէթրմմգվզ նր ղթնրէթրմմգվզ, նվնմւ էե՛ ՟պ՟մկմ՟ՠ՟վ գր էե 

ծ՟ղ՟իղՠնրգժնռ գխգհգտթմգվնր յնրվչ խ՟վգրնվ բգվ նրմգտ՟մ ղ՟վբ՟ջթ-

վ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւմգվնրմ ղեչ»: 

Անդրադառնալով լիբանանահայութեան կատարած ծառայական աշխա-

տանքներուն, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. «Ովնռծգսգր խզ ասմնրթմւ Լթ-

ՠ՟մ՟մթ ղեչ, ՠմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ ՟պ՟մտ էգվ՟ամ՟ծ՟սգժնր ղթրջ ա՟հնրէմգ-

վնր ղ՟վբ՟ջթվ՟խ՟մ լ՟պ՟ճնրէթրմզ, խ’նրդգղ ճ՟սնրխ խ՟վգրնվնրէգ՟ղՠ 

զմբալգժ ժթՠ՟մ՟մ՟ծ՟ճնրէգ՟մ խ՟ս՟վ՟լ նր յ՟վնրմ՟խնրնհ լ՟պ՟ճ՟-

խ՟մ ծջխ՟ճ ՟յի՟ս՟մւզ: Ավբ՟վգր, ղգվ ՟պ՟չմնվբ՟վ՟մզ, ղթնրէթրմմգ-

վզ, գր խ՟դղ՟խգվոնրէթրմմգվզ ՟պ՟րգժ՟անճմ շ՟ցնռ ծ՟ջ՟մ ղգվ ընհն-

ռնրվբթ դ՟ր՟խմգվնրմ խ՟վթւմգվնրմ: Աճջ նրհհնրէգ՟ղՠ, ՠմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ, 

Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մզ գրջ խ՟վգրնվ ՟յի՟ս՟մւ խ՟ս՟վգտ: Լթՠ՟մ՟մ՟ծ՟-

ճնրէգ՟մ խնհղե խ՟ս՟վնր՟լ ղ՟վբ՟ջթվ՟խ՟մ լ՟պ՟ճնրէթրմզ խվխմ՟-

խթփվեմ ամ՟ծ՟սգժթ ե, նվնռծգսգր «Քնվնմ՟» ը՟ծվթ ս՟ամ՟ոթմ ՟պզմ-

էգվ, Լթՠ՟մ՟մթ ղեչ նրմթմւ սմսգջ՟խ՟մ ժնրվչ ս՟ամ՟ո: Աճջ խ՟տնր-

էգ՟մ բթղ՟տ ւ՟մթ ղզ փվգվ ՟պ՟չ խնշ նրհհգտթ ղգվ ծ՟ղ՟ճմւմգվնր նրմգ-

րնվմգվնրմ, յգյսգժնռ նվ ո՟վս՟րնվ գմ փաս՟խ՟վ զժժ՟ժնր ղգվ ընհն-

ռնրվբթմ լ՟պ՟ճնրէգ՟մ ժլնր՟լ ղգվ խ՟պնճտմգվնրմ գր ղգվ խ՟վթւ՟րնվ 

դ՟ր՟խմգվնրմ»։ 

 

Սցթրպւթ ռգվ՟խ՟դղ՟խգվող՟մ գր ծդփվ՟տղ՟մ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մզ 

«Աճջփվ Սցթրպւզ ի՟պմ՟յցնէ ո՟սխգվ ղզ խզ ո՟վդե: Ար՟մբ՟խ՟մ 

Սցթրպւթմ գխ՟ր ղթ՟մ՟ժնր մնվ Սցթրպւզ գր ՟ճջփվ ց՟ջսփվեմ ղգվ ա՟-

հնրէմգվնրմ ղեչ խզ ո՟խջթ մգվւթմ մգվբ՟յմ՟խնրէգ՟մ նր խ՟դղ՟խգվոզ-
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ր՟լնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ ՟ղվ՟տնրղզ: Սցթրպւթ խ՟դղ՟խգվոնրղզ գջ խզ մխ՟-

սգղ ՟պ՟չմ՟ծգվէ գր ձթյբ ՟մնվ ծ՟ղ՟վ, յնրվչ գվխնր ս՟վթմգվ ՟պ՟չ, 

Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնրէթրմզ ջխջ՟ր էգղգվնր խ՟դղ՟խգվո-

ղ՟մ ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ ՟յի՟ս՟մւթմ: Իղ ծ՟ճգտ՟խեսնռ ՟ճջ անվլզմէ՟տզ 

ոեսւ ե խ՟ս՟վնրթ ծ՟մավնր՟մ՟ճթմ խգվոնռ՝ մ՟ի էգղ՟խ՟մ յվչ՟ալեմ 

մգվջ, ՟ո՟ ճթյգ՟ժ անվլզմէ՟տթմ խ՟դղ՟խգվոնրէթրմմգվնր նր ղթնր-

էթրմմգվնր մգվ՟պնրղնռ: Ս՟ բթրվթմ ՟յի՟ս՟մւ ղզ շե. ՟մ խ’գմէ՟բվե 

թվ՟ո՟յս լվ՟ավնրղ նր ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ ղ՟ջմ՟խտնրէթրմ: Մգվ էգղգվզ ՟վ-

բեմ թջխ ջխջ՟լ գմ ՟ճջ ՟յի՟ս՟մւթմ», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը: 

Հարցումի մը պատասխանելով, ան յայտնեց, թէ «Սցթրպւթ ռգվ՟խ՟դ-

ղ՟խգվող՟մ նր ռգվ՟խգմջ՟րնվղ՟մ ալնռ գխգհգտրնճ խնհւթմ գվգւ խնր-

ջ՟խտնրէթրմմգվնր բգվզ ՟պ՟մտւ՟ճթմ ե: Աճջ ղ՟ջթմ ղթ ւ՟մթ ՟պթէմգ-

վնռ ՟մբվ՟բ՟վկ՟լ գղ: Հ՟ճ ընհնռնրվբթ ղգլ՟ղ՟ջմնրէթրմզ Սցթրպւ ե: 

Սցթրպւզ ծգսդծգսե, գր բըՠ՟իս՟ՠ՟վ, խզ լ՟ր՟ժթ նր խ’զմբ՟վկ՟խնրթ: 

Հ՟վխ ե ՟վ՟ա յ՟վըթմւ. գվգւ խնրջ՟խտնրէթրմմգվնր գր ւնճվ խ՟դղ՟խգվ-

ոնրէթրմմգվնր ղ՟ջմ՟խտնրէգ՟ղՠ ՟մծվ՟ըգյս ե ծ՟ղ՟ջցթրպւգ՟մ ծ՟-

ղ՟անրղ՟վ ղզ խ՟դղ՟խգվոգժ: Աճջ ղ՟ջթմ իփջ՟լ գղ խնրջ՟խտ՟խ՟մ ո՟-

ս՟ջի՟մ՟սնրմգվնրմ ծգս: Յ՟ձ՟ի խզ խվխմգմւ էե՝ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ծդփվ՟-

տնրղզ խ’գմէ՟բվե Սցթրպւթ ծդփվ՟տնրղզ գր՝ ցնի՟բ՟վկ՟ՠ՟վ: Ս՟ ոեսւ 

շե ջնջխ ժնդնրմա ղմ՟ճ, ՟ճժ՝ բ՟պմ՟ճ ճ՟մկմ՟պնրէթրմ, լվ՟ավնրղ նր անվ-

լզմէ՟տ: Ամտմնհ ս՟վթմգվնրմ, Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնր-

էթրմզ ճ՟չնվբ՟խ՟մ ծ՟ղ՟անրղ՟վմգվ խ՟դղ՟խգվոգտ Սցթրպւթ խվէ՟-

խ՟մ, ղյ՟խնրէ՟ճթմ, ծնագրնվ ՠմ՟ա՟ր՟պմգվնրմ ՟պմշնր՟լ: Աճջ յ՟վւթմ 

ռգվչթմ ծ՟ղ՟անրղ՟վմ եվ.- թ՞մշ խզ մյ՟մ՟խե ծ՟ճ զժժ՟ժ Սցթրպւթ ղեչ: Ս՟ 

սգջ՟խ՟մ ծ՟վտ՟բվնրղ ղզ շե, ՟ճժ՝ անճնրէգմ՟խ՟մ: Հ՟ճնր թմւմ՟ձ՟մ՟-

շնրղզ Սցթրպւթմ ղեչ ջխջ՟լ ե թվ ՟վղ՟սմգվեմ, ՟պ՟մտւեմ նր յվչ՟աթլեմ 

ծգպ՟մ՟ժ, անրմ՟է՟ցթժ գր բ՟պմ՟ժ ցիվնրմ: Ած՟ էե թմշն՞ր, խզ խվխմգղ, 

Սցթրպւթ ռգվ՟խ՟դղ՟խգվոնրղզ խզ մխ՟սգղ ե՟խ՟մ նր ՟մճգս՟կագժթ: 

Օվ ղզ խ՟վգժթ ե մ՟գր ՟պ՟մկմ՟ՠ՟վ իփջթժ Սցթրպւթ ռգվ՟խ՟դղ՟խգվո-

ղ՟մ ղփսգտնրղմգվնրմ գր ՟պմշ՟խթտ ՟ճժ գվգրնճէմգվնրմ ղ՟ջթմ»: 

 

Հ՟ճ՟ջս՟մ-Սցթրպւ անվլ՟խտնրէթրմ  

Նորին Սրբութեան հետ տեղի ունեցած զրոյցին մէկ կարեւոր մասը կազ-

մեց Հայաստան-Սփիւռք գործակցութիւնը: Այս մասին խօսելով, Վեհափառ 

Հայրապետը ըսաւ. «Հ՟ճ՟ջս՟մ–Սցթրպւ ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ղ՟ջթմ ոեսւ շե 

իփջթժ, ՟ճժ՝ անվլ՟խտնրէգ՟մ ղ՟ջթմ, նվնռծգսգր ղգմւ ղե՛խ ՟դա գմւ՝ 

ղե՛խ ՟մտգ՟ժնռ, ղե՛խ մգվխ՟ճնռ, ղե՛խ ՟ո՟ա՟ճնռ, թմշոեջ ղգմւ ղեխ 

գխգհգտթ գմւ՝ մն՛ճմ ծ՟ր՟սւնռ, մն՛ճմ լեջնռ գր մնրթվ՟ոգս՟խ՟մ շնվջ 

՟էնպմգվնռ: Վ՟՛ճ ղգդթ, գէե ղգվ ղեխնրէգ՟մ նր ՟ղՠնհչ՟խ՟մնրէգ՟մ 

թվնհնրէթրմմ նր աթս՟խտնրէթրմզ ջսնրգվ սգջմե: Աճջ ծ՟ջս՟ս ծ՟ղն-
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դնրղնռ Հ՟ճ՟ջս՟մզ ոեսւ ե ղփսգմ՟ճ Սցթրպւթմ գր Սցթրպւզ՝ Հ՟ճ՟ջս՟-

մթմ: Թյմ՟ղթ՛մ ո՟վս՟բվգտ Սցթրպւզ. ղգմւ խնշնր՟լ գմւ, ծ՟խ՟պ՟խ 

՟ճջ ո՟վս՟բվնր՟լ անճ՟ռթձ՟խթմ գր ՟ճջ անճ՟ռթձ՟խեմ ճ՟պ՟չ՟տնհ 

ս՟վՠգվնրէթրմմգվնրմ, ղգվ ՟դաթմ ՟ղՠնհչ՟խ՟մնրէթրմզ նր ղթ՟ջմ՟խ՟-

մնրէթրմզ ո՟ծգժ ՟ղնրվ՝ մգվխ՟ճ Հ՟ճ՟ջս՟մզ նրմգմ՟ժնռ խթդ՟խեսզ ղգվ 

ղս՟լնրղմգվնրմ, լվ՟աթվմգվնրմ նր ՟յի՟ս՟մւմգվնրմ գր ՟ղՠնհչ՟խ՟մ 

Հ՟ճ՟ջս՟մզ նրմգմ՟ժնռ՝ ղգվ ռ՟իձ՟մ՟խ՟մ մո՟ս՟խզ: Ավբ, ՟ճջ սգջ-

ժ՟խ՟մեմ նր ճ՟մկմ՟պնրէգմեմ ղգխմգժնռ, Հ՟ճ՟ջս՟մ-Սցթրպւ անվլ՟խ-

տնրէթրմզ ոեսւ ե ծթղմնր՟լ զժժ՟ճ ծ՟ղ՟դա՟ճթմ փվ՟խ՟վաթ ղզ յնրվչ գր 

՟ճբ փվ՟խ՟վաթ ո՟սվ՟ջսնրէգ՟մ, փվ՟խ՟վաեմ ՠինհ լվ՟աթվմգվնր 

ղյ՟խղ՟մ նր թվ՟խ՟մ՟տղ՟մ ղեչ Սցթրպւզ ոեսւ ե թվ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ նր 

անվլփմ ղ՟ջմ՟խտնրէթրմզ ՠգվե։ Աճժ ՟պթէմգվնռ զջ՟լ գղ նր խզ խվխմգղ. 

զմբնրմգժթ շե, նվ Սցթրպւզ ծգսգրնհթ խվ՟րնվ՟խ՟մ ռթձ՟խթմ ղեչ զժժ՟ճ, 

՟ճժ՝ ղ՟ջմ՟խտնհթ բգվթմ ղեչ: Հգսգր՟ՠ՟վ, գէե Հ՟ճ՟ջս՟մ-Սցթրպւ անվ-

լ՟խտնրէգ՟մ մո՟ս՟խզ Հ՟ճ՟ջս՟մթ խնհղե փաս՟խ՟վ զժժ՟ժ ե Սցթրպւթ 

ծդփվ՟տղ՟մ՝ գր ցնի՟բ՟վկ՟ՠ՟վ, ՟մծվ՟ըգյս ե նվ ՟ճջոե՛ջ զժժ՟ճ անվ-

լ՟խտնրէգ՟մ ղգվ ղփսգտնրղզ. ՟ճժ՟ոեջ, ո՟վ՟ա՟ճ՟խ՟մ «ղթ՟խնհղ՟մթ 

նր դա՟տ՟խ՟մ ղփսգտնրղմգվ ն՛շ ղեխ կգրնռ խվմ՟մ փաս՟խ՟վ զժժ՟ժ Հ՟-

ճ՟ջս՟մ–Սցթրպւ անվլ՟խտնրէգ՟մ ՟պ՟րգժ լ՟ր՟ժղ՟մ նր ՟վբթրմ՟րնվ-

ղ՟մ։ Հ՟ղ՟դա՟ճթմ փվ՟խ՟վաթ ձյբնրղզ, ծ՟ղ՟ծ՟ճխ՟խ՟մ ՟վըեւմգվնր 

յնրվչ ծ՟ղ՟իղՠնրղզ գր ծ՟ղ՟ծ՟ճխ՟խ՟մ ղս՟լնհնրէգ՟մ ղյ՟խնրղզ ՟մ-

ճգս՟կագժթ ՟պ՟չմ՟ծգվէնրէթրմմգվ գմ, նվնմտ ղ՟ջթմ ճ՟ձ՟ի ՟մբվ՟-

բ՟վկ՟լ գղ»։ 

Շարունակելով իր պատկերացումը Հայաստան-Սփիւռք գործակցու-

թեան, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. «Ամտմնհ ս՟վթմգվնրմ Հ՟ճ՟ջս՟մ–
Սցթրպւ անվլ՟խտնրէթրմզ գր ՟ճբ լթվեմ մգվջ սգհթ նրմգտ՟լ ծ՟ղ՟անր-

ղ՟վմգվզ ՟մխ՟ջխ՟լ բվ՟խ՟մ ղէմնժնվս ջսգհլգտթմ, ջ՟խ՟ճմ շխվտ՟մ 

ժնրվչ ՟վբթրմւմգվնր ծ՟ջմթժ: Ավբ՟վգր, Հ՟ճ՟ջս՟մ–Սցթրպւ անվլ՟խ-

տնրէգ՟մ մգվխ՟ճ ռթձ՟խզ գջ խզ մխ՟սգղ ՟մնվնյ նր ոհսնվ: Բ՟տ՟սվգղ: 

Ն՟ի գջ ծ՟ղ՟կ՟ճմ շեթ Սցթրպւթ մ՟ի՟վ՟վնրէգ՟մ ռգվ՟տնրղթմ: 

Սցթրպւթ մ՟ի՟վ՟վնրէթրմզ նվգրե մ՟ի՟վ՟վնրէգ՟մ ծ՟ղ՟դփվ մ՟ի՟-

վ՟վնրէթրմ ոեսւ ե զժժ՟ճ՝ գէե նշ ՟րգժթ՛մ, գէե Սցթրպւզ խզ մխ՟սգմւ 

ղգվ ՟դաթմ խգմջ՟խ՟մ ղ՟ջզ։ Սցթրպւթ ծգս ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ զմբծ՟մնրվ 

ո՟ս՟ջի՟մ՟սնրնրէթրմզ ռ՟վշ՟ոգսթմ ճ՟մկմգժզ բ՟՛վկգ՟ժ գջ խզ մխ՟-

սգղ ջի՟ժ՝ ղգխմգժնռ մգվւթմ էե ՟վս՟ւթմ ո՟սձ՟պմգվե: Աճջ ղ՟ջթմ 

փվթմ ՟մբվ՟բ՟վկ՟լ գղ, մ՟գր թղ ղս՟ծնանրէթրմջ ցնի՟մտ՟լ ռ՟վշ՟-

ոգսթմ: Իմշ խզ ռգվ՟ՠգվթ ճ՟մկմ՟խ՟ս՟վթ ՟յի՟ս՟մւթմ, ջո՟ջգժթ եվ 

նվ ՟մ թվ ո՟յսփմթ ջս՟մկմնրղեմ ՟մղթչ՟ոեջ ճգսնճ գր թվ ՟յի՟ս՟մ-

ւ՟ճթմ լվ՟աթվզ ո՟սվ՟ջսգժե ՟պ՟չ ծ՟մբթոնրղմգվ նրմգմ՟վ գվխնր 

Հ՟ճվ՟ոգսմգվնրմ, Հնագրնվ Տթվնչ, Արգս՟վ՟մ՟խ՟մ ծ՟ղ՟ճմւթ մ՟ի՟-

ա՟ծ Վգվ՟ո՟սնրգժթթմ, թմշոեջ մ՟գր գվգւ խնրջ՟խտնրէթրմմգվնր, ՠ՟-
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վգջթվ՟խ՟մ, խվէ՟խ՟մ, ղյ՟խնրէ՟ճթմ խ՟դղ՟խգվոնրէթրմմգվնր ռգվթմ 

ո՟ս՟ջի՟մ՟սնրմգվնրմ ծգս, նվոեջդթ ղփսեմ ձ՟մշմ՟վ զմբծ՟մվ՟ոեջ 

Սցթրպւթ թվնհ՟խ՟մ թվ՟ռթձ՟խզ, թմշոեջ մ՟գր ղգվ ա՟հնրէմգվնր բթ-

ղ՟ավ՟ր՟լ իմբթվմգվզ նր ղ՟վս՟ծվ՟րեվմգվզ: Դըՠ՟իս՟ՠ՟վ ՟ճբոեջ 

շգհ՟ր։ Ամծվ՟ըգյս ե, նվ Հ՟ճ՟ջս՟մթ թյի՟մնրէթրմզ Սցթրպւթ ՟ղՠնհ-

չ՟խ՟մ, ճջս՟խ նր թվ՟ո՟յս ձ՟մ՟շնրղզ նրմգմ՟ճ, նվոեջդթ Հ՟ճ՟ջս՟մ-

Սցթրպւ անվլ՟խտնրէթրմզ բ՟պմ՟ճ ՟վբթրմ՟յ՟ս»։ 

 

Պգսնրէթրմ-Եխգհգտթ ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մզ 

Հ՟ճ՟ջս՟մթ Հ՟մվ՟ոգսնրէգ՟մ Հդփվ՟տղ՟մ  

Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան իր պատկերացումը պարզելէն 

ետք, հարցումի մը պատասխանելով, Նորին Սրբութիւնը նաեւ անդրադար-

ձաւ Հայաստանէն ներս եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութեան: «Եխգհգտթ-

ոգսնրէթրմ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմզ նվգրե գվխվեմ մգվջ նր ճ՟սխ՟ոեջ ՟դա՟-

ճթմ մխ՟վ՟աթվ նրմգտնհ գխգհգտթմգվնր ո՟վ՟ա՟ճթմ խգմջ՟խ՟մ ե: Կ՟վա 

ղզ գվխթվմգվնր ջ՟ծղ՟մ՟բվնրէթրմմգվնրմ ղեչ գխգհգտթ–ոգսնրէթրմ ճ՟-

վ՟ՠգվնրէթրմզ ձյբնհ ճ՟սնրխ ճփբնր՟լմգվ անճնրէթրմ նրմթմ, մնճմոեջ 

Հ՟ճ՟ջս՟մթ ջ՟ծղ՟մ՟բվնրէգ՟մ ղեչ: Ս՟խ՟ճմ, ջ՟ծղ՟մ՟բվնրէգ՟ղՠ 

ձյբնր՟լ նվգրե ջխդՠնրմւ խ՟ղ նրհգաթլ ՠ՟մ ղզմ ե, դ՟ճմ խգ՟մւթ ռգվ՟-

լգժզ՝ նրվթյ ՠ՟մ: Յ՟ձ՟ի ո՟ս՟ջի՟մ՟սնր ՟մկգվնր ի՟պմնր՟լւզ, ղփ-

սգտնրղզ, անվլգժ՟նձզ թվգմտ ՟դբգտնրէթրմզ խ’նրմգմ՟մ, բվ՟խ՟մ խ՟ղ 

ՠ՟տ՟ջ՟խ՟մ, գխգհգտթ-ոգսնրէթրմ ճ՟վ՟ՠգվնրէգ՟մտ ռվ՟ճ։ Աճջ նրհհնր-

էգ՟ղՠ, ՟մծվ՟ըգյս ե ճջս՟խ ս՟վՠգվնրէթրմ բմգժ ոգսնրէգ՟մ նր թյ-

ի՟մնրէգ՟մ ղթչգր։ Չղնպմ՟մւ, նվ ո՟ս՟ջի՟մ՟սնրմգվ ամ՟ճնրմ գմ. 

խ՟պնճտմգվզ՝ ղմ՟ճնրմ։ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ռգվ՟մխ՟ի՟տնրղեմ ճգսնճ գխգհգտթ-

ոգսնրէթրմ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվզ նրմգտ՟մ ռգվթռ՟ճվնրղմգվ: Ամծվ՟-

ըգյս ե ջ՟ծղ՟մ՟բվնրէգ՟ղՠ ձյբնր՟լ ջխդՠնրմւմգվզ նր ծ՟մա՟ղ՟մւ-

մգվզ ճ՟վագժ: Թգվ՟տնրղմգվ ՠմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ խվմ՟մ զժժ՟ժ: Զ՟մնմւ ծ՟վխ ե 

ջվՠ՟ավգժ ցնի՟բ՟վկ ճ՟վա՟մւնռ, անվլ՟խտ՟խ՟մ նաթնռ գր գվխիփջնր-

էգ՟ղՠ։ Չղնպմ՟մւ, նվ գխգհգտթմ ռ՟ճվ շե, ծնագրնվ՟խ՟մզ շե, ռ՟վշ՟-

խ՟դղ՟խգվոշ՟խ՟մ բվնրէթրմզ շե. ՟ճջ ՠնժնվզ գխգհգտրնճ թմւմ՟վս՟ճ՟ճ-

սնրէգ՟մ խգվոգվմ գմ: Եխգհգտթմ ղգմւ գմւ՝ ՠնժնվջ ղթ՟՛ջմ՟ՠ՟վ: Եխգ-

հգտթմ ճ՟վագժ խզ մյ՟մ՟խե ճ՟վագժ ղգվ ՟մկգվզ, ղգվ ՟դազ, ղգվ ծ՟ճվգ-

մթւզ, նվնմտ ծգս ղգվ գխգհգտթմ թմւդթմւ մնճմ՟տնրտ՟լ ե, մնճմթջխ թվ 

՟վթրմզ է՟ց՟լ ՟մնմտ ՟մխ՟ինրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ: Ամխ՟ջխ՟լ, ՟պնհչ ւզմ-

մ՟բ՟սնրէթրմզ ծվ՟ղ՟ճ՟խ՟մ ե, նվոեջդթ խ՟վգմ՟մւ ղգվ էգվնրէթրմ-

մգվզ ջվՠ՟ավգժ: Մգմւ ՠ՟տ՟վկ՟խփվեմ շգմւ ՠ՟ըմգվ Հ՟ճ՟ջս՟մեմ մգվջ 

ո՟ս՟ջի՟մ՟սնր խ՟ղ նշ ո՟ս՟ջի՟մ՟սնր ՟մկգվնր խնհղե խ՟ս՟վ-

նր՟լ սծ՟ձ ՟վս՟ճ՟ճսնրէթրմմգվ։ Մգվ ջթվգժթ դ՟ր՟խմգվզ ծ՟վխ ե ծգ-

պնր ղմ՟մ ղթ՟խնհղ՟մթ ղգխմ՟ՠ՟մնրէթրմմգվե նր ռս՟մա՟ժթտ ՠգրգպ՟-
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տնրղմգվե, թմշոեջ մ՟գր ո՟ս՟ջի՟մ՟սնր ՟մկգվ, ծնագրնվ՟խ՟մ խ՟ղ 

՟յի՟վծ՟խ՟մ գր խ՟վգրնվ ծ՟մա՟ղ՟մւմգվ նր խ՟պնճտմգվ ՟մ՟վանհ ղփ-

սգտնրղմգվե։ Նղ՟մ ղէմնժնվս ղզ գվՠգւ շթ մո՟ջսգվ ղգվ մգվւթմ ղթ՟ջ-

մ՟խ՟մնրէգ՟մ ՟ղվ՟տղ՟մ գր Հ՟ճ՟ջս՟մթ ծդփվ՟տղ՟մ»։ 

 

Հ՟ճ Դ՟ս 

Զրոյցի աւարտին, Արամ Ա. Կաթողիկոս նաեւ անդրադարձաւ Հայ Դա-

տին՝ նկատի ունենալով, որ Ապրիլ 24-ի սեմին տեղի կ’ունենար մեր հանդի-

պում–զրոյցը: Ան ըսաւ. «Մգմւ ո՟ծ՟մչ՟սեվ ընհնռնրվբ գմւ նր ղթյս խզ 

ղմ՟մւ ո՟ծ՟մչ՟սեվ: Պթսթ զջեւ էե թմշն՞ր ՟ճջ ճթյգտնրղզ։ Մգվ ծ՟մբթ-

ոնրղեմ ՟պ՟չ ո՟ս՟ծղ՟ղՠ սգջ՟ճ ղ՟ղժնճ ՟ջնրժթջ ղզ Եվգր՟մթ ղեչ՝ 

ղ՟ջմ՟խտնրէգ՟ղՠ ոգս՟խ՟մ ո՟ս՟ջի՟մ՟սնրմգվնրմ: Հ՟վտնրղթ ղզ 

ո՟ս՟ջի՟մգժնռ ղ՟ջմ՟խթտմգվեմ ղեխզ՝ ճ՟ճսմգտ, նվ «ԿԸ ՅԻՇԵՄ ՈՒ ԿԸ 

ՊԱՀԱՆՋԵՄ» ժնդնրմաթմ «ո՟ծ՟մչ՟սեվ» ՠ՟պզ բնրվջ ծ՟մգժնր ալնռ 

ւմմ՟վխնրղմգվ խ՟ս՟վնր՟լ գմ գր ոթսթ յ՟վնրմ՟խնրթմ: Աո՟, ՟վս՟-

ւթմ անվլնտ մ՟ի՟վ՟վզ սգհթմ ղթչ՟ղսգժնռ զջ՟ր, էե ՟ճբ խ՟վա՟իփջզ 

ծ՟ղ՟դա՟ճթմ խգտնր՟լւ ղզ խ’՟վս՟ճ՟ճսե, ծ՟վխ ե դանճյ զժժ՟ժ: Դնրւ ժ՟ր 

աթսեւ, նվ «խզ ո՟ծ՟մչգղ»զ ղգվ ընհնռնրվբթմ ծ՟ղ՟վ ժնխ խ՟վա՟իփջ 

շե, ՟ճժ ս՟ամ՟ո ե նր ո՟ճւ՟վ. ՟մ ծ՟ճնր թմւմ՟ձ՟մ՟շղ՟մ նր ժթմգժնր-

էգ՟մ ՟մՠ՟ը՟մ ղ՟ջզ խզ խ՟դղե։ Հգսգր՟ՠ՟վ, թմլթ ծ՟ղ՟վ ՟մծ՟ջխմ՟-

ժթ նր ՟մզմբնրմգժթ գմ ՟ճժ ղփսգտնրղմգվ։ Հ՟վխ ե ծգսգրթժ ծ՟ղ՟ծ՟ճխ՟-

խ՟մ ծպշ՟խ՟ավթմ ջխդՠնրմւմգվնրմ գր նրհհնրէգ՟մ։ Մգվ ՟դազ ո՟ծ՟մ-

չ՟սեվ ե, նվնռծգսգր թվ՟ր՟դվխնր՟լ ե. ղգմւ նշ ղթ՟ճմ խզ ո՟ծ՟մչգմւ 

Հ՟ճնտ Ցգհ՟ջո՟մնրէգ՟մ բ՟ս՟ո՟վսնրղզ, ՟ճժ՝ ղգվ գխգհգտթմգվզ, 

ռ՟մւգվզ, սնրմգվզ, գխգհգտ՟ո՟սխ՟մ նր ՟դա՟ո՟սխ՟մ խ՟ժնր՟լմգվզ, 

ղգվ ծնհգվզ։ Ած՟ ՟ճջ ճ՟մկմ՟պնրէգմե ղհնր՟լ, Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ 

Կ՟էնհթխնջնրէթրմզ բ՟ս ՠ՟տ՟ր էնրվւ ոգսնրէգ՟մ բեղ՝ ո՟ծ՟մչգժնռ 

Սթջթ ո՟սղ՟խ՟մ Կ՟էնհթխնջ՟վ՟մթ ռգվ՟բ՟վկզ թվ թվ՟ր՟սթվնչ՝ ղգվ 

ընհնռնրվբթմ։ Ավբ, թՠվգր Կ՟էնհթխնջ Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ, խզ ջո՟-

ջգղ, նվ ո՟ծ՟մչ՟սթվնրէթրմզ խ՟վա՟իփջեմ չմչգժնր ՟պ՟չ՟վխզ գվՠգւ 

շւմմ՟վխնրթ Հ՟ճ՟ջս՟մթ թյի՟մնրէգ՟մ նվգրե ղ՟վղմթ խ՟ղ խ՟պնճտթ 

խնհղե»։ 

Անթիլիասի Մայրավանքի Հայաստանի Անկախութեան Յուշակոթողին 

հովանիին տակ շուրջ երկու ժամ տեւող զրոյցը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կա-

թողիկոսին հետ իր աւարտին հասաւ Նորին Սրբութեան մաղթանքով, որ 

համայն մարդկութիւնը յուզող համաճարակը շուտով վերջ գտնէ եւ Հայաս-

տանի, Արցախի ու Սփիւռքի մեր ժողովուրդը վերադառնայ իր բնականոն 

կեանքին։ 
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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  

“THE ARMENIAN CHURCH” ԳԻՐՔԸ  

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԱՐԱԲԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՄԲ 

 

Վերջին տարիներուն, հանրութեան տրամադ-

րութեան տակ կը գտնուի դիւրին ընթեռնելի, 

պարզ լեզուով, ամփոփ եւ յատկապէս երիտասար-

դութեան դիւրամատչելի, սակայն միաժամանակ 

համապարփակ կերպով գրուած Հայ Եկեղեցւոյ 

պատմութիւնը “The Armenian Church” շնորհիւ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, զոր 

գրուած է անգլերէն լեզուով  եւ ցարդ թարգման-

ուած է երեք լեզուներու՝ ֆրանսերէնի, ռուսերէնի 

եւ պարսկերէնի։  

Արդարեւ, ուրախութեամբ կ’ուզենք յայտնել, 

որ վերջերս Անթիլիասի Մայրավանքի տպարանէն 

լոյս տեսաւ Վեհափառ Հայրապետին վերոյիշեալ 

գիրքին արաբերէն թարգմանութիւնը։ Թարգմա-

նական ամբողջական ու աստուածաբանական բա-

ռամթերքով լի մասնագիտական աշխատութիւնը 

կատարած է Հալէպի ազգայիններէն՝ Դոկտ. Հուրի 

Ազէզեանը։  

Այս առիթով նաեւ յայտնենք, թէ Նորին Սըր-

բութեան գիրքին գերմաներէն ու յունարէն 

թարգմանութիւնները պատրաստ են եւ շուտով 

պիտի լոյս տեսնեն։ 
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ԳԻՐԵՐ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒ 

ՆԱՄԱԿ ՈՒՂՂՈՒԱԾ ՏԻԱՐ ԱՐԱՅԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԻ  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, յատուկ նամակով մը, 

շնորհաւորեց Տիար Արայիկ Յարութիւնեանի ընտրութիւնը իբրեւ նո-

րընտիր նախագահ Արցախի Հանրապետութեան։ 

Իր նամակին մէջ Նորին Սրբութիւնը կ’ըսէր. «Արցախի հանրապե-

տութեան ամրացումը, հայոց բանակի հզօրացումը եւ տնտեսութեան 

զարգացումը մեր Ս. Աթոռին համար միշտ եղած են առաջնահերթ 

յանձնառութիւն։  Անցնող տարիներու ընթացքին, մեր յանձնառութիւնը 

գործի վերածող ծրագիրներ մշակած ենք, թէ՛ Կաթողիկոսարանը ուղ-

ղակիօրէն եւ թէ իր թեմերուն ճամբով։ Կը վստահեցնենք ձեզ , որ նոյն 

ոգիով պիտի շարունակենք գործնապէս մասնակից դառնալ Արցախի 

առաւել հզօրացման աշխատանքներուն»։ 

 

 

ՆԱՄԱԿ ՈՒՂՂՈՒԱԾ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԱԽԱԳԱՀ 

ՔԱԹԵՐԻՆԱ ՍԱՔԵԼԼԱՓՈՒԼՈՒԻ 

Երկուշաբթի, 13 Ապրիլին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրա-

պետը, պաշտօնական նամակով մը, շնորհաւորեց Տիկին Քաթերինա 

Սաքելլափուլուի ընտրութիւնը իբրեւ նախագահ Յունաստանի Հան-

րապետութեան։  

Նորին Վսեմութիւն 

Տիկին Քաթերինա Սաքելլափուլու 

Նախագահուհի Յունաստանի Հանրապետութեան 

Աթենք 

 

Տիկին Նախագահուհի, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մայրավանքէն, ուրախու-

թեամբ կ’ողջունենք Ձեր ընտրութիւնը որպէս նախագահ Յունաստանի 

հանրապետութեան։ 
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Յունաստանը մարդկային քաղաքակրթութեան մէջ եզակի դեր 

ունեցած է, մասնաւորաբար մշակութային ու տնտեսական բնագաւառ-

ներէն ներս: Ներկայիս, Եւրոպական համայնքէն ներս Յունաստանի 

դերը կը նկատենք կարեւոր: Վստահ ենք, որ Ձեր ունեցած հարուստ 

ծանօթութեամբ ու փորձառութեամբ, յատկապէս՝ ակադեմական, իրա-

ւական եւ, բնականաբար, քաղաքական մարզերէն ներս, կարեւոր 

նպաստ պիտի բերէք Յունաստանի հանրապետութեան առաւել զար-

գացման ու յառաջդիմութեան: 

Ինչպէս ծանօթ է Ձեզի, հայ համայնքը Յունաստանի պատմութեան 

մէջ խոր արմատներ ունի: Պահելով հանդերձ իր ազգային ինքնութիւ-

նը, հայ համայնքը նոյնացած է յոյն ժողովուրդին ձգտումներուն ու 

մարտահրաւէրներուն հետ , բերելով իր գործօն մասնակցութիւնը Յու-

նաստանի առաւել զարգացման: Որպէս Հոգեւոր Պետը Յունաստանի 

Հայոց Թեմի մեր ժողովուրդի զաւակներուն, կը վստահեցնենք Ձեզ , որ 

մեր համայնքը նո՛յն ոգիով ու նուիրումով պիտի շարունակէ իր դրա-

կան նպաստը բերել երկրի հզօրացման աշխատանքներուն: 

Դուք նախագահութեան պատասխանատու պաշտօնին կը լծուիք 

ներկայ դժուար պայմաններուն մէջ: Վստահ ենք, որ հաւատքով ու 

նուիրումով պիտի կատարէք Ձեզի վստահուած առաքելութիւնը: 

Կ’աղօթենք, որ Աստուած ըլլայ Ձեզի պահապան Ձեր աշխատան-

քին մէջ: 

 

Աղօթարար՝ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
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ՏՕՆԱԿԱՆ 

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ 

Նկատի ունենալով «Պսակաձեւ ժահր»ի նոր զարգացումները, երկու Վե-

հափառ Հայրապետները որոշում կայացուցին երկարաձգել մեր եկեղեցինե-

րէն ներս արարողութիւններու դռնփակ կատարումը՝ մեկնելով մեր ժողո-

վուրդի զաւակներուն ապահովութեան նկատմամբ իրենց ունեցած նախան-

ձախնդրութենէն: 

Այս գծով, Արամ Ա. Կաթողիկոս յատուկ շրջաբերականով մը տեղեակ 

պահեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմերու առաջնորդ սըր-

բազանները, միաժամանակ դարձեալ յորդորելով՝ որ յատուկ աշխատանք 

տարուի մեր եկեղեցական արարողութիւնները, Ս. Գրոց սերտողութիւն-

ները եւ ընդհանրապէս մեր հոգեւոր արժէքները ընկերային ցանցերու ճամ-

բով մատակարարելու մեր ժողովուրդի զաւակներուն: 

Առ այդ, Ապրիլ եւ Մայիս ամիսներու ընթացքին, մեր հաւատացեալ 

զաւակները եկեղեցական տօներուն ու Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 

առիթներով մատուցուած Ս. եւ Անմահ Պատարագներուն կարողացան հե-

տեւիլ առցանց՝ Կաթողիկոսարանիս «Սիլիսիա Թի. Վի.»ի ճամբով։ Հաւա-

տացեալներուն տրամադրութեան տակ դրուեցան նաեւ յատուկ աղօթքներու 

արձանագրութիւններ՝ հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով։ 

 

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ 

Կիրակի, 5 Ապրիլին, հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթո-

ղիկոսին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մատուց-

ուեցաւ Ծաղկազարդի տօնին նուիրուած Ս. եւ Անմահ Պատարագը։ Պատա-

րագը մատուցեց Մայր Տաճարի լուսարարապետ՝ Գերշ. Տ. Մակար Եպս. 

Աշգարեան։ 

Աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը՝ ձիթենիի ճիւղը ձեռքին, Հայրապե-

տական թափօրով ուղղուեցաւ շրջափակ, որ այս տարի բացառապէս զուրկ  

էր մանուկներու քաղցր ներկայութենէն եւ խուլ լռութիւն մը կը տիրէր։ 

Փոխան աւանդութիւն դարձած Վեհարանին պատշգամէն յղելու իր պատ-

գամը, Նորին Սրբութիւնը եկեղեցւոյ դրան դիմաց կանգնած ու միաբան 
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հայրերով շրջապատուած, «Սիլիսիա Թի. Վի.»ի ճամբով հայ հաւատացեալ-

ներուն ուղղեց Ծաղկազարդի տօնին իր պատգամը։ 

Քրիստոնէական ջերմ սիրով ու Հայրապետական օրհնութեամբ ողջու-

նելէ ետք հաւատացեալները՝ ան յայտնեց, որ «Քվթջսնմե՟խ՟մ ՟յի՟վծզ 

խզ մյե Քվթջսնջթ ճ՟հէ՟խ՟մ ղնրսւզ Եվնրջ՟հեղ, նվոեջդթ Ամ անհան-

է՟ճթ գր ճ՟վնրէգ՟մ ձ՟ղՠնռ ճ՟հէեվ շ՟վթմ, ղգհւթմ գր ղ՟ծնր՟մ՝ 

խգ՟մւ, ճ՟վնրէթրմ գր ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ՟վւ՟վնրէթրմ ո՟վագրժնռ ղգդթ։ 

Իջխ ՟ճջփվ, ո՟ճղ՟մմգվնր ո՟վս՟բվ՟մւնռ, Քվթջսնմգ՟ճ ՟յի՟վծզ, 

թմշոեջ մ՟գր ղգվ ընհնռնրվբթ դ՟ր՟խմգվզ, թվգմտ սնրմգվզ գխգհգտրնճ 

ռգվ՟լ՟լ խզ բթղ՟րնվգմ Քվթջսնջթ ղնրսւզ Եվնրջ՟հեղ։ Ծ՟հխ՟դ՟վ-

բթմ, Ամէթժթ՟ջթ Մ՟ճվ՟ռ՟մւթմ ծջխ՟ճ ՠ՟խզ ղթյս խզ ժգտնրեվ ղգվ ըն-

հնռնրվբթ դ՟ր՟խմգվնրմ նր ղգվ ղ՟մնրխմգվնրմ կ՟ճմնռ նր տմլնրէգ՟ղՠ։ 

Հ՟՟րսւթ ղհնրղնռ ե, նվ ղգվ ընհնռնրվբզ ղթյս զմբնրմ՟լ ե Ծ՟հխ՟-

դ՟վբզ։ Վջս՟ծ գղ, նվ մնճմ ծ՟ր՟սւնռ ղգվ ընհնռնրվբզ, Սցթրպջ ՟յ-

ի՟վծթմ, խզ բթղ՟րնվե Աջսնրլնճ Ովբրնճմ ղնրսւզ Եվնրջ՟հեղ»։ 

Եզրափակելով իր պատգամը, Վեհափառ Հայրապետը աղօթք բարձրա-

ցուց առ Աստուած եւ խնդրեց, որ շուտով կեանքը վերադառնայ իր բնա-

կանոն վիճակին եւ եկեղեցիներն ու դպրոցները բանան իրենց դռները. «Ս՟ 

ո՟ծնրմ, ղգվ դ՟ր՟խմգվնրմ, նր ճ՟սխ՟ոեջ ղգվ ղ՟մնրխմգվնրմ ջվսգվեմ 

ՠինհ ՟հփէւմգվնրմ է՟վաղ՟մզ զժժ՟ժնռ, թղ ՟հփէւջ խզ ռգվ՟պ՟ւգղ ՟պ 

Քվթջսնջ, զջգժնռ՝ ն՜ռ Քվթջսնջ, Փվխթշ ՟յի՟վծթ, գխն՛րվ գր ղն՛րսւ 

անվլե ղգվ խգ՟մւթ Եվնրջ՟հեղզ, ղսթ՛վ թրվ՟ւ՟մշթրվ ծ՟ճնր գր ծ՟ճ զմ-
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ս՟մթւթ խգ՟մւեմ մգվջ, նվնռծգսգր ՟պ՟մտ ւնր մգվխ՟ճնրէգ՟մ ՟հւ՟ս, 

սինրվ գր ՟մնվնյ ե ղգվ խգ՟մւզ։ Ո՜ռ Քվթջսնջ, Քնր փվծմնրէգ՟ղՠ 

գխնրվ լ՟հխ՟դ՟վբե ղգվ խգ՟մւզ գվխմ՟ճթմ տմլնրէգ՟ղՠ։ Ո՜ռ Քվթջսնջ, 

Ովբթ՛ Աջսնրլնճ, գխն՛րվ գր Քնր ծդփվ մգվխ՟ճնրէգ՟ղՠ ծգպ՟տնրվ ղգվ 

խգ՟մւեմ ՟ղեմ սգջ՟խ գվգրգժթ գր ՟մգվգրնճէ շ՟վ նր շ՟վթւ, նվոեջդթ 

Քգդղնռ դփվ՟տ՟լ խ՟վգմ՟մւ ճ՟հէ՟ծ՟վգժ ՟յի՟վծթ ՟ղեմ սգջ՟խ ցնվ-

կնրէթրմմգվզ գր ցնվկ՟մւմգվզ»։ 

Նշենք, որ նոյն օրը երեկոյեան, տեղի ունեցաւ Դռնբացէքի արարողու-

թիւնը, որուն պատգամը փոխանցեց Կաթողիկոսարանի մատենադարանա-

պետ՝ Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան։  

 

ՈՏՆԼՈՒԱՅ 

Հինգշաբթի, 9 Ապրիլի առաւօտուն, Կարգ Ապաշխարողաց եւ Հաղոր-

դութեան Ս. եւ Անմահ Պատարագը մատուցեց՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք Աբղ. Տէր 

Կարապետեան։ Յետմիջօրէին, Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան կատարեց 

Ոտնլուայի արարողութիւնը եւ հետեւելով Քրիստոսի օրինակին, լուաց Յի-

սուսի տասներկու առաքեալներ խորհրդանշող միաբան հայրերուն ոտքերը, 

իսկ աւարտին տուաւ խորհուրդին պատգամը։ Իսկ ուշ երեկոյեան տեղի 

ունեցաւ Կարգ Չարչարանաց արարողութիւնը, որուն պատգամը փոխան-

ցեց՝ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան։ 
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ԹԱՂՄԱՆ ԿԱՐԳ 

Ուրբաթ, 10 Ապրիլի երեկոյեան, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Կաթողիկոսին, կատարուեցաւ Քրիստոսի Թաղման արարողութիւնը։  

Արարողութեան աւարտին, մեր Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի խաչափայտին 

մասունքը պարունակող խաչը ձեռքին՝ Վեհափառ Հայրապետը աշխարհաս-

փիւռ մեր ժողովուրդի զաւակներուն ուղղեց իր Հայրապետական պատգամը։ 

Արտասանելով «Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ ծնար 

եւ յայտնեցար վասն մեր, որ խաչեցար եւ թաղեցար եւ յարեար վասն մեր...» 

հոգեպարար շարականը, ան նշեց, որ «Աճջ ո՟վդ սնհգվնրմ ղեչ ՟ղցնց-

նր՟լ ե Քվթջսնմե՟խ՟մ ծ՟ր՟սւթմ ենրէթրմմ նր մո՟ս՟խզ։ Իմշոեջ 

խ’զջե Արգս՟վ՟մթշզ, Աջսնր՟լ ՟ճմւ՟մ ջթվգտ ղ՟վբզ, նվ մնճմթջխ թվ 

Մթ՟լթմ Ովբթմ ՟յի՟վծ հվխգտ. Աջսնրլնճ Ովբթմ ղ՟վբ՟տ՟ր, ղ՟վբնր 

ոեջ գհ՟ր, ղ՟վբխ՟ճթմ ՠմնրէթրմզ ՟ղՠնհչնրէգ՟ղՠ ՟պ՟ր՝ ՠ՟տթ ղգհւեմ. 

՟ովգտ՟ր ղ՟վբնտ ծգս, ւ՟վնդգտ, ծվ՟յ՟անվլգտ գր ղ՟վբնրմ տնճտ սզ-

ր՟ր բեոթ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ խգ՟մւ զմէ՟տնհ ձ՟ղՠ՟մ։ Ս՟խ՟ճմ ղ՟վբթխ 

շծ՟ջխտ՟մ Քվթջսնջթ ՟պ՟ւգժնրէգ՟մ մո՟ս՟խզ. ծ՟ժ՟լգտթմ, շ՟վշ՟վգ-

տթմ, ի՟շ ծ՟մգտթմ գր ՟ո՟ է՟հգտթմ»։ 

Շարունեկալով իր խօսքը, Վեհափառ Հայրապետը ներկայացուց Յիսու-

սի թաղման դէպքը եւ յորդորեց հաւատացեալներուն ընթերցել առաքե-

լական թուղթերը, ուր յստակ կերպով կը նկարագրուի Քրիստոսի խաչե-

լութեան եւ թաղման իմաստը՝ Քրիստոսի փրկագործական առաքելութեան 
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ծիրէն ներս։ Ան ըսաւ, որ «Քվթջսնջ Իվ է՟հնրղնռ ո՟սա՟ղ ղզ ցնի՟մ-

տգտ ծ՟ղ՟ճմ ՟յի՟վծթմ, բ՟վգվեմ գխ՟լ գր բ՟վգվնրմ ա՟տնհ ո՟սա՟ղ 

ղզ, նրվ խ’՟ո՟տնրտնրթ, նվ խ՟վգժթ շե՛ Աջսնր՟լ՟ճթմ մգվխ՟ճնրէթրմզ 

ջո՟մմգժ, Լն՛ճջզ է՟հգժ գր ղ՟վբնրմ նր ՟յի՟վծթմ խգ՟մւ ո՟վագրգժնր 

ծ՟ղ՟վ ղ՟վբ՟տ՟լ խգ՟՛մւ-Քվթջսնջզ է՟հգժ»։  

Խօսքը ուղղելով  ժողովուրդին, Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ «Հ՟ճզ, 

բ՟վգվնր զմէ՟տւթմ, Քվթջսնջթ մղ՟մ ճ՟ձ՟ի ծ՟ժ՟լնրգտ՟ր, ի՟շնրգտ՟ր 

գր մնճմթջխ է՟հնրգտ՟ր ղ՟վղմնռ, ՠ՟ճտ ղթյս ղմ՟տ խգմբ՟մթ գր խ՟մ-

անրմ, նվնռծգսգր ծ՟ր՟ս՟տ Քվթջսնջթմ։ Աճջփվ, գվՠ ՟մա՟ղ ղզ գրջ խզ 

մյգմւ Քվթջսնջթ է՟հնրղզ, ղգմւ ոեսւ ե աթս՟խտթմւ, նվ ղթ՟ճմ ՟մտ-

գ՟ժթմ շգմւ մ՟ճթվ՝ ՟ճժ Քվթջսնջթ։ Իվ խգմբ՟մթ ղ՟վղմնճմ՝ գխգհգտրնճ 

ձ՟ղՠնռ, ղգվ խգ՟մւթմ ղեչ ղթյս խզ լմթ, ղթյս խզ ի՟շնրթ, ղթյս խզ է՟հ-

նրթ նր ղթյս ճ՟վնրէթրմ խ’՟պմե՝ գէե ղգմւ ո՟սվ՟ջս գմւ ծ՟ր՟սւթ 

ձ՟ղՠնռ ղ՟ջմ՟խթտ բ՟պմ՟ժնր Քվթջսնջթմ յ՟վնր՟խնրնհ ՟պ՟ւգժնր-

էգ՟մ։ 

Աճջփվ, Քվթջսնջթ է՟հղ՟մ ՟ճջ ՟վ՟վնհնրէթրմզ ծ՟ղ՟ճմ ՟յի՟վծթ 

ղ՟վբխնրէգ՟մ սինրվ ո՟ճղ՟մմգվնրմ ղեչ խզ խ՟ս՟վնրթ։ Աճջ ՟վ՟վն-

հնրէթրմզ ծվ՟րեվ ղզմ ե ղգդղե թրվ՟ւ՟մշթրվթմ՝ Քվթջսնջթ մղ՟մ գր 

Քվթջսնջթ ծգս ագվգդղ՟մ թչմգժնր գր ագվգդղ՟մ թչգտմգժնր ղգվ ՠնժնվ 

ղգհւգվզ։ Գգվգդղ՟մ թչմգժնռ ղգմւ Քվթջսնջթ մղ՟մ ռգվ՟մնվնա խգվ-

ոնռ ճ՟վնրէթրմ ոթսթ ՟պմգմւ՝ ւ՟ժգժնր ծ՟ղ՟վ բեոթ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ 

խգ՟մւ»։ 

Աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը Կաթողիկոսարանի հոգեւոր գանձա-

տունէն դուրս բերուած Քրիստոսի խաչափայտէն մասունք մը պարունակող 

խաչով օրհնեց բոլորը ու աղօթք բարձրացնելով առ Աստուած, խնդրեց 

Անոր ողորմութիւնը։  

 

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ  

Շաբաթ, 11 Ապրիլի երեկոյեան, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մատուցուեցաւ Յիսուս Քրիստոսի հրաշա-

փառ յարութեան Ճրագալոյցի Ս. եւ Անմահ Պատարագը՝ ձեռամբ Հոգշ. Տ. 

Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեանի։ Պատարագի աւարտին եւ համաձայն աւանդու-

թեան, Վեհարանի դահլիճին մէջ, նախագահութեամբ Արամ Ա. Կաթողի-

կոսին, տեղի ունեցաւ տնօրհնէքի արարողութիւնը, որուն ընթացքին Նո-

րին Սրբութիւնը իր պատգամը ուղղեց հաւատացեալներուն։ Վեհափառ 

Հայրապետը ըսաւ, որ «Տմփվծմեւզ ղգվ գխգհգտրնճ ՟ղեմեմ ագհգտթխ գր 

ծ՟վ՟դ՟ս ՟ր՟մբնրէթրմմգվեմ ղեխմ ե, նվ ՟ր՟մբ՟ՠ՟վ ս՟վթմ գվխնր 

՟մա՟ղ խզ խ՟ս՟վնրթ՝ Ս. Ծմնրմբթ գր Ս. Յ՟վնրէգ՟մ սփմգվնրմ, թմշոեջ 

մ՟գր նվգրե ը՟ղ՟մ՟խթ գր ՟պթէթ»։ Ապա, երկու հիմնական կէտերու մէջ 

ամփոփելով տնօրհնէքի իմաստը, ան բացատրեց, որ «Տմփվծմեւթ ձ՟ղՠնռ 
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ծնագրնվ ծնռթրզ Աջսնր՟լ՟ճ՟ճսմնրէգ՟մ գր Քվթջսնջթ ծվ՟յ՟ց՟պ ճ՟-

վնրէթրմզ՝ նվոեջ գվխմ՟ճթմ փվծմնրէթրմ, խզ ս՟մթ ծ՟ճ զմս՟մթւթմ, նվ-

ոեջդթ ծ՟ճ սնրմզ Տթվնչ փվծմնրէգ՟ղՠ ժգտնրթ»։ Մատնանշելով երկրորդ 

իմաստը, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ, որ «Տմփվծմեւթ զմէ՟տւթմ փվծ-

մնր՟լ ՟հզ, ծ՟տզ գր չնրվզ՝ ղ՟վբխ՟ճթմ խգ՟մւթմ խգմջ՟խ՟մ ս՟վվգվզ 

գր խգ՟մւթ ՟հՠթրվզ խզ ինվծվբ՟մյգմ Քվթջսնջ, նվնռծգսգր Աջսնր՟-

լ՟յնրմշթ ռխ՟ճնրէգ՟ղՠ, դ՟մ՟դ՟մ ՟պթէմգվնռ Քվթջսնջ ՟վս՟ճ՟ճսզ-

ր՟լ ե՝ «Եջ գղ ծ՟տզ ձյղ՟վթս, Եջ գղ ՟հզ ՟յի՟վծթմ» սնհգվնռ։ Եր 

ռգվչ՟ոեջ, ՟մնմւ ինվծվբ՟մթյ գմ ծթրվ՟ջթվնրէգ՟մ, ի՟հ՟հնրէգ՟մ, 

ջթվնճ գր խգմջնրմ՟խնրէգ՟մ»։ 

Նորին Սրբութիւնը իր խօսքը եզրափակեց յայտնելով, որ այս տարի 

պայմաններու բերումով հոգեւոր հայրերը պիտի չկարենան տնօրհնէք կա-

տարել, եւ աղօթեց, որ Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցած 

տնօրհնէքով օրհնուին բոլորին տուները եւ Աստուածային օրհնութիւնը 

անձրեւի նման իջնէ ընտանիքներուն վրայ։ 

 

Ս. ՉԱՏԻԿ 

«Մգլթ Տ՟մմ Կթժթխթնճ Կ՟էնհթխնջնրէգ՟մ Ամէթժթ՟ջթ Մ՟ճվ՟ռ՟մւթ 

Ս. Գվթանվ Լնրջ՟րնվթշ Մ՟ճվ Տ՟ձ՟վթ ջվՠ՟դ՟մ ինվ՟մեմ, ղգվ Տթվնչ 

Յթջնրջ Քվթջսնջթ ծվ՟յ՟ց՟պ Յ՟վնրէգ՟մ ՟պ՟րփսնրմ, ղգվ ընհնռնրվ-

բթ ՠնժնվ դ՟ր՟խմգվնրմ խ’զջգղ ղգվ գխգհգտրնճ ո՟վդ, ՠ՟ճտ ինվթղ՟ջս 

ՠ՟պգվնռ. "Քվթջնսջ ճ՟վգ՟ր թ ղգպգժնտ, փվծմգ՟ժ ե Յ՟վնրէթրմմ Քվթջ-

սնջթ"»։ 
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Այս բառերով, Կիրակի, 12 Ապրիլին, յընթացս Ս. եւ Անմահ Պատարա-

գին, Արամ Ա. Կաթողիկոս ողջունեց ու Քրիստոսի յարութեան աւետիսը 

փոխանցեց մեր ժողովուրդի զաւակներուն։ 

Նորին Սրբութիւնը աղօթք բարձրացնելով առ յարուցեալ Քրիստոս՝ 

աղաչեց, որ յարութեան հզօր հաւատքով զօրացնէ մեր ժողովուրդի զաւակ-

ները ներկայ աշխարհի տագնապալից պայմաններուն մէջ, որպէսզի Անոր 

հրաշափառ յարութեամբ զօրացած եւ վերանորոգ հաւատքով շարունակեն 

ապրիլ քրիստոնէական հաւատքը՝ այն քաջ գիտակցութեամբ, որ Քրիստոս 

Իր յաղթական յարութեամբ եւ Իր կենդանի ներկայութեամբ մեր ժողովուր-

դը պահեց ու պահպանեց պատմութեան բոլոր տագնապներուն մէջ։  

Խօսելով յարութենէն ետք Գալիլիոյ մէջ Փրկիչին՝ աշակերտներուն 

երեւնալուն եւ անոնց առաքելութեան լծելուն մասին, Վեհափառ Հայրա-

պետը շեշտեց Քրիստոսի պատգամը «Ես ձեզի հետ եմ, մինչեւ աշխարհի 

վախճանը», եւ ընդգծեց, որ հայոց պատմութիւնը պերճախօս կերպով կը 

վկայէ, թէ մեր ժողովուրդը յարուցեալ Քրիստոսի հաւատքով ու լոյսով 

հզօրացաւ իր դժուարին օրերուն։ «Աղեմ ՟մա՟ղ, նվ ղ՟ծզ ղփսգտ՟ր ղգվ 

ընհնռնրվբթմ, ղգվ ընհնռնրվբզ ց՟վգտ՟ր խգ՟մւ-Քվթջսնջթմ։ Ած՟ էե 

թմշն՛ր ծվ՟յւթ ծ՟ղ՟դփվ ե ղգվ ընհնռնրվբթ ո՟սղնրէթրմզ։ Պ՟սղնր-

էգ՟մ զմէ՟տւթմ ն՛շ ղեխ նճը, ն՛շ ղեխ ս՟ամ՟ո ղգվ ընհնռնրվբզ զմխձգտ, 

նվնռծգսգր ղգվ ընհնռնրվբզ թվ ս՟պ՟ո՟ժթ խգ՟մւթմ ղեչ ղթյս ժջգտ 

Քվթջսնջթ իփջւզ՝ "Ձգդթ ծգս գղ, ղթ՛ ռ՟իմ՟ւ, ւ՟չ՟ժգվնրգտե՛ւ"»,  ըսաւ 

Նորին Սրբութիւնը եւ նշեց, որ այսօր պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէ, 
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սակայն դարձեալ կը լսենք ձայնը յարուցեալ Քրիստոսի. «Քվթջսնջ ղգդթ 

ծգս ե, ջթվգժթ ընհնռն՛րվբ ծ՟ճնտ։ Իմշոեջ ո՟սղնրէգ՟մ զմէ՟տւթմ, 

՟ճջփվ գրջ ղգմւ Քվթջսնջթ ծգս ոթսթ զժժ՟մւ, նվոեջդթ ռգվ՟մնվնագմւ 

ղգվ ծ՟ր՟սւզ, ափսգոմբգմւ ղգվ ճնճջզ գր մգվխ՟ճ ս՟ամ՟ոթմ բթղ՟տ 

զջգմւ, նվ ՟յի՟վծթ ղեչ ն՛շ ղեխ ս՟ամ՟ո, ն՛շ ղեխ նճը խվմ՟ճ ղգդ զմխձգժ, 

ւ՟մթ նվ ղգմւ Քվթջսնջթ ծգս գմւ՝ ՟ճմ ւ՟չ ծ՟ր՟սւնռ, նվ Քվթջսնջ 

ղգդթ ծգս ե։ Հգսգր՟ՠ՟վ շճնրջ՟ծ՟սթմւ, ՟ճժ՝ ռգվ՟մնվնագմւ ղգվ ծ՟-

ր՟սւզ նր ՟ղվ՟տմգմւ ղգվ ճնճջզ՝ ծ՟ր՟ս՟վղփվեմ ւ՟ժգժնռ Քվթջսնջթ 

գսգրեմ»։ 

Պատարագի աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը «Պահպանիչ» աղօթքով 

օրհնեց համայն հայութիւնը եւ շնորհաւորեց մեր ժողովուրդի զաւակները՝ 

ըսելով. «Քվթջսնջ ճ՟վգ՟ր թ ղգպգժնտ. փվծմգ՟ժ ե ճ՟վնրէթրմմ Քվթջսնջթ»։ 

 

 

 

 
 

 

 



232  ՀԱՍԿ ԱՊՐԻԼ ¨ ՄԱՅԻՍ 2020 

 

 

 

ԱՊՐԻԼ 24-Ի ՆՇՈՒՄ  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Ուրբաթ, 24 Ապրիլի առաւօտուն, հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլ-

իասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ,  Ս. եւ Ան-

մահ Պատարագով նշուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 105-ամ-

եակը։ Պատարագը մատուցեց Լիբանանի Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փո-

խանորդ՝ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան։ 

Յընթացս Պատարագին, Վեհափառ Հայրապետը Ս. Խորան բարձրացաւ 

եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն ուղղեց իր Հայրապետական հետեւեալ 

պատգամը.-  

«Աովթժ 24-զ ծ՟ճնրմ ծ՟ղ՟վ թրվ՟ճ՟սնրխ թղ՟ջս նրմթ։ Ամ թվ ղեչ խզ 

իս՟տմե ծ՟ճ ընհնռնրվբթմ բեղ Օջղ՟մգ՟մ էնրվւ ոգսնրէգ՟մ խնհղե 

լվ՟ավնր՟լ նր անվլ՟բվնր՟լ տգհ՟ջո՟մնրէթրմզ։ Ամ թվ ղեչ խզ ղ՟վղ-

մ՟տմե մ՟գր ՟մո՟սթը ղմ՟տ՟լ Ցգհ՟ջո՟մնրէգ՟մ մխ՟սղ՟ղՠ ծ՟ճ 

ընհնռնրվբթ ո՟ծ՟մչ՟սթվ՟խ՟մ խ՟ղւզ։ Հգսգր՟ՠ՟վ, Աովթժ 24-զ ջնջխ 
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Ցգհ՟ջո՟մնրէգ՟մ մյնրղզ շե. ՟ճժ՝ ծ՟ճ խգ՟մւթ ՠնժնվ փվգվզ յ՟հ՟ինհ 

ինվծնրվբ ե, ծ՟ճնրմ ո՟ծ՟մչ՟սթվնրէթրմզ ՟ղվ՟ոմբնհ ո՟սա՟ղ ե։  

105 ս՟վթմգվ ղգդ խզ ծգպ՟տմգմ Ցգհ՟ջո՟մնրէգմեմ։ Ս՟խ՟ճմ, ն՛շ ը՟-

ղ՟մ՟խզ գր ն՛շ ՟յի՟վծթ ճ՟վ՟ցնցնի ո՟ճղ՟մմգվզ խվտ՟լ գմ նր խվմ՟մ 

ջսնրգվ կագժ ծ՟ճնր ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ ճթյնհնրէգ՟մ նր ռձպ՟խ՟ղնրէգ՟մ 

ռվ՟ճ։ Ամտմնհ ս՟վթմգվզ տնճտ սնրթմ, նվ նվւ՟մ ը՟ղ՟մ՟խզ ՟մտմթ, ղգվ 

ո՟ծ՟մչ՟սթվ՟խ՟մ ո՟ճւ՟վզ ՟րգժթ խզ ծդփվ՟մ՟ճ։ Ովւ՟մ ը՟ղ՟մ՟խզ 

՟մտմթ ղգվ ո՟ճւ՟վզ մնվ մնր՟ձնրղմգվ խ’՟վկ՟մ՟ավե։  

Աճջ ս՟վթ ծ՟ղ՟ձ՟վ՟խթ ճ՟պ՟չ՟տնրտ՟լ ո՟ճղ՟մմգվնր ո՟վս՟բ-

վ՟մւնռ ղգվ ընհնռնրվբզ շխվտ՟ր ծ՟ղ՟ինրղՠ մգվխ՟ճնրէգ՟ղՠ թվ ո՟-

ծ՟մչ՟սթվնրէթրմզ ՟վս՟ճ՟ճսգժ։ Ս՟խ՟ճմ, ղնղ՟ռ՟պնրէգ՟ղՠ, գխգհգտ-

րնճ դ՟մա՟խմգվզ ծմշգտմգժնռ նր զմխգվ՟ճթմ տ՟մտգվնր ձ՟ղՠնռ ղգմւ 

բ՟վկգ՟ժ տնճտ սնրթմւ ՟յի՟վծթմ, էե նվւ՟մ ՟ժ բ՟պմ զժժ՟մ ղգվ խգ՟մւթ 

ո՟ճղ՟մմգվզ, ղգվ ո՟ծ՟մչ՟սթվ՟խ՟մ նաթմ խզ ղգվըե նգրե զմխվխնրղ 

խ՟ղ մ՟ծ՟մչ։  

Հ՟ճ Դ՟սզ ղգվ նհչ ՟դաթմ բ՟սմ ե։ Ավբ, ո՟ծ՟մչ՟սթվ՟խ՟մ ղգվ 

ո՟ճւ՟վզ ծ՟ղ՟ծ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟յս՟ոնռ ոեսւ ե յ՟վնրմ՟խնրթ։ Աճջ լթվեմ 

մգվջ, ղգվ ջվՠ՟տգ՟ժ մ՟ծ՟ս՟խմգվնր ՠ՟վգիփջնրէգ՟մ բթղգժզ, լ՟հխգ-

ոջ՟խ դգսգհգժզ, ճնրյ՟վկ՟մմգվ խ՟մամգժզ, բ՟ջ՟իփջնրէթրմմգվ խ՟դղ՟-

խգվոգժզ նր աթս՟խ՟մ ՟յի՟ս՟ջթվնրէթրմմգվ խ՟ս՟վգժզ, ՟մխ՟ջխ՟լ 

խ՟վգրնվ գմ։ Ս՟խ՟ճմ, մգվխ՟ճ ՟յի՟վծթ ո՟ճղ՟մմգվնրմ ժնճջթմ ս՟խ  ւ՟-
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հ՟ւ՟խ՟մ ճ՟վ՟ՠգվնրէթրմմգվնր տ՟մտզ զմբժ՟ճմգժզ, ղգվ ՠ՟վգխ՟ղմգվնր 

յվչ՟մ՟խզ լ՟ր՟ժգժզ գր ՟յի՟վծ՟ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ յ՟ծգվնր ծ՟ղ՟ծնրմշ ղփ-

սգտնրղմգվ նվբգավգժզ ե՟խ՟մ գմ։ Դըՠ՟իս՟ՠ՟վ, մգվխ՟ճ ՟յի՟վծթմ 

ղեչ ղ՟վբխ՟ճթմ թվ՟րնրմւմգվեմ ՟պ՟չ նր ՟մբթմ, ղթչ-ոգս՟խ՟մ ճ՟վ՟-

ՠգվնրէթրմմգվզ նր ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ խգտնր՟լւմգվզ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ նր սմսգ-

ջ՟խ՟մ յ՟ծգվնր ռվ՟ճ ծթղմնր՟լ գմ։ Մգվ ղփսգտնրղզ ոեսւ ե զժժ՟ճ թվ՟-

ո՟յս գր ծ՟ղ՟ծնրմշ մգվխ՟ճ ո՟ճղ՟մմգվնրմ։ Մգվ ո՟ծ՟մչ՟սթվ՟խ՟մ 

ո՟ճւ՟վթմ ղեչ Հ՟ճ՟ջս՟մզ, նվոեջ ոգսնրէթրմ ՠմ՟խ՟մ՟ՠ՟վ ս՟վՠգվ 

պ՟դղ՟ռ՟վնրէթրմ նր ղ՟վս՟ռ՟վնրէթրմ ոեսւ ե նվբգավե, թջխ Սցթրպ-

ւզ՝ ս՟վՠգվ, ջ՟խ՟ճմ, ղթ՛յս՝ մգվբ՟յմ՟խ։ Ավբ՟վգր, 100-՟ղգ՟խթ ծ՟ղ՟դ-

ա՟ճթմ ծպշ՟խ՟ավթ ջխդՠնրմւմգվեմ ղգխմգժնռ, գր գվխնր ս՟վՠգվ ձ՟ղՠ՟-

մգվնռ նր յգյս՟րնվնրղմգվնռ, Հ՟ճ՟ջս՟մթ նր Սցթրպւթ խնհղե ղգվ բ՟-

սթմ ծգս՟ոմբնրղզ, ղգվ ՟պչգր ժ՟ճմ խ՟վգժթնրէթրմմգվ խվմ՟ճ ջսգհլգժ։  

105 ս՟վթմգվ յ՟վնրմ՟խ, մնճմթջխ ղգվ խգ՟մւթ ՟ղեմեմ բ՟ը՟մ ո՟ճ-

ղ՟մմգվնրմ ղեչ, թմշոեջ ՟ճջփ՛վ, շղնպտ՟մւ Աովթժ 24-թ ո՟սա՟ղեմ գխնհ 

ղգվ ճ՟մկմ՟պնրէթրմզ։ Ամս՟վՠգվ նր ժնրպ շղմ՟տթմւ, անվլգտթ՛մւ. ին-

շզմբնսմգվնր բթղ՟տ խ՟մա շ՟պթմւ, յ՟վնրմ՟խգտթմւ ղգվ ՠպմ՟ՠ՟վնր՟լ 

թվ՟րնրմւմգվնր ծգս՟ոմբնրղզ՝ յմնվծթր ղգվ գվթս՟ջ՟վբ ջգվնրմբթ 

՟ղնրվ խ՟ղւթմ, ծգսգրնհ՟խ՟մ ձթաթմ նր ինվ ծ՟ր՟սւթմ։ Աճջփվ, Աովթժ 

24-թ ինվծնրվբնռ ժթտւ՟րնվնր՟լ, խզ ռգվ՟մնվնագմւ ղգվ նրիսզ՝ ծ՟ր՟-

ս՟վթղ ղմ՟ժնր ղգվ մ՟ծ՟ս՟խմգվնր ջվՠ՟դ՟մ խս՟խթմ։  

Մգմւ ղթ՛յս ոթսթ ճթյգմւ նվ.- 

1915-թմ, ղ՟վբխ՟ճթմ ւնվնմ՟ը՟ծվգվ, նվնմւ խնշնրգտ՟մ Թ՟ժե՟էմգվ 

գր Էմռեվմգվ, ցնվկգտթմ ղգդ է՟հգժ ո՟սղնրէգ՟մ բ՟ա՟հթմ ղեչ։ Իվգ՛մւ 

է՟հնրգտ՟մ. ծ՟ճ ընհնռնրվբզ ղմ՟տ, ղմ՟՛տ ծդփվ։ 

1915-թմ, Օջղ՟մգ՟մ էնրվւ ոգսնրէթրմզ լվ՟ավնր՟լ խգվոնռ ցնվ-

կգտ ծ՟ճնրէթրմմ նր Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟յի՟վծթ ւ՟վսեջեմ նր ղ՟վբխ՟ճթմ զմ-

ս՟մթւեմ չմչգժ։ Չ՟վ՟շ՟վ ջի՟ժգտ՟ր։ Աճջփվ Հ՟ճ՟ջս՟մզ ՟մխ՟ի գր ծ՟ճ 

ընհնռնրվբզ թվ նրվնճմ սգհզ նր բգվզ նրմթ ղ՟վբխ՟ճթմ զմս՟մթւթմ ղեչ։  

Մգմւ ղթյս ոթսթ ճթյգտմգ՛մւ ՟յի՟վծթմ, էե՝ ՟մո՟սթը ղմ՟տ՟լ տգ-

հ՟ջո՟մնրէթրմ ղզ խ՟ճ ղ՟վբխ՟ճթմ ս՟վգավնրէգ՟մտ ղեչ, նվ խզ ջո՟ջե 

՟վբ՟վնրէգ՟մ՝ ղթչ՟դա՟ճթմ փվեմւթմ ծ՟ղ՟կ՟ճմ։  

Մգմւ ղթյս ոթսթ ճթյգտմգ՛մւ ծ՟ղ՟ճմ ղ՟վբխնրէգ՟մ, էե՝ Ցգհ՟ջո՟-

մնրէթրմզ ո՟սղնրէգ՟մ ղեչ ջնջխ ջգր եչ ղզ շե, ՟ճժ խզ յ՟վնրմ՟խնրթ 

ս՟վՠգվ կգրգվնռ։  

Ցգհ՟ջո՟մնրէթրմզ խզ յ՟վնրմ՟խնրթ՝ գվՠ մգվխ՟ճ Թնրվւթ՟մ թվ ոգ-

ս՟խ՟մ ՟դբնր ղթչնտմգվնռ խզ լ՟ր՟ժե թվ նրվ՟տղ՟մ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնր-

էթրմզ։  
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Ցգհ՟ջո՟մնրէթրմզ խզ յ՟վնրմ՟խնրթ՝ գվՠ Թնրվւթ՟մ ավ՟րնր՟լ խզ 

ո՟ծե ղգվ ծ՟դ՟վ՟րնվ ռ՟մւգվզ, գխգհգտթմգվզ գր ՟դա՟ո՟սխ՟մ խ՟ժ-

նր՟լմգվզ։  

Ցգհ՟ջո՟մնրէթրմզ խզ յ՟վնրմ՟խնրթ՝ գվՠ Թնրվւթ՟մ խ’նշմշ՟տմե ծ՟ճ-

խ՟խ՟մ ծգսւգվզ ՟վգրղսգ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ նր Կթժթխթնճ ղեչ, ռ՟մւգվ նր 

ՠգվբգվ, գխգհգտթմգվ նր ղյ՟խնրէ՟ճթմ խնէնհմգվ ւ՟մբգժնռ գր ծ՟ճնրմ 

ծգսւգվզ չմչգժնռ։  

Ցգհ՟ջո՟մնրէթրմզ խզ յ՟վնրմ՟խնրթ՝ գվՠ Թնրվւթ՟մ դ՟մ՟դ՟մ խգվ-

ոգվնռ թվ ծ՟խ՟ծ՟ճ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մնրէթրմզ խզ յ՟վնրմ՟խե ղթչ՟դա՟ճթմ 

յվչ՟մ՟խմգվեմ մգվջ։  

Մգմւ ՟մսգջնր՟լ բ՟ս ղզ նրմթմւ։ Մգվ բ՟սզ ն՛շ ՟մտգ՟ժ ե գր ն՛շ 

՟մտ՟լ։ Ամնվ ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ նր թվ՟ր՟խ՟մ ՟ճըղե՟խ՟մնրէթրմզ ց՟ջս՟-

տթ սնրգ՟ժմգվնռ ծ՟վխ ե ցնի՟մտգժ ղգվ յվչ՟ո՟սթմ։  

Հ՟ճ Դ՟սզ անճնրէգմ՟խ՟մ մգվխ՟ճնրէթրմ ե ղգվ ենրէգ՟մ ղեչ, ղգվ 

թմւմ՟ձ՟մ՟շղ՟մ ղեչ։ Հ՟ճ զժժ՟ժ խզ մյ՟մ՟խե ո՟ծ՟մչ՟սեվ զժժ՟ժ։ Ա՛ճջ 

աթս՟խտնրէթրմզ ծ՟վխ ե ջգվղ՟մգժ մգվ ջգվնրմբթմ խգ՟մւթմ ղեչ նր ՟ճջ 

նաթնռ խ՟դղ՟րնվգժ ղգվ դ՟ր՟խմգվզ՝ ղգվ զմս՟մթւմգվեմ, բովնտմգվեմ 

նր խ՟պնճտմգվեմ մգվջ։  

Ավբ, ղգվ ջվՠ՟տգ՟ժ մ՟ծ՟ս՟խմգվնր նագհեմ մգվխ՟ճնրէգ՟մ, գխեւ 

ռգվ՟մնվնագմւ ղգվ ՟դա՟ճթմ նրիսզ՝ յ՟վնրմ՟խգժնր ղգվ ո՟ծ՟մչ՟սթ-

վ՟խ՟մ ո՟ճւ՟վզ ճ՟մնրմ ՟վբ՟վնրէգ՟մ նր ՠպմ՟ՠ՟վնր՟լ ղգվ թվ՟-

րնրմւմգվնր ռգվ՟սթվ՟տղ՟մ։ Ա՛ճջ ե ծ՟ճնրէգ՟մ ձ՟մ՟ո՟վծզ»։  

 

Նշենք, որ Հայոց Ցեղասպանութեան սրբացեալ նահատակներուն նուիր-

ուած Ս. Պատարագին ներկայ էին Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապե-

տութեան դեսպանը, նախարարներ ու երեսփոխաններ, պետական բարձրաս-

տիճան պատասխանատուներ, ինչպէս նաեւ կազմակերպութիւններու, միու-

թիւններու ու կառոյցներու ներկայացուցիչներ։ 

Աւարտին, ներկաները ուղղուեցան դէպի Հայոց Ցեղասպանութեան յի-

շատակին կանգնեցուած Սփիւռքի մէջ առաջին յուշարձան՝ Սրբոց Նահա-

տակաց մատուռ, ուր տեղի ունեցաւ ծաղկեպսակներու զետեղում՝ ի յար-

գանս աւելի քան մէկուկէս միլիոն սրբացեալ նահատակներուն։  
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ՀԱՅ ՄՕՐ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅԱՅՏԱԳԻՐ 

ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Կիրակի, 24 Մայիսի գիշերուան ժամը 8-ին, Հովանաւորութեամբ եւ նա-

խագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Պիքֆայայի Ս. Աստ-

ուածածին Վանքի աստղածածկ երկինքին տակ տեղի ունեցաւ հայ մօր 

նուիրուած յատուկ առցանց յայտագիր մը՝ «Սէր ու Յարգանք Հայ Մայրե-

րուն» խորագրով։ 

Հայ մօր կերպարով հայ ժողովուրդի վերածնունդը խորհրդանշող յու-

շարձանին ներքեւ, հայ մայրը պատուուեցաւ երաժշտութեամբ, երգով, աս-

մունքով եւ Վեհափառ Հայրապետին հայ մօր նուիրուած յատուկ պատգա-

մով։ Յայտագիրի հաղորդավարներն էին՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան 

եւ Ծովակ Թիւթէլեան–Թազեանը։ 

«Խնկի Ծառի Նման Ես» նուագով սկիզբ առաւ հայ մօր նուիրուած երե-

կոն՝ Հոգշ. Տ. Օշին Վրդ. Չուալերթանեանի (տուտուկ) եւ Ռիթա Աստիք-

եանի (ջութակ) կատարումով։ Բարի գալուստի խօսքէն ետք, իր ողջոյնի 

խօսքը արտասանեց Վեհափառ Հայրապետը։ Ան ըսաւ, որ «Մ՟ճթջ ՟ղթջզ 

ծ՟ճ ղփվ ՟ղթջմ ե, թջխ ղ՟ճվզ ղգդթ ծ՟ղ՟վ խզ ղմ՟ճ սթո՟վ թվ ջվՠ՟դ՟մ 

՟պ՟ւգժնրէգ՟ղՠ գր ծգսգր՟ՠ՟վ ՟ճջ ճ՟ճս՟աթվզ ՟պթէ ե ղգվ մնր՟դ՟-

անճմ ջեվմ նր ճ՟վա՟մւզ ՟վս՟ճ՟ճսգժնր ՟մնվ ծ՟մբեո»։ 
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Շուրջ ժամ մը տեւած յայտագիրի ընթացքին, Շողիկ Թորոսեան՝ ընկե-

րակցութեամբ դաշնակահարուհի Յասմիկ Գասպարեանի, երգեց «Մայր եւ 

Կոյս», «Կ՚անձրեւէ Տղաս», «Մայրս Չի Մոռնայ» եւ «Պատրանքի Թեւով». Յո-

վիկ Թաֆրանեան՝ ընկերակցութեամբ օրկանիսթ Սարգիս Չուլճեանի, եր-

գեց «Մարտիկի Երգը», «Մօր Սէրը», «Իմ Անոյշ Մայրիկ» եւ «Մայրիկ Ջան» 

երգերը. Իրմա Գապաքեան-Տէտէեան ասմունքեց Ոստանիկին «Մայր»ը, 

Յովհաննէս Շիրազին «Կշեռք»ը, «Հազար ու Մի Սիրտ Բացեցի»ն, «Դարդս 

տուի»ն եւ «Մօրս Սրտի Հետ», Եղիշէ Չարենցին «Մօրս Համար Գազել»,  

Մուշեղ Իշխանի «Մայրիկիս», Համաստեղի «Մայր Իմ Անոյշ» եւ Պարոյր Սե-

ւակի «Մօր ձեռքերը» բանաստեղծութիւնները. իսկ Ռիթա Աստիքեանը (ջու-

թակ) ու Ժանփիէռ Աստիքեանը (դաշնամուր) զուգանուագեցին «Երազ»ը։ 

Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը իր եզրափակիչ խօսքին մէջ ըսաւ, որ 

«Մգվ ՟վնրգջս՟աեսմգվզ իփջւթ, կ՟ճմթ, ՠ՟պթ նր անճմթ ձ՟ղՠնռ ց՟պ՟-

ՠ՟մ՟լ գմ ծ՟ճ ղ՟ճվզ, գր ՟մնվ ՟վը՟մթւմգվզ ՟ճմւ՟՛մ ծ՟վ՟դ՟ս գր ագ-

հգտթխ խգվոնռ ՟վս՟ճ՟ճս՟լ»։ Ապա, ան ընթերցեց Դպրեվանքին մէջ իր 

ուսուցիչին՝ Մուշեղ Իշխանին «Մայր Իմ» բանաստեղծութիւնը։ Իր խօսքի 

աւարտին, Նորին Սրբութիւնը աղօթք բարձրացնելով առ Աստուած, ըսաւ. 

«Խնրմխ նր ՟հփէւ գվխմւթմ ղեչ ՟ովնհ գր ղգդ բթսնհ ղգվ ղ՟ճվգվնրմ, 

ջեվ նր ճ՟վա՟մւ անվլնհ, լ՟պ՟ճնհ, ջթվնհ, անրվանրվ՟տնհ նր ծնա՟տնհ 

ղգվ ՠնժնվ ջթվգժթ ղ՟ճվգվնրմ։ Թնհ Աջսնր՟լ թվ գվխմ՟ճթմ փվծմնրէթրմ-

մգվնռ, յմնվծմգվնռ նր ՠ՟վթւմգվնռ լ՟հխ՟դ՟վբե նր ծ՟վջս՟տմե ղգվ 

ջթվգժթ ղ՟ճվգվնրմ խգ՟մւմ նր ՟պ՟ւգժնրէթրմզ»։ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 

102-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՆՇՈՒՄ  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Հինգշաբթի, 28 Մայիսին, հովանաւորութեամբ եւ նախագահութեամբ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին եւ ներկայութեամբ Լիբանանի մօտ 

Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան՝ Վահագն Աթաբեկեանի, Անթիլ-

իասի Մայրավանքին մէջ նշուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան առա-

ջին անկախութեան տօնը։ 

Աշխարհի չորս ծագերէն հայորդիներ, Կաթողիկոսարանին «Սիլիսիա 

Թի. Վի.»ի ճամբով, միացան Անթիլիասի Մայրավանք եւ առցանց կերպով 

մասնակից դարձան Հայաստանի Հանրապետութեան նուիրուած «Գոհաբա-

նական Մաղթանք»ին, որ տեղի ունեցաւ Մայր Տաճարին կողքին կանգնած 

Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 100–ամեակին նուիրուած 

յուշակոթողին առջեւ։ 

Արարողութիւնը սկիզբ առաւ «Նշանաւ Ամենայաղթ» շարականի երգե-

ցողութեամբ։ Արարողութեան ընթացքին արտասանուեցան աղօթքներ եւ 

մաղթանքներ, ընթերցուեցան Աւետարանէն եւ առաքելական թուղթերէն 

հատուածներ, ինչպէս նաեւ տեղի ունեցաւ Հայաստանի եռագոյն դրօշի օրհ-

նութիւն։ 

Աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը տուաւ իր Հայրապետական հետեւեալ 

պատգամը.- 

«Աղգ՟խմգվզ ՟դաթ ղզ ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ ճթյնհնրէթրմզ է՟վղ՟տմնհ նր 

ղթ՟ը՟ղ՟մ՟խ մնվ ջգվնրմբմգվնրմ ճթյգտնրղմգվ խ՟ս՟վնհ գդ՟խթ ՟պթ-

էմգվ գմ։ Աճջոե՛ջ գհ՟լ ե գր ե՛ Մ՟ճթջ 28-զ ծ՟ճ ընհնռնրվբթմ ծ՟ղ՟վ։ 

Եվխ՟վ բ՟վգվ ծ՟ժ՟լ՟մւթ նր ջսվխնրէգ՟մ ձթվ՟մմգվնրմ ղեչ սնր՟ճ-

սնհ ծ՟ճ ընհնռնրվբզ, 1918-թ Մ՟ճթջ 28-թմ, խզ ծպշ՟խեվ թվ ՟մխ՟ինրէթր-

մզ՝ էեխնրդ թվ ո՟սղ՟խ՟մ ծ՟ճվգմթւթ ղեխ ցնւվ ծնհ՟յգվսթմ ռվ՟ճ։ 

Ցգհ՟ջո՟մնրէգ՟մ գմէ՟վխնր՟լ, սմսգջ՟խ՟մ ս՟ամ՟ոնռ սթվ՟ոգս-

նր՟լ, ծ՟ղ՟ձ՟վ՟խնռ ռ՟վ՟խնր՟լ նր էյմ՟ղթմգվնռ յվչ՟ո՟սնր՟լ Հ՟-

ճ՟ջս՟մթ ՟մխ՟ինրէգ՟մ ռգվ՟ծ՟ջս՟սնրղզ ծվ՟յւթ ծ՟ղ՟դփվ թվ՟խ՟-

մնրէթրմ եվ։ Ավբ՟վգր, ՟դագվնր ո՟սղնրէթրմզ խզ ռխ՟ճե, էե ծնմ, նրվ 

խ՟ճ ինվ ծ՟ր՟սւ, աթս՟խթտ մնրթվնրղ, ղթ՟ջմ՟խ՟մ նաթ, ՟ղնրվ խ՟ղւ գր 

ծ՟ճվգմթւթ ՟մխ՟ինրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ խպնրգժնր գր մնճմթջխ մ՟ծ՟ս՟խնրգժնր 

ճ՟մկմ՟պնրէթրմ, ծնմ սգհթ խ՚նրմգմ՟ճ ծվ՟յւ։ Աճջոե՛ջ գհ՟ր Հ՟ճ՟ջս՟մթ 

՟մխ՟ինրէգ՟մ խգվսնրղզ։ 
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Ժ՟ղ՟մ՟խթ ՟յի՟վծ՟ւ՟հ՟ւ՟խ՟մ բ՟պմ ո՟ճղ՟մմգվնրմ ծգսգր՟մ-

ւնռ, խ՟վձ սգրգտ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟մխ՟ինրէթրմզ։ Ս՟խ՟ճմ, գպ՟անճմնռ 

ինվծվբ՟մյնրնհ ՟մխ՟ինրէգ՟մ նաթմ նր սգջժ՟խ՟մզ ղմ՟տթմ խգմբ՟մթ 

ծգս՟ա՟ճ ջգվնրմբմգվնրմ խգ՟մւթմ ղեչ։ Աճբ ՟մղգպ նաթմ նր ռգծ սգջժ՟-

խ՟մզ ղ՟վղմ՟րնվնհ Լգրնմ Շ՟մէգվ, Նթխնժ Ահՠ՟ժգ՟մմգվ, Սթղնմ Վվ՟տ-

գ՟մմգվ նր Կ՟վփ Ս՟ջնրմթմգվ, Ամէթժթ՟ջթ Մ՟ճվ՟ռ՟մւթ ՟ճջ ջվՠ՟դ՟մ 

ծնհթմ ռվ՟ճ ղգդթ ծգս ծ՟ր՟ս՟տթմ նր ս՟ամ՟ոգտ՟մ, ղգդթ ծգս գվ՟-

դգտթմ նր ո՟ճւ՟վգտ՟մ, թ իմբթվ ՟ղՠնհչ՟խ՟մ Հ՟ճ՟ջս՟մթ՝ ՟ղՠնհչ՟-

խ՟մ ծ՟ճնրէգ՟ղՠ։ 

Պ՟սղնրէթրմզ ջնջխ ՟մտգ՟ժ շե, ՟ճժ՝ յ՟վնրմ՟խնրնհ զմէ՟տւ. ռ՟՜ճ 

ղգդթ, գէե ո՟սղ՟խ՟մ թվնհնրէթրմմգվզ է՟հգմւ ցնյթթ ս՟խ գր ՟մտգ՟-

ժզ ՟մտ՟լ բ՟վկմգմւ։ 102 ս՟վթմգվ ՟պ՟չ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ՟մխ՟ինրէգ՟մ 

խգվսթշմգվզ ՟ճջփվ ճթյգտնրղմգվ խզ խ՟ս՟վգմ ղգդթ՝ գէե ՟խ՟մչ նրմթմւ 

ժջգժնր նր ո՟սվ՟ջս դ՟մնմւ խգ՟մւթ ռգվ՟լգժնր.- 

Ապ՟չթմ ճթյգտնրղ. Նգվխ՟ճ Հ՟ճ՟ջս՟մթ ծդփվ՟տնրղզ՝ թվ ՟մռս՟մ-

անրէգ՟մ ՟ղվ՟տնրղնռ, սմսգջնրէգ՟մ դ՟վա՟տնրղնռ նր ղթչ՟դա՟ճթմ 

խ՟ոգվնր լ՟ր՟ժնրղնռ՝ թրվ՟ւ՟մշթրվ ծ՟ճնրմ գր նհչ ծ՟ճնրէգ՟մ ծ՟ղ՟վ 

ոեսւ ե բ՟պմ՟ճ ՟ղեմփվգ՟ճ ս՟ամ՟ո նր ճ՟մկմ՟պնրէթրմ։ 

Եվխվնվբ ճթյգտնրղ. Ավտ՟իթ ՟մխ՟ինրէգ՟մ ՟ղվ՟ոմբնրղզ՝ ՟դա՟-

ճթմ ՠ՟մ՟խթմ ՟պ՟րգժ խ՟դղ՟խգվոնրղնռ նր ղ՟վսնրմ՟խ՟տնրղնռ գր 

ՠմ՟խշնրէգ՟մ ՟ղնրվ խ՟ոնր՟լնրէգ՟ղՠզ թվ ծնհթմ ոեսւ ե բ՟պմ՟ճ 
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ղմ՟ճնրմ ղհնրղ՝ ծ՟ղ՟ծ՟ճխ՟խ՟մ ղ՟յս՟ոնռ։ Ավտ՟իթ ՟ղնրվ ո՟ծո՟-

մնրղզ գվ՟յիթւմ ե Հ՟ճ՟ջս՟մթ ծդփվ՟տղ՟մ։ 

Եվվնվբ ճթյգտնրղ. Զանճ՜յ, ծ՟դ՟վ ՟մա՟ղ դանճյ... Պ՟սղնրէթրմզ 

թմւդթմւ խզ խվխմե։ Աճջփվ գրջ Հ՟ճ՟ջս՟մզ խզ բթղ՟ավ՟րե ծ՟ղ՟ձ՟վ՟խ, 

սմսգջ՟խ՟մ, ՟վս՟ւթմ ձմյնրղ գր էյմ՟ղթմգվե յվչ՟ց՟խնրղ։ Ավբ, ծգ-

պնր ոեսւ ե ղմ՟ժ մգվւթմ ՠգրգպ՟տնրղմգվ ճ՟պ՟չ՟տմնհ, ՟մծ՟մբնրվըն-

հ՟խ՟մ նաթ ջգվղ՟մնհ գր ղգվ մգվնրըզ չժ՟սնհ ղփսգտնրղմգվե։ Մգվ ըն-

հնռնրվբթ մգվնրըթմ ծ՟ղ՟իղՠնրղզ՝ Հ՟ճ՟ջս՟մթ նր Ավտ՟իթ ծդփվ՟տ-

ղ՟մ գր ղգվ ագվ՟անճմ թհկգվնր թվ՟խ՟մ՟տղ՟մ թ իմբթվ, ոեսւ ե բ՟պ-

մ՟ճ ծ՟ղ՟դա՟ճթմ ՟մի՟իս ՟պ՟չմ՟ծգվէնրէթրմ։ 

Աճջ ինվ աթս՟խտնրէգ՟ղՠ նր ճ՟մկմ՟պնրէգ՟ղՠ ոեսւ ե խգմջ՟անվ-

լգժ Մ՟ճթջ 28-թ նաթմ նր սգջժ՟խ՟մզ»։ 

 

ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ 

Մայիս 28-ն նաեւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին անուանակոչու-

թեան օրն է: Ան ձեռնադրուած է 1968-ին, Հայաստանի առաջին հանրապե-

տութեան յիսնամեակին, եւ այդ առիթով ստացած է Արամ անունը:  

Արդարեւ, Հինգշաբթի, 28 Մայիս 2020-ին, միաբան հայրեր շնորհաւո-

րեցին Վեհափառ Հայրապետը եւ իր հայրական օրհնութիւնը ստացան: 

Միաբանութեան զգացումներուն, մաղթանքներուն ու մտածումներուն 

թարգմանը հանդիսացաւ երիտասարդ միաբան հայրերէն՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք 

Աբղ. Տէր Կարապետեան: Իր ուղերձին մէջ ան ըսաւ, թէ Վեհափառ Հայ-

րապետը սարդարապատեան շունչով անցնող 25 տարիներուն նոր ոգի ու 

տեսլական տուաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան համազգային 

առաքելութեան: 

Նորին Սրբութիւնը իր գնահատանքը յայտնելէ ետք միաբան հայրերուն 

նուիրեալ ծառայութեան՝ Մայրավանքէն եւ թեմերէն ներս, կարգ մը գործ-

նական յիշեցումներ կատարեց, յատկապէս ներկայ պայմաններուն առնչուած 

հարցերուն շուրջ՝ շեշտելով, թէ «Մգվ գխգհգտթմ խնշնր՟լ ե ՟րգժթ ՟դբնր 

խգվոնռ թվ լ՟պ՟ճնրէթրմզ խ՟ս՟վգժնր թվ ընհնռնրվբթ դ՟ր՟խմգվնրմ, 

ղ՟մ՟ր՟մբ ՟ճջ փվգվնրմ, գվՠ ՠ՟դղ՟էթր նր ՠ՟դղ՟դ՟մ գմ ղգվ ընհն-

ռնրվբթ խ՟վթւմգվզ գր ջո՟ջնրղմգվզ ղգվ գխգհգտթեմ»։ 
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ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԷՆ ԱՆԹԻԼԻԱՍ՝  

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՆՉՈՎ* 

Ձերդ Սրբութիւն Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, 

Գերշ. Սրբազան Հայրեր,  

Գերպ. եւ Հոգշ. Հայր Սուրբեր, 

 
Բարի անկախացում։ 

 
Մեծ բանաստեղծ Պարոյր Սեւակ միշտ պիտի յուշէ. «Սերունդնե՛ր, դուք 

ձեզ ճանաչէք Սարդարապատից»։ Սարդարապատի պատմութենէն ինքնա-

քննութեան ենթարկենք մեր էութիւնը. Սարդարապատէ՛ն կարդանք մեր 

պատմութիւնը. Սարդարապատո՛վ ապրինք մեր ներկան ու ապագան: Սար-

դարապատը միայն 1918-ին չի պատկանիր եւ ո՛չ ալ իւրաքանչիւր տարուան 

Մայիս 28-ին, այլ ամէն օր Սարդարապատ է, որովհետեւ ամէն օր անկախա-

ցած ենք: 

Մայիս 28 է այսօր: 543 տարուան անկախութեան բացակայութենէ ետք, 

հայոց պատմութեան էջերուն մէջ ոսկետառ գիրերով արձանագրուեցաւ ան-

կախութիւնը. արձանագրուեցաւ յարութիւն. արձանագրուեցաւ Արամ Մա-

նուկեան։ 

Անդրանիկ Ծառուկեան կ’ըսէ. «Հայրենիքը սահմաններ ունի, հայրենա-

սիրութիւնը՝ ոչ»: Հայրենասիրութենէ մղուած հայրենի սահմանները անկա-

խացան: Հայրենասիրութիւնը մեզ կը մղէ դէպի նոր անկախացում, դէպի 

նոր վերելք, դէպի նոր նուաճում, դէպի նոր կերտում, դէպի նոր պատմու-

թիւն, որովհետեւ մենք պատմութենէն եկող, պատմութեան գացող եւ պատ-

մութիւն կերտող անկախացած հայ ազգ ենք: 

Եթէ կ’ուզենք անգլերէն խօսիլ՝ խօսինք, բայց հայոց հաւատքին մասին 

խօսինք. եթէ կ’ուզենք ֆրանսերէն խօսիլ՝ խօսինք, բայց արդարութեան եւ 

հայոց արդար իրաւունքներուն մասին խօսինք. եթէ կ’ուզենք ռուսերէն 

խօսիլ՝ խօսինք, եթէ կ’ուզենք գերմաներէն խօսիլ՝ խօսինք, միայն թէ հայոց 

պատմութեան, հայ դատին, հայոց անկախութեան, հայոց մշակոյթին, հայոց 

եզակի յատկութեանց, ճարտարապետութեան եւ յատկապէս խօսինք երկնա-

-------------------------------- 
*
 Սնճմ նրհգվկզ իփջնր՟լ ե Ամէթժթ՟ջթ Մ՟ճվ՟ռ՟մւթմ Վգծ՟վ՟մթմ ղեչ, Հթմայ՟ՠէթ, 

29 Մ՟ճթջ 2020-թմ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ավ՟ղ Ա. Վգծ՟ց՟պ Հ՟ճվ՟ոգսթ ՟մնր՟մ՟խնշնրէգ՟մ 

՟պթէնռ: 
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տուր մեր լեզուով: Ահաւասիկ այս է նոր անկախացման ճանապարհը՝ խօսիլ, 

ճանչցնել, բայց երբեք ու երբեք օտարով չօտարանալ: 

Պարոյր Սեւակ կ’ըսէ. «Ուզեցին մէկ հայ թողնել, եւ այն էլ... թանգա-

րանում»: Սակայն երազուած այդ մէկ հայը դարձաւ Սփիւռք. դարձաւ Ան-

թիլիա՛ս. դարձաւ Սուրբ Աստուածածին Վանք. դարձաւ հայ ընտանիք, 

դպրոց եւ եկեղեցի: Ա՛յս է հայուն ճշմարիտ անկախացումը. ա՛յս է հայուն 

իսկական վերապրումը. ա՛յս է հայուն իսկական գոյատեւումը: 

Կարելի չէ աչքէ վրիպեցնել 25-ամեայ պատմութիւնը Վեհափառ Հայրա-

պետին: 25 տարիներ, որոնց ընթացքին հայ եկեղեցին ու հայ հողը պաշտ-

պանուեցան: 25 տարիներ, որոնց ընթացքին նոր սերունդներ ծնան Ս. Աթո-

ռին: 25 տարիներ, որոնց ընթացքին հայ մայրը, հայ ընտանիքը, հայ երիտա-

սարդը, հայ գիրքը յատուկ տեղ ստացան: 25 տարիներ, որոնց ընթացքին 

Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի մէկութեան գաղափարը շեշտուեցաւ: 25 

տարիներ, որոնց ընթացքին Անթիլիասը, իր Հայրապետով եւ Միաբանու-

թեան ծառայութեամբ ճանչցուեցաւ ամենուրէք: 

Արամ Ա. Կաթողիկոս կ’ըսէ. «Պատմութիւնը շարունակուող ընթացք է 

եւ պատմութիւնը մեզի ըսելիք ունի»: Այո՛, պատմութիւնը շարունակուող 

ընթացք է. առաջին պատմութիւնը 1918-ին էր, իսկ անոր շարունակութիւնը 

1968-ին, երբ Արամ Մանուկեանի անունով Պետրոս Սարկաւագին ճակատը 

Անթիլիասի՛ Ս. Միւռոնով Արամ անունով օծուեցաւ: Արամ Կաթողիկոս 

սիրեց ու կը սիրէ Հայրենիքը, սիրեց ու կը սիրէ Արցախը, սիրեց ու կը սիրէ 

Սփիւռքը, պաշտպանեց ու կը պաշտպանէ հայ դատը, ապրեցաւ ու կ’ապրի 

հայ հոգեւորականի ճշմարիտ կեանքը: 

28 Մայիս 1918: Երբ այս ամեակին մասին ընթերցենք, մտածենք, լսենք, 

մեր միտքերուն մէջ կու գան երկու տիտաններ: Արամ Մանուկեան՝ ան-

կախացնող հայը եւ Արամ Կաթողիկոս՝ տոկացող հայրը: Անկախացումը 

դիւրին չեղաւ, ինչպէս 25-ամեայ գահակալութիւնը դիւրին չեղաւ: Հայրա-

պետը մշակոյթի, թանգարաններու, վանքերու, դպրոցներու, եկեղեցիներու 

կառուցման ճամբով անկախացած ժողովուրդին գոյատեւումը ճանչցուց թէ՛ 

թշնամիին եւ թէ՛ օտարին: Տակաւին, Հայ Եկեղեցին դարձաւ համազգային, 

հայ գիրքը գրադարանէն փոխադրուեցաւ գրասեղան, հայ դատը՝ միջազգա-

յին հարթակ եւ թէ՛ թշնամին, թէ՛ օտարը ճանչցաւ Սփիւռքն ու անոր սիրտը 

հանդիսացող Անթիլիասի՛ ձայնը: Վերջապէս, եթէ անմահ բանաստեղծ 

Պարոյր Սեւակ կ’ըսէ՝ «Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչէք Սարդարապատից», 

Վեհափառ Տէր, թոյլ տուէք, որ այսօր ձեր 25-ամեայ աշխատանքը, առաքե-

լութիւնը, ծառայութիւնն ու զոհողութիւնը միաբան հայրերու ձայնակցու-

թեամբ արժեւորենք ըսելով. «Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչէք Անթիլիա-

սից»: 

Մատչիմ ի համբոյր Ձերդ օծեալ՝ Սուրբ Աջոյն 

 
ԱՒԵՏԻՔ ԱԲՂ. ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ 

 

 

 
ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

Երեքշաբթի, 28 Ապրիլին, նախա-

գահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կա-

թողիկոսին եւ մասնակցութեամբ վա-

նաբնակ միաբան հայրերուն, Անթիլ-

իասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունե-

ցաւ միաբանական հաւաք մը:  

Հաւաքը սկիզբ առաւ «Տէրունա-

կան Աղօթք»ով: Ապա, Վեհափառ Հայ-

րապետը ընդհանուր գիծերով ներկա-

յացուց համաճարակի հետեւանքով 

ստեղծուած կացութիւնը ներկայ աշ-

խարհէն եւ յատկապէս հայ կեանքէն 

ներս: Այս ծիրէն ներս, Նորին Սրբու-

թիւնը լայն կերպով անդրադարձաւ 

մեր թեմերուն եւ հոն կատարուող 

աշխատանքներուն: Ան գնահատեց 

մեր առաջնորդներուն, հոգեւոր դա-

սուն, ազգային իշխանութիւններուն, 

կազմակերպութիւններուն ու միու-

թիւններուն կողմէ կատարուող ծառա-

յութիւնը մեր ժողովուրդին, ինչպէս 

նաեւ իր գնահատանքը յայտնեց բոլոր 

անոնց, որոնք իրենց բարոյական ու 

նիւթական աջակցութիւնը կ’ընծայեն 

կատարուող աշխատանքներուն: Վե-

հափառ Հայրապետը յիշեցուց, թէ 

«Ծառայութիւնը եկեղեցւոյ էութեան 

մաս կը կազմէ, անոր գոյութեան 

պատճառն է ու նպատակը. մեր Ս. 

Աթոռին հոգեւորականները այս գի-

տակցութեամբ ու վերանորոգ յանձնա-

ռութեամբ պէտք է շարունակեն իրենց 

ժողովրդանուէր ծառայութիւնը»։ 

Նորին Սրբութիւնը նաեւ շեշտեց 

Աստուծոյ խօսքի քարոզութեան հրա-

մայականը: «Ծառայութեան առընթեր, 

Աստուածաշնչական ճշմարտութիւննե-

րուն ու արժէքներուն քարոզութիւնը 

եկեղեցւոյ կոչումն է։ Հոգեւորականը 

նախ պէտք է ապրի ու ապա քարոզէ 

Աստուածաշունչը», ըսաւ ան՝ միաժա-

մանակ զգուշացնելով, որ անհրաժեշտ 

է հեռու մնալ ներկայ ժամանակներու 

աժան ու մակերեսային հոգեւորութենէ 

ու քարոզութենէ:  «Ժողովուրդին յոյս 

պէտք է ներշնչել, անոր հաւատքը պէտք 

է զօրացնել, որպէսզի կարենայ յաղթա-

հարել ներկայ դժուար պայմանները», 

եզրափակեց Նորին Սրբութիւնը։ 

Վեհափառ Հայրապետը իր գնա-

հատանքը յայտնեց վանաբնակ միա-

բաններուն, որոնք հոգեմտաւոր աշ-

խատանքներու ճամբով իրենց գործօն 

մասնակցութիւնը կը բերեն մեր եկե-

ղեցւոյ ազգանուէր ծառայութեան։ Այս 

ուղղութեամբ, ան իր ուրախութիւնը 

յայտնեց, որ մեծ թիւով հաւատացեալ-

ներ կը հետեւին Կաթողիկոսարանի 

CILICIA TV-ի սփռումներուն։ 

Նորին Սրբութիւնը նաեւ հակիրճ 

կերպով ներկայացուց Կաթողիկոսա-

րանի կողմէ կատարուող մարդասի-

րական աշխատանքներուն ընդհա-

նուր պատկերը։ 

 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ 

ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՆԻԼ ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ ՀԱՅ 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՆ 

Ինչպէս մեր բոլոր գաղութներէն 

ներս, նոյնպէս նաեւ Լիբանանի հայ 

համայնքէն ներս ստեղծուած ընկերա-

տնտեսական դժուարութիւնները կը 

շարունակուին՝ հարուածելով մեր կա-
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ռոյցները եւ յատկապէս ընտանիքնե-

րը։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութիւնը չէր կրնար անտարբեր մնալ 

այս կացութեան դիմաց։  

Անցնող ամիսներուն, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը հե-

տեւողական կերպով թելադրեց թեմե-

րուն՝ իրենց կարելին կատարելու մեր 

կարիքաւոր ընտանիքներուն օժանդա-

կելու գծով: Միաժամանակ Լիբանանի 

հայութեան կեանքէն ներս Կաթողիկո-

սարանը օգտակար հանդիսացաւ կա-

ռոյցներուն, շտապ մարմինին, ինչպէս 

նաեւ ընկերային օգնութեան կարօտ 

ընտանիքներուն։ Այս ծիրէն ներս, 

վերջին քանի մը շաբթուան ընթաց-

քին, Կաթողիկոսարանը նոյն մօտե-

ցումով օժանդակեց սննդեղէն հայ-

թայթելով կամ համարժէք գումարներ 

տրամադրելով Ֆանարի եւ Ժունիէն 

մինչեւ Թրիփոլի երկարող շրջանի կա-

րիքաւոր ընտանիքներուն։ 

Վեհափառ Հայրապետին թելադ-

րութեամբ, Կաթողիկոսարանին կողմէ 

կատարուող ընկերային ծառայութիւ-

նը ներկայացնող նկարներ պէտք չէ 

հրապարակուին՝ բարձր պահելու հա-

մար մեր ժողովուրդի զաւակներուն 

արժանապատուութիւնը։ 

Այս առիթով յայտնենք, որ մեր ժո-

ղովուրդի զաւակներուն ծառայելու 

հեռանկարով՝ օժանդակութեան նոր 

ծրագիրներ կը մշակուին Կաթողիկո-

սարանին կողմէ։ 

 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՂՕԹՔԻՆ ՕՐՈՒԱՆ 

Ֆրանսիս Պապին եւ Ալ Ազհարի 

միացեալ նախաձեռնութեամբ, 14 Մա-

յիսը հռչակուեցաւ Համաշխարհային 

Աղօթքի Օր: Յիշեալ նախաձեռնու-

թեան միացան նաեւ Միացեալ Ազգե-

րու կազմակերպութեան ընդհանուր 

քարտուղարը, միջազգային այլ կազ-

մակերպութիւններ եւ կրօններ: 

Կազմակերպիչ կեդրոնական յանձ-

նախումբին կողմէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Կաթողիկոս պաշտօնական հրաւէր 

ստացաւ, մասնակից դառնալու հա-

մաշխարհային աղօթքին: Վեհափառ 

Հայրապետը իր կողմէ խմբագրուած 

արաբերէն ու անգլերէն աղօթքները 

ղրկեց յանձնախումբին: Ապա, Հինգ-

շաբթի, 14 Մայիսի երեկոյեան, Անթիլ-

իասի Մայրավանքի Մայր Տաճարի 

մուտքին, Միաբան Հայրերը, նախա-

գահութեամբ Նորին Սրբութեան, հա-

ւաքական աղօթք մը կատարեցին: 

Արարողութեան ընթացքին Հայ Եկե-

ղեցւոյ բժշկութեան աղօթքը կարդաց-

ուեցաւ, ինչպէս նաեւ Վեհափառ Հայ-

րապետին կողմէ գրուած աղօթքը՝ 

անգլերէն ու արաբերէն լեզուներով: 

Երգուեցան «Տէր Ողորմեա», «Փառք 

Քեզ Տէր Աստուած»ը եւ «Հայր մեր»ի 

երգեցողութեամբ փակումը կատար-

ուեցաւ արարողութեան: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՀԵՌԱՁԱՅՆԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՑԱՒ ԱՐՑԱԽԻ 

ՆԱԽԿԻՆ ԵՒ ՆՈՐԸՆՏԻՐ 

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 

Հինգշաբթի, 21 Մայիսին, Ն.Ս.Օ. 

Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը 

հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ու-

նեցաւ Արցախի Հանրապետութեան 

նախկին նախագահ՝ Վսեմաշուք Բա-

կօ Սահակեանին հետ։ Անոնք անդրա-

դարձ կատարեցին անցնող տարինե-

րուն իրենց ունեցած սերտ գործակ-

ցութեան՝ ի խնդիր Արցախի առաւել 

հզօրացման: 

Ապա,  Նորին Սրբութիւնը կապ 

հաստատեց նորընտիր նախագահ՝ 

Վսեմաշուք Արայիկ Յարութիւնեանին 

հետ։ Խօսակցութեան ընթացքին, Վե-

հափառ Հայրապետը վերահաստա-
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տեց նոյն ոգիով ու յանձնառութեամբ 

շարունակել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա-

թողիկոսութեան գործակցութիւնը Ար-

ցախի Հանրապետութեան հետ։ Նո-

րընտիր նախագահը, իր կարգին, յի-

շեց իր յաճախակի այցելութիւնները 

Անթիլիասի Մայրավանք, ինչպէս նաեւ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան բերած նպաստը Արցախի առա-

ւել ծաղկման ու բարգաւաճման գոր-

ծընթացին: 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ 

ԻՍԼԱՄՈՒԹԵԱՆ «ՖԸԹԸՐ» ՏՕՆԸ 

Իսլամական աշխարհի «Ֆըթըր» 

տօնին առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Վեհափառ Հայրապետը հետեւեալ յայ-

տարարութիւնը կատարեց.- 

«Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք մեր 

իսլամ եղբայրներն ու քոյրերը, Լիբա-

նանէն սկսեալ աշխարհի տարածքին։ 

7-րդ դարէն սկսեալ հայ ժողովուրդը 

փոխադարձ յարգանքի ու վստահու-

թեան մթնոլորտի մէջ գոյակցած է ու 

կը շարունակէ գոյակցիլ իսլամութեան 

հետ՝ Միջին Արեւելքէն սկսեալ։  

«Քորոնա» ժահրի ստեղծած ներ-

կայ տագնապը բոլոր կրօնները պէտք 

է մղէ միասնական ոգիով յոյս ու հա-

ւատք ներշնչելու տառապող մարդկու-

թեան եւ փոխադարձ վստահութիւնն 

ու հանդուրժողականութիւնը աւելի 

խորացնելու»։ 
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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ 

Ս. ԱԹՈՌՈՅՍ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ 

ԿԻՐԱԿԻ, 5 ԱՊՐԻԼ 2020: ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան եւ Հայրապետական իր պատգամը 

փոխանցեց՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս: 

 

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 9 ԱՊՐԻԼ 2020: ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ: ՅԻՇԱՏԱԿ 

ԸՆԹՐԵԱՑ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ:  

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք Աբղ. Տէր Կարապետեան: 

 

ՇԱԲԱԹ, 11 ԱՊՐԻԼ 2020: ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ: ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ Ս. ՅԱՐՈՒ-

ԹԵԱՆ։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 12 ԱՊՐԻԼ 2020: ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ Հայրապետական իր պատգամը փոխանցեց՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Կաթողիկոս: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 19 ԱՊՐԻԼ 2020: Ը. ՕՐ ԶԱՏԿԻ: ՆՈՐ ԿԻՒՐԱԿԷ (ԿՐԿՆԱԶԱ-

ՏԻԿ): 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան: 

 

ՈՒՐԲԱԹ, 24 ԱՊՐԻԼ 2020: ԺԳ. ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ: ՅԻՇԱՏԱԿ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱ-

ՏԱԿԱՑՆ, ՈՐՔ ԿԱՏԱՐԵՑԱՆ ՅԸՆԹԱՑՍ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ:  

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան եւ Հայրապետական իր պատգամը 

փոխանցեց՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս: 
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ԿԻՐԱԿԻ, 26 ԱՊՐԻԼ 2020: ԺԵ. ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ: ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ (ԿԱ-

ՆԱՉ ԿԻՒՐԱԿԷ)։ 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Վիգէն Վրդ. Տալգլըճեան:  

 

ԿԻՐԱԿԻ, 3 ՄԱՅԻՍ 2020: ԻԲ. ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ: ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՒՐԱԿԷ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ. Բանճարճեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 10 ՄԱՅԻՍ 2020: ԻԹ. ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ: ՏՕՆ ԵՐԵՒՄԱՆ Ս. ԽԱՉ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. Նաճարեան։ 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 17 ՄԱՅԻՍ 2020: ԼԶ. ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Օշին Վրդ. Չուալերթանեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 24 ՄԱՅԻՍ 2020: ԽԳ. ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ: ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք Աբղ. Տէր Կարապետեան: 

 

ԿԻՐԱԿԻ, 31 ՄԱՅԻՍ 2020: Ծ. ՕՐ ՅԻՆԱՆՑ: ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ (ՊԵՆՏԷ-

ԿՈՍՏԷ): 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Անդրանիկ Աբղ. Քիւրիւմեան: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տպարան 
Կաթողիկոսութեան Հայոց 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Անթիլիաս - Լիբանան 




