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ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ

ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ՝
ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ՀՆՈՑ *

Նՠջժ՜հ պ՜ջզձ 90-՜կՠ՜ժձ բ Դյջՠչ՜ձտզձ։ Սճչճջ՜ժ՜ձ ՟յջճռզ կգ
՜կՠ՜ժգ մբ ո՜։
Դյջՠչ՜ձտգ ոճոժ ժջդ՜ժ՜ձ ժ՜շճհռ կգ մՠխ՜ս ՜հէ՚ կ՜ջ՟՜ժՠջպճսկզ
՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ էթճս՜թ իճ՞ՠկպ՜սճջ իձճռ զջ թձճսձ՟ճչ, ՞ճհճսդՠ՜կ՝ ճս
ձյ՜պ՜ժճչ։ Ահո պՠոէ՜ժ՜ձճչ ճս հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝ ՜հո իճ՞ՠկպ՜սճջ
իձճռգ 90 պ՜ջզձՠջ ղ՜ջճսձ՜ժ ՜ա՞զձ, ՠժՠխՠռսճհ ճս ի՜հջՠձզտզձ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ժճմճսՠէճս կ՜ջ՟ յ՜պջ՜ոպՠռ։
Աջ՟՜ջՠս, Ցՠխ՜ոյ՜ձճսդՠ՜ձ աճի ՞՜ռ՜թ կբժճսժբո կզէզճձ ձ՜ի՜պ՜ժձՠջճսձ ժճխտզձ ՜շգձդՠջ, ՝՜ակ՜ի՜ջզսջ իճ՞ՠսճջ ճս ժջդ՜ժ՜ձ
կղ՜ժձՠջ ՠս ՞զջզ ճս ՟յջճսդՠ՜ձ ձճսզջՠ՜էձՠջ ՟՜ջլ՜ձ աճիՠջգ ՜ձ՜ջ՞
ռՠխ՜ոյ՜ձզձ։ Ք՜ձ՟ճսՠռ՜ձ ՠժՠխՠռզձՠջ ճս չ՜ձտՠջ ՠս զջ յ՜պկ՜ժ՜ձ
ժ՜հտբձ ՜ջկ՜պ՜ըզէ ՠխ՜ս Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդզսձգ։ Իջ
եճխճչճսջ՟զձ իՠպ կՠջ ՠժՠխՠռզձ ՠսո ՟՜ջլ՜ս ՜տոճջ՜ժ՜ձ, պ՜՞ձ՜յզ
ճս ՜ձճջճղճսդՠ՜ձ ՜էզտձՠջճսձ կբն ՠջՠջճխ։
-------------------------------*

Սոյն խմբագրականը խտացումն է Ն©Ս©Օ©Տ©Տ© Արամ Ա© Կաթողիկոսի պատգամին՝
Դպրեվանքի 2019-20 կրթական տարեշրջանի փակման հանդիսութեան։
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Պ՜պկճսդզսձգ ժգ չժ՜հբ, դբ պ՜՞ձ՜յձՠջբձ ժգ թձզձ կՠթՠջ, իՠջճոձՠջ, ՜ձկ՜իձՠջ։ Ցՠխ՜ոյ՜ձճսդՠ՜ձ ճս ՜տոճջզ ՜ջի՜սզջտգ ՜յջ՜թ ի՜հճռ թՠջճսձ՜ա՜ջ՟ Հ՜հջ՜յՠպգ՚ Ս՜ի՜ժ Կ՜դճխզժճո, զջ պ՜՞ձ՜յ՜ի՜ջ
ՠժՠխՠռսճհ ձճջ ժ՜հտ վձպշՠէճս իՠշ՜ձժ՜ջճչ ղջնՠռ՜ս ճս պտձՠռ՜ս,
՜խրդՠռ ճս պ՜շ՜յՠռ՜ս ՠս Աձդզէզ՜ոզ ՜հո թճչ՜վզձ չջ՜հ իզկտգ ՟ջ՜ս
Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդզսձգ՚ «Ց՜ձժ՜կ պՠոձՠէ ազկ Կզէզժզ՜...» ՠջ՜ագ
ոջպզձ։
Բ՜ռբտ բնՠջգ կՠջ Ս. Ադճշզ յ՜պկճսդՠ՜ձ։ Ի՛ձմ թ՜ձջ յ՜հկ՜ձձՠջճս
կբն ՜ձկ՜ի՜ձճսձ Հ՜հջ՜յՠպգ, կզ՜հձ տ՜ձզ կգ կզ՜՝՜ձձՠջճչ ղջն՜յ՜պճս՜թ, Կ՜դճխզժճոճսդզսձգ ժ՜ակ՜ժՠջյՠռ ՠս զջ ՜շ՜նզձ ՞ճջթգ ՠխ՜ս
Դյջՠչ՜ձտզձ ի՜ոպ՜պճսկգ։ Աձդզէզ՜ոզ ճջ՝՜ձճռգ զջ իճ՞ՠկպ՜սճջ
իձճռճչ ի՜հճսդՠ՜ձ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո ՟՜ջլ՜ս կՠջ եճխճչճսջ՟զձ էճհո ոգվշճխ, հճհո ձՠջղձմճխ, ովզսշտՠ՜ձ ՜ձճջճղ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն ՜ձճջ ՞ճհճսդզսձգ ՜կջ՜յձ՟ճխ ճս ՝շձ՜՝՜ջճս՜թ զջ՜սճսձտձՠջգ իՠպ՜յձ՟ճխ իճ՞ՠսճջ, կղ՜ժճսդ՜հզձ ճս ՜ա՞՜հզձ ՜կճսջ ՜կջճռ։
Ս՜ի՜ժ Կ՜դճխզժճո ի՜ս՜պ՜ռ, ճջ ՠդբ ժ’ճսաՠձտ կՠջ ՠժՠխՠռզձ
յ՜հթ՜շ յ՜իՠէ, ի՜ջժ բ իճ՞ՠսճջ կղ՜ժձՠջ յ՜պջ՜ոպՠէ։ Աձ ի՜ս՜պ՜ռ,
ճջ ՠդբ ժ’ճսաՠձտ ն՜ջ՟ճս՜թ ՜ա՞զձ ՝ՠժճջձՠջգ զ կզ ըկ՝ՠէ, ի՜կ՜հձտ
ժ՜ակ՜ժՠջյՠէ ՠս կՠջ ՟՜պգ իՠպ՜յձ՟ՠէ, ՟՜ջլՠ՜է ի՜ջժ բ ձճսզջՠ՜է իճ՞ՠսճջ ճս ժջդ՜ժ՜ձ կղ՜ժձՠջ յ՜պջ՜ոպՠէ։
Ահոյբո ի՜ս՜պ՜ռզձ ձ՜ՠս կՠջ ՝ճէճջ Եջն՜ձժ՜հզղ՜պ՜ժ Հ՜հջ՜յՠպձՠջգ։ Ահո ոյ՜ոճսկճչ ճս ձ՜ը՜ձլ՜ըձ՟ջճսդՠ՜կ՝ ձ՜հՠռ՜ձ Դյջՠչ՜ձտզձ։ Ահո իՠշ՜ձժ՜ջճչ ՜ձճձտ Դյջՠչ՜ձտգ ձժ՜պՠռզձ ոզջպգ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ։
Ահոյբո ՠխ՜ս Դյջՠչ՜ձտգ 90 պ՜ջզձՠջ։ Ահո ըճջ ՞զպ՜ժռճսդՠ՜կ՝
՜ձ զջ ՜շ՜տՠէճսդզսձգ զջ՜՞ճջթՠռ ովզսշտՠ՜ձ ՜կբձբձ ՟՜շձ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն։
Դյջՠչ՜ձտգ մճսձՠռ՜ս ՞ՠխՠռզժ ղբձտ, ՜ջ՟զ՜ժ՜ձ ՟՜ո՜ջ՜ձձՠջ ճս
է՜հձ ժ՜ջՠէզճսդզսձձՠջ։ Ս՜ժ՜հձ, ՜ձճջ ճ՞ՠխբձ ղբձտզձ կբն կՠջ ՜ա՞զձ
ճ՞ՠխբձ ի՜ռ ՝՜ղըՠէճս ժճմճս՜թ հ՜ձլձ՜շճս կ՜ջ՟զժ յ՜պջ՜ոպճսՠռ՜ձ։
Դյջՠչ՜ձտգ կՠջ եճխճչճսջ՟զ ՜ձկզն՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտբձ իՠշճս ժ՜շճհռ կգ
՟՜ջլ՜ս։ Ս՜ժ՜հձ զջ իձճռբձ ՟ճսջո ՠէ՜թ ՝՜ակ՜դզս իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձձՠջճս,
կպ՜սճջ՜ժ՜ձձՠջճս ՠս ճսոճսռզմձՠջճս ՜ձկձ՜ռճջ՟ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝ճչ, ՜ձ ՟՜ջլ՜ս ժՠձ՟՜ձզ ճս ոզջՠէզ ձՠջժ՜հճսդզսձ կՠջ եճխճչճսջ՟զ
ժՠ՜ձտզձ կբն։
Դյջՠչ՜ձտզ իճ՞ՠկպ՜սճջ իձճռզձ ՟՜ջ՝ձզձՠջգ ՟՜ջլ՜ձ ի՜ս՜պտ ճս
պՠոզէտ ճսձՠռճխ ճսոճսռզմձՠջ, ճջճձտ կզ՜հձ ՞զպճսդզսձ ճս թ՜ձրդճսդզսձ
մվճը՜ձռՠռզձ, ՜հէ ՜ա՞զձ, ՠժՠխՠռսճհ ճս ի՜հջՠձզտզձ թ՜շ՜հՠէգ զջՠձռ
ժՠ՜ձտզձ ՞ՠջ՜՞ճհձ ժճմճսկգ ՟՜ջլձՠէճս ճ՞զճչ ճս ձճսզջճսկճչ ժ՜ակ՜սճջՠռզձ ո՜ձՠջգ։
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Եջ՝ 90 պ՜ջզձՠջճս իՠշ՜սճջճսդՠձբձ ժգ ՟զպՠձտ Դյջՠչ՜ձտգ, ՜ձչ՜ջ՜ձ ժջձ՜ձտ չժ՜հՠէ, դբ ՜ձ իջ՜ղտզ ի՜կ՜արջ զջ՜՞ճջթճսկ բ ժ՜պ՜ջ՜թ
կՠջ ՜ա՞զձ ճս ՠժՠխՠռսճհ թ՜շ՜հՠէճս ժճմճս՜թ կ՜ջ՟ յ՜պջ՜ոպՠէճչ։
90 պ՜ջզձՠջ Դյջՠչ՜ձտգ եճխճչճսջ՟բձ ՠժճխ կՠջ ա՜ս՜ժձՠջգ ՜խրդ՜ժ՜ձ, զկ՜ռ՜ժ՜ձ ճս ՜ա՞՜հզձ ղճսձմճչ դջթՠռ ճս ա՜ձճձտ ոջ՝՜ա՜ձ
՜շ՜տՠէճսդզսձ կգ ժ՜պ՜ջՠէճս ՞զպ՜ժզռ հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝ խջժՠռ կՠջ
եճխճչճսջ՟զձ։
Աձճձտ ճջճձտ Դյջՠչ՜ձտբձ ՜ձռ՜ձ, դբժճսա ՜ձճջ ճ՞ՠխբձ ի՜ռբձ վգղջ՜ձտ կգ ծ՜ղ՜ժՠէճչ, ՜ձճջ րջիձՠ՜է նճսջբձ ժ՜դզէ կգ ըկՠէճչ, ՜ձճջ զկ՜ռ՜ժ՜ձ կդձճէճջպբձ ժ՜հթ կգ ոպ՜ձ՜էճչ ճս ՜ձճջ ՜խրդ՜ժ՜ձ կդձճէճջպբձ
թճսբձ կգ ՜շձՠէճչ, կՠջ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո զջՠձռ թ՜շ՜հ՜ժ՜ձ
ձՠջժ՜հճսդՠ՜կ՝ ՜ջեՠսճջՠռզձ ճս զկ՜ոպ՜սճջՠռզձ Դյջՠչ՜ձտգ։
Ահոյբո ՠխ՜ս Դյջՠչ՜ձտգ. ՜հոյբո բ ճս յզպզ կձ՜հ, ճսջ ՝՜ձ՜ոպՠխթզձ ՝՜շՠջճչ՚ «Կ՜յ՜ջձ հճոժզ ՠս ձզսդգ հճ՞զ ՟՜շձ՜ձ»։
Դյջՠչ՜ձտզձ կբն ՞էը՜՞զջ կ՜ջ՟՚ ՜ա՞՜հզձ ճ՞զճչ ղ՜խ՜ըճս՜թ
կ՜ջ՟ ժգ յ՜պջ՜ոպճսզ։
Դյջՠչ՜ձտզձ կբն իճ՞ՠսճջ ՜ջեբտձՠջճչ էզռտ՜սճջճս՜թ ՠս ա՜ձճձտ զջ
ժՠ՜ձտզձ կբն ՜յջՠէճս ժճմճս՜թ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձգ ժգ յ՜պջ՜ոպճսզ։
Դյջՠչ՜ձտզձ կբն Աոպճսթճհ ճս ՜ա՞զձ ի՜կ՜ջ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ ՜ոպզծ՜ձզ ձճսզջճսկճչ թ՜շ՜հՠէճս, կզ՜հձ թ՜շ՜հՠէճս ՠս զջ ժՠ՜ձտգ թ՜շ՜հճսդՠ՜կ՝ ՜ջեՠսճջՠէճս ժճմճս՜թ կ՜ջ՟ ժգ յ՜պջ՜ոպճսզ։
Ես ՜հորջ, ճջտ՜ՙձ ժ՜ջզտգ ճսձզձտ ՜հո պզյզ կ՜ջ՟ճռ ՜կբձ պՠխ ՠս
կՠջ ժՠ՜ձտզ ՝ճէճջ կ՜ջաՠջբձ ձՠջո։
Մ՜ջ՟ճս յ՜պջ՜ոպճսդՠ՜ձ կՠջ ծզ՞զձ կբն յզպզ ղ՜ջճսձ՜ժՠձտ ղՠղպգ ՟ձՠէ ճջ՜ժզձ չջ՜հ, ճմ՚ տ՜ձ՜ժզձ, ձժ՜ջ՜՞ջզձ չջ՜հ, ճմ՚ ոճոժ չժ՜հ՜ժ՜ձզձ, թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ չջ՜հ, ճմ՚ ՜դճշզձ, ճջճկձՠջգ իՠշճս յ՜իՠէճչ ռճջՠձզ կՠջ ճոժզ ՜ջպբձ։
Մզղպ յզպզ հզղՠռձՠձտ՚ ճջ կՠջ ՠժՠխՠռսճհ ժՠ՜ձտզ ճս չժ՜հճսդՠ՜ձ
ծ՜կ՝՜ձ թ՜շ՜հճսդզսձ բ Աոպճսթճհ ճս կՠջ եճխճչճսջ՟զձ։ Քջզոպճո զջ
՜շ՜տՠ՜էձՠջգ ՜ղը՜ջի խջժՠռ չժ՜հՠէճչ ճս թ՜շ՜հՠէճչ Ասՠպ՜ջ՜ձզ ոՠջկՠջգ ռ՜ձՠէճս եճխճչճսջ՟զ ժՠ՜ձտզձ կբն։
Մՠջ ՠժՠխՠռզձ թ՜շ՜հ՜ժ՜ձ ՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ չՠջ՜թճխգ, վ՜շտբ, յ՜պզսբ, կ՜կճձ՜հբ, ի՜ծճհտբ իՠշճս իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձձ բ։ Ահո պՠո՜ժ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձձՠջճս ժ՜ջզտգ ճսձզ կՠջ ՠժՠխՠռզձ։ Աձճձռ ՜ձ՜ձլձ՜ժ՜ձ ձճսզջճսկճչ ճս զկ՜ռ՜ժ՜ձ ժ՜ջճխճսդՠ՜կ՝ կզ՜հձ կՠջ ՠժՠխՠռզձ ժջձ՜հ չՠջ՜ձճջճ՞ճսզէ ճս իարջ՜ձ՜է։ Ահո ժգ ոյ՜ոբ կՠջ եճխճչճսջ՟գ։ Ահո ՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ էթճս՜թ բ Դյջՠչ՜ձտգ։
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ՄԵՐ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆԸ
ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՄԲ ԱՐԺԵՒՈՐԵՑԻՆՔ

Ներկայ գրութիւնը խտացումն է Նորին Սրբութեան խօսքին Հայրապետական Մաղթանքէն ետք Վեհարանի մէջ տեղի ունեցած հանդիսութեան աւարտին, 28 Յունիս, 2020-ին։

Վՠի՜վ՜շ Հ՜հջ՜յՠպզձ ՞՜ի՜ժ՜էճսդՠ՜ձ ՜կՠ՜ժգ ձղՠէ ժգ ձղ՜ձ՜ժբ
՜ձճջ թ՜շ՜հճսդզսձգ ՜ջեՠսճջՠէ, ճջճչիՠպՠս ճջՠսբ ՜ոպզծ՜ձզ չջ՜հ
՞պձճսճխ ճս ճջՠսբ ի՜ձ՞՜կ՜ձտ ճսձՠռճխ իճ՞ՠսճջ՜ժ՜ձզձ ժՠ՜ձտզձ ճս
՞ճջթզձ ՜ջեՠմ՜վգ կզ՜հձ թ՜շ՜հճսդզսձձ բ: Իոժ, Վՠի՜վ՜շզձ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ կ՜ոզձ ըրոզէ ժգ ձղ՜ձ՜ժբ Ս. Ադճշզձ թ՜շ՜հ՜ժ՜ձ ՜շ՜տՠէճսդՠ՜ձ կ՜ոզձ ըրոզէ:
Աջ՟՜ջՠս, ՜ձռձճխ 25 պ՜ջզձՠջգ Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ յ՜պկճսդՠ՜ձ կբն ի՜ջոպ՜ռ՜ձ ՜հձյզոզ զջ՜՞ճջթճսկձՠջճչ,
ճջճձտ ժ՜ջՠէզ բ ՝ձճջճղՠէ ՠջՠտ ՝՜շՠջճչ.- ՠժՠխՠռ՜ղբձ, ՜ա՞՜ղբձ ճս
ի՜հջՠձ՜ղբձ: Իձմ ճջ ժ՜պ՜ջՠռզձտ, իճ՞ՠսճջ ՝ձ՜՞՜ս՜շբձ ոժոՠ՜է կզձմՠս
ի՜հ՜՞զպ՜ժ՜ձ, կղ՜ժճսդ՜հզձ կ՜ջաբձ ոժոՠ՜է կզձմՠս ղզձ՜ջ՜ջ՜ժ՜ձ ՠս
ժ՜ջՠէզ բ ՠջժ՜ջՠէ ղ՜ջտգ կ՜ջաՠջճսձ, կբժ ճսխխճսդզսձ ճսձբզձ՚ ՠժՠխՠռզ,
՜ա՞ ճս ի՜հջՠձզտ:
Մՠջ ժՠ՜ձտզձ ՜հո ՞ՠջ՜՞ճհձ, ՜ձ՝՜ե՜ձ ճս ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ ՠջջճջ՟ճսդզսձգ ՟՜ջլ՜ձ կխզմ ճսեգ ճս ժզա՜ժբպգ Մՠջ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ:
Մՠջ թ՜շ՜հճսդզսձգ մՠխ՜ս զձտձ՜ժՠ՟ջճձ զս զձտձ՜ձյ՜պ՜ժ, ՜հէ՚ ի՜կ՜հձ՜ժ՜ձ ճս ձյ՜պ՜ժ՜ոէ՜ռ:
Մՠջ թ՜շ՜հճսդզսձգ իՠշճս կձ՜ռ ՞ճսձ՜՞ՠխ ՜թ՜ժ՜ձձՠջճչ տ՜ջճամճսդզսձ ժ՜պ՜ջՠէճս ՝շձ՜ա՝րո ծզ՞բ։ Վ՜սՠջ՜ժ՜ձ թ՜շ՜հճսդզսձգ ՜ջՠսճս էճհոզձ ձկ՜ձ ժգ ծ՜շ՜՞՜հդբ:
Մՠջ թ՜շ՜հճսդզսձգ գձդ՜ռ՜ս ծղկ՜ջպճսդզսձգ վձպշՠէճս, ծզղ՟գ ժ՜պ՜ջՠէճս ՠս գոՠէճս ծ՜ձ՜յ՜ջիբձ։ Ահո ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ չջ՜հ կՠջ պՠո՜ժբպգ, կպ՜իճ՞ճսդզսձգ ՠս ոյ՜ոճսկգ հոպ՜ժրջբձ յ՜ջաՠռզձտ ըրոտզ դբ ՞զջզ ծ՜կ՝ճչ, Հ՜հ՜ոպ՜ձզ դբ Սվզսշտզ կբն՚ կզղպ կՠժձՠէճչ կՠջ ՜ա՞զ ճս
ի՜հջՠձզտզ գձ՟ի՜ձճսջ ղ՜իՠջբձ:
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Նճհձ կրպՠռճսկճչ, զձտձ՜տձձ՜ժ՜ձ ճս զջ՜յ՜ղպ ճ՞զճչ Մՠջ պՠո՜ժբպձ ճս կպ՜իճ՞ճսդզսձգ յ՜ջաՠռզձտ կՠջ ՠժՠխՠռսճհ իՠպ ՜խՠջո ճսձՠռճխ ի՜ջռՠջճսձ ՞թճչ:
Մՠջ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտզձ կզղպ յ՜պջ՜ոպ ՠխ՜ձտ էոՠէճս ՜շճխն
տձձ՜՟՜պճսդզսձ ճջՠսբ ՠջՠսճհդզ ժ՜կ ի՜ջռզ ՞թճչ:
Գճջթՠռզձտ դ՜վ՜ձռզժ ժՠջյճչ ճս ի՜ղճսՠպճս ճ՞զճչ: Մՠջ ոզջպգ
է՜հձրջբձ ՝՜ռզձտ ՝ճէճջզձ ՜շնՠս ՜շ՜ձռ ըպջճսդՠ՜ձ:
Չՠխ՜ձտ ՞՜ի՜ժ՜է, ՜հէ թ՜շ՜ձ ճս իճչզսգ կՠջ եճխճչճսջ՟զձ: Մՠջ իՠխզձ՜ժճսդզսձգ զղըՠէճս ճս իջ՜ի՜ձ՞ՠէճս կբն մպՠո՜ձտ, ՜հէ կզ՜հձ թ՜շ՜հՠէճս:
Ահոյբո ՠխ՜ս Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդզսձգ ճս ՜ձճջ
՜շ՜նզձ թ՜շ՜ձ ՜ձռձճխ 25 պ՜ջզձՠջճսձ:
Բձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ, ՠջ՝ՠկձ ոը՜էՠռ՜ձտ. դճխ Աոպճս՜թ ձՠջբ. ՠջ՝ՠկձ ձ՜ՠս
դՠջ՜ռ՜ձտ. դճխ կՠջ ՜ա՞գ ձՠջբ:
Փ՜շտ ճս ՞ճիճսդզսձ Աոպճսթճհ, ճջ Մՠազ ժՠ՜ձտ ճս զկ՜ոպճսդզսձ
յ՜ջ՞ՠսՠռ, ճջյբոազ ժ՜ջՠձ՜ձտ Մՠջ ՜ձլգ ՟՜ջ՜սճջ ՜հո Ս. Ադճշզձ
ծ՜կ՝ճչ զ ոյ՜ո ՟ձՠէ կՠջ ՠժՠխՠռսճհ յ՜հթ՜շճսդՠ՜ձ, կՠջ ՜ա՞զձ հ՜սՠջեճսդՠ՜ձ ճս ի՜հջՠձզտզձ իարջճսդՠ՜ձ: Աոպճսթճհ րջիձճսդՠ՜կ՝ ճս
չՠջ՜ձճջճ՞ ի՜ս՜պտճչ ճս ձճսզջճսկճչ յզպզ ղ՜ջճսձ՜ժՠձտ Մՠջ թ՜շ՜հ՜ժ՜ձ ՜շ՜տՠէճսդզսձգ կՠջ եճխճչճսջ՟զ ժՠ՜ձտզձ կբն:
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ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՑԱՐԴ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ
ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ*
ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ
(Տիար Սարգիս Աշրեանին)
Ուրախութեամբ իմացանք Յունաստանի Հայոց թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Խորէն Եպս. Տողրամաճեանէն, Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ
ազգային կեանքէն ներս երկար տարիներու Ձեր նուիրեալ ծառայութեան ու
անշահախնդիր ներդրումին մասին:
Արդարեւ, մեր գաղութներու կեանքէն ներս մեծ կարեւորութիւն կը ներկայացնէ անհատներու բերած սատարը մեր ժողովուրդի ազգային-եկեղեցական, կրթական-մշակութային ու ընկերային կեանքի բնագաւառներէն ներս:
Դուք եղաք մէկը այն նախանձախնդիր ազգայիններէն, որոնք գործեցին ու
ծառայեցին ի խնդիր մեր Մեծ Ընտանիքի կեանքի առաւել ծաղկման ու բարգաւաճման: Դուք ծառայեցիք յատկապէս Գաւալայի շրջանէն ներս, որպէս
պատասխանատու եւ գործօն անդամ Թաղային Մարմնոյն եւ շրջանի Միջթաղային Խորհուրդին: Մեծ եղաւ նաեւ Ձեր դերը երեսուն տարիներ առաջ
Գաւալայի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ վերակառուցման աշխատանքներուն մէջ:
Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանին ու Յունաստանի թեմի Ազգ. Վարչութեան խնդրանքին, եւ որպէս գործնական արտայայտութիւն Ձեր կատարած զոհողութիւններուն նկատմամբ Մեր ունեցած բարձր գնահատանքին,
այսու Ձեզի կը շնորհենք Հայրապետական Մեր Օրհնութեան Գիրը:

-------------------------------*

Յճսձճս՜ջ 2010-զ դզսճչ ոժո՜ձտ իջ՜պ՜ջ՜ժՠէ Ս. Ադճշճհո Վՠի՜վ՜շ Հ՜հջ՜յՠպ՚
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Աջ՜կ Ա. Կ՜դճխզժճոզ Կճձ՟՜ժձՠջճս ի՜ս՜տ՜թճձ, ոժոՠ՜է 1995 դճս՜ժ՜ձբձ։ Սճհձ ղ՜ջտգ ղ՜ջճսձ՜ժճսդզսձձ բ գձ՟ի՜ձճսջ ի՜ս՜տ՜թճհզձ։ ԽՄԲ.։
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Կը հայցենք Ամենաբարին Աստուծմէ, որ երկար կեանք պարգեւէ Ձեզի, եւ
Ձեզ եւ Ձեր ընտանիքի անդամները պահէ իր հայրական հոգածութեան ու
օրհնութեան ներքեւ:

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Տուաւ Օրհնութեան Գիրս այս
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան
Ի 22-ն Օգոստոսի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ.

¡¡¡

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ
(Բարշ. Յակոբ Սրկ. Գալայճեանին)
Հոգեկան խոր գոհունակութիւն եղաւ Մեզի համար իրազեկ դառնալ Յունաստանի թեմէն, եւ յատկապէս՝ Արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ ազգային-եկեղեցական կեանքէն ներս երկար տարիներու Ձեր եկեղեցանուէր
գործունէութեան մասին:
Արդարեւ, դուք գիտցաք Աստուծոյ կողմէ Ձեզի շնորհուած կարողութիւնը
ի սպաս դնել մեր սուրբ եկեղեցւոյ, որուն ծառայեցիք նախանձախնդրութեամբ
ու պատասխանատուութեան խոր գիտակցութեամբ, գլխաւորաբար Գոմոթինիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Գաւալայի Ս. Խաչ եկեղեցիներու ծիրէն ներս,
թէ՛ որպէս սարկաւագ եւ թէ որպէս դպրապետ: Միանգամայն, պատրաստակամութիւն ցուցաբերեցիք ծառայելու թեմի այն եկեղեցիներուն, ուրկէ պարտականութեան կանչը հասաւ Ձեզի, Գաւալայէն մինչեւ Տիտիմոթիխօ:
Արդ, ընդառաջելով Յունաստանի Հայոց թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ.
Խորէն Եպս. Տողրամաճեանի եւ Ազգ. Վարչութեան խնդրանքին, այսու Հայրապետական Գիրով կը գնահատենք Ձեր անսակարկ ծառայութիւնը՝ մեր սուրբ
եկեղեցւոյ:
Կ’աղօթենք առ Ամենաբարին Աստուած, որ Իր հովանին անպակաս ընէ
Ձեր եւ Ձեր հարազատներուն վրայէն, եւ Ձեր կեանքը օրհնէ առողջութեան եւ
երջանկութեան անսպառ բարիքներով:

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
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Տուաւ Օրհնութեան Գիրս այս
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան
Ի 22-ն Օգոստոսի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԱ.

¡¡¡

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ
(Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ կառուցման 50-ամեակին եւ
համայնքին հաստատման 80-ամեակին առիթներով)
Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ.
Օշական Արք. Չոլոյեանի Մեզի ուղղած նամակէն ուրախութեամբ իմացանք,
որ շուտով պիտի նշէք Տիթրոյիթի Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ կառուցման 50ամեակը եւ համայնքի հաստատման 80-ամեակը: Վստահ ենք, որ այս երկու
կարեւոր դէպքերը հոգեւոր ու ազգային խանդավառութիւն պիտի յառաջացընեն ձեր անհատական թէ համայնական կեանքէն ներս:
Յիշեալ ամեակները առաջին հերթին ձեզ պէտք է մղեն մտածելու անցեալի մասին՝ բոլոր անոնց մասին, որոնք կարեւոր ներդրում ունեցան համայնքի կազմակերպման, եկեղեցւոյ կառուցման ու անոր առաքելութեան
ծաղկման մէջ: Արդարեւ, հակառակ գաղութին դիմագրաւած դժուարութիւններուն, շնորհիւ ձեր հաւատքին, յոյսին ու նուիրումին, կրցաք գաղութը կազմակերպել՝ վառ պահելով մեր հոգեւոր, մշակութային ու ազգային արժէքները,
որոնք հիմքը կը կազմեն մեր ժողովուրդի ինքնութեան եւ ամուր պատուանդանը՝ անոր գոյութեան: Արդ, անցեալին նայելով պէտք է երախտագիտութեամբ յիշէք այն բոլոր անձերը, հոգեւորական թէ աշխարհական, որոնք
իրենց ծառայական մասնակցութիւնը բերին համայնքի վերելքին:
Այս երկու նշանակալից դէպքերը գաղութի կեանքէն ներս պէտք է նաեւ
դառնան մարտահրաւէր մը՝ վերանորոգ հաւատքով ու նուիրումով վառ պահելու գաղութի ազգային-եկեղեցական կեանքը: Գաղութ մը սոսկ անհատներու ամբողջութիւն չէ. ան եկեղեցւոյ ու համայնքային կառոյցներու շուրջ
համախմբուած ու հաւաքական ինքնութիւն ու նպատակասլաց գործունէութիւն ունեցող համայնք է: Հետեւաբար, մեր եկեղեցւոյ պայծառացումը՝ իր
ծխային զաւակներուն գործօն մասնակցութեամբ ու անոր առաքելութեան
թափանցումը մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս՝ հոգեւոր հայրերու, հոգաբարձութեան եւ եկեղեցւոյ այլ մարմիններու ճամբով կը նկատենք հրամայական:
Համայնքին մէջ գործող մեր կառոյցներու գործունէութեան վերաշխուժացումը
եւս կը նկատենք յոյժ կարեւոր: Արդարեւ, համայնք մը կը դառնայ կենսունակ
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իր եկեղեցիով ու համայնքային կազմակերպութիւններով: Մեր սպասումն է,
որ այս երկու ամեակները Տիթրոյիթի մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս դառնան
անցեալը յիշելու ու մանաւանդ ներկան աւելի ծաղկեցնելու ու ապագան
ծրագրելու հրաւէր մը:
Այս առիթով, կ’աղօթենք հոգիներուն համար այն բոլոր հոգեւոր հայրերուն եւ ազգայիններուն, որոնք ծառայեցին ձեր համայնքին: Մեր բարձր գնահատանքը կը յայտնենք Առաջնորդ Սրբազանին, քահանայ հօր, հոգաբարձութեան, յարակից մարմիններուն, բարերարներուն եւ համայնքային բոլոր կառոյցներու պատասխանատուներուն, որոնց նուիրեալ աշխատանքով վստահաբար այս գաղութը աւելի պիտի բարգաւաճի:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն հայրապետական օրհնութեամբ ու քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք ձեր
բոլորը: Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած որ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին իր
բոլոր ծխայիններով միշտ պահէ պայծառ եւ երջանկութեամբ ու յաջողութեամբ լեցնէ մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն կեանքը:

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Տուաւ Հայրապետական Կոնդակս այս
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան
Ի 3-ն Սեպտեմբեր 2012 թուին Քրիստոսի, եւ
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ.

¡¡¡

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ
(Իրանահայ Գրողներու Միութեան Վարչութեան
հիմնադրութեան 50-ամեակին առիթով)
Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ իմացանք Թեհրանի Հայոց թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանի Մեզի ուղղած նամակէն, որ
Իրանահայ Գրողներու Միութիւնը արդէն իսկ բոլորած է իր հիմնադրութեան
50-ամեակը եւ կը ծրագրէ յոբելինական յատուկ հանդիսութեամբ արժանավայել շուքով լուսարձակի տակ բերել իր կէս դարու գործունէութիւնը:
Առաջին հերթին Մեր բարձր գնահատանքը կը յայտնենք Միութեան հիմնադիրներուն, որոնց հաւատքին ու տարած ջանքերուն պտուղն է որ կը վայելեն այժմ մեր ներկայ սերունդները: Այդ խոր հաւատքին ու նախանձախնդիր
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աշխատանքին ջահը անմար պահեցին Միութեան ցարդ գործած եւ ներկայիս
գործող վարչութիւնները, որոնք հինգ տասնամեակներ շարունակ ամուր
կամքով ու մեղուաջան աշխատանքով կենսագործեցին անոր ազգակերտ
առաքելութիւնը Իրանի հայութեան կեանքէն ներս:
Մենք կը հաւատանք, որ 50-ամեակի այս նշումը անխախտ հիմնաքարը
պիտի հանդիսանայ նոր յիսնամեակներ նուաճելու կոչուած Իրանահայ Գրողներու Միութեան գալիքի ծրագիրներուն՝ յիսուն տարիներու հարուստ փորձառութեամբ շաղախուած:
Արդարեւ, գրողը ոեւէ ընկերութեան կեանքէն ներս կոչուած է յատուկ
առաքելութեան. իր կոչումն է ըլլալ պաշտպանը ճշմարտութեան ու արդարութեան. ըլլալ տարածիչը իր ժողովուրդի հոգեմտաւոր արժէքներուն ու գերագոյն ձգտումներուն: Մեր սպասումն է որ Իրանահայ գրողները ա՛յս ոգիով ու
յանձնառութեամբ լծուին իրենց նուիրական կոչումին:
Առ ի գնահատութիւն Իրանահայ Գրողներու Միութեան 50-ամեայ ազգանուէր գործունէութեան, այսու Հայրապետական Օրհնութեան Գիրով Ձեզի կը
փոխանցենք Մեր հայրական սէրն ու քաջալերանքը:
Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ քաջառողջութիւն պարգեւէ
Միութեան բոլոր անդամներուն, որպէսզի վերանորոգ հաւատքով ու առաւել
նախանձախնդրութեամբ շարունակեն իրենց երախտարժան առաքելութիւնը:

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Տուաւ Օրհնութեան Գիրս այս
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան
Ի 10-ն Հոկտեմբերի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ.

¡¡¡

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ
(Ռոստոմ Ազգային Դպրոցի հիմնադրութեան 60-ամեակին առիթով)
Ուրախութեամբ իմացանք Թեհրանի Հայոց թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ
Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանի Մեզի ուղղած նամակէն, որ Ռոստոմ Ազգային
Դպրոցը այս տարի կը բոլորէ իր հիմնադրութեան 60-ամեակը:
Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն կ’առաքենք Մեր հայրապետական օրհնու-

260

ՀԱՍԿ

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020

թիւնը՝ դպրոցի կրթական մշակներուն, պատասխանատուներուն, ուսուցչական կազմին, ծնողական խորհուրդին ու աշակերտութեան:
Արդարեւ, կրթական հաստատութիւններու յոբելինական հանդիսութիւնները առիթներ են վերաշեշտելու մարդակերտումի ու հայակերտումի առաքելութեան հրամայական անհրաժեշտութիւնը մեր ժողովուրդի կեանքէն
ներս: Մեր ժողովուրդը, յատկապէս Սփիւռքի տարածքին, շատ բան կը պարտի հայ դպրոցին, որուն հովանիին ներքեւ կը թրծուի ու կը կազմաւորուի վաւերական հայ մարդը:
Պատասխանատուութեան այս խոր գիտակցութեամբ ու նախանձախնդրութեամբ գործեց Ռոստոմ Ազգային Դպրոցը վեց տասնամեակներ շարունակ,
առաւել եւս զօրացնելով Թեհրանահայութիւնը՝ ազգային ոգիով տոգորուած ու
գիտութեամբ հարստացած նորահաս սերունդներու պատրաստութեամբ:
60-ամեակի նշումը մարտահրաւէր մըն է ուղղուած ձեր բոլորին՝ վերանորոգ յանձնառութեամբ շարունակելու հայ դպրոցին վիճակուած ապագայակերտ առաքելութիւնը:
Այս առիթով հայրական սիրով կ’ողջունենք եւ Մեր գնահատանքը կը
յայտնենք դպրոցի տնօրէնութեան, ուսուցչական կազմին, ինչպէս նաեւ ծնողական խորհուրդին, որոնք ներդաշնակ գործունէութեամբ եւ Ազգ. Առաջնորդարանին հովանաւորութեամբ ու քաջալերանքով իրենց կարեւոր ներդրումը
բերին Ռոստոմ Ազգային Դպրոցի կրթական-դաստիարակչական առաքելութեան եւ սատարեցին անոր վերելքին ու ծաղկումին:
Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած որ միշտ կենսունակ պահէ Ռոստոմ
Ազգային Դպրոցը իր առաքելութեան ճամբուն վրայ:

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Տուաւ Օրհնութեան Գիրս այս
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան
Ի 17-ն Հոկտեմբերի, 2012 թուին Քրիստոսի, եւ
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ.

¡¡¡

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020

Ð²êÎ

ԸՆԿԵՐԱ-ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ

Ո՞Վ ԵՍ ԴՈՒՆ, ՈՐ ԿԸ ԴԱՏԵՍ *

Ներկայ աշխարհի ընկերութիւնը յուզող հրատապ հարցերու շարքին
առանցքային տեղ կը գրաւեն, այսպէս կոչուած բարոյագիտական ու ընկերային խնդիրները, տագնապներն ու չարիքները։ Առաւել կամ նուազ չափով 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 ընկերութիւններու 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 ընկերութիւններու ու կրօններու կեանքէն ներս։ Ինչ կը վերաբերի բարոյագիտական ու ընկերային կոչուող հարցերուն, անոնք առնչուած են սեռային
յարաբերութենէն սկսեալ մինչեւ կենցաղային այլ խնդիրներու, ինչպէս
նաեւ տուեալ եկեղեցիներու հաւատքին, հաւատալիքներուն եւ աւանդութիւններուն, որոնք խոտոր կը համեմատին աւանդաբար անցեալէն ժառանգուած տեսակէտներուն, մօտեցումներուն ու գործելակերպերուն։
Եկեղեցիներ տարբեր տեսակէտներ ունին յիշեալ հարցերուն գծով,
որոնք հիմնաւորուած են եկեղեցիներու դաւանական, աստուածաբանական ու ծիսական ուսուցումներուն եւ աւանդութիւններուն վրայ։ Նոյնիսկ
նոյն եկեղեցւոյ մէջ տեսակէտներու ու մօտեցումներու տարբերութիւն գոյութիւն 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 Լուտերական 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
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Sean Mcdowel, Ethix, Being Bold In A Whatever World, USA, 2006.
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են նաեւ մեր մատնանշած երեւոյթներուն։ Համաշխարհայնացած ներկայ
ընկերութեան մէջ, ուր փաստօրէն սահմաններ ու սահմանագծեր գոյութիւն
չունին, այլեւս դժուար է ըսել՝ «այս կամ այդ հարցը մեր հարցը չէ»: Մեր
կեանքէն ներս եւս կը տեսնենք յիշեալ երեւոյթներու այս կամ այն կերպ
ներկայութիւնը, յատկապէս արեւմտեան գաղութներէն ներս։ Այս կացութեան դիմաց մեր եկեղեցին չի կրնար լուռ մնալ, ինչպէս Վեհափառ
Հայրապետը յաճախակի կերպով թէ՛ իր պատգամներուն եւ թէ գրութիւններուն մէջ շեշտած է: «Հասկ»ի էջերուն վրայ յաճախ պիտի անդրադառնանք յիշեալ խնդիրներուն։ Գոհ կը մնանք, որ այս խնդիրներուն ծանօթ 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։

ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՆԵՂՄԻՏ
ԵՒ ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂ ՀԱՅԵԱՑՔ Է

Արեւմտեան քաղաքակրթութեան ամբողջ պատմութեան ընթացքին
հանդուրժողութիւն կը նշանակէր ճանչնալ ու յարգել դիմացինն եւ անոր
հաւատալիքները՝ առանց կիսելու կամ բաժնելու զանոնք։ Ուրիշ խօսքով,
հանդուրժողութիւն կը ցուցաբերես մէկու մը նկատմամբ միայն, որուն հետ
համաձայն չես ըլլար։ Բայց այսօրուայ հանդուրժողութեան սահմանումը
ամբողջութեամբ տարբեր է։
Այսօր, հանդուրժողութիւն կը նշանակէ, որ ամէն մարդ հաւասարապէս
ճիշդ է։ Այդ պատճառով մարդիկ անհանդուրժող կը պիտակուին, որովհետեւ կը յանդգնին յայտարարել, որ բարոյական հարցի գծով ուղիղ կամ ճիշդ
տեսակէտը ունին ու կը պահեն։
Շատեր յարաբերականութիւնը իբրեւ անհրաժեշտութիւն կը նկատեն,
նպաստելու համար հանդուրժողութեան, անդատողականութեան եւ պարփակողականութեան, որովհետեւ այդպիսիներ կը մտածեն, եթէ անձը համոզուած է իր բարոյական ճշդութեանը եւ ուրիշին սխալ ըլլալուն, ապա
անիկա նեղմիտ է ու անհանդուրժող։ Բայց իրականութեան մէջ, յարաբերականութիւնը իր սեփական չափանիշներով կը հանդիսանայ այդ նեղմիտ
եւ անհանդուրժողական կեցուածքը։ Այս բոլորէն ետք, յարաբերականութիւնը անզիջողաբար կը հաստատէ, թէ չկայ բացարձակ բարոյական ճշմարտութիւն։
Նկատի առէք հետեւեալ երկխօսութիւնը, որ տեղի կÿունենայ համալսարանական ուսանողուհիին եւ իր դասախօսին միջեւ։
Ուսուցիչը իր խօսքը ուղղելով աշակերտներուն, կÿըսէ. «Բարի եկած էք

սիրելի աշակերտներ։ Դասաւանդութեան առաջին օրն ըլլալով, կÿուզեմ
կարգ մը օրէնքներու մասին անդրադառնալ։ Այնքան ատեն, որ բարոյականութեան մասին ոչ ոք ճշմարտութիւնը գիտէ, ապա ձեր դասընկերներուն
արտայայտած կարծիքներուն նկատմամբ պէտք է լայնախոհ ըլլաք»:
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Եղիսաբէթը ձեռք բարձրացնելով՝ կը հարցնէ. «Եթէ ոչ ոք ճշմարտութիւնը գիտէ, միթէ ինծի համար լաւ առիթ մը պիտի չըլլա՞յ չլսել դասընկերներուս կարծիքները։ Ի վերջոյ, եթէ ճշմարտութիւնը գիտցող չկայ,
ապա ինչո՞ւ ժամանակս վատնեմ այլոց կարծիքները լսելով։ Ի՞նչ է օգուտն
ու նպատակը։ Միայն երբ մէկը գիտէ ճշմարտութիւնը, այն ատեն լայնախոհութիւնը իմաստ կÿունենայ։ Համաձայն չէ՞ք»:
Ուսուցիչը «Ո՛չ» կը պատասխանէ եւ կ’աւելցնէ՝ «Ճշմարտութիւնը գիտնա՞լ կը յայտարարէք։ Միթէ ատիկա քիչ մը ամբարտաւանութիւն եւ կըտրուկ վճռական չէ՞»: Աշակերտուհին կը պատասխանէ. «Ընդհակառակը, ես
կը կարծեմ, որ ամբարտաւանութիւն է հաստատել, թէ աշխարհի վրայ չկայ
մէկը, որ ճշմարտութիւնը գիտէ։ Միթէ աշխարհի բոլոր մարդոց հետ հանդիպա՞ծ էք եւ բոլորին հարցուփորձ ըրա՞ծ էք։ Եթէ ո՛չ. ի՞նչպէս կրնաք
նման յայտարարութիւն կատարել։ Իրականութեան մէջ ես կը հաւատամ
նաեւ, որ ամբողջութեամբ ամբարտաւանութեան հակառակն է ըսել, որ ես
իմ կարծիքս պիտի փոխեմ պատշաճելու համար ճշմարտութեան, ո՛ւր եւ
ե՛րբ ալ որ գտնեմ զայն։ Եւ եթէ պատահի, որ մտածեմ, որ ես շատ լաւ
պատճառ ունիմ հաւատալու, որ ճշմարտութիւնը գիտեմ եւ կÿուզեմ զայն
քեզի հետ կիսել, ինչո՞ւ մտիկ չընես զիս։ Ինչո՞ւ ինքնաբերաբար վարկաբեկել կարծիքս նախքան զայն բառերով արտայայտելս։ Աշակերտուհին իր
խօսքը կÿեզրափակէ՝ ըսելով. «Ես կարծեցի, թէ մենք բոլորին կարծիքները
պէտք է լսենք»:
Այդ աշակերտուհին շատ խորիմաստ մատնանշում մը կը կատարէ։
Անոնք, որոնք հանդուրժողութիւն կը քարոզեն, յաճախ իրենք են առաւելագոյն չափով անհանդուրժողները։ Եթէ յարաբերական բարոյականութեան
հակողները իրապէս հանդուրժող են, ապա պէտք է ընդունին անոնց, որոնք
կը հաւատան որ բարոյական չափանիշերը առարկայական են։
Քրիստոնեաները միակը չեն, որոնք արժանի են անհանդուրժող պիտակին, որովհետեւ յարաբերական բարոյականութեան պաշտպանները նոյնքան եւ աւելի մերժողական ու փակ են այն տեսակէտերուն առջեւ, որոնք կը
տարբերին իրենց անձնականէն։
ԱՍՏՈՒԱԾ ԲԵՄԻՆ ՎՐԱՅ

Յարաբերական բարոյականութեան գաղափարախօսութիւնը յստակօրէն
կը ձախողի մարդկային բարոյականութեան մասին իբրեւ բացատրութիւն։
Տուեալ ձախորդութեան դիմաց տրամաբանական է հարցնել հետեւեալը.
«Բարոյականութեան համար արդեօք աւելի հաստատուն հիմք կա՞յ»: Եկէք
նկատի առնենք բարոյականութեան մասին ամենէն ժողովրդական երկու
բացատրութիւնները։
ա) Ընկերային փոխ-յարաբերութեան տեսութիւնը
Այս տեսութեան համաձայն, օրէնքները արդիւնքն են չափահասներու

264

ՀԱՍԿ

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020

միջեւ կայացած ընկերային համաձայնութեան։ Ուրիշ խօսքով, մարդիկ
իրարու քով գալով օրէնքներ ստեղծած են, որպէսզի իբրեւ ցեղ կարենան
գոյատեւել եւ գործել։ Ասիկա այնպէս կը հնչէ, որպէս թէ մարդիկ քով քովի
եկան եւ բարոյական օրէնքներ ստեղծեցին հիմնուելով հետեւեալ ասացուածքին վրայ. «Եթէ կռնակս քերես ես ալ քու կռնակդ կը քերեմ»:
Հակառակ իր ժողովրդականութեան, ընկերային փոխ-յարաբերական
տեսութիւնը չորս հիմնական խնդիրներ ունի։
1) Չկայ տրամաբանական հիմունք, խնդրելու փոքրամասնութիւններէն,
որ մեծամասնութեանց օգտին իրենց կարիքները անտեսեն կամ լքեն։
Ինչո՞ւ փոքրամասնութիւնը պէտք է մտահոգուի կամ հոգատար ըլլայ մեծամասնութեան համար։ Ինչո՞ւ հոգատար ըլլալ խումբի մը օգուտով, երբ
փոխարէնը ան իր կարգին չÿօգներ քեզի։
2) Երբ անհատներ կը մերժեն ընկերային համաձայնութիւնը, ապա մեզի
կը մնայ փիլիսոփային ըսածը կրկնել. «Իշխանութեան ձգտումը»: Ուրիշ
խօսքով, իշխանութեան գլուխ եղողներն են, որ կÿորոշեն բարոյականութիւնը։
3) Եթէ մէկը կրնայ փախուստ տալ ընկերային համաձայնութեան հետեւանքներէն, ինչո՞ւ իր վերաբերմունքը առակայականօրէն սխալ նկատուի։
4) Ներքնապէս մենք գիտենք, որ որոշ արաքներ ճիշդ են, ինչպէս աղքատին օգնելը, եւ ուրիշ արաքներ ալ սխալ են, ինչպէս օրինակ՝ քմահաճօրէն
մանուկներ չարչարելը։ Ընկերային համաձայնութեան մը պէտք չունինք
գիտնալու համար որոշ արարքներու էութենական ճիշդ կամ սխալ ըլլալը։
բ) Բարոյականութեան բնազդային տեսութիւնը
Այս տեսութեան համաձայն եղափոխութեան գործընթացը հաշուի
կÿառնուի տիեզերական բարոյականութեան օրինագիրքին համար։
Սակայն այս մօտեցման պարագային ալ երեք հիմնական խնդիրներ կան։
1) Բնազդի տեսութեան համաձայն, մենք պէտք է հնազանդինք բնութեան։ Բայց նախքան բնութեան հնազանդիլը, պէտք է հարց տանք, թէ ո՞ր
բնութեան պէտք է հնազանդինք։ Բոլորս ալ հակասական պէտքեր ունինք։
Երբեմն ուրիշներուն օգնելու ցանկութիւնը կը զգանք, եւ երբեմն ուրիշներուն վնասելու ներքին մղումը կÿունենանք։ Եթէ բնութիւնը մեզ երկու
մղումներ տուաւ, ապա տարօրինակ պիտի չըլլա՞յ մէկուն ընթացք տալ,
համաձայն գտնուիլ եւ ծափահարել ու միւսը անտեսել։ Այս պարագային ոչ
մէկ հիմք ունինք որոշելու, թէ ո՞ր բնութեան պէտք է հետեւինք։
2) Եթէ բնութիւնը մեզի տուաւ մարդկային ցեղի գոյատեւումը պահպանելու բարոյական զգացումը, ապա որոշ արարքներ միթէ ճիշդ պիտի
չըլլա՞ն, ինչպէս՝ բռնաբարումը, որոնք ենթակային օգնած պիտի ըլլան,
որպէսզի իր ծիները փոխանցէ յաջորդ սերունդին։ Եթէ անձը ամենազօրաւորն է գոյատեւելու համար, ապա ի՞նչ սխալ կայ իր արարքիս մէջ։
Այդ բոլորով հանդերձ, սակայն, մենք բոլորս ալ գիտենք, որ բռնաբարութիւնը սխալ է՝ ի՛նչ ալ ըլլան պայմանները։
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3) Եթէ մեր բարոյականութեան զգացումը բնութենէն կու գայ, հապա
ինչո՞ւ ատիկա աւելի բնական չէ։ Եթէ բարոյականութիւնը պարզապէս
բնազդ մըն է, որ զարգացաւ ինչպէս մեր ուտելու կամ գոյատեւելու բնազդը
զարգացաւ, ապա բարոյականութիւնը մեզի համար նոյնքան բնական պիտի
ըլլայ, որքան բնական է կարմրախայտ ձուկին համար հոսանքն ի վեր լողալը
եւ կամ սագերուն համար ձմրան եղանակին դէպի հարաւ գաղթելը։ Միթէ
բնականօրէն ճիշդը չե՞նք կատարեր, առանց նոյնիսկ մտածելու անոր մասին։
Այնպէս կը թուի, որ յարաբերական բարոյականութիւնը, ընկերային
համաձայնութեան տեսութիւնն ու բնազդի տեսութիւնը կը ձախողին բարոյականութեան համար հաշուի առնուելու։
Ուստի ի՞նչ կրնայ ըլլալ հիմքը ճիշդին ու սխալին։
Յուլիոս կայսրի օրերուն Հորէյս անունով հռոմայեցի բանաստեղծ-թատերագիր մը կար։ Հորէյս իր ժամանակին գործող կարգ մը թատերագիրներու ծուլութիւնը կը քննադատէր։ Ան զօրեղ կերպով կը քննադատէր մա՛նաւանդ այն գրողները, որոնք ամէն անգամ, երբ իրենց թատերական ներկայացման մէջ դաւադրութեան խնդիր մը պատահէր, հռոմէական չաստուածներէն մէկը կը բերէին, որպէսզի լուծէ խնդիրը։ Հորէյս ցուցմունք տալով՝
կÿըսէ. «Բեմի վրայ մի՛ բերէք աստուած մը, եթէ խնդիրը իսկապէս այն

աստիճանի չէ, որ արժէ այդ աստուածը լուծէ զայն»:
Բարոյականութեան համար հիմք մը գտնելու մարտահրաւէրը այնպիսին է, որ իրօք կÿարժէ, եւ աւելին՝ կը պահանջէ Աստուած մը, որ զայն լուծէ։
Մեր տեսած բոլոր միւս հիմքերը կը ձախողին։ Անհնար է հասնիլ
առարկայական, տիեզերական եւ ճշմարտութեան ու բարոյականութեան
մնայուն արժեչափի մը, առանց զԱստուած բեմի վրայ բերելու։ Գարամազով
Եղբայրները գիրքին մէջ, ռուս վիպագիրը՝ Ֆիոտով Տոյսթոյեվսքի, յամառօրէն դիտել կու տայ՝ ըսելով. «Եթէ Աստուած չկայ, ապա ամէն ինչ արտօնելի է», ուրիշ խօսքով՝ եթէ Աստուած որպէս բարոյականութեան հիմք
գոյութիւն չունի, ապա ինչ կը քայքայուի։ Եթէ Աստուած գոյութիւն չունի,
ապա մենք կը կորսնցնենք ուրիշը (նացիները կամ ոեւէ մէկը) դատելու
իրաւունքը, որուն հետ բարոյապէս անհամաձայն ենք։
Եթէ մարդ արարածներէն գերիվեր աղբիւր մը չկայ, ապա բարոյականութեան գոյութիւնը անբացատրելի պատրանք մըն է։ Բայց եթէ Աստուած
գոյ է, ապա բարոյականութեան հաւատալու պատճառ ունինք։ Պէտք է
ճշմարտախօս ըլլանք, որովհետեւ Աստուած ճշմարտութիւնն իսկ է։ Պէտք է
սիրոյ արարքներ կատարենք, որովհետեւ Աստուած սէր է։ Բարոյականութիւնը Աստուծոյ նկարագիրէն ու բնութենէն յառաջ կու գայ եւ կը տարածուի ամբողջ ստեղծագործութեան վրայ։ Բարոյականութեան գոյութիւնը իր կարգին կը մատնանշէ Աստուծոյ բացարձակ գոյութիւնն ու նկարագիրը։ Բարոյականութեան համար որպէս հիմք միայն Աստուծոյ նկարագիրը պատշաճօրէն կրնայ նկատի առնուիլ։
Ուստի, ինչպէ՞ս գիտենք, որ Աստուած կայ։
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Բրիտանացի մտաւորական Ճ. Ք. Չեսթերթոն, առիթով մը զԱստուած
արեգակին հետ համեմատելով՝ կÿըսէ. «Մենք ուղղակիօրէն չենք կրնար արե-

գակին նայիլ, բայց առանց անոր ալ, ոչինչ կրնանք տեսնել»:
Բաւականին զօրեղ փաստարկներ կան Աստուծոյ գոյութեան մասին,
ստորեւ կու տանք քանի մը հատը։
1) Առաջին պատճառի (անպատճառ պատճառ) փաստարկը։
Ամէն ինչ, որ գոյութեան համար սկիզբ կÿառնէ, ապա անպայման պէտք
է, որ պատճառ մը ունենայ։
Այն պահէն, երբ գիտութիւնն ու փիլիսոփայութիւնը ապացուցեցին, որ
տիեզերքը գոյութեան եկած է անցեալին որոշ ժամանակի մը մէջ, մենք
պէտք է հետեւեալ տրամաբանական հարցումը ուղղենք՝ ըսելով Թէ ի՞նչ է
անոր պատճառը։
Բացատրութիւններէն մէկը կը յայտարարէ, թէ գոյութեան եկած ամէն
ինչ ոչինչէն յառաջ եկած է եւ պատահականօրէն։ Բայց աւելի տրամաբանական բացատրութիւնը պիտի ըլլայ եզրակացնել՝ թէ ժամանակէն ու տարածութենէն դուրս յաւիտենական պատճառ մը կայ, որ այդ ամէնը գոյութեան բերաւ, եւ ան ալ՝ Աստուած է։
2) Կարգաւորութեան փաստարկը։
Ամէն անգամ, որ աշխարհի մէջ կարգաւորութիւն կը տեսնենք, բնականաբար կարգաւորող մը կÿենթադրենք։ Օրինակի համար, երբ տուն վերադառնանք եւ տեսնենք, որ ընթրիքի սեղանը պատրաստուած է, բնականաբար կը հետեւցնենք, որ մէկը (այս պարագային կամ տանտիկինը եւ կամ ալ
մայրը) ինք պատրաստած է այդ սեղանը։ Նոյնպէս ալ տիեզերքը իր մէջ կը
կրէ զինք կարգաւորողին նշանները։ Տեսնելով աշխարհի այնքան կատարելութեամբ կարգաւորումն ու մարդկային կեանքի գոյատեւման համար յարմարեցումը (արեւին հեռաւորութիւնը, ջուրի գոյութիւնը, մթնոլորտին
մէջ թթուածինի տոկոսային ներկայութիւնը եւ շատ ուրիշ բաներ), շատ
բնական է այս բոլորին դիմաց կարգաւորողի մը գոյութիւնը ենթադրել։
3) Բարոյականութեան փաստարկը։
Մարդուն ծանօթ ամէն մարդկային մշակոյթ ունեցած է իր բարոյական
օրէնքը։ Թէեւ որոշ անհամաձայնութիւններ կան մշակոյթներու միջեւ,
բայց կան նաեւ ապշեցուցիչ նմանութիւններ։ Առանց աւելի բարձր աղբիւրի մը դիմելու, այսինքն՝ Աստուծոյ, բարոյականութեան որպէս ընդհանուր
հասկացողութիւն ի՞նչ բան կրնայ նկատի առնուիլ ամբողջ մարդկային
պատմութեան ընթացքին, մարդկային ողջ ցեղին համար։ Այլապէս ուրկէ՞
կրնար եկած ըլլալ բարոյականութիւնը։
4) Տեղեկութեան փաստարկը։
Տեղեկութիւնը տեղեկատու մը կÿենթադրէ։ Ամէն անգամ, որ աշխարհի
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մէջ կարգաւորեալ տեղեկութեան դրսեւորում մը կը տեսնենք, կÿեզրակացընենք ու կը հետեւցնենք, որ ատիկա յառաջ եկած է միտքէ մը եւ ոչ թէ՝ պատահականութենէ։
Գիտենք որ այն գիրքը, որ կարգաւորեալ տեղեկութիւն կը պարունակէ,
ապա անպայման նաեւ պէտք է, որ հեղինակ մը ունենայ։ Հետաքրքրականօրէն, մարդկային մարմինին մէջ կարգաւորեալ տեղեկութիւններու ծածկագրուած հսկայական համախմբում մը կը գտնենք։ Օրինակի համար, շատ
աւելի տեղեկութիւն կը գտնուի մէկ մարդկային բջիջի մէջ քան տասնեակ
հատորներ հաշուող Britannica համայնագիտարանի շարքերուն մէջ։ Մարդկային DNA-ը իր մէջ կը բովանդակէ այնպիսի ստուար տեղեկութիւն, որուն
համար գիտնականներ կը գործածեն A-C-T-G տառերը, ներկայացնելու
համար տուեալ բովանդակութիւնը։ Հետեւաբար մենք հարց պէտք է տանք,
թէ ո՞վ է այդ մարդկային մարմինին մէջ գտնուող այդքան հսկայ քանակութեամբ տեղեկութիւններու տեղեկատուն։
5) Յիսուս Քրիստոսի յարութեան փաստարկը։
Քրիստոնէական ողջ կրօնքը հիմնուած է պատմական մէկ իրականութեան վրայ, եւ այդ ալ՝ «Երրորդ օրը Քրիստոս յարութիւն առաւ մեռելներէն» (Ա.Կր 15.3-7) ճշմարտութիւնն է։ Ասիկա կոյր հաւատքի մը հաւատալիքը չէ, այլ այն՝ որ խորապէս արմատացած է պատմութեան քննական վերլուծութեան մէջ։ Թէեւ կասկածամիտ մարդիկ փորձեցին յարութեան հակառակը ուսուցանել, բայց ոչ ոք յաջողեցաւ։
Յիսուս մեռելներէն յարութիւն առաւ, եւ ասիկա զօրաւոր ապացոյց մըն
է, որ կը հաստատէ Աստուծոյ գոյութիւնը։
Վերջին հարցում մը։
ՄԵՆՔ Ո՛Վ ԵՆՔ, ՈՐ ԿԸ ԴԱՏԵՆՔ։

Ներկայիս ամենասխալ կերպով մէջբերուած համարներէն մէկն է Մատթէոսի Աւետարանէն քաղուած հետեւեալ արտայայտութիւնը. «Մի՛ դատէք…» (Մտ 7.1): Յաճախ կը լսեմ, թէ ինչպէս աշակերտներ գերիշխողութեամբ կը մէջբերեն սոյն համարը. «Մի՛ դատէք ուրիշները, որպէսզի Աստուած ալ ձեզ չդատէ»: Եթէ Յիսուս այդ պատուէրը տուաւ, մենք ո՞վ ենք, որ
չհնազանդինք։ Բայց ինչպէս որ է պարագան միւս բոլոր համարներուն, այս
համարն ալ ներառեալ, մենք պէտք է տրուած համարին ամբողջ շրջագիծը
նկատի առնենք, որպէսզի ճիշդ հասկնանք եւ յարմար մեկնութիւնը կատարենք։
Վերոյիշեալ համարին ընդհանուր շրջագիծը Լերան Քարոզն է, ուր Յիսուս կը խօսի իր հետեւորդներուն (ո՛չ թէ անհաւատներուն), թէ ի՛նչ են
հոգեւոր այն սկզբունքները, որոնց հիման վրայ երկինքի արքայութեան ժառանգորդ հաւատացեալը երկրի վրայ պէտք է ապրի իր կեանքը, երկինքի
արքայութեան համար։
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Քրիստոս իր այդ արտայայտութեամբ բնաւ չÿակնարկեր՝ ըսելով, թէ
մենք մարդոց մասին բարոյական դատաստաններ պէտք չէ կատարենք։ Ի
վերջոյ, այդ թելադրութիւնը կատարելէ շատ կարճ ժամանակ յետոյ (քանի
մը համարներ ետք), Յիսուս ինք անձամբ որոշ մարդիկ որպէս շուներ« խոզեր եւ գառնուկի մորթով գայլեր կÿորակէ։ Այն՝ ինչ բանի, որ Յիսուս կÿակնարկէ՝ կեղծաւորաբար դատաստան կատարելն է։ Այսինքն, շատ յաճախ այնպիսի չափանիշերով կը դատենք մարդիկը, որ նոյն չափանիշերը մեր պարագային կիրառելու համար կը մերժենք։ Ահա, ճիշդ այս պատճառով էր, որ
Յիսուս ըսաւ. «Երեւոյթներէն մի՛ դատէք, այլ արդար դատաստան կատարեցէք» (Յհ 7.24):
Մինչ մէկ կողմէն ճիշդ է սխալ արարքները դատելը, ինչպէս օրինակ՝
ատելը կամ սեռային անկարգութիւնները (խայտառակութիւնը), բայց
իրաւունք չունինք մենք մեզ ուրիշներէն աւելի լաւ նկատել։ Եւ երբ կը դատենք, պէտք է որ արդար դատաստան կատարենք, եւ ոչ թէ մեր սեփական
նախընտրութիւններուն, նախապաշարումներուն եւ կամ ալ կանխակալ
կարծիքներուն վստահինք։
Ստորեւ կը ներկայացնենք քանի մը համարներ նոյնանուն Աւետարանէն, ուր Քրիստոս ինք կը թելադրէ իր հետեւորդներուն, որ դատաստան
կատարեն։
Կեղծ մարգարէներու դէմ (տե՛ս Մտ 7.5-20):
Աւետարանչութեան ժամանակ այցելութիւն տրուող տնեցիներուն (տե՛ս
Մտ 10.11-15):
Սադուկեցիներուն եւ փարիսեցիներուն փոխանցած ուսուցումներուն
մասին (տե՛ս Մտ 16.6-12):
Յիսուսի աշակերտները պատուէր կը ստանան դատաստան կատարելու
այն եղբօր նկատմամբ, որ մեղքի մէջ կը յամառի մնալ (տե՛ս Մտ 18.15-17):
Դատողական ըլլալ բնաւ չի նշանակեր ուրիշին հետ անհամաձայն ըլլալ
կամ ուրիշը բարոյապէս սխալ նկատել, որովհետեւ նոյնիսկ յարաբերականութեան պաշտպանը՝ բացարձակականը սխալ կը նկատէ ըլլալ։ Դատողական ըլլալը ճիշդ պէտք է ըմբռնուի։ Մտածել որ մենք ուրիշներէն աւելի
լաւ ենք, անոնց բարոյապէս ձախողութեան պատճառով, նման կեցուածք
անյարիր է Աստուածաշնչական սիրոյ պատուիրանին, որ կÿըսէ. «Սիրե՛նք

իրար, որովհետեւ Սէրը Աստուծոյ պարգեւն է. ուստի ով որ կը սիրէ՝ Աստուծմէ ծնած է եւ զԱստուած կը ճանչնայ» (Ա.Յհ 4.7): Ուստի սիրենք իրար,
որովհետեւ Աստուած ինք է միակը, որ վերջին հաշուով կը դատէ մարդոց
սիրտերը (Ա.Թգ 16.7):
ՈՒՍՏԻ Ի՛ՆՉՊԷՍ ՊԷՏՔ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆՔ

Սիրով վարուի՛ր եւ ո՛չ թէ՝ ամբարտաւանութեամբ:
Բարոյական դատաստան կատարելը անպայմանօրէն մարդս ամբարտաւան չի դարձներ, մանաւանդ՝ երբ ատիկա սիրով կատարուած է։
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Մայր Թերեզան այդ մէկը յստակօրէն ցոյց տուաւ, 1994-ի պաշտօնական
ճաշկերոյթի հրաւիրեալներուն իր ուղղած խօսքին մէջ. ան համարձակօրէն
դատապարտեց վիժումը, վիժման արարքը ընդունող եւ քաջալերող Ամերիկեան Միացեալ Նահանգներու նախագահին եւ փոխ նախագահին առջեւ։
Թէեւ ան յարգալիր էր իր խօսակցութեան մէջ, բայց միաժամանակ շատ
զօրեղ պաշտպանողական մը կատարեց ի նպաստ եւ ի պաշտպանութիւն
անծին երեխաներուն, ըսելով. «Եթէ մենք ընդունինք, որ մայր մը կրնայ իր

սեփական մանուկը սպաննել, ապա ինչպէ՞ս կրնանք ուրիշներուն ըսել, որ
իրար չսպանեն։ Որեւէ երկիր, որ վիժումը կը քաջալերէ ու կÿընդունի, իր
ժողովուրդին սիրել չի սորվեցներ, ընդհակառակը, ան կը սորվեցնէ ամէն
տեսակ վայրագութիւն, պարզապէս ձեռք ձգելու համար այն՝ ինչ որ կ’ուզեն»։
Աղքատներուն եւ անտեսուածներուն իր ցուցաբերած անվերապահ յանձնառութեան համար, ոչ ոք համարձակեցաւ այդ միանձնուհին իբրեւ ամբարտաւան կամ անհանդուրժող մեղադրել։ Նոյնպէս ալ մենք, երբ իսկական
սիրով կը գործենք, մարդոց համար դժուար կÿըլլայ մեզ իբրեւ ամբարտաւան,
անհանդուրժող եւ դատողական որակելը։
ՃԱՆՉՆԱԼ ՄՈԼԱՐ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

Ֆրանք Պէգուիթը առիթով մը բազմաթիւ քաղաքական ու կրօնական
համոզումներու տէր մարդոց հետ կը մասնակցի քննարկումի մը, քըննարկելու համար բարոյական տեղեկատուութեան պատասխանատուութեան
թեման։
Քննարկման ընթացքին երիտասարդ կին մը ձեռք բարձրացնելով՝ կը
հարցնէ. «Դուն ո՞վ ես, որ կը դատես»: Բնականաբար, կինը ըսել կÿուզէր, որ
ան իրաւունք չունէր ուրիշներուն կատարած բարոյական արարքներուն
համար բարոյական դատաստաններ կատարել։ Պրն. Ֆրանքը կը պատասխանէ՝ ըսելով. «Ես բանաւոր էակ եմ եւ գիտակից եմ տրամաբանութեան եւ բա-

րոյականութեան փաստարկներու որոշ հիմնական սկզբունքներուն։ Ուստի
կը կարծեմ, որ նման դատաստաններ կատարելու համար թէ՛ ատակ եմ եւ թէ
ալ՝ յարմար: Արդեօք դուք աւելի պիտի նախընտրէիք անասուննե՞ր դատաստան կատարէին»: Տրուած պատասխանը խիստ կերպով կը ցնցէ երիտասարդ կինը։ Ան ըսել կÿուզէր, որ մարդ արարածը իրաւունքը ունի բարոյական դատաստան կատարելու եւ իրականութեան մէջ, ատիկա միակ եւ
հիմնական տարբերութիւնն է մարդոց եւ անասուններու միջեւ։
Բարոյական խիղճ ունենալն ու բարոյական դատաստաններ կատարելը
մաս կը կազմեն մարդկային էութեան։ Ֆրանք կնոջը ըսել կÿուզէր, որ «Քու

յայտարարութիւնդ, որ ես իրաւունք չունիմ բարոյական դատաստան կատարելու, նոյնինքն ինծի դէմ կամ իմ մասիս դատաստան ընել է։ Ուստի կատարած յայտարարութիւնդ ինքնին ինքնահակասական է»:

270

ՀԱՍԿ

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020

ՇՐՋԵՑԷՔ ԴԵՐԵՐԸ

Եթէ յանկարծ դուն քեզ գտնես այնպիսի վիճակի մը մէջ, ուր սկսիս
կասկածիլ, թէ քու հաւատալիքներդ կրնան դատողական, անհանդուրժող,
այլամերժ կամ նեղմիտ նկատուիլ, ապա շրջէ դերերը։
Երբ մէկը հարցնէ քեզի քու անձնական կարծիքդ կամ տեսակէտդ բարոյական հարցի մը գծով, դուն կրնաս համարձակութեամբ եւ միաժամանակ
սիրով հետեւեալ հարցումով պատասխանել. «Գիտես, որ հարցուցածդ շատ

անձնական հարցում մըն է, որուն սիրով կը պատասխանեմ. բայց նախքան
պատասխանելս, կÿուզեմ գիտնալ թէ դուն ինչպիսի՛ անձ մըն ես, հանդուրժո՞ղ թէ՝ անհանդուրժող։ Արդեօք ապահո՞վ է տալ անձնական կարծիքս, թէ
պիտի դատես զիս իմ տեսակէտիս պատճառով։ Կը յարգե՞ս տարբեր կարծիքները, թէ կը դատապարտես ուրիշները այն համոզումներուն համար, որոնք
կը տարբերին քու ունեցածէդ»: Ասկէ ետք, երբ քու անձնական տեսակէտդ
կը յայտնես, բաւական դժուար պիտի ըլլայ ոեւէ մէկուն համար քեզ անհանդուրժող կամ դատողական անուանել, առանց մեղաւոր զգալու։
Այս պատասխանը լուսարձակի տակ կը բերէ այն իրողութիւնը, թէ չկայ
այդպիսի բան, որ բարոյական չէզոքութիւն կը կոչուի։ Ամէն մարդ տեսակէտ մը ունի, որ կը կարծէ թէ ճիշդ է եւ բոլոր մարդիկ կանոնաւոր հիմունքներով բարոյական դատաստաններ կը կատարեն։ Բայց դժբախտաբար
միայն քրիստոնեան է, որ դատողական կÿորակուի, չնայած որ բոլորն ալ կը
դատեն։
Բարոյականութեան համար ոտքի կանգնիլը անխուսափելի հետեւանք
մըն է։
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

Յարաբերական բարոյականութիւնը առասպել մըն է, որ իբրեւ վարագոյր նոր սերունդին աչքերուն առջեւ քաշուած է։ Հակառակ անոր ունեցած
մեծ ժողովրդականութեան, յարաբերականութիւնը լուրջ խնդիրներով
առեղծուած է։ Անիկա չի կրնար հաշուի առնել մշակոյթներու միջեւ տարածուող բարոյական կողմնացոյցը, եւ մարդս կը դնէ այնպիսի վիճակի մը
մէջ, որ անկարող կÿըլլայ բարոյական դատաստաններ կատարել (այսինքն՝
դուն ո՞վ ես, որ կը դատես Նացիները այն արարքներուն համար, որ իրենց
մշակոյթը իբրեւ ճիշդ կը վճռէ):
Երբ զԱստուած կÿընդունինք եւ զինք կÿընտրենք իբրեւ բարոյականութեան եւ բարոյագիտութեան հիմք, այն ատեն միայն կրնանք բարոյական
դատաստաններ կատարել։
Աձ՞էՠջբձբ դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՚
ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ

(Շար. 2 եւ վերջ)
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ՊԱՏՄԱ- ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ՍԻՍԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՇՏՈՑԸ ԵՒ
ԹԱԳԱՒՈՐՕՐՀՆԷՔԸ
«Կիլիկիա թանգարան»ի եկեղեցական եւ մշակութային հարստութիւնը,
որ ոչ միայն 18-19-րդ դարու Սիսի կամ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան պատմութիւնը կը ներկայացնէ հանրութեան, այլեւ կ’երթայ աւելի հեռու անցեալ եւ կը բերէ մեզի թագաւորական շունչ եւ ապրում։ «Կիլիկիա թանգարան»ի հոգեւոր հարստութիւններէն մէկն է Սիսի «Մայր Մաշտոց» անունով
ճանչցուած ձեռագիրը, որ գեղեցիկ արծաթապատ պատկերներով գրաւիչ
կազմ մըն է։ Բազմաթիւ առիթներով, պատմաբաններու եւ հնագէտներու
ուշադրութեան եւ ուսումնասիրութեան արժանի դարձած է, սակայն այս
ուսումնասիրութեամբ անգամ մը եւս լոյսի կը բերենք այս անկրկնելի ժառանգութիւնը։
Հետեւեալ ձեռագիրի կազմէն, պարունակութենէն եւ գեղեցկութենէն
աւելի ուշադրութիւնս գրաւեց յետ գրութեան արձանագրուած պատմական
արձանագրութիւն մը՝ Լեւոն թագաւորի երդման խօսքը։ Սոյն ուսումնասիրութեամբ, նպատակս պիտի ըլլայ Թագաւորօրհնէքի, Լեւոն թագաւորի
երդման եւ անոնց պատմական նշանակութիւն ունեցող արժէքները վեր
առնել եւ ընթերցողներուն ուշադրութեան բերել։
Նախ կ’անդրադառնամ անոր նկարագրութեան։
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Առաջին անգամ, «Մայր Մաշտոց» ձեռագիրի նկարագրութիւնը պատրաստած է Արտաւազդ Արք. Սիւրմէյեանը, երբ Բերիոյ Հայոց թեմի Առաջնորդութիւնը վարած է եւ ձեռնարկած Հալէպի ձեռագիրներու ցուցակը
պատրաստել։ Իր ձեռագրագիտական այս աշխատանքին մէջ ուզած է ներառնել նաեւ Բարձրբերդի Աւետարանը ու Սիսի Մայր Մաշտոցը, այդ պատճառով, Հալէպի Ցուցակ Ձեռագրացի երկրորդ հատորին մէջ, 1936-ին, նկարագրած եւ ներառած է զանոնք 1: Ապա, Անուշաւան Վրդ. Դանիէլեան (այժմ՝
Արքեպիսկոպոս), ձեռնարկած է աւելի նոր մեթոտով պատրաստել Կիլիկիոյ
-------------------------------Սզսջկբհՠ՜ձ, Աջպ՜ս՜ա՟ Աջտ., «Մ՜հջ Ցճսռ՜ժ Հ՜հՠջբձ Ձՠշ՜՞ջ՜ռ Հ՜էբյզ ՠս Աձդզէզ՜ոզ ճս Մ՜ոձ՜սճջ՜ռ», Բ. Հ՜պճջ, Հ՜էբյ, 1936, բն 10-33։
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Կաթողիկոսութեան ձեռագիրներու ցուցակը, որուն մէջ նաեւ կը գտնենք
«Մայր Մաշտոց»ի նկարագրութիւնը 2:
Մայր Մաշտոցը ծիսական գիրք է, որուն մէջ արձանագրուած են, եկեղեցական արարողակարգերը (բովանդակութեան մասին աւելի ուշ կ՚անդրադառնամ): Ձեռագիրը գրուած է Տ. Կոստանդին Գ. Կաթողիկոս Կեսարացիի
(1307-1322) պատուէրով, որուն գրիչն ու ծաղկողը անյայտ են: Ճշգրիտ
թուական չունի, սակայն համաձայն բանասէրներուն 1311-էն առաջ ընդօրինակուած է, եւ շատ հաւանական է, որ գրուած է Սիսի մէջ։ Գրուած է ամէնէն ընտիր մագաղաթեայ թուղթի վրայ, միասիւն, նկարազարդուած կիսախորաններով, լուսանցազարդերով եւ ծաղկազարդերով։ Մեծութիւնը՝ 23,7
x 17,3, էջ՝ 221 (=438): Ունի արծաթապատ կողքեր, որուն առաջին երեսը
գեղեցիկ ոսկերչական նուրբ աշխատանքով նկարագրուած է կաթողիկոսական, թագաւորական եւ եպիսկոպոսական օծումը, իսկ միւս երեսը նկարագրած է Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը, երեք Ս. Աջերով (Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի, Ս. Սեղբեստրոսի եւ Ս. Նիկողայոսի): Ձեռագիրը նորոգուած է եւ կը
գտնուի լաւ վիճակի մէջ։
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Մայր Մաշտոցի ձեռագիրը կը բովանդակէ Ս. Միւռոնի բաղադրութիւնը, Միւռոնօրհնէքը, Կաթողիկոսական, Եպիսկոպոսական եւ Թագաւորական ձեռնադրութեան եւ օծման արարողակարգերը։ Ստորեւ, կը ներկայացնեմ բովանդակութեան վերնագիրները.1) 2՜- Ահո ՠձ ձզսդտ ՠս յբպտ ոջ՝՜էճհո կզսշճձզ

Բ) 3ա-4ա Վասն թափօրի սրբալոյս մեռոնի արարողութեան, ըստ ծէսի
Հայաստանեացս եկեղեցւոյ, ըզգուշութեամբ հաւաքեալ եւ կարգադրեալ ի
բանասիրաց, առ ի զարդ եւ ի փառս սրբոյ Սիօնի գլխոյ եկեղեցեաց սրբոյ
գահին Կիլիկիոյ։ Նախ յերեկոյին սկզբան թափօրի արարողութիւնն այսպէս
կատարի։
Գ) 5ա-65բ Կանովն աւրհնութեան սրբոյ միւռոնին, այսպէս արասցեն։
Դ) 65բ Աւրհնութիւն հիւանդաց ձիթի երդմնեցուցանէ այսպէս։
2) 67՜-70՝ Յճջե՜կ ի՜ձ՟ՠջլՠ՜է էզձզ ՠյզոժճյճո ժ՜ռճսռ՜ձՠէ աճտ։

Բ) 71ա-139բ Իսկ յաւուրն յորում պատշաճի ձեռնադրութիւնն։
3) 140՜-81՜ Կ՜ձճչձ ժ՜դճխզժճո լՠշձ՜՟ջՠէճհ։

Բ) 181բ- Համառօտապէս ծանուցանի աստ այսու ոտանաւորաւս զորպիսութիւն կաթողիկոսին:
-------------------------------Դ՜ձզբէՠ՜ձ Աձճսղ՜ս՜ձ Վջ՟., «Մ՜հջ Ցճսռ՜ժ Հ՜հՠջբձ Ձՠշ՜՞ջ՜ռ Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ», Աձդզէզ՜ո, 1984, բն 96-99։
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4) 182՜-219՝ Կ՜ջ՞՜սճջճսդզսձ ՜սջիձճսդՠ՜ձ դ՜՞՜սճջզ գոպ կՠթզ
ՠժՠխՠռսճհձ Հճճչկ՜հ։
5) 221՜-՝ Վ՜ոձ ՜սթկ՜ձ ժ՜դճխզժճո՜ռգձ։
Մ՜՛հջ Մ՜ղպճռ, Թբ՛ Հ՜հջ(՜յՠպ՜ժ՜ձ) Մ՜ղպճռ

Մայր Մաշտոցը ծիսական արարողութիւններու հաւաքածոյ մըն է, դարերու ընթացքին կազմուած, բարեփոխուած եւ միացուած, սկսեալ Ս. Սահակ Պարթեւ Կաթողիկոսէն եւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցէն: Հայր Մաշտոց3 անուան պատճառով նաեւ այն համոզումը տարածուած է, թէ Մեսրոպ Մաշտոցի անունով կոչուած է այս ծիսարանը, սակայն շատ մը մասնագէտներ
հիմնուելով Ս. Ներսէս Շնորհալիին եւ Կիրակոս Գանձակեցի Պատմիչին
արձանագրութիւններուն եզրայանգած են, թէ Մաշտոց Ա. Կաթողիկոս Եղիվարդեցիին (897-898) անունով անուանուած է սոյն ծիսարանը: Ան հաւաքած եւ կարգած է Մաշտոցը: Մաշտոցը կը բովանդակէ Մկրտութեան, Ս.
Պսակի, Հաղորդութեան, Թաղման, Հոգեհանգստեան, Խաչօրհնէքի, Սերմօրհնէքի, Ձեռնադրութիւններու, Ջրօրհնէքի, Հիմնարկէքի, Քահանայաթաղի եւ այլ բազմաթիւ արարողութեանց ու խորհուրդներու արարողակարգերը: Ժամանակի ընթացքին, ուրիշ եկեղեցական հայրեր աւելցուցած են նոր
արարողութիւններ եւ բարեզարդած են Հայ Եկեղեցւոյ ծիսական կեանքը։
Նորայր Արք. Պօղարեան Մաշտոցի բովանդակութիւնը կը բաժնէ հիմնական երեք բաժիններու.Ա) Կաթողիկոսական
Բ) Եպիսկոպոսական եւ
Գ) Քահանայական կանոններ, համաձայն եկեղեցական կարգին, թէ ով
կրնայ կատարել այդ արարողութիւնները 4:
Ժամանակի ընթացքին, հաւանաբար Կիլիկեան շրջանին, կաթողիկոսական բաժինը Մաշտոցէն կ՚անկախանայ եւ եւս յառաջ կու գայ կաթողիկոսական, հայրապետական ծիսարան մը, որուն մէջ տեղ կը գրաւեն կաթողիկոսական ու եպիսկոպոսական օծումն ու ձեռնադրութիւնը, Միւռոնօրհնութիւնը, եւ թագաւորական օծումը, որուն մասին աւելի ընդլայնուած պիտի
անդրադառնամ։
Համաձայն սոյն ձեռագիրին բովանդակութեան, կը հասկնանք, թէ այս
ծիսարանը հայրապետական ծիսարանի պարունակութիւն ունի, եւ ոչ՝ Մայր
Մաշտոցի։ Հաւանաբար, կարելի էր զայն կոչել սոսկ Մաշտոց, սակայն Մայր
Մաշտոց անուան հետ չի համապատասխաներ սոյն ձեռագիրին բովանդակութիւնը:
Արտաւազդ Արք. Սիւրմէյեան, իբրեւ առաջին նկարագրող, իր «Ցուցակ
-------------------------------3

Հ՜հջ Մ՜ղպճռ ՜ձճս՜ձճսկգ ժջծ՜պճսկձ բ Հ՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ Մ՜ղպճռզձ:
Պճխ՜ջՠ՜ձ Նՠջոբո Աջտ., «Ծզո՜՞զպճսդզսձ», Նզս Երջտ, 1990, բն 96։
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Ձեռագրաց»ին մէջ արձանագրած եւ անուանած է Մայր Մաշտոց, որովհետեւ շատ հաւանաբար այդ անուանումով ծանօթ էր ձեռագիրը։ Իր Ցուցակի
ներածականին մէջ, կը յիշէ, թէ չէ ունեցած ուրիշ օրինակ մը, որպէսզի
բաղդատութիւն մը կատարէ եւ ուսումնասիրէ ձեռագիրը եւ այդ պատճառով Մայր Մաշտոց անուանումը պահած է, մանաւանդ, որ «Մաշտոցեան»
բովանդակութիւն ունի ձեռագիրը 5: Աւելի ուշ, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ցուցակ Ձեռագրացի նոր պատրաստութեան եւ հրատարակութեան
առիթով, Անուշաւան Վրդ. Դանիէլեան նաեւ Մայր Մաշտոցի անուանումը
պահած է, հետեւելով Սիւրմէյեանին ցուցակին։ Հետեւաբար, անուանումը
մնացած եւ ճանչցուած է, որպէս Մայր Մաշտոց, նոյնիսկ աւելի ուշ ուսումնասիրողներու կողմէ։
Իսկութեան մէջ, շատ հաւանական է, թէ ասիկա հնագոյն օրինակներէն
մէկն է, որ Կաթողիկոսական Մաշտոց ձեւով, այլ խօսքով անջատուած է
Մայր Մաշտոցէն եւ իբրեւ Հայրապետական Մաշտոց կը գտնենք ձեռագրաց
գրաշխարհին մէջ։
Ձեռագիրին մէջ, Կոստանդին Կաթողիկոսին (Ստացող) յիշատակարանը
կը վստահեցնէ մեզ, որ այս ձեռագիրը ուղղակիօրէն Ներսէս Լամբրոնացիին
շարադրածէն ընդօրինակուած օրինակն է, այդտեղ արձանագրուած է.
«Նըւաստս Կոստանդին կաթողիկոս գտայ զշարադրութիւնս հայրապետացն Հայոց գրեալ ձեռամբ սուրբ հաւրն մերոյ Ներսիսի արքեպիսկոպոսի Տարսոնի, եւ ետու գրել աստ, որ է այս» 6:
Արդեօ՞ք Հայրապետական Մաշտոցին առաջին օրինակն է։ Համաձայն
շատ մը բանասէրներու եւ պատմաբաններու, ցայժմ արձանագրուած գրութիւններու եւ ուսումնասիրութեանց լոյսին տակ, սոյն ձեռագիրը կը նկատուի ամէնէն հին Հայրապետական Մաշտոցը, որուն մէջ պահպանուած է
Թագաւորօրհնէքի արարողութիւնը եւ Լեւոն թագաւորի երդումը։
ԼԵՒՈՆ ԹԱԳԱՒՈՐԻ ԵՐԴՈՒՄԸ

Այս ուսումնասիրութիւնը ձեռնարկելուս դրդապատճառը եղաւ Լեւոն
Թագաւորի երդման բանաձեւը, որուն կարեւորութիւնը լուսարձակի տակ
պիտի բերեմ եւ իր մասին յատուկ կերպով պիտի խօսիմ:
-------------------------------Սզսջկբհՠ՜ձ, բն Զ։
Ահո պՠխ, յբպտ բ ձժ՜պՠէ պ՜է, դբ Սզսջկբհՠ՜ձզ ՠս Դ՜ձզբէՠ՜ձզ ձժ՜ջ՜՞ջճսդՠ՜ձռ
կբն, հՠպ ՞ջմճսդՠ՜ձ յ՜պժ՜ձճխ դճս՜ժ՜ձ կգ, ղվճդՠռճսռ՜թ բ ՞ջմճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզձ յ՜պժ՜ձճխ ՜հո ՜ջլ՜ձ՜՞ջճսդզսձգ։ Բձ՜՞զջզձ կբն, հոպ՜ժրջբձ, դճս՜ժ՜ձգ՚
ՌԾԹ (1610) մզ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձՠջ ՜ջլ՜ձ՜՞ջճսդՠ՜ձ ՞զջզձ ՠս ՝ճչ՜ձ՟՜ժճսդՠ՜ձ։
Ահէ, հՠպ ՞ջմճսդՠ՜ձ յ՜պժ՜ձճխ ոպճջ՜՞ջճսդՠ՜ձ կգ դճս՜ժ՜ձձ բ։ Ի ՟բյ, 1610-զձ
Կճոպ՜ձ՟զձ ժ՜դճխզժճո մբ ՠխ՜թ։ Գջմ՜պՠո՜ժձ ճս լՠշ՜՞զջգ ժգ ի՜կ՜յ՜պ՜ոը՜ձՠձ ՞ջմճսդՠ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժզձ յ՜պժ՜ձճխ լՠշ՜՞զջզձ ՠս ճծզձ։
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Համաձայն պատմութեան, Ներսէս Լամբրոնացին, 1190-ին, Ռուբինեանց
իշխանութեան ժամանակ, Լեւոն Բ. իշխանի թագադրման եւ օծման առիթով, Գրիգոր Տղայ Կաթողիկոսի հրամանով, կը թարգմանէ թագաւորօրհնէքը Լատինական ծէսէն, թէեւ համաձայն Լամբրոնացիին, չի գործադրուիր7: Ինչպէս Գէորգ Տէր-Վարդանեան կը յիշէ, թէ եղած է նաեւ ուրիշ
թագաւորական օրհնութեան կարգ «Ըստ Հայաստանեայցս աւրինաց...» , սակայն ըստ երեւոյթին, սոյն Լատինական ծէսէն թարգմանուած Թագաւորօրհնէքը, աւելի տեղ գտած է ձեռագրային ընդօրինակութեանց մէջ 8:
Ինչպէս վերեւ յիշեցի, թէ Կոստանդին Կաթողիկոս, արձանագրած է, թէ
գտած է Ներսէս Լամբրոնացիի ձեռքով գրուած հայրապետական կարգը,
կամ շարադրութիւնը եւ ընդօրինակել տուած:
Կոստանդին Կաթողիկոսի արձանագրութեան մէջ Ներսէս Լամբրոնացիի
անունը նշելը հարցական մը կը ստեղծէ, երբ գիտենք, թէ ան Հայրապետական Մաշտոցի Թագաւորօրհնէքը թարգմանած է միայն: Արդեօ՞ք Ներսէս
Լամբրոնացին ամբողջ Հայրապետական Մաշտոցի բովանդակութիւնը կազմած էր, որուն ընդօրինակութիւնն է այս ձեռագիրը, թէ՞ Լամբրոնացիի
կողմէ թարգմանուած Թագաւորօրհնէքի յայտնաբերման առիթով նշած է
անոր անունը։
Սոյն ձեռագիրի բազմաթիւ օրհնութիւններէն մէկը այն է, որ պահպանուած է Լեւոն Թագաւորի երդման բանաձեւը։ Արձանագրութեան ժամանակը կը տարբերի Մաշտոցին գրչութեան ժամանակէն, հետեւցնելով անոր
թուղթին եւ գրիչին տարբերութիւնը ժամանակի գրչութեան հետ։
Ստորեւ կ՚արտագրեմ Լեւոն Թագաւորի երդումը եւ կը ներկայացնեմ
անոր թարգմանութիւնը,.-

«Ես Լեւոն՝ Թագաւոր Հայոց, որ կամաւքն Աստուծոյ լինելոց եմ Թագաւոր Հայոց, խոստանամ, ուխտեմ, եւ երդնում առաջի Աստուծոյ եւ երանելոյն սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին, որ լինեմ ես յայսմհետէ պահապան եւ
զերծանող՝ քահանայապետին եւ սուրբ եկեղեցւոյն Հայոց եւ ամենայն կղերիկոսաց նորայ, ի յամենայն կարիս եւ ի յաւգուտս իւր. Պահելով եւ խնամելով
զհայրենիս, զպատիւս, որչափ կարողացայց աւգնութեամբն Աստուծոյ, ըստ
գիտութեան եւ կարողութեան իմոյ ուղել յստակ հաւատով, այնպէս
Աստուած աւգնէ ինձ եւ այս սուրբ Աւետարանս Աստուծոյ։ Գ զհետ կրկնէ» 9:
«Ես Լեւոն՝ Հայոց Թագաւոր, որ Աստուծոյ կամքով Հայոց Թագաւոր պիտի ըլլամ, կը խոստանամ, կ՚ուխտեմ եւ կ՚երդնում Աստուծոյ եւ երանելի
-------------------------------7

Մ՜հջ Մ՜ղպճռ, Հ՜պճջ Ա. Գզջտ Ա. (Ժ Դ՜ջ), Աղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝՚ Գբճջ՞ ՏբջՎ՜ջ՟՜ձՠ՜ձզ, Ս. Էնկզ՜թզձ, 2012, բն 20։
Աձ՟, բն 21:
421՜։
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Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչին առջեւ, այսուհետ պահապան ու ազատողը
ըլլալ՝ Քահանայապետին (Կաթողիկոսին) եւ Հայոց սուրբ եկեղեցւոյ եւ անոր
բոլոր եկեղեցականներուն, ամէն կարիքներուն մէջ եւ անոնց օգուտին,
պահելով եւ խնամելով Հայրենիքը, պատիւը եւ իրաւունքները, որքան որ
Աստուծոյ օգնութեամբ կարողանամ, իմ գիտութեանս եւ կարողութեանս
համաձայն առաջնորդել մաքուր հաւատքով, այնպէս, որ Աստուած եւ Աստուծոյ այս սուրբ Աւետարանը օգնէ ինծի: Յաջորդաբար երեք անգամ
կրկնէ»:
Հացունի, իր երդմանց գիրքին մէջ, բաղդատելով թագաւորներու երդումներու տեսակն ու ձեւը, կ՚անդրադառնայ Ռուբինեանց գահակալութեան առթիւ երդման մասին, յիշելով, թէ անոնք Թագաւորօրհնէքի կանոնին մաս կը կազմեն: Ղեւոնդ Ալիշան, իր Սիսուան գիրքին մէջ, Թագաւորօրհնէից կարգին մէջ, երդման բանաձեւ մը չի յիշեր, հակառակ այն իրականութեան, որ Կիլիկիա Թանգարանի սոյն Հայրապետական Մաշտոցի
Թագաւորօրհնէքը գրեթէ ամբողջական համապատկերն է, նոյն աղօթքներով
եւ բառերով10, թէ իսկապէս, երդման յատուկ բանաձեւ մը, մաս կազմած է
կանոնին մէջ, առ այժմ կարելի չէ ճշդել, սակայն, վստահաբար երդման արարողութիւն եղած է, հաւանաբար, իւրաքանչիւր թագաւոր, իր բառերով,
բանաձեւով եւ ոճով։
Համաձայն Հացունիին, Ռուբինեանց շրջանին, թագաւորօրհնէքի երդման ձեւը բոլորովին կը փոխուի։ Բագրատունեաց գահակալութեան ձեւին
մէջ, ժողովուրդը պէտք էր հաւատարմութեան երդում կատարէր թագաւորին, սակայն Ռուբինեանց շրջանին, նախքան թագաւորի օծման կարգը
կատարելը, թագաւորը թափորով եկեղեցի կ՚առաջնորդուի, եւ կը կատարէ
իր երդումը, ի՛նք հաւատարմութիւն ցոյց կու տայ ազգին, եկեղեցիին եւ
հայրենիքին ապահովման համար 11:
Իձմյզոզ՛ Աջեբտ Կգ Նՠջժ՜հ՜ռձբ Սզոզ Հ՜հջ Մ՜ղպճռզ
Թ՜՞՜սճջրջիձբտգ ՠս Լՠսճձ Թ՜՞՜սճջզ Եջ՟կ՜ձ Բ՜ձ՜լՠսգ

Հասկնալու համար, թէ ինչպիսի մեծ դեր կը խաղար Թագաւորօրհնէքը,
պէտք է դիտել ԺԲ. դարու ժամանակաշրջանը եւ պէտք է անդրադառնալ
Ռուբինեաններու թագաւորութեանց պատմութեան:
Մինչեւ 1194, Ռուբինեանները կախեալ էին Անտիոքի իշխանապետութենէն։ Յատկապէս, երբ Սիսի մէջ հաշտութեան պայմանագիրը կը կնքուէր
-------------------------------Աէզղ՜ձ Ղՠսճձ՟, «Սզոճս՜ձ ՠս Լՠսճձ Մՠթ՜՞ճջթ», Ս. Ղ՜ա՜ջ, Վՠձՠպզժ, 1885, բն
472-476:
Հ՜ռճսձզ Հ. Վ՜ջ՟՜ձ Վ., «Եջ՟ճսկձ Հզձ Հ՜հճռ Մբն», Վՠձՠպզժ, Ս. Ղ՜ա՜ջ, 1910, Էն
120-121։
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Հայերուն եւ Անտիոքի մէջ, այդ պայմանագրով կը պարտադրուէր առաւել
ստորակայական կախուածութիւն մը, նոյնիսկ ընտանեկան եւ ժառանգական
համաձայնութիւններու առումով 12: Լեւոն Բ. չէր կրնար ընդունիլ այս կացութիւնը եւ շարունակել ստորակայական կապուածութիւնը Անտիոքի
հետ, հետեւաբար, Անտիոքէն անկախանալու միջոցը կը տեսնէր Հռոմէն
թագ ստանալուն մէջ։ Այդ պատեհ առիթը կը ներկայանար, երբ արդէն իսկ
1180-ի վերջերուն, Կղեմէս Գ. Հռոմի Պապը Հայոց Գրիգոր Դ. Տղայ Կաթողիկոսի հետ բանակցութեանց մէջ կը մտնէր, որպէսզի Ռուբինեանները ներգրաւէր Խաչակիրներու արշաւանքին մէջ։ Ֆրէտէրիք Պարպարօսա, Գերման
Կայսրը, պատասխանելով Գրիգոր Գ.-ի նամակներուն, կը խոստանար թագ
յանձնել անոր, որպէսզի թագադրէ իր ընտրած թագաւորը: Թէեւ Ֆրէտէրիք, խեղդամահ ըլլալուն պատճառով խոստումը չ'իրականանար, սակայն
անոր որդին, Հենրիք Զ., իր հօրը խոստումը պահելով Խաչակրութենէն ետք
Հռոմէական սրբազան կայսրութեան հիւպատոս Գոնրատ Հիլդեսհայմրի
ձեռամբ թագը կը յանձնէ Հայոց Կաթողիկոսին, որպէսզի իր կարգին թագադրէ ընտրեալ թագաւորը:
Հետեւաբար, Հռոմի կողմէ թագ ստանալը եւ ծիսական ձեւով թագադրուիլը, մեծ դեր պիտի խաղար Հայոց Թագաւորի իշխանապետութեան եւ
միջ-աշխարհաքաղաքական մերձեցման գործունէութեան մէջ։
Պատմաբանները կ՚անդրադառնան, թէ մեծագոյն իրադարձութիւններէն մէկն էր թագաւորօրհնէքը, որ Լեւոնեաններուն հայկական իշխանութիւնը պիտի ճանչցուէր, յատկապէս երբ հզօր կայսրութենէ թագ կը ստանար: Բնականաբար, թագին հետ, նաեւ անհրաժեշտ էր լատինական արարողաձեւը, որպէսզի հաւաստիացում ըլլար Հայ-Հռոմէական յարաբերութեանց մերձեցման մէջ, որուն մէջ մեծ դեր ունեցաւ Լամբրոնացին։ 1198-ին,
Լեւոն Բ. Թագաւոր, մեծահանդէս արարողութեամբ, Տարսոնի Մայր Տաճարին մէջ, Յունուար 6-ին, կը թագադրուի ծիսական արարողութեամբ։
Հակառակ այն իրականութեան, որ զինք շրջապատող հայ հոգեւորականութիւնը լաւ տրամադրուած չէին, յատկապէս երբ Հռոմի հետ փոխյարաբերութեանց մէջ զիջումներ պիտի արձանագրուէին: Այս զիջումները ձեւական էին, որպէսզի Լեւոն թագ ստանար եւ հիմնելով Հայոց թագաւորութիւնը անկախանար Անտիոքէն: Լեւոն թագաւորի երդման այս բանաձեւը, որ
պահպանուած կը մնայ «Կիլիկիա Թանգարան»ի Հայր Մաշտոցին մէջ, ինքնին ցոյց կու տայ, Լեւոն թագաւորի հաստատակամ ինքնավստահութիւնը՝
ազատօրէն երդումը կատարելով միայն հայ ազգին համար եւ անոր սրբութիւններուն հանդէպ։ Իր բանաձեւը այն փաստն է, որ ան, թէեւ Հռոմէն
ստացաւ իր թագն ու թագադրման ծէսը, սակայն իր երդման ու իշխանապետութեան մէջ ազատութիւնը պահեց։ Այս մասին Տէր-Պետրոսեան յատուկ
-------------------------------Ահո կ՜ոզձ, Լՠսճձ Տբջ-Պՠպջճոՠ՜ձ, զջ ՞զջտզձ կբն ՜ջպ՜պյ՜թ բ, ի՜ղպճսդՠ՜ձ
յ՜հկ՜ձ՜՞զջզ ՝ճէճջ ժբպՠջգ, կ՜ձջ՜կ՜ոձրջբձ, բն 174-175։
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կերպով կ՚անդրադառնայ, թէ ան սոյն երդման բնագիրը համապատասխան
կը նկատէ Երուսաղէմի թագաւորներու երդման ձեւին, որոնք իրենց հաւատարմութիւնը հաւաստիացնելով հանդերձ, կը խոստանային պաշտպանել
Երուսաղէմի մէջ գտնուող պատրիարքարանը 13:
Ի վերջոյ, ամփոփելով սոյն ուսումնասիրութեան հիմնական նպատակները, կարելի է եզրակացնել հետեւեալ երկու արժէքները։
Ա. Սիսի Հայր Մաշտոցը, հայ ձեռագրային գրական աշխարհին մէջ տեղ
կը գրաւէ իբրեւ ամենահին Հայրապետական Մաշտոց՝ կարեւորութիւն եւ
շուք տալով Կաթողիկոսական հանգամանքին եւ Թագաւորօրհնէքին։ Նոյնիսկ, Հայոց թագաւորի թագադրման իրագործման մէջ, կաթողիկոսական
հանգամանքը անգամ մը եւս կը հիմնաւորուի։
Բ. Սիսի Հայր Մաշտոցը, Թագաւորօրհնէքը պահպանող ամենահին ձեռագիրներէն մէկն է, որ Լեւոն թագաւորի թագաւորական երդման բանաձեւը պահպանելով, Հայոց Պատմութեան անկիւնադարձային իրագործման
վկան ու մնացորդացը կը դառնայ, նաեւ կը ստանայ պատմական եւ թագաւորական արժէք։
ՊԱՐՈՅՐ ՎՐԴ. ՇԷՐՆԷԶԵԱՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐ
1) Աձճսղ՜ս՜ձ Վջ՟. Դ՜ձզբէՠ՜ձ, «Մ՜հջ Ցճսռ՜ժ Հ՜հՠջբձ Ձՠշ՜՞ջ՜ռ Մՠթզ Տ՜ձձ
Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ», Աձդզէզ՜ո, 1984:
2) Աջպ՜ս՜ա՟ Աջտ. Սզսջկբհՠ՜ձ, «Ցճսռ՜ժ Հ՜հՠջբձ Ձՠշ՜՞ջ՜ռ», Բ. Հ՜պճջ, Հ՜էբյ,
1936:
3) Ղՠսճձ՟ Աէզղ՜ձ, «Սզոճս՜ձ ՠս Լՠսճձ Մՠթ՜՞ճջթ», Ս. Ղ՜ա՜ջ, Վՠձՠպզժ, 1885:
4) Նՠջոբո Աջտ. Պճխ՜ջՠ՜ձ, «Ծզո՜՞զպճսդզսձ», Նզս Երջտ, 1990:
5) Հ. Վ՜ջ՟՜ձ Վ. Հ՜ռճսձզ, «Եջ՟ճսկձ Հզձ Հ՜հճռ Մբն», Վՠձՠպզժ, Ս. Ղ՜ա՜ջ, 1910:
6) Լՠսճձ Տբջ-Պՠպջճոՠ՜ձ, «Խ՜մ՜ժզջձՠջգ ՠս Հ՜հՠջգ», Հ՜պճջ Բ., Եջՠս՜ձ, 2007:
7) «Մ՜հջ Մ՜ղպճռ», Հ՜պճջ Ա. Գզջտ Ա. (Ժ Դ՜ջ), Աղը՜պ՜ոզջճսդՠ՜կ՝՚ Գբճջ՞ Տբջ Վ՜ջ՟՜ձՠ՜ձզ, Ս. Էնկզ՜թզձ, 2012:
8) Էնկզ՜թզձ, 2016 Է., Վ՜իբ Թճջճոՠ՜ձ, «Կզէզժզ՜հզ Հ՜հճռ Թ՜՞՜չճջզ Լՠչճձ
Մՠթ՜՞ճջթզ Թ՜՞՜՟ջկ՜ձ Խձ՟ջզ Շճսջն»:

-------------------------------Տբջ-Պՠպջճոՠ՜ձ, Լՠսճձ, «Խ՜մ՜ժզջձՠջգ ՠս Հ՜հՠջգ», Հ՜պճջ Բ., Եջՠս՜ձ, 2007, բն
194։

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020

Ð²êÎ

279

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԲԱՐՈՒԹԻՒՆՆ
ՈՒ ԽՍՏՈՒԹԻՒՆԸ

Ինչպէ՞ս բարի ու խիստ ստորոգելիները նոյն տողին մէջ, նոյն էութեան
մասին ըսուած կրնան ըլլալ, մանաւանդ երբ խօսքը Աստուծոյ մասին է,
որուն բարութեան մասին այնքա՜ն խօսուած է, որ գրադարաններ լեցուած
են այդ վերնագրի հատորներով, որուն դիմաց անկարելի կը թուի խստութեան մասին խօսիլ կամ գրել:
Պօղոս առաքեալ, որ լաւագոյն ու մեծագոյն դեսպանը եղաւ Քրիստոնէութիւնը տարածելու առաքելութեան մէջ, հեթանոսներու առաքեալը ըլլալով, ան կը փորձէր ցոյց տալ հեթանոսութեան բախտաւորութիւնը՝ Հըրեաներուն անմտութեան որպէս արդիւնք:
Եթէ թերթատենք ու կարդանք Պօղոս առաքեալին նամակները, անոնք
հարուստ են մտազմայլ գաղափարներով, որոնք մտածել կու տան, թէ ուրկէ՞
ստացած էր առաքեալը իր գրած յայտնութիւնները, որոնք այնպիսի վստահութեամբ ըսած է, որ դարեր անց տակաւին կը մեկնաբանուին ու կը հասկըցուին եւ ճշմարտութեան կը համապատասխանեն:
Մեր նիւթի խնդրոյ առարկայ գաղափարն ու համարը Հռոմայեցիներուն
ուղղուած նամակին 11.22-ն է, ուր առաքեալը հետեւեալը ըսած է. «Տես թէ
որքան բարի է Աստուած եւ խիստ միաժամանակ»: Անշուշտ այս խօսքը
հասկնալու համար պէտք է հոս կանգ առնել եւ կարդալ 13-24 համարները:
«Ձեզի՝ հեթանոսներուդ կ՚ըսեմ. հեթանոսներու առաքեալ ըլլալու իմ պաշտօնովս կը պարծենամ, մտածելով որ թերեւս այս ձեւով ազգակիցներուս
նախանձը գրգռեմ եւ յաջողիմ անոնցմէ ոմանք փրկել: Որովհետեւ, եթէ
Աստուած զանոնք մերժեց, որպէսզի հեթանոս աշխարհը հաշտեցնէ իրեն
հետ, կը նշանակէ թէ երբ վերստին ընդունի զանոնք՝ մեռելներու յարութիւնը տեղի պիտի ունենայ: Թէ Աստուած վերստին պիտի ընդունի զանոնք՝
յստակ է, որովհետեւ երբ բերքին երախայրիքը Աստուծոյ ընծայուած է, կը
նշանակէ թէ ամբողջը Աստուծոյ ընծայուած է. նոյնպէս, եթէ ծառին արմատները Աստուծոյ նուիրուած են, կը նշանակէ թէ ճիւղերն ալ Աստուծոյ
նուիրուած են: Ճիշդ է որ այդ ճիւղերէն ոմանք կտրուեցան, եւ դուն որ
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վայրի ձիթենի մըն էիր՝ անոնց տեղ պատուաստուեցար եւ այդ ձիթենիին
արմատներէն եկող հարուստ աւիշը ըմպեցիր: Բայց մի՛ պարծենար եւ մի՛
արհամարհեր կոտրած ճիւղերը. մի՛ մոռնար որ դո՛ւն արմատներուն վրայ
հաստատուած ես եւ ո՛չ թէ արմատները քու վրադ: Հիմա պիտի ըսես. «Աստուած այդ ճիւղերը կտրեց զի՛ս պատուաստելու համար»: Իրաւ է. անոնք՝
հրեաները կտրուեցան՝ որովհետեւ չհաւատացին, եւ դուն՝ հեթանոսդ, հաւատալուդ համար արմատին վրայ հաստատուեցար. բայց մի՛ հպարտանար, այլ
վախցի՛ր: Որովհետեւ եթէ Աստուած բուն ճիւղերուն չխնայեց, թերեւս քեզի
երբեք չխնայէ: Տե՛ս թէ ո՛րքան բարի է Աստուած եւ խիստ՝ միաժամանակ:
Խիստ է հաւատքի մէջ կործանածներուն հանդէպ եւ բարի՝ քեզի հանդէպ,
պայմանաւ որ շարունակես անոր բարութեան արժանի մնալ. այլապէս դո՛ւն
ալ պիտի կտրուիս: Նոյնպէս ալ, եթէ հրեաները թողուն իրենց անհաւատութիւնը, կրկին պիտի պատուաստուին արմատին վրայ, որովհետեւ Աստուած
կրնայ զանոնք վերստին պատուաստել: Եթէ դուն, որ իսկականին մէջ վայրի
ձիթենի մըն էիր, կտրուեցար եւ պատուաստուեցար ընտանի ձիթենիին
վրայ որ քու բունդ չէր, ո՛րքան աւելի դիւրութեամբ պիտի պատուաստուին
նոյն այդ ձիթենիին բնական ճիւղերը»:
Այս կարդալէ ետք, կրկին յիշենք խնդրոյ առարկայ համարը՝ «Տես թէ
որքան բարի է Աստուած եւ խիստ միաժամանակ»: Հիմա կը հասկնանք թէ
ինչ ըսել կ'ուզէ առաքեալը, նկատի ունենալով ամբողջ հատուածը: Բայց երբ
պահ մը մոռնանք միւս ըսուածները հեթանոսներուն եւ հրեաներուն մասին,
ու կեդրոնանանք Աստուծոյ նկարագրին մասին ըսուածներուն վրայ, մեր
դիմաց կը բացուին նոր էջեր:
Աստուծոյ բարի էութեան ու ստորոգելիին հոմանիշ բազմաթիւ ստորոգելիներով զարդարուած են Ս. Գրիգոր Նարեկացիի ու Ս. Կիպրիանոսի
գրութիւնները, ինչպէս նաեւ բոլոր եկեղեցւոյ հայրերուն ու սուրբերուն
աղօթքներն ու գրական ժառանգը: Աստուծոյ անսահման բարութիւնը մենք
կը վայելենք ամէն օր: Բարի ստեղծագործութեան ներդաշնակ մոլորակային
դրոյթէն սկսեալ, արեւու ճառագայթներէն թթուածին արտադրող բոյսերէն
մինչեւ մեր սրտին կանոնաւոր տրոփիւնն ու մեր շնչառութիւնը, մեծագոյն
փաստերն են, թէ որքան բարի է Աստուած ու նաեւ բարի է անկէ դուրս եկած
ամէն բան: Այլ ձեւ ըսած՝ Աստուած ԲԱՐՈՒԹԻ'ՒՆՆ իսկ է:
Անհերքելի է սակայն Աստուածային խստութիւնը, ինչպէս Աստուածաշունչին մէջ կ'երեւի զանազան հանգրուաններով: Աստուծոյ բարի ու խիստ
նկարագրին կը հանդիպինք Հին եւ Նոր Կտակարաններու էջերուն մէջ,
որոնցմէ կ'արժէ մի քանին յիշել:
Ա) Աստուծոյ բարի ու միաժամանակ խիստ նկարագրին առաջին փորձառուները դարձան Ադամն ու Եւան, երբ բոլոր բարիքները վայելելով հան-
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դերձ մեղանչեցին եւ Աստուծոյ խստութեան որպէս արդիւնք վտարուեցան
դրախտէն (Ծն 3.22-24)։
Բ) Աստուծոյ բարութիւնը վայելեց Նոյ եւ իր ընտանիքը, սակայն խըստութիւնը տեսաւ մարդկութիւնն ու երկիրը, երբ ջրհեղեղով մաքրուեցաւ
(Ծն 7-9)։
Գ) Բարութեան որպէս արդիւնք ազատեցաւ Ղովտ, երբ Աստուած իր
խստութեամբ կործանեց Սոդոմն ու Գոմորը (Ծն 19.12-29)։
Իսկ Նոր Կտակարանի առակներէն եւ պատմութիւններէն կը տեսնենք
Աստուծոյ բարկութիւնը.Ա) Ցորենի ու որոմի առակին մէջ Աստուած բարութեամբ կ'արտօնէ որ
որոմը ցորենին հետ աճի (չարերը բարիներուն հետ), որպէսզի սխալմամբ
ցորենը չհնձուի, որոմը վերցուցած ժամանակ, սակայն նաեւ խստութիւնը
կը տեսնենք երբ կը յայտնէ թէ հունձքի ժամանակ անոնք պիտի այրին կրակին մէջ (Մտ 13.24-30):
Բ) Աստուծոյ խստութիւնը կրկին կը տեսնենք յիմար (անպատրաստ) կոյսերուն նկատմամբ, որոնք կը զրկուին երկնային խնճոյքէն, իրենց պատրաստ չգտնուելուն համար (Մտ. 25.1-13):
Գ) Նաեւ Աստուածային խստութիւնը կը յայտնուի քանքարներու առակին ընդմէջէն, ուր անպիտան ծառան դուրս կը դրուի եւ իրմէ կ'առնուի իր
ունեցած փոքր բաժինն ալ (Մտ 25.14-30, Ղկ 19.11-27):
Սակայն այս եւ այլ բազմաթիւ օրինակներ մեզ թող չխրտչեցնեն Աստուծմէ: Հայերէն լեզուի բառամթերքը հարուստ է ճիշդ հասկնալու ամէն
բան: Աստուածային բարութեան կողքին մեր միտքը չարչրկող խստութիւն
ստորոգելին, Աստուծոյ արդարութեան հետ առնչուած է: Խիստ ըսելու փոխարէն, աւելի ճիշդ պիտի ըլլայ Աստուծոյ մասին խստապահանջ ըսել, որպէսզի արդարացիօրէն հասկցուի: Աստուած իր տուած բոլոր բարիքներուն
խստապահանջ տէրն է, խստութեամբ կը պահանջէ, որ ծառաներս արդիւնք
տանք մեր ստացածին փոխարէն: Կարելի չէ ենթադրել, որ առանց հունձքի
սերմանում կատարէ Աստուած, աննպատակ որպէս զբաղում մը: Որպէս արդարութիւնը ինքնին, Աստուած իր բարութիւնը կը հեղու մեր վրայ, ոչ թէ
մեր արժանաւորութեան համար, այլ իր բարութեան պատճառով, եւ մենք ի
դիմաց բոլոր բարիքներուն զորս կը վայելենք, պարտինք արդիւնաբեր
ծառաներ ըլլալ եւ բազմապատկել բարիքները: Տրուած բարիքներուն դիմաց, ծուլութեամբ անտարբեր մնացող ծառաներուն նկատմամբ Աստուծոյ
խիստ կեցուածքը (Մտ. 25.24-30) արդար է եւ իր նկարագրին շատ յարիր:
Հաւանաբար նաեւ պէտք է ըսել, որ եթէ խստապահանջ չըլլայ Աստուած իր
տուած բարիքներուն հունձքը պահանջելու ժամանակ, մարդ արարածը կրնայ
թուլութենէն օգտուելով անտարբերութիւն մը զարգացնել եւ այդպիսով իր
կորուստը ապահովել:
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Աստուծոյ բարութիւնն ու խստութիւնը միատեղ, շատ արդարօրէն կըրնան գոյ ըլլալ եւ պիտի մնան այդպէս: Կարգ մը ծայրայեղ աղանդներ կամ
եկեղեցիներ կը քարոզեն, թէ Աստուած անսահման բարութիւն ու սէր ըլլալով, իր սիրոյ որպէս յորդում ծնած մարդ արարածին կորուստը չցանկալով՝
երկրորդ գալուստին բոլորին պիտի ներէ եւ իր հովանիին տակ պիտի առնէ:
Սխալ ու անհոգութեան մղող այս մտածումը գայթակղութիւն է: Եթէ այդպիսի բան իրականութիւն ըլլալու մօտ ըլլար, ամէն մարդ անհոգ ու սանձարձակ կեանք մը կ'ապրէր, յուսալով եւ վստահելով Աստուծոյ սիրոյն ու
ողորմութեան: Սակայն Աստուածաշունչէն տեղեակ քրիստոնեայ հաւատացեալը բնականաբար պիտի մտաբերէ աստուածային խոստումները արդար
դատաստանի, «սպառնալիքները» մեղաւորներուն եւ հետեւանքները անապաշխար եւ մեղսալից կեանք մը ապրելուն: Եթէ Աստուած սիրելով պիտի
ներէ ըսենք, ուրեմն ըսել կ'ուզենք որ Աստուած արդար չէ, եւ իր սահմանած
«արդարոցն կեանք յաւիտենական եւ մեղաւորացն տանջանք յաւիտենական»
(Դաւանանք) խոստումը անգործադրելի է: Բայց եթէ կը հաւատանք որ Աստուած արդար է եւ իր խօսքին համաձայն առիթ տուած է բոլորին իրենց
կեանքով որոշելու թէ արդար դատաստանէն ետք ուր պիտի ուղղուին,
ուրեմն կը հասկնանք թէ այդպիսի ներում մը տեղի պիտի չունենայ, որովհետեւ Աստուած խստապահանջ է եւ արդար:
Աստուածային բարի երեսը վայելած ժամանակ, անոր խստութիւնը միշտ
նկատի ունենանք, որպէսզի չըլլայ թէ Աստուծոյ տուած բարիքները ստանալը
իրաւունքի վերածած ըլլալով եւ խստութիւնը մոռնալով՝ արդիւնք չտանք ու
ցանուածին տեղ չպտղաբերինք ու մէկի տեղ բազում արդիւնք չտանք:
Արդ, ահաւասիկ այսպիսով Աստուծոյ բարութեան եւ խստութեան
ներդաշնակ ստորոգելիներուն անդրադարձած ըլլալով, ապրինք այնպէս, որ
ոչ մէկ ժամանակ ծուլանանք եւ անհոգութեամբ ապրինք, որպէսզի դժգոհութեան տանող մտածումներով չմեղանչենք Աստուծոյ առջեւ: Միշտ ի
մտի ունենանք, թէ առանց խստութեան արդարութիւն չկայ:
ՊՕՂՈՍ ՎՐԴ. ԹԻՆՔՃԵԱՆ
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ԳՐԱԳԷՏ ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՆՈՒՐԻԿԵԱՆԷՆ
ՅԱՄԵՑՈՂ ՏԱՔՈՒԿ ՇՈՒՆՉ ՄԸ…
– Նուրիկեա՞ն…։ Ո՞վ է այս անձը,– հարց պիտի տան ինծի տասնեակ
ընթերցողներ, կարդալէ ետք վերի անունը։
Գիտեմ, որ Բենիամին Նուրիկեանը մոռցուա՜ծ անուն մըն է այլեւս։ Ո՞վ
կը յիշէ Նուրիկեանը այս օրերուն, մանաւանդ ո՞վ կը կարդայ զայն…։ Մինչդեռ, հայ գիրի այս նուիրեալ ու բարեհամբոյր սպասարկուն ամերիկահայ
առաջին սերունդի ամենափայլուն գրողներէն մէկն էր՝ անցեալ դարու 20ական թուականներէն սկսեալ մինչեւ 70-ականներ։
Ես յիշեցի Խարբերդի Հիւսենիկ գիւղի արեւոտ երկնքին տակ իր աչքերը
լոյսին բացած այս գաւառացի տղան, որովհետեւ իմ հին թղթապանակներուն մէջ պատահաբար գտայ երկու օրինակներ անոր խմբագրած «Նոր Գիր»
եռամսեայէն։ Թուականներ՝ «Աշուն, 1943» եւ «Գարուն, 1946»։
Գրական թերթի մը երկու թիւերը, որոնք կարծէք Շահան Շահնուրի
«զոյգ մը կարմիր տետրակներ»ը ըլլային…։
Զարմացա՜յ։ 1943-ը պատերազմի տարի էր։ Բ. Աշխարհամարտը դեռ կը
շարունակուէր իր ամբողջ սաստկութեամբ ու քայքայիչ անդրադարձումներով։ Մինչ Նուրիկեան, ուրեմն, Նիւ Եորքի իր անկիւնէն, հրացաններու շաչիւնին եւ ռումբերու որոտումին կը հակադրէր Հայ Գիրի մեղմօրօ՜ր ձայնը։
Դեռ աւելի՛ն, ան միջոցներ գտեր էր կ’երեւի, որ զինամարտի այդ փոթորկոտ
ու մռայլ տարիներուն իր պարբերաթերթին թիւերը Նիւ Եորքէն ճամբայ
ելլէին ու Ատլանտեան ովկիանոսը կտրելով հասնէին հեռաւոր ափեր, մինչեւ Հալէպ…։
Թէ՛ հաճոյքով եւ թէ տխրութեամբ թերթատեցի «Նոր Գիր»ի այս որակաւոր թիւերը, որովհետեւ նախ զգացի պարբերաթերթին էջերէն փոխանցուող տոհմիկ տաքուկ շունչ մը (որ կազդուրեց զիս), ապա սկսայ մտածել
հին սերունդի մեր գրողներուն անօրինակ զոհողութեան ու աներեր հաւատքին վրայ։ Դիւրի՞ն էր Բենիամին Նուրիկեանի գործը՝ երբ ան 1939-1954,
լման 16 տարի, Նիւ Եորքի նման մեծ քաղաքի մը մէջ, բոլորովին առանձինն, իր սեփական միջոցներով խմբագրեց ու հրատարակեց զուտ գրականութեան եւ արուեստի նուիրուած այս հանդէսը։
Այսօր, ո՞վ կը համարձակի կատարել այդպիսի խենթութիւն մը…։ Ո՞վ
կը յանդգնի միայնակ դիեցնել գրական պարբերաթերթ մը՝ գորովալից մօր
մը պէս։
Պէտք չէ մոռնալ անշուշտ, որ այդ տարիներուն ամերիկահայ գաղութը
դեռ հայախօս էր լայն չափով։ Գիր-գրականութեան հանդէպ առկայ էր որոշ
հետաքրքրութիւն մը. բազմաթիւ հայերէն թերթեր կը հրատարակուէին
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մա՛նաւանդ Ամերիկայի արեւելեան ափին.– կար Պոսթընի նշանաւոր «Հայրենիք» ամսագիրը, կային «Հայրենիք» ու «Պայքար» օրաթերթերը, դեռ ողջ
էին հայ աւետարանականներու «Հայաստանի Կոչնակ»ն ու հնչակեաններու
«Երիտասարդ Հայաստան»ը, ողջ էր Սամուէլ Թումայեանի «Նոր Աշխարհ»
շաբաթաթերթը, Նիւ Եորքի Ազգ. Առաջնորդարանը կը շարունակէր հրատարակել «Հայաստանեայց Եկեղեցի» ամսաթերթը եւ այլն։ Կային նաեւ հայերէնով ստեղծագործող մեծաթիւ գրողներ (Համաստեղ, Արամ Հայկազ,
Վահէ Հայկ, Սուրէն Մանուէլեան, Յակոբ Ասատուրեան, Անդրանիկ Անդրէասեան, Ալեք Գլըճեան, Ա. Արփինէ, Զարուհի Գալէմքեարեան, Յովհաննէս
Աւագեան, Հեղինէ Դաւիթեան, Միհրդատ Թիրեաքեան, Յակոբ Անտոնեան,
Յակոբ Գույումճեան, Վահրամ Տատրեան, Կարապետ Սիտալ եւ այլն, եւ այլն)։
Բենիամին Նուրիկեանի զոյգ մը «Նոր Գիր»-երը իմ ափին մէջ մնացին
աւելի քան երկու ժամ…
Կը սկսիմ մի առ մի դարձնել էջերը «Նոր Գիր»ին։ «Գիր»ը՝ ինքնին, «նոր»
չէ անշուշտ,– 1600-ամեայ Հայոց Այբուբենին մեզի այնքա՜ն սիրելի 38 գիրերն են, Մեսրոպեան տառե՛րը, որոնք ակնախտիղ պերճութեամբ փռուած
են պարբերաթերթին մէկ ծայրէն միւսը։
«Նոր»ը, կամ աւելի ճշգրտօրէն՝ նորոգականը, գրութիւննե՛րն են, բայց
նաեւ՝ ատոնց ընդմէջէն ցոլացող տոհմիկ շունչն ու քաղցրիկ բարբառը, որ
զուլալ արեւմտահայերէնն է։
Միշտ երանութեամբ ու կարօտի զգացումներով է որ թերթատած եմ հայ
մամուլի հին հաւաքածոները՝ 30-ական թուականներու հին «Բազմավէպ»երը,
50-ական թուականներու հին «Նայիրի»ները, 60-ական թուականներու հին
«Սփիւռք»ները, հին «Բագին»ներն ու «Շիրակ»ները, հին «Հասկ»երն ու Չօպանեանի «Անահիտ»ները։ Ճիշդ է որ խունացած են անոնց էջերը, սակայն
թարմ ու առոյգ է հոն գործածուած լեզուն, պատկերաւոր ու առինքնող է
ոճը անոնց պատկառելի խմբագիրներուն՝ բաղդատաբար ինծի ժամանակակից հայատառ այսօրուան մամուլին։
Կանգ կ’առնեմ կարգաւ աշխատակիցներու անուններուն վրայ։ 1943-ի
թիւին մէջ իրենց ստորագրութիւնը դրեր են Սուրէն Մանուէլեան, Վահրամ
Սօֆեան, Յովհաննէս Աւագեան, Արիս Շաքլեան (Դամասկոսէն) եւ Բ. Նուրիկեան (տեղ մը՝ հարազատ անուն-մականունով, այլ տեղ մը՝ Մենաւոր ծածկանունով)։ Ոմանք հանդէս եկեր են արձակ գրութիւններով, ոմանք՝ չափածոյ ստեղծագործութիւններով։ Թիւին առանձին մէկ գլուխին տակ հիւրընկալուեր են Խորհ. Հայաստանէն շարք մը գրողներ՝ «պատերազմական գրականութենէն արժէքաւոր նմոյշներով», ինչպէս կը նշուի պարբերաթերթին
մայր կողքին վրայ։
Այո՛, այդ տարիներուն «պատերազմական գրականութիւն»ը Հայաստանի
մէջ կը գտնուէր իր բարձրակէտին վրայ, որովհետեւ մեր գրողներէն շատշատեր ճակատ մեկներ էին՝ Հայրենական Մեծ Պատերազմին մասնակցելու
համար։ Տուն վերադառնալէ ետք՝ անոնք մշակեր էին վեցամեայ պատերազ-
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մին ձօնուած իւրայատուկ գրականութիւն մը։ Զորօրինակ, Սերօ Խանզադեանի (1915-1998) երկու վէպերը՝ «Մեր գնդի մարդիկ»ն ու «Երեք տարի 291
օր»ը, կու գան այդ շրջանէն։ Նմանապէս, արձակագիր Քրիստափոր Թափալցեան (1910-1967) գրի առած ու հրատարակած էր «Պատերազմ» խորագրով ընդարձակածաւալ վէպ մը՝ 2600 էջերով ու 4 հաստափոր հատորներով…։
«Նոր Գիր»ի այս նոյն թիւին մէջ՝ Ակնայ Բինկեան գիւղէն գրականագէտ
Յովհաննէս Աւագեանն ալ կը ստիպէ զիս, որ կանգ առնեմ իր գրութեան
վրայ։ Աւագեան ամերիկաբնակ էր։ Ան գրադատական յօդուած մը ստորագրած է Յակոբ Օշականի «Հայ գրականութիւն» մեծղի դասագիրքին մասին,
որ լոյս ընծայուած էր այդ օրերուն, Երուսաղէմի Ս. Յակոբեանց տպարանէն։ Աւագեան բաւական խիստ լեզու մը կը գործածէ Օշականի հանդէպ, կը
հակաճառէ անոր կարգ մը դատումներուն կամ գրական տարակուսելի վճիռներուն, կը մատնանշէ դասագրքին մէջ երեւցող շարք մը թերիներ կամ բացթողումներ, սակայն միաժամանակ նկատել կու տայ, որ մեծանուն քննադատը իր այս դպրոցական հաւաքածոյին մէջ զգալի բարեշրջութիւն մը ցոյց
տուած է՝ աւելի մեղմ ու բարեացակամ վարուելով անցեալին ի՛ր իսկ կողմէ
դատափետուած կարգ մը գրողներու (Լ. Շանթ, Չօպանեան եւ այլք) վաստակին նկատմամբ։ Ամէն պարագայի, Աւագեան կը հաստատէ որ Օշականի այս
գործը «արժէքաւոր երկ մըն է, որ իր վրայ կը կրէ անխոնջ աշխատութեան,
խոր մտածողութեան եւ ճոխ հմտութեան կնիքը»։
Պարբերաթերթին միւս՝ 1946-ի թիւը, որ յետպատերազմեան թիւ մըն է,
իր կողքի շապիկին վրայ ունի Կոմիտաս վարդապետի մէկ լուսանկարը՝
փակեղը գլխուն։ Ներսի էջերուն մէջ ալ հայ երաժշտութեան մեծ քուրմին
մասին ծաւալուն եւ հիւթեղ գրութիւն մը ունի ամերիկահայ վիպագիր Յակոբ Յ. Ասատուրեան (1903-2003), որ Կոմիտասեան երգերու մեկնաբան ու
հմուտ վերլուծող մըն էր միաժամանակ։
Քերթուածներ ունին Սարգիս Սահակեան, Վահրամ ՍօՖեան, Խաչիկ
Մարկոսեան, Զարեհ Մելքոնեան եւ Սմբատ Տէրունեան (Կիպրոսէն), արձակ
էջեր՝ Արամ Ազնաւուրեան (Տիթրօյթ), Հեղինէ Դաւիթեան, Սահակ Պալըգճեան եւ Յ. Օշական։ Իբրեւ շարունակելի թղթածրար՝ հրապարակուած է
փունջ մը Վահան Թէքէեանի այն նշանաւոր նամակներէն, զորս ուղղած էր
ան Ամերիկա մեկնած իր «հոգեզաւակ»ին՝ Զաւէն Սիւրմէլեանին։
«Նոր Գիր» տեղ տուած է Բենիամին Նուրիկեանի ուղղեալ նամակի մըն
ալ, որ ստորագրուած է փարիզաբնակ խմբագիր, գրող եւ Նուպարեան
մատենադարանի բազմամեայ տնօրէն Արամ Անտոնեանի (1875-1952) կողմէ։
Նամակը բաւական երկար է, գրուած է 1945 Սեպտեմբերին (պատերազմի
աւարտէն ետք), ունի տեղեկատուական բնոյթ ու խիստ հետաքրքրական է՝
քանի մը առումներով։
Ինչի՞ մասին կը խօսի Արամ Անտոնեան՝ Պալքանեան պատերազմի պատմագիրն ու «Այն սեւ օրերուն» յուշագրութեան ծանօթ հեղինակը։
Ան նախ մանրամասն տեղեկութիւններ կու տայ Բ. Աշխարհամարտի
տարիներուն Ֆրանսահայ գաղութի գրահրատարակչական իրագործումնե-
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րուն մասին, որոնք ուղղակի շշմեցուցիչ են…։ Ճիշդ է, որ պատերազմի
շրջանին մահացեր են Տիգրան Կամսարականի, Լեւոն Բաշալեանի, բժ. Վահրամ Թորգոմեանի, Վահրամ Թաթուլի, Մերուժան Պարսամեանի կամ Ա.
Սեմայի (Գեղամ Աթմաճեան) նման Ֆրանսաբնակ գրչի սպասարկուներ, սակայն նոյն այդ տարիներուն Փարիզի մէջ հրատարակուեր են աւելի քան 60
(սխալ չկարդացիք՝ վաթսո՛ւն) հայերէն նոր գիրքեր…։
Բայց ինչպէ՞ս։ Չէ՞ որ Փարիզը գրաւուած էր Հիթլերի գերման բանակներուն կողմէ ու տպարանները ենթակայ էին Կեսթափոյի ամենախիստ գրաքննութեան։
Մերինները ճարպիկօրէն գտե՛ր են ելքի ճամբան…։ Կարդա՛նք Անտոնեանի նամակը.
– Վերոյիշեալ վաթսուն հայերէն գիրքերը տպուեցան գերմաններէն
գաղտնի, սեւ շուկայէն շատ սուղ գնուած թուղթերով։ Հրատարակիչները
մէ՛կ զգուշութիւն միայն կ’ընէին՝ թուական չէին դներ տպուած գիրքերուն
վրայ, եւ այս կերպով բոլորն ալ անցան գերման ոստիկանութեան քիթին
տակէն…։
Ու Արամ Անտոնեան կը թուէ այդ նորատիպ գիրքերէն խառնիխուռն
անուններ.– Չօպանեանի «Հայրէններու բուրաստանը», Լ. Բաշալեանի «Նորավէպեր ու պատմուածքներ»ը, Արմենակ Սագըզեանի «Հայ արուեստի
էջեր»ը (Ֆրանսերէն), հատոր մը՝ Երուխանէն, չորս նոր հատորներ՝ Շաւարշ
Նարդունիէն, վէպեր՝ Լեւոն Մեսրոպէն, Զարուհի Պահրիէն եւ Էլլէն Բիւզանդէն, պատմուածքներու հատոր մը՝ Պետրոս Զարոյեանէն, երգիծագիր Նշան
Պէշիկթաշլեանէն «Լուլուտի»-ն եւ «Հայ աղբրտիք»ը, բանասէր Տիգրան
Չիթունիի աւելի քան հազար էջանի «Սասունական»ը, Ղեւոնդ Մելոյեանի
«Վասպուրականի հերոսամարտը», եւ դեռ՝ Շաւարշ Միսաքեանի խմբագրութեամբ «Հայկաշէն» ու «Արածանի» պարբերագիրքերը (նկատի ունենալ որ
«Յառաջ» օրաթերթը դադրած էր գերմանական գրաւման ամբողջ տեւողութեան), Հրանդ Բալուեանի խմբագրած «Զուարթնոց» հանդէսէն ստուար
թիւ մը, ինչպէս նաեւ բանաստեղծական ու այլ բնոյթի մեծ ու փոքր գործեր։
Անտոնեան կը հաւաստիացնէ, որ լոյս ընծայուած այս գիրքերը ընդհանրապէս ունեցան լայն սպառում՝ փոխարինելով Ֆրանսահայ թերթերը, որոնք
չհրատարակուեցան պատերազմի ընթացքին։ Կարելի եղաւ մնայուն կապեր
հաստատել Վիեննայի Մխիթարեան վանքին հետ ու հոնկէ եւս ներածել մեծաքանակ գիրքեր. մա՛նաւանդ՝ «Ազգային մատենադարան» շարքի պատմաբանասիրական հարիւրաւոր գիրքերէն «բազմաթիւ ամբողջական հաւաքածոներ բերուեցան Փարիզ ու սպառեցան օրը օրին»…։
Հայերէն գիրքերու այս արտասովոր վաճառքին կողքին, փարիզաբնակ
նամակագիրը դեռ կու տայ ուրիշ շահեկան լուրեր ալ, որոնք կ’առնչուին
նիւթական անխոստովանելի գործառնութիւններու.
– Գերմանական գրաւման ընթացքին մերիններէն շատեր գիտցան
օգտուիլ պատեհութենէն եւ խոշոր հարստութիւններ շինեցին։ Սեւ շուկայի
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բոլոր ճիւղերուն մէջ հայերը առաջին գիծի վրայ էին, քաջալերուած՝ հրեայ
տարրին բացակայութենէն, եւ, որքան ալ պատուաբեր չըլլայ ըսել, զանոնք
գերազանցեցին ամենամեծ համեմատութիւններով։ – «Սեւ շուկայի
թագաւորներն են»,– կ’ըսէին բնիկները հայոց համար, եւ չէին չափազանցեր։ Փարիզի հայ նպարավաճառներէն շատեր – մեծ մասամբ վանեցիներ
– միլիոնատէր եղան։ Առեւտուրի ուրիշ ճիւղերու մէջ ալ միլիոնատէրներ
գոյացան այստեղ, ինչպէս Մարսէյլ եւ այլուր։ Եւ հակառակ անոր որ
հրեաները վերադարձան, ի հարկէ բոլորովին անկուշտ ախորժակով մը,
մերինները մրցման մէջ ետ չեն մնար այսօ՛ր ալ, ուր սեւ շուկան միշտ
անսասան կը մնայ։
Անտոնեանի մատնանշած այս հայանուն «նոր հարուստները», ըստ իրեն,
դարձան կալուածներու տէրեր, գնեցին գոհարեղէններ, իրենց բնակարանները լեցուցին թանկարժէք գեղօրներով, կարասիներով, շքեղանքի առարկաներով ու… գրադարաններով։ Գրադարան յարդարելը «պարզ ցուցամոլութիւն» մըն էր սակայն անոնցմէ շատերուն համար. եւ այդ ցուցամոլութեան յագուրդ տալու սիրոյն՝ անոնք յաճախ կը յօժարէին սղագին գիրքեր
գնել՝ հատորի գլուխ վճարելով մինչեւ հազար Ֆրանք…։
Ի մի բան, կը տարուինք եզրակացնել ուրեմն, որ գրասիրութիւնն ու
գրքասիրութիւնը 40-ական թուականներուն անօրինակ զարթօնք մը կ’ապրէին Սէնի ափերուն…։
Փարիզեան նախանձելի իրավիճակին հետ հակադրութեան մէջ էր, ըստ
երեւոյթին, ամերիկահայ իրականութիւնը։
Ինծի այնպէս կը թուի, թէ Արամ Անտոնեանի այս նամակը ուժեղ գրգիռ
մը եղած է Բենիամին Նուրիկեանի համար՝ որպէսզի ան «Նոր Գիր»ի միեւնոյն թիւի իր առաջնորդող խմբագրականին մէջ վերանայումի ենթարկէ
ամերիկահայ գրականութեան պարզած վիճակը, տխուր հետեւութիւններ
կատարէ այդ առնչութեամբ, բայց նաեւ անդրադառնայ ամերիկահայ ունեւոր դասին կողմէ գիր-գրականութեան նկատմամբ ցուցաբերուած անքաջալեր կեցուածքին։
Նուրիկեանի խմբագրականին վերնագիրը ցնցիչ է արդէն,– «Արիւնող
սրտեր»։
Արդարեւ, ան «արիւնող սրտով» կ’ափսոսայ, որ ամերիկահայ գրականութեան ԾԱՌԸ, որ իր հունտով, արմատով ու մշակումով կատարելապէս հայկական է, բաւարար աւիշ չի ստանար այլեւս՝ աճելու եւ դալար մնալու
համար։ Օտար ու քարոտ է այդ Ծառին հողը, օդն ու ջուրն ալ՝ խորթ են ու
ժլատ.
– Կծու հովեր կը գալարեն մարմինն ամբողջ, եւ ատեն-ատեն օտար
եղեամներ կը թառին անոր ուսերուն։ Արեւն անգամ բարի աչքով չի նայիր
անոր։ Հասակը կարճ է մնացեր, չըսելու համար՝ թզուկ։ Բունը այնքան
նիհար է որ կարելի է գրկել երկու ձեռքով։ Ճիւղերը տարածուն չեն այնքան,
եւ սակաւաթիւ են, սակաւաթի՛ւ։
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Նուրիկեան դառնութեամբ ու խորունկ վիշտով կը գանգատի, որ Ամերիկայի հայութիւնը, հակառակ իր ստուար թուաքանակին, «իր հայու շունչէն
ծուէն մ’անգամ» չի մօտեցներ այդ Ծառին՝ զայն տաքցնելու ու ճոխացնելու
նպատակով։ Այդ շունչն ու հոգին կ’երթան ուրի՜շ տեղեր.– կ’երթան հայ
ժամուն, հայ դատին, հայ աղէտեալին, հայ կուսակցութեան, կ’երթան՝ արեւելեան երգին ու նուագին։ Մինչդեռ այս բոլորին դիմաց՝ Հայ Գիրը
զրկուած կը մնայ այդ շունչէն։
Նուրիկեան կը շարունակէ.
– Այս ցաւագին անտեսումին, այս ուրացումին ողբերգութիւնը ամէն օր
կը հարուածէ մեզ, բայց նոյն ատեն այնքան խորունկէն կը յուզէ մեր
սրտերը, որ անոնք, մեր սրտերը, միշտ կ’արիւնին, կը քամուին կաթիլկաթիլ, ոռոգելու համար այն փոքրիկ ածուն՝ ուր իր համեստ հասակը կը
պարզէ մենաւոր բայց սրբազան Ծառը Հայ Գիրին։
Այս մէջբերումներէն ետք հարցում մը կը պարտադրէ ինքզինք.– եթէ
ամերիկահայ գրականութիւնը այդ երանելի տարիներուն իսկ դժգոհութիւններ կը պատճառէր, սրտեր կ’արիւնէր, ապա ինչպէ՞ս բնութագրել կամ
որակել սփիւռքահայ բովանդակ գրականութիւնը ԱՅՍՕՐ, «Նոր Գիր»ի ու
Բենիամին Նուրիկեանի օրերէն 75 տարի անց՝ յամի տեառն 2020 թուին…։
Նուրիկեանի ակնարկած Ծառը տապալած է ի հիմանէ. գետինը կը մնան
ազազուն քանի մը տերեւներ միայն…
Կը վերադառնամ դէպի Ծոփաց Աշխարհ, Խարբերդի շրջանը, արագ
նշումներ կատարելու համար Նուրիկեանի կենսագրութեան մասին։
Շուտով կ’անդրադառնամ արդէն, թէ հազիւ եօթը ամիս առաջ ամբողջացեր է գրողին ծննդեան 125-ամեակը, որովհետեւ Նուրիկեան աշխարհ
եկեր է Օգոստոս 1894-ին, Վարդավառի Կիրակին։
Ծննդավայր գիւղին՝ Հիւսենիկի, ծխական դպրոցէն ետք ուսումը շարունակեր է Խարբերդի Կեդրոնական վարժարանը, այնտեղ երեք տարի աշակերտելով գաւառական գրականութեան մեր սիրելի դէմքերէն Թլկատինցիին
(Յովհաննէս Յարութիւնեան, 1860-1915)։ Թլկատինցի, որ Խարբերդի ամէնէն համբաւաւոր ուսուցիչներէն մին էր այդ շրջանին, պատանի Բենիամինին հոգիին խորը ցաներ է հայ գիրի ու գրականութեան առաջին սերմերը,
նախաճաշա՛կը։
Մեծ Եղեռնէն երկու տարի առաջ, 1913-ին, տասնինը տարեկան Նուրիկեան կ’որոշէ Ամերիկա գաղթել՝ երէց եղբօր մօտ, գլխաւոր նպատակ ունենալով բարձրագոյն ուսման ձեռքբերումը։ Դիւրին ու հեզագնաց չ’ըլլար
սակայն ամերիկեան իր փորձառութիւնը,– օտար միջավայր, օտարոտի բարքեր ու խորթ կենցաղ, լեզուական դժուարութիւն, որոշ հոգեցնցումներ կամ
յուսախաբութիւններ։ Մեծ Եղեռնը ու անոր հետեւանքով իր ընտանիքի անդամներուն աքսորն ու կորուստը՝ իր կարգին։
Նոր Աշխարհի մէջ առաջին երեք տարիներուն Բենիամին կ’աշխատի իբրեւ հասարակ բանուոր։ Յետոյ, բարեբախտաբար, կը յաջողի մուտք գործել
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Նիւ Եորքի Գոլումպիա համալսարանը, հետեւելով գրականութեան, պատմութեան եւ ընկերաբանութեան ճիւղերուն։ Կը վկայուի հոնկէ 1921-ին,
պատուաբեր բարձրագոյն երկու տիտղոսներով՝ «Պսակաւոր արուեստից» եւ
«Մագիստրոս արուեստից»։ Իր աւարտաճառին նիւթը կ’ըլլայ «Արդի հայ
գիւղը»։
Հայերէնով գրել կը սկսի այդ նոյն տարիներուն, հետզհետէ մշակելով ու
զարգացնելով իր լեզուն։ Անգլերէնի տիրապետութիւնը կ’օգնէ իրեն՝ մտերմանալու ամերիկեան ու անգլիական դասական գրականութեանց։ Հայերէնի
կը թարգմանէ ու Հայ Կրթական Հիմնարկութեան հովանաւորութեամբ կը
հրատարակէ ամերիկացի հռչակաւոր երգիծագիր Մարք Թուէյնի (1835–
1910) «Իշխանն եւ մուրացիկը» վիպակը (Նիւ Եորք, 1930)։ Մինչ այդ, Թլկատինցիի Նախկին Սաներու Միութիւնը իրե՛ն կը վստահի նահատակ գրագէտին ամբողջական գործերուն խմբագրման ու հրատարակութեան ծանր
աշխատանքը։ Գործի կը լծուի ու պրպտումներու կը ձեռնարկէ տենդագին։
Մէջտեղ կու գայ փառաւոր գիրք մը, 1927-ին, Պոսթըն, «Թլկատինցին եւ իր
գործը» խորագրով։ Այս գիրքը թղթատողները կրնան վկայել, թէ Բ. Նուրիկեան իր երախտագէտ աշակերտի ամբողջ սիրտը դրած է հոն՝ պանծացնելու
համար տարաբախտ Թլկատինցիին գրական ու կրթական մեծղի վաստակը։
Ի՜նչ ուսուցանող ու երախտագէտ արարք։
1936-ին Նուրիկեան քանի մը ընկերներով մաս կը կազմէ Նիւ Եորքի
նորահաստատ «Նոր Գիր» գրական ամսաթերթի հրատարակչական մարմինին, Անդրանիկ Անդրէասեանի գլխաւորութեամբ։ Լման տարի մը կանոնաւորաբար հրատարակուելէ ետք՝ այդ ամսաթերթը կը դադրի։ Շուրջ երկուքուկէս տարի անց՝ «Նոր Գիր» կը վերերեւի հրապարակի վրայ, այս անգամ
իբրեւ «եռամսեայ հանդէս գրականութեան եւ արուեստի», Նուրիկեանի
անձնական ճիգերով եւ խմբագրութեամբ։ Ու կը տեւէ 16 տարի…։ Նուրիկեան թէ՛ հին ու նոր գրողներու հաւատարիմ խմբակ մը կը հաւաքէ իր հանդէսին շուրջ (Ամերիկայէն ու արտասահմանէն), թէ՛ գրական հարցեր կ’արծարծէ ու կը մեկնաբանէ մշտապէս, թէ՛ ալ իր ինքնագիր սիրուն պատմուածքներու շարքերը կը տպէ այնտեղ, շահելով ժողովրդականութիւն ու
սէր։ Իր քրտինքէն ու աչքի լոյսէն (նաեւ՝… գրպանէն) շա՛տ բան կու տայ
«Նոր Գիր»ին։ Ու երբ կը դադրի անիկա ակամայ 1954-ին, խմբագիրը
հպա՛րտ էր իր հունձքով։ Հոն կուտակած էր շուրջ 4000 էջ գրականութիւն եւ
արուեստ։ «՛՛Նոր Գիր՛՛ի հաւաքածոն կարող է գրական դատաստանի առջեւ
կանգնիլ ճակատաբաց», կը գրէր ան։
Ուրախալի է հաստատել, որ իր դադրեցումէն ճիշդ 30 տարի ետք, 1984ին, ամերիկահայ մտաւորական մը՝ Մարզպետ Մարկոսեան, վերակենդանացուց «Նոր Գիր»ի մարած յիշատակը ու անոր թանկագին հաւաքածոներէն ընտիր էջեր ժողվեց ծաւալուն հատորի մը մէջ ու լոյսին բերաւ («ՆՈՐ
ԳԻՐ եւ իր աշխատակիցները», Նիւ Եորք, Ս. Վարդան հրատարակչութիւն,
414 էջ)։
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Նուրիկեան իր պատմուածքները անդրանիկ հատորի մը մէջ կը ժողվէր
1937-ին, «Այգեկութք» վերնագրով։ Շուրջ 350 էջանի պատկառելի հատոր
մըն էր այս, որ լոյս պիտի տեսնէր Պոսթըն, իր գրչեղբօր՝ Յովհ. Աւագեանի
յառաջաբանով։ Ի շարս այլոց, Փարիզէն Արշակ Չօպանեանն ալ պիտի
չուշանար խանդավառ գրախօսականով մը ողջունելու այս հատորը ու զայն
սեպելու «գրական դէպք մը», Համաստեղի «Գիւղը» ժողովածուին չափ համակրելի ու արժէքաւոր (տե՛ս «Հայաստանի Կոչնակ» շաբաթաթերթ, Նիւ
Եորք, 5 Մարտ 1938)։ Իսկ Յ. Օշական Երուսաղէմի «Սիոն»-ին մէջ պիտի
արձանագրէր.«Նուրիկեանի այս հատորը այն ցանցառ գիրքերէն է, որոնց
գրուած չըլլալը ճշմարիտ, ու կրնամ պնդել, անփոխարինելի զրկանք մը
պիտի կազմէր արեւմտահայ գրականութեան ընդհանուր արդիւնքին մէջ»
(Դեկտեմբեր, 1938)։
Աւելի ուշ, Խորհ. Հայաստանն ալ պիտի գնահատէր ու պատուէր զինք՝
իրմէ տպելով երկու գիրքեր. նախ՝ «Պանդուխտ հոգիներ»ը, 1958-ին, որ
կ’ընդգրկէր Ա. գիրքին բովանդակութիւնը՝ նոր էջերով հարստացած (Պատրիկ Սելեանի յառաջաբանով ու 5000 տպաքանակով) եւ ապա, քսան տարի
ետք, «Կարօտ հայրենի»ն (1978)։ Վերջին երկու գիրքերը համակիրներու
բազմութիւն մը կը ստեղծէին իր անունին շուրջ՝ Հայաստանի տարածքին։
Նուրիկեան պաշտօնական հրաւէրով Հայաստան ալ կը հրաւիրուէր 1969-ին
ու կը մասնակցէր Թումանեանի ծննդեան 100-ամեակի հանդիսութիւններուն։
1959-ին, երբ Վահէ Հայկ լոյս կ’ընծայէր իր «Խարբերդ եւ անոր ոսկեղէն
դաշտը» 1500 էջանի յուշամատեան-պատմագիրքը, Բ. Նուրիկեան այնտեղ,
առանձին գլուխի մը տակ, կը վերագծէր իր ծննդավայր գիւղին՝ Հիւսենիկի, ամբողջ պատմութիւնը։
Նուրիկեան պարբերաբար կ’աշխատակցէր հայ մամուլին ալ,– «Հայաստանի Կոչնակ», «Պայքար», «Նայիրի», «Անի» եւ այլն։
Այսպէս, ան վաթսուն տարի ինքզինք կը ջերմացնէր գրականութեան
կրակով։
ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ

(Շար. 1)
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ

1915-Ի ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԱԿԱՆԱՏԵՍ՝
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՏՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ՅՈՒՇԵՐԸ

ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹԻՒՆ

- Ի՞նչ է անունդ, հարցուց Բերայի ոստիկանապետը, իր գրասենեակին
մէջ:
- Խաչատուր Տումանեան, պատասխանեցի:
- Հօրդ անունը...:
- Փիլոս:
- Ի՛նչ տեսակ Փիլոս, Փիլոս աղա՞ թէ Փիլոս Էֆէնտի:
- Ղամպուր (կուզ) Փիլոս կ’ըսէին մեր գիւղացիները:
- Ինչո՞ւ ղամպուր. շա՞տ կուզ էր հայրդ:
- Ոչ, շատ կուզ չէր, այլ քիչ կուզ էր:
Իմ ըսածներս արձանագրած էր թուղթի մը վրայ:
- Հոս ստորագրէ՛, եթէ ըսածներդ ճիշդ են, ըսաւ եւ իր գրիչը երկարեց:
- Ես գրել, կարդալ չեմ գիտեր: Մեր գիւղը դպրոց չկար:
- Հայրդ գրել, կարդալ չսորվեցո՞ւց:
- Ինքն ալ չէր գիտեր:
- Ի՞նչ կ’ընէր գիւղին մէջ:
- Երկաթագործ էր:
- Հարո՞ւստ էր:
- Մէկ զոյգ եզ եւ էշ մը ունէր:
- Այս տղային վար իջեցուր, հրամայեց ոստիկանին:
Ոստիկանը բանտարկեց զիս, նկուղի մը մէջ, որ զնտան կը կոչուէր: Այդ
զնտանին մէջ՝ հազիւ թէ նստած մարդ մը սեղմուէր: Հոն ոտքի կենալը անկարելի էր եւ օդի համար երեք փոքր ծակեր կային դրան վրայ: Ես շնչահեղձ
չըլլալու համար բերանս այդ փոքր ծակերէն մէկուն փակցուցած՝ երեք ժամ
հոն մնացի: Իսկ, Աբրահամը հոն մնաց հարցաքննութեան համար:
Երեք ժամ անց դարձեալ կանչուեցայ ոստիկանապետէն: Աբրահամը հոն
էր: Զինք ազատ արձակած էին: ճաշարան գացած եւ իր հետ բերած էր նոր
հագուստներս, վերարկուս, ունեցած դրամս, օրականներս եւ իրենց տուած
կէս ոսկին: Այս բոլորը ինձ յանձնեց, ոստիկանապետին ներկայութեամբ:
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- Քեզ երկիր պիտի ղրկեմ, կ’երթա՞ս, ըսաւ ոստիկանապետը:
- Կ’երթամ, պատասխանեցի՝ կարծելով թէ Սեբաստիա պիտի ղրկուիմ:
- Լաւ ուրեմն: Տա՛ր այս տղան, հրամայեց ոստիկանին՝ անոր թուղթ մը
յանձնելով:
Ոստիկանը զիս տարաւ Բերայի մէջ ուրիշ սենեակ մը: Սեղանի մը վրայ
նստած հինգ պաշտօնեաներ գրութիւններով զբաղուած էին: Երեք կողմի
պատերուն վրայ փակցուած էր հայ, յոյն, պուլկար, ռումանացի եւ ուրիշ
յեղափոխականներու նկարները եւ անոնց անունները տպագրուած նկարներուն վրայ: Անոնց մէջ կային ժեներալ Անդրանիկն ու ուրիշ հայ յեղափոխականներ:
Ես աւելի կարեւորութեամբ ու հետաքրքրութեամբ կը դիտէի ինծի
անծանօթ յեղափոխականներու նկարները՝ անոնց առջեւ կանգ առնելով եւ
սենեակին մէջ պտտելով:
20 վայրկեան յետոյ սեղանին շուրջը նստողներէն մէկը զիս կանչեց եւ
հարցուց.
- Ի՞նչ է այս՝ ձեռքիդ վրայ ձգածդ: Ինչո՞ւ հետդ առած ես:
- Հագած էի: Տաքցայ հանեցի:
- Հա՜, ես ալ կարծեցի թէ հեռու երկիր մը երթալու պատրաստուած ես,
ըսաւ եւ խնդաց, յետոյ ոստիկանին թուղթ մը յանձնելով՝ հրամայեց. «տա՛ր
այս տղան»: Երբ դուրս ելանք, տեսայ խումբ մը հայ երիտասարդներ կարգի
շարուած՝ չորսական հերթով, զիս ալ միացուցին այդ խումբին:
Կալաթա Սերայի բանտին առջեւ համրեցին ձերբակալուածներս՝ 223
հոգի:
Ոստիկան մը մօտեցաւ եւ ծոծրակիս ձեռքի հարուած մը տուաւ. գլխարկս գետին ինկաւ: Գլխարկս հաւաքեցի եւ ոստիկանին հարցուցի.
- Ինչո՞ւ առանց պատճառի կը զարնես ինծի:
- Սրիկանե՛ր, ըսաւ ոստիկանը, հայը բանտէն չի վախնար, հայը մահէն չի
վախնար եղեր: Ի՞նչ...: Կարծեցիք, թէ բանտը կամ մա՞հը ձեզմէ կը վախնան:
Հիմա մտի՛ր տեսնեմ հոս: Օձիքէս բռնեց եւ միւսներուն առջեւ տարաւ:
Այդ բանտին մէջ, օրը մինչեւ երեկոյ եւ գիշերը մինչեւ լոյս, հայ անհատներու անուններ կը կարդացուէր: Որու անունը որ կարդացուէր յարակից
սենեակ մը կը տարուէր: Տասը կամ քսան վայրկեան անգամ մը ուրիշ կալանաւորներու խումբեր եւս ներս կը բերուէին՝ յիսուն, հարիւր կամ աւելի մեծ
խումբերով, այնպէս որ միշտ ոտքի վրայ էինք: Հրմշտուք կար մնայուն նորեկներուն կամ կանչուածներուն տեղ բանալու համար:
Գիշերները իրարու կռթնած կը մրափէինք:
Ես ալ դուրս կանչուեցայ, երեք անգամ, երեք տարբեր սենեակներ, քըննութեան համար: Միշտ նոյն հարցումները եւ նոյն պատասխանները. կրկին
վերադարձ նոյն տեղը:
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Այդ բանտին մէջ երեք օր մնացի: Ուշադրութիւնս գրաւեց գեղադէմ
երիտասարդ մը, որ բնաւ չէր ճաշեր:
- Դուն ինչո՞ւ բնաւ չես ուտեր, հարցուցի:
- Թուրքերէն խօսէ հետս, ես հայ չեմ, Ալպանացի եմ:
- Քանի՞ տարեկան ես:
- 17 տարեկան:
- Քեզ ինչո՞ւ հոս բերած են:
- Ես ալ չեմ գիտեր: Ճամբան անցած ատենս ոստիկան մը զիս հոս բերաւ:
Երեք ամիսէ ի վեր հոս եմ: Անունս բնաւ չի կարդացուեցաւ, դրամս հատաւ,
իսկ հիմա սոված եմ:
Պատանիին խօսքերուն մէջ անկեղծութիւն կար: Ամէն տեսակ ուտելիք
կը ծախուէր ոստիկաններուն ձեռքով, իսկ ջուրը ձրի կը տրուէր պահանջողին:
Մէկ քիլօ հաց եւ երկու խաշուած հաւկիթ գնեցի պատանիին համար ու
եօթը դահեկան դրամ ալ տուի իրեն: Ճիշդ այդ պահուն իմ անունն ալ կարդացուեցաւ:
Դուրսի դրան առջեւ հայ կալանաւորներու խումբ մը կը սպասէր՝ ութական հերթով եւ իրարու ետեւէ շարքի շարուած: Երբ Ղալաթիոյ կամուրջին
տակի սրճարանները մտանք, երեկոյեան մութը սկսած էր: Հոն ալ անուանացանկեր կարդացուելով կարգ մը կալանաւորներ դուրս կը կանչուէին եւ
նաւ կը մտցնէին:
- Քանի՞ մարդ եղաւ նաւուն մէջ, հարցուց ոստիկանապետ մը:
- 225 հոգի, պատասխանեցին ոստիկանները:
- Այդ ճիշդ է, կրնաք մեկնիլ, հրամայեց քոմիսերը:
Քովս նստող հայ մարդուն մէկը ըսաւ.
- Անոնցմէ մէկ քանին լաւ կը ճանչնամ. զարգացած հայեր են, անշուշտ
միւսներն ալ զարգացած մարդիկ ըլլալու են՝ որ մեզմէ զատեցին եւ նաւ
նստեցուցին՝ ծով նետելու համար:
- Իսկ մենք ի՞նչ պիտի ըլլանք, ի՞նչ պիտի ընեն մեզի, հարցուցի:
- Անշուշտ հարսանիքի պիտի չտանին մեզ, եղաւ պատասխանը:
ԻՒՍԿԻՒՏԱՐԻ ԲԱՆՏԸ

Յաջորդ առաւօտուն կրկին ութական կարգի շարուած, մնացեալներով
տարուեցանք Իւսկիւտարի ոստիկանատան ներքնատունը: Ներս մտած ատեննիս մեզ համրեցին՝ 558 հոգի: Այդ ներքնատունը մէկ փոքրիկ պատուհան մը ունէր դուրսէն, որուն մէջ դրուած փոքրիկ ելեկտրական մեքենան
մեզի օդ կը մատակարարէր: Երկու ելեկտրական լամբեր ալ ներքնատունը
աղօտ կերպով կը լուսաւորէին:
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Մեզմէ առաջ ուրիշ կալանաւորներ ալ տարուած էին հոն, որոնք զանազան անկիւններ խումբերով նստած էին:
Ես ամէնուն քովէն շրջան մը ըրի՝ ծանօթ անձնաւորութեանց հանդիպելու համար: Բայց ի զուր, ոեւէ մէկուն չհանդիպեցայ: Ապա խումբի մը
քով գետինը նստայ: Հողը խոնաւ էր եւ ոչ ոք ծածկոց ունէր:
Ուրիշ մէկը նաեւ ամէնուն քով շրջելով եկաւ առջեւս կեցաւ եւ խնդրեց
քիչ մը ինծի հետ խօսիլ: Ընդառաջեցի փափաքին եւ ընկերացայ իրեն:
Տարաւ զիս խումբի մը քով, որ փոքրիկ ծածկոցի մը վրայ դրած էին հաց ու
պանիր եւ կը պատրաստուէին ուտելու:
- Ասիկա իմ խումբս է, ըսաւ ու շարունակեց, հրամմեցէ՛ք միասին
ճաշենք:
Ճաշէն ետք ինձ ծանօթացուց բոլորին:
- Ես Արթին, էրզիկացի եմ, Իւսկիւտարի բաղնեպանն եմ, 55 տարեկան:
Այս ալ վանեցի Աբրահամն է 21 տարեկան, Ամերիկա գացած էր աշխատելու
ե հիմա երկիր կը վերադառնար՝ հօրը խնդրանքով՝ ամուսնանալու համար:
Նաւէն ելածին պէս զինք բռնած, ամէն ունեցածը եւ դրամը ձեռքէն առած
ու հոս բերած են, միայն իր հագած հին հագուստները մնացած են վրան:
Այս ալ խարբերդցի Եղիան է: Քարափը բեռնակրութեան ատեն բռնած
են զինք եւ գրպանի ամբողջ դրամը առնելէն յետոյ հոս բերած են:
Այս ալ սեբաստացի..., այս ալ տիգրանակերտցի..., ատանացի... եւ
ուրիշներ: 13-ին հետ ծանօթացուց, որոնք բոլորն ալ առանց դրամի հոս
բերուած էին:
- Հիմա եկո՛ւր քիչ մըն ալ առանձին խօսինք: Այս բոլորը մեր եղբայրներն են՝ հայ եղբայրներ: Ես մինակ եմ եւ ասոնց ուտելիք ճարելու համար
կրնա՞ս դուն ալ քիչ մը մասնակցիլ ծախքերուն, քու կարողութեանդ չափով,
ի՛նչ որ կրնաս տալ, ի՛նչ որ խիղճդ կը թելադրէ այդ ըրէ:
- Կը մասնակցիմ, ըսի, բայց քիչ մը միայն:
- Քիչի կամ շատի խնդիր չկայ, քու կարողութեանդ համաձայն ըրէ, քիչն
ալ կը բաւէ: Այսուհետեւ մեզմէ մի զատուիր: Միասին կը ճաշենք:
Այդ բանտին մէջ մնացինք ութը օր: Ութերորդ օրուան գիշերը սեղան
մը դրուեցաւ բանտին մէկ անկիւնը, ուրիշ երկու ելեկտրական լամբեր եւս
զետեղեցին, որոնք զօրաւոր լոյս տուին մեզի:
Ներս մտաւ զիս ձերբակալող Կ. Պոլսոյ ընդհանուր ոստիկանապետը:
Աթոռին վրայ նստաւ ու սկսաւ ճառել.
- Մեր ողորմած թագաւորը ձեզ ալ ագարակներ պիտի ղրկէ՝ երկաթագործութիւն ընելու համար, որ երկրին հացը չպակսի: Նախ Իզմիդ պիտի
երթաք նաւով եւ հոն պիտի բաժնուիք զանազան ագարակներու մէջ: Իզմիդ
երթալու համար նաւու ծախք պիտի վճարէք, իւրաքանչիւրդ 25-ական դահեկան: Հիմա ով որ երթալ կ’ուզէ թող դրամը սեղանին վրայ դնէ եւ միւս
կողմը անցնի:
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Արթին վճարեց իր 13 հոգիներուն համար: Անոր հետեւեցան ուրիշներ:
Իսկ, մնացեալները դրամ չունէին: Դրամ չունեցող 222 հոգի համրեցին:
- Եթէ կ’ուզէք, ունեցողները չունեցողներուն համար ալ կրնան վճարել:
Ով որ ինչ կ’ուզէ այս տուփին մէջ թող դնէ:
Ժողովուրդէն դրամ ձգողներ եղան:
Ոստիկանապետը դրամը համրեց ու ըսաւ.
- 73 հոգիի համար կը բաւէ այս վճարուածը: Ուրեմն 73 հոգի ալ միւս
կողմը անցո՛ւր:
Այս տեսակի հանգանակութիւնը կատարուեցաւ 7 անգամ: Ամէն անգամ
ալ կամաւոր վճարողներ եղան: Ոստիկանապետին համրած դրամին հաշուով
միշտ ալ կը պակսէր ամէնուն համար: 7-րդ հանգանակութենէն ետք 37 հոգի
եւս մնացած էին:
Քոմիսերը հրամայեց կալանաւորներուն գրպանը խուզարկել: Մէկը
ունէր 33 դահեկան, ուրիշ մը՝ 20 եւ հերթականօրէն՝ 10, 5 կամ ոչինչ: Երիտասարդ մըն ալ միայն 2 դահեկան ունէր, երբ իր 2 դահեկանն ալ առին
սկսաւ լալ:
- Այդ 2 դահեկանը վերադարձուցէք իրեն. առէ՛ք ինձմէ, ըսի:
Դրամը վերադարձուցին:
- Այս հաւաքուած դրամը միայն 3 հոգիի համար կը բաւէ, ըսաւ, ուրեմն
միւսները հոս թող մնան:
- Ես երկու մարդու համար կը վճարեմ, ըսաւ մէկը, ուրիշ մըն ալ մէկու
մը, մէկն ալ ուրիշի մը:
Այսպէս ամէնուն համար ալ վճարուած եղաւ:
Բանտարկեալներէն մաս մը հոն մնացին: «Դուք ալ վաղուան նաւով պիտի մեկնիք», ըսաւ քոմիսերը:
Նաւ նստանք եւ վեց ժամ յետոյ հասանք Իզմիդ ու բանտարկուեցանք
պաշտօնատան մը ներքնատունը, ուր մեզ համրեցին 505 հոգի:
Թուղթ մը եւ գրիչ մը ձեռքին ներս եկաւ ծերունի ժանտարմա մը:
- Զաւակներս, եթէ ուտելու բան մը կ’ուզէք դրամը ինձ վճարեցէք, որ
բերեմ:
Պէտք ունեցողները դրամ տուին: Ան առած դրամը եւ իւրաքանչիւրին
պահանջքը՝ իր անունովը գրեց: Երկու ժամ յետոյ բոլոր գրածները անուններով կանչեց, բաժնեց եւ աւելորդ դրամն ալ վերադարձուց: Ոմանք ուզեցին իրեն աշխատանքը վարձատրել, բայց չընդունեց:
Այդ բանտին ներքնայարկը երկու պատուհան ունէր՝ երկաթ ձողերով ամրացուած, որ բակի մը վրայ կը բացուէր: 10 մեթր հեռու ուրիշ ներքնատան
մը պատուհանէն մեզի հետ խօսիլ սկսան երեք հայ երիտասարդներ: Անոնք
ըսին, թէ չորս օրէ ի վեր անօթի են: Բնաւ դրամ չունին: Ամէն գիշեր պանդոկի դրամ կը պահանջեն իրենցմէ եւ չունենալնուն պատճառով կը ծեծեն:
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Մեզմէ ոմանք քանի մը մեճիտ դրամ նետեցին իրենց:
- Եղբայրներ դրամ մի՛ նետէք, ամէն երեկոյ մեզ կը խուզարկեն եւ այդ
դրամը մեզմէ կ’առնեն:
Քանի մը հոգիներ հաց նետեցին, որ բնաւ իրենց չհասաւ:
(Իրենց անունները մեզի ըսին, բայց ես մոռցայ: Թէեւ գրած էի, բայց
կորսուեցաւ):
Երեք օր ետք մեզ յանձնեցին հինգ թուրք ժանտարմաներու, որոնք մեզ
առաջնորդեցին մինչեւ Պիլէճիկի երկաթուղային կայարանը: Այդ ժանտարմաները մեզի մարդասիրութիւն ցոյց տուին, մենք ալ մեր կարգին՝ հանգանակութեամբ մը վարձատրեցինք զիրենք:
Երեկոները կը բանտարկուէինք, իսկ առաւօտները ժանտարմաներու
հսկողութեամբ կը քալէինք, երբեմն կէս ժամ հանգստանալով: Բանտ
ըսածս, էշերու եւ ձիերու ախոռներ էին, որոնց դռները կը փակէին եւ պատուհաններուն առջեւ ալ զինուած պահակներ կը կեցնէին մինչեւ առաւօտ:
Այդ բանտերէն մէկուն սիւնին վրայ գրուած էր. «Արամ Տէրտէրեանը
ասկէ անցաւ, քալելով գոնեա երթալու համար, անկէ ալ անդին»: Արամ Տէրտէրեանը Եսայեան դպրոցի աշակերտ էր 14 տարեկան, մեր գիւղացին, որ
շատ կը սիրէի:
Կէս օրէն Պիլէճիկ հասանք: Մեզ յայտնեցին, թէ Գոնեա երթալու համար
կրնայինք երկաթուղիով երթալ, անշուշտ վճարովի, տոմսակը կ’արժէր 25
դահեկան՝ իւրաքանչիւր անձի համար:
Ամէնուն համար ալ տոմսակներ գնեցինք: Մեզ ընկերացող ժանտարմաները վերադարձան՝ մեզ շոգեկառք դնելէն յետոյ: Այդ շոգեկառքը փայտով
կը քալէր եւ շատ կամաց:
Կէս օրէն հասանք Գոնեայի կայարանը: Այդ կայարանին մէջ մեզ կը
սպասէր թուրք ոստիկանապետ մը՝ խումբ մը ոստիկաններով: Վակոնէն վար
իջած ատեն ոստիկանապետը իր երկսայրի սուրով երկու երիտասարդներուն
սրտին զարկաւ: Երկուքն ալ իրենց կռնակին վրայ գետին ինկան: Յետոյ իր
ոտքը անոնց կոկորդին վրայ կոխելով տասնեակ մը անգամներ իր սուրը
անոնց կուրծքին մխեց: Ապա անոնց հագուստներով իր սուրը սրբեց եւ մեզ
հրամայեց կարգի շարուիլ:
Ոստիկանները մեզ առաջնորդեցին զօրանոցի բակին դուռը: Նոյն ոստիկանապետը հոն էր: Այս անգամ ձեռքը ունէր մէկուկէս մեթր երկարութեամբ
թաց կաղնիէ փայտ մը:
- Հիմա մէկիկ-մէկիկ ներս մտէ՛ք, որ ձեզ համրեմ, ըսաւ:
Ոստիկանապետը մէկ առ մէկ մեզմէ իւրաքանչիւրին կռնակին փայտով
հարուածելով, բարձրաձայն կը համրէր: Համրեց մինչեւ 288 հարուածով:
Ապա դառնալով իր ոստիկաններուն, ըսաւ.
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- Ո՜ւֆ թեւերս փրթան: Յոգնեցայ: Մէջերնիդ զօրաւոր մէկը չկա՞յ, որ իմ
տեղս համրէ:
Ոստիկան մը յառաջացաւ, ձեռքի փայտը առաւ եւ սկսաւ նոյն ձեւով
համրել մինչեւ 555 անձ:
Ինձ հարուածելու ատենը՝ հարուածող փայտին ծայրը պատին զարնուեցաւ եւ ես ներս անցայ՝ առանց հարուածը ստանալու: Յետոյ, զօրանոցի մեծ
սրահին մէջ բանտարկելով՝ 200 քիւրտ զինուորներ ղրկեցին, մեզ ծեծելու
համար:
Զինուորները կը հարուածէին բռունցքով: Երիտասարդ զինուոր մը
ձախ թեւես բռնած կռնակիս կը հարուածէր:
- Ի՞նչու կը զարնես, հարցուցի:
- Մի՛ բարկանար եղբայրս, ձերիններն ալ Վանայ ճակատը մերիններուն
այսպէս կ’ընեն, ըսաւ եւ թեւս թողուց:
Այդ ծեծի գործողութիւնը տեւեց կէս ժամ: Զինուորները գացին եւ
յայտնուեցաւ քոմիսերը: Այս անգամ ձեռքը բռնած էր մտրակ մը:
- Դուրս ելէ՛ք ամէնքդ ալ, որ ձեզ պանդոկները տանիմ, հրամայեց:
Զօրանոցի պէտքարաններուն դուռը բացաւ եւ հրամայեց ներս մտնել:
Ձեռքի մտրակով կը հարուածէր, որ լաւ սեղմուին ոտքի վրայ: Պէտքարանները լեցուեցան եւ տակաւին ուրիշներ կային, որոնց մէջն էի ես: Պէտքարաններուն դուռը լաւ մը գոցելէ ետք հրամայեց որ մեզ տանին ներքնատունը:
Այդ ներքնատան մէջ 24 հայ երիտասարդներ կային. բոլորն ալ բոպիկ
ոտքերով: Հագուստ չունէին, այլ ունէին միայն մէկ շապիկ եւ մէկ անդրավարտիք: Մէկը իր շապիկին կէսը միայն ունէր: Անոնք երբ մեզ տեսան աւելի
տրտմեցան:
- Եղբայրնե՛ր, ըսաւ անոնցմէ մէկը: 24 օրէ ի վեր հոս ենք: Մեզ հոս բանտարկած են սովահար մեռցնելու համար: Ձեզ՛ ալ բերին իբրեւ մեզի բաղդակից:
- Գոնէ մեզ հանգիստ ձգէին, որ հանգիստ մեռնէինք, ըսաւ ուրիշ մը:
Ամէն երեկոյ ոստիկանները այս պանդոկին մէջ պառկելու վարձքը կ’ուզեն:
Նախ մեր դրամը առին, յետոյ կօշիկները, իսկ իւրաքանչիւր հագուստի
արժէքին գինովը մեզի հաց եւ ջուր տուին, ի հարկէ իրենց ճշդած արժէքով:
- Ամէնքս ալ երեք օրէ ի վեր բնաւ հաց կերած չենք, ըսաւ այն երիտասարդը, որ շապիկին կէսը միայն ունէր:
250 կրամնոց հաց մը ունէի. իրեն տուի: Միւսները հաց չունէին:
- Եղբայրնե՛ր, ըսաւ, կեցէ՛ք, այս հացը 24 հաւասար կտորներու բաժնեմ,
որ բոլորդ ալ ունենաք:
Հացը բաժնուեցաւ 24 մասի եւ իւրաքանչիւրը իր բաժինը ստացաւ:
Առաւօտ էր: Դուրս կանչուեցանք, 24 կիսամերկ երիտասարդներն ալ
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մեզի հետ եկան: Քոմիսերը իր ոստիկաններով մեզ առաջնորդեց շոգեկառքի
կայարանը եւ հրամայեց ներս մտնել: Անասուններու համար շինուած
վակոններ էին: Քոմիսերը իր ձեռքի մտրակով մեր երեսին կը հարուածէր՝
վակոնին մէջ լաւ մը սեղմուելու համար:
Այնպէս մը սեղմուեցանք, որ մեր ձեռքերը չէինք կարողանար շարժել:
Մեզմէ զատ երիտասարդներու ուրիշ խումբեր ալ բերուած էին: Վակոններուն մէջ ամէնուն տեղ չկար: Քոմիսերը հրամայեց, որ մնացեալները վակոններուն տանիքը ելլեն՝ պատահական մտրակի հարուածներ տալով անոնց
մարմնին:
Վակոններուն դռները եւ երկաթեայ փեղկերը փակուեցան: Ներսը շնչահեղձ ըլլալ սկսանք: Պաշտօնեաներուն աղաչեցինք, որ գոնէ պատուհանները
բացուին, բայց անօգուտ, ներսը նուաղողներ եղան:
Կէս գիշեր էր, շոգեկառքը կանգ առաւ: Պաշտօնեայ մը պատուհանները
բացաւ: Երկաթ ձողերուն մէջէն թարմ օդ ներս խուժեց: Պատուհանէն դուրս
նայող մարդ մը մեզի յայտնեց, որ շատ մը ուրիշ գաղթականներ կան
կայարանը:
Ես սկսայ պոռալ. Արա՜մ, Արա՜մ:
Հոս եմ, հոս եմ ըսելով եկաւ Արամը, բայց վակոնին մէջ տեղ չկար:
Ժողովուրդէն խնդրեցի որ ես դուրս ելլեմ եւ Արամը իմ տեղս գայ: Արամը
վեր քաշեցին իրենց թեւերուն վրայ, իսկ իմ դուրս ելլելս անկարելի եղաւ:
Շատ սեղմուեցանք, այնքան որ ոեւէ շարժում անկարելի դարձաւ:
Ըսած էի, մեր գիւղացին էր Արամ Տէրտէրեանը, որ ձերբակալուած էր
առանց դրամի, 15 տարեկան, Եսայեան դպրոցի աշակերտ: Արամը չտեսած
կը մտածէի, թէ ոտքով պիտի ճամբորդէր եւ կրնար այդ կողմերը հասած
ըլլալ, այդ մտածմամբ էր որ Արամ պոռացի:
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՏՈՒՄԱՆԵԱՆ

(Շար. 2)
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ԴՊՐԵՎԱՆՔ

90-ԱՄԵԱԿ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ

1930-ը յատկանշական թուական մըն է իւրաքանչիւր Դպրեվանեցիի
համար, որովհետեւ անիկա տարին է բոլորին հոգեհարազատ Դպրեվանքի
հիմնադրութեան: Հոգեմտաւոր, հայակերտ ու մշակութապահպան իր նկարագիրով ու առաքելութեամբ՝ Դպրեվանքը 90 տարիներէ ի վեր կը գործէ ի
փառս Աստուծոյ եւ ի հզօրացումն ազգիս հայոց:
Այս տարի Դպրեվանքի հիմնադրութեան 90-ամեակն է. սակայն, պայմաններու բերումով, չկարողացանք մեր ժողովուրդի զաւակներուն հետ վայելուչ կերպով նշել զայն:
Յայտնենք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Բերիոյ եւ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմերէն ներս, տարւոյս սկիզբը, ժողովըրդական հաւաքներով զանազան շրջաններու մէջ տօնախմբուեցաւ Դպրեվանքի 90-ամեակը: Յառաջիկային, եթէ պայմանները ներեն, այլ թեմերու մէջ
եւս պիտի նշուի Դպրեվանքի 90-ամեակը:
Վստահ ենք, որ իւրաքանչիւր հայ կը գիտակցի, թէ Սփիւռքի տարածքին, մանաւանդ Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք, մարդուժի պատրաստութեան մէջ որքա՜ն վճռական դեր ունեցած է Դպրեվանքը: Նոյն այս գիտակցութեամբ ու ոգիով, ան կը շարունակէ մարդու պատրաստութեան սըրբազան առաքելութիւնը։
«Հասկ»ի էջերուն վրայ յաջորդաբար լոյս պիտի տեսնեն Դպրեվանքի 90ամեակին նուիրուած յօդուածներ։
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի հիմնադրումի
90-ամեակը այսօր երեք թուականներ յուշեց ինծի, երբ «Հայ բանաստեղծութեան համացանց» կայքէջին վրայ կարդացի Աշոտ Գրաշիի (1910-1973)
«Հայաստան աշխարհ» բանաստեղծութիւնը։
1973-1974 տարեշրջանի Դպրեվանքի մուտքի քննութեան յայտարարութեան վերահասու դառնալով, մայրս զիս Անթիլիաս կը բերէ։ Տարին մի
քանի անգամ, դարձեալ մօրս առաջնորդութեամբ, Պուրճ Համուտէն Անթիլիաս եկած եմ` յատկապէս Ապրիլ 24-ի առիթով։ Այս անգամ կու գամ, մուտքի քննութիւնս յաջողութեամբ անցընելու պարագային, Անթիլիաս մնալու
համար։
Դպրեվանքի սրահին մէջ, Տեսուչ Արտաւազդ Սրբազանը նախ հաւաքաբար կ’ընդունի մեզ` խումբ մը մայրեր եւ տղաք։ Բարի գալուստի մի քանի
ընդհանուր քաղցր խօսքեր լսելէ ետք, մեր մայրերը բակ կ’ելլեն, իսկ տղաքս
կողքի դասարանը կ’երթանք եւ հոնկէ մէկ առ մէկ կը ներկայանանք Սրբազան հօր, նոյն սրահին մէջ։
Իմ կարգս կը հասնի։ Կը մտնեմ սրահ եւ ինքնավստահօրէն կը կանգնիմ
Սրբազան Հօր դիմաց։ Ան ամէն դասանիւթի մասին կը հարցնէ ինծի. նոյնիսկ արաբերէն գիրքէ մը հատուած մը կարդալ կու տայ. աւելի ուշ պիտի
իմանայի, թէ ան արաբերէն չէր գիտեր…։ Վերջապէս, «Պըճըլօ, երգ մը
երգէ» կ’ըսէ. եւ ես համարձակօրէն կը գոռամ «Հայաստան աշխարհ դու մեր
կարօտն ես…»։ Սրբազանը ականջները կը գոցէ եւ կիսաժպիտով մտիկ կ’ընէ։ Սրահէն դուրս ելլելէս ետք մայրս կը պատմէ, թէ երբ երգի ուժգին ձայնը
բակը կանգնած մայրերուն կը հասնի` մէկը միւսը գերազանցելու մարմաջով
իւրաքանչիւրը կը յարէ.- «Ի՛մ տղաս է»։ Մայրս կը վճռէ.- «Ո՛չ։ Ի՛մ տղաս է»։
Տասնհինգ այլ տղոց հետ կ’ընդունուիմ Դպրեվանք, եւ ութամեայ ուսումնական շրջանի աւարտին` մեր դասարանէն միայն ես կը մնամ։ Ութը
տարի, որուն հինգը Արտաւազդ Սրբազանին կարգապահ եւ մարդակերտ
տեսչութեան տակ ապրելու բախտաւորութիւնը կ’ունենամ, եւ կը սորվիմ
որ Հայաստանի կարօտը Ապրիլ 24-ի կողքին նաեւ Մայիս 28-ով կը յագենայ
ու Մաշտոցի հզօր լեզուն քրիստոնէական հաւատքին հայու ինքնութիւն կը
պարգեւէ` Հայր Գէորգէն զատ այլ հոգեւորականներու տողանցքով։
1986-1987 տարեշրջանին մուտք կը գործեմ Վանգուվըրի համալսարանի
աստուածաբանական բաժանմունքը։ Հարցաթերթիկ մը լեցնելու կը հրաւիրուիմ, ուր, այլ տուեալներու հետ, պէտք է նշեմ Alma Mater-ս` Ուսումնամայրս։ Կը գրեմ.- Armenian Seminary Catholicosate of Cilicia, AnteliasLebanon։ Է՜հ, Անթիլիասը ո՜ւր, Վանգուվըրը ուր. Դպրեվանքը ո՜ւր, Van-
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couver School of Theology-ն ուր։ Բայց, մէկ իրականութիւն անջինջ կը մնայ.
ո՛ւր որ ալ երթամ, ի՛նչ կրթարաններէ ալ անցնիմ, Դպրեվանքն է միակ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԱՅՐՍ։ Չափազանցած չեմ ըլլար, եթէ ըսեմ որ Անթիլիասի
Մայր Տաճարին մէջ աղօթած եւ Դպրեվանքի զանգակին ձայնը լսած իւրաքանչիւր թերաւարտ կամ շրջանաւարտ դպրեվանեցի նո՛յնը կը զգայ։ Դպրեվանքը միայն դպրանոց եւ վանք չէ. այլ` ստնտու մայր է, հոգիի եւ մտքի
կազմաւորում ջամբող մայր։ Եւ ոչ ոք չի՛ կրնար –արտօնուած չէ– իր մօր
հանդէպ ապերախտ ըլլալ։ Մենք –ես եւ սերնդակիցներս– որքա՜ն երջանիկ
պէտք է համարենք մենք զմեզ, որ մեր մայրերուն ընկերակցութեամբ մեր
Ուսումնամայրը առաջնորդուեցանք. 1930-ականներու տղաքը մայր եւ հայր
չունեցան, որ զիրենք Դպրեվանք բերեր։ Չմոռնանք. Անթիլիասի որբանոցը
մէկ օրէն միւսը Դպրեվանք չեղաւ։
2000-ին, Հռոմէն Պէյրութ վերադարձող օդանաւին մէջ, քովս կը նստի
հայ երիտասարդ մը, որ կը պատմէ թէ ինք միայն երկու շաբաթ Դպրեվանքի
սան եղած է. ան մայրը կարօտցած է եւ տուն վերադարձած։ «Բայց», կը
յաւելու, «այս երկու շաբաթը բաւեց, որ երկու բան դրոշմուի նկարագրիս
վրայ.– աղօթել եւ կարգապահ ըլլալ։ Չեմ կրնար մոռնալ ժամերգութիւնները եւ շարքի հրաւիրող Դպրեվանքի զանգակին ձայնը»։ Կեանքի ինչ ասպարէզ ալ ընդգրկած ըլլան, դպրեվանեցիներ մեծաւ մասամբ կը զատորոշուին իրենց նկարագրով, որովհետեւ աղօթքը եւ կարգապահութիւնը իրենց
էութեան մաս կը կազմեն։ Դարձեալ չմոռնանք. աղօթական եւ բարոյական
կեանքը առաւելաբար մեր մօրմէն` հայ մօրմէն –այս պարագային` Ուսումնամօրմէն– կը սորվուինք։
Ահաւասիկ երեք թուականներ, որոնք ուսումի եւ մօր անքակտելի կապը
կը հիւսեն Ուսումնամօրս 90-ամեայ տարեդարձին, երբ անհամար դէպքեր
(եկեղեցական արարողութիւններ, արտասանական մրցումներ, զուարթ երեկոներ, մարզական խաղեր, ամավերջի հանդէսներ) եւ անմոռաց դէմքեր (հոգեւորական եւ աշխարհական ուսուցիչներ, Հայ սփիւռքի զանազան համայնքներէն եկած ուսանողներ, Մայրավանքի պաշտօնեաներ, օտար եւ հայ
հիւրեր) այցի կու գան ինծի` յիշեցնելու համար, թէ Դպրեվանքով նաեւ իմ
եւ բազմաթիւ դպրեվանեցիներու արնոտ ու քարոտ ճամբաները ծաղկած են
հոգեւոր-ազգային ծառայական ածուներու մէջ, եւ կայտառ սրտով ու պայծառ մտքով կը շարունակենք նպաստել մեր ազգի քրիստոնէական հաւատքի
անմար պահպանումին եւ յաւիտենական փառապանծ երթին։
ՆԱՐԵԿ ԱՐՔ. ԱԼԵԷՄԷԶԵԱՆ
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Նոր իմն Մովսիսեան ծաղկեալ գաւազանով իր ժողովուրդը անապատի
ճամբով Մայրեաց երկիր առաջնորդող Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսի
աստուածաօծ կամքով պարուրուած, Արմաշեան Դպրեվանքէն շրջանաւարտ
Բաբգէն Բ. Աթոռակից Կաթողիկոսի լուսամիտ տեսիլքով սաղմնաւորուած,
դարձեալ Արմաշեան դպրեվանքէն շրջանաւարտ՝ ուսումնատենչ ոգին
մարմնաւորող Շահէ Եպիսկոպոս Գասպարեանի յանձնառութեամբ կեանքի
կոչուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Դպրեվանքը բազմահարիւր աշակերտներ դիմաւորած է իր շէնքի մուտքին արձանագրուած այս երկու խորիմաստ բառերով՝ «ԽՈՐՀԷ եւ ՄՏԻՐ»:
Համալսարաններ որքան որ կը մասնաւորուին իրենց ջամբած մասնագիտացեալ բարձր գիտութեամբ, նաեւ ուշագրաւ են իրենց նշանաբաններով,
այսպէս՝
Օքսֆորտի համալսարանը որդեգրած է՝ «Տէրը իմ լոյսս է».
Գոլոմպիա համալսարանը՝ «Քու Լոյսովդ պիտի տեսնենք լոյսը».
Հարվըրտ համալսարանը՝ «Ճշմարտութիւն».
Փրինսթըն համալսարանը՝ «Աստուծոյ պաշտպանութեամբ պիտի ծաղկինք».
Եէյլ համալսարանը՝ «Լոյս եւ Ճշմարտութիւն».
Ֆորտհըմ համալսարանը՝ «Իմաստութիւն եւ Գիտութիւն»:
Եւ ահա 1930 թուականին կեանքի եւ յոյսի եռամեծար ջահակիրները Հայոց ցեղասպանութեան մոխիրներէն վերյառնած Փիւնիկի կերպարով Լոյսի
նոր Օրրան՝ Անթիլիասի Դպրեվանքի ճակտին դրոշմեցին «Խորհէ եւ Մտիր»
խորախորհուրդ նշանաբանը, հրաւիրելով որ լոյսի, իմաստութեան, գիտութեան ու ճշմարտութեան փնտռտուքի ծարաւ աշակերտը գիտակից յանձնառութեամբ մտնէ նուիրական այս յարկէն ներս: Վստահաբար նախակրթարանէն շրջանաւարտ պատանին երբ ափ կ’առնէ Դպրեվանք, հեռու ծնողական
անմիջական խնամքէն, բացարձակապէս ատակ չէ ըմբռնելու այս նշանաբանին անհուն խորքը, սակայն Դպրեվանքը Աստուծոյ օրհնութեամբ եւ եկեղեցական ու աշխարհական ուսուցիչներու ծնողական գուրգուրանքով առլցուն՝ ամբողջ ութը տարիներ մարմնով, մտքով ու հոգիով սնուցանելէ ետք
աշխարհէն եկած դեռատի մանուկները, աշխարհին կը վերադարձնէ՝ որպէս
չափահաս երիտասարդներ, որպէսզի առաջնորդեն աշխարհը դէպի Աղբիւրը
լոյսին:
Այս հասկացողութեամբ, Դպրեվանքը ամէն բանէ առաջ իւրաքանչիւր
սանի համար նոր ընտանիք մը եղած է եւ կը մնայ որպէս այդպիսին, աւելի
ընդարձակ յարաբերական կեանքով ու պատասխանատուութիւններով, աս-
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տիճանաբար պատրաստելով զանոնք ազգի մեծ ընտանիքին մէջ որոշադրիչ
դերակատարութիւն ունենալու: Այո՛, ամբողջութեամբ նո՛ր Ընտանիք մը,
որ անդրանցնելով ընթացիկ ընտանիքի ինքնաբաւութեան նեղ սահմաններով շրջափակուած հասկացողութիւնը, սաները կը պատրաստէ ընդգրկելու
ծանօթն ու անծանօթը, նմանն ու աննմանը, սիրելին եւ ոչ սիրելին, հաւասար կերպով զանոնք առաջնորդելով Աստուծոյ ընտանիքի մաս կազմելու
գիտակցութեան:
Դպրեվանքը ընտանիք մը ըլլալով հանդերձ, է՛ մարդակերտման նուիրական հոգեմտաւոր կրթաօճախ մը: Ո՛չ մէկ կասկած որ իւրաքանչիւր դըպրոց կոչուած է կերտելու մանուկին միտքն ու նկարագիրը: Դպրեվանքի
իւրայատկութիւնը կը կայանայ անոր մէջ, որ դասարանի մէջ ստացուած
ուսումը ընդարձակուելով մատենադարանի մէջ գրքերու մտերմութեամբ,
օծուելով եկեղեցւոյ մէջ աղօթքով ու խունկով, եւ ջրդեղուելով եկեղեցական
սուրբերու ու ազգային հերոսներու տօնախմբութիւններով, ուսանողին ամբողջ էութիւնը կը պարուրէ հրաշալի զօրութեամբ մը: Ան կը քալէ նիւթականացած աշխարհի մէջ անանձնական մղումներով ու ոգեղէնի տուայտանքով: Կ’ապրի ներկան՝ շնչելով անցեալի թարմութիւնը, իմաստաւորելու
ապագան: Կը զրուցէ ժամանակակիցներու հետ, խորհրդածելով անցեալի
տիտաններու եւ թեւածելով գալիք սերունդներու հետ:
Այս ուղղութեամբ, Դպրեվանքի քայլերգի հետեւեալ խօսքը լաւագոյնս
կը բնորոշէ անոր քուրայէն դուրս եկած բիւրեղեայ հոգիներու տեսլականը.–
«Կրօնի հուրն եւ ազգի սէր՝զուգեակ իղձեր սերտ եւ սեռն ներշնչումի մեր
հոգւոց»: Այո՛, Դպրեվանեցիի կեանքին զոյգ բեւեռները կը կազմեն Քրիստոսով բոցավառած հաւատքի հուրն ու ազատատենչ Հայկ նահապետով հրկիզուած ազգին սէրը, որ առաւել եւս կենսաւորուեցաւ եւ տոկուն դիմագիծ
ստացաւ Ղեւոնդներու ու Վարդաններու «վասն Հաւատոյ եւ վասն Հայրենեաց» գոյապայքարով, եւ որպէս խորհուրդ սերունդէ սերունդ փոխանցուելով, կը կերտէ ու կը պայծառակերպէ մանաւանդ իւրաքանչիւր դպրեվանեցիի ինքնութիւնը եւ կը բանայ անոր առջեւ անծայրածիր հորիզոններ՝
ծառայելու «որպէս մշակ առանց ամօթոյ» (Բ.Տմ 2.15):
Տեսլականի կողքին Դպրեվանքի այլ առանձնայատկութիւնը եղած է
այն, որ մեր օրերուն դպրեվանեցիին անհատականութիւնը փորձառական
կեանքով կը կազմաւորէր՝ հետեւելու դասարանային տետրակի կողքին
տպուած «Դպրեվանեցիի առօրեայ կեանքի տասնաբանեայ»ին, որոնցմէ մէկ
քանին կը մէջբերեմ.- «Եղիր մաքուր եւ կանոնաւոր», «Խնամք տար այն բոլոր առարկաներուն, որ ձեռքիդ տակ են եւ կարգ ու կանոնով պահէ զանոնք:
Ամէն առարկայ իր տեղը դիր», «Որեւէ գործ լաւ սկսէ եւ լաւ վերջացուր:
Խելք եւ սիրտ դիր գործերուդ մէջ», «Գիտցիր վայրկեաններուդ յարգը»,
«Զուարթ եղիր», «Մի՛ զբաղիր ուրիշներու թերութիւններով, ճանչցիր քու
թերութիւններդ», «Վստահ եղիր ամէն գործի մէջ», եւ այլն: Անձնական փորձառութեանս պրիսմակէն դիտելով, խոր երախտագիտութեամբ կը հրճուիմ
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ո՛չ միայն յիշելով, այլեւ ցարդ հետեւելով գործնական այս պատուէրներուն:
«Տասնաբանեայ»ի կողքին աստիճանաբար սաներուն կը վստահուէին համեստագոյնէն մինչեւ բարձրագոյն աստիճանի պատասխանատուութիւններ:
Ինչ կը վերաբերի ստանձնած պաշտօններուս ընդմէջէն ձեռք ձգած անփոխարինելի փորձառութեանս, արդարեւ անգնահատելի է: Այսպէս՝ լուացարաններու մաքրութեան, հանդերձապահութեան, գրենական պիտոյից հոգատարութեան, տեսուչի սրճեփութեան, դպրապետութեան, լուսարարապետի ու մատենադարանապետի օգնականի պաշտօնները լաւագոյնս թրծած են
յետագայի աւելի վսեմ ծառայութեան ոգին, սորվեցնելով որ ընտիր կամ
արհամարհելի պաշտօններ չկան, այլ բոլորն ալ պիտանի են ընկերութեան
յառաջդիմութեան համար: Երբ ամենայն գիտակցութեամբ եւ ուրախ սրտով
լաւագոյնս կատարենք մեր ստանձնած պարտականութիւնը, պաշտօնը չէ որ
մեզ կը բարձրացնէ, այլ մե՛նք կ’իմաստաւորենք պաշտօնը. նաեւ կը ճշմարտուի Տէրունական խօսքը, թէ «Ով որ փոքր ծառայութեան մէջ հաւատարիմ
է՝ մեծին մէջ ալ հաւատարիմ է» (Ղկ 16.17):
Եւ վերջապէս՝ Դպրեվանքը ծառայութեան կողքին բացառիկ դարբնոց
մըն է նաեւ անձնուուիրութեան ոգիին, եւ դարբինները եղած են նոյնքան
անձնուրաց ուսուցիչներ, որոնք գիտակցելով թէ կը պատրաստեն ո՛չ միայն
զարգացած երիտասարդը, այլ՝ վաղուան Հովիւը, Դաստիարակը, Դպրապետը, հասարակական գործիչը եւ այլ ասպարէզներու մէջ գլխագիր Մարդը,
արուեստագէտի մը բծախնդրութեամբ կը քանդակեն Քրիստոնեայ Հայու
անկորնչելի արժէքները մատղաշ հոգիներուն մէջ: Երախտապարտ աշխատանք մը պիտի ըլլար պատշաճ հատոր մը ընծայել գերագոյն յարգանքի
արժանի այս խոնարհ հերոսներուն, որոնցմէ կ’ուզեմ առանձնացնել մէկ
քանին որոնք գործեցին ու անցան, սակայն անջինջ կնիք ձգեցին մեր պատանի հոգիներուն վրայ: Մեր սերունդի դաստիարակներու ոսկեայ օղակին
մաս կը կազմեն Գարեգին եպիսկոպոս Սարգիսեանը, որ գիտէր խանդավառել ու ներշնչել պատանի հոգիները՝ որպէսզի ամենայն վստահութեամբ
սաւառնին գիտութեան անհունին մէջ, Արտաւազդ Եպիսկոպոս Թրթռեանը՝
որ Մատենագրութեան սիրով կը յագեցնէր ծարաւ հոգիները, Մեսրոպ Վարդապետ Աշճեանը՝ որ ո՛չ մէկ ճիգ կը խնայէր դասարանային մեթոտիկ աշխատանքներով ու արտադասարանային ծրագիրներով կազմաւորելու վաղուան ղեկավարը, Զարեհ Վարդապետ Ազնաւորեանը՝ որ իր օրինակելի վարքով նախանձախնդրութեան կը մղէր իտէալով սաղմնաւորուած մատղաշ հոգիները, Պրն. Բիւզանդ Եղիայեանը՝ որ բազմատաղանդ վաստակին առընթեր ցմահ իր աշխատասիրութեամբ կը քաջալերէր ընթերցասիրութիւնը,
Պրն. Խորէն Գաբիկեանը՝ որ հիացում կ’առթէր իր հանրագիտարանային
ծանօթութեամբ, Պրն. Մուշեղ Իշխանը՝ որ հոգեբանութեան եւ մանկավարժութեան դասապահերով կը կռանէր մարդոց հետ յարաբերելու արուեստը,
Պրն. Եդուարդ Տասնապետեանը՝ որ Հայ լեզուի հանդէպ իր պաշտամունքով
բծախնդրութիւն կը պարտադրէր Ոսկեղնիկին հանդէպ, Պրն. Գէորգ Գան-
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տահարեանը՝ իր հերթին Դպրեվանքի շրջանաւարտ, որ հայրական ժպիտով
ու հոգածութեամբ բացը կը գոցէր ծնողական գուրգուրանքին: Օղակը
անվերջանալի է այն քաղցր յուշերուն որոնցմով Դպրեվանեցիներու կեանքը
կազմաւորուած ու հարստացած է, եւ որոնք որպէս անկողոպտելի ժառանգ՝
մաս կը կազմեն անոնց էութեան եւ ինքնութեան:
ԽՈՐՀԷ ԵՒ ՄՏԻՐ
Դպրեվանքի ճակտին արձանագրուած այս նշանաբանր չի վերջանար
Դպրեվանքի կեանքով, այլ ցմահ կ’առաջնորդէ եկեղեցական կամ աշխարհական ասպարէզ ընդգրկող որեւէ շրջանաւարտ կամ կիսաւարտ դպրեվանեցին՝ խոհականութեամբ առնելու իր պարզ կամ ճակատագրական բնոյթ
ունեցող քայլը, եւ մտնելու կեանքի խորախորհուրդ ծոցը՝ Արարչին օրինակով ստեղծագործելու Բարին, Գեղեցիկն ու Վսեմը:
ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԱՐՔ. ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

  

ՄԵՐ ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ

Դպրեվանք:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը՝ անուն, հասցէ, վայր, ուղի, որոշում, նպատակ
ու ինքնանուիրում արտայայտող: Այս բառին մէջ խտացած է ազգի մը
եկեղեցւոյ ապագան, անոր զաւակներուն հոգեկրթման դասընթացքը, հոգեւորական կազմաւորման գործընթացը, որուն յաջող արդիւնքով կ’աճի նոյն
եկեղեցւոյ հաւատացեալներու հոգւոյն մէջ բուսած ծիլը հաւատքի, հոգեկան արթնութեան առաջնորդելով զանոնք:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը, սակայն ճառագայթող եւ շողարձակ, որովհետեւ երէկուան կայծին խայծը՝ այդ պարզանուն պատանին իր կարկամող
լեզուով եւ թերի շարահիւսութեամբ, շուտով բոցի պիտի վերածուի անշէջ՝
Սուրբ Հոգւոյ եօթնարփեան շնորհքներով զարդարուած, ու ծաւալուելով
հրդեհէ հոգիները, աստուածային պատուիրաններուն համարձակ քարոզութեամբ, մաքրելով հաւատացեալ հոգիները Աստուծոյ արքայութեան վայել
բիւրեղութեամբ:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը, բայց ուսման ու գիտութեան վարար հոսքով
անդադար ընթացող գետի նման, գիրի ու դպրութեան գլգլացող երաժշտականութեամբ, ուր շարականը, ժամն ու պատարագը, սրբութեանց հետ հա-
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ղորդութիւնն ու Աստուածաշունչի պատգամները ջուրի կենսունակութեամբ կը յագեցնեն նախ ուսանողին եւ ապա պապակ ժողովուրդին հոգին:
Աւետարան, սկիհ ու խաչ, քշոց ու կերոն, բուրվառ ու կնդրուկ, պատանեկան
տարիքի բազմաշեղ զբաղումներու սին ժամավաճառութիւնը ոտնակոխելով, հեռանկարային ուրուագծումներ կը տաջեն մատաղատի սրտերու դեռ
փափուկ ու խտղտացող թաղանդին վրայ, հետագային անոնց իւրաքանչիւր
բա-բախումին հետ արիւն ներարկելու համար ազգի զաւակներու խոպան
հոգիներու լայնարձակ դաշտերուն: Անթիլիասի Դպրեվանքի նոյն դուռէն
դուրս եկան մարդիկ եւ դեռ կը շարունակեն գալ Պիքֆայայէն, բուրումնաւէտութեամբ շարժելու բուրվառներն իրենց զնգուն, ու նուագելու քշոցներն իրենց զնգզնգան, խորաններուն վրայ վեհ ու աստուածային: Նոյն դուռէն դուրս ելան եւ դեռ կու գան անոնք, բաշխելու հաղորդութիւնը աստուածաշնչեան պատգամին, 1700 տարիներու հնձանէն հոսող անապակ գինիի սկիհին մէջ թաթխելով նշխարհը բաղարջ, որ օծեալ ձեռքերով կը
մատուցուի հոգիներուն ծարաւի, անոնց վէրքերուն միակ մխիթարութիւնն
ըլլալով բալասանուած:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը, նաեւ մէ՛կ՝ իր նպատակով: Սան ու վանահայր,
աշակերտ եւ ուսուցիչ, դպիր ու սարկաւագ, քահանայ եւ վարդապետ, հսկիչ
ու տեսուչ սեւեռուած ունին իրենց արծուաբիբ հայեացքը հորիզոնին վրայ
միագիծ, ուր արեւուն ելեւմուտքի բոսորային հնոցին մէջ կը ձուլուի
աշխատանքը կազմաւորման ընթացքին, հոգիներուն պարզ ու լերկ, հասնելու համար նպատակին՝ ամբողջական նուիրումին: Եկեղեցւոյ զանգին ղօղանջը ձայնեղ, առաւօտ թէ երեկոյ լեռներուն վրայէն գեղասահ արձագանգով կ’իջնէ ցած, թրթռացնելու լարերը նորափթիթ հոգիներուն, որոնք շուտով վարպետ երաժիշտներ կը դառնան, Կոմիտասի ճպոտի շարժման յօժարակամ խոնարհեցնելով իրենց խրոխտ վիզը նորաբոյս:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը, բայց հասկ է լեցուն, իննսունամեայ գլուխով
խոնարհ, խոհական, որու ձողունին վրայ իրենց նիզակներով կանգնած բանակի քաջարի զինուորները շուտով կ’անդամագրուին զինուորեալ Միաբանութեան, երեսուն, վաթսուն եւ ութսուն քաջ գումարտակներով, մարտահրաւէրի սպասողական դիրքով, սկսելու իրենց ծառայական պայքարին:
Ջաղացքի երկանաքարին տակ աղացուող իւրաքանչիւր հատիկը սակայն,
հացաբոյր պարկին մէջ խտանալով հին ալիւրի սրբամաղ զանգուածին հետ,
երկնանձրեւ եղեամով խմորելու է աւելի մեծ զանգուածները հաւատքի,
տէրունական մարմնին պէս ընծայուելու համար զոհասեղանին:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը, որ 1930 թուականին արտաբերուեցաւ շրթներէն սուրբ ու մաքուր՝ տառապակոծ Հայրապետին՝ Տ.Տ. Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսին: Նոյն բառը յոյսով երեքկնեցին Տ.Տ. Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոսն ու առաջին վերատեսուչը՝ Հայր Շահէն: Նոյն բառն էր
որ թաւալեցաւ ու ծաւալեցաւ ձիւնագնդակի պէս, իննսունամեայ սահանքով
դարձդարձիկ, առաքելութեան ուղին հարթելով իր առջեւ: Մեր ազգի ծա-
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ռայութեան կարեւորագոյն բնագաւառներուն հասնելու իր մեծաթափ ընթացքին մէջ, ան չխնայեց նոյնիսկ ձիւնին մէջէն իրենց գլուխը ցցած տատասկներուն սրածայր, որոնք ճզմուեցան դէպի առաքելութիւն վազող աշխուժ ոտքերուն տակ շրջանաւարտներուն: Ուռճացած գործը անուրանալի
փաստերով կը մեծարէ այսօր հիմնադիրներուն յիշատակը: Միաժամանակ
նոյն գործին շարունակութիւնը ինքնին կը պատուէ զայն շարունակող բազմաթիւ անձերուն, մինչեւ ազգիս Հովուապետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին անունը փառապանծ:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը, ձուլարանն այս վսեմ, ուր կաղապարի նոյն
ամանին մէջ պիտի հոսի ոսկին հողախառն եւ անզուտ, մաքրուելով կոփուելու համար դաստիարակութեան մուրճին տակ, եւ ի վերջոյ մամլակի
գլանէն անցնելէ ետք՝ գրեթէ ուղղած իր գլխաւոր թերութիւնները, պատրաստ պիտի ըլլայ յղկուելու քննադատութեան դաժան խարտոցով, իր վրայ
ընդունելու համար բարձրարուեստ փորագրութիւնը Հայ եկեղեցւոյ պատմութեան, որու ժամանակակից դրուագներուն անպայման մաս պիտի կազմէ
ինքը՝ նորընծան:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը, բայց մե՛ր Դպրեվանքն է այն, իր իւրայատկութեամբ եւ հարազատ տան գուրգուրոտ միջավայրով սիրելի: Դասարանին,
գրասեղանին ու գրատախտակին կերպարանափոխումը չի՛ կրնար անոր
ոգիէն նուազեցնել դոյզն մասնիկ մը լոյսի: Սաներու արծաթափայլ երազներուն մարմին տուող աղօթքը երկնառաք, մշտաբարբառ մաղթանք է անոնց
շրթներուն վրայ մեքենագրուող, որոնք կարճ ժամանակ ետք պիտի կնքուին
ժողովրդային բարի վկայութեանց եւ դրուատիքի զմրուխտագոյն կնիքով:
Այս վկայագիրը անգիր յատուկ վաւերաթուղթ է, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի շրջանաւարտ հոգեւորական սպասաւորներուն թէ աշխարհական գործիչներուն տրուող իբրեւ գնահատանք:
Մէ՛կ բառ է Դպրեվանքը, որ իր տարբեր սերունդներու շրջանաւարտները կը պահէ իրարու շղթայուած՝ «սիրտ ի սիրտ եւ ձեռն ի ձեռն» մէ՛կ
օղակով ամրապինդ, աւելի սեղմելու համար մեր հոգեւոր ու մշակութային
հարստութեանց պահպանութեան ու ծաղկման շուրջը երիզող ոսկեշղթան
հայկական:
ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ
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ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ԿԵԱՆՔԸ ԴՊՐԵՎԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ

ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Երեքշաբթի, 23 Յունիսի երեկոյեան ժամը 6-ին, Դպրեվանքի Ուսուցչական Կազմը գումարեց իր տարեվերջի ժողովը:
Բացման աղօթքէն ետք, Դպրեվանքի Տեսուչ՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ.
Թինքճեան բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն եւ ընդհանուր արժեւորում մը կատարեց 2019-2020 տարեշրջանի զանազան երեսներուն անդրադառնալով: Խօսելով տարեշրջանի զանազան մարտահրաւէրներուն մասին,
Տեսուչ Հայր Սուրբը դիտել տուաւ, թէ որքան բախտաւորութիւն եղաւ
յարաբերաբար այլ դպրոցներու եւ հաստատութիւններու՝ մնալ Դպրեվանքէն ներս եւ շարունակել ուսումնակրթական տարեկան ծրագիրը, շնորհիւ
ուսուցիչներու ճիգերուն: Ապա, ուսուցիչներ հերթաբար արտայայտուեցան
առցանց ուսումնառութեան դրական եւ ոչ հեզասահ կամ հաղորդական
բաժիններուն մասին, եւ յաջորդ օրակարգով անցան սաներու դասարանային
եւ անհատական քննարկման:
Ժողովի աւարտին ծափահարութեամբ գնահատանքի արժանացան վաստակաւոր ուսուցիչներ, որոնք կը հեռանան Դպրեվանքի Ուսուցչական Կազմէն:
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ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ
ՈՒ ԱՆՈՆՑ ԾՆՈՂՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

Ուրբաթ, 26 Յունիսի երեկոյեան, Դպրեվանքի շրջափակէն ներս, Ն.Ս.Օ.
Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս մտերմիկ հանդիպում մը ունեցաւ Դպրեվանքի
սաներուն ու անոնց ծնողներուն հետ:

Հանդիպումը սկիզբ առաւ Դպրեվանքի Տեսուչ՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ.
Թինքճեանի բարի գալուստի խօսքով, որմէ ետք ան խօսքը փոխանցեց
Վեհափառ Հայրապետին, որ ողջունելէ ետք Դպրեվանքի սաներն ու անոնց
ծնողները, հակիրճ կերպով խօսեցաւ «Քորոնա» ժահրին ու ներկայ աշխարհին դժուար պայմաններուն մասին եւ շեշտեց Դպրեվանքի կարեւորութիւնը
սփիւռքահայութեան կեանքէն ներս: Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը, Իր
օրհնութիւնը փոխանցեց եւ գնահատեց տեսչութեան կատարած աշխատանքները եւ անոնց տարած հոգատարութիւնը՝ մանաւանդ այս դժուար
պայմաններուն մէջ:
Վեհափառ Հայրապետին հետ հանդիպումէն ետք, ծնողներ եւ սաներ
հիւրասիրութեան սեղանի մը շուրջ միասնաբար լաւ ժամանակ անցուցին։
ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

Հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին,
Հինգշաբթի, 25 Յունիսին, Դպրեվանքի «Բրաբիոն Տումանեան» հանդիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրե-
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վանքին 2019-2020 կրթական-ուսումնական տարեշրջանի ամավերջի հանդէսն ու վկայականաց բաշխումը՝ ներկայութեամբ Դպրեվանքի մեծ ընտանիքին:
Դպրեվանքի քայլերգի երգեցողութենէն ետք, բացման խօսքով բեմ բարձրացաւ Դպրեվանքի հսկիչ՝ Հոգշ. Տ. Տաճատ Վրդ. Աշըգեան: Ապա, Դպրեվանքի «Արմաշ» երգչախումբը փունջ մը երգեր հրամցուց ներկաներուն, որմէ
ետք աւարտական դասարանին անունով ուղերձ արտասանեց՝ Բարշ. Գրիգոր
Սրկ. Արապաթլեան:
Ուղերձին յաջորդեց դաշնակի նուագ՝ անձնական մշակումով իրարու
միացած քանի մը հայկական եղանակներ եւ դասական հայկական երաժշտական կտորներ: Նուագներէն ետք Դպրեվանքի «Արմաշ» երգչախումբը երգեց
Դպրեվանքին 90-ամեակին նուիրուած նոր մաղթերգ մը, որուն խօսքն ու
երաժշտութիւնը գրած էին Դպրեվանքի աւատրական երկու Սարկաւագները:
Գեղարուեստական բաժնի աւարտին, Դպրեվանքի տեսուչ՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեան ընթերցեց տեսչական հետեւեալ տեղեկագիրը.Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Գերշ., Գերպ. եւ Հոգշ. Միաբանակից Հայրեր
Արժ. Քահանայ հայրեր, Բարշ. Սարկաւագ եւ Կիսասարկաւագներ, սիրելի ժառանգաւոր սաներ, յարգելի ուսուցիչներ, Տիկնանց Խորհուրդի անդամներ, ծնողներ ու հարազատներ:
1930 Հոկտեմբերի նախօրեակին, ծերունազարդ Երանաշնորհ Տ. Սահակ
Բ. Խապայեան Կաթողիկոս, Աթոռակից՝ Երանաշնորհ Տ. Բաբգէն Կիւլէսէրեան Կաթողիկոս եւ յատուկ առաքելութեան համար Կաթողիկոսարան կանչուած միաբան՝ Գերպ. Տ. Շահէ Ծ. Վրդ. Գասպարեան երրորդութիւնը, քաջ
գիտակցելով օտարութեան մէջ նոր հայրենիք կերտելու հրամայականին, ձեռնարկեցին սփիւռքի նոր Հայրենիքը հիմնել Անթիլիասի աւազոտ ծովեզրին:
Երրեակ հիմնադիրներուն առաջնահերթ կարեւորութիւն տուած մարզը
Աստուծոյ տան շինութենէն ետք՝ անոր մէջ ծառայող ու ժողովուրդին հովութեամբ զբաղող նուիրեալ սպասաւորներ պատրաստելու առաքելութիւնն էր: Օտար հողի վրայ սակայն յուսադրիչ ապագայատեսիլ բառերով
Աթոռակից Կաթողիկոսը կը գրէր «Օտար աստղերու տակ ենք, Կիլիկիա
ո՜ւր, Անթիլիա՛ս ուր... շէնքերու այս ընդարձակ ամայութիւնները վաղը պիտի ոգեւորուին դպրոցականներու ապագայ երազներով եւ տեսիլներով: Կաթողիկոսութեան ջի՛ղն է Դպրոցը, իսկ ոգին՝ Եկեղեցին. վաղը երկուքն ալ
իրականութիւն պիտի ըլլան» (ԲԱԲԳԷՆ ԱԹՈՌԱԿԻՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ): Ահա
այդ մտահոգութեան որպէս յագեցում՝ 1930-ին հիմնուեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը, որպէս մարդակերտ ու հայակերտ
հաստատութիւն մը, ուրկէ ծառայութեան ոգի ու Աստուածային քաղցր
լուծ առած հոգեւոր թէ ազգային գործիչներ դուրս եկան՝ հիմնելու սփիւռք-
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եան սիւները, կերտելու օտար ափերու վրայ պարտադրուած նոր հայ ինքնութիւնը եւ պահպանելու Կիլիկեան մշակութային ու եկեղեցական աւանդութիւնը:
90 տարի շարունակ իր հիմնադիրներուն տեսլականին հաւատարիմ ու
առաքելութեան հնազանդ այս դարբնոցը հոգիներ կերտեց, մարդիկ պատրաստեց եւ արդարօրէն դարձաւ «Սփիւռքի Պահպանութեան Մայր»ը, ուրկէ
ազգի զաւակներ գացին եւ փարատեցին «խաւարն անգիտութեան» ի սփիւռս
աշխարհի:
Վեհափառ Տէր, Ձեր հայրական խնամքը վայելող Դպրեվանքը 2019-2020
տարեշրջանին հետեւեալ գործունէութիւնն ու պատկերը ունեցաւ: Թոյլ
տուէք որ ամփոփ կէտերու մէջ բոլորին պարզեմ մեզի յանձնուած գործին
իրավիճակը:
1) Տՠոմ՜ժ՜ձ ժ՜ակ

Նախորդ տարուան հսկիչ Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. Նաճարեանին կողքին,
Տեսչական Կազմիս այս տարեշրջանին միացան Հոգշ. Տ. Տաճատ Վրդ. Աշըգեան (նախապէս հոգեւոր հովիւ Ֆրէզնոյի համայնքին) եւ Հոգշ. Տ. Յակոբ
Աբղ. Եագուպեան (Դպրեվանքի նախորդ տարեշրջանի աւարտականներէն):
Երեք հսկիչներէ բաղկացած կազմը տարեշրջանի բազմազան դժուարութիւններուն ընթացքին իրենց շունչը դրին աշխատանքին մէջ եւ անդուլ
կերպով տքնեցան ուսումնակրթական առողջ տարեշրջան մը իր աւարտին
հասցնելու:

312

ՀԱՍԿ

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020

Հոգեշնորհ միաբանակից եղբայրներ, Դպրեվանքէն ներս ձեր սպառած
իւրաքանչիւր յոգնութեան կաթիլին դիմաց թող Աստուած հարիւրապատիկ
հատուցէ Իր երկնային շնորհքներով: Ձեր վարձքը կատար ըլլայ:
2) Ոսոճսռմ՜ժ՜ձ ժ՜ակ

Քառորդ դարէ ի վեր, Դպրեվանքի Ուսուցչական Կազմը իր գլխուն վրայ
ունի ուսուցչապետ Վեհափառ Հայրապետը, որ յաճախակի առիթներով
Դպրեվանքի ուսուցիչներուն կը յիշեցնէ ոգի եւ դաստիարակութիւն փոխանցելու հրամայականը՝ եկեղեցւոյ ու ազգի ապագայ սպասաւորներու
առողջ կազմաւորման ի խնդիր:
Տարեշրջանին Ուսուցչական Կազմիս միացան հետեւեալ անդամները:
- Գերշ. Տ. Շահան Արք. Սարգիսեան (Գրաբար), Գերշ. Տ. Շահէ Արք.
Փանոսեան (Կիլիկիոյ Կաթողիկոսաց Պատմութիւն), Հոգշ. Տ. Տաճատ Վրդ.
Աշըգեան (Նոր Կտակարան), Հոգշ. Տ. Անդրանիկ Աբղ. Քիւրիւմեան (Եկեղեցական Երաժշտութիւն), Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. Եագուպեան (Հին Կտակարան եւ Ծէս), Տիար Վաչէ Թազեան (Մատենագրութիւն) եւ Տիար Վարուժան
Թէնպէլեան (Հայ Գրականութիւն):
- Առողջական եւ այլ պատճառներով Ուսուցչական Կազմէն այս տարի
հրաժեշտ կ’առնեն վաստակաւոր ուսուցիչներ՝ Տիար Կարօ Յովհաննէսեան,
Տիար Ժիրայր Դանիէլեան եւ Օրդ. Գեղանի Էթեէմէզեան: Աղօթող ենք, որ
ձեր ցանած սերմերուն տասնապատիկ արդիւնքը կը քաղէք ձեր աշակերտներուն ապագայ իրագործումներուն ընդմէջէն:
Ուսուցչական Կազմը եւս Լիբանանի ցոյցերուն եւ Քորոնա ժահրի պատճառած վերիվայրումներուն ստեղծած խոչընդոտներու դէմ յանդիման գալով, ունեցաւ իր դժուարութիւնները: Սակայն արդի աշխարհի ընծայած համակարգչային եւ համացանցային դիւրութիւններուն շնորհիւ, Դպրեվանքը
նուազագոյն չափով զոհեց իր կրթական ծրագիրը եւ կարելի է ըսել, որ
ուսուցիչներուն գործակցութեան շնորհիւ Դպրեվանքը կարողացաւ առցանց
եւ հեռակայ դրութեամբ շարունակել դասընթացքը:
3) Ոսո՜ձճխճսդզսձ

Վերջին տարիներու թուային պատկերին նման, այս տարի եւս Դպրեվանքը իր տարողութեան գրեթէ կէսին չափ սաներ ունեցաւ: Դպրեվանեցիներու ընդհանուր թիւն էր 29: Ընծայարանական 12 սան իսկ Ժառանգաւոր 17 սան:
Հարկ է նշել, որ սաներու թիւի նուազումին պատճառը ուրիշ տեղ պէտք
չէ փնտռել, քան յստակ իրականութիւնը, թէ Միջին Արեւելքի, ի մասնաւորի Լիբանանի եւ Սուրիոյ մէջ Հայութեան թիւի պատկերը նոյնը չէ ինչ
որ էր 5-10 տարի առաջ:
Սակայն ինչպէս Ձերդ Սրբութիւնը յաճախ կը յիշեցնէ, թիւէն աւելի
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որակն է կարեւորը: Մենք եւս նոյն սկզբունքին հաւատացող՝ փոքրաթիւ
սակայն որակաւոր ընտրանի մը ունեցանք անցնող տարեշրջանին: Աղօթող
ենք, որ ծնողներ փութան օգտուելու այս մարդակերտ դարբնոցի ակնյայտ
դաստիարակչական առաւելութիւններէն եւ մեր տրամադրութեան տակ
դնեն մատղաշ սերունդներ, որպէսզի սփիւռքեան բոլոր մարտահրաւէրներուն դիմաց կանգնող՝ լաւապէս պատրաստուած սերունդներ ունենանք ապագային:
4) Հճ՞ՠսճջ ժՠ՜ձտ

Արտասովոր պայմաններով լեցուն այս տարուան ընթացքին եկեղեցական ու հոգեւոր երեսը երբեք չանտեսուեցաւ: Առաւօտեան եւ երեկոյեան
ժամերգութիւնները պարտաճանաչութեամբ կատարուեցան եւ Կիրակնօրեայ պատարագներու երգեցողութիւնը միշտ կանոնաւոր կերպով մատուցուեցաւ առցանց կամ ֆիզիքապէս ներկայ հաւատացեալներուն:
Քորոնա ժահրին դէմ պայքարելու պետական օրէնքներուն հնազանդելով, որոշ շրջան մը Կաթողիկոսարանի Կիրակնօրեայ պատարագները դիտելը նոր փորձառութիւն մը եղաւ Դպրեվանքին համար, որ առցանց հետեւեցաւ պատարագներուն, մեղմ ձայնակցելով շարականներու երգեցողութեան:
5) Ձՠշձ՜՟ջճսդզսձձՠջ

Ժառանգաւոր եւ Ընծայարանական սաներու տեսական եւ գործնական
ծիսական պատրաստութեան աւարտին, այս տարի եւս տեղի ունեցան դըպրաց, կիսասարկաւագաց եւ սարկաւագաց ձեռնադրութիւններ:
Ժառանգաւոր երկու սաներ դպրութեան կարգին արժանացան: Ընծայարան Ա. ընծայարանի երկու սաները կիսասարկաւագութեան իսկ Բ. Ընծայարանի երեք կիսասարկաւագները՝ Սարկաւագութեան կարգին բարձրացան:
6) Ոսոճսկձ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտ

2019-2020 տարեշրջանը բնականոնէն տարբեր առօրեայ եւ մթնոլորտ մը
պարտադրեց Լիբանանի տարածքին, որմէ անմասն չմնաց Դպրեվանքը: Տարեշրջանի սկիզբը ժողովրդային ցոյցերուն պատճառով ապա 2020 տարուան
Փետրուար ամիսէն ետք համաճարակի պատճառով փակուեցան ուսումնական կեդրոններ՝ աշակերտներու, ծնողներու եւ կրթական մշակներու ապահովութեան սիրոյն: Մենք եւս որոշ շրջան մը մեր աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն ապահովութեան ի խնդիր ստիպուեցանք փակ պահել Դպրեվանքը, սակայն շուտով վերադարձանք մեր առօրեային, առանց աշակերտը հեռացնելու գիրքէն ու գրասեղանէն:
Քորոնա ժահրի ահազանգային օրերուն, կրկին երբ ամէն մարդ դատա-
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պարտուած էր ինքնամեկուսացմամբ զրկուելու ընթացիկ առօրեայէն, Դըպրեվանքը միայն մէկ ամիս փակ մնաց: Մատենադարանի աշխատանքը, անհատական ընթերցանութեան ազատ ժամերը, խաղը եւ այլազան զբաղումները գունազարդեցին Դպրեվանքեան առօրեան եւ ինքնամեկուսացման
ծանր մթնոլորտէն ու ճնշումէն հեռու պահեցին աշակերտութիւնը: Յայտնենք, թէ նոյնիսկ այս շրջանին հեռակայ դրութեամբ պարտականութիւններ
կը տրուէին աշակերտներուն, որպէսզի դասանիւթերէն ամբողջութեամբ
չկտրուին եւ գրական աշխատանք մը ունենան անպայման:
Համաճարակի եւ յետ-ինքնամեկուսացման շրջանին, Դպրեվանքը իր
ուսումնական կեանքը շարունակեց կանոնաւոր կերպով: Առցանց դասընթացքներով կամ շաբաթական դրութեամբ աշակերտներուն յանձնուած
ընթերցանութեան, վերլուծումի, հարցում-պատասխաններու եւ պարտականութեանց ձեւով տրուած դասերով, Դպրեվանքի ուսումնական կեանքը
նոր ձեւով սակայն իր տարեկան ծրագրին իրագործման հաւատարիմ մնալով՝ շարունակեց դասընթացքը եւ նուազագոյն չափով տուժեց:
Նորաձեւութեանց հետեւելով եւ ուսուցիչներուն գործակցութեան
շնորհիւ Դպրեվանքը յաջող ուսումնակրթական տարեշրջան մը բոլորեց՝
առանց զրկելու աշակերտները ուսումէ եւ դպրոցական կեանքէ:
● Շ՜ջճսձ՜ժ՜ժ՜ձ Ոսոճսկձ՜շճսդզսձ
Հայկազեան Համալսարանին հետ գործակցաբար, Դպրեվանքը այս տարի
ձեռնարկեց շարունակական ուսումնառութեան ծրագրին, որ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան երիտասարդ Միաբաններուն համար յատուկ
պատրաստուած էր Տիկ. Շաղիկ Խիւտավէրտեանին կողմէ, որ կամաւորաբար ծրագրաւորեց եւ դասերը պատրաստեց ու փոխանցեց ամէն շաբաթ տեղի ունեցող հանդիպումներուն: Հոգե-ընկերային հարցերու եւ յարաբերութիւններու զանազան երեսներուն անդրադարձող այս ծրագիրը եղաւ ինքնաքննութեան եւ հարցերու արժեւորման իւրայատուկ զէնք մը, որ վստահաբար օգտակար կը դառնայ հոգեւոր ծառայութեան մէջ:
● BT չժ՜հ՜ժ՜ձ
Գործակցաբար Կաթողիկոսարանիս Խաչեր Գալուստեան Մանկավարժական կեդրոնին հետ, Դպրեվանքը այս տարի նաեւ համաձայնութիւն մը
գոյացուց, որ Դպրեվանեցիներուն տրամադրելի կը դարձնէ Լիբանանի
պետական արուեստից վարժարանի վկայականը (BT): Պետութեան կողմէ
տարւոյս պայմաններուն պատճառով յետաձգուած ծրագիրը յաջորդ տարեշրջանին պիտի պատրաստէ սաները Դպրեվանքի դասարաններուն մէջ,
որպէսզի անոնք կարենան պետական քննութեանց դիմելով արժանանալ պետական ճանաչողութիւն ունեցող համազօր վկայականի:
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7) Աջպ՜՟՜ո՜ջ՜ձ՜հզձ

Թէեւ այս տարեշրջանի ընթացքին պտոյտներ կատարելն ու սրբավայրեր
տեսնելը հնարաւոր չէր, սակայն տարւոյս արտադասարանային երեսը նոյնքան եւ աւելի խանդավառութիւն ստեղծեց Դպրեվանեցիներուն մօտ:
Ցոյցի եւ ժահրի օրերուն, Տեսչութիւնս աշակերտութեան տրամադրութեան տակ դրաւ խաղի համար 12 համակարգիչ եւ այլ տեսակի խաղի գործիքներ, որոնցմով աշակերտութիւնը զուարթ ժամեր ունեցաւ անձրեւոտ
օրերուն:
Ուսանողական Խորհուրդին եւ Տեսչութեան կազմակերպութեամբ, նաեւ
զանազան առիթներով տեղի ունեցան «զուարթ երեկոյ» եւ խմբային դաշտային խաղեր: Այս խաղերը առիթ ընծայեցին ծածուկ ձիրքերու դրսեւորման եւ յայտնաբերման, եւ խմբային աշխատանքի կարեւորութիւնը շեշտելու սաներուն մօտ:
8) Հճսձլտ

2019-2020 տարեշրջանի աւարտական դասարանի երկու սաները, որոնք
Դպրեվանքեան մթնոլորտին մէջ 8 տարիներ ուսանեցան եւ պատրաստուեցան, աճեցան ու ընտելացան, այժմ իրենց ապագայ երազներուն եւ ծրագիրներուն հետապնդման համար կը ձեռնարկեն խորացնել իրենց ուսումը
եւ որպէս աշխարհականներ շարունակել իրենց երթը՝ Դպրեվանքը տանելով
իրենց հետ այնտեղ, ուր ժողովուրդը կարիքը ունի իրենց ծառայութեան
կամ տաղանդին: Նաեւ Կաթողիկոսարանիս քահանայից պատրաստութեան
յատուկ դասարանի ուսումը կ’աւարտէ մէկ թեկնածու:
Սիրելի աւարտականներ, դուք Դպրեվանքէն սնեցաք, կազմաւորուեցաք
եւ թռչիլ սորվեցաք: Ժամանակն է, որ դուք այլեւս թեւ առնէք ու սաւառնիք
դէպի նոր հորիզոններ, միշտ յիշելով թէ ձեզ ծնող ու սնող Դպրեվանքը
ինչպիսի մարդ կերտած է ձեր մէջ: Մնացէք հաւատարիմ պատկերը ձեր
անձերուն եւ ձեր նկարագրով վեհ պահեցէք Դպրեվանքի դրօշը:
9) Ակՠ՜ժձՠջ

2020 տարին պէտք էր ըլլար իւրայատուկ տարի մը, նշելու Դպրեվանքի
հիմնադրութեան 90 ամեակը եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին ընտրութեան եւ օծման 25 ամեակը: Պայմաններու բերումով թէեւ չկարողացանք
արժանավայել կերպով նշել Դպրեվանքի ամեակը, սակայն մեր յարատեւութեամբ եւ անդուլ աշխատանքով փորձեցինք արդարութիւն ընել Դպրեվանքին նկատմամբ:
Վեհափառ Տէր, Դպրեվանքի վերջին 25 տարիներու պատմութենէն անմասն չմնացիք դուք եւ անկէ առաջ եւս միշտ մաս կազմած էք Դպրեվանքի
մեծ ընտանիքին: Աւելի քան 50 տարուան ձեր ծառայական տարիներուն
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մեծամասնութեան ընթացքին եղած էք ուսուցիչ եւ 25 տարի ուսուցչապետ
Դպրեվանքին՝ անխախտ ճշդապահութեամբ ամէն Չորեքշաբթի այցելելով
ու դասաւանդելով Դպրեվանքի սաներուն եւ հանդիպում ունենալու Տեսչական կազմերուն հետ: Ձեր բազմազբաղ առօրեային մէջ Դպրեվանքին տածած ձեր ուշադրութիւնն ու կարեւորութիւնը ոչ թէ միայն Կրօնական ժողովներու օրակարգերէն յստակ են, այլ նաեւ ձեր յաճախակի հեռաձայնային
թէ առցանց հետաքրքրութենէն: Հայրական հոգածութեան տիպար մը հանդիսացաք մեր բոլորին համար, մանաւանդ տագնապալից եւ վտանգաւոր
այս օրերուն, երբ Դպրեվանք ձեր այցելութեամբ մեզ յուսադրեցիք Դպրեվանքին առողջ ու ապահով միջավայր մը ըլլալը անդրադառնալ տալով:
Վեհափառ Տէր, ընդունեցէք մեր որդիական երախտագիտութիւնը եւ
շնորհաւորութիւնները ձեր ընտրութեան եւ օծման 25 ամեակին առիթով:
Աղօթող ենք, որ գալիք օրերը մեզի առիթ կու տան արժանավայել կերպով
նշելու զոյգ ամեակները, որպէսզի ժողովուրդի զաւակներու մասնակցութեամբ նաեւ անդրադառնանք Ձերդ Սրբութեան եզակի իրագործումներուն
եւ ներդրումին Դպրեվանքեան անցնող քառորդ դարու պատմութեան մէջ:
10) Շձճջի՜ժ՜էզտ

Փառք ամենակարող Աստուծոյ, որ տարի մը եւս բոլորեցինք անվտանգ,
մանաւանդ այս տարուան անհանգիստ ու անհանդարտ վիճակին մէջ: Շնորհակալութիւն Վեհափառ Տէր, որ ամէն ճիգ ի գործ դրիք որպէսզի Դպրեվանքի սեղանէն պատառ մը հաց չպակսի: Շնորհակալութիւն Դպրեվանքի
հսկիչներուն, որոնք գիշեր ցերեկ յոգնեցան այս դժուարին օրերուն եւ
բազմաթիւ դերակատարութիւններով օգնեցին Դպրեվանքեան կեանքը անպակաս պահելու որեւէ բանէ: Շնորհակալութիւն նաեւ Ուսուցչական Կազմի
հոգեւորական եւ աշխարհական ուսուցիչներուն, որոնք առցանց եւ հեռակայ դրութեամբ շարունակեցին դասաւանդել ցոյցերու թէ ժահրի օրերուն:
Շնորհակալութիւն Տիկնանց Խորհուրդին, որ զանազան միջոցներով օգտակար եղան Դպրեվանքին այս տարի եւս: Շնորհակալութիւն մանաւանդ
ծնողներուն եւ հարազատներուն համբերութեան եւ վստահութեան, որոնք
ամիսներ շարունակ զրկուեցան իրենց զաւակները տեսնելէ: Շնորհակալութիւն բոլոր Դպրեվանքի բարեկամներուն եւ բարերարներուն, որոնք միշտ
կը մտածեն Դպրեվանքին ու Դպրեվանեցիին մասին:
Այժմ, գնահատելու համար աշխատասէր սաներուն ուսումնական ճիգը՝
անցնող մի քանի տարիներու սովորութեամբ, պիտի յայտարարենք եւ պարգեւատրենք Դպրեվանքի 2019-2020 կրթական տարեշրջանի առաջին երեք
բարձրագոյն նիշերը ապահոված աշակերտները:
Դպրեվանքի 2019-2020 տարեշրջանի երրորդ բարձրագոյն նիշը ապահոված է՝ Աբրահամ Սրկ. Տէկիրմէնճեան (88.10), երկրորդ բարձրագոյն նիշը՝
Տեմիս Սրկ. Այվազեան (88.17), առաջին կը հանդիսանայ՝ Գրիգոր Սրկ. Արապաթլեան (88.96)։
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Վերջապէս, ան բեմ հրաւիրեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը, որպէսզի կատարէ շրջանաւարտներու վկայականաց բաշխումը եւ փոխանցէ իր
Հայրապետական պատգամը: Նորին Սրբութիւնը իր խօսքին մէջ անդրադառնալով Դպրեվանքի 90 տարիներու ընթացքին իրագործած առաքելութեան, ըսաւ. «Դպրեվանքը սրբավայր մըն է, որովհետեւ Քրիստոսի փոխան-

ցած առաքելութեան կենսաւորումն է որ կ’ապահովէ ու նոր առաքեալներ կը
պատրաստէ»: Աւարտին, ան իր գնահատանքը յայտնեց Դպրեվանքի Տեսչութեան, ուսուցչական կազմին եւ բարերարներուն։ (Նճջզձ Սջ՝ճսդՠ՜ձ ըրոտզձ
ըպ՜ռճսկգ պՠո բն 249-251)։
Հանդիսութիւնը իր աւարտին հասաւ «Կիլիկիա» մաղթերգի երգեցողութեամբ:
«ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ»Ի ԹՌՉՆԻԿՆԵՐԸ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Երկուշաբթի, 20 Յուլիսին, «Թռչնոց Բոյն»ի աշակերտները, գլխաւորութեամբ տեսուչ՝ Գերշ. Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի, այցելեցին Դպրեվանք։ Դպրեվանեցիներն ու «Թռչնոց Բոյն»ի աշակերտները միասնաբար
ունեցան իրենց նախաճաշը, որուն աւարտին, Դպրեվանքի տեսուչ՝ Հոգշ. Տ.
Պօղոս Վրդ. Թինքճեան իր ողջոյնի խօսքը ուղղելով, բոլորին լաւ ժամանց ու
բարի օր մաղթեց:

Նախաճաշէն ետք, Դպրեվանքի սարկաւագներուն կազմակերպութեամբ
սկիզբ առին բացօթեայ խաղերը: Ապա, անոնք շրջեցան Ս. Աստուածածին
Վանքի համալիրի շրջափակը ու աւելի մօտէն ծանօթացան Վանքի զանազան
բաժանմունքներուն եւ ի մասնաւորի Դպրեվանքին:
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Կէսօրուան ճաշի ընթացքին, Սրբազան Հայրը իր սրտի խօսքին մէջ
շնորհակալութիւն յայտնեց Դպրեվանքի Տեսչութեան եւ դպրեվանեցիներուն՝ իրենց կազմակերպած հաճելի ու զուարճալի օրուան համար:
Երեկոյեան, դպրեվանեցիներն ու թռչնիկները միասնաբար մասնակցեցան Ժամերգութեան, որուն ընթացքին անոնք առիթը ունեցան միասնաբար աղօթելու, շարականներ երգելու եւ սաղմոսասացութիւն կատարելու։

ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ԱՅՑԵԼԵՑ
ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ

Երեքշաբթի, 28 Յուլիսին, Ս. Աստուածածին Վանքի վեհարանին մէջ,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի Տիկնանց Յանձնախումբին, գլխաւորութեամբ՝ Դպրեվանքի տեսուչ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեանի։ Յանձնախումբը կը բաղկանայ հետեւեալ անձերէն.- Տիկ. Թամար Տէր
Պետրոսեան, Տիկ. Սիլվա Սիսլեան, Տիկ. Մարօ Թազեան, Տիկ. Սիլվի Ագիլեան եւ Տիկ. Ալին Գէորգեան։

Այցելութեան գլխաւոր նպատակն էր շնորհաւորել Վեհափառ Հայրապետի գահակալութեան 25-ամեակը։ Այս առիթով, Նորին Սրբութիւնը իր ջերմ
գնահատանքը յայտնեց յանձնախումբին՝ անցնող տարուան ընթացքին Դըպրեվանքի սաներուն նկատմամբ ցուցաբերած հոգածութեան եւ զանազան
ծրագիրներու օժանդակութեան համար։
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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

§ԸՆԴԴԷՄ ԵՀՈՎԱՅԻ ՎԿԱՆԵՐՈՒՆ¦

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութեամբ եւ Հիւսիսային Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու Արեւմտեան Թեմի մեկենասութեամբ,
Անթիլիասի Մայրավանքի տպարանէն լոյս տեսաւ
«Ընդդէմ Եհովայի Վկաներուն» հատորը՝ մեր Ս. Աթոռին միաբաններէն հոգելոյս Տ. Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի աշխատութեամբ։
422 էջերէ բաղկացած գործը կը սկսի յիշեալ բաժանմունքի վարիչ՝ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեանի
յառաջաբանով, ուր կը ներկայացնէ գիրքին կենսական
կարեւորութիւնը՝ ընդգծելով, որ առանց Աստուածաշունչին յայտնած վարդապետական ճշմարտութիւններուն, Աստուած անծանօթ կը մնայ մեզի եւ, հետեւաբար, հարկ է ճշմարտութիւնները ճանչնալ, իւրացնել
եւ անոնցմով ապրիլ։
Հոգելոյս Սրբազանը կը ներկայացնէ «Եհովայի
վկաներ» եզրը, աղանդին ծագման հոլովոյթն ու աշխատելադաշտը, քարոզարշաւի մեթոտաբանութիւնը՝ վաղ
ժամանակներէն մինչեւ վերջին շրջանը։ Յաջորդող բաժինները՝ «Եհովայի՞ Վկաներ, Թէ Ստութեան Վկաներ»,
«Ամենասուրբ Երրորդութիւն. Պատասխան Եհովայի
Վկաներու», «Եհովայի Վկաներու Այլափոխուած Աստուածաշունչը», «Ճշմարտութիւնը Եհովայի Վկաներու
Մասին», կը սկսին ներածականով եւ կը շարունակուին
ենթախորագիրներու բաժնուած մանրամասն նկարագրութիւններով եւ վերլուծումներով՝ հիմնուած Սրբազանին ուսումնասիրութիւններուն եւ հարուստ աղբիւրներու վրայ, որոնք ցանկագրուած են հատորին աւարտին։
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ
25-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Այս տարի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական ընտրութեան եւ օծման 25-ամեակն է: Այս առիթով յատուկ ծրագիրներ մշակուած էին Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս՝ նշելու ու արժեւորելու Նորին
Սրբութեան 25 տարիներու ծառայութիւնը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ճամբով՝ հայ ժողովուրդին, Հայ Եկեղեցւոյ ու Հայաստանին:
Նոյնպէս հանդիսութիւններ տեղի պիտի ունենային թեմերէն ներս: Սակայն, նկատի ունենալով համաճարակի ստեղծած կացութիւնը, բոլոր ձեռնարկները յետաձգուեցան:

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

Հետեւելով մեր եկեղեցւոյ աւանդութեան, Կիրակի, 28 Յունիսին,
Անթիլիասին Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ,
յընթացս Ս. եւ Անմահ Պատարագին, տեղի ունեցաւ Հայրապետական
Մաղթանք:
Մաղթանքէն ետք, պատարագիչ՝ Գերշ. Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանը տուաւ հետեւեալ քարոզը.- §Սիմովն Յովնանու, սիրե՞ս զիս։
- Այո՛ Տէր, եւ դու գիտես զի սիրեմ զքեզ¦: (Յհ 21.15-19)
- §Ցո՛յց ինձ ճանապարհ յոր եւ գնացից¦: (Սղ 142[143].8)
Յետ յարութեան՝ առաքեալներու հետ իր վերջին հանդիպումին,
մէկ կողմէ տատամս-կոտութեան եւ միւս կողմէ ինքնավստահութեան
երկու բեւեռներուն միջեւ տուայտուող Պետրոս Առաքեալին, մեր Տէրն
ու Փրկիչը Յիսուս Քրիստոս կը հարցնէ.
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- §Սիմո՛ն, Յովնանի՛ որդի, կը սիրե՞ս զիս ասոնցմէ աւելի¦:
- §Այո՛, Տէ՛ր¦, կը պատասխանէ Պետրոս, §դուն գիտես որ կը սիրեմ
քեզ¦:
- §Արածէ՛ իմ գառնուկներս¦, կ’ըսէ Յիսուս, եւ դարձեալ կը հարցնէ.
- §Սիմո՛ն, Յովնանի՛ Որդի, կը սիրե՞ս զիս¦:
- §Այո՛ Տէ՜ր¦, կը պատասխանէ Պետրոս, §դուն գիտես որ կը սիրեմ
քեզ¦:
- §Արածէ՛ իմ ոչխարներս¦, կ’ըսէ Յիսուս անոր: Եւ երրորդ անգամ
կը հարցնէ.
- §Սիմո՛ն, Յովնանի՛ որդի, կը սիրե՞ս զիս¦:
Պետրոս կը տրտմի, որովհետեւ երեք անգամ, Յիսուս նոյն հարցումը հարցուցած էր իրեն, թէ՝ §կը սիրե՞ս զիս¦, եւ այսպէս կը պատասխանէ.
- §Տէ՛ր, դուն ամէն ինչ գիտես, եւ գիտես թէ կը սիրեմ քեզ¦:
Յիսուս Պետրոսին կ’ըսէ.
- §Արածէ՛ իմ ոչխարներս¦:
Մարդկային պարզ տրամաբանութեամբ արտայայտուած եւ աշխարհի մէջ գործածուած ամէնէն դիւրին արտայայտութիւնն է §կը
սիրեմ¦ը, բայց միաժամանակ իր մէջ գաղափարներու շտեմարան մը
ունի, որովհետեւ սիրելու համար պէտք է լսել, վստահիլ, ներել եւ
զոհուիլ։
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Քրիստոսի Եկեղեցիին ծառայող իւրաքանչիւր սպասաւոր կը սիրէ
իր Տէրը, որովհետեւ Անիկա զօրութիւն է, վէմ, ամրութիւն եւ փրկիչ։
Քրիստոսի Եկեղեցիին սպասաւորող իւրաքանչիւր ծառայ կը սիրէ
իր Տէրը, որովհետեւ անիկա պարիսպ է, վահան, փրկութեան զօրութիւն ու բարձր աշտարակ։
Եւ որովհետեւ Պետրոս Առաքեալին վիճակուած էր փրկութեան
յոյսին փառաբանութիւնը, Ի՛նք պիտի ըլլար բոլորիս համար սրբութեամբ ապրելու հրաւիրող Աստուծոյ ձայնը։ Ի՛նք էր որ հրաւիրեց մեզ
ապրելու իբրեւ Աստուծոյ ծառայ։ Յորդորեց Արդարութեան համար
չարչարուիլ, Աստուծոյ կամքին համաձայն ապրիլ, Աստուծոյ շնորհքներուն բարի տնտեսներ ըլլալ, Քրիստոսի համար չարչարուիլ, ի վերջոյ խոնարհութեամբ եւ արթնութեամբ ապրելու համար մռնչացող
առիւծը ինք իսկ էր, անոր համար ալ երբ Տէրը հարցուց իրեն թէ՝ «Կը
սիրե՞ս զիս», Պետրոս պատասխանեց. «Տէ՛ր, դուն ամէն ինչ գիտես, եւ
գիտես թէ կը սիրեմ քեզ»: Այն ատեն, երբ Քրիստոս հրահանգեց արածել իր ոչխարները, բոլոր ժամանակներու, բոլոր մեծութիւններուն
նման Պետրոս առաքեալն ալ խնդրեց Տիրոջմէն ըսելով. §Տէ՜ր, ցո՛յց
ինձ ճանապարհ յոր եւ գնացից¦:
Աստուած ցոյց տուաւ ծառայութեան եւ առաքելութեան այդ
ճամբան, որ գլխիվայր խաչելութեամբ պսակուեցաւ, բայց, մինչ այդ,
այդ ճամբան ինչե՜ր չտեսաւ, ի՜նչ յաջողութիւններ, ի՜նչ հրաշքներ…
հռոմէական ամբողջ կայսրութիւնը սասանեցաւ, կայսրը թողաց…
որովհետեւ այդ ճանապարհը գծուած էր Քրիստոսի արիւնով, լուսաւորուած էր Քրիստոսի շնորհքով եւ հարթուած Քրիստոնէական հաւատքով։
Պատմութեան ընթացքին Քրիստոնէական ընդհանրական եկեղեցւոյ բոլոր սուրբ հայրերն ալ քալեցին այդ ճամբով։
Այդ ճամբայէն քալեցին նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ Սրբազան Հայրապետներն ու ծառաները, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչէն սկսեալ, մինչեւ Սահակ Պարթեւ, Շնորհալիներէն մինչեւ Գրիգորներ։
Այդ ճամբան երբեմն առաջնորդեց դէպի մահուան Գողգոթա, երբեմն Յարութեան լեռ։
Այդ ճամբան երբեմն եղաւ ցաւալից, երբեմն երջանկալից, երբեմն
մռայլ, մութ, մահաստուեր ու երբեմն զուարթ, պայծառ եւ յուսալից։
Բայց յստակ է, որ իր պատճառած վէրքերով ու ցաւերով իսկ, այդ
ճանապարհի ուխտաւոր Հայրապետները իրենց Միաբաններով քալեցին… քալեցին ձե՛ռք-ձեռքի՛, սի՛րտ-սիրտի՛, ուխտաւո՛րաբար, Գողգոթա հասնելու վճռակամութեամբ եւ յարութեան բացուելու հաւատքով։
Աստուծոյ ցոյց տուած ճամբաներէն քալող իւրաքանչիւր ուխտաւոր հոգեւորական եղաւ Աստուծոյ օրհներգութիւնը ներբողող նուագա-
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րան, այդ նուագարանները երբեմն լսուեցան առանձին, տխուր, երբեմն եղան քառեակ, քիչ մը աւելի պայծառ, երբեմն եղան սենեկային,
քիչ մը աւելի ուժեղ իսկ երբեմն ալ վերածուեցան համանուագի
(symphony) որուն իւրաքանչիւր ղեկավարը եղաւ ուրոյն, յատուկ իր
ոճով, իր համոզումներով եւ իր ղեկավարման ձեւով։
Այսօր հաւաքուած ենք յիշելու Աստուծոյ ցոյց տուած ճանապարհէն
քալելու կոչուած եւ այդ ճանապարհէն քալողներուն հովուապետ դարձած, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Սուրբ Աթոռի Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետի Կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման
25-ամեակի երջանկալից եւ օրհնաբեր օրերը։
Այդ օր, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը, §Նոր Առաքելութեան Սեմին¦
էր։
Սուրբ Էջմիածնի՝ Գարեգին Ա. Կաթողիկոսի, Երուսաղէմի՝ Թորգոմ
եւ Պոլսոյ՝ Գարեգին Պատրիարքներու, Միջ-Եկեղեցական եւ Միջ-կրօնական Հոգեւոր Պետերու, Լիբանանի Նախագահին, տեղացի եւ օտար
դիւանագիտական ղեկավարներու ներկայութեան, Անթիլիասի նուիրականացած այս սուրբ հողին վրայ, երկինքէն անգամ մը եւս, բայց
այս անգամ աւելի հզօր պիտի լսուէր Տիրոջ ձայնը, «Արամ, ծառայ
Յիսուսի Քրիստոսի, կը սիրե՞ս զիս»: Վեհափառը այդ օր չորրորդ
անգամն ըլլալով իր ժողովուրդի զաւակներու ներկայութեան պիտի
ըսէր. «Տէ՛ր, դուն ամէն ինչ գիտես, եւ գիտես թէ կը սիրեմ քեզ»: Այդ օր
Աստուած հրահանգեց Վեհափառին, ըսելով. §Արածէ՛ իմ ոչխարներս¦:
Իսկ երբ Կաթողիկոսական տեղապահին ձեռամբ ստացաւ Սուրբ
Գրիգոր Լուսաւորչի Հովուապետական Գաւազանը, Հայոց Նորաօծ
Հայրապետը հրեղինացած իր պայծառակերպ վիճակին մէջ, Մովսէսին
նման՝ քօղարկուած դէմքով, դարձաւ իր ժողովուրդին, եւ իրմով հպարտացող բազմութեան առջեւ, Աստուծմէ խնդրեց, ըսելով. §Տէ՜ր, ցո՛յց
ինձ ճանապարհ յոր եւ գնացից¦:
1965-ին, Հայոց Ցեղասպանութեան Յիսնամեակին, նոյն խնդրանքով աչքերը դէպի երկինք բարձրացուցած էր, Պետրոս Սարկաւագը։
1968-ին, Հայաստանի Անկախութեան Յիսնամեակին, նոյն հաւատքով աչքերը դէպի լեռները բարձրացուցած էր Արամ Աբեղան։
1980-ին, որպէս Հայ Եկեղեցւոյ իշխանաւոր, նոյն համոզումով աչքերը դէպի երկինք բարձրացուցած էր, Արամ Եպիսկոպոսը։
1 Յուլիս, 1995-ին, Ազգին համար Եպիսկոպոսապետ ընտրուած
Արամ Ա. Կաթողիկոսը, նոյն աղաչական աղօթքը դէպի Աստուած
բարձրացուց, ուխտելով Քրիստոնէական հաւատքը կեանքի վերածել
եւ իր կեանքը ծառայութեամբ արժեւորել։ Արդարեւ, Արամ Վեհափառին համար այդ սկզբունքը դարձաւ §մնայուն ճիգ եւ կեանքի իտէալ¦:
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Այսօր 25 տարիներու, երջանկալից այս հանգրուանին այնպիսի
գեղեցիկ եւ զգլխիչ համանուագ մը կը լսենք, որ միայն հպարտութիւն
կ’առթէ իւրաքանչիւրիս, իւրաքանչիւր հայու, Հայաստանէն մինչեւ
Լիբանան եւ ի սփիւռս աշխարհի։
90 տարիներ առաջ, 1930-ին, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան §Հայրատունկ Այգի¦ին տառապեալ բայց անվհատ մշակը՝ Սահակ Խապայեան Կաթողիկոսը, ցորենի հատիկ մը նետեց Մայրիներու երկրի
ստորոտը, Միջերկրականի եզերքը, Անթիլիաս գիւղի հողին ծոցը։ Ամէն
սերմ չի բեղմնաւորուիր, ամէն հասկ ատոք չէ եւ ցորենի արտերուն մէջ
շա՜տ են իրենց ծղօտներուն վրայ՝ սնապարծ գլուխներու նման կանգնած ոսին հասկերը։ Սահակ-Բաբգէնեան, Պետրոս-Գարեգինեան,
Զարեհ-Խորէն-Գարեգինեան սերմնացանները գիտակից էին այս ճըշմարտութեան, բայց անոնք նաեւ Աստուծոյ խօսքին ատոք հասկերով
յագեցած էին, որպէսզի համը առնէին իրենց կերած հացին։ Նախ
խնդրեր էին Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ անոր արդարութիւնը, անոր
համար ալ ամէն ինչ տրուեցաւ իրենց… (§ՀԱՍԿ¦, Ա. տարի, թիւ 1,
1932, էջ 1):
Եւ հիմա 90 տարիներու հեռաւորութենէն եւ անդենական ձեր
հանգստարանէն տեսէք եւ դիտեցէք երախտարժան Հայրապետներ, թէ
ինչպէ՜ս ձեր ցանած հասկերը, մանաւանդ Զարեհ, Խորէն եւ Գարեգին
Կաթողիկոսներուդ շունչով եւ երկաթէ կամքով ջրդեղուած Արամ Ա.
Կաթողիկոսով, անցնող 25 տարիներուն, որքա՜ն ծաղկեցան, եւ ոսկեղինացուցին մեր ժողովուրդի անծայրածիր անդաստանները։
Տեսէ՛ք, թէ ինչպէս ձեր արժանաւոր յաջորդը՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսը, քալեց այն ճանապարհէն, որ Աստուած ցոյց տուած էր Յակոբ
Նահապետին։ 25 տարիներ առաջ, օծեալ ձեռքին յանձնուած հովուապետական գաւազանը, Յակոբ Նահապետի գործածած գաւազանին
նման եղաւ առողջարար, զօրաւոր, զարգացած եւ ուսումնատենչ սերունդներ առաջ բերաւ։ Այդ Գաւազանին զօրութեամբ յիշեցուց, որ
Քրիստոսի ծնունդը, նոր կեանքի ծնունդն է, իսկ Քրիստոսի Յարութիւնը՝ Նոր կեանքի յաղթանակն է։ Այդ գաւազանին զօրութեամբ յիշեցուց, որ Աստուած սէր է իր էութեամբ եւ գործով, իսկ Աստուածաշունչը
աղբիւր է կեանքի եւ ճշմարտութեան։
Տեսէ՛ք, թէ ինչպէ՞ս ձեր արժանաւոր յաջորդը՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսը, քալեց այն ճանապարհէն, որ Աստուած ցոյց տուած էր Մովսէս
Մարգարէին։ 25 տարիներ առաջ, օծեալ ձեռքին յանձնուած հովուապետական գաւազանը, Մովսէս Մարգարէի գաւազանին նման եղաւ
հրաշագործ եւ այդ հրաշքը Ի՛նք, 25 ամեայ Կաթողիկոսը եղաւ, որովհետեւ Մովսէսի Գաւազանին զօրութեամբ եւ հեղինակութեամբ, յիշեցուց, որ Անթիլիասը յոյսի եւ ծառայութեան խարիսխ է, իսկ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-ղիկոսութեան փառքն ու պարտքը իր ծառայութիւնն է՝ Աստուծոյ եւ հայ ժողովուրդին։
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Տեսէ՛ք, թէ ինչպէս ձեր արժանաւոր յաջորդը՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսը, քալեց այն ճանապարհէն, որ Աստուած ցոյց տուած էր Ահարոնին եւ Անոր գաւազանին նման Արամ Կաթողիկոսի 25-ամեայ
գաւազանն ալ ծաղկեցաւ, որպէս նշան Աստուծոյ օրհնութեան։ Այդ
Գաւազանին ներգործութեամբ Վեհափառը առաջնորդեց իր ժողովուրդը դէպի Աստուածակեդրոն կեանք, ի խնդիր հոգեւոր արժէքներու
կենսագործման։
Տեսէ՛ք, թէ ինչպէս ձեր արժանաւոր յաջորդը՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսը, քալեց այն ճանապարհէն, որ Աստուած ցոյց տուած էր Յովնաթանին, որուն գաւազանին օրինակով Վեհափառ Հայրապետը, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան մեղրախորիսխէն, մեղր հանեց,
քաղցրացնելու եւ յիշեցնելու որ ուրիշ է համը Հայ Դպրոցին, Հայ
Ընտանիքին, Հայ Լեզուին, Հայ Երիտասարդութեան, Հայ Կնոջ, Հայ
Մանուկին, Հայ Մօր, եւ Տարեց Հայ սերունդին։
Տեսէ՛ք, թէ ինչպէս ձեր արժանաւոր յաջորդը՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսը, քալեց այն ճանապարհէն, որ Աստուած ցոյց տուած էր Եղիսէ
Մարգարէին, որուն գաւազանին զօրութեամբ Արամ Կաթողիկոս յաջողեցաւ հայ ժողովուրդի ձեռքէն ինկած կացինը, ջուրին երեսը հանել,
յիշեցնելով, հայակերտումի, հոգեկերտումի եւ հայրենակերտումի
կարեւորութիւնը: Իր գաւազանին հեղինակութեամբ յիշեցուց, որ Հայաստանն ու սփիւռքը մէկ ազգի երկու թեւերն են զիրար ամբողջացնող
եւ հզօրացնող, որուն համար ալ եւ քաջաբար Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առաջադրեց՝ Յիշել, Յիշեցնել եւ Պահանջել։
Արդարեւ Համայն հայութիւնը հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին, քալեց նոյն նշանաբանով, ոգիով եւ սկզբունքով։
Տեսէ՛ք, տեսէ՛ք եւ դուք Քրիստոնէական Սուրբ Հաւատքի տարածիչ
Առաքեալ սուրբեր՝ Թադէոս եւ Բարթողոմէոս, տեսէ՛ք սուրբ Վեհափառներ՝ Գրիգոր Լուսաւորիչէն մինչեւ Ներսէս Ա. Մեծ, Սուրբ Սահակ Ա.
Պարթեւէն մինչեւ Յովսէփ Ա. Հողոցմեցի, Յովհաննէս Ա. Մանդակունէին մինչեւ Սահակ Գ. Ձորափորեցի եւ Յովհաննէս Գ. Օձնեցի, Գրիգորներ Վկայասէր, Պահլաւունի եւ Մուսաբէկեանց, Ներսէս Շնորհալիէն մինչեւ Սահակ Բ. Խապայեան, տեսէ՛ք թէ ինչպէս ձեր յաջորդը
յիշեցնելով որ մարդակերտումը՝ ողնասիւնն է Հայ Կեանքին, անդադար
յիշեցուց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութիւնը
լուսաւորչեան հոգեւոր յեղափոխութեան կարիքն ունի եւ Այս Կաթողիկոսութեան ծառայութեան կոչումը մշտապէս պէտք է վերանորոգուի։
Ի վերջոյ տեսէք եւ իմացէ՛ք դո՛ւք, Հայ Ժողովուրդի զաւակներ, Հայաստանէն մինչեւ Արցախ, Թուրքիոյ տարածքին ապրող, բռնագրաւուած մեր հողերուն վրայ թաքուն ապրող հայեր, տեսէ՛ք լիբանանահայեր, եւրոպահայեր, ամերիկահայեր, տեսէք եւ գիտցէ՛ք, որ եթէ մեր
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ժողովուրդի արդար դատի հետապնդումը նոր իմաստ, որակ եւ
գործելաոճ ստացաւ, այդ եղաւ շնորհիւ Արամ Ա. Կաթողիկոսին։ Այսօր,
Երկինքէն տեսէք եւ լսեցէ՛ք եւ դուք Հայ Ժողովուրդի հին եւ նոր
ժամանակներու Նահատակներ, Հերոսներ, Արդարութեան Մարտիկներ, Լիզպոնէն մինչեւ Արցախ՝ Նահատակ Ցեղի անմահ մարտիկներ,
եւ երկու միլիոն նահատակներ, տեսէք եւ գիտցէ՛ք, որովհետեւ Հայոց
ա՛յս Կաթողիկոսը, Արամ Ա. Կաթողիկոսը, ձեր արիւն թափած հողերուն մեծագոյն պահանջատէրը եղաւ ու շարունակաբար կը յիշեցնէ,
որ պէտք է ամէն օր վերաթարմացնել մեր ազգային հաւաքական
յիշողութիւնը եւ վերանորոգել մեր ազգային պահանջատիրական պայքարը։
Վեհափա՛ռ Տէր.
Ամէն անգամ երբ խօսուեցաւ Ձերդ Սրբութեան Յոբելենական այս
կամ նախընթաց տօնակատարութեանց մասին, շեշտեցիք, որ պէտք չէ
անձի փառաբանութիւնը ըլլայ։
Հապա ի՞նչ պէտք է ըլլար, Վեհափառ.
Դո՛ւք էիք, որ խօսելով մեր միաբանութեան մասին մատնանշեցիք,
թէ՝ §Մեր Սուրբ Աթոռը միաբաններ չունի, այլ միաբանութի՛ւն ունի։
…Հաւաքականը եւ ընդհանրականը, ամբողջականը ու մնայունը մեր
կեանքին ընթացքը եւ նպատակը կը ճշդեն¦: Ամէն հանդիպումի ընթացքին յիշեցուցիք, որ §Հոգեմտաւոր կազմաւորումը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութեան կեանքին ու առաքելութեան կարեւոր առաջնահերթութիւններէն մէկն է¦, հետեւաբար, §Մեր
միաբաններուն համար համալսարանական ուսումը հրամայական
անհրաժեշտութիւն է¦: Ահա զարգացած եւ համալսարանական մեր
միաբանները:
Դո՛ւք էիք, երբ խօսելով մեր Դպրեվանքին մասին, ուշադրութեան
հրաւիրեցիք, որ §Իր բնոյթով ու նպատակով, իր ներքին դրուածքով ու
մթնոլորտով, իր շունչով ու ոգիով տարբեր է Դպրեվանքը սովորական
դպրոցներէն։ Եւ հոս կը կայանայ Դպրեվանքին իւրայատուկ դերը ու
եզակի դիմագիծը¦:
Եթէ Ձեր մասին պիտի չխօսինք Վեհափառ, որո՞ւ մասին պիտի
խօսինք։
Դո՛ւք Նոր որակ տուիք մեր արդէն իսկ որակեալ միաբանութեան։
Ձեզմո՛վ էր որ ծաղկեցան ոգի ու շունչ զգեցան՝
01) Քրիստոնէական Դաստիարակութեան ծրագիրները
02) Կրօնագիտական Ուսմանց յատուկ դասընթացքները։
03) Կրօնական եւ Դաստիարակչական հրատարակութիւնները։
04) Արեւմտահայերէնի պաշտպանութիւնը։
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05) Միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց յատուկ բաժանմունքի
հիմնումով, նոր հունաւորում տուիք եկեղեցական խորհուրդներուն։
Տարբեր եկեղեցիներու եւ տարբեր կրօններու ու միջազգային կազմակերպութիւններու հետ Ս. Աթոռին յարաբերութիւնը եւ հանդիպումներու ու համագումարներու կազմակերպումը Ձեզմով ներշնչում ստացաւ։
06) Տեղեկատուական ու լրատուական բաժանմունքի հաստատումով նոր մղում տուիք Ս. Աթոռին գործունէութեան:
07) Երիտասարդական Բաժանմունքով, մեր գաղութներու երիտասարդութեան միջեւ, ինչպէս նաեւ օտար եկեղեցիներու եւ կրօններու
երիտասարդութեան միջեւ համագոր-ծակցութեան լայն կարելիութիւններ ստեղծեցիք:
08) §Կիլիկիա¦ Թանգարանի եւ Ցեղասպանութեան Որբերու Թանգարանին հաստատումը եղաւ ճառագայթող ներկայութիւն ամբողջ
Լիբանանի պատմութեան եւ մշակոյթին համար։
09) Կաթողիկոսարանի Մատենադարանը վերադասաւորեցիք եւ
ընդարձակեցիք։
10) Դպրեվանքը գեղեցկացուցիք վերանորոգեալ մատենադարանով։
11) Եթէ մշակութային կեանքէն ներս Կաթողիկոսարանի առաքելութիւնը նոր փայլք ստացաւ, այդ փայլքը դո՛ւք էիք։
12) Դուք էիք, որ արխիւատունը զարգացուցիք արդիական չափանիշերով, յատուկ սարքերով, ակադեմական աշխատանքի լայն կարելիութիւն ընծայելով մտաւորականներուն եւ ուսանողներուն։
13) Հաստատեցիք կրթական ծրագիրներու յատուկ գրասենեակ։
14) Քահանայից Պատրաստութեան Դասընթացք։
15) Հայագիտական Նիւթերու Դասընթացք:
16) Արեւմտահայերէնի յատուկ Դասընթացք։
Ձեր օրերուն
17) Հաստատուեցան կրթական, հրատարակչական ու մշակութային հիմնադրամներ:
18) Շինարարական լայն իրագործումներ կատարուեցան. Կաթողիկոսարանի ու Դպրեվանքի արտաքին ու ներքին շինարարական աշխատանքները նոր երեւոյթ մը տուին երկու հաստատութիւններուն։
19) Ընկերային ծառայութեան մարզէն ներս, առաւել ծաւալ ստացաւ Կաթողիկոսարանի ազգային առաքելութիւնը։
Ձեզմով էր, որ՝
20) Կաթողիկոսարանի ներքին կեանքին ու գործունէութեան վերակազմակերպման ու վերաշխուժացման նպաստող ազդակներ եղան
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ազգային-եկեղեցական, միջ-ազգային, միջ-եկեղեցական, միջ-կրօնական, մշակութային, ուսուցիչներու եւ երիտասարդներու նուիրուած
համագումարները, կրթական ու ընկերային ծառայութեանց բնագաւառներէն ներս կազմակերպուած հանդիպումները, համագումարները,
երկար ժամանակի վրայ գործադրուելիք հետեւողական ընթացք ունեցող ծրագիրներն ու այլ հեռանկարները։
21) Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով Դուք էիք, որ
Կաթողիկոսարանի անունով դատ բացիք Թուրքիոյ Սահմանադրական
Դատարանին եւ ապա Եւրոպայի Մարդկային Իրաւանց Դատարանին
մօտ` պահանջելով Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերադարձը:
22) Ձեզմով էր, որ Սփիւռքեան գաղութները յոյսի ու լոյսի նոր
արշալոյսներով ողողուեցան, երբ թեմերուն տուած Ձեր Հովուապետական այցելութիւններով, նոր աշխուժութիւն տուիք թեմերու կեանքին ու գործունէութեան:
Տակաւին ինչե՜ր, ինչե՜ր չըրիք Վեհափառ Տէր։
Աստուծոյ հանդէպ Ձեր սէրը եւ Անոր Ձեր առջեւ բացած ճամբաները ո՞ւր չտարին ձեզ։
Եթէ Ձեր մասին պիտի չխօսինք Վեհափառ, որո՞ւ մասին պիտի
խօսինք։
Վեհափառ Տէր.
Աշխարհի մեծագոյն գիտնականներէն Թովմաս Էտիսընին երբ կը
հարցնեն, թէ ինչպէ՞ս բաժնած է իր կեանքին օրերը, մեծ գիտնականը
կը պատասխանէ. §Ինծի համար աշխատանքային եւ հանգստեան
օրեր չկան։ Ես պարզապէս ըրած եմ իմ գործս եւ այդ գործէն հաճոյք
ստացած¦:
Մեծութիւնները միայն այսպէս են։
Եւ դուք էք մեր կեանքին մեծութիւնը։
Դուք եղաք Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, ինչո՞ւ չէ նաեւ ամբո՛ղջ
Հայ Եկեղեցւոյ եւ Հայ ժողովուրդի հինով ջրդեղուած եւ պողպատուած
նոր օրերու §Շքոլա¦ն։
Դուք եղաք բոլորիս գիտակցութեան մղող՝ անհունօրէն խորունկ,
բայց յստակ §Դպրոցը¦:
Մշտապէս շեշտեցիք, որ Ձեր անձին մասին չխօսուի, այլ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան եւ ծառայութեան ընդմէջէն կատարուած
աշխատանքը, այլ խօսքով Կաթողիկոսութեան ծառայութիւնն ու առաքելութիւնը շեշտուի։ Բայց բոլորս ալ գիտենք, որ երբ 25 տարիներ
առաջ, Աստուած §Մարդ մը փնտռեց¦ (Եզ 22.30) եւ աստուածային ու
երկնաւոր շնորհներով առատացուց. այդ մարդը Դուք էիք, եւ եթէ մենք
չտեսնենք այդ մարդը, գլխագի՛ր ՄԱՐԴը, կը նշանակէ, որ կոյր ենք ե՛ւ
մտքով ե՛ւ աչքով։
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Միթէ դուք չէի՞ք, որ Պօղոս Առաքեալին բառերով Քրիստոսի
շնորհքովը զօրացաք եւ այն ինչ որ սորվեցաք ձեր նախորդներէն, նոյն
բանը աւանդեցիք մեզի, որպէսզի մենք ալ նոյնը սորվեցնենք ուրիշներուն (Հմմտ՝ Բ.Տմ 2.1-2):
Արդեօք դուք չէի՞ք եւ դուք չէ՞ք, որ ամէն անգամ երբ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան եւ ծառայութեան մասին
կը խօսիք, կը կերպարանափոխուիք, կը պայծառանաք, Ձեր արիւնը
կ’եռայ եւ տակաւին ինչե՜ր ինչե՜ր…
Եւ այս բոլորը որովհետեւ Աստուծոյ փնտռած մարդը Դո՛ւք էիք,
Ձեր Անձն իսկ էր։
25 տարիներ առաջ, Աստուած շիտակ եւ գլխագիր մարդը շիտակ
եւ պէտք եղած տեղը կարգեց, որպէսզի արածէ իր ոչխարները։
Անոր համար ալ այսօր, Հայ Եկեղեցւոյ մեծագոյն սուրբերէն Սուրբ
Գրիգոր Նարեկացիի աղօթական խօսքերը, փոխ առնելով, Ձեզի՛ համար Վեհափառ, Ձեր զաւակներու ներկայութեան, Ձեր հօտին ներկայութեան, աղօթքի պէս երկինք կը բարձրացնեմ, ըսելով.
Ո՜վ Տէր, որովհետեւ
Քուկդ է փրկութիւնը,
Քեզմէ է քաւութիւնը,
Քու աջովդ կ’ըլլայ նորոգութիւնը,
Քու մատովդ զօրութիւնը,
Անոր համար, կ’աղաչենք, մեր Հայրապետին երկար կեանք տուր…
Ո՜վ Տէր, որովհետեւ
Քու հրամանովդ կը հաստատուի արդարութիւնը,
Քու ողորմութեամբդ ազատութիւնը,
Քու երեսէ՛դ է լուսաւորութիւնը,
Քու դէմքէդ է զուարթութիւնը,
Անոր համար, մեր Հայրապետին իտէալական երազներուն կեանք
շնորհէ…
Ո՜վ Տէր, որովհետեւ
Քու հոգիովդ կը ստանանք բարութիւնը,
Քու շնորհիդ ցօղովը՝ ուրախութիւնը,
Անոր համար, մեր Հայրապետին առողջ կեանք տուր…
Ո՜վ Տէր, որովհետեւ
Դո՛ւն կու տաս մխիթարութիւնը,
Դո՛ւն կը մոռցնես վհատութիւնը,
Դո՛ւն կը բառնաս վիշտերու խաւարը ու ողբերու հեծութիւնը ծիծաղի կը փոխես,
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Անոր համար, մեր Հայրապետին միտքն ու իմաստութիւնը միշտ
պայծառ պահէ…
Ո՜վ Տէր,
պահէ ու պահպանէ այս սուրբ Աթոռը,
պահէ ու պահպանէ այս սուրբ Աթոռի Գահակալը,
պահէ ու պահպանէ այս սուրբ Աթոռի Միաբանութիւնը։
Հայ Ժողովուրդի զաւակներ.
Այս բոլոր ըսուածները, քարոզի մը շրջանակին մէջ, արդարօրէն
չե՛ն ներկայացներ Վեհափառ հայրապետին 25-ամեայ Հայրապետութեան ամբողջական երեսը։ Այս խօսքերը միայն կրնան յառաջաբան
ըլլալ այն ընդարձակ պատմութեան, որ օր մը Հայ Եկեղեցւոյ պատմիչը
պիտի գրէ Արամ Ա. Վեհափառին մասին։
Մինչ այդ՝
Յարգանք Ձեզի Վեհափառ.
Յարգա՛նք, Աստուծոյ եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
հաւատարիմ Որդիին ու Ծառային։
Յարգա՛նք, ի խնդիր մէ՛կ Հայութեան, մէ՛կ Հայրենիքի եւ մէ՛կ Եկեղեցւոյ ծառայող Հայրապետին։
Յարգա՛նք, Հայ Եկեղեցւոյ նուիրապետական Սուրբ Աթոռներու
սերտ գործակցութեան հաւատացող Հայրապետին։
Յարգա՛նք, Միջ-Եկեղեցական ու Միջ-Կրօնական երկխօսութեան
ջատագով Հայրապետին։
Յարգա՛նք, Հայ Դատի եւ Պահանջատիրութեան ախոյեան Հայրապետին։
Յարգա՛նք, շինարար Հայրապետին։
Յարգա՛նք, մշակոյթի պահապան, գիր ու գրչութեան Հայրապետին։
Յարգա՛նք, §Հաւատքի առաքելութեան Հայրապետ¦ին։
Յարգանք Ձեզի…
Յարգանք,
Որովհետեւ, բանաստեղծին բառերով՝
25 տարիներ շարունակ,
Դո՛ւք հիւսեցիք Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան անծայրածիր ակօսները՝ գիսակ առ գիսակ,
տալով Խաչին ձեւը Քրիստոսի, կարեվեր,
Որուն արիւնն, ամէն Զատկի, Սո՜ւրբ կրակ, սփիւռքեան ակօսներն
են խմեր։
Այդ ակօսները հիւսեցիք Ձեր յոյսերով եւ իղձերով,
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Անոր մէջն է յոյզը արտին, հուրն արեւուն, խոբին փայլակն ու Ձեր
թեւին թափն առնացի։
Ո՜վ Տէ՛ր,
Խաչբուռն այս՝ մեր Հայրապետը՝ օրհնէ՛ եւ Անոր ծառայական արտերուն տուր Ամրան՝ ոսկի, իսկ գարնան՝ մարգրիտ։
Ո՜վ Տէ՛ր,
Որքան այս Հայրապետութեան ամբարները լեցուն ըլլան.
Լուսաւոր ջահեր պիտի տան Քու խորանիդ։
Այնպէս ըրէ, ո՜վ Տէր, որ երբ դաշտերէ դաշտ ժուռ գալու ելլէ մեր
Հայրապետը,
փուշեր չգան ոտքերուն տակ՝ այլ՝ արտերուն կանաչները՝ իր
սրտին պէս։
Ալէլուիա՜, Ալէլուիա՜, Ալէլուիա՜…
ՈՒՂԵՐՁ ՅԱՆՈՒՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ
Ս. եւ Անմահ Պատարագէն ետք, Վեհարանի դահլիճին մէջ, միաբան հայրերուն եւ Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան ներկայութեան,
Քուէյթի Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ՝ Հոգշ. Տ. Պետրոս
Վրդ. Մանուէլեան ընթերցեց հետեւեալ ուղերձը.28 Յունիս 1995
25 տարի առաջ, ճի՛շդ այսօր, Վեհափա՛ռ Տէր, Դուք Ձեր ձեռքերուն
մէջ առիք ու բարձրացուցիք այն ջահը, որ վառած էր Սուրբ Թադէոս եւ
Սուրբ Բարթողիմէոս առաքեալներուն ձեռամբ, ապա՝ դարերու ընթացքին փոխադրուած էր Հայկական Աշխարհի տարբեր ոստաններ, հասնելով մինչեւ Կիլիկիա եւ Կիլիկիայէն՝ Անթիլիաս։ Եկող տարի Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դարաւոր ու պատմական Սուրբ
Աթոռը կը բոլորէ իր ասպանդական կեանքին 100 տարին, որուն աւելի
քան քառորդ դարեայ պատմութեան ձեռագիրը կը պատկանի Ձեզի, եւ
Դուք 25 տարուան Ձեր ծառայութեամբ կը հանդիսանաք մեր Սուրբ
Աթոռի Անթիլիասական շրջանի ամէնէն երկար գահակալող Հայրապետը։ Հայ ազգը բախտաւորութիւնը ունեցաւ իր նորօրեայ հայոց
պատմութեան ամէնէն կարեւոր ժամանակաշրջանին Ձեզի նման Հայրապետ մը ունենալուն, որ ազգային թէ միջազգային գործադաշտերու
մէջ ունեցաւ ծաւալուն եւ բազմաճիւղ ծառայութիւն իր տիրապետող
ներկայութեամբ եւ ճառագայթող համբաւով։
Իրապէս դժուար է ուղերձի մը սահմաններուն մէջ խօսիլ անցնող
25 տարիներու Ձեր հաւատքի առաքելութեան եւ անխոնջ ծառայութեան մասին, բայց թո՛յլ տուէք, որ ճիգ մը կատարեմ՝ նուազագոյնս
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անդրադառնալով Ձերդ Վեհափառութեան անձին ու յոգնութիւն չճանչցող գործունէութեան, նշելով միայն կարեւոր թուականներ մեր նորօրեայ հայոց պատմութենէն, որոնք կը զուգադիպին Ձեր գահակալութեան տարիներուն եւ որոնցմով մենք զմեզ բախտաւոր կը համարենք,
որ Ձեզի ժամանակակից ենք եւ որովհետեւ դո՛ւք էք բոլորին Հայրապետը՝ մեր ազգին համար յոյժ կարեւոր այս տարիներուն։
1995
Վեհափառ Տէր, դուք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դարաւոր ու պատմական Սուրբ Աթոռին բարձրացաք այնպիսի տարի մը,
երբ տակաւին նոր անկախացած էին հայրենի մեր երկու Հանրապետութիւնները՝ Հայաստանն ու Արցախը եւ որոնք կը գտնուէին ամէնէն
դժուար պայմաններուն մէջ, ուր պէտք էր սկսէր հայրենիքի շինութեան, զարգացման ու ծաղկման սրբազան գործը։ Գալով Սփիւռքին,
ան 70 տարի է ի վեր կորսնցուած էր ամէն տեսակի կամուրջ, որ զինք
կը միացնէր հայրենիքին եւ պէտք էր վերաշինել այդ կամուրջը։ Դո՛ւք
շինեցիք այդ կամուրջը: Մեր ազգը իրապէս բախտաւոր եղած է այդ
կարեւոր ժամանակաշրջանին որպէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս
Ձե՛զ ունենալուն համար, որովհետեւ ճառագայթող ճշմարտութիւն է,
թէ Հայաստանը ձեզմով ճանչցաւ Սփիւռքը եւ Սփիւռքը ձեզմով սիրեց
Հայաստանը։ Դուք եղաք սփիւռքի ձայնը Հայաստանէն ներս: Ի պահանջեալ հարկին խստօրէն քննադատեցիք հայրենի ղեկավարները
փտածութեան, աղքատութեան եւ արտագաղթի տխուր երեւոյթները
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մատնանշելով: Միեւնոյն ժամանակ Սփիւռքին պատգամեցիք, որ Հայաստանը ամէն բանէ վեր է, մեր սրբութիւն սրբոցն է, եւ Սփիւռքի մէջ
սերունդներ դաստիարակուեցան ու մեծցան այս ոգիով եւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը իր բարոյական եւ նիւթական օժանդակութեամբ եղաւ սփիւռքը Հայաստանին կապող կարեւորագոյն կամուրջներէն մէկը։
2001
Վեհափառ Տէր, 2001 թուականին մենք ազգովին տօնեցինք Հայաստանի մէջ քրիստոնէութեան պետական կրօնք հռչակուելուն 1700
ամեակը։ Իրապէս բախտաւորութիւն էր ընդհանրապէս հայ եկեղեցւոյ
եւ ի մասնաւորի Մեր Սուրբ Աթոռին համար, մեր ազգին, հայրենիքին
ու եկեղեցւոյ համար այս կարեւոր յոբելեանականին նշումը Ձեզի պէս
միջ-եկեղեցական վիթխարի Հայրապետով։ Դուք Ձեր Վարդապետութեան օրերէն, շնորհիւ Ձեր հոգեւորականի հմայքին, բարձր կրթութեան եւ աստուածատուր շնորհքներուն՝ նուաճեցիք բեմեր եւ բազմաթիւ միջ-եկեղեցական, միջ-կրօնական եւ միջազգային Մարմիններու
անդամ դարձաք: Ատենապետեցիք ու նախագահեցիք միջ-եկեղեցական ամէնէն մեծ կառոյցները՝ ընդհանրապէս Հայ Եկեղեցւոյ եւ ի
մասնաւորի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան անունը միշտ
բարձր պահելով։
2015
Ահաւասիկ արդէն իսկ 5 տարիներ անցած են հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեակէն, պահ մը հարց տանք մենք մեզի, թէ ի՞նչ կը
յիշենք 100 ամեակէն, որ իրապէս արժանաւորապէս նշուեցաւ աշխարհի չորս ծագերուն՝ զանազան ձեռնակներով, միջոցառումներով, հանդիսութիւններով եւ քայլարշաւներով. կը յիշենք Վատիկանի մէջ սուրբ
պատարագի ընթացքին Արամ Ա. Կաթողիկոսին անգլերէն լեզուով խօսած նշանաւոր ճառը, Թուրքիոյ դէմ բացուած Սիսի Կաթողիկոսարանի
դատը, հայոց ցեղասպանութեան որբերու թանգարանի բացումը, աշխարհի կարեւորագոյն մայրաքաղաքներէն Ուաշինկթընի մէջ հայոց
հայրապետին օտար լեզուով տուած պատգամը եւ Սիսի պատմական
Կաթողիկոսարանէն Նորին Սրբութեան առ Աստուած բարձրացուցած
աղօթքը։ Դարձեալ պիտի խոստովանինք, որ բախտաւոր է մեր ազգը,
հայրենիքն ու եկեղեցին, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեակը
նշեց Ձեզի նման Հայ Դատի ռահվիրայ հանդիսացող Հայրապետով մը,
որ ամէն առիթ ու պատեհութիւն օգտագործած է միջազգային հարթակներու վրայ խօսելով իր ժողովուրդի բռնագրաւուած իրաւունքներուն մասին։
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2016
Ապրիլեան քառօրեայ պատերազմ եւ դարձեալ առաջնագիծի վրայ
է Հայոց Ազգընտիր Հայրապետը՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսը։ տակաւին
թարմ է յիշողութեանս մէջ 2 Ապրիլ 2016-ի առաւօտ կանուխ Վեհափառ
Հայրապետին զանգը։ Հայոց Հայրապետի ձայնին մէջ տխրութիւն մը
կար (եւ ուզեց, որ անմիջապէս իրեն փոխանցենք մամուլի մէջ
շրջանառուող լուրերը...) եւ ահա օրերով, մինչեւ ուշ գիշերներ վարած
էին հայոց Հայրապետին գրասենեակին լոյսերը... եւ վերջապէս՝ Հայրապետին ձայնը լսուեցաւ այս անգամ սահմանէն. Վեհափառ Հայրապետին նախաձեռնութեամբ երկու կաթողիկոսները այցելեցին Արցախ։ Անկարելի է մոռնալ քաջարի հայ զինուորներու աչքերուն պատկերը, երբ անոնք Արցախի մէջ կը լսէին վեհափառին հայրենասիրական եւ գօտեպնդող ճառերը։ Հոս, յանուն պատմութեան պէտք է յիշել,
թէ նոյնն էր Վեհափառ Հայրապետին կեցուածքը 2014 թուականին,
երբ դարձեալ նոյն թշնամին՝ թուրքը, այդ անգամ մտած էր քեսապ՝
տեղահան ընելով ամբողջ գիւղի բնակչութիւնը: Վեհափառը դարձեա՛լ
առաջնագիծի վրայ էր: Անոնք, որոնք այդ օրերուն Մայրավանքէն ներս
կը գտնուէին կը յիշեն, թէ ինչպիսի եռուզեռ մը կար, երբ զանազան
երկիրներու դեսպաններ, քաղաքական գործիչներ ու դիւանագէտներ,
մինչեւ իսկ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան պատասխանատուներ կ’այցելէին Վեհափառ Հայրապետին, մօտէն ծանօթանալու
տիրող կացութեան։
Դո՛ւք ըսէք, բախտաւոր չե՞նք մեր պատմութեան վտանգաւոր այս
ժամանակներուն Արամ Ա. Կաթողիկոսի նման դիւանագէտ եւ քաջարի
Հայրապետ մը ունենալնուս համար։
2018
Վստահ եմ շատեր ինծի պէս կը հաւատան, թէ Աստուծոյ նախախնամութեամբ է որ 1968-ին, Վեհափա՛ռ Տէր, Ձեր ձեռնադրութեան
ժամանակ վերանուանուեցաք Արամ անունով, դառնալով մեր ժամանակներուն Արամ Մանուկեանը ձեր շուրջ հաւաքելով մեր ժողովուրդի
զաւակները ամենուրէք։ Պէտք է խոստովանինք, թէ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Ձեր գլխաւորութեամբ արժանաւորապէս
նշեց Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան 100 ամեակը, թէ՛ համահայկական համագումարով եւ թէ՛ անկախութեան նուիրուած յուշարձանի բացումով Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս։
Մեր աթոռը նաեւ պատիւը ունեցաւ նշելու իր գահակալին քահանայական ձեռնադրութեան եւ օծման յիսնամեակը՝ Հայաստանի եւ Լիբանանի պետական ամենաբարձր աւագանիներու ներկայութեամբ...
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2020
Տարի մը, որ դարեր պիտի յիշուի աշխարհի պատմութեան մէջ:
Համաճարակը վախ ու սարսափ տարածեց ամենուրէք: Հսկայական
պետութիւններ խոստովանեցան, թէ իրենք անզօր են այս համաճարակին դիմաց։ Յուսահատութիւնը համատարած է...։ Նոյն դժուարութիւնները կը դիմագրաւէ այսօր մեր Սուրբ Աթոռը, որովհետեւ համաճարակի կողքին մեր Թեմերէն շատեր, ինչպէս օրինակ՝ Լիբանան,
Սուրիա, Պարսկաստան եւ այլ Թեմեր կը դիմագրաւեն նաեւ լուրջ
քաղաքական, ընկերային ու տնտեսական տագնապներ, բայց փառք
ամենակալին, այո՛, բախտաւոր ենք, որովհետեւ Վեհափառ Հայրապետը իր աննկուն հաւատքով եւ չնահանջող կամքով դարձաւ յոյսի եւ
լոյսի փարոսը մեր Սուրբ Աթոռին եւ Ինքն իր անձին օրինակով, ինչպէս
միշտ, այսօր եւս մեզմէ իւրաքանչիւրին կը սորվեցնէ չյուսալքուիլ եւ
չտրտմիլ նոյնիսկ ամէնէն դժուար պայմաններուն մէջ, այլ՝ շարունակել
մեր սրբազան առաքելութիւնը, մնալով միշտ պայքարող եւ յաղթող։
Իրապէս, Վեհափա՛ռ Տէր, քանիցս կրկնելէ ետք կ’ուզեմ անգամ մը
եւս շեշտել, թէ մենք բախտաւոր ենք Ձեզմով՝ մեր նորօրեայ հայոց
պատմութեան կարեւորագոյն այս հանգրուանին Ձեզմով առաջնորդուելու, Ձեզմէ սորվելու եւ Ձեզի հետ ծառայելու...։ Այսօր Անթիլիասի
Մայրավանքէն ինչպէս նաեւ մեր աշխարհացրիւ Թեմերու բոլոր եկեղեցիներէն ներս մենք աղօթք բարձրացուցինք առ Աստուած, ըսելով՝ Տէր
ամենակալ, կ’աղաչենք Քեզ, անսասան պահէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութիւնը եւ Անոր Սրբազնագոյն Գահակալին պարգեւէ
արեւշատ առո՛ղջ կեանք, իբրեւ ազգընտիր Հովուապետ՝ անհուն
իմաստութեամբ եւ բոլորանուէր ծառայութեամբ հովուելու իր խնամքին եւ հոգածութեան ապաւինած զաւակները մեր հայ ժողովուրդին...։
Վեհափառ Տէր, ուրախ են եւ հպարտ ձեր խնամքին եւ հոգածութեան յանձնուած Ձեր զաւակները, եւ բոլորին սրտերը հոգեկան
անհուն ուրախութեամբ լեցուած է ի տես Ձեր աւելի քան 25 տարուան
հաւատքի առաքելութեան եւ անխոնջ ծառայութեան։ Այս առիթով
արդարօրէն խօսուած է, կը խօսուի եւ պիտի խօսուի Ձեր մասին, վեր
առնելով ձեր մտաւորականի, ուսուցիչի, ղեկավարի, Աստուածաբանի
եւ հոգեւորականի կարողութիւններն ու աստուածային շնորհքները։
Կարելի է այդ բոլորին մասին խօսիլ շատ երկար, սակայն, որպէս մեր
Սուրբ Աթոռի միաբան երբ կը խօսինք ձեր մասին, այդ բոլորը եւ շատ
մը ուրիշ արժանիքներ մենք կը խտացնենք մէկ բառի մէջ՝ ՀԱՅՐ։
Այո՛, Վեհափառ Տէր, որպէս միաբան երբ կը նայինք ձեր 25 տարուան գահակալութեան տարիներուն այդտեղ մենք ամէնէն շատ Ձեր
Հայրութիւնը կը տեսնենք։ Որպէս Հայր դուք գուրգուրացիք, փայփայեցիք ու խնամեցիք այս Սուրբ Աթոռը՝ աճեցնելով միաբանական շար-
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քը, երիտասարդ ուժերը ձեզմով ներշնչուած եկան միանալու Կիլիկեան Ուխտին եւ շնորհիւ ձեր հայրութեան այսօր Հայ եկեղեցւոյ նուիրապետական չորս Աթոռներէն ամէնէն շատ երիտասարդ հոգեւորական ունեցող միաբանութիւնը մեր սուրբ Աթոռն է։ Այս Սուրբ Աթոռին
գէթ վերջին 100 տարուան պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով
միաբանութեան թիւը հասած է 62-ի։ հակառակ այն իրողութեան, որ
Դուք միշտ շեշտը դրած էք որակին վրայ եւ ոչ թէ քանակին, այդ իսկ
պատճառով շատեր չեն կրցած անցնիլ մեր միաբանութեան շարքերը
եւ շատեր անցնելէ ետք նոյնիսկ չեն կրցած գոյատեւել։
Սակայն, ես այսօր կ’ուզեմ ըսել աւելին. պահ մը բանանք մեր
գրպանի օրացոյցը եւ աչք մը նետենք մեր միաբանութեան անուանացանկին վրայ. պիտի տեսնենք, թէ եթէ 62-ը անուղղակիօրէն, ապա 57ն ուղղակիօրէն իրենց վրայ կը կրեն Արամեան դրոշմը, որովհետեւ եթէ
անոնք չեն ձեռնադրուած Վեհափառ Հայրապետին տնօրինումով,
սակայն կ’արժէ ըսել, որ Իր Ձեռամբ ստացած են Եպիսկոպոսական
օծում եւ կամ իր օրով ու հրամանով ստացած են Արքութեան տիտղոս
կամ Ծայրագոյն Վարդապետութեան աստիճան։
Այո՛, բացարձակ ճշմարտութիւն է եւ արեւի ճառագայթներուն
նման յստակ, թէ այսօր մեր միաբանութեան մէջ կայ Արամեան դպրոց
մը եւ մենք բոլորս ալ կը պատկանինք այդ դպրոցին։ Վեհափառ Տէր,
Դուք մեզի համար եղաք այնպիսի դարբնոց մը, որուն մէջ մենք
թրծուեցանք մեր դպրեվանքի առաջին իսկ տարիներէն մինչեւ օրս,
Ձեզմէ շատ բան սորվեցանք ու տակաւին կը շարունակենք սորվիլ,
տակաւին դուք ձեր կնիքը դրած էք մեզմէ իւրաքանչիւրին հոգեմտաւոր
զարգացման վրայ։ Հպարտ ենք, որ Արամեան դպրոցի շրջանաւարտներն ենք:
Վեհափառ Տէր, թոյլ տուէք խօսքս աւարտեմ հօր նուիրուած երգին
բառերով, որովհետեւ ինչպէս ըսինք, դուք մեզի համար ամէն բանէ
առաջ եղաք ՀԱՅՐ֊
§Հայ ես եղել, հայր ես եղել,
Մասիսի պէս վեհ ես եղել,
Իսկ քո սիրտը ու սուրբ խիղճը
Մեզ ապաւէն յոյս են եղել։
Քո ողջ կեանքում սիրել ես մեզ,
Չարչարուել ես, պահել ես մեզ,
Ծերացել ես ու քո կեանքը
Բաժանել ես, տուել ես մեզ...¦
Շատ բան տուած էք մեզի Հայոց Հայրապետ... սա պահուս ի
դիմաց Վանաբնակ եւ թեմերէն ներս ծառայող բոլոր միաբանակից
եղբայրներուս կը շնորհաւորեմ Ձեր Կաթողիկոսական օծման 25 ամ-
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եակը եւ կը խնդրեմ Ամենաբարին Աստուծմէ, որ Ձեր Հայրապետական
Ասան միշտ ծաղկեալ պահէ հովուելու համար իր հօտը եւ առաջնորդելու Հայ ժողովուրդը իր երազներու իրականացման ճամբուն վրայ:
Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ մեր Հայոց Հայրապետին
պարգեւէ երկար կեանք, իմաստութիւն, կորով եւ առողջութիւն, որպէսզի շարունակէ իր օրինակով դաստիարակել եւ ուղղել մեր քայլերը,
ի փառս մեր սուրբ եկեղեցւոյ, եւ ի մասնաւորի՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան, հայ ժողովուրդին ու հայրենիքին:
§Պահէ նուիրեալ որդիդ Վեհափառ, Կիլիկեան Աթոռն մնայ միշտ
պայծառ։ Կեցցէ՛, Կեցցէ՛ Արամ Վեհափառ¦։
Ապա, Դպրեվանքի Արմաշ երգչախումբը յաջորդաբար երգեց հոգեւոր ու ազգային երգեր:
Յայտնենք, որ մեր ժողովուրդի զաւակներուն ապահովութիւնը
նկատի ունենալով՝ զանոնք չէինք հրաւիրած Վեհարանի մէջ տեղի
ունեցող հանդիսութեան:
Աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը փոխանցեց իր Հայրապետական պատգամը։ (Պ՜պ՞՜կզձ ըպ՜ռճսկգ պՠո բն 252)։
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ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

ՍԱՐԿԱՒԱԳԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Շաբաթ, 20 Յունիսի երեկոյեան, Կիրակնամտից Ժամերգութենէն ետք,
հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի, Ս. Աստուածածին
Վանքի շրջափակին գտնուող Ս. Նահատակաց խորանին վրայ կատարուեցաւ
Սարկաւագական Ձեռնադրութիւն։ Ձեռնադրութիւնը կատարեց՝ Գերշ. Տ. Օշական Արք. Չօլոյեան, խարտաւիլակութեամբ՝ Դպրեվանքի Հսկիչ Հոգշ. Տ. Տաճատ Վրդ. Աշըգեանի: Սարկաւագական կարգ ստացան Բ. Ընծայարանի սաներ՝
Տեմիս Կիս. Այվազեան, Շանթ Կիս. Գատեհճեան եւ Նարեկ Կիս. Ֆիլիկեան: Իր
սրտի խօսքին մէջ, Սրբազան Հայրը քաջալերելով նորոգ ձեռնադրեալ սարկաւագները, ըսաւ. «Դուք պիտի ըլլաք այն անձերը, որոնց միջոցաւ մարդիկ պիտի
տեսնեն Ս. Հոգիին շօշափելի ներկայութիւնը»:
Ձեռնադրութեան արարողութենէն ետք, սարկաւագները, ձեռնադրիչ Սըրբազան Հայրը եւ Դպրեվանքի տեսչութեան անդամները ստացան Վեհափառ
Հայրապետին օրհնութիւնը։ Ապա, տեղի ունեցաւ հակաքական ընթռիք, որուն
ընթացքին Տեսուչ Հայր սուրբը խօսք առնելով, ըսաւ. «Սարկաւագական կարգը
կ'ենթադրէ Քրիստոսի լուծը կրելու բարձր գիտակցութիւնը: Հետեւաբար, այս
գիտակցութեամբ պէտք է մօտենաք սարկաւագութեան աստիճանին»: Աւարտին, ան շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօր եւ շնորհաւորեց նորոգ
ձեռնադրեալ սարկաւագները եւ Դպրեվանքի մեծ ընտանիքը։
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ԱՐԺԷՔՆԵՐ ՈՏՆԱՀԱՐԵԼՈՒ ԵՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ԱՆՏԵՍԵԼՈՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ
ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

Հ՜կ՜ռ՜ձռզ ծ՜կ՝ճչ զկ՜ռ՜ձտ, դբ դջտ՜ժ՜ձ ՟՜պ՜ջ՜ձգ ճջճղ՜թ բ Կճոպ՜ձ՟ձճսյճէոճհ հճսձ՜ռ Ահ՜ Սճցզ՜ յ՜պկ՜ժ՜ձ Մ՜հջ
Տ՜ծ՜ջգ չՠջ՜թՠէ կաժզդզ։
Աջ՟՜ջՠս, 537 դճս՜ժ՜ձզձ ժ՜շճսռճս՜թ ՜հո պ՜ծ՜ջգ ՝զսա՜ձ՟՜ժ՜ձ ծ՜ջպ՜ջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ՜ջճսՠոպզ ՞՜՞՜դգ ժգ ձժ՜պճսզ։
Բզսա՜ձ՟՜ժ՜ձ ժ՜հոջճսդՠ՜ձ ՜ձժճսկճչ ՠս Օոկ՜ձՠ՜ձ ժ՜հոջճսդՠ՜ձ ՞ջ՜սճսկճչ, 1453-զձ պ՜ծ՜ջգ չՠջ՜թճս՜թ բջ կաժզդզ ՠս
՜յ՜, 1935-զձ՚ դ՜ձ՞՜ջ՜ձզ։
Աձռձճխ րջՠջճսձ, ՠժՠխՠռզձՠջճս յՠպՠջ ՠս գձ՟ի՜ձջ՜յբո
կզն՜ա՞՜հզձ ղջն՜ձ՜ժձՠջ ժճմ ճսխխՠռզձ Թճսջտզճհ մ՟զկՠէճս Ահ՜
Սճցզ՜ձ չՠջոպզձ կաժզդզ չՠջ՜թՠէճս տ՜հէզձ ՠս յ՜իՠէճս ՜ձճջ
ձՠջժ՜հ ժ՜ջ՞՜չզծ՜ժգ։ Հ՜հ դբ րպ՜ջ կ՜կէճհ ձՠջժ՜հ՜ռճսռզմձՠջ
ճսաՠռզձ Մՠջ պՠո՜ժբպգ ճսձՠձ՜է ՜հո կ՜ոզձ։ Մՠձտ մճսաՠռզձտ
ժ՜ջթզտ հ՜հպձՠէ՚ ձ՜ը՜պՠոՠէճչ դջտ՜ժ՜ձ ՟՜պ՜ջ՜ձզձ ՜շձՠէզտ
ճջճղճսկզձ ՝ձճհդգ։ Կճսաՠձտ իՠպՠսՠ՜է գձ՟՞թճսկձՠջգ ժ՜պ՜ջՠէ.Աշ՜նզձ, Թճսջտզ՜ձ զջ ձ՜ը՜՞՜իզձ ձՠջժ՜հ ձ՜ը՜լՠշձճսդՠ՜ձ
ծ՜կ՝ճչ, իճ՞ՠսճջ ճս կղ՜ժճսդ՜հզձ ՜ջեբտձՠջ ճպձ՜ի՜ջՠէճս,
կզն՜ա՞՜հզձ րջբձտճչ ծղ՟ճս՜թ ոժա՝ճսձտձՠջ ՜ձպՠոՠէճս ՠս յ՜պկճսդզսձգ ձՠձ՞՜վճըՠէճս զջ չ՜ջտ՜՞զթգ վ՜ոպրջբձ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժբ։
Եջժջճջ՟, կՠժձՠէճչ ձՠջժ՜հզ ՠս ՜յ՜՞՜հզ զջ ձՠջտզձ դբ ՜ջպ՜տզձ ղ՜իՠջբձ, զձմյբո ձ՜ՠս ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ձյ՜պ՜ժձՠջբձ, Թճսջտզ՜ձ ձճհձզոժ ժ՜ձպՠոբ զջ իզձ դբ ձճջ ՝՜ջՠժ՜կձՠջճս
դՠէ՜՟ջճսդզսձգ։
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Եջջճջ՟, Թճսջտզ՜ զջ ՜հո ճջճղճսկճչ ՞զպ՜ժռրջբձ ժգ ի՜ջճս՜թբ տջզոպճձՠ՜հ-զոէ՜կ վճը՜՟՜ջլ հ՜ջ՞՜ձտզ ճս չոպ՜իճսդՠ՜ձ
չջ՜հ իզկձճս՜թ ի՜կ՜ժՠռճսդզսձգ՚ պՠխ՜ժ՜ձ, ղջն՜ձ՜հզձ ճս կզն՜ա՞՜հզձ կ՜ժ՜ջ՟՜ժձՠջճս չջ՜հ, ի՜ժ՜շ՜ժ ՜հո ՞թճչ ժ՜պ՜ջճս՜թ
ա՞ճսղ՜ռճսկձՠջճսձ։
Չճջջճջ՟, Թճսջտզ՜ զջ ձՠջժ՜հ տ՜հէճչ ժճս ՞՜հ ՜ձ՞՜կ կգ ՠսո
ի՜ոպ՜պՠէճս, դբ Աջՠսկճսպտզձ ՠս տջզոպճձՠ՜հ ի՜կ՜հձտձՠջճսձ
՝՜ռճսՠէճս զջ ռճհռ պճս՜թ ձղ՜ձձՠջգ ժՠխթ բզձ։
Հզձ՞ՠջճջ՟, ճ՛սջ բզձ ՜ջՠսկպՠ՜ձ ՜ղը՜ջիզ խՠժ՜չ՜ջձՠջգ, տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ դբ իճ՞ՠսճջ, ՠջ՝ Հ՜հճռ Ցՠխ՜ոյ՜ձճսդՠձբձ ՠպտ ի՜հ
եճխճչճսջ՟զձ յ՜պժ՜ձճխ ի՜ա՜ջ՜սճջ ՠժՠխՠռզձՠջ ՜ըճշձՠջճս,
ոջծ՜ջ՜ձձՠջճս, կաժզդձՠջճս ՠս ՜հէ ի՜ձջ՜հզձ չ՜հջՠջճս չՠջ՜թճսՠռ՜ձ...։
Ահճ, Ցՠխ՜ոյ՜ձճսդզսձգ ՜հէ՜յբո ժգ ղ՜ջճսձ՜ժճսզ ձճհձ
ռՠխ՜ոյ՜ձզձ ժճխկբ, ՜ղը՜ջիզ էշճսդՠ՜ձ ՟զկ՜ռ։ Օոկ՜ձՠ՜ձ ժ՜հոջճսդՠ՜ձ ՜հէ՜կՠջե ՞՜խ՜վ՜ջ՜ըրոճսդզսձգ ՜հէ՜յբո ժգ դ՜վ՜ձռբ
՜կբձ պՠխ՚ ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ ՜ղը՜ջիբձ ոժոՠ՜է կզձմՠս ՜ջՠսկպՠ՜ձ ՠջժզջձՠջ, ՜ղը՜ջիզ էշճսդՠ՜ձ ՟զկ՜ռ։
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
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ԺՈՂՈՎԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Երկուշաբթի, 1 Յունիսի առաւօտուն, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի
ունեցաւ Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական Ժողովին հանդիպումը։ Քննարկուեցան մեր եկեղեցւոյ ու յատկապէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան ներքին կեանքին ու թեմերուն առնչուած շարք մը ծիսական, դաստիարակչական, հրատարակչական, միջ-եկեղեցական, տեղեկատուական եւ ընկերային ծառայութեան հետ աղերս ունեցող հարցեր: Յիշեալ
բնագաւառներուն շուրջ տրուեցան զեկոյցներ պատասխանատու միաբան
հայրերու կողմէ եւ քննարկումներէ ետք առնուեցան համապատասխան որոշումներ։
Ժողովի աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը հետեւեալ յայտարարութիւնը կատարեց.-
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«Կջրձ՜ժ՜ձ Ժճխճչզ գձդ՜ռտզձ կՠձտ ձ՜ՠս ՜ձ՟ջ՜՟՜ջլ՜ձտ ի՜կ՜ծ՜ջ՜ժզ իՠպՠս՜ձտձՠջճսձ ՠս ՜հո ճսխխճսդՠ՜կ՝ պ՜ջճսճխ ՜ղը՜պ՜ձտձՠջճսձ՚ դբ ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ՜ջ՜ջճխճսդզսձձՠջճս, դբ գձժՠջ՜հզձ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ՠս դբ ՜հէ կ՜ջաՠջբ ձՠջո: Բձ՜ժ՜ձ՜՝՜ջ, ՜հո ՝ճէճջզձ կ՜ոզձ
պՠխՠ՜ժ յզպզ յ՜իՠձտ կՠջ դՠկՠջգ։
Ահո ՜շզդճչ, ժճսաՠձտ ժ՜ջՠսճջճսդՠ՜կ՝ հզղՠռձՠէ կՠջ եճխճչճսջ՟զ
ա՜ս՜ժձՠջճսձ, ճջ կՠազ ի՜կ՜ջ զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հ ՜ջեբտ կգձ բ ՠս, իՠպՠս՜՝՜ջ, զջ ցզազտ՜ժ՜ձ, ՝՜ջճհ՜ժ՜ձ ճս պձպՠո՜ժ՜ձ ՜շճխնճսդզսձգ
կՠազ ի՜կ՜ջ, զձմյբո կՠջ ՠժՠխՠռսճհ ճս ՜ա՞զձ՚ ժՠձո՜ժ՜ձ բ։ Մՠձտ յզպզ ղ՜ջճսձ՜ժՠձտ կՠջ է՜ս՜՞ճհձգ ժ՜պ՜ջՠէ ՜հո ճսխխճսդՠ՜կ՝՚ թ՜շ՜հճսդՠ՜ձ ծ՜կ՝ճչ կՠջ ժ՜ջՠէզճսդՠ՜ձռ ո՜իկ՜ձձՠջբձ ձՠջո։
Մՠջ դՠէ՜՟ջ՜ձտձ բ, ճջ ի՜կ՜ծ՜ջ՜ժզ ոպՠխթ՜թ ՜հո չպ՜ձ՞՜էզռ
ժ՜ռճսդզսձգ ՟զկ՜՞ջ՜սՠձտ ՝՜ջլջ՜՞ճհձ ՜ոպզծ՜ձզ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պգսճսդՠ՜կ՝ ճս ըոպ՜յ՜ի՜ձնճսդՠ՜կ՝՚ կՠջ ՜ձլզձ, կՠջ գձպ՜ձզտզձ, կՠջ
՝՜ջՠժ՜կձՠջճսձ ՠս գձ՟ի՜ձջ՜յբո կՠջ ղջն՜յ՜պզձ ձժ՜պկ՜կ՝: Կգ
ժջժձՠձտ. զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հճս ժՠ՜ձտգ դ՜ձժ՜՞զձ բ կՠջ ՜ա՞զձ ի՜կ՜ջ:
Աջ՟, Մՠջ ի՜հջ՜ժ՜ձ դՠէ՜՟ջճսդզսձձ բ, ճջ ՜շճխն՜յ՜ի՜ժ՜ձ, յՠպ՜ժ՜ձ ճս ի՜կ՜հձտ՜հզձ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսձՠջճսձ ժճխկբ ի՜ոպ՜պճս՜թ
ձ՜ը՜ա՞ճսղ՜ժ՜ձ կզնճռձՠջճսձ ի՜ս՜պ՜ջկրջբձ իՠպՠսզձտ՚ ՟զկ՜ժ ՞ճջթ՜թՠէճչ, ցզազտ՜ժ՜ձ ՜ձիջ՜եՠղպ իՠշ՜սճջճսդզսձգ յ՜իՠէճչ, կՠջ
լՠշտՠջգ հ՜ծ՜ը էճս՜էճչ ՠս իՠշճս կձ՜էճչ ՝՜ակ՜ձ՟՜կ ի՜ս՜տձՠջբ:
Վոպ՜ի ՠձտ, ճջ զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հճջ՟զ ժ՜ջՠսճջճսդՠ՜կ՝ ձժ՜պզ յզպզ
՜շձբ ի՜կ՜ծ՜ջ՜ժզձ ՟բկ յ՜ղպյ՜ձճսՠէճս ի՜կ՜ջ ի՜ոպ՜պճս՜թ ՜հո
՜ա՟ճս կզնճռձՠջգ»:
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ՀԵՌԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԵՒ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆԻ ՄԻՋԵՒ

Երկուշաբթի, 1 Յունիսին, Ն.Ս.Օ.
Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան
Վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինեան հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը ունեցան: Վեհափառ Հայրապետը շուտափոյթ ապաքինում մաղթեց Վարչապետին ու իր ընտանիքին եւ մօտէն
հետաքրքրուեցաւ ընդհանրապէս Հայաստանի ներկայ կացութեան ու յատկապէս համաճարակին յառաջացուցած դժուարութիւններուն:
Վարչապետ Փաշինեան անհրաժեշտ բացատրութիւններ տուաւ Նորին Սրբութեան «Քորոնա» ժահրի
տարածման ու առաջքը առնելու աշխատանքներուն մասին, ինչպէս նաեւ
անդրադարձ կատարեց Հայաստանի
ներքին տնտեսական կացութեան:
Միաժամանակ ան մօտէն հետաքըրքըրուեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ու մասնաւորաբար
Լիբանանի դիմագրաւած ներկայ դըժուարութիւններով: Իր կարգին, Վեհափառ Հայրապետը ընդհանուր գիծերով պարզեց թեմերուն ու յատկապէս
Լիբանանի
դիմագրաւած
ներկայ
տագնապը։

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ
ԴԵՍՊԱՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՎԵՀԱՓԱՌ
ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ

Հինգշաբթի, 4 Յունիսին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Լիբանանի մօտ Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներու նորանշանակ դեսպան Տորոթի Շին՝ ընկերակցութեամբ դեսպանատան զանազան
բաժանմունքներու երկու պատասխանատուներուն:
Աւելի քան ժամ մը տեւած հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան
ընդհանրապէս Միջին Արեւելքի ու
յատկապէս Լիբանանի այժմու կացութեան առնչուած հարցեր. այսպէս՝ համաճարակի ստեղծած կացութեան հետեւանքները ու զանոնք դիմագրաւելու աշխատանքները, տնտեսական
տագնապը եւ կառավարութեան բարեկարգութեան ծրագիրը: Դեսպանը
իր երկրին զօրակցութիւնը յայտնեց
Լիբանանի ժողովուրդին եւ խօսեցաւ
կառավարութեան նախաձեռնած ծրագիրներուն մասին:
Իր կարգին, Վեհափառ Հայրապետը շեշտեց ժողովուրդին կարիքներուն ընդառաջելու եւ երկիրը տնտեսական տագնապէն դուրս բերելու
հրամայական
անհրաժեշտութիւնը։
Նկատի ունենալով, որ դեսպանը իր
դիւանագիտական
առաքելութեան
նոր սկսած է Լիբանանի մէջ, Նորին
Սրբութիւնը անհրաժեշտ տեղեկութիւնները փոխանցեց անոր՝ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան
եւ
ընդհանրապէս
Սփիւռքի մասին։
Այս առիթով, որպէս յուշանուէր
Հայրապետը դեսպանին յանձնեց Հայ
Եկեղեցւոյ ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան
առաքելութիւնը
պարզող յուշամատեանը, ինչպէս նա-
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ՀԱՍԿ

եւ՝ Հայ Եկեղեցւոյ մասին իր հեղինակած գիրքը։

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ «ԿԻԼԻԿԻԱ»
ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԷՋ

Կաթողիկոսարանի
«Կիլիկիա»
թանգարանը, իր հիմնադրութենէն 25
տարիներ ետք, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսի
նախաձեռնութեամբ,
ընդհանուր վերանորոգման ու վերադասաւորման ենթարկուեցաւ վերջին
ամիսներուն ընթացքին: Կատարուած
ծախսերուն բարերարութիւնը ստանձնեց Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմըտեան թեմի Ազգային Իշխանութեան
ատենապետ՝ տիար Կարօ եւ տիկին
Սօսի Էշկիեան ամոլը:
Արդարեւ, Չորեքշաբթի, 17 Յունիսին, Ս. Աստուածածին Վանքին մէջ,
«Կիլիկիա»
թանգարանի
յանձնախումբը, Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ, հանդիպում մը ունեցաւ՝ ցարդ կատարուած աշխատանքներուն ընդհանուր արժեւորում կատարելու համար: Այս առիթով, Նորին
Սրբութիւնը իր բարձր գնահատանքը
յայտնեց բարերարին, յանձնախումբի
ատենապետ՝ Մկրտիչ Եափուճեանին,
որ միաժամանակ ստանձնած էր վերանորոգման
ճարտարապետական
աշխատանքները, Շթութկարթի Հայկական մշակոյթի պահպանութեան
ընկերութեան ներկայացուցիչ՝ Վարդ
Պիզանսին, զոր կատարած էր ձեռագիրներու վերանորոգութեան աշխատանքը, ինչպէս նաեւ թանգարանի
տնօրէն՝ Հոգշ. Տ. Պարոյր Վրդ. Շերնէզեանին եւ անոր օգնականներուն։
Քննարկումներէն ետք, թանգարանը աւելի զարգացնելու հեռանկարով, յանձնախումբը առաւ կարգ մը
որոշումներ:

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020
ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ Հ.Յ.Դ.
ԲԻՒՐՈՅԻ ԵՒ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՀԻՆ

Հինգշաբթի, 18 Յունիսին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքի Վեհարանին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետը հանդիպում
մը ունեցաւ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Բիւրոյի անդամ՝ Յակոբ
Խաչերեանին եւ Լիբանանի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ՝ երեսփոխան Յակոբ Բագրատունիին հետ:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան ընդհանրապէս Հայաստանի
կացութեան, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան եւ մասնաւորաբար Լիբանանի հայութեան առնչուած հարցեր:
Աւելի ուշ, Վեհափառ Հայրապետին նաեւ այցելեց Լիբանանի կառավարութեան նախարարուհի՝ Վարդինէ
Օհանեան-Գէորգեան:
Նախարարուհին զեկոյց մը տուաւ կառավարութեան աշխատանքներու ծրագիրներուն շուրջ: Նորին Սրբութիւնը իր
գնահատանքը յայտնեց նախարարուհիին, որ իր գործօն մասնակցութիւնը
կը բերէ կառավարութեան աշխատանքներուն եւ անհրաժեշտութեան
պարագային կը պաշտպանէ Լիբանանի հայութեան իրաւունքները:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ
ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՀԵՏ

Կաթողիկոսական
գահակալութեան 25-ամեակին առիթով, Ն.Ս.Օ.
Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը
ունեցաւ հետեւեալ հանդիպումները.ա) Լիբանանի Հայոց թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեանի գլխաւորութեամբ,
Տէր եւ Տիկին Ալէքքօ եւ Անի Պեզիք-
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եանի կողմէ հաստատուած Լիբանանի
կարիքաւոր ընտանիքներու օժանդակութեան հիմնադրամի յանձնախումբ:
բ) Տիար Գառնիկ Մկրտիչեան, Լիբանանի թեմի Երեսփոխանական Ժողովի ատենապետ:
գ) Հնչակեան Կուսակցութեան
Կեդրոնական եւ Լիբանանի վարչութեանց ներկայացուցիչներ:
դ) «Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամի Լիբանանի Վարչութիւն:
ե) Վերապատուելի Մկրտիչ Գարակէօզեան (Մերձաւոր Արեւելքի Հայ
Աւետարանական համայնքներու նախագահ) եւ Վերապատուելի Փօլ Հայտոսթեան (Հայկազեան համալսարանի նախագահ):
Յիշեալ հանդիպումներուն այցելուները շնորհաւորեցին Վեհափառ
Հայրապետին գահակալութեան 25ամեակը, ինչպէս նաեւ խորհրդակցութիւն ունեցան Լիբանանի թեմին,
համայնքին եւ ընդհանուր կացութեան
եւ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան առնչուած հարցերու մասին:
Յայտնենք նաեւ, որ Նորին Սրբութեան գահակալութեան 25-ամեակին
առիթով Կաթողիկոսարանը շնորհաւորական գիրեր ստացաւ թեմերէն,
միութիւններէն եւ օտար կրօնական ու
ակադեմական շրջանակներէն:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐ ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ
ԱԼԵՔՔՕ ԵՒ ԱՆԻ ՊԷԶԻՔԵԱՆ ՄԷԿ
ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ ՅԱՏԿԱՑՈՒՑԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՆ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ 25-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը խոր գոհունակութեամբ ու
ջերմ շնորհակալութեամբ կը յայտարարէ, թէ Վեհափառ Հայրապետին
գահակալութեան 25-ամեակին առի-
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թով, Ազգային Բարերար Տէր եւ Տիկին
Ալեքքօ եւ Անի Պէզիքեան Վեհափառ
Հայրապետին հետ խորհրդակցաբար,
եւ նկատի ունենալով Լիբանանի դիմագրաւած տնտեսական տագնապը,
մէկ միլիոն տոլար պիտի յատկացնեն,
որպէս օժանդակութիւն Լիբանանի հայ
համայնքի կարիքաւոր ընտանիքներուն։ Յայտնենք, որ անցնող երկու
ամիսներուն, Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ եւ
Անի Պէզիքեան 350 միլիոն լ.ո. յատկացուցած էին նոյն նպատակին համար։
Վեհափառ Հայրապետին հովանաւորութիւնն ու oրհնութիւնը վայելող սոյն ծրագիրը պիտի իրագործուի
Ազգ. Առաջնորդարանին կողմէ կազմուած յատուկ յանձնախումբի մը
ճամբով։
Ծրագիրը պիտի տարածուի հինգ
ամիսներու վրայ (Յուլիսէն Նոյեմբեր
2020)։ Իւրաքանչիւր ամիս երեք հազար ընտանիքներ պիտի օգտուին
ծրագիրէն։
Մեծայարգ Տէր եւ Տիկին Ալեքքօ
եւ Անի Պէզիքեան մեր Ս. Աթոռին հաւատարիմ բարեկամը եւ նուիրեալ բարերարն է։ Արդարեւ, Տիար Ալեքքոյին
եւ Տիկին Անիին կատարած իշխանական բարերարութիւնները Անթիլիասի
Մայրավանքէն, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին
Վանքէն
ու
«Թռչնոց
Բոյն»էն ներս, ինչպէս նաեւ Հայաստանին, Դպրեվանքին, Հայ Դատին եւ
Լիբանանի
հայութեան
զանազան
ծրագիրներուն, պերճախօս վկայութիւններ են իրենց հայու ազնուական
ոգիին, խոր հաւատքին ու անշեղ հաւատարմութեան։

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ ԻՐ
ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱՅՏՆԵՑ ՀԱՅՈՑ
ԲԱՆԱԿԻՆ

Երկուշաբթի, 13 Յուլիսի առաւօտուն, Վեհափառ Հայրապետը կապ
հաստատեց Հայաստանի վարչապետ՝
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մեծայարգ Նիկոլ Փաշինեանին հետ եւ
իր օրհնութիւնն ու զօրակցութիւնը
յայտնեց հայոց քաջարի բանակին։
Իսկ նոյն օրը երեկոյեան, Նորին
Սրբութիւնը նաեւ կապ հաստատեց
Արցախի Հանրապետութեան մեծարգոյ նախագահ՝ Արայիկ Յարութիւնեանի հետ: Հայրապետը իր մտահոգութիւնը յայտնելէ ետք ստեղծուած
կացութեան, իր հայրական օրհնութիւնն ու զօրակցութիւնը փոխանցեց
հայոց բանակին:

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ
ԿԱՅՔԷՋԵՐԸ ԱԶԵՐԻ ԿԱՅՔԱՀԷՆՆԵՐՈՒ
(HACKER) ԹԻՐԱԽ

Անցնող օրերուն, երբ ազերի բանակը յարձակումներ իրագործեց Հայաստանի սահմանամերձ գիւղերուն
վրայ, այդ օրերուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետին կողմէ
կատարուած զօրակցական կոչերն ու
արտայայտութիւնները ուղղուած հայոց բանակին, անհանգստացուցած
ըլլալով ազերիները, հակահայ քարոզչական արտայայտութիւններ ունեցան
Վեհափառ Հայրապետին ընկերային
ցանցերու էջերուն վրայ։
Արդարեւ, Կիրակի, 19 Յուլիսին,
Կաթողիկոսարանի
պաշտօնական
կայքէջն ու ընկերային ցանցերու պաշտօնական էջերը թիրախ դարձան
ազերի կայքահէններու (hacker-ներու)։
Շահագործելով Ս. Պատարագի մատուցման արարողութեան ժամանակը, անոնք կրցած էին ձեռք ձգել Կաթողիկոսարանի Instagram-ի պաշտօնական էջը (@holyseeofcilicia)։
Սակայն, շնորհիւ Կաթողիկոսարանի Տեղեկատուական Բաժանմունքի աշխատակիցներուն, կարելի եղաւ
առաջքը առնել յիշեալ հակահայ
յարձակումներուն եւ վերականգնել
Instagram-ի պաշտօնական էջը։

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020
ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆԸ ՈՂՋՈՒՆԵՑ
ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԵՐԵՔ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐՈՒ
ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ

Երեքշաբթի, 21 Յուլիսին, Բերիոյ
Հայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ.
Մասիս Եպս. Զօպուեանի ուղղած իր
նամակին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոս իր խոր գոհունակութիւնը
յայտնեց, Կիրակի, 19 Յուլիսին Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրութիւններուն հայ համայնքին երեք զաւակներուն՝ Դամասկոսէն դոկտ. Նորա Արիսեանի, Հալէպէն իրաւաբան Լիւսի Իսկէնեանի եւ
տիար Ժիրայր Րէիսեանի ընտրութեան
առիթով, որպէս Սուրիոյ Խորհրդարանի անդամներ։
Վեհափառ Հայրապետը իր նամակին մէջ յատկապէս կ՚ըսէր. «Հ՟ճ ծ՟ղ՟ճմւզ թվ խ՟վգրնվ մգվբվնրղզ նրմգտ՟լ ե Սնրվթնճ դ՟վա՟տղ՟մ ղեչ, ճ՟սխ՟ոեջ սմսգջ՟խ՟մ ղ՟վդեմ մգվջ։
Հ՟ճ ընհնռնրվբզ ղթյս գհ՟լ ե գվ՟իս՟ո՟վս ջնրվթ՟տթ ընհնռնրվբթ դ՟ր՟խմգվնրմ, ւվթջսնմգ՟ճ էե թջժ՟ղ,
ղ՟մ՟ր՟մբ Հ՟ճնտ Ցգհ՟ջո՟մնրէգմեմ
ռգվ՟ովնհմգվնրմ մխ՟սղ՟ղՠ թվգմտ
տնրտ՟ՠգվ՟լ ղ՟վբ՟ջթվ՟խ՟մ նաթթմ
ծ՟ղ՟վ։ Հգսգր՟ՠ՟վ, ռջս՟ծ գմւ, նվ
ղգվ գվգւ գվգջցնի՟մմգվզ թվգմտ անվլփմ ղ՟ջմ՟խտնրէթրմզ ոթսթ ՠգվգմ
Սնրվթնճ ռգվ՟խ՟մամնրղթմ նր ՟պ՟րգժ
դ՟վա՟տղ՟մ մո՟ջսնհ ՟յի՟ս՟մւմգվնրմ՝ է՟վաղ՟մզ ծ՟մբթջ՟մ՟ժնռ
Սնրվթնճ ծ՟ճնրէգ՟մ ծ՟ր՟ւ՟խ՟մ ճ՟մկմ՟պնրէգ՟մ»։ Ապա, Նորին Սրբութիւնը իր հայրական օրհնութիւնը ու յաջողութեան մաղթանքները փոխանցեց
նորընտիր հայ երեսփոխաններուն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ
ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ

Երեքշաբթի, 21 Յուլիսին, Ս. Աստուածածին Վանքի վեհարանին մէջ,

ՅՈՒՆԻՍ ¨ ՅՈՒԼԻՍ 2020
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց Լիբանանի մօտ
Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան՝ Վահագն Աթաբէկեանը, ընկերակցութեամբ Թիֆլիսի «Ալիք» թերթի
գլխաւոր խմբագիր՝ Արսէն Խառատեանի։
Հանդիպման ընթացքին խօսակցութեան առանցքը դարձաւ յատկապէս անցնող շաբթուան ընթացքին
ազերիներուն կողմէ կատարուած յարձակումը Տաւուշի մարզի սահմանագիծին վրայ։

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՕԺԱՆԴԱԿԵԼՈՒ
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի անդամ Յակոբ Խաչերեան եւ Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի կազմը 23 Յուլիսին
այցելեցին Պիքֆայա` շնորհաւորական տեսակցութիւն ունենալու համար
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հետ` իր գահակալութեան
25-ամեակին առիթով:
Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Կեդրոնական
Կոմիտէի եւ Հայկական Երեսփոխանական Պլոքի ներկայացուցիչ Յակոբ
Բագրատունի ներկայացուց այցելութեան նպատակը, լրիւ կազմով ներկայանալու հանգամանքը եւ յանուն
Լիբանանի Դաշնակցութեան շնորհաւորեց Հայրապետը իր գահակալութեան 25-ամեակին առիթով:
Բագրատունի վեր առաւ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ամէնէն ծանր պայմաններուն մէջ Վեհափառ Հայրապետին այդ օրերուն
իբրեւ առաջնորդ ծառայութեան նըւիրուածութիւնը, խիզախութիւնն ու
ժողովուրդի կարիքներուն հասնելու
նախանձախնդրութիւնը:
Ապա, յատուկ կերպով անդրա-
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դարձաւ Հայրապետին 25-ամեայ բեղուն
գործունէութեան`
եկեղեցականէն հրատարակչական, միջազգայինէն համասփիւռքեան եւ համահայկական, եւ յատկապէս պահանջատիրական առումով Հայ Դատի համընդհանուր գործունէութեան մէջ իր բերած մեծ աւանդին:
Իր կարգին, Նորին Սրբութիւնը
գնահատանքով անդրադարձաւ Դաշնակցութեան կառոյցներու բոլորանուէր աշխատանքին, ծառայութեան
ոգիի տարբեր դրսեւորումներուն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ԿաթողիկոսութիւնԴաշնակցութիւն
համագործակցութեան:
Հայրապետը շեշտը դրաւ նոյն
ոգիով յատկապէս ներկայ դժուար
պայմաններուն մէջ ժողովուրդի զանազան կարիքներուն հասնելու հրամայականին վրայ` շեշտելով Ազգային
առաջնորդարանի, կուսակցութիւններու եւ միութենական կառոյցներու
համակարգուած աշխատանք իրականացնելու
կարեւորութիւնը:
Ապա,
գնահատեց տարբեր շրջաններու մէջ
լիբանանահայութեան ի նպաստ տարբեր աշխատանքները, որոնք համահայկական
զօրակցութեան
բնոյթ
ստացան: Ինչպէս նաեւ արժեւորեց
նուիրատու այն անհատները, որոնք
գիտակից ստեղծուած ճգնաժամային
պայմաններուն` իրենց մասնակցութիւնը բերին օժանդակութեան աշխատանքներուն:
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ
նաեւ խորհրդակցելու լիբանանահայութեան առջեւ ծառացած խնդիրներուն եւ հետագայ աշխատանքները
ծրագրելու մասին:
Այնուհետեւ, Յակոբ Բագրատունի
յանուն Կեդրոնական Կոմիտէին 25ամեակի առիթով յատուկ յուշանուէր
մը յանձնեց Նորին Սրբութեան:
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ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԵՊՍ. ՓԱՆՈՍԵԱՆԻ
ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՐՔՈՒԹԵԱՆ ՏԻՏՂՈՍ
ՇՆՈՐՀԵՑ ԱՆՈՐ

Լիբանանի Հայոց Թեմի Ազգային
Երեսփոխանական Ժողովը, Ուրբաթ,
24 Յուլիսի երեկոյեան, Ազգային Առաջնորդարանին մէջ գումարեց արտակարգ նիստ մը, որուն ընթացքին
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
կողմէ փոխանցուած եռանուն նախընտրական ցանկէն, թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Շահէ Եպս. Փանոսեան միաձայնութեամբ ընտրուեցաւ թեմակալ առաջնորդ։
Երեսփոխանական Ժողովի դիւանը տեղեակ պահելով Վեհափառ
Հայրապետը ընտրութեան արդիւնքին
մասին՝ հայցեց անոր վաւերացումը։
Հայրապետը վաւերացուց յիշեալ ընտրութիւնը եւ այս առիթով նորընտիր
առաջնորդին շնորհեց արքութեան
տիտղոս։
Յայտնենք, որ Նորին Սրբութիւնը
նաեւ վաւերացուց Լիբանանի թեմի
նորընտիր Կրօնական եւ Քաղաքական Ժողովները։

ԶԳԱՍՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ԿՈՉ
ԻՐԵՆՑ ՊԱՇՏՕՆԵԱՆԵՐՈՒՆ
ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ ԱՆՏԵՍՈՂ ԳՈՐԾԱՏԷՐԵՐՈՒՆ

Կ՟վգժթ շե՛ ՟ճժգրջ ժնրպ ղմ՟ժ, գվՠ
ծ՟ղ՟ձ՟վ՟խթմ ջսգհլ՟լ սմսգջ՟խ՟մ ս՟ամ՟ոթմ ո՟սձ՟պնռ, անվլ՟սեվգվ ն՛շ ղթ՟ճմ թվգմտ ո՟յսփմգ՟մգվնրմ գխ՟ղնրսթմ մնր՟դ՟անճմ ՠ՟ըթմզ խզ դժ՟մ՟մ ս՟ժ, ՟ճժ մ՟գր ջխջ՟լ գմ
բ՟բվգտմգժ ՟մնմտ զմխգվ՟ճթմ ՟ո՟ծնռ՟ավնրէթրմզ, անվլե ՟վկ՟խգժ գր
մն՛ճմթջխ շռձ՟վգժ ՟մնմտ խգմջ՟էնյ՟խզ:
Հ՟ղ՟ձ՟վ՟խթ նր սմսգջ՟խ՟մ
ս՟ամ՟ոթ ՟պ՟չթմ յվչ՟մթմ ժնրպ ղմ՟-
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տթմւ ՟ճմ ջո՟ջնրղնռ, նվ նղ՟մւ, ղգխմգժնռ ՠ՟վնճ՟խ՟մ ջխդՠնրմւմգվե, ղ՟վբ՟ջթվ՟խ՟մ նաթե նր ՟դա՟ճթմ ՟վըեւմգվե, ՟ճջ բընր՟վ փվգվնրմ սեվ խզ
խ՟մամթմ թվգմտ ո՟յսփմգ՟մգվնրմ:
Ող՟մւ զվթմ՝ ո՟սթ՛ր թվգմտ. ջ՟խ՟ճմ նրվթյմգվ՝ նշ, ՟ղփ՛է թվգմտ:
Աղփ՛է, թվգմտ ՟չ՟խթտ նր դփվ՟խթտ
բ՟վկ՟լ ո՟յսփմգ՟մգվզ ՟ճջ բընր՟վ
փվգվնրմ ՟մսգջնհ նր ՟վծ՟ղ՟վծնհ
անվլ՟սեվգվնրմ. ծ՟տթ խ՟վփս զմս՟մթւմգվնրմ ս՟պ՟ո՟ժթտ ռթձ՟խզ թվգմտ
ո՟ժ՟սմգվեմ
՟մս՟վՠգվնրէգ՟ղՠ բթսնհ անվլ՟սեվգվնրմ: Ամնմւ
խ’՟մբվ՟բ՟պմ՟՞մ ՟վբգփւ, նվ ռգվեմ
Աջսնր՟լ խզ բթսե դթվգմւ...:
Բմ՟խ՟մ փվգվնրմ, անվլ՟սեվգվ
թվգմտ յ՟ծեմ խնր ս՟ճթմ թվգմտ ո՟յսփմգ՟մգվնրմ: Ամՠմ՟խ՟մ փվգվնրմ,
՟մնմւ ո՟վս՟րն՛վ գմ թվգմտ յ՟ծ՟լեմ
աեէ ցնւվ ՠ՟ըթմ ղզ ս՟ժնր թվգմտ
ո՟յսփմգ՟մգվնրմ: Ս՟ ղ՟վբխ՟ճթմ,
ՠ՟վնճ՟խ՟մ նր մ՟գ՛ր թվ՟ր՟խ՟մ ո՟վս՟րնվնրէթրմ ե:
Քվթջսնջթ ճ՟րթսգմ՟խ՟մ ո՟սա՟ղզ ընհնռնրվբթմ ցնի՟մտգժնր խնշնրղզ նրմգտնհ գխգհգտթմ շթ՛ խվմ՟վ ժնրպ
նր ՟մս՟վՠգվ ղմ՟ժ մղ՟մ ճնպթ գվգրնճէմգվնր բթղ՟տ:
Հ՟ճվ՟ՠ՟վ
դա՟ջսնրէգ՟մ
խնշ
խ’նրհհգմւ անվլ՟սեվգվնրմ, ՟վը՟մ՟ո՟սնրնրէգ՟ղՠ ռ՟վնրգժնր թվգմտ ո՟յսփմգ՟մգվնրմ ծգս:
Պ՟սթ՜ր նր ճ՟վա՟՜մւ ղգվ ղ՟վղթմմգվնրմ, ՟մծ՟սմգվնրմ, զմս՟մթւմգվնրմ, ծգպ՟րնվ էե ղփս՟րնվ, ճ՟ճսմթ էե
՟մճ՟ճս, նվնմւ ղգվ ընհնռնրվբթ խ՟վթւ՟րնվ դ՟ր՟խմգվնրմ փամնրէթրմզ ռգվ՟լգտթմ ՟ղեմփվգ՟ճ ս՟ամ՟ոթ նր
ճ՟մկմ՟պնրէգ՟մ գր ՠ՟վկվ՟անճմ ՟ջսթձ՟մթ մնրթվնրղնռ զվթմ նր սնրթմ
թ՛մշ նվ խ՟վգժթ ե: Շ՟վնրմ՟խգտեւ մն՛ճմ
ջթվնռ նր մնրթվնրղնռ. Աջսնր՟լ կգդթ՛
ծգս ե. ղգվ ՟դամ նր գխգհգտթմ կգվ
խնհւթմ գմ:
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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ
Ս. ԱԹՈՌՈՅՍ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ

ԿԻՐԱԿԻ, 7 ՅՈՒՆԻՍ 2020: Ա. ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ: ՍԿԻԶԲՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻՒՐԱԿԷԻՑ ԵՒ ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷԻՆ:
Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատարագեց՝ Հոգշ. Տ. Սարգիս Աբղ. Աբրահամեան եւ Հայրապետական իր պատգամը փոխանցեց՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս:
ԿԻՐԱԿԻ, 14 ՅՈՒՆԻՍ 2020: Բ. ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ: ՏՕՆ ԿԱԹՈՒՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ:
Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Գէորգ Աբղ. Գարակէօզեան:
ԿԻՐԱԿԻ, 21 ՅՈՒՆԻՍ 2020: Գ. ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ:
Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. Եագուպեան:
ԿԻՐԱԿԻ, 28 ՅՈՒՆԻՍ 2020: Դ. ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ:
Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Գերշ. Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան:
ԿԻՐԱԿԻ, 5 ՅՈՒԼԻՍ 2020: Ե. ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ: ՏՕՆ ՍՐԲՈՒՀՒՈՅ
ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՏՓՈՅ ԳՏՄԱՆՆ:
Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Գերպ. Տ. Վաղինակ Ծ.Վրդ. Մելոյեան:
Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Գերպ. Տ. Փառէն Ծ.Վրդ. Վարդանեան:
ԿԻՐԱԿԻ, 12 ՅՈՒԼԻՍ 2020: Զ. ԶԿՆԻ ՀՈԳԵԳԱԼՍՏԵԱՆ:
Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք Աբղ. Տէր Կարապետեան:
Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Հրանդ. Վրդ. Թահանեան:
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ԿԻՐԱԿԻ, 19 ՅՈՒԼԻՍ 2020: ՎԱՐԴԱՎԱՌ: ՏՕՆ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ:
Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Գերշ. Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեան:
Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեան:
ԿԻՐԱԿԻ, 26 ՅՈՒԼԻՍ 2020: Բ. ԶԿՆԻ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ:
Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Վիգէն Վրդ. Տալգլըճեան:
Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի մատրան մէջ պատարագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան:

