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ՓՈԽԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆԻ 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԶՕՐԱԿՈՉ 

Ի ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ
*
 

Աի՜ս՜ոզժ ՜հորջ 29-ջ՟ րջձ բ Թճսջտզճհ ՠս Աաջյբհծ՜ձզ ժճխկբ Աջ-

ռ՜ըզձ ՠս Աջռ՜ըզ ծ՜կ՝ճչ ճխն ի՜հ եճխճչճսջ՟զձ ՟բկ ղխդ՜հ՜աՠջթճս՜թ 

յ՜պՠջ՜ակզձ։ Աձռձճխ րջՠջճս գձդ՜ռտզձ հ՜ծ՜ը՜ժզ ՜շզդձՠջճչ Մՠջ 

ի՜հջ՜ժ՜ձ ըրոտգ ճսխխՠռզձտ ՠս Մՠջ արջ՜ժռճսդզսձգ հ՜հպձՠռզձտ ի՜հճռ 

՝՜ձ՜ժզձ, զձմյբո ձ՜ՠս ի՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ ժճմ ճսխխՠռզձտ կՠջ եճխճչճսջ-

՟զ ա՜ս՜ժձՠջճսձ՚ կՠջ ՜ձչՠջ՜յ՜ի ճս ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ՜ն՜ժռճսդզսձգ ՝ՠ-

ջՠէճս Աջռ՜ըզձ ճս ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզձ։  

Ս՜ յ՜իճսձ, ժ’ճսաՠձտ ժ՜ջ՞ կգ հզղՠռճսկձՠջ ՠս գձ՟՞թճսկձՠջ ժ՜պ՜-

ջՠէ.- 

Ա) Հ՜հճռ ՝՜ձ՜ժգ իՠջճո՜՝՜ջ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժբ յ՜ղպյ՜ձՠէ ՜ա՜պ ճս 

՜ձժ՜ը Աջռ՜ըզ Հ՜ձջ՜յՠպճսդզսձգ ՠս Աջռ՜ըզ ծ՜կ՝ճչ՚ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ 

-------------------------------- 
*
 Սճհձ ՞ջճսդզսձգ ըպ՜ռճսկձ բ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Աջ՜կ Ա. Կ՜դճխզժճոզ ճսխխ՜թ ի՜կ՜ա-

՞՜հզձ արջ՜ժճմզձ, Աձդզէզ՜ոզ Մ՜հջ՜չ՜ձտզ Ս. Գջզ՞ճջ Լճսո՜սճջզմ Մ՜հջ Տ՜ծ՜ջզձ 

կբն, Կզջ՜ժզ 25 Հճժպՠկ՝ՠջզձ։ 
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Հ՜ձջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ՜ձչպ՜ձ՞ճսդզսձգ, ՠս Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ծ՜կ՝ճչ ի՜կ՜հձ 

ի՜հճսդՠ՜ձ ՜կճսջ ՞ճհճսդզսձգ։ Ահո ի՜հՠռ՜ժբպճչ ի՜ջժ բ ՟զպՠէ ճս 

՜ջեՠսճջՠէ Աջռ՜ըզ յ՜պՠջ՜ակգ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, ոճչճջ՜ժ՜ձ յ՜պՠջ՜ակ 

կգ մբ ո՜. ի՜հճսդՠ՜ձ ճս ի՜հջՠձզտզձ ծ՜ժ՜պ՜՞զջգ չծշճխ յ՜պՠջ՜ակ 

կգձ բ։ Մՠջ յ՜պկճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտզձ ՜յջՠռ՜ձտ ծ՜ժ՜պ՜՞ջ՜ժ՜ձ յ՜-

իՠջ, ՠջ՝ կՠջ ՜ա՞զձ ճս ի՜հջՠձզտզձ ՞ճհճսդզսձգ ըճջ՜յբո չպ՜ձ՞ճս՜թ 

բջ։ Ս՜ժ՜հձ, կՠջ ՜կճսջ կզ՜ոձ՜ժ՜կճսդՠ՜կ՝, ՜ձըճջպ՜ժ ի՜ս՜պտճչ ճս 

արջՠխ ժ՜կտճչ կձ՜ռզձտ ճս ՞ճհ՜պՠսՠռզձտ։ Յզղՠռբտ Վ՜ջ՟՜ձ՜ձռ Պ՜-

պՠջ՜ակգ, ՠջ՝ կՠջ եճխճչճսջ՟գ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ չծշ՜ժ՜կճսդՠ՜կ՝ գո՜ս՚ 

՜հո ի՜ս՜պտբձ կՠա ճմ ճտ ժջձ՜հ ը՜ըպՠէ։ Մՠջ ի՜ս՜պտզձ կբն ըպ՜ռ՜թ 

բջ ձ՜ՠս ի՜հջՠձզտզ յ՜ղպյ՜ձճսդզսձգ ճս ՜ա՞զձ ՜ա՜պճսդզսձձ ճս ՜ձ-

ժ՜ըճսդզսձգ, ճջճձտ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ չՠի ՜ջեբտձՠջ ՠձ։ Յզղՠռբտ ձ՜ՠս 

Խջզկՠ՜ձ Հ՜հջզժզձ «ՠջժ՜դբ ղՠջՠվ»գ, ճջյբո ի՜հ եճխճչճսջ՟զ ՜ձժ՜-

ըճսդՠ՜ձ ճս ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ յ՜հտ՜ջՠէճս ըճջիջ՟՜ձզղ։ 

Վոպ՜ի ՠձտ, ճջ ՜հո ՞զպ՜ժռճսդՠ՜կ՝ ճս զջՠձռ ՜ջզսձգ ի՜հջՠձզտզձ 

ի՜կ՜ջ դ՜վՠէճս հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝ ժգ ժշճսզձ կՠջ իՠջճո ազձճսճջձՠջգ 

Աջռ՜ըզ կբն։ Մՠջ ճխն ՜ա՞գ ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզձ իՠպ բ։ Իսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հ 

ազձճսճջ բ։ Հ՜հջՠձզտզձ ՜ա՜պճսդՠ՜ձ ճս ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ ժշճսզէգ 

ոճոժ յ՜ջպ՜սճջճսդզսձ մբ, ՜հէ՚ յ՜պզս ճս իյ՜ջպճսդզսձ։ Փ՜ՙշտ ճս յ՜-

պզս ի՜հճռ տ՜ն ՝՜ձ՜ժզձ։  

Բ) Աջռ՜ըզ ՟բկ յ՜պՠջ՜ակ իշմ՜ժճխգ ճս կ՜ոձ՜ժռճխգ Աաջյբհծ՜ձզ 

ժճխտզձ Թճսջտզ՜ձ բ։ Ես ո՜ ՜հէՠսո ՞՜խպձզտ մբ. Թճսջտզ՜ձ զձտգ ժգ հ՜հ-

պ՜ջ՜ջբ կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ ղՠղպՠէճչ, դբ յ՜պՠջ՜ակգ ժՠռձՠէճս ճս Աջռ՜-

ըզձ ՜յ՜՞՜ձ ծղ՟ՠէճս զջ յ՜հկ՜ձձՠջգ ճսձզ։ Ահո լՠսճչ Թճսջտզ՜ձ 

կճսպտ ժգ ՞ճջթբ ձ՜ՠս Կճչժ՜ոբձ ձՠջո. ՜հձ Թճսջտզ՜ձ, ճջ ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ ճս 

զոէ՜կ՜ժ՜ձ ՜ղը՜ջիբձ ձՠջո ժգ ղ՜ջճսձ՜ժբ զջ ը՜ձ՞՜ջզմ ճս ՝՜ե՜ձ՜-

ջ՜ջ ձՠջժ՜հճսդզսձգ. ՜հձ Թճսջտզ՜ձ, ճջ ժգ վճջլբ Մզնՠջժջ՜ժ՜ձՠ՜ձ 

ՠջժզջձՠջբձ ոժոՠ՜է կզձմՠս ՜ջՠսՠէՠ՜ձ Եսջճյ՜ ձՠջժ՜հճսդզսձ ՟՜շձ՜է՚ 

՝՜ձդճսջ՜ձզակգ ձճջ կրպՠռճսկձՠջճչ ճս պ՜ջ՜աճչ ի՜ոպ՜պՠէճս իՠշ՜-

ձժ՜ջճչ։ Ս՜ ՜հէՠսո կՠժձ՜՝՜ձճսդՠ՜ձ ճս չՠջէճսթճսկզ մզ ժ՜ջրպզջ. հգո-

պ՜ժ բ Թճսջտզճհ ձյ՜պ՜ժգ։ Աի՜ դբ զձմճս Աջռ՜ըզ յ՜պՠջ՜ակգ ՜ձ-

իջ՜եՠղպ բ ՟զպՠէ Աջռ՜ըբձ ՜ձ՟զձ՚ Թճսջտզճհ ժճխկբ իՠշ՜սճջ ձյ՜պ՜ժ-

ձՠջ իՠպ՜յձ՟ՠէճս կզպճխ է՜հձ ղջն՜՞թբձ ձՠջո։ Դե՝՜ըպ՜՝՜ջ ՜հո ՝ճէճ-

ջզձ ՞զձգ ժգ չծ՜ջբ ի՜հ եճխճչճսջ՟գ։  

Գ) Ո՛սջ բ ՜ղը՜ջիգ ճս հ՜պժ՜յբո՚ Աջՠսկճսպտգ, զ պՠո Թճսջտզճհ ռՠ-

խ՜յ՜ղպ՜ժ՜ձ, ռՠխ՜ոյ՜ձ՜ժ՜ձ, ժ՜հոՠջ՜յ՜ղպ՜ժ՜ձ ՠս ՝՜ձդճսջ՜ձ՜-

ժ՜ձ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ։ Աջ՟՜ջՠս, ՠջ՝ ժգ ըրոզձտ 1915-զ ռՠխ՜ոյ՜ձճս-
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դՠ՜ձ կ՜ոզձ, հ՜ծ՜ը ի՜ջռ ժճս պ՜ձտ դբ ճ՛սջ բջ Աջՠսկճսպտգ ՠջ՝ ՜ա՞ 

կգ ՠձդ՜ժ՜հ ժգ ՟՜շձ՜ջ Օոկ՜ձՠ՜ձ Թճսջտզճհ ՝ձ՜նձնճսկզ թջ՜՞ջզձ։ 105 

պ՜ջզձՠջ հՠպճհ, ձՠջժ՜հ տ՜խ՜տ՜ժզջդ ՜ղը՜ջիզձ ՟զկ՜ռ ՟՜ջլՠ՜է ՠս 

՜շ՜սՠէ ռ՜ոճսկճչ ի՜ջռ ժճս պ՜ձտ՚ ճ՛սջ բ կզն՜ա՞՜հզձ ի՜կ՜հձտգ, ՠջ՝ 

ձճհձ ռՠխ՜ոյ՜ձ՜ժ՜ձ թջ՜՞զջգ իՠպ՜յձ՟ճխ ռՠխ՜ոյ՜ձգ ՜ա՜պրջբձ ժջ 

ղջն՜՞՜հզ զջ ՜ձկզն՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձձՠջբձ ղ՜ՙպ իՠշճս չ՜հջՠջճս կբն։ Ո՛սջ 

ՠձ զջՠձռ ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ղ՜իՠջճչ Կճչժ՜ոզձ ՜շձմճս՜թ ճսեՠջգ, 

զ պՠո Թճսջտզճհ ՜հո չպ՜ձ՞՜էզռ ձժջպճսկձՠջճսձ։ Ք՜խ՜տ՜ժ՜ձ զջ՜պՠ-

ոճսդզսձգ ժգ յ՜ի՜ձնբ ՜ձկզն՜ժ՜ձ ղ՜իբձ ճս պՠո՜ձՠէզ ՠջՠսճհդձՠջբձ 

՜ձ՟զձ ՟զպՠէ, զձմյբո ձ՜ՠս ՠխՠէճսդզսձձՠջգ է՜հձ ղջն՜՞թզ կբն ճս իՠ-

շ՜սճջ ՞զթզ չջ՜հ պՠոձՠէ ճս ՜ջեՠսճջՠէ։ Գզպՠձտ ՟ե՝՜ըպ՜՝՜ջ, ճջ ՜ղ-

ը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ղ՜իՠջգ ժգ ՞ՠջ՜՟՜ոՠձ ՜կբձ պՠո՜ժ ժջրձ՜ժ՜ձ, 

կղ՜ժճսդ՜հզձ, յ՜պկ՜ժ՜ձ ՜ջեբտձՠջ ճս ժ՜յՠջ։ Ս՜ժ՜հձ, ՜հո ՝ճէճջզձ 

կբն պՠխ կգ «՝՜ջՠժ՜կճսդզսձ» ժճմճսճխ կ՜ջ՟ժ՜հզձ ՜ջեբտ կգ ճս պ՜-

ջ՜թտ կգ ՞ճհճսդզսձ ճսձզ, ճջ ճջճղ՜ժզ ժ՜ռճսդզսձձՠջճս ճս ՟բյտՠջճս 

գձդ՜ռտզձ ոյ՜ոՠէզ բ ճջ զձտազձտ ՞ճջթձ՜յբո ՟ջոՠսճջբ։  

Սզջՠէզ եճխճչճսջ՟, վ՜ոպրջբձ իարջ յՠպճսդզսձձՠջ ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠջ-

յՠջճչ ՞ճջթձ՜յբո կ՜ոձ՜ժզռ ժգ ՟՜շձ՜ձ կՠջ «վճտջ ՜թճսզ»զձ ՟բկ 

ղխդ՜հ՜աՠջթճս՜թ ՜ի՜սճջ յ՜պՠջ՜ակզձ։ Եժբտ հզղՠձտ կՠջ յ՜պկ՜իրջ՚ 

Մճչոբո Խճջՠձ՜ռզզ ՝՜շՠջգ «Թբյբպ ՠս ՠկտ ՜թճս վճտջ, ՠս դճսճչ հճհե 

գձ՟ վճտճս ո՜իկ՜ձՠ՜է, ՠս արջճսդՠ՜կ՝ պժ՜ջ ՠս գձ՟ ՜հէճչ հճէճչ ՜ձ՞՜կ 

ձճս՜ծՠ՜է դ՜՞՜սճջճսդՠ՜կ՝, ո՜ժ՜հձ ՝՜աճսկ ՞ճջթտ ՜ջճսդՠ՜ձ ՞պ՜ձզձ 

՞ճջթՠ՜է ՠս զ կՠջճսկ ՜ղը՜ջիզո, ՠս ՜ջե՜ձզ ՞ջճհ հզղ՜պ՜ժզ»։ Ահորջ կՠջ 

եճխճչճսջ՟գ զջ տ՜ն ՝՜ձ՜ժզձ ՜շ՜նձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ «՜ջճսդՠ՜ձ ՞ճջթՠջ» 

ժգ ժ՜պ՜ջբ Աջռ՜ըզ կբն՚ ձճհձզոժ «զկ՜ռՠ՜է կ՜ի»ճչ յ՜ղպյ՜ձՠէճչ կՠջ 

ոջ՝՜ա՜ձ իճխգ։ Եժբտ հզղՠձտ ձ՜ՠս ՜ձկ՜ի՜ձճսձ ՝՜ձ՜ոպՠխթզձ ՝՜շՠջգ՚ 

եճխճչճսջ՟ ի՜հճռ տճս վջժճսդզսձ՟ տճս ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ճսեզ՟ կբն բ։ Աձիՠջ-

տՠէզ ծղկ՜ջպճսդզսձ կգ, հ՜սՠջե՜ըրո յ՜պ՞՜կ կգ, ճջ ՜շ՜սՠէ ճսե՞ձճս-

դՠ՜կ՝ ժգ իձմբ ՜հորջ զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հճս ժՠ՜ձտզձ կբն։  

Աջռ՜ըզ եճխճչճսջ՟գ զջ զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտգ ի՜ոպ՜պ՜թ բ 

՞ճջթձ՜յբո՚ զջ ՜ձժ՜ը յՠպ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝։ Մզն՜ա՞՜հզձ րջբձտզ իզկձ՜-

ժ՜ձ ոժա՝ճսձտձՠջբձ կբժձ բ եճխճչճսջ՟զ զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտգ, ճջ-

յբո զջ ՜ա՜պ ժ՜կտզ ՜ջպ՜հ՜հպճսդզսձգ։ Ոմ կբժ ձ՜ի՜ձն ժ՜կ գձժջժճսկ 

Աջռ՜ըզ ի՜հճսդՠ՜ձ ՜հո ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ճջճղճսկբձ՚ ձՠջժ՜հ դբ ՜յ՜՞՜հ 

՝ճէճջ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն։  

Հՠպՠս՜՝՜ջ, ո՜ յ՜իճսձ Աձդզէզ՜ոզ Մ՜հջ՜չ՜ձտբձ ի՜կ՜ա՞՜հզձ 

արջ՜ժճմ ժգ հ՜հպ՜ջ՜ջՠձտ, ճջճսձ կ՜ոձ՜ժզռ յբպտ բ ՟՜շձ՜հ զսջ՜տ՜ձ-

մզսջ ի՜հ, ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠջյՠջճչ զջ ձՠջ՟ջճսկգ ժ՜պ՜ջՠէճս Աջռ՜ըզ իճ-
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խզձ ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ ճս ՜ձչպ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ յ՜ղպյ՜ձճսդՠ՜ձ ոջ՝՜ա՜ձ 

յ՜պՠջ՜ակզձ։ Ահո ոյ՜ոճսկճչ ժ՜ջՠսճջճսդՠ՜կ՝ ժճսաՠձտ հզղՠռձՠէ.- 

1) Աձիջ՜եՠղպ բ ճջ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ չ՜ջմ՜յՠպգ կՠջ ՜ա՞զձ ձՠջճսեգ ի՜-

կ՜ըկ՝ՠէճս ՠս ձՠջ՟՜ղձ՜ժ ճս ի՜կ՜՟ջճս՜թ ՜ղը՜պ՜ձտզ էթՠէճս ՜շ՜-

ն՜՟ջճսդՠ՜կ՝ զջ ղճսջն ի՜կ՜ըկ՝բ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ դբ Սվզսշտզ յՠպ՜ժ՜ձ, 

տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ, ժճսո՜ժռ՜ժ՜ձ, ժջրձ՜ժ՜ձ ձ՜ըժզձ դբ ձՠջժ՜հ յ՜պ՜ոը՜-

ձ՜պճսձՠջգ, վճջլ՜՞բպձՠջձ ճս կ՜ոձ՜՞բպձՠջգ, ճջյբոազ ժ՜ջՠէզ գէէ՜հ 

կզ՜ոձ՜՝՜ջ ըճջիջ՟՜ժռզէ ի՜հ եճխճչճսջ՟զձ, Աջռ՜ըզձ ճս Հ՜հ՜ոպ՜-

ձզձ ՞ճհճսդՠ՜ձ ոյ՜շձ՜ռճխ ձՠջժ՜հ չպ՜ձ՞գ հ՜խդ՜ի՜ջՠէճս ժ՜ջՠէզճս-

դզսձձՠջճս ղճսջն։ 

2) Հ՜կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ արջ՜ժճմզ թզջբձ ձՠջո Սվզսշտգ ժ՜ջՠսճջ ՟ՠջ 

ճսձզ ժ՜պ՜ջՠէզտ։ Աշ՜նզձ, հ՜ջ՜՝ՠջ՜ժ՜ձ, տ՜ջճամ՜ժ՜ձ, կ՜ջ՟ճսեզ ՠս 

ձզսդ՜ժ՜ձզ է՜հձ ժ՜ջՠէզճսդզսձձՠջգ թջ՜՞ջճս՜թ ճս ՜ա՟ճս ժՠջյճչ ր՞-

պ՜՞ճջթՠէճչ։ Եջժջճջ՟, Աջռ՜ըզ ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜ձ՜մճսկ 

՜յ՜իճչՠէճս ՞թճչ կդձճէճջպ ոպՠխթՠէճչ։ Ահո ի՜ձ՞ջճս՜ձզձ, ՝ձ՜ժ՜ձ՜-

՝՜ջ, ՜շ՜նձ՜իՠջդ բ ազձ՜՟ճսէզ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ի՜ոպ՜պճսկգ ՠս ՜յ՜ 

Աջռ՜ըզ ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜ձ՜մկ՜ձ ճսխխճսդՠ՜կ՝ ժ՜պ՜ջ-

ճսՠէզտ զջ՜ս՜ժ՜ձ, տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ, ՟զս՜ձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ճս հ՜ջ՜՝ՠջ՜ժ՜ձ ՜ղ-

ը՜պ՜ձտձՠջճս ի՜կ՜յ՜ջվ՜ժ ճսոճսկձ՜ոզջճսդզսձգ, թջ՜՞ջճսկձ ճս 

՞ճջթգձդ՜ռտզ ծղ՟ճսկգ։  

Աջ՟, Սզջՠէզ Ժճխճչճսջ՟, ՠժբտ կպ՜թՠձտ, թջ՜՞ջՠձտ ճս ՞ճջթՠձտ՚ զ 

յ՜ղպյ՜ձճսդզսձ Աջռ՜ըզ ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ, Հ՜հ՜ոպ՜ձզ իարջճսդՠ՜ձ ճս 

կՠջ ՜ա՞զ հ՜սՠջեճսդՠ՜ձ։  
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ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆՆ 

ՈՒ ԱՐՑԱԽԵԱՆ ԳՈՅԱՄԱՐՏԸ 

Երեքշաբթի, 27 Սեպտեմբերի առաւօտուն, Ազրպէյճան յարձակում գոր-

ծեց Արցախի ուղղութեամբ՝ թիրախ դարձնելով Արցախի խաղաղ բնակչու-

թիւնը եւ խախտելով Արցախեան հակամարտութեան խաղաղ լուծման գոր-

ծընթացը։ Շուտով յստակ դարձաւ, թէ Ազրպէյճանի ետին կանգնած են այլ 

ծաւալապաշտ պետութիւններ, յանձինս Թուրքիան, որ վարձկան ծայրայե-

ղականներ ուղարկելով Ազրպէյճան փորձեց գրաւել հայրենի մեր հողերը եւ 

շարունակել իր նախնիներուն սկսած Հայոց Ցեղասպանութեան ծրագիրը։ 

Անմիջապէս սակայն, համայն հայութիւնը ոտքի կանգնեցաւ՝ ընդառաջելով 

հայրենի հողին կանչին, եւ մեծ թիւով կամաւորներ յեղափոխաշունչ ոգիով 

մեկնեցան ճակատ ու թեւ թիկունք դարձան հայոց բանակին, իսկ մնացեալ 

հայորդիները գոյապայքարը մղեցին այլ ճակատներու վրայ։  

 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ  

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՈՒ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻՆ ԿՈՂՔԻՆ 

Բնականաբար, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը իր մասնակ-

ցութիւնը պիտի ունենար այս գոյամարտին մէջ՝ ինչպէս պատմութեան մէջ, 

նոյնպէս ալ այսօր։ Առ այդ, երբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս իմացաւ 

թշնամիին ոտնձգութիւններուն մասին, կապ հաստատեց Հայաստանի Հան-

րապետութեան վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինեանի հետ եւ իր ամբողջական զօ-

րակցութիւնը յայտնեց հայոց բանակին, հաստատելով՝ «մենք հայրենիքին 

ու հայոց բանակին կողքին ենք»։  

Վեհափառ Հայրապետը նաեւ հաղորդագրութիւններու եւ ընկերային 

ցանցերու ճամբով կոչեր ուղղեց հայ ժողովուրդին եւ հայոց բանակին։  

Հայաստանի վարչապետին հետ հաղորդակցութենէ ետք, Նորին Սրբու-

թիւնը հրապարակեց հետեւեալ խրախուսանքը․-  

«Ահո ե՜կՠջճսձ, Աաջյբհծ՜ձզ ՝՜ձ՜ժգ ոժո՜թ բ հ՜ջլ՜ժճսկձՠջ ՞ճջ-

թՠէ Աջռ՜ըզ ո՜իկ՜ձզ ՠջժ՜հձտզձ։ Հ՜հճռ ՝՜ձ՜ժգ ճսեՠխ ժՠջյճչ ժգ ՟զ-

կ՜՟ջբ ի՜ժ՜շ՜ժճջ՟զ հ՜ջլ՜ժճսկձՠջճսձ։ Կճմ ժ’ճսխխՠձտ կՠջ եճխճչճսջ-

՟զ ա՜ս՜ժձՠջճսձ, ճջ ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠջյՠջճչ զջՠձռ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ արջ՜ժ-

ռճսդզսձգ հ՜հպձՠձ ի՜հջՠձզտզձ ճս ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզձ։ Եջ՝ ի՜հջՠձզտգ 

չպ՜ձ՞զ ՠձդ՜ժ՜հ բ, ճխն ի՜հճսդզսձգ ժգ ՟՜շձ՜հ ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժ։ Ահո ժգ 

չժ՜հբ կՠջ յ՜պկճսդզսձգ. ՜հո բ կՠջ յ՜պկճսդՠ՜ձ յ՜պ՞՜կգ։ Կ’՜խր-

դՠձտ ՜շ ՝՜ջլջՠ՜էձ Աոպճս՜թ, ճջ կՠջ ի՜հջՠձզտգ ճս ՝՜ձ՜ժգ իՠշճս 

յ՜իբ ՜կբձ պՠո՜ժ ՠջՠսՠէզ ճս ՜ձՠջՠսճհդ մ՜ջՠջբ ճս մ՜ջզտձՠջբ»։ 
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 Այլ գրաւոր կոչով մը, ան ըսաւ.- 

«Ահո չծշ՜՟ջճղկ յ՜իճսձ, ՠջ՝ կՠջ ի՜հջՠձզտզձ ՜ձ՝՜ե՜ձ կ՜ոգ ժ՜ա-

կճխ Աջռ՜ըգ չպ՜ձ՞զ բ ՠձդ՜ջժճս՜թ, կՠջ եճխճչճսջ՟գ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ դբ 

Սվզսշտզ կբն մզ ժջձ՜ջ ոճոժ ա՞՜ռ՜ժ՜ձ ո՜իկ՜ձձՠջճսձ կբն զջ արջ՜ժ-

ռճսդզսձգ հ՜հպձՠէ։ Աձիջ՜եՠղպ բ, ճջ զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հ զջ ՜ջՠ՜ձ ժ՜ձ-

մճչ ՠս զջ ի՜հջՠձզտզձ ձժ՜պկ՜կ՝ ճսձՠռ՜թ ՜ձը՜ըպ ի՜ս՜պ՜ջկճսդՠ-

ձբձ կխճս՜թ, ՞ճջթձ՜յբո զջ րե՜ձ՟՜ժճսդզսձգ ՝ՠջբ ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզ ՜-

շ՜սՠէ իարջ՜ռկ՜ձ», գո՜ս ՜ձ։ Ահո ՜շզդճչ, ՜ձ զջ ժ՜ջ՞զձ ի՜հջ՜ժ՜ձ 

ժճմ ճսխխՠռ ի՜հճջ՟զձՠջճսձ գձ՟՜շ՜նՠէճս ի՜կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ արջ՜ժճմզձ, 

զձմյբո ձ՜ՠս Կ՜դճխզժճո՜ջ՜ձզո ՝ճէճջ դՠկՠջճսձ, ժ՜ակ՜ժՠջյճսդզսձ-

ձՠջճսձ, գձպ՜ձզտձՠջճսձ ճս ա՜ս՜ժձՠջճսձ, դՠէ՜՟ջՠռ «Հ՜հ՜ոպ՜ձ» Հ՜-

կ՜ի՜հժ՜ժ՜ձ Հզկձ՜՟ջ՜կզձ ծ՜կ՝ճչ րե՜ձ՟՜ժՠէ ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզձ ճս Աջ-

ռ՜ըզ իարջ՜ռկ՜ձ»։  

 

ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻՆ ՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԶՕՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ 

ԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ ՀԱՅՈՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆ Է 

Զանազան առիթներով, Վեհափառ Հայրապետը Կաթողիկոսարանի CILICIA 

TV-ի ճամբով զօրակցական հեռարձակուած պատգամներ յղեց հայոց բանա-

կին եւ հայ ժողովուրդին։  

27 Սեպտեմբերին, ան յայտնեց, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը կը 

գտնուին իրենց ժամանակակից պատմութեան մէկ վճռադրոշմ հանգրուա-

նին, եւ թշնամին դարձեալ իր արիւնաթաթախ սուրը Արցախի ճամբով ուղ-

ղած է ողջ հայութեան։  

«Թճխ Աաջյբհծ՜ձգ զկ՜ձ՜հ, դբ զջ ՟զկ՜ռ ժգ ՞պձճսզ ՝՜ձ՜ժզ չՠ-

ջ՜թճս՜թ ճխն ի՜հճսդզսձգ։ Թճխ Աաջյբհծ՜ձգ տ՜ն ՞զպձ՜հ, դբ ձկ՜ձ ազձ-

ճսճջ՜ժ՜ձ չ՜պճ՞զ հ՜ջլ՜ժճսկձՠջճչ մզ ժջձ՜ջ գձժծՠէ կՠջ եճխճչճսջ՟զ 

ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պտգ, ժ՜կտգ ճս կ՜ջպճսձ՜ժ ճ՞զձ։ Թճխ Աաջյբհծ՜ձգ 

տ՜ն ՞զպձ՜հ, դբ Աջռ՜ըգ կՠջ եճխճչճսջ՟զ ՜ջզսձճչ ճս ՜խրդտճչ, ՠս 

ոպՠխթ՜՞ճջթ ճ՞զճչ ղ՜խ՜ըճս՜թ Աջռ՜ըգ, կՠջձ բ ճս կզղպ կՠջգ յզպզ 

կձ՜հ, հ՜սզպՠ՜ձո հ՜սզպՠձզռ՚ զ ՞զձ ՜կբձ աճիճխճսդՠ՜ձ»։  

Խօսքը ուղղելով միջազգային համայնքին, Վեհափառ Հայրապետը նշեց, 

որ «Նճհձ Թճսջտզ՜ձ բ, ճջ զջ պձպՠո՜ժ՜ձ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ճս ազձճսճջ՜ժ՜ձ 

կզն՜կպճսդզսձձՠջճչ, ՜յ՜ժ՜հճսձճսդզսձ ոպՠխթ՜թ բ ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ ՠջ-

ժզջձՠջբձ ձՠջո, զոէ՜կ՜ժ՜ձ ՜ղը՜ջիբձ ձՠջո, ՠս ժգ վճջլբ ձճհձգ ժ՜պ՜-

ջՠէ ՜հո ՜ձ՞՜կ Կճչժ՜ոբձ ձՠջո։ Մզն՜ա՞՜հզձ ի՜կ՜հձտգ մզ ժջձ՜ջ էճսշ 

ՠս ՜ձպ՜ջ՝ՠջ կձ՜է Թճսջտզճհ ՜հո թ՜ս՜է՜յ՜ղպ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ 

ձժ՜պկ՜կ՝»։ 

Նորին Սրբութիւնը իր պատգամը փակեց դիմելով հայ ժողովուրդին՝ 

«Սզջՠէզ եճխճչճսջ՟ ի՜հճռ, ի՜հջՠձզտգ ոջ՝՜ա՜ձ ՜ջեբտ բ ՠս ի՜հջՠձզտզ 
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յ՜ղպյ՜ձճսդզսձգ զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հճսձ ոջ՝՜ա՜ձ յ՜ջպ՜սճջճսդզսձձ բ։ 

Հՠպՠս՜՝՜ջ, Վ՜ջ՟՜ձ Մ՜կզժճձՠ՜ձձՠջճս, Ղՠսճձ՟ Եջբռձՠջճս, Խջզկ-

ՠ՜ձ Հ՜հջզժձՠջճս, Աջ՜կ Մ՜ձճսժՠ՜ձձՠջճս ՠս կՠջ յ՜պկճսդՠ՜ձ ՝ճէճջ 

իՠջճոձՠջճս ա՜ս՜ժձՠջ, կզ՜ռբտ, կզ՜ռբտ ի՜հՠջ, Աջռ՜ըձ բ կՠա ժ՜ձ-

մճսկ, ր՞ձճսդՠ՜ձ ի՜ոբտ»։   

 
Հինգշաբթի, 1 Հոկտեմբերին, Նորին Սրբութիւնը անգամ մը եւս ողջու-

նեց հայ ժողովուրդին ու հայոց բանակին պատրաստակամութիւնը կռուելու 

հայ ժողովուրդին արժանապատուութեան պաշտպանութեան համար, եւ 

նշեց՝ «Աջ՟՜ջ իյ՜ջպճսդՠ՜կ՝ ժգ ՟զպՠկ ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզձ իՠջճոճսդզս-

ձգ Աջռ՜ըզ էՠշձՠջճսձ չջ՜հ՚ զ յ՜ղպյ՜ձճսդզսձ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աջռ՜-

ըզ ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ։ Յճսաճսկճչ ՠս իյ՜ջպճսդՠ՜կ՝ ժգ ՟զպՠկ Եջՠս՜ձզ 

կբն ՠջժ՜ջ ղ՜ջտգ կՠջ եճխճչճսջ՟զ ա՜ս՜ժձՠջճսձ, ՜հջ դբ ժզձ, ՠջզպ՜-

ո՜ջ՟ դբ թՠջ, ճջճձտ յ՜պջ՜ոպ ՠձ ՠջդ՜էճս Աջռ՜ը ՠս ժշճսՠէճս Հ՜հ 

եճխճչճսջ՟զ ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդՠ՜ձ յ՜ղպյ՜ձճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ։ Խճջ ՞ճ-

իճսձ՜ժճսդՠ՜կ՝ ճս իյ՜ջպճսդՠ՜կ՝ ժգ ՟զպՠկ կՠջ եճխճչճսջ՟զ ոզջՠէզ 

ա՜ս՜ժձՠջճսձ գձ՟՜շ՜նճսկգ ի՜կ՜ա՞՜հզձ արջ՜ժճմզձ՚ ՜ջզսձ պ՜էճչ, 

ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզձ ր՞ձՠէճչ ՠս ա՜ձ՜ա՜ձ կզնճռձՠջճչ»։  

Շարունակելով իր պատգամը, Վեհափառ Հայրապետը դիտել տուաւ, որ 

հարիւրամեակ մը առաջ Թուրքիոյ Ցեղասպանութեան փորձը ձախողած է, 

իսկ այսօր փառք Աստուծոյ եւ հայ ժողովուրդին, դարձեալ ունինք մեր հայ-

րենիքը. այնուամենայնիւ, այսօր եւս թշնամին կը փորձէ իրականացնել իր 

բանթուրանական քաղաքականութիւնը, սակայն  հայ կեանքի բառարանին 

մէջ պարտութիւն բառը գոյութիւն չունի եւ պէտք չէ ունենայ, այլ՝ միա՛յն 

յաղթանակ։ «Ահորջ Աջռ՜ըզ էՠշձՠջճսձ չջ՜հ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժճսզ Ս՜ջ՟՜-

ջ՜յ՜պզ ձճհձ ծ՜ժ՜պ՜կ՜ջպգ՚ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ, Աջռ՜ըզ ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ 

ի՜կ՜ջ, ՠս կՠձտ ՝՜ձ՜ժզ չՠջ՜թճս՜թ, զսջ՜տ՜ձմզսջ ի՜հ, ՜ղը՜ջիզ պ՜-

ջ՜թտզձ, ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժզձ իՠպ ՠձտ։ Ահճ, կՠձտ հ՜խդՠէճս ՠձտ։ Յ՜խդՠէճս 

ՠձտ կՠջ ՜կճսջ ի՜ս՜պտճչ ճս ժ՜կտճչ։ Յ՜խդՠէճս ՠձտ կՠջ ՜կճսջ կզ՜ո-

ձ՜ժ՜կճսդՠ՜կ՝ ՠս չծշ՜ժ՜կճսդՠ՜կ՝։ Յ՜խդՠէճս ՠձտ կՠջ տ՜ն ՝՜ձ՜ժզ 

իՠջճոճսդՠ՜կ՝։  Ահորջ, Աջռ՜ըզ ձճսզջ՜ժ՜ձ իճխբձ ճջտ՜ՙձ զջ՜ս՜ռզր-

ջբձ ժգ իձմբ ճս յբպտ բ իձմբ Աջռ՜ըզ ՠջ՞գ. «Հ՜հՠջ, կզ՜ռբտ, կզ՜ռբտ 

ի՜հՠջ, Աջռ՜ըձ բ լՠա ժ՜ձմճսկ ր՞ձճսդՠ՜ձ ի՜ոբտ»։ Մզ՜հձ մՠջ՞ՠձտ ՜հո 

ՠջ՞գ, ՜հէՠս ՜յջզձտ՚ զջ ճ՞զճչ, յ՜պ՞՜կճչ ճս հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝»։  

 

Չորեքշաբթի, 7 Հոկտեմբերին,  Արամ Ա․ Կաթողիկոս իր հայրական յոր-

դորը ուղղեց մարտնչող հայ ժողովուրդին։ Ան վստահեցուց, որ նոր օրերու 

թալէաթներ ուժ չունին մեր ազգին հզօր կամքին դիմաց, որովհետեւ «Մՠջ 

ազձճսճջձՠջգ րջզձ՜ժՠէզ իՠջճոճսդՠ՜կ՝ ժգ յ՜ղպյ՜ձՠձ Աջռ՜ըգ, ՜հէ 

ըրոտճչ՚ Աջռ՜ըզ ոջ՝՜ա՜ձ իճխզձ չջ՜հ ՜ա՜պրջբձ ՜յջՠէճս կՠջ եճխճ-

չճսջ՟զձ ՜ոպճս՜թ՜պճսջ զջ՜սճսձտգ»։  
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Վեհափառ Հայրապետը դիտել տուաւ, որ ճակատագրական է այս պատե-

րազմը, որմով պիտի ճշդուի հայոց ապագան, ու եզրափակեց յարգանք ու 

պատիւ արտայայտելով հայոց բանակի քաջարի զինուորներուն, կամաւորնե-

րուն, մայրերուն, ու աղօթք բարձրացնելով Աստուծոյ, որ շուտափոյթ ապա-

քինում շնորհէ վիրաւորներուն ու հոգիի խաղաղութիւն՝ նահատակներուն։  

Ընկերային ցանցերու իր անձնական էջերուն ճամբով Նորին Սրբութիւ-

նը նաեւ բարձրացուց հետեւեալ աղօթքը.- 

«Ոՙչ Տբջ, Բՠդխՠիբկզ ի՜ս՜պտզձ ՝՜ռճսճխ ՜շ՜նզձ եճխճչճսջ՟գ 

ՠխ՜ձտ։ 

Դ՜ջՠՙջ ղ՜ջճսձ՜ժ յ՜պկճսդՠ՜ձ ը՜ս՜ջզձ ճս մ՜ջզձ ՟բկ ՜կճսջ յ՜-

իՠռզձտ կՠջ ի՜ս՜պտգ՚ ժՠձ՟՜ձզ ճս ՜ջՠ՜ձ ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜կ՝։ 

Ահորջ ձճհձ ի՜ս՜պտճչ ՜ջզ՜ռ՜թ կՠջ ազձճսճջձՠջգ տ՜նրջբձ ժգ յ՜ղպ-

յ՜ձՠձ տջզոպճձբ՜ժ՜ձ ի՜ս՜պտզ ճս ՜ջեբտձՠջճսձ վ՜ջճոգ ՟՜ջլ՜թ Հ՜-

հ՜ոպ՜ձգ ճս Աջռ՜ըգ ՠս ձճհձ ի՜ս՜պտզձ ճս ՜ջեբտձՠջճսձ ն՜ի՜ժզջգ ՟՜ջ-

լ՜թ ի՜հ եճխճչճսջ՟գ։ 

Ոՙչ Տբջ, ՠխզջ յ՜ի՜յ՜ձ կՠջ ազձճսճջձՠջճսձ։ Եջժձ՜հզձ իճչ՜ձզզձ 

ձՠջտՠս մ՜ջբ ճս մ՜ջզտբ իՠշճս յ՜իբ Հ՜հ՜ոպ՜ձձ ճս Աջռ՜ըգ։ Բեղժճս-

դզսձ ղձճջիբ չզջ՜սճջձՠջճսձ ՠս էճսո՜սճջբ իճ՞զձՠջգ կՠջ ձ՜ի՜պ՜ժձՠ-

ջճսձ։ Ակբձ»։ 

 

ԱՂՕԹՔ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻ ԱՆՍԱՍԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Չորեքշաբթի, 30 Սեպտեմբերին, Վեհափառ Հայրապետը, միաբան հայ-

րերն ու Դպրեվանքի սաները, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին վանքի բացօթ-

եայ խորանին առջեւ ունեցան հայոց բանակին զօրակցական ելոյթ եւ աղօ-

թեցին անոնց անսասանութեան համար։ Նոյն օրը երեկոյեան, Դպրեվանքի 

սաները հայրենասիրական երգեր հնչեցուցին նուիրուած բանակին՝ հայ ժո-

ղովուրդին վերածնունդը խորհրդանշող յուշարձանին լանջերուն։  

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՀԵՏ 

Արցախի այս վերջին պատերազմը եկաւ անգամ մը եւս ապացուցելու, որ 

միջազգային մարդկային իրաւանց պաշտպանութիւն քարոզող պետութիւն-

ներն ու կազմակերպութիւնները իրենց շահերը վեր կը դասեն մարդկու-

թենէն։ Այս երեւոյթին դիմաց լուռ չէր կրնար մնալ Արամ Ա. Կաթողիկոս, 

որ հարուստ գործունէութիւն ունենալով միջ-եկեղեցական յարաբերու-

թեանց մակարդակի վրայ, ինչպէս նաեւ իր Հայրապետական ներկայութիւ-

նը՝ քաղաքականութեամբ կլանուած աշխարհին մէջ, հեռաձայնային հաղոր-

դակցութիւններով, նամակներով, տեսակցութիւններով դիմեց զանազան 

կազմակերպութիւններու, որպէսզի մէկ կողմէ զգուշութեան հրաւիրէ զա-
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նոնք՝ թշնամիին դրամով ծախու առնուած լրատուամիջոցներուն ապատե-

ղեկատուութիւնը հալած իւղի պէս կլլելու գծով, իսկ միւս կողմէ զանոնք 

հրաւիրէ արդարութեան ձայնը հնչեցնելու. առ այդ, Նորին Սրբութեան 

թելադրանքով Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդը (Ե.Հ.Խ.) յայտա-

րարութիւն մը կատարեց՝ կոչ ուղղելով զինադադարի յարգումը, ինչպէս 

նաեւ դատապարտելով Շուշիի Ս. Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցւոյ 

ռմբակոծումը։ Յայտարարութեան մէջ Ե.Հ.Խ.-ի ժամանակաւոր ընդհանուր 

քարտուղարէ՝ Դոկտ. Իոն Սաուքան մտահոգութիւն յայտնեց Ազրպէյճանի 

կողմէ հրահրուած պատերազմի հետեւանքով նահատակուած անմեղ զոհե-

րուն համար, ցաւակցեցաւ անոնց ընտանիքներուն եւ շուտափոյթ ապաքի-

նում մաղթեց վիրաւորներուն։ Դոկտ. Սաուքա կոչ ուղղեց Ե.Ա.Հ.Կ.-ի Մինս-

կի խմբակին, որ չուշացնեն հարցին խաղաղ լուծման հանգումը։  

Արցախի օրակարգով, Նորին Սրբութիւնը նաեւ զանազան տեսակցու-

թիւններ ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Վահագն Աթա-

բեկեանի հետ, ինչպէս նաեւ Լիբանանի տարբեր քաղաքական եւ պետական 

պատասխանատուներ Հայրապետին այցելեցին՝ զօրակցութիւն յայտնելու 

հայութեան։ Այս գծով, Չորեքշաբթի, 28 Հոկտեմբերին, Լիբանանեան Ոյժեր 

կուսակցութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը՝ բաղկացած պետա-

կան երեսփոխաններէ եւ նախկին նախարարներէ, այցելեց Անթիլիաս եւ յա-

նուն Տոքթ. Սամիր Ժահժահի եւ Լիբանանեան Ոյժեր կուսակցութեան զօ-

րակցութիւնը յայտնեց հայութեան Ազրպէյճանի եւ Թուրքիոյ կողմէ շղթա-

յազերծուած պատերազմին առիթով։ Այս հանդիպումին, Վեհափառ Հայրա-

պետը լայնօրէն բացատրեց Արցախի պատմութիւնը՝ շեշտելով, թէ Արցախը 

երբե՛ք Ազրպէյճանի մաս չէ կազմած, ինքնավար եղած է եւ անոր հարցի 

մնայուն լուծման միակ միջոցը միջազգային ճանաչումն է։ Նորին Սրբու-

թիւնը նաեւ յայտնեց, որ Թուրքիան ժխտական դեր կը կատարէ թէ՛ զինուո-

րական եւ թէ՛ քաղաքական իմաստով՝ նեցուկ կանգնելով Ազրպէյճանին եւ 

այդ ճամբով կը ձգտի իր ներկայութիւնը հաստատել Կովկասէն ներս։  

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՊԱՊԱԿԱՆ ՆՈՒԻՐԱԿ ԺՈԶԷՖ ՍՓԻԹԷՐԻԻ ՀԵՏ 

Չորեքշաբթի, 4 Նոյեմբերին, Վեհափառ Հայրապետը աւելի քան ժամ մը 

տեւողութեամբ հանդիպում մը ունեցաւ պապական նուիրակ Ժոզէֆ Սփի-

թէրիի հետ՝ քննարկելով Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման հարցը։ Ան 

լայնօրէն պարզեց Արցախի իրավիճակը՝ իր պատմական ու քաղաքական 

երեսներով, յատկապէս ծանրանալով ստեղծուած ներկայ կացութեան ու 

անոր վտանգալից հետեւանքներուն Կովկասէն ներս: Նորին Սրբութիւնը 

կարեւորութեամբ շեշտեց, որ Արցախը պատմական Հայաստանի նահանգնե-

րէն մէկը եղած է եւ երբե՛ք մաս չէ կազմած Ազրպէյճանի: Պատմութեան ըն-

թացքին եղած են ժամանակներ, երբ Արցախէն ներս հայերը ինքնավարու-

թիւն հաստատած են: Փաստօրէն, Ստալինի միջամտութեամբ Արցախը իբ-



ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ¨ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 455 

 

րեւ ինքնավար շրջան մաս կազմած է 

Ազրպէյճանին: Սովետական միու-

թեան փլուզումէն ետք, ինչպէս այլ 

շրջաններէ ներս, նաեւ Արցախի ժո-

ղովուրդը իր ինքնորոշման արդար 

իրաւունքը վերահաստատեց եւ որ-

պէս անկախ հանրապետութիւն վե-

րակազմակերպուեցաւ: 

Վեհափառ Հայրապետը նաեւ 

անդրադարձաւ Ե.Ա.Հ.Կ.-ի Մինսքի 

խմբակին հովանաւորութեամբ Հա-

յաստանի ու Ազրպէյճանի բանակ-

ցութիւններուն եւ անոնց ձախողու-

թեան, Ազրպէյճանի անզիջող կեց-

ուածքին պատճառով: 

Խօսելով ներկայ պատերազմին մասին, Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ 

Թուրքիոյ քաղաքական ու զինուորական միջամտութիւնը կացութիւնը 

աւելի վատթարացուցած ու բարդացուցած է, իսկ վարձկաններու ու ահա-

բեկիչներու մասնակցութիւնը պատերազմին առաւել եւս վտանգած է ամ-

բողջ շրջանը: Ան նաեւ պարզեց Թուրքիոյ փանթուրանական ծրագիրը եւ 

անոր վտանգալից հետեւանքները, միաժամանակ յայտնելով, որ Ռուսիոյ 

հաւասարակշռուած մօտեցումը դժբախտաբար աւելի կը քաջալերէ Թուր-

քիան ու Ազրպէյճանը եւ կը նպաստէ անոնց քաղաքական ծրագիրներուն:  

Այս ընդհանուր խորքին վրայ, Վեհափառ Հայրապետը իր շնորհակալու-

թիւնը յայտնեց Ն.Ս. Ֆրանսիս Պապին, որ երկու առիթներով իր հրապարա-

կային խօսքին մէջ անդրադարձած էր Արցախի պատերազմին եւ զինադա-

դարի կոչ ուղղած: Ապա, Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, որ մեր ժողովուրդը կը 

սպասէ, որ Վատիկան աւելի ազդու դերակատարութիւն ունենայ՝ ճանչնալով 

Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը, Քոսովոյի նման, իբրեւ հիմ-

նական ու մնայուն լուծում Արցախի հարցին, ինչպէս նաեւ հայ ժողովուր-

դին անվտանգութեան ապահովման: Նորին Սրբութիւնը միաժամանակ ընդ-

գծեց, որ բոլոր պայմաններուն մէջ հայ ժողովուրդը երբե՛ք պիտի չընդունի, 

որ Արցախը մաս կազմէ Ազրպէյճանի: 

Պապական նուիրակը խոստացաւ անմիջապէս Վեհափառ Հայրապետին 

կողմէ արտայայտուած մտածումներն ու սպասումները փոխանցել Ֆրանսիս 

Պապին եւ Վատիկանի պատասխանատուներուն: 

Յատկանշական էր նաեւ Նորին Սրբութեան տուած հետեւեալ հարցա-

զրոյցը՝ Մ.Ա.Ե.Խ.-ի տեղեկատուական գրասենեակին։ 
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1) Վեհափառ Տէր, կրնայի՞ք համառօտ տեղեկութիւն մը տալ մեզի Ղա-

րաբաղի պատերազմական ներկայ իրավիճակին մասին։ 

Ն՜ը յբպտ բ յ՜պկ՜ժ՜ձ ծղ՞ջպճսդՠ՜ձ ՟զկՠէճչ հոպ՜ժՠռձՠէ, դբ 

Ղ՜ջ՜՝՜խզ զոժ՜ժ՜ձ ՜ձճսձգ Աջռ՜ը բ, ճջ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ժ՜ջՠսճջ՜՞ճհձ 

կ՜ջաՠջբձ կբժգ ՠխ՜թ բ ՠս յ՜պկճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտզձ ի՜ժ՜շ՜ժ ՝ճէճջ 

պՠո՜ժզ ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ վճվճըճսդզսձձՠջճսձ ՠս չՠջզչ՜հջճսկ-

ձՠջճսձ, կձ՜ռ՜թ բ ի՜հ՜՝ձ՜ժ ղջն՜ձ։ 1918-զձ, ձճջ իզկձճս՜թ Աաջյբհ-

ծ՜ձզ ի՜ձջ՜յՠպճսդզսձգ հ՜հպ՜ջ՜ջՠռ, դբ Աջռ՜ըգ զջ իճխ՜պ՜ջ՜թտզձ 

կբն ժ’՜շձբջ, ճջճսձ ՟զկ՜ռ ի՜հՠջգ կՠջեՠէճչ ՜հ՟ ճջճղճսկգ Աջռ՜ըգ 

հ՜հպ՜ջ՜ջՠռզձ ճջյբո ՜ձժ՜ը չ՜ջմ՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ղջն՜ձ ՠս գձպջՠռզձ 

՜ա՞՜հզձ եճխճչ ՠս ժ՜շ՜չ՜ջճսդզսձ։ Աջռ՜ըզ ՠս ՜աՠջզձՠջճսձ կզնՠս 

1920-զ յ՜պՠջ՜ակզ ՜ս՜ջպզձ, ի՜հՠջգ Աջռ՜ըգ կզ՜ռճսռզձ Հ՜հ՜ոպ՜-

ձզձ։ 1921 Յճսէզո 4-զձ, Ռճսոզճհ ի՜կ՜հձ՜չ՜ջ ժճսո՜ժռճսդՠ՜ձ ժՠ՟ջճձ՜-

ժ՜ձ հ՜ձլձ՜եճխճչգ ի՜կ՜լ՜հձ ՞պձճսՠռ՜ս Աջռ՜ըզ Հ՜հ՜ոպ՜ձզձ կզ՜ռ-

կ՜ձ յ՜ի՜ձնտզձ։ Մբժ րջ ՠպտ, Սդ՜էզձզ կզն՜կպճսդՠ՜կ՝, Աջռ՜ըգ  

ճջյբո ՜ձն՜պ զձտձ՜չ՜ջ ղջն՜ձ, կ՜ո ժ՜ակՠռ Աաջյբհծ՜ձզ իճխ՜հզձ 

պ՜ջ՜թտզձ։ Սճչՠպ՜ժ՜ձ ղջն՜ձզձ ի՜ժ՜կ՜ջպճսդզսձգ ե՜կ՜ձ՜ժ՜սճջ՜-

յբո ի՜ձ՟՜ջպՠռ՜ս. ո՜ժ՜հձ, Սճչՠպ՜ժ՜ձ ղջն՜ձզձ Աջռ՜ըզ ի՜հճսդՠ՜ձ 

ժՠ՜ձտգ յխպճջՠռ՜ս ՜աՠջզձՠջճս ժճխկբ ՞ճջթ՜՟ջճս՜թ ի՜է՜թ՜ձտճչ ճս 

ըպջ՜ժ՜ձճսդՠ՜կ՝։ 1980-՜ժ՜ձ դճս՜ժ՜ձձՠջճս ՜ս՜ջպզձ, Սճչՠպ՜ժ՜ձ 

Մզճսդՠ՜ձ վէճսաճսկզ րջՠջճսձ, Աջռ՜ըզ ի՜ջռգ ժջժզձ ՜ջթ՜ջթճսՠռ՜ս 

ՠս 1991-զ Դՠժպՠկ՝ՠջզ 10-զձ, Աջռ՜ըզ ի՜հՠջճսձ ժճխկբ ՜ձժ՜ըճսդզսձ 

իշմ՜ժճսՠռ՜ս, զձմ ճջ յ՜պծ՜շ ՟՜ջլ՜ս ի՜հ-՜աՠջզ յ՜պՠջ՜ակզձ, ճջ 

չՠջն ՞պ՜ս 1994-զձ։ Աձռձճխ 25 պ՜ջզձՠջճսձ, Աջռ՜ըգ թ՜խժՠռ՜ս գձժՠ-

ջ՜հզձ ժՠ՜ձտզ ՝ճէճջ կ՜ջաՠջճսձ կբն։ Ոջյբո ՜ձժ՜ը ի՜ձջ՜յՠպճսդզսձ, 

՜ձ կղ՜ժՠռ զջ ժ՜ձճձ՜՞ջճսդզսձգ, ճսձՠռ՜ս զջ ձ՜ը՜՞՜իգ, ըճջիջ՟՜-

ջ՜ձգ ՠս ժ՜շ՜չ՜ջճսդզսձգ։ 

 
2) Անցնող 25 տարիներուն, հակամարտութեան քաղաքական լուծումի 

մը յանգելու աշխատանքներ տարուեցան. կը խորհի՞ք թէ պէտք է շարու-

նակուին այդ ճիգերը։ 

1994-զձ ոպՠխթճս՜թ ԵԱՀԿ Մզձոժգ, ճջճսձ ի՜կ՜՜պՠձ՜յՠպ ՠջժզջ-

ձՠջձ ՠձ Ռճսոզ՜ձ, Ֆջ՜ձո՜ձ ՠս Մզ՜ռՠ՜է Ն՜ի՜ձ՞ձՠջգ, կՠթ ծզ՞ զ 

՞ճջթ ՟ջզձ ի՜ժ՜կ՜ջպճսդՠ՜ձ ը՜խ՜խ էճսթճսկ կգ ՞պձՠէճս կզպճխ։ Ս՜-

ժ՜հձ, Սՠյպՠկ՝ՠջ 27-զձ, Թճսջտզճհ ժճխկբ րե՜ձ՟՜ժճս՜թ ՠս յ՜պջ՜ո-

պճս՜թ Աաջյբհծ՜ձզ հ՜ջլ՜ժճսկգ ձճջ ժ՜ռճսդզսձ կգ ոպՠխթՠռ՚ ՜սՠէզ 

՝՜ջ՟՜ռձՠէճչ ճս ըճջ՜ռձՠէճչ ի՜ժ՜կ՜ջպճսդզսձգ։ Հ՜հ՜ոպ՜ձգ կզղպ 

ժճխկձ՜ժզռ բ ՠխ՜թ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ը՜խ՜խ էճսթկ՜ձ։ Ահո ՠխ՜թ բ ճս ժգ 

ղ՜ջճսձ՜ժբ կձ՜է դբ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ՠս դբ Աջռ՜ըզ կրպՠռճսկգ։ 
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3) Վեհափառ Տէր, Արցախի հակամարտութեան մէջ Թուրքիոյ դերակա-

տարութիւնը ինչպէ՞ս կը գնահատէք։ 

Թճսջտզճհ ՟ՠջ՜ժ՜պ՜ջճսդՠ՜ձ կ՜ոզձ ըրո՜թ ե՜կ՜ձ՜ժ ի՜ջժ բ 

ձժ՜պզ ՜շձՠէ իՠպՠսՠ՜է ժբպՠջգ.- ՜շ՜նզձ, ձ՜ը ՜ժձհ՜հպ բ, ճջ Աաջյբհ-

ծ՜ձգ ժգ չ՜հՠէբ Թճսջտզճհ շ՜ակ՜ժ՜ձ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ րե՜ձ՟՜ժճսդզսձգ։ 

Ահոզձտձ, Թճսջտզ՜ձ ճմ դբ կզ՜հձ յ՜պՠջ՜ակգ տ՜ն՜էՠջճխձ բ, ՜հէ ձ՜ՠս՚ 

խՠժ՜չ՜ջճխգ Աաջյբհծ՜ձզ շ՜ակ՜ժ՜ձ դբ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ճջճղճսկձՠջճսձ։ 

Եջժջճջ՟, Մզնզձ Աջՠսՠէտզ ՠս ՜ջ՜՝՜ժ՜ձ-զոէ՜կ՜ժ՜ձ ՠջժզջձՠջճսձ կբն 

զջ ՜ա՟ՠռճսդզսձգ ՜կջ՜յձ՟ՠէճս իՠպՠսճխ՜ժ՜ձ վճջլՠջբձ ՠպտ, իզկ՜ 

Թճսջտզ՜ձ ժգ ն՜ձ՜հ Կճչժ՜ոզ կբն ձՠջժ՜հճսդզսձ ՟՜շձ՜է՚ Աաջյբհծ՜ձգ 

ճջյբո ժ՜կճսջն ր՞պ՜՞ճջթՠէճչ։ Աջ՟ՠրտ Ռճսոզ՜ձ յզպզ դճհէ՜պջբ՛ 

Թճսջտզճհ ժճխկբ ձկ՜ձ չպ՜ձ՞՜էզռ տ՜հէ կգ...։ Եջջճջ՟, ՜ձռձճխ տ՜ձզ կգ 

պ՜ոձ՜կՠ՜ժձՠջճսձ, ՜ժձՠջՠս բջ Թճսջտզճհ ժճխկբ ձճջ լՠս՜մ՜վՠջճչ ճս 

կ՜ջպ՜չ՜ջճսդՠ՜կ՝ ժզջ՜շճսճխ ՠս ժջրձ՜ժ՜ձ ճս ռՠխ՜հզձ ՞՜խ՜վ՜ջ-

ձՠջճչ ղ՜խ՜ըճս՜թ վ՜ձդճսջ՜ձ՜ժ՜ձ թջ՜՞ջզ չՠջ՜ղըճսե՜ռճսկգ։ Աջ՟, 

հզղՠ՜է պճսՠ՜էձՠջգ ռճհռ ժճս պ՜ձ, դբ Կճչժ՜ոզ կբն զջ ձՠջժ՜հճսդզսձգ 

ի՜ոպ՜պՠէճս ձյ՜պ՜ժճչ բ ճջ Թճսջտզ՜ձ ժ’ր՞պ՜՞ճջթբ Աաջյբհծ՜ձգ։ 

Թճսջտզճհ իՠպ՜յձ՟՜թ ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ձյ՜պ՜ժգ ճսղ ժ՜կ ժ՜-

ձճսը ժջձ՜հ ՜ձ՟՜ջկ՜ձՠէզ իՠպՠս՜ձտձՠջճս ՟ճսշ ՝՜ձ՜է ղջն՜ձ՜հզձ ՜-

շճսկճչ ՠս ձճհձզոժ ի՜կ՜ղը՜ջի՜հզձ կ՜ղպ՜յճչ։ 

 
4) Ազերիներ եւ թուրքեր ընկերային ցանցերը կ’ողողեն ապատեղեկու-

թիւններով, խեղադիւրելով պատմական իրողութիւններ։ Ինչպէ՞ս կրնան 

հայերը հակադարձել այս արշաւին։ 

Աաՠջզձՠջ ՠս դճսջտՠջ ր՞պ՜՞ճջթՠէճչ զջՠձռ ձզսդ՜ժ՜ձ է՜հձ ժ՜ջՠ-

էզճսդզսձձՠջգ, ձՠջժ՜հ ի՜ժ՜կ՜ջպճսդզսձգ ժգ ձՠջժ՜հ՜ռձՠձ կզ՜ժճխ-

կ՜ձզ ՠս ՠձդ՜ժ՜հ՜ժ՜ձ ժՠջյճչ, ճջյբո դբ Աջռ՜ըգ Աաջյբհծ՜ձզձ ժգ 

յ՜պժ՜ձզ ՠս դբ ի՜հՠջգ ՞ջ՜ս՜թ ՠձ ա՜հձ ՝շձզ ճհեճչ, ՠսէձ.։ Հ՜ջժ բ 

ա՞ճսղճսդՠ՜կ՝ կրպՠձ՜է ձկ՜ձ ՜յ՜պՠխՠժ՜պճսճսդզսձձՠջճս ՠս ՜շ՜ջ-

ժ՜հ՜ժ՜ձ ճս վ՜ոպ՜ռզ պճսՠ՜էձՠջ վճը՜ձռՠէ ի՜ձջճսդՠ՜ձ, իզկձճսՠէճչ 

յ՜պկ՜ժ՜ձ ծղկ՜ջպճսդզսձձՠջճս չջ՜հ։ Աջռ՜ըգ ՠջ՝ՠտ կ՜ո մբ ժ՜ակ՜թ 

Աաջյբհծ՜ձզձ ՠս ի՜հՠջ ՝շձզ ճհեճչ մՠձ ՞ջ՜ս՜թ ա՜հձ. ՜ձճձտ ՟՜ջՠջ 

ղ՜ջճսձ՜ժ ՜յջ՜թ ՠձ Աջռ՜ըզ իճխզձ չջ՜հ, ա՜հձ ձժ՜պՠէճչ զջՠձռ ի՜հ-

ջՠձզտգ ՠս ՜ձ՝՜ե՜ձ ճս ՜ձ՝՜ե՜ձՠէզ կ՜ոգ Հ՜հ՜ոպ՜ձզձ, զձմյբո ձղՠռզ։ 

1991-զձ Աջռ՜ըզ ի՜հՠջգ չՠջ՜ի՜ոպ՜պՠռզձ զջՠձռ զջ՜սճսձտգ։ Ահո բ 

զջ՜ժ՜ձճսդզսձգ։ 

 
5) Էրտողան հրապարակային իր խօսքին մէջ բացայայտօրէն ըսաւ, թէ 

ինք պիտի ամբողջացնէ իր նախահայրերուն սկսած ծրագիրը։ Նոր ցեղաս-

պանութի՞ւն մը կը պատրաստուի արդեօք հայերուն դէմ։ 1915-ի Հայոց Ցե-
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ղասպանութեան մերժողական իր քաղաքականութեամբ Թուրքիան դատա-

պարտումի չէ ենթարկուած միջազգային համայնքին կողմէ։ Աշխարհաս-

փիւռ հայեր կը վախնան նոր ցեղասպանութենէ մը։ Ինչպէ՞ս կարելի է կան-

խարգիլել զայն։ 

Ն՜ը՜՞՜ի Էջպճխ՜ձ պ՜ջ՝ՠջ ՜շզդձՠջճչ զջ եճխճչճսջ՟զձ ճս կզն-

՜ա՞՜հզձ ի՜կ՜հձտզձ ՟զկ՜ռ չՠջ՜ի՜ոպ՜պ՜թ բ Օոկ՜ձՠ՜ձ Կ՜հոջճս-

դՠ՜ձ վ՜ձդճսջ՜ձ՜ժ՜ձ թջ՜՞զջգ չՠջ՜ժ՜ձ՞ձՠէճս ՠս ՞ճջթ՜՟ջՠէճս զջ 

կզպճսկգ, յ՜իՠէճչ ՜ձճջ ՞՜խ՜վ՜ջ՜՝՜ձճսդզսձգ ՠս ա՜հձ յ՜պղ՜ծՠռ-

ձՠէճչ ձՠջժ՜հ ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ։ Իձմյբո ձղՠռզ, 

ձկ՜ձ տ՜հէ կգ ՜խՠպ՜էզ իՠպՠս՜ձտձՠջ ժջձ՜հ ճսձՠձ՜է ղջն՜ձզձ ՠս ՜կ-

՝ճխն ՜ղը՜ջիզձ ի՜կ՜ջ։ Տ՜ժ՜սզձ իճո մՠկ ճսաՠջ ՜ձ՟ջ՜՟՜շձ՜է կզն-

ժջրձ՜ժ՜ձ ճս կզն-ի՜կ՜հձտ՜հզձ է՜ջճս՜թճսդզսձ հ՜շ՜ն՜ռձճխ զջ ՞ջ՞գ-

շզմ ՜ջպ՜հ՜հպճսդզսձձՠջճսձ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, զոէ՜կ՜ժ՜ձ ՜ղը՜ջիգ ՠս Ես-

ջճյ՜ձ յբպտ բ ա՞ճհղ գէէ՜ձ ձՠջժ՜հ Թճսջտզճհ իՠշ՜սճջ թջ՜՞զջձՠջճսձ 

ճս ձժջպճսկձՠջճսձ ձժ՜պկ՜կ՝։ Աջռ՜ըզ ի՜հՠջճսձ կրպ ռՠխ՜ոյ՜ձճս-

դՠ՜ձ չ՜ըգ ՜ջկ՜պ՜սճջճս՜թ բ։ Մՠձտ մՠձտ կճշռ՜թ Սճսկժ՜հզդգ ՠս 

Թճսջտզճհ ձՠջժ՜հ ոՠջճսձ՟զ ձ՜ը՜ի՜հջՠջճսձ ժճխկբ ՞ճջթ՜՟ջճս՜թ Ցՠ-

խ՜ոյ՜ձճսդզսձգ։ Շջն՜ձզձ ժ՜յճս՜թ Թճսջտզճհ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ թջ՜՞զջձՠ-

ջճսձ ձժ՜պկ՜կ՝ կզն՜ա՞՜հզձ գձժՠջճսդզսձգ ոճոժ ՟զպճխզ ՟ՠջզձ կբն 

յբպտ մբ գէէ՜հ, յբպտ մբ ՝՜ս՜ջ՜ջճսզ հ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձձՠջ ժ՜պ՜ջՠէճչ, 

՜հէ յբպտ բ չծշ՜ժ՜կճսդՠ՜կ՝ ՞ճջթբ՚ ՟՜՟ջՠռձՠէճս Աջռ՜ըզ կբն պՠխզ 

ճսձՠռճխ ճծզջգ։ Իձմ ժգ չՠջ՜՝ՠջզ Հ՜հճռ Ցՠխ՜ոյ՜ձճսդՠ՜ձ, Թճսջտզճհ 

եըպճխ՜ժ՜ձ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձճսդզսձգ թ՜ձրդ բ ՜ղը՜ջիզձ։ Ս՜ժ՜հձ, ի՜ժ՜-

շ՜ժ Թճսջտզճհ ն՜ձտՠջճսձ, Հ՜հճռ Ցՠխ՜ոյ՜ձճսդՠ՜ձ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜-

ձ՜մճսկգ ձճջ ձճս՜ծճսկձՠջ ՜ջլ՜ձ՜՞ջՠռ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ Ցՠխ՜ոյ՜ձճսդՠ՜ձ 

ի՜ջզսջ՜կՠ՜ժզձ, ՠս չոպ՜ի՜՝՜ջ յզպզ ղ՜ջճսձ՜ժճսզ։ Աջռ՜ըզ ՞թճչ 

հոպ՜ժ բ, դբ Թճսջտզ՜ձ կ՜ոձ՜ժզռ բ ի՜ժ՜կ՜ջպճսդՠ՜ձ ՜սՠէզ ոջկ՜ձ ճս 

՝՜ջ՟՜ռկ՜ձ ՠս իՠպՠս՜՝՜ջ, մզ ժջձ՜ջ կ՜ոձ՜ժզռ ՟՜շձ՜է ՜ձճջ էճսթ-

կ՜ձ։ Իձմյբո ՜ջ՟բձ ձղՠռզ, Էջպճխ՜ձզձ հ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձձՠջգ ՠս ժՠռ-

ճս՜թտգ ՠջ՝ՠտ մՠձ ձյ՜ոպՠջ տջզոպճձՠ՜հ-զոէ՜կ ՠջժըրոճսդՠ՜ձ ՠս ի՜-

կ՜ժՠռճսդՠ՜ձ, ՜ղը՜ջիզ կգ կբն, ճսջ ՜ձիջ՜եՠղպ ժ՜ջզտգ ժ՜հ ՜ա՞ՠջճս, 

ժջրձձՠջճս ՠս տ՜խ՜տ՜ժջդճսդՠ՜ձռ կզնՠս վճը՜՟՜ջլ հ՜ջ՞՜ձտզ, ի՜ո-

ժ՜ռճխճսդՠ՜ձ ճս ի՜ձ՟ճսջեճխճսդՠ՜ձ։ 

 
6) Պատերազմը կը շարունակուի, հակառակ զինադադարի որոշումնե-

րուն։ Ձեր հայեցողութեամբ, ի՞նչ կրնայ ըլլալ յաջորդ քայլը։  

Փ՜ոպրջբձ, ԵԱՀԿ Մզձոժզ ըկ՝՜ժզձ կզնձճջ՟ճսդՠ՜ձ ծզ՞ՠջգ Աագջ-

յբհծ՜ձզ եըպ՜ժ՜ձ ժՠռճս՜թտզձ յ՜պծ՜շճչ մհ՜նճխՠռ՜ձ։ Թճսջտզճհ ՜կ-

՝ճխն՜ժ՜ձ րե՜ձ՟՜ժճսդՠ՜կ՝, Իոջ՜հբէզ շ՜ակ՜ժ՜ձ-՜ջիՠոպ՜՞զպճս-

դՠ՜ձ ր՞ձճսդՠ՜կ՝ ՠս Սճսջզ՜հբձ ՠժ՜թ չ՜ջլժ՜ձձՠջճս կ՜ոձ՜ժռճս-
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դՠ՜կ՝ ժ՜պ՜ջճսճխ յ՜պՠջ՜ակգ պ՜ժ՜սզձ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժճսզ Աաջյբհ-

ծ՜ձզ ժճխկբ։ Ս՜ ՜հէՠսո պՠխ՜ժ՜ձ յ՜պՠջ՜ակ մբ. Հ՜հ՜ոպ՜ձգ ՜շ՜ձլզձ 

բ ՜հո ճհեՠջճսձ ՟զկ՜ռ։ Ահորջ 35-ջ՟ րջձ բ յ՜պՠջ՜ակզձ։ Ն՜ը՜՞՜ի 

Մ՜տջճձ, ձ՜ը՜՞՜ի Փճսդզձ ՠս ձ՜ը՜՞՜ի Թջ՜կվ ՜շ՜ձլձ՜՝՜ջ ՠս 

կզ՜ռՠ՜է հ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձձՠջճչ ժճմ ճսխխՠռզձ կ՜ջ՟՜ոզջ՜ժ՜ձ ազձ՜-

՟՜՟՜ջզ։ Աաջյբհծ՜ձգ մգձ՟՜շ՜նՠռ ՜հո ժճմՠջճսձ. ՜ձ մհ՜ջ՞ՠռ ձ՜ՠս 

Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աաջյբհծ՜ձզ ՜ջպ՜տզձ ՞ճջթճռ ձ՜ը՜ջ՜ջձՠջճսձ ՠս 

ԵԱՀԿ Մզձոժզ ըկ՝՜ժզձ ազձ՜՟՜՟՜ջզ ՞թճչ ժ՜հ՜ռ՜թ ի՜կ՜լ՜հձճս-

դզսձձՠջգ Մճոժճս՜հզ, Ոս՜ղզձժդգձզ ճս Ժգձՠսզ կբն։ Աաջյբհծ՜ձ ՜շ՜սՠէ 

չ՜հջ՜՞ճսդՠ՜կ՝ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժբ շկ՝՜ժճթՠէ ՠժՠխՠռզձՠջ, ՟յջճռձՠջ, 

իզս՜ձ՟՜ձճռձՠջ ՠս կ՜ջ՟՜՝ձ՜ժ ղջն՜ձձՠջ Աջռ՜ըզ կբն, կզձմ ի՜հժ՜-

ժ՜ձ ճհեՠջ ժգ ի՜ժ՜՟՜ջլՠձ ի՜ջճս՜թՠէճչ կզ՜հձ ազձճսճջ՜ժ՜ձ ՟զջտՠջ։ 

Ի՛ձմ բ հ՜նճջ՟ ի՜ձ՞ջճս՜ձգ։ Ահո ի՜ձ՞ջճս՜ձզձ ազձ՜՟՜՟՜ջզ ի՜ո-

պ՜պճսկգ ՜շ՜նձ՜իՠջդճսդզսձ բ։ Զզձ՜՟՜՟՜ջզձ յբպտ բ հ՜նճջ՟ՠձ տ՜-

խ՜տ՜ժ՜ձ ՝՜ձ՜ժռճսդզսձձՠջգ ձճհձ լՠս՜մ՜վճչ ճս ոժա՝ճսձտձՠջճչ։ Ահո 

բ ՠջժժճխկ՜ձզ էճսթկ՜ձ ՜շ՜նձճջ՟ճխ կզ՜ժ ծ՜կ՝՜ձ։ Թճհէ պճսբտ ժջժզձ 

ղՠղպՠկ, դբ ի՜հՠջճսձ ի՜կ՜ջ Աջռ՜ըգ ՞ջ՜սճս՜թ իճխ մբ, ՜հէ ՜ձ՝՜ե՜ձ 

կ՜ոձ բ ի՜հՠջճս ՟՜ջ՜սճջ ի՜հջՠձզտզձ՚ Հ՜հ՜ոպ՜ձզձ։ Հ՜հՠջճսձ ի՜կ՜ջ 

՜ձժ՜ջՠէզ բ գձ՟ճսձզէ, ճջ Աջռ՜ըգ Աաջյբհծ՜ձզ կ՜ո ժ՜ակբ։ Աղը՜ջ-

ի՜ովզսշ ի՜հճսդզսձգ ժգ ի՜ս՜պ՜հ, դբ կզն՜ա՞՜հզձ գձժՠջճսդՠ՜ձ ժճխ-

կբ Աջռ՜ըզ ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ ծ՜ձ՜մճսկգ ի՜ջռզ էճսթկ՜ձ ՜կբձբձ ՜ա՟ճս 

ճս կձ՜հճսձ էճսթճսկձ բ, զձմյբո ձ՜ՠս կզ՜ժ ՜ա՟ճս կզնճռգ՚ ժ՜ձը՜ջ՞զ-

էՠէճս ի՜հՠջճսձ ձժ՜պկ՜կ՝ ձճջ ռՠխ՜ոյ՜ձճսդզսձ կգ։ 

 
7) Ի՞նչ է հայ եկեղեցւոյ դերակատարութիւնը այս պատերազմին մէջ։  

Ոջՠսբ ի՜ժ՜կ՜ջպճսդՠ՜ձ յ՜ջ՜՞՜հզձ, ՠժՠխՠռսճհ ՟ՠջգ կ՜ջ՟ժ՜հզձ 

զջ՜սճսձտձՠջճս ՠս ՜ջեբտձՠջճս, ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ՠս ը՜խ՜խճսդՠ՜ձ յ՜ղպ-

յ՜ձճսդզսձձ բ։ Աա՞ՠջճս զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտգ կ՜ջ՟ժ՜հզձ զջ՜սճսձտ-

ձՠջճս ՠս կզն՜ա՞՜հզձ րջբձտզձ ժճջզաձ բ։ Հՠպՠս՜՝՜ջ, ՠջ՝ եճխճչճսջ՟զձ 

զջ՜սճսձտձՠջգ ըէճս՜թ ՠձ ՠս ի՜հջՠձզտգ րպ՜ջ արջտՠջճս ժճխկբ ձՠջըճս-

եճսկզ ՠձդ՜ջժճս՜թ, ՠժՠխՠռզձ մզ ժջձ՜ջ էճսշ ՠս ՜ձպ՜ջ՝ՠջ կձ՜է։ Հ՜հ 

ՠժՠխՠռզձ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ, Սվզսշտզ դբ Աջռ՜ըզ կբն ՜խրդտզ ժճխտզձ, գձժՠ-

ջ՜հզձ թ՜շ՜հճսդՠ՜կ՝, ի՜ձ՞՜ձ՜ժճսդզսձձՠջճչ ՠս ՜հէ կզնճռձՠջճչ ժ’ր-

ե՜ձ՟՜ժբ եճխճչճսջ՟զձ ճս ի՜հջՠձզտզձ։ 

 
8) Ի՞նչ կը սպասէք Միջին Արեւելքի եկեղեցիներէն եւ ընդհանրապէս 

Արեւմուտքի եկեղեցիներէն։ 

Աջռ՜ըզ ի՜ջռգ ՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ ի՜ջռ բ ՠս ՠժՠխՠռզձՠջ ժճմճս՜թ ՠձ 

՜ջ՟՜ջճսդՠ՜ձ յ՜ղպյ՜ձձՠջգ գէէ՜էճս ՠս զջՠձռ արջ՜ժռճսդզսձգ հ՜հպ-

ձՠէճս։ Ահո բ կՠջ ոյ՜ոճսկձ ճս ՜ժձժ՜էճսդզսձգ ՠժՠխՠռզձՠջբձ ՠս կզն-
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ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ղ՜ջեճսկզ կ՜ջկզձձՠջբձ։ Յ՜հպձՠկ, ճջ ՠժՠխՠռզձՠջ դբ ՜-

շ՜ձլձ՜՝՜ջ ՠս դբ կզ՜ոձ՜՝՜ջ՚ կզն-ՠժՠխՠռ՜ժ՜ձ ըճջիճսջ՟ձՠջճս ծ՜կ-

՝ճչ զջՠձռ արջ՜ժռճսդզսձգ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժՠձ հ՜հպձՠէ Աջռ՜ըզ ՞թճչ։ Վ՜-

պզժ՜ձգ, Եժՠխՠռզձՠջճս Հ՜կ՜ղը՜ջի՜հզձ Խճջիճսջ՟գ ՠս Մզնզձ Աջՠ-

սՠէտզ Եժՠխՠռզձՠջճս Խճջիճսջ՟գ ա՜ձ՜ա՜ձ ՜շզդձՠջճչ զջՠձռ կպ՜իճ-

՞ճսդզսձգ հ՜հպձՠռզձ ՠս ազձ՜՟՜՟՜ջզ ժճմ ճսխխՠռզձ։ Աջռ՜ըզ ի՜ժ՜-

կ՜ջպճսդզսձգ ժջրձ՜ժ՜ձ ՝ձճհդ մճսձզ, ՜ձզժ՜ ՜շձմճս՜թ բ կ՜ջ՟ժ՜հզձ 

զջ՜սճսձտձՠջճսձ ՠս ի՜հ եճխճչճսջ՟զձ զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտզձ։ Աջ-

՟՜ջՠս, ճմ դբ կզ՜հձ տջզոպճձբճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ, ՜հէ ՝ճէճջ ժջրձձՠջճսձ 

ի՜հՠռ՜ժբպճչ՚ եճխճչճսջ՟ձՠջճս զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտգ ձճսզջ՜ժ՜ձ 

ճս ՜ջ՟՜ջ զջ՜սճսձտ կգձ բ, ճջ յբպտ բ հ՜ջ՞ճսզ։ Իկ իջ՜պ՜ջ՜ժճսդզսձ-

ձՠջճսձ ՠս կզն՜ա՞՜հզձ ի՜կ՜՞ճսկ՜ջձՠջճսձ ՜ջպ՜ո՜ձ՜թ ըրոտՠջճսձ 

կբն կզղպ հզղՠռճսռ՜թ ՠկ, դբ ՠժՠխՠռզձ յբպտ բ հոպ՜ժ ժՠռճս՜թտ ծղ՟բ, 

ՠջ՝ եճխճչճսջ՟զձ զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտգ, ՜ջ՟՜ջճսդզսձձ ճս ը՜խ՜-

խճսդզսձգ, ՜ա՜պճսդզսձ ճս ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդզսձգ չպ՜ձ՞ճս՜թ ՠձ։ 

Ահո բ ՠժՠխՠռսճհ ի՜ջ՜ա՜պ ժճմճսկգ։ 

 

ԱՂՕԹՔ Ի ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԻՆ 

Ինչպէս պատմութիւնը կը վկայէ, հակառակ ցեղասպանութիւններու եւ 

ոչնչացման քաղաքականութեան ենթարկուած ըլլալուն, հայը իր ամբողջ 

պատմութիւնը կերտած է շնորհիւ իր ապրելու եւ վերապրելու կամքին՝ 

միշտ ալ իր աչքերը յառելով դէպի վեր, Աստուծոյ։ Ուստի, Անթիլիասի Մայ-

րավանքէն եւ Կաթողիկոսութեանս բոլոր թեմերէն ներս անպակաս չմնացին 

Աստուծոյ ուղղուած աղերսները, որպէսզի շուտափոյթ եւ բարի վախճան 

պարգեւէ այս պատերազմին։  

Առ այդ, Կիրակի, 4 Հոկտեմբերի առաւօտուն, յընթացս Ս. եւ Անմահ Պա-

տարագին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս աղօթք բարձրացուց առ բարձր-

եալն Աստուած՝ ի զօրակցութիւն հայոց բանակին։  

«Ոՙչ Տբջ, Բՠդխՠիբկբձ ՜ղը՜ջիզձ ՝՜ռճս՜թ էճհոճչ էճսո՜սճջճս՜թ, 

ի՜ս՜պտճչ արջ՜ռ՜թ ճս հճհոճչ ՞րպՠյձ՟ճս՜թ, ՟՜ջՠՙջ ղ՜ջճսձ՜ժ յ՜հ-

թ՜շ յ՜իՠռզձտ տճս ՠջժձ՜հզձ էճհո՟՚ յ՜պկճսդՠ՜ձ ը՜ս՜ջզձ ՟զկ՜ռ, 

՜կճսջ յ՜իՠռզձտ տճս ի՜ս՜պտ՟՚ մ՜ջզձ ՟զկ՜ռ ճս ՜ջթ՜ջթ հճհո՟՚ հճս-

ո՜էտճսկզ ՟զկ՜ռ: 

Եխ՜ձտ ի՜ս՜պ՜ջզկ ՠջժձ՜հզձ ծղկ՜ջպճսդզսձձՠջճսձ ճս հ՜սզպՠձ՜-

ժ՜ձ ՜ջեբտձՠջճսձ՚ ձճհձզոժ ՜ջՠ՜ձ ձ՜ի՜պ՜ժճսդՠ՜կ՝: Դ՜ջլ՜ձտ ՜ձչՠ-

իՠջ չժ՜ձ Սճսջ՝ Ասՠպ՜ջ՜ձզձ՚ ի՜ժ՜շ՜ժ կՠջ ժՠ՜ձտգ ղջն՜յ՜պճխ 

՜ի՜սճջ պ՜՞ձ՜յձՠջճսձ: Հ՜ս՜պ՜ռզձտ Աշ՜տՠ՜էզձ չժ՜հճսդՠ՜ձ դբ՚ 

«ՠդբ Աոպճս՜թ կՠջ ժճխկձ բ, ճ՛չ ժջձ՜հ կՠազ ի՜ժ՜շ՜ժ գէէ՜է» (Հշ 

8.31): 
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Ոՙչ Տբջ, ՟ճսձ կՠազ իՠպ ՠխ՜ջ կՠջ յ՜պկճսդՠ՜ձ ՜կբձբձ ծ՞ձ՜ե՜-

կ՜հզձ յ՜իՠջճսձ: Ահորջ կՠջ եճխճչճսջ՟ձ ճս ի՜հջՠձզտգ ժ’՜յջզձ ծ՜-

ժ՜պ՜՞ջ՜ժ՜ձ րջՠջ: Թղձ՜կզձ զջ ՜ջզսձճպ ոճսջգ ճսխխ՜թ բ կՠջ եճխճ-

չճսջ՟զձ ճս ի՜հջՠձզտզձ ճսխխճսդՠ՜կ՝: 

Քՠակճչ արջ՜ռ՜թ, ճՙչ Տբջ, կՠջ ճխն ՜ա՞գ ՜կճսջ ՝՜ձ՜ժզ չՠջ՜թ-

ճս՜թ ժգ յ՜ղպյ՜ձբ ՜ա՜պճսդՠ՜ձ ճս ՜ձժ՜ըճսդՠ՜ձ զջ ՠջժձ՜պճսջ 

յ՜ջ՞ՠսգ ճս զջ՜սճսձտգ:  

Քՠակճչ արջ՜ռ՜թ ի՜հճռ ՝՜ձ՜ժգ տ՜նրջբձ ժգ ՟զկ՜՟ջբ՚ կՠջ ա՜ս՜ժ-

ձՠջգ ն՜ջ՟ՠէճս, կՠջ պճսձՠջգ տ՜ձ՟ՠէճս ճս կՠջ իճխՠջգ ՞ջ՜սՠէճս դղձ՜-

կզզձ ո՜՟ջ՜ձտձՠջճսձ: 

Լոբ ճՙչ Տբջ, կՠջ կ՜հջՠջճսձ ճս տճհջՠջճսձ ՜խրդտձՠջգ. րջիձբ կՠջ 

՝՜ձ՜ժգ, կՠջ ՜ա՞զ իՠջճո ա՜ս՜ժձՠջգ, իՠշճս յ՜իբ ա՜ձճձտ ՜կբձ պՠ-

ո՜ժ չպ՜ձ՞ձՠջբ, ճջյբոազ ժ՜ջՠձ՜ձ յ՜ղպյ՜ձՠէ ՜յջՠէճս կՠջ զջ՜-

սճսձտգ, կՠջ ոջ՝՜ա՜ձ իճխգ, կՠջ ՜ա՞զ ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդզսձգ:  

Լոբ ճՙչ Տբջ, կՠջ ՝ճէճջ ա՜ս՜ժձՠջճսձ ՜խ՜մ՜ձտգ. ղճսպ՜վճհդ ՜յ՜-

տզձճսկ ղձճջիբ կՠջ չզջ՜սճջձՠջճսձ ճս իճ՞սճռ ը՜խ՜խճսդզսձ ձ՜ի՜պ՜ժ 

ազձճսճջձՠջճսձ ճս ի՜հճջ՟զձՠջճսձ: Քճս ՠջժձ՜հզձ արջճսդՠ՜կ՝ յ՜իբ ճս 

յ՜իյ՜ձբ կՠջ յ՜յՠջճս ի՜ս՜պտճչ ճս ՜ջզսձճչ ղ՜խ՜ըճս՜թ Հ՜հ՜ո-

պ՜ձգ ճս Աջռ՜ըգ ՠս կՠջ ՜ա՞գ ՜շ՜նձճջ՟բ ՟բյզ վջժճսդզսձ ճս հ՜սզ-

պՠձ՜ժ՜ձ ժՠ՜ձտ: Ակբձ»: 

Պատարագի աւարտին, նախագահութեամբ Վեհափառ Հայրապետին, 

տեղի ունեցաւ նահատակ զինուորներու ու հայորդիներու հոգիներուն հա-

մար հոգեհանգստեան պաշտօն։   
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ԴԷՊԻ ԱՐՑԱԽԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄ 

Հինգշաբթի, 15 Հոկտեմբերին, Վեհափառ Հայրապետը նախաձեռնեց եւ 

Անթիլիասի Մայրավանք հրաւիրեց համասփիւռքեան գործունէութիւն ու-

նեցող եկեղեցական, ազգային, կուսակցական եւ միութենական կազմակեր-

պութիւններու ներկայացուցիչներ՝ Արցախեան պատերազմի օրակարգով 

խորհրդակցութեան համար, որուն աւարտին ընդգծուեցան հետեւեալ կէտե-

րը.- 

Ա) Պատերազմը սանձազերծեց Ազրպէյճանը՝ Թուրքիոյ հրահրումով եւ 

անմիջական աջակցութեամբ եւ մասնակցութեամբ։ Թշնամին կը հարուածէ 

ոչ միայն զինուորական կեդրոններ, այլ նաեւ գիւղեր, քաղաքներ,  եկեղեցի-

ներ, դպրոցներ, հիւանդանոցներ եւ քաղաքացիական ենթակառուցուածքներ։ 

Բ) Հայոց բանակը բարձրագոյն նուիրումով եւ անսահման զոհողու-

թիւններով կը շարունակէ դիմակայել թշնամիին յարձակումը Արցախի 

վրայ։ Ի գին հսկայական զոհողութիւններու հայոց մարտունակ բանակը, 

պահեստայիններն ու կամաւորները կը շարունակեն անառիկ պահել հայրե-

նիքի միջնաբերդը։ Հայոց բանակը կը մարտնչի ոչ միայն Ազրպէյճանի, այլ 

նաեւ Թուրքիոյ եւ Թուրքիոյ ճամբով Ազրպէյճան հասած ահաբեկիչ ոյժերու 

դէմ, կանխարգիլելու համար հայ ժողովուրդին դէմ ի գործ դրուած ցեղային 

զտումի եւ ամբողջ տարածաշրջանին համար սպառնալիք հանդիսացող հա-

մաթուրանական ծրագիրը։ Կը պայքարի՝ թշնամիին պարտադրելու զինա-

դադար եւ խաղաղութիւն։ 

Գ) Այս իրականութեան դիմաց անյետաձգելի հրամայական կը դառնայ 

Արցախի միջազգային ճանաչումը։ Իրաւաքաղաքական բոլոր պատճառները 

ամբողջացած են Արցախը իբրեւ անկախ հանրապետութիւն միջազգայնօրէն 

ճանչցնելու։ 

Համահայկական օրակարգի առաջին կէտը անհրաժեշտ է բանաձեւել՝ 

Արցախի միջազգային ճանաչումը, որուն համար մեր սփիւռքեան բոլոր 

կառոյցները անխտիր՝ եկեղեցական թեմեր, կուսակցութիւններ, միութիւն-

ներ եւ հասարակական կազմակերպութիւններ, համադրաբար մեր երկու պե-

տութիւններու դիւանագիտական անձնակազմերուն, պիտի աշխատին իրա-

կանացնելու համար կարեւորագոյն այս առաջադրանքը։ 

13 Հոկտեմբերին, Վեհափառ Հայրապետը առանձին յօդուածով մը հե-

տեւեալ կերպով արտայայտուեցաւ Արցախի Հանրապետութեան միջազգա-

յին ճանաչման գծով.- 

«Թճսջտզճհ ՜ձկզն՜ժ՜ձ իճչ՜ձ՜սճջճսդՠ՜կ՝ ՠս ՜ի՜՝ՠժզմձՠջճս ճս 

չ՜ջլժ՜ձձՠջճս կ՜ոձ՜ժռճսդՠ՜կ՝ Աաջյբհծ՜ձզ ղխդ՜հ՜աՠջթ՜թ յ՜պՠ-

ջ՜ակգ Աջռ՜ըզ ՟բկ կՠա ՟ջ՜ս ձճջ զջ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ կգ ՟զկ՜ռ՚ զջ ազձ-

ճսճջ՜ժ՜ձ, տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ, զջ՜ս՜ժ՜ձ ՠս ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՠջՠոձՠ-

ջճչ ճս իՠպՠս՜ձտձՠջճչ: Հՠպՠս՜՝՜ջ, ձՠջժ՜հ զջ՜ժ՜ձճսդզսձգ յբպտ բ 
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Աջռ՜ըգ, Հ՜հ՜ոպ՜ձգ, զձմյբո ձ՜ՠս կզն՜ա՞՜հզձ ի՜կ՜հձտգ կխբ կպ՜-

թՠէճս ճս ՞ճջթՠէճս կբժ ճսխխճսդՠ՜կ՝՚ Աջռ՜ըզ Հ՜ձջ՜յՠպճսդՠ՜ձ ծ՜-

ձ՜մճսկ, ՜հէ գձպջ՜ձտ մժ՜հ: 

Աաջյբհծ՜ձ-Աջռ՜ը չՠջնզձ յ՜պՠջ՜ակզ ա՜ջ՞՜ռճսկձՠջճսձ կրպբձ 

իՠպՠսճխգ հոպ՜ժրջբձ յզպզ պՠոձբ, դբ՚ ՜շ՜նզձ, Աաջյբհծ՜ձգ ժգ չ՜-

հՠէբ Թճսջտզճհ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ճս ազձճսճջ՜ժ՜ձ ՜ձչՠջ՜յ՜ի ճս ՜կ՝ճխն՜-

ժ՜ձ արջ՜ժռճսդզսձգ ՠս Իոջ՜հբէզ կ՜ոձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ձՠռճսժգ: Եջժջճջ՟, 

ձՠջժ՜հ յ՜պՠջ՜ակգ ոճոժ պՠխ՜ժ՜ձ ՝ձճհդ մճսձզ, ՜հէ հխզ բ ղջն՜ձ՜հզձ 

ՠս կզն՜ա՞՜հզձ իՠպՠս՜ձտձՠջ ճսձՠձ՜էճս է՜հձ ժ՜ջՠէզճսդզսձձՠջճչ: Եջ-

ջճջ՟, Թճսջտզ՜ձ զջ վ՜ձդճսջ՜ձ՜ժ՜ձ ճս թ՜ս՜է՜յ՜ղպ՜ժ՜ձ տ՜խ՜տ՜-

ժ՜ձճսդՠ՜ձ ձճջ լՠս՜սճջճսկ ճս ղՠղպ՜սճջճսկ պ՜էճչ, Մզնզձ Աջՠսՠէտբձ 

ճս զոէ՜կ՜ժ՜ձ ՜ղը՜ջիբձ ոժոՠ՜է կզձմՠս ՜ջՠսՠէՠ՜ձ Եսջճյ՜ ճս Մզն-

ՠջժջ՜ժ՜ձզ ՜վՠջգ, զջ ՜ա՟ՠռճսդզսձգ պ՜ջ՜թՠէճս զջ իՠպՠսճխ՜ժ՜ձ 

ծզ՞զձ ՜շգձդՠջ ՜հեկ ձճհձգ ժգ վճջլբ Կճչժ՜ոբձ ձՠջո՚ ղ՜ի՜՞ճջթՠէճչ 

Աաջյբհծ՜ձգ: 

Սճսջզճհ ՞թճչ Ռճսոզ՜-Թճսջտզ՜-Իջ՜ձ ոպՠխթճս՜թ ճջճղ ի՜կ՜լ՜հ-

ձճսդզսձգ վ՜ոպրջբձ ժգ կխբ Ռճսոզ՜ձ ՠս Իջ՜ձգ մ՜վ՜սճջ ճս ա՞ճսղ՜սճջ 

կրպՠռճսկ ճջ՟ՠ՞ջՠէճս Թճսջտզճհ ժճխկբ իջ՜իջճս՜թ ՠս Աաջյբհծ՜ձզ 

ձ՜ը՜լՠշձ՜թ յ՜պՠջ՜ակզձ ձժ՜պկ՜կ՝: Ս՜ժ՜հձ, զջՠձռ ա՞ճսղ՜սճջ կր-

պՠռճսկգ մզ ժջձ՜ջ ՠջժ՜ջ պՠսՠէ՚ էճսջն չպ՜ձ՞ձՠջճչ ՠս թ՜ձջ իՠպՠ-

ս՜ձտձՠջճչ էՠռճսձ ՜հո յ՜հդճսռզժ ժ՜ռճսդՠ՜ձ ՟զկ՜ռ, ՠջ՝ կ՜ձ՜ս՜ձ՟ 

զջՠձռ ճս հ՜պժ՜յբո Ռճսոզճհ ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ղ՜իՠջգ ժգ ոժոզձ 

չպ՜ձ՞ճսզէ ղջն՜ձբձ ձՠջո: 
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Աաջյբհծ՜ձգ կզղպ վճջլՠռ աբձտզ ճհեճչ Աջռ՜ըգ չՠջ՜՞ջ՜սՠէ՚ ի՜-

ժ՜՟ջճսՠէճչ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ճս ՝՜ձ՜ժռ՜հզձ ծ՜կ՝ճչ Աջռ՜ըզ ի՜ժ՜կ՜ջ-

պճսդՠ՜ձ ը՜խ՜խ ժ՜ջ՞՜սճջկ՜ձ կզն՜ա՞՜հզձ ճջճղճսկձՠջճսձ: Աաջյբհ-

ծ՜ձզ ՜հո չՠջնզձ վճջլգ ՠսո, ճջճսձ ՠժ՜ս ձճջ պ՜ջ՜թտ ճս կխճսկ պ՜էճս 

ի՜կ՜դջտ՜ժ՜ձ վ՜ձդճսջ՜ձզակգ, ժգ իՠպ՜յձ՟բջ ձճհձ ձյ՜պ՜ժգ: 

Հ՜հճռ ՝՜ձ՜ժգ իՠջճոճսդՠ՜կ՝ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժբ յ՜ղպյ՜ձՠէ Աջռ՜ըգ, 

կՠջ զջ՜սճսձտգ ճս ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդզսձգ: Աջզսձ դ՜վՠռզձտ, ՜ի՜սճջ 

տ՜ձ՟ճսկ ճս ՜սՠջ ճսձՠռ՜ձտ, իոժ՜հ ՟եճս՜ջճսդզսձձՠջճս ՟բկ հ՜ձ՟զկ՜ձ 

՞պձճսՠռ՜ձտ, ո՜ժ՜հձ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժՠձտ պճժ՜է: Աջ՟՜ջՠս, դջտ՜ժ՜ձ ՜-

ն՜ժռճսդՠ՜կ՝ ճս զոջ՜հբէՠ՜ձ ազձճսեճչ րեպճս՜թ ՜աՠջզ՜ժ՜ձ հ՜ջլ՜-

ժճսկձՠջճսձ ՟բկ ՟ձՠէգ զձտձզձ հ՜խդ՜ձ՜ժ բ: Բ՜ձ՜ժզ ժճխտզձ Հ՜հ՜ոպ՜-

ձզ ճս Աջռ՜ըզ ՟զս՜ձ՜՞զպ՜ժ՜ձ ՜ջղ՜սգ, Սվզսշտզ ժճխկբ է՜հձ՜թ՜ս՜է 

տ՜ջճամճսդզսձգ, ժ՜ակ՜ժՠջյճս՜թ ՝ճխճտզ ճս արջ՜ժռ՜ժ՜ձ ռճհռՠջգ կՠջ 

ճխն եճխճչճսջ՟գ արջ՜ժճմզ ՠձդ՜ջժՠռզձ: 

Կ՜ռճսդզսձգ ժգ ղ՜ջճսձ՜ժբ կձ՜է ՜սՠէզ տ՜ձ ժձծշճպ ճս վըջճսձ: 

30 պ՜ջզձՠջ ղ՜ջճսձ՜ժ ՜ղը՜ջիզձ ՟զկ՜ռ գոզձտ Աջռ՜ըգ կՠջձ բ, 

կՠջ զձտձճջճղկ՜ձ զջ՜սճսձտգ ՜ջՠ՜ձ ՞ձճչ ի՜ոպ՜պՠռզձտ ՠս կՠջ ի՜հ-

ՠ՜ռտձՠջգ, կՠջ կպ՜թճսկձՠջձ ճս ՜ղը՜պ՜ձտգ ճսխխՠռզձտ ՟բյզ Աջռ՜-

ըզ Հ՜ձջ՜յՠպճսդՠ՜ձ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜ձ՜մճսկ: Աձռձճխ պ՜ջզձՠջճսձ 

՜հո ՞թճչ ձ՜ՠս ըճիՠկ ա՞ճսղ՜սճջճսդզսձ ռճհռ պճսզձտ՚ ՜շզդ պ՜էճչ տ՜-

խ՜տ՜ժ՜ձ ՝՜ձ՜ժռճսդզսձձՠջճսձ: Ս՜ժ՜հձ, ձՠջժ՜հ յ՜պՠջ՜ակգ ՠժ՜ս 

՜ձ՞՜կ կգ ՠսո ռճհռ պ՜էճս, դբ Աաջյբհծ՜ձգ մզ ի՜ս՜պ՜ջ ՝՜ձ՜ժռճս-

դզսձձՠջճս ՠս ՝՜ռ՜հ՜հպրջբձ չ՜հՠէՠէճչ Թճսջտզճհ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ արջ՜ժ-

ռճսդզսձգ, կՠա ի՜ձ՞զոպ յզպզ մլ՞բ՚ ՟զկՠէճչ կ՜ղճսկզ յ՜պՠջ՜ակզ, ՠս 

՜սՠէզձ՚ յզպզ ղ՜ի՜՞ճջթճսզ Թճսջտզճհ ժճխկբ Աջռ՜ըբձ ղ՜պ ՜սՠէզ կՠթ 

ճս իՠշ՜սճջ ձյ՜պ՜ժձՠջճս ի՜կ՜ջ: 

Մՠձտ մՠձտ ժջձ՜ջ կզ տ՜ձզ պ՜ջզձ ՜ձ՞՜կ կգ կ՜ջ՟ժ՜հզձ աճիՠջ պ՜է, 

զձմյբո ձ՜ՠս ՠձդ՜ջժճսզէ ձզսդ՜ժ՜ձ ՠս պձպՠո՜ժ՜ձ ՜ի՜սճջ չձ՜ոձՠ-

ջճս: Աձիջ՜եՠղպ բ, ճջ հոպ՜ժրջբձ ծղ՟ՠձտ կՠջ շ՜ակ՜չ՜ջ՜ժ՜ձ ճս կ՜ջ-

պ՜չ՜ջ՜ժ՜ձ կրպՠռճսկձՠջգ, ժ՜ջծ՜ղճսձմ ճս ՠջժ՜ջ՜ղճսձմ ի՜ձգրճս՜ձ-

ձՠջճչ, կզղպ զջ՜յ՜ղպ ճ՞զճչ ՠս ի՜կ՜իճսձմ ձՠջժ՜հ ՜ղը՜ջի՜տ՜խ՜-

տ՜ժ՜ձ պճսՠ՜էձՠջճսձ ճս յ՜հկ՜ձձՠջճսձ: 

Աշ՜նզձ, ՜ձիջ՜եՠղպ բ ՜կբձ ՞ձճչ ՠս ՜ձկզն՜յբո ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձ ազ-

ձ՜՟՜՟՜ջ ի՜ոպ՜պՠէ ՠս չՠջոժոզէ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՝՜ձ՜ժռճսդզսձձՠջճսձ: 

Եջժջճջ՟, թջ՜՞ջճս՜թ ՜ղը՜պ՜ձտ պ՜ձզէ Աջռ՜ըզ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜-

ձ՜մկ՜ձ ՞թճչ: Ահէՠսո մՠձտ ժջձ՜ջ ՠջժ՜ջ ոյ՜ոՠէ. ո՜ զ չձ՜ո կՠազ բ՚ 

՜կբձ զկ՜ոպճչ: Գզպՠձտ, ճջ ձկ՜ձ տ՜հէ կգ ժջձ՜հ ձճջ ՝՜ջ՟ճսդզսձձՠջ 

ոպՠխթՠէ ՠս կզն՜ա՞՜հզձ ի՜կ՜հձտզ գձ՟՜շ՜նճսկգ ժջձ՜հ ՟ջ՜ժ՜ձ մգէէ՜է 

՞բդ ՜հո ի՜ձ՞ջճս՜ձզձ: Ս՜ժ՜հձ, ՜հէ ծ՜ձ՜յ՜ջի մժ՜հ: Նՠջժ՜հ յ՜պՠ-



ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ¨ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 465 

 

ջ՜ակբձ ՜սՠէզ թ՜ձջ զ՛ձմ ժջձ՜հ գէէ՜է, ՠջ՝ Աաջյբհծ՜ձգ ձճհձզոժ ժ’՜ձ-

պՠոբ յ՜պՠջ՜ակզ ճս ազձ՜՟՜՟՜ջզ ՜շձմճս՜թ կզն՜ա՞՜հզձ րջբձտզձ 

ոժա՝ճսձտձՠջգ: 

Եջջճջ՟, Ռճսոզճհ ՟ՠջգ ծղ՟ճջճղզմ բ Աջռ՜ըզ ՜շձմճս՜թ ճջՠսբ ի՜ջ-

ռզձ էճսթկ՜ձ ՞թճչ: Ռճսոզճհ ՟՜ձ՟՜խ ճս ա՞ճսղ՜սճջ կրպՠռճսկգ ժջձ՜հ 

ա՜ձ՜ա՜ձ կՠժձ՜՝՜ձճսդզսձձՠջճս ՟ճսշ ՝՜ձ՜է: Ս՜ժ՜հձ, զձմ ՜է գէէ՜ձ 

Ռճսոզճհ ձՠջժ՜հ կ՜ջպ՜չ՜ջ՜ժ՜ձ կրպՠռճսկձՠջձ ճս ի՜ղզսձՠջգ, Ռճսո-

զ՜ձ ՠջ՝ՠտ յզպզ մ’՜ջպրձբ զջ ժճխտզձ ՜հէ ճհեզ կգ ձՠջժ՜հճսդզսձգ Կճչ-

ժ՜ոբձ ձՠջո: Ահո ի՜կճաճսկբձ կՠժձՠէճչ, Ռճսոզճհ իՠպ կՠջ ՞ճջթ՜ժռճս-

դզսձգ յբպտ բ գէէ՜հ վճը՜՟՜ջլ չոպ՜իճսդՠ՜ձ իզկ՜ձ չջ՜հ ճս ի՜ո՜-

ջ՜ժ՜ռ ղ՜իՠջճչ յ՜հկ՜ձ՜սճջճս՜թ: 

Չճջջճջ՟, Աջռ՜ըզձ ծ՜ձ՜մճսկ ՜յ՜իճչՠէճս հճհե ժ՜ջՠսճջ զջ՜ս՜-

տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ձ՜ը՜լՠշձճսդզսձգ կզն՜ա՞՜հզձ ի՜կ՜հձտզձ ձՠջժ՜հ՜ռձՠէգ 

էճսջն ձ՜ը՜յ՜պջ՜ոպճսդզսձ, հ՜ջ՜՝ՠջ՜ժ՜ձ ճս ՟զս՜ձ՜՞զպ՜ժ՜ձ է՜հ-

ձ՜թզջ ՜ղը՜պ՜ձտ ՠս իՠպՠսճխ՜ժ՜ձ ՞ճջթգձդ՜ռտ ժ’ՠձդ՜՟ջբ, ճջճսձ 

ի՜ջժ բ էթճսզէ ՜ձկզն՜յբո: Մզն՜ա՞՜հզձ րջբձտգ ժգ յ՜ջաբ ծ՜ձ՜մկ՜ձ 

ա՜ձ՜ա՜ձ ժՠջյՠջգ, ՠխ՜ձ՜ժձՠջձ ճս յ՜ի՜ձնձՠջգ: Աձիջ՜եՠղպ բ ի՜-

կ՜յ՜ջվ՜ժ ճս կ՜ոձ՜՞զպ՜ժ՜ձ կրպՠռճսկճչ ճսոճսկձ՜ոզջՠէ ծ՜ձ՜մ-

կ՜ձ ՜շձմճս՜թ ըձ՟զջձՠջգ ՠս տճձտջբդ յ՜ջ՜՞՜ձՠջգ: 

Կգ ՞պձճսզձտ կՠջ յ՜պկճսդՠ՜ձ կբժ ծ՜ժ՜պ՜՞ջ՜ժ՜ձ ը՜մկՠջճս-

ժզձ: Զզձճսճջ՜ժ՜ձ ՞ՠպձզ չջ՜հ հ՜խդ՜ձ՜ժ պ՜ձզէգ ՜շ՜ձռտձ բ, զոժ 

կզն՜ա՞՜հզձ ժ՜ջթզտզձ ի՜հ՜ձյ՜ոպ ՟զջտճջճղճսկգ կխզմ ճհեձ բ կՠջ հ՜-

նճխճսդՠ՜ձ: Հ՜ջժ բ գէէ՜է ա՞րձ ճս ըճիՠկ ՠս կզղպ կզ՜ժ՜կ: 

Հՠպՠս՜՝՜ջ, ժճմ ժ’ճսխխՠձտ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ կՠթ՜ջ՞ճհ չ՜ջմ՜յՠպ Նզ-

ժճէ Փ՜ղզձՠ՜ձզձ, ճջ ազձ՜՟՜՟՜ջզ ՜կջ՜յձ՟ճսկբձ ՜ձկզն՜յբո ՠպտ զջ 

կրպ իջ՜սզջբ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ, Աջռ՜ըզ ՠս Սվզսշտզ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ժճսո՜ժ-

ռճսդՠ՜ձռ յՠպՠջգ, իճ՞ՠսճջ յՠպՠջգ ՠս Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աջռ՜ըզ յՠ-

պ՜ժ՜ձ ՝՜ջլջ՜ոպզծ՜ձ ձՠջժ՜հ՜ռճսռզմձՠջգ, կզ՜ոձ՜՝՜ջ ըճջիջ՟՜ժռՠ-

էճս ձՠջժ՜հ զջ՜չզծ՜ժզձ ՠս հՠպ՜՞՜հ ի՜ձ՞ջճս՜ձձՠջճսձ կ՜ոզձ: Նկ՜ձ 

ի՜ս՜տ կգ, կբժ ժճխկբձ, հ՜մո րպ՜ջձՠջճսձ, ռճհռ յզպզ պ՜հ կՠջ եճխճ-

չճսջ՟զձ կզ՜ոձ՜ժ՜ձ ճ՞զձ ճս ՜կճսջ ժՠռճս՜թտգ ՠս կզսո ժճխկբձ՚ ՜շզդ 

յզպզ ի՜ձ՟զո՜ձ՜հ պՠո՜ժբպձՠջճս ճս կրպՠռճսկձՠջճս վճը՜ձ՜ժկ՜ձ: 

Մՠջ ՜շ՜ն՜ջժձ բ ձ՜ՠս, ճջ հզղՠ՜է ի՜ս՜տբձ ՠպտ վճջլ՜՞բպձՠջբ ՝՜խ-

ժ՜ռ՜թ հ՜ձլձ՜ըճսկ՝ կգ ժ՜ակճսզ, ճջյբոազ չ՜ջմ՜յՠպզձ ՞էը՜սճջճս-

դՠ՜կ՝ ժ՜ջՠձ՜հ թջ՜՞ջՠէ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜ձ՜մկ՜ձ ՜շձմճս՜թ ՞ճջթգձ-

դ՜ռտգ՚ զջ զջ՜ս՜՞զպ՜ժ՜ձ, ՟զս՜ձ՜՞զպ՜ժ՜ձ, հ՜ջ՜՝ՠջ՜ժ՜ձ ճս տ՜-

ջճամ՜ժ՜ձ ՠջՠոձՠջճչ»: 
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ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿՈՉ ՈՒՂՂԵՑ ՄԵՐԺԵԼՈՒ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԻ ՄԻՋԵՒ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԱԾ  

ՆԵՐԿԱՅ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԵՒ ՀԵՌՈՒ ՄՆԱԼՈՒ  

ՆԵՐՔԻՆ ՑՆՑՈՒՄՆԵՐ ՅԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՔԱՅԼԵՐԷ 

9 Նոյեմբերին ուշ գիշերին, Վարչապետ Փաշինեան հրապարակեց, որ 

Ռուսիոյ եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն հետ ստորագրած է պատերազմի 

դադարման 9 կէտերէ բաղկացած համաձայնագրութիւն մը,  որուն հիման 

վրայ թշնամին կը տիրանայ հայկական մեր հողերէն մասի մը, տեղի կ’ունե-

նայ փախստականներու իրենց տուներու վերադարձ՝ այլ խօսքով Ազրպէյ-

ճանի քաղաքացիներուն՝ նախքան Արցախի հանրապետութեան ստեղծումը 

իրենց ծննդավայրը վերադառնալու իրաւունք, նոր ճանապարհներ կը կա-

ռուցուին կապելու համար Հայաստանն ու Ստեփանակերտը, Հայաստանի 

ճամբով տեղի կ’ունենայ Ազրպէյճանի Հանրապետութեան արեւմտեան 

շրջաններու եւ Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետութեան միջեւ միացում 

մը եւ Ռուսիոյ խաղաղապահ ուժեր կը տեղակայուին Լեռնային Ղարաբաղի 

շփման գիծին եւ Բերձորի (Լաչինի) միջանցքի երկայնքով։ Այս յայտարա-

րութեան կը յաջորդէ ժողովուրդի ընդվզումն ու բողոքի ցոյցերը։ Այս քայ-

լին դէմ եւ թեր արտայայտուողներ Հայաստանը կը մատնեն քաղաքական 

ներքին անորոշ կացութեան։ Միւս կողմէ, կը շարունակուին Արցախի Հան-

րապետութեան միջազգային ճանաչման աշխատանքները։   

Առ այդ, Կիրակի, 15 Նոյեմբերին, Անթիլիասի Մայրավանքէն հայ ժողո-

վուրդին ուղղած իր Հայրապետական պատգամին մէջ, Նորին Սրբութիւնը 

կոչ ուղղեց «Մՠջեՠէ րջի՜ո՜ժ՜ձ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ՠս Ա-

ագջյբհծ՜ձզ կզնՠս Ռճսոզճհ կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ոպճջ՜՞ջճս՜թ ՠս վ՜ո-

պրջբձ ազձ՜՟ճսէզ ի՜կ՜լ՜հձճսդՠձբձ ՜ձ՟զձ, ՠջժ՟զկզ ճս ՜ձճջճղ ժբպՠ-

ջճչ էՠռճսձ ՠս չպ՜ձ՞՜էզռ իՠպՠս՜ձտձՠջճչ հխզ ձՠջժ՜հ վ՜ոպ՜դճսխ-

դգ»: Ողջունելէ ետք հերոսաբար Արցախի հողը պաշտպանած մեր քաջ բա-

նակը, ան ըսաւ, թէ «Պ՜պՠջ՜ակգ մբ ՜ս՜ջպ՜թ. իՠպՠս՜՝՜ջ, ի՜ջժ բ գէ-

է՜է կզ՜ժ՜կ, ա՞րձ ճս զջ՜պՠո՚ ՟զկ՜՞ջ՜սՠէճս ձՠջժ՜հ ծ՞ձ՜ե՜կ՜հզձ 

ի՜ձ՞ջճս՜ձգ»: 

Պայմաններու պարտադրանքով Հայաստան ապաստանած արցախցինե-

րուն Նորին Սրբութիւնը կոչ ուղղեց վերադառնալու իրենց տուները եւ 

իրենց կեանքը վերակազմակերպելու: Միաժամանակ, ան հրամայական  նկա-

տեց Արցախի անկախութեան միջազգային ճանաչումը՝ Հայաստանի ու 

Սփիւռքի միացեալ ճիգով եւ դերերու յստակացումով: 

Արամ Ա. Կաթողիկոս շեշտեց, թէ ներկայ «Ճ՜ժ՜պ՜՞ջ՜ժ՜ձ յ՜հկ՜ձ-

ձՠջճսձ կբն ՜ձիջ՜եՠղպ բ իՠշճս կձ՜է ՜ձլձ՜ժ՜ձ ճս ժճխկձ՜ժզ կրպՠ-

ռճսկձՠջբ ՠս ՞ճջթՠէ ՜ա՞զձ ճս ի՜հջՠձզտզձ գձ՟ի՜ձջ՜ժ՜ձ ճս ՞ՠջ՜՞ճհձ 
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ղ՜իՠջբձ կխճս՜թ»: Կոչ ուղղելով մեր ժողովուրդի զաւակներուն, Վեհափառ 

Հայրապետը ըսաւ. «Մՠջ ի՜ս՜տ՜ժ՜ձ չծշ՜ժ՜կճսդՠ՜կ՝ դճհէ յբպտ մբ 

պ՜ձտ, ճջ կՠջ ՜ա՞զձ ճս ի՜հջՠձզտզձ ՜ձժ՜ըճսդզսձձ ճս ՜ձչպ՜ձ՞ճս-

դզսձգ, զջ՜սճսձտձ ճս ՜ջե՜ձ՜յ՜պճսճսդզսձգ ՠձդ՜ժ՜հ ՟՜շձ՜ձ ՜ղ-

ը՜ջի՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ի՜ղզսձՠջճս ճս վ՜ձդճսջ՜ձ՜ժ՜ձ թջ՜՞զջձՠջճս: Հ՜-

կ՜ա՞՜հզձ ՝ձճհդ ճսձՠռճխ ըձ՟զջձՠջ ի՜ջժ բ կզ՜ոձ՜՝՜ջ տձձՠէ ճս ի՜-

կ՜ա՞՜հզձ կ՜ղպ՜յճչ ճջճղճսկ ժ՜հ՜ռձՠէ։ Ժճխճչճսջ՟զձ ժ՜կտգ յբպտ բ 

կձ՜հ ՞ՠջ՜ժ՜հ ճս ծղ՟ճջճղզմ ՝ճէճջ յ՜ջ՜՞՜ձՠջճսձ, ՝ճէճջ ե՜կ՜ձ՜ժ-

ձՠջճսձ ճս ՝ճէճջ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ կբն՚ կզղպ հ՜ջ՞ՠէճչ ո՜իկ՜ձ՜՟ջճս-

դՠ՜կ՝ ծղ՟ճս՜թ ոժա՝ճսձտձՠջձ ճս ՞ճջթգձդ՜ռձՠջգ»: 

Նորին Սրբութիւնը իր Հայրապետական խօսքը փակեց հետեւեալ կոչով՝ 

«Բճէճջո, ՜ձըպզջ, ի՜կ՜ջ՜պճս ՠձտ եճխճչճսջ՟զձ ՠս յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճս՚ 

յ՜պկճսդՠ՜ձ ՟զկ՜ռ։ Հ՜հճսդզսձգ ՠս ի՜հջՠձզտգ ՜կբձ ՝՜ձբ չՠջ: Մՠջ 

իճխՠջգ ՠս կՠջ ոջ՝ճսդզսձձՠջգ ՜կբձ ՝՜ձբ չՠջ: Ահո ՞զպ՜ժռճսդՠ՜կ՝ 

ճս ՜հո հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝ յբպտ բ ՞ճջթՠձտ ճս յ՜հտ՜ջզձտ ՜հորջ, չ՜խգ 

ՠս կզղպ»: 
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ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՀԱՄԱՐ ԱՐԻՒՆ ԹԱՓՈՂՆԵՐԸ 

ՀԵՐՈՍՆԵՐ ԵՆ ՈՒ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ 

Ուրբաթ, 13 Նոյեմբերի առաւօտուն, Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահը հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցաւ Վեհափառ Հայրա-

պետին հետ եւ առաջարկեց, որ 22 Նոյեմբերը յայտարարուի արցախեան 

ազատամարտի ընթացքին հայրենիքի պաշտպանութեան համար նահատակ-

ուած հերոսներու յիշատակի օր եւ աշխարհի բոլոր հայկական եկեղեցինե-

րուն մէջ կատարուի յիշատակի արարողութիւն։ 

Նախագահ Սարգիսեան նոյն առաջարկը ներկայացուցած է նաեւ Ն.Ս.Օ.  

Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։  

Յայտնենք, որ, եւ բնականաբար, պատերազմի առաջին շաբաթներուն 

ընթացքին, Վեհափառ Հայրապետը մնայուն հաղորդակցութեան մէջ կը 

գտնուէր Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետին եւ Արցախի Հան-

րապետութեան ներկայ ու նախկին նախագահներուն հետ, ինչպէս նաեւ 

մնայուն կապ կար երկու Վեհափառ Հայրապետներուն միջեւ։  

Առ այդ, Կիրակի, 22 Նոյեմբերին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս․ Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ մատուցուած Ս. եւ Անմահ Պատարագի 

աւարտին, նախագահութեամբ Վեհափառ Հայրապետին, տեղի ունեցաւ հո-

գեհանգստեան պաշտօն՝ Արցախի բոլոր հերոս նահատակներու հոգիներուն 

համար։ Կաթողիկոսարանի Տեղեկատուական Բաժանմունքը դիմեց Նորին 

Սրբութեան, որպէսզի այս առիթով ան փոխանցէ իր մտածումները մեր ժո-

ղովուրդի զաւակներուն։ Հայրապետը ըսաւ. «Հ՜հջՠձզտզձ ի՜կ՜ջ ՜ջզսձ 
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դ՜վճխձՠջգ ձ՜ի՜պ՜ժձՠջ ՠձ, ճջճձտ ժգ ՟՜շձ՜ձ հ՜սՠջե՜ժ՜ձ ձՠջժ՜-

հճսդզսձ ճս յ՜պ՞՜կ եճխճչճսջ՟զ ժՠ՜ձտբձ ձՠջո»։ 

Շարունակելով իր խօսքը՝ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ. «Ահորջ կՠջ ՝ճէճջ 

ՠժՠխՠռզձՠջբձ ձՠջո ՜խրդՠռզձտ կՠջ իՠջճո ազձճսճջձՠջճս իճ՞զձՠջճսձ 

ի՜կ՜ջ, ճջճձտ զջՠձռ ՜ջզսձգ դ՜վՠռզձ ի՜հջՠձզտզ յ՜ղպյ՜ձճսդՠ՜ձ 

ոջ՝՜ա՜ձ ծ՜ձ՜յ՜ջիզձ չջ՜հ։ Հ՜հջՠձզտզ յ՜ղպյ՜ձճսդզսձգ զսջ՜տ՜ձ-

մզսջ ի՜հճսձ ձճսզջ՜ժ՜ձ յ՜ջպտձ բ ճս յ՜պզսգ ՠս ի՜հջՠձզտզձ յ՜ղպ-

յ՜ձճսդՠ՜ձ ի՜կ՜ջ զջ ՜ձլգ գձթ՜հ՜՝ՠջճխգ ձ՜ի՜պ՜ժ բ ճս իՠջճո։ Աա-

՞ՠջգ կՠթ ՠձ ճմ դբ զջՠձռ տ՜ձ՜ժճչ, ՜հէ զջՠձռ իՠջճոձՠջճչ ճս ՜ձկ՜ի-

ձՠջճչ, ճջճձտ զջՠձռ ՜ջՠ՜ձ չժ՜հճսդՠ՜կ՝ ՜ա՞ՠջգ չՠջ ժգ յ՜իՠձ ե՜-

կ՜ձ՜ժզ ե՜ձ՞բձ ճս ՞ՠջՠակ՜ձբձ ՠս ա՜ձճձտ ժգ ղ՜խ՜ըՠձ ՜ձկ՜իճս-

դՠ՜կ՝։ Ահոյբո ՠխ՜ս կՠջ վճտջ ՜թճսձ։ Պ՜պկճսդՠ՜ձ ը՜ս՜ջզձ կբն ՜ձ 

կձ՜ռ էճսո՜յ՜հթ՜շ՚ ղձճջիզս զջ իՠջճոձՠջճսձ։ Հՠջճոձՠջգ ՜ա՞ՠջճս ը՜-

ս՜ջ ՠջժզձտգ յ՜հթ՜շ՜ռձճխ ՜ոպխՠջ ՠձ, ճջճձռկբ ծ՜շ՜՞՜հդճխ էճհոճչ 

՜ա՞ՠջգ ժգ տ՜էՠձ ՟բյզ էճսո՜ղճխ ՜յ՜՞՜հ»։ 

Իր խօսքի աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը լուսարձակի տակ առնելով 

մեր ազգին ալեկոծ, սակայն յաղթանակներով լեցուն պատմութիւնը, ըսաւ. 

«Ահոյբո ՠխ՜ձ կՠջ իՠջճոձՠջձ ճս ՜ձկ՜իձՠջգ չբջտճչ ճս ի՜է՜թ՜ձտճչ 

էզ ի՜հճռ ՟՜ջ՜սճջ յ՜պկճսդՠ՜ձ գձդ՜ռտզձ։ Ահոյբո յզպզ գէէ՜ձ ձ՜ՠս 

Աջռ՜ըզ ոջ՝՜ա՜ձ իճխզձ չջ՜հ հ՜ձճսձ ի՜հջՠձզտզ ժշճս՜թ ճս ձ՜ի՜-

պ՜ժճս՜թ կՠջ իՠջճո ազձճսճջձՠջգ։ Մՠջ ՜ա՞գ զջ իՠջճոձՠջճս ի՜ս՜պ-

տճչ ճս տ՜նճսդՠ՜կ՝ հ՜խդ՜ժ՜ձ բ, զջ իՠջճոձՠջճչ իարջ բ, զջ իՠջճոձՠ-

ջճչ ՜ձկ՜ի բ. կՠջ ՜ա՞գ ձճհձզոժ ե՜կ՜ձ՜ժ՜սճջ յ՜ջպճսդզսձգ յզպզ 

չՠջ՜թբ կձ՜հճսձ հ՜խդ՜ձ՜ժզ»։ 

Կ’ուզենք յայտնել, որ հետեւելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի կո-

չին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան աշխարհասփիւռ բոլոր թե-

մերու եկեղեցիներուն մէջ եւս կատարուեցաւ հոգեհանգստեան արարողու-

թիւն։ 

 

ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 

ԶՕՐԱԿՑԵՑԱՒ ԱՐՑԱԽԻՆ 

Հինգշաբթի, 19 Նոյեմբերին, Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուր-

դը հանդէս եկաւ Արցախի զօրակցութեան երկրորդ յայտարարութեամբ մը, 

ուր ըսաւ՝  

«Արցախի մէջ տեղի ունեցած վեց շաբաթեայ արիւնարբու պատերազմը 

դադրեցաւ զինադուլով մը, ինչպէս նաեւ համաձայնութիւնով մը, որ տարա-

ծաշրջանը կը դնէ անորոշ, անկայուն եւ կարճաժամկէտ խաղաղութեան մը 

մէջ։ Համաձայնութիւնը այնքան թոյլ է, որ լարուած վիճակ մը կը ստեղծէ՝ 

առանց կայուն խաղաղութեան յստակ հիմքի։ 
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Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդը (Մ.Ա.Ե.Խ.-ը), ըլլալով կրօ-

նական կազմակերպութիւն մը՝ մղուած հաշտեցման առաքելութեամբ, որ կը 

հետապնդէ երկխօսութեան ճամբով խաղաղ գոյակցութեան տանիլ հակա-

մարտութեան մէջ գտնուող ժողովուրդները կամ խումբերը, կոչ կ’ուղղէ 

կողմերուն եւ միջազգային մարմիններուն, որ ապահովեն զինադադարին 

յարգումը: Այս կերպով կ’ապահովուի տարածաշրջանէն ներս իրավիճակ մը՝ 

յօգուտ տագնապին բոլոր կողմերուն, կը յստակացնէ Արցախին կարգավի-

ճակը եւ կը կանխարգիլէ հազարաւոր մարդկանց սպառնացող վտանգը:  

Մենք, որպէս Մ.Ա.Ե.Խ., հայ եկեղեցիները (Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կա-

թողիկոսութիւն, հայ կաթողիկէ, եւ հայ աւետարանական) ունենալով անոր 

հիմնադիր անդամներ, խորապէս մտահոգ ենք կրօնքի ազատութեան, հա-

ւատքի ազատ արտայայտման ու զանազան վրէժխնդրութիւններու ենթակայ 

ըլլալու հաւանականութեան տակ գտնուող հայ ժողովուրդին ճակատագի-

րով։ Մենք մտահոգ ենք նաեւ քրիստոնէական ժառանգութեան ճակատա-

գիրով՝ եկեղեցիներուն, վանքերուն, կրօնական կոթողներուն եւ թանգա-

րաններուն, որոնք ներկայիս ենթարկուած են, եւ նաեւ ապագային կրնան 

ենթարկուիլ, աւերման եւ ամբողջական բնաջնջումի։ 

Արդ, կոչ կ’ուղղենք բոլոր պետութիւններուն եւ միջազգային կազմակեր-

պութիւններուն, որ աւելի աչալուրջ ըլլան պահպանելու Արցախին հոգին եւ 

քարը: Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրաւունք, այնպէս ինչպէս 

որեւէ ժողովուրդ։ Աւելին, մենք կը շեշտենք բոլոր ենթակայ կողմերուն միջեւ 

անկեղծ երկխօսութիւն հաստատելու կարեւորութիւնը: Նման քայլ մը կրնայ 

հարթել ճամբան տարածաշրջանէն ներս ստեղծելու նոր իրավիճակ, որ կրնայ 

նպաստել հակամարտութեան մէջ առնչուած բոլոր կողմերուն»։ 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաջնորդարանները եւ Ազ-

գային Կեդրոնական Վարչութեան Քաղաքական Ժողովը նաեւ հանդէս եկան 

յայտարարութեամբ մը՝ ի պատասխան տխրահռչակ համաձայնութեան։ Յայ-

տարարութիւնը կ’ըսէ՝   

Մՠջ եճխճչճսջ՟գ թ՜ձջ րջՠջ ժ’՜յջզ: Աձռձճխ 44 րջՠջճս գձդ՜ռտզձ 

Աջռ՜ըզ կբն ժճջոձռճսռզձտ իՠջճո ազձճսճջձՠջ, կՠջ եճխճչճսջ՟զ ՜խրդ-

տճչ ճս ՜ջզսձճչ ղ՜խ՜ըճս՜թ ոջ՝՜չ՜հջՠջ ճս ՠժՠխՠռզձՠջ. կ՜ձ՜ս՜ձ՟ 

ժճջոձռճսռզձտ իոժ՜հ պ՜ջ՜թտձՠջ: Ս՜ժ՜հձ, մժճջոձռճսռզձտ կՠջ եճխճ-

չճսջ՟զ ի՜ս՜պտձ ճս չՠջ՜ժ՜ձ՞ձՠէճս ժ՜կտգ:  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Աջ՜կ Ա. Կ՜դճխզժճո ՠջբժ զջ Հ՜հջ՜յՠպ՜ժ՜ձ յ՜պ՞՜-

կզձ կբն ճխնճսձՠռ կՠջ իՠջճո ՝՜ձ՜ժզձ ռճսռ՜՝ՠջ՜թ տ՜ն ՟զկ՜՟ջճս-

դզսձգ՚ ՜աՠջզ՜ժ՜ձ ճս դջտ՜ժ՜ձ իոժ՜հ ՝՜ձ՜ժզձ ՠս կզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ գձ՟-

ի՜ձճսջ ՞զթՠջճչ յ՜ջաՠռ կՠջ եճխճչճսջ՟զձ ճս ի՜հջՠձզ յՠպճսդՠ՜ձ 

ժճխկբ ՜շձճսՠէզտ հ՜շ՜նզժ՜հ ՜ձիջ՜եՠղպ տ՜հէՠջգ: 

Ահո թզջբձ ձՠջո, Նճջզձ Սջ՝ճսդզսձգ գձ՟՞թՠռ կՠջ եճխճչճսջ՟զձ 

կզ՜ոձ՜ժ՜ձճսդզսձգ ՜կճսջ յ՜իՠէճս իջ՜կ՜հ՜ժ՜ձգ, ճջ ՜սՠէզ տ՜ձ ժՠձ-

ո՜ժ՜ձ բ ձՠջժ՜հ ծ՞ձ՜ե՜կ՜հզձ ի՜ձ՞ջճս՜ձզձ: Աձ ժճմ ճսխխՠռ կՠջեՠէճս 



ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ¨ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 471 

 

Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աաջյբհծ՜ձզ կզնՠս Ռճսոզճհ կզնձճջ՟ճսդՠ՜կ՝ ոպճջ՜՞-

ջճս՜թ վ՜ոպ՜դճսխդգ, ճջ հխզ բ չպ՜ձ՞՜էզռ իՠպՠս՜ձտձՠջճչ՚ Հ՜հ՜ոպ՜-

ձզ ճս Աջռ՜ըզ իճխ՜հզձ ՜կ՝ճխն՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ճս ՜ձչպ՜ձ՞ճսդՠ՜ձ ՜-

շգձմճս՜թ: Բ՜եձՠէճչ եճխճչճսջ՟զձ գձ՟չաճսկգ ՠս ոյ՜ոճսկգ, Վՠի՜վ՜շ 

Հ՜հջ՜յՠպգ ի՜հջ՜՝՜ջ դՠէ՜՟ջՠռ իՠշճս կձ՜է ՠջժջբձ ձՠջո ՜ձժ՜հճս-

ձճսդզսձ հ՜շ՜ն՜ռձճխ ռձռճսկձՠջբ ճս ՝շձճսդզսձձՠջբ ՠս եճխճչճսջ՟զձ 

ոյ՜ոճսկձՠջձ ճս յ՜ի՜ձնձՠջգ զջ՜՞ճջթՠէ՚ հ՜ջ՞ՠէճչ ո՜իկ՜ձ՜՟ջ՜ժ՜ձ 

ոժա՝ճսձտձՠջձ ճս ՞ճջթգձդ՜ռտձՠջգ: Վՠի՜վ՜շ Հ՜հջ՜յՠպգ հ՜պժ՜յբո 

ղՠղպՠռ, դբ ՝ճէճջո ի՜կ՜ջ՜պճս ՠձտ եճխճչճսջ՟զձ ՠս եճխճչճսջ՟զձ ժ՜կ-

տգ ծղ՟ճջճղզմ ՟ՠջ ճսձզ ՝ճէճջ յ՜ջ՜՞՜ձՠջճսձ ՠս ՝ճէճջ յ՜հկ՜ձձՠջճսձ 

կբն:  

Աա՞՜հզձ Կՠ՟ջճձ՜ժ՜ձ Վ՜ջմճսդՠ՜ձ Ք՜խ՜տ՜ժ՜ձ Ժճխճչո նՠջկր-

ջբձ ժ’ճխնճսձբ Վՠի՜վ՜շ Հ՜հջ՜յՠպզձ յ՜պ՞՜կգ: Մզ՜ե՜կ՜ձ՜ժ, կՠջ 

ժՠ՜ձտզ ձՠջժ՜հ ծ՜ժ՜պ՜՞ջ՜ժ՜ձ ե՜կ՜ձ՜ժձՠջճսձ, կՠժձՠէճչ կՠջ ՠժՠ-

խՠռսճհ ձՠջտզձ կզ՜ոձ՜ժ՜ձճսդզսձգ յ՜իՠէճս ձ՜ը՜ձլ՜ըձ՟ջճսդՠձբձ, 

ժգ ՝՜եձբ Ակՠձ՜հձ Հ՜հճռ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ Գՠջ՜՞ճհձ Հճ՞ՠսճջ Խճջ-

իճսջ՟զձ ՜հորջճս՜ձ հ՜հպ՜ջ՜ջճսդՠ՜ձ կբն յ՜ջաճս՜թ կպ՜իճ՞ճսդզսձ-

ձՠջգ ՠս ՜շ՜ն՜՟ջ՜ձտձՠջգ, ժ՜ջՠսճջճսդՠ՜կ՝ ժ’գձ՟՞թբ իճձ պՠխ ՞պ՜թ 

իՠպՠսՠ՜է ոյ՜ոճսկձՠջգ. «Աձռձճխ ՜հո ե՜կ՜ձ՜ժ՜ի՜պճս՜թճսկ ժ՜հ՜ռ-

ճս՜թ ճջճղճսկձՠջզ, ի՜ժ՜կ՜ջպճսդՠ՜ձ ՜հորջզձ՜ժ ի՜ձ՞ճսռ՜էճսթկ՜ձ 

ՠս ՜ա՞՜հզձ ի՜կՠջ՜ղըճսդՠ՜ձ չՠջ՜ժ՜ձ՞ձկ՜ձ ի՜կ՜ջ, կզկզ՜հձ րջզ-

ձ՜ժ՜ձճսդՠ՜ձ ձժ՜պկ՜կ՝ ՜ձչՠջ՜յ՜ի հ՜ջ՞՜ձտճչ, յբպտ բ յ՜պ՜ոը՜-

ձ՜պճսճսդզսձ ժջՠձ ՝ճէճջ յ՜պժ՜ձ կ՜ջկզձձՠջզ զջ՜ս՜ոճս յ՜ղպրձՠ՜-

ձՠջգ՚ մ՝՜ռ՜շՠէճչ ձ՜ՠս իջ՜ե՜ջ՜ժ՜ձձՠջզ ի՜ս՜ձ՜ժ՜ձճսդզսձգ: Հ՜ջժ 

բ յ՜իյ՜ձՠէ զջ՜սճսձտզ ՞ՠջ՜ժ՜հճսդզսձգ ՠս տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ՝ճէճջ ՞ճջ-

թգձդ՜ռձՠջգ էճսթկ՜ձ ՜շ՜նձճջ՟ՠէ Հ.Հ. ո՜իկ՜ձ՜՟ջճսդՠ՜ձ ղջն՜ձ՜ժ-

ձՠջճսկ...: Հ՜ջժ բ ՜ժ՜ձն՜էճսջ էզձՠէ եճխճչջ՟զ լ՜հձզձ ՠս ի՜խճջ՟ ի՜ձ-

ջճսդՠ՜ձ իզ՜ոդ՜վճսդզսձձՠջզձ ՠս յ՜ի՜ձնձՠջզձ՚ ՞ճջթՠէ ՜ձլձ՜ժ՜ձ ՠս 

ժճսո՜ժռ՜ժ՜ձ ղ՜իՠջզռ չՠջ, յՠպ՜ժ՜ձ կպ՜թճխճսդՠ՜ձ ՝՜ջլջ ՞զպ՜ժ-

ռճսդՠ՜կ՝ ճս յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսճսդՠ՜կ՝»: 

Աա՞՜հզձ Կՠ՟ջճձ՜ժ՜ձ Վ՜ջմճսդՠ՜ձ Ք՜խ՜տ՜ժ՜ձ Ժճխճչո, ճջյբո 

Մՠթզ Տ՜ձձ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդՠ՜ձ դՠկՠջգ ձՠջժ՜հ՜ռձճխ չՠջզձ 

կ՜ջկզձ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Աջ՜կ Ա. Կ՜դճխզժճոզ րջիձճսդՠ՜կ՝ ճս դՠէ՜՟ջճս-

դՠ՜կ՝ ժգ հզղՠռձբ կՠջ ՝ճէճջ դՠկՠջճս ՜շ՜նձճջ՟ ոջ՝՜ա՜ձձՠջճսձ ճս 

՜ա՞՜հզձ զղը՜ձճսդզսձձՠջճսձ, Վՠի՜վ՜շ Հ՜հջ՜յՠպզ յ՜պ՞՜կզձ կբն 

՜ջթ՜ջթճս՜թ կպ՜թճսկձՠջճս ճս ժ՜պ՜ջճս՜թ ՜շ՜ն՜՟ջ՜ձտձՠջճս իՠպՠ-

սճխճսդՠ՜կ՝, ՟՜շձ՜է ն՜պ՜՞ճչ կՠջ եճխճչճսջ՟զ կզ՜ոձճսդՠ՜ձ, արջ՜-

չզ՞ ժ՜ձ՞ձզէ Հ՜հ՜ոպ՜ձզ ճս Աջռ՜ըզ կՠջ ոզջՠէզ եճխճչճսջ՟զձ, զձմյբո 

ձ՜ՠս իՠպՠսճխ՜ժ՜ձ ՜ղը՜պ՜ձտ պ՜ձզէ Աջռ՜ըզ կզն՜ա՞՜հզձ ծ՜ձ՜մկ՜ձ: 

 

(Շար. 1) 
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ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ 

 

 

 

 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՑԱՐԴ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐԵՐՈՒՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՆ* 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տ. Խաչատուր Քհնյ. Զարգարեանին քահանայական Լանջախաչ 
 կրելու արտօնութիւն ստանալու առթիւ) 

Ընդառաջելով Սպահանի Հայոց թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն 
Եպս. Չարեանի խնդրանքին, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը 
շնորհենք 

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ԼԱՆՋԱԽԱՉ 
կրելու արտօնութիւն՝ յընթացս տօնական օրերու եկեղեցական արարողու-
թեանց եւ պաշտօնական հանդիսութեանց: 

Վստահ ենք որ Ձեզի շնորհուած այս պատիւը խթան մը պիտի հանդիսա-
նայ առաւել նուիրումով շարունակելու Ձեր քահանայական ծառայութիւնը՝ 
հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս: 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ հոգեպէս ու ֆիզիքապէս զօ-
րացնէ Ձեզ պարգեւելով Ձեզի քաջառողջութիւն եւ անսպառ կորով: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս այս ի Կաթողիկոսարանիս 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 

-------------------------------- 
* 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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Ի 8-ն Մարտի,  2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԳ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տ. Վազգէն Քհնյ. Քէօշկէրեանին, ծաղկեալ փիլոն կրելու  
արտօնութիւն ստանալու առթիւ) 

Ընդառաջելով Սպահանի Հայոց թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն 
Եպս. Չարեանի խնդրանքին, այսու Հայրապետական Կոնդակաւ Ձեզի կը 
շնորհենք 

ԾԱՂԿԵԱՅ ՓԻԼՈՆ 
կրելու արտօնութիւն՝ յընթացս տօնական օրերու եկեղեցական արարողու-
թեանց եւ պաշտօնական հանդիսութեանց: 

Վստահ ենք որ Ձեզի շնորհուած այս պատիւը խթան մը պիտի հանդի-
սանայ առաւել նուիրումով շարունակելու Ձեր քահանայական ծառայութիւնը՝ 
հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս: 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ հոգեպէս ու ֆիզիքապէս զօ-
րացնէ Ձեզ պարգեւելով Ձեզի քաջառողջութիւն եւ անսպառ կորով: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Տուաւ Կոնդակս այս ի Կաթողիկոսարանիս 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8-ն Մարտի,  2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԲ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Գալստանեանին,  
աւագութեան տիտղոս ստանալու առթիւ) 

Հոգեկան գոհունակութեամբ կարդացինք Սպահանի Հայոց թեմի Առաջ-
նորդ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Եպս. Չարեանի վկայութիւնը՝ Ձեր քահանայա-
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կան բարւոք ծառայութեան մասին: 

Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրանքին, այսու Հայրապետա-
կան Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք 

ԱՒԱԳՈՒԹԵԱՆ 
պատիւ եւ տիտղոս: Վստահ ենք որ Աստուծոյ օրհնութեամբ պիտի շարու-
նակէք Ձեր քահանայական նուիրեալ ծառայութիւնը՝ Սպահանի թեմէն ներս: 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի շնորհէ քաջառողջութիւն 
եւ անսպառ կորով, որպէսզի վերանորոգ խանդով շարունակէք Ձեր սպասա-
ւորութիւնը հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս:  

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս այս ի Կաթողիկոսարանիս 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8-ն Մարտի,  2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅԱ. 

 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ օծման արարողութեան առթիւ) 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն 
քրիստոնէական ջերմ սիրով ու հայրական օրհնութեամբ կ’ողջունենք ձեզ սա 

հոգեպարար պահուն, երբ հաւաքուած էք Առաջնորդ Սրբազանին շուրջ մաս-
նակից դառնալու Լաս Վեկաս քաղաքի առաջին հայ եկեղեցւոյ՝ Սուրբ Կա-
րապետ եկեղեցւոյ օծման արարողութեան: Հոգեկան ուրախութեամբ կը յի-
շենք շուրջ երկու տարիներ առաջ Մեր հովուապետական այցելութիւնը ձեզի, 
եւ այդ առիթով Մեր կողմէ կատարուած հիմնօրհնէքը նոյն այս եկեղեցւոյ:  

Արդարեւ, եկեղեցին լոկ շէնք չէ, այլ՝ իր էութեամբ համայնք է: Հետեւա-
բար, այս եկեղեցւոյ օծումով դո՛ւք էք, որ որպէս համայնք կ’օծուիք ու եկեղեցի 
կը դառնաք՝ նոյնանալով եկեղեցւոյ հաւատքի կեանքին ու առաքելութեան 
հետ: Այս եկեղեցին ձեր եկեղեցին է: Այս եկեղեցւոյ կեանքին մասնակցու-
թեամբ է որ եկեղեցին պիտի պայծառանայ. այլ խօսքով, դուք անհատապէս ու 
հաւաքաբար պիտի պայծառանաք՝ մեր հոգեւոր, բարոյական ու ազգային ար-
ժէքներով: Պէտք չէ մոռնաք նաեւ, որ մեր եկեղեցին հաւատքի աղբիւր ըլլալով, 
նաեւ ազգային մեր արժէքներուն ու աւանդութիւններուն գանձարանն է ու 
մեր ինքնութեան պահապանը: Արդ, եկեղեցւոյ կեանքին մասնակցելով մենք 
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ո՛չ միայն կը վերանորոգենք մեր քրիստոնէական հաւատքը, այլ նաեւ կը հզօ-
րացնենք մեր ազգային պատկանելիութիւնը:  

Մեր սպասումն է, հետեւաբար, որ ա՛յս գիտակից նախանձախնդրութենէն 
մեկնելով շրջանի մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակները իրենց հետեւողական 
մասնակցութիւնը բերեն մեր հաւատքի ու ազգի այս տան կեանքին ու առա-
քելութեան:  

Այս առիթով, Մեր բարձր գնահատանքը կը յայտնենք Տիար Լարի Պանտ-
զին, որ ի յիշատակ իր հանգուցեալ Տիկնոջ Սեդա Տէր Կարապետեանին 
ստանձնեց բարերարութիւնը այս եկեղեցւոյ ու անոր կողքին գտնուող հա-
մայնքի կեդրոնին: Մեր գնահատանքը նաեւ՝ UCLA-ի հովանիին տակ հաս-
տատուած Dream Fund-ի պատասխանատուներուն, եկեղեցւոյ ու կեդրոնին 
շինարարութեան իրենց կատարած նպաստին համար: Մեր հայրական օրհ-
նութիւնը ու գնահատանքը կը փոխանցենք Առաջնորդ Սրբազանին, որ մօտէն 
հետեւեցաւ եկեղեցւոյ շինարարական աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ՝ եկե-
ղեցւոյ Հոգաբարձութեան եւ այն բոլոր ազգայիններուն, որոնք զանազան կեր-
պերով իրենց օժանդակութիւնը բերին եկեղեցւոյ շինութեան ամբողջացման 
աշխատանքներուն:  

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ միշտ պայծառ պահէ Սուրբ Կա-
րապետ եկեղեցին եւ անոր բոլոր ծխայիններուն կեանքը լեցնէ երջանկու-

թեամբ ու գործոց յաջողութեամբ: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Տուաւ Հայրապետական Օրհնութեան Գիրս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8-ն Մարտի 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Տիար Արշաւիր Քէշիշեանին,  
«Ս. Մեսրոպ Մաշտոց»ի շքանշան ստանալուն առթիւ) 

Հոգեկան խոր գոհունակութեամբ կարդացինք Թեհրանի Հայոց Թեմի 
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանի վկայութիւնը՝ Ձեր ազգանուէր 

ծառայութեան մասին:  

Արդարեւ, Թեհրանի Հայոց Թեմի կրթական-դաստիարակչական բանա-
գաւառէն ներս երեք տասնամեակներու Ձեր նուիրեալ ծառայութեան կողքին, 
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կարեւոր ներդրում ունեցած էք նաեւ Ազգ. Առաջնորդարանին գործունէու-
թեան ծիրէն ներս, թէ՛ որպէս անդամ Պատգամաւորական ժողովին եւ թէ 
որպէս թեմին պատգամաւորներէն մին՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-
թեան Ազգային Ընդհանուր Ժողովին:  

Ընդառաջելով Առաջնորդ Սրբազանի խնդրանքին, այսու Հայրապետա-
կան Կոնդակաւ Ձեզի կը շնորհենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան  

Ս.  ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՇՔԱՆՇԱՆ 

Կ’աղօթենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ Ձեզի եւ Ձեր հարազատներուն 
պարգեւէ քաջառողջութիւն եւ երկար կեանք՝ աստուածային բարիքներով 
լեցուն: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Կոնդակս ի Կաթողիկոսարանիս 
Ի դուռն Մայր Տաճարիս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 8-ն Մարտի, 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
Ընդ համարաւ Շ/ՅՃԹ. 

¡ ¡ ¡ 

ԳԻՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ 

(Ս. Նշան Ազգ. Վարժարանի 110-ամեակին 
 եւ Ազգ. Խանամիրեան Գոլէճի 50-ամեակին առթիւ) 

Լիբանանի Հայոց թեմի Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեա-
նի Մեզի ուղղած նամակէն ուրախութեամբ իմացանք, որ այս տարի Ս. Նշան 
Ազգային Նախակրթարանը կը բոլորէ իր հիմնադրութեան 110-ամեակը, եւ 
նոյն շրջափակին մէջ հաստատուած Սուրէն Խանամիրեան Գոլէճը՝ իր հիմ-
նադրութեան 50-ամեակը:  

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն հո-
գեկան խոր գոհունակութեամբ եւ Հայրապետական սիրով կ’ողջունենք այս 
զոյգ յոբելինական առիթները: Արդարեւ, քանի_քանի՜ սերունդներ,  իրենց 
մատղաշ հասակին ուսում ստացան եւ որպէս մարդ, ու մանաւա՛նդ որպէս 
հայ մարդ, կազմաւորուեցան Ս. Նշան Ազգ. Վարժարանէն ներս: Հետագային 
անոնցմէ շատեր կարեւոր դեր ունեցան լիբանանահայութեան ազգային-եկե-
ղեցական, կրթական-մշակութային ու ընկերային-հասարակական կեանքի 
կազմակերպման ու առաւել ծաղկման մէջ:  



ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ¨ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 477 

 

Գոհունակութեամբ կը յիշենք հինգ տասնամեակներ առաջ Ս. Նշան 
եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ հիմնադրութիւնը Ազգ. Սուրէն Խանամիրեան 
Գոլէճին: Նուաճում մը լիբանանահայութեան կեանքէն ներս՝ որ իրագործուե-
ցաւ շնորհիւ օրուան հայ երեսփոխաններէն Ազգային Բարերար Տիար Սուրէն 
Խանամիրեանի նախաձեռնութեան:  

Ծանօթ է բոլորիս, թէ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետե-
ւանքով ի՜նչ դժուարութիւններ դիմագրաւեցին յիշեալ Նախակրթարանն ու 
Գոլէճը: Պէյրութի մէջ անոնք դարձան աստանդական...: Գոլէճը նախ "ապաս-

տան" գտաւ Մայրավանքի շրջափակին մէջ, եւ ապա փոխադրուեցաւ Ազգ. 
Միհրան Գարակէօզեան վարժարանի շէնքը, ուր կը շարունակէ մարդակեր-
տումի ու հայակերտումի իր երախտարժան առաքելութիւնը:  

Փառք կու տանք Ամենաբարին Աստուծոյ, որ ներկայիս Ազգ. Սուրէն Խա-
նամիրեան Գոլէճը կը շարունակէ իր կրթական առաքելութիւնը բնական 
պայմաններու մէջ: Կ’օրհնենք յիշատակը Նախակրթարանի հիմնադիրներուն, 
ինչպէս նաեւ կրթական մշակներուն, որոնք իրենց բաժինը բերին այս վարժա-
րանները յաճախած սերունդներու կրթութեան ու դաստիարակութեան մէջ, եւ 
այժմ հեռացած են այս աշխարհէն: կ’աղօթենք որ Աստուած երկար եւ առողջ 
կեանք շնորհէ Գոլէճի հիմնադիր Տիար Սուրէն Խանամիրեանին:  

Կը գնահատենք մանաւանդ բոլոր այն տնօրէնները, ուսուցիչները, ուսուց-
չուհիներն ու խնամակալութեանց անդամները, որոնք հաւատքով ու նուիրու-
մով ծառայեցին զոյգ կրթական օճախներէն ներս, եւ անոնցմէ շատեր այժմ 
գոհունակութեամբ մասնակից կը դառնան յոբելինական այս հանդիսութեան:  

Թող Աստուծոյ օրհնութեան ներքեւ առաւել եւս ծաղկին ու պայծառանայ 
Ազգային Սուրէն Խանամիրեան Գոլէճը, եւ անոր պատրաստած սերունդները 
դառնան գործօն տարրեր մեր ազգի «փոքր ածու»էն ներս: 

 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Տուաւ Հայրապետական Օրհնութեան Գիրս այս 
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան 
Ի 15-ն Ապրիլի 2013 թուին Քրիստոսի, եւ 
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ. 
 
 

¡ ¡ ¡ 
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ԸՆԿԵՐԱ-ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԸ
*
 

Ներկայ աշխարհի ընկերութիւնը յուզող հրատապ հարցերու շարքին 

առանցքային տեղ կը գրաւեն, այսպէս կոչուած բարոյագիտական ու ընկե-

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

փով բոլոր կրօններուն, մշակոյթներուն ու ընկերութիւններուն պատկանող 

այս երեւոյթներուն նկատմամբ տարբեր մօտեցումներ, արժեչափեր ու 

արժեւորումներ կը տրուին։ Այսպէս, եթէ սեռային հարցերուն առնչուած 

խնդիրները տարօրինակ, անբնական եւ անընդունելի կը թուին որոշ ընկե-

րութիւններու ու միջավայրերու, ուրիշներու համար՝ բնական։ Եթէ որոշ 

պետութիւններ այս հարցերուն նկատմամբ խիստ միջոցներու կը դիմեն, 

այլ պետութիւններ զանոնք օրինականացուցած են։ Եւ այսպէս, կարելի է 

թուել այն հակադիր մօտեցումները, որոնք առկայ են զանազան ընկերու-

թիւններու ու կրօններու կեանքէն ներս։ Ինչ կը վերաբերի բարոյագիտա-

կան ու ընկերային կոչուող հարցերուն, անոնք առնչուած են սեռային 

յարաբերութենէն սկսեալ մինչեւ կենցաղային այլ խնդիրներու, ինչպէս 

նաեւ տուեալ եկեղեցիներու հաւատքին, հաւատալիքներուն եւ աւանդու-

թիւններուն, որոնք խոտոր կը համեմատին աւանդաբար անցեալէն ժա-

ռանգուած տեսակէտներուն, մօտեցումներուն ու գործելակերպերուն։  

Եկեղեցիներ տարբեր տեսակէտներ ունին յիշեալ հարցերուն գծով, 

որոնք հիմնաւորուած են եկեղեցիներու դաւանական, աստուածաբանա-

կան ու ծիսական ուսուցումներուն եւ աւանդութիւններուն վրայ։ Նոյնիսկ 

նոյն եկեղեցւոյ մէջ տեսակէտներու ու մօտեցումներու տարբերութիւն գո-

յութիւն ունի, ինչ որ յաճախ պատճառ դարձած է ներքին բեւեռացումներու 

ու նոյնիսկ բաժանումներու։ Այս կացութեան դիմաց կարգ մը եկեղեցիներ 

զգուշացած են խիստ կեցուածք որդեգրելէ (օրինակ Անկլիքան եւ Լուտե-

րական եկեղեցիները)՝ խուսափելու համար ներքին բաժանումներէ։  

Ո՞ւր է հայ եկեղեցին ներկայ ընկերութիւնը յուզող ընկերային ու 

բարոյական հարցերու նկատմամբ։ Փաստօրէն հայ եկեղեցին այսօր ներ-

կայութիւն է աշխարհի բոլոր կողմերը եւ մեր ժողովուրդի զաւակները  

կ’ապրին զանազան ընկերութիւններու մէջ եւ անմիջականօրէն ենթակայ 

-------------------------------- 
*
 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 կա-

ցութեան դիմաց մեր եկեղեցին չի կրնար լուռ մնալ, ինչպէս Վեհափառ 

Հայրապետը յաճախակի կերպով թէ՛ իր պատգամներուն եւ թէ գրութիւն-

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

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

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

գծով արտայայտուած տեսակէտները չեն ներկայացներ ոչ մեր եկեղեցւոյ 

եւ ոչ ալ «Հասկ»ի պաշտօնական տեսակէտը։  

 

 

ԽԱՂԱՂԱՊԱՇՏՈՒԹԵԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Աստուածաշնչական գործօն քաղաքականութեան ջատագովութեան նման, 

խաղաղապաշտութեան մէջ ալ որոշ ճշմարտութիւն մը կայ։ Ոյժի բանեցումը 

անարդար է, եւ քրիստոնեաներ պէտք չէ մասնակցին նման գործողութիւն-

ներու։ Բայց խաղաղապաշտութիւնն ալ ամբողջապէս չի համաձայնիր Աստ-

ուածաշունչի տեղեկութիւններուն հետ։ Խաղաղապաշտութեան հետ առնչը-

ւած առաջին խնդիրը կը կայանայ իր վէճին մէջ, թէ մարդիկ պէտք չէ սպա-

նեն։ 6-րդ պատուիրանը աւելի յարմար թարգմանութեամբ «ոճիր մի՛ գոր-

ծեր» իմաստով է։ Թէեւ բոլոր ոճիրները սպանութիւն են, բայց բոլոր սպա-

նութիւնները ոճիր չեն։ 

Քրէական պատիժը մարդուն կեանքը կը խլէ, բայց ոճիր չէ։ Իրականու-

թեան մէջ Ծնունդներու գիրքին մէջ Աստուած կ’ըսէ. «Ով որ մարդու արիւն 

թափէ իր արիւնն ալ պիտի թափուի. քանզի Աստուած իր պատկերին պէս 

ստեղծեց մարդը» (Ծն 9.6)։ Ինքնապաշտպանութեան պատճառով սպաննելը 

ոճիր չէ (Ելք 22.2)։ Նոյնպէս ալ, անմեղը պաշտպանելու համար մղուած 

պատերազմը ոճիր չէ։ 

Միւս կողմէ, խաղաղապաշտութիւնը նկատի չ’առներ Քրիստոսի ընդհա-

նուր պատգամը։ Թէեւ Քրիստոս, որքան հնարաւոր է, բոլորին հետ խաղա-

ղութեամբ ապրիլ սորվեցուց, բայց պարզ ակնարկութիւն մը Քրիստոսի թե-

լադրած օրինակին չի կրնար անխտիր բոլոր պարագաներուն համար իբրեւ 

խաղաղապաշտութեան պաշտպանութիւն օգտագործուիլ։ Քրիստոս ինքն 

ալ, աւարտին, մեծ զինուորական նուաճող մը պիտի ըլլայ, համաձայն Աստ-

ուածաշնչական մարգարէութեան (Համաձայն Յայտնութեան գիրքին մէջ 

յիշուածին)։ 
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Ոյժ բանեցնելու գծով՝ Քրիստոսի պատուիրանը ճիշդ գնահատելու հա-

մար, հետեւեալ հարցումը պէտք է նկատի ունենանք. Քրիստոսի կողմէ տըր-

ուածը արդեօք ի՞նչ էր. բացարձակ արգե՞լք մը քրիստոնեայ քաղաքական 

իշխանութեանց ոյժ չբանեցնելու իմաստով թէ՝ ներանձնական յարաբերու-

թիւններու առնչութեամբ ընդհանուր սկզբունք մը։ Քրիստոսի կողմէ տըր-

ուած չարին դիմադրելու ուսուցումները հասկնալու լաւագոյն կերպը պիտի 

ըլլայ, զանոնք նկատի ունենալ իբրեւ անձնական յարաբերութիւններու հա-

մար տրուած սկզբունքներ եւ ոչ թէ իւրաքանչիւր հասարակական կացու-

թեան համար կիրառուելիք հրահանգներ։ Որովհետեւ, Քրիստոս ինք թե-

լադրեց կտրել ձեռքն ու ոտքը եւ հանել աչքը այն պարագաներու մէջ, երբ 

առնչութիւն ունին շնութեան եւ պոռնկութեան մեղքին հետ, բայց պոռըն-

կութեան մեղքի մէջ բռնուած կնոջ եւ կամ ջրհորի կողքին գտնուող կնոջ 

Քրիստոս նման արարք չթելադրեց։ 

Յաւելեալ քննադատութիւն մըն ալ խաղաղապաշտութեան մասին, որ 

ընդհանուր բռնութեան արգիլումն է։ Պատկերացուր, որ ընտանիքիդ ան-

դամներէն մէկը վայրագօրէն յարձակումի կ’ենթարկուի  տունդ կողոպտո-

ղին կողմէ։ Ան անխիղճ եւ վայրագ ոճրագործ մըն է, որ պատահականօրէն 

ընտրած է տունդ մտնելով՝ գողնալ, եւ եթէ անմիջապէս արարքի մը չդիմես՝ 

շատ շուտով հարազատդ կրնայ սպաննուիլ։ Ոստիկանութեան լուր տալու 

բաւարար ժամանակ չունիս, ուստի որպէս քրիստոնեայ ի՞նչպէս պիտի հա-

կազդես։ Կրնաս զինաթափ ընել զայն, առանց վնաս պատճառելու իրեն. բայց 

ի՞նչպէս կրնաս ապահով ըլլալ, որ ատիկա կարելի է։ Հապա ի՞նչ պէտք է 

ըսել, եթէ ոճրագործը կասեցնելու միակ կերպը զայն սպաննելն է։ Այս պա-

րագային յաճախ վէճի առարկայ կը դառնայ, պնդելով՝ թէ քանի որ դուն շատ 

աւելի բարձր բարոյական պարտաւորութիւնն ունիս ընտանիքդ պաշտպա-

նելու քան անվայրագ գտնուիլդ, ուստի ոյժ բանեցնելը ընդունելի է։ Միակ 

օրէնքը, որուն միջոցաւ ընտանիքդ սիրելու օրէնքը ճշմարտապէս կրնաս 

ամբողջացնել, յարձակողներուն դիմադրելն է, որ մահացու բռնութիւնն ան-

գամ կրնայ ներառել։ 

Իրականութեան մէջ նման ոյժ օգտագործելու մերժումը կրնայ ընտանի-

քիդ հանդէպ սիրոյ լաւագոյն արարքը չըլլալ։ Երբեմն անխուսափելի է ան-

հատի մը կամ պետութեան մը համար ոյժ օգտագործելը։ Նման պատճառ-

ներով շատեր կը հակադրուին խաղաղապաշտներուն եւ կ’եզրակացնեն՝ ըսե-

լով, որ բռնութիւն օգտագործելը յաճախ արդարացի է։ 

 

ԱՐԴԱՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ 

Թէեւ ճիշդ է, որ Քրիստոսի պատգամը գլխաւորաբար խաղաղապաշ-

տական է, բայց միւս կողմէ նաեւ Աստուածաշունչին մէջ հասկացողութիւն 
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մը կայ, որ զինուորականութիւնը շատ կարեւոր դերակատարութիւն ունի 

մարդկային ընկերութեան մէջ արդարութիւնը պահպանելու համար։ 

Իրականութեան մէջ, շատեր կը վիճին ըսելով, թէ խաղաղապաշտութիւ-

նը կրնայ նպաստել չարին տարածուելուն, այն իմաստով, երբ կը մերժենք 

դէմ դնել անոր աճմանը։ Շատեր կը մէջբերեն հետեւեալ նշանաւոր ասաց-

ուածքը. «Միակ միջոցը, որուն ճամբով չարը յաղթանակ կ’ապահովէ, երբ 

բարի մարդիկ ոչինչ կ’ընեն»։ Թէեւ պատերազմը Աստուծոյ իտէալը չէ, ինչ-

պէս ապահարզանի պարագային տեսանք, բայց ատիկա անխուսափելի է 

նման մեղանչական ու մարդկային ընկերութեան հիմերը կործանած (հմմտ. 

Սղ 11.3) աշխարհի մը մէջ։ Աստուածաշնչական մեծագոյն սուրբերէն շատեր 

մասնակցած են պատերազմի։ Ստորեւ կու տանք կարգ մը օրինակներ։  

Աբրահամ պատերազմ մղեց՝ դիմադրելու համար այն թագաւորներուն, 

որոնք անարդար յարձակում գործելով գերի տարած էին իր եղբօրորդի Ղով-

տը (տե՛ս Ծն 14)։  

Պօղոս առաքեալ պաշտպանութիւն փնտռեց զինուորականներէն, երբ ան 

գանգատ ներկայացուց իր հռոմէական քաղաքացիութեան առնչութեամբ 

(Գրծ 22.25-29)։ Ուրիշ առիթով մըն ալ Պօղոս առաքեալ զինուորական փոքր 

խումբի մը միջոցաւ պաշտպանուած էր, անարդարօրէն զինք սպաննել երդ-

ուածներէն (Գրծ 23.23)։ 

Մինչ Քրիստոս յստակօրէն արգիլեց իր աշակերտներուն բռնի ոյժի օգ-

տագործումը Աւետարանի բարի լուրը փոխանցելու համար, բայց թելադ-

րեց ոմանց, որ սուր կրեն, ըստ երեւոյթին՝ ինքնապաշտպանութեան համար 

(Ղկ 22.36-38), թէեւ այդ պատկերին հոգեւոր մեկնութիւնն ու իմաստը բոլո-

րովին տարբեր է։  

Հին Կտակարանի ամբողջ տեւողութեան Իսրայէլի ժողովուրդը պատե-

րազմելու հրահանգ ստացած էր։ Աստուած իր ընտրեալ ազգին ու ժողովուր-

դին համար նախատեսած նպատակները իրագործելու համար բռնի ոյժը 

ընտրեց, որպէս անհրաժեշտ միջոց եւ ազդակ (տե՛ս Յես 6-12, Բ.Թգ 5.17-25, 

Գ.Թգ 20 եւայլն)։  

Նոր Կտակարանին մէջ զինուորականներ թելադրութիւն կը ստանան, 

թէ ինչպէս կրնան Աստուծոյ հաճելի կեանք ապրիլ։ Եւ եթէ նկատի ունե-

նանք, ո՛չ մէկ ատեն անոնց կը թելադրուի ձգել զինուորական ծառայութիւ-

նը։ Ո՛չ Յիսուս եւ ոչ ալ աշակերտներէն ոեւէ մէկը ըսին. «Ձգեցէք զինուո-

րական ծառայութիւնը եւ այլեւս մի՛ մեղանչէք»։ Եւ իրականութեան մէջ, 

մենք այս պիտի ակնկալէինք, եթէ զինուորական ծառայութիւնը սխալ ըլ-

լար։ Միթէ կրնա՞ր Քրիստոս պոռնիկ կնոջ ըսել, թէ քու յաճախորդներէդ 

ակնկալուածէն աւելի մի գանձեր։ Քա՜ւ լիցի։ 

Արդ, ի՛նչպէս կարելի է մարդոց հետ հաշտութեամբ ապրելու Քրիստոսի 

կոչը հաշտեցնել պատերազմի իրողութեան եւ զինուորական դերակատա-

րութեան հետ։ Թէեւ երկու պարագաներուն մէջ, այսինքն՝ Աստուածաշնչա-
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կան գործօն քաղաքականութեան ջատագովութեան եւ խաղաղապաշտու-

թեան մէջ ճշմարտութիւն կայ, բայց կայ նաեւ երրորդ դիրքը, որ ամբող-

ջապէս իր մէջ կ’ընդգրկէ Աստուածաշնչական պատգամը։ Եկեղեցւոյ մէջ տի-

րական դարձած դիրքն ու տեսակէտը ծանօթ է իբրեւ «Արդար Պատերազմի 

Տեսութիւն»։ 

Այս տեսութեան համաձայն, քրիստոնեաներ պէտք է մասնակցին ա՛յն պա-

տերազմներուն միայն, որոնք արդար են։ Յիշեալ տեսակէտի պաշտպանները 

կ’ըսեն, թէ պատերազմը արդարացի է, երբ պատասխանը կը ներգրաւէ ինք-

նապաշտպանութիւն։ 

Արդար պատերազմի տեսութիւնը պաշտպանողներ կ’ընդունին, որ պա-

տերազմը ահաւոր ու սոսկալի է, բայց երբեմն անհրաժեշտ է, պահպանելու 

համար երկրի մը սահմաններուն ապահովութիւնը։ Զինուորական արշաւը 

արդարացի կը նկատուի այն ժամանակ միայն, երբ կը լրացնէ հետեւեալ եօթ 

չափանիշ-արժեչափերը։ 

1) Աջ՟՜ջ՜ռզ ՟՜պ կգ. 

Միայն ինքնապաշտպանական պատերազմները, որոնք արտաքին յարձա-

կումներու դէմ պատասխան մըն են, կրնան արդարանալ։ Օրինակ՝ Ճափոնցի-

ներու կողմէ Pearl Harbor-ի վրայ կատարուած յարձակումը ամերիկացինե-

րուն համար արդար դատ մըն էր՝ պատերազմով պատասխանելու համար 

անոնց։ 

2) Աջ՟՜ջ՜ռզ կպ՜՟ջճսդզսձ. 

Պատերազմի մտադրութեան հիմքը անխտիր բոլորին համար պէտք է 

կազմէ արդար խաղաղութեան ապահովումը։ Երբեք ալ արդարացի չէ պատե-

րազմը հիմնել տնտեսական շահի, նուաճումի եւ կամ վրէժխնդրութեան 

վրայ։ Ցեղասպանական պատերազմները յստակօրէն կը հակասեն այս արժե-

չափին։ 

3) Վՠջնզձ ն՜ձտձ ճս ՟զկճսկգ. 

Նախքան հակառակորդին վրայ յարձակում գործելը, բոլոր դիւանագի-

տական ջանքերը ի գործ պէտք է դրուին հարցը խաղաղութեամբ լուծելու 

համար։ Պատերազմը կրնայ պատահիլ ա՛յն ատեն միայն, երբ բոլոր բանակ-

ցութիւնները, քննարկումներն ու երկխօսութիւնները ապարդիւն կ’անցնին 

ու կը ձախողին։ 

4) Պ՜ղպրձ՜ժ՜ձ հ՜հպ՜ջ՜ջճսդզսձ. 

Պատերազմ յայտարարելը պետութեան եւ կառավարութեան պաշտօնն է 

եւ ոչ թէ անհատի։ Ուստի պատերազմը պէտք է յայտարարուի բարձրագոյն 
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իշխանութեան կողմէ եւ ճանչցուի յարմար Օրէնսդիր մարմիններու կողմէ։ 

Անակնկալ տարրը թէեւ կրնայ շարունակուիլ ու պահպանուիլ, բայց պատե-

րազմի երթալու կամ պատերազմ մղելու որոշումը պետական իշխանութեանց  

կը պատկանի եւ ոչ թէ անհատներու։ 

5) Ս՜իկ՜ձ՜վ՜ժ (կ՜ոձ՜ժզ) ՜շ՜ջժ՜հ՜ժ՜ձճսդզսձ. 

Պատերազմի նպատակը պէտք է խաղաղութեան ապահովումը ըլլայ եւ ոչ 

թէ ազգի մը ներքնակառոյցներուն ամբողջական կործանումը։ Մինչ կարելի 

է անոր զինուորական կարողութիւնները կործանել, բայց միւս կողմէ հոգ 

պէտք է տարուի պաշտպանել ազգի մը պատերազմէն ետք գոյատեւելու կա-

րողականութիւնը։ 

6) Հ՜կ՜կ՜ոձ՜ժ՜ձ կզնճռձՠջ ժ՜կ ժ՜ձը՜պՠոճսկձՠջ. 

Ոյժի օգտագործման քանակը պէտք է սահմանափակ ըլլայ այնքան, որքան 

անհրաժեշտ է ետ մղելու յարձակումը եւ ապահովելու ապագայ խաղաղու-

թիւնը։ Անհարկի կործանումներն ու քանդումները, թերեւս միջուկային օգ-

տագործումով, խստօրէն մերժուած է այս արժեչափին կողմէ։    

7) Ոմ-յ՜պՠջ՜ակզ ի՜ջժ՜աՠջթճսդՠ՜ձ հ՜ջ՞՜ձտգ. 

Զինուորական գործողութիւնները կրնան թիրախ ունենալ այն անհատ-

ները միայն, որոնք կը ներկայացնեն իրենց մասնայատուկ պետութիւնները։ 

Քաղաքացիներ, բժիշկներ, վիրաւոր զինուորներ եւ պատերազմի գերեալնե-

րը չեն կրնար եւ պէտք չէ յարձակումի թիրախ կամ առարկայ դառնան։ 

 

ԱՐԴԱՐԱՑԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԵՍՈՒԹԵԱՆ 

ԵՐԿՈՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ 

Կ՜ձը՜ջ՞զէկ՜ձ ի՜ջճս՜թձՠջ 

Շատեր այն համոզումը ունին, որ արդարացի պատերազմի տեսութիւնը 

պէտք է ներառնէ նաեւ կանխարգիլման հարուածները, որուն սկիզբ տալու 

դրդապատճառը աւելի յարձակման գործողութեան մը նախազգացումը 

կրնայ ըլլալ քան՝ անոր հակազդելը։ 

Եթէ թշնամի երկիր մը յստակօրէն պատրաստուած է յարձակումի մը եւ 

կրնայ խիստ վնասաբեր հարուած հասցնել, ապա այս պարագային ինչո՞ւ զոհ 

գացող ազգը, երկիրը կամ պետութիւնը սպասէ յարձակումին։ Այս պարագա-

յին, կանխարգիլման հարուած մը կրնայ նոյնիսկ նկատի առնուիլ իբրեւ ինք-

նապաշտպանական պատերազմ, եթէ վտանգը յստակ է։  

Այս մօտեցումին մասին բազմաթիւ թեր եւ դէմ կարծիքներ ու բանավէ-

ճեր կան, յատկապէս այն՝ ինչ կը վերաբերի Իրաքի վրայ կիրառուած յարձա-

կումին։ 
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Արդեօք իրապէ՞ս անցեալին Սատտամ Հուսէյնը կենսաբանական զէնքեր 

օգտագործեց եւ կամ անոր արդի զանգուածային կործանարար զէնքեր ձեռք 

ձգելու փափաքը միթէ Իրաքի վրայ կատարուած 2003 թուականի կանխար-

գիլման յարձակումը կ’արդարացնէ՞ եւ կամ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ-

ները  իր իրաւասութեան սահմաններէն անդին չանցա՞ւ, նկատի ունենալով, 

որ ինք չէր յարձակումի ենթարկուողը։ 

Կանխարգիլման արդարացուցիչ պատերազմի իբրեւ դասական օրինակ 

կը տրուի 1967-ին Իսրայէլի կատարած 6 օրերու պատերազմը։ Իսրայէլի 

Արաբ թշնամիները դաշնակցելով՝ որոշած էին պատերազմիլ անոր դէմ։ 

Իրենց ունեցած տեղեկութեանց համաձայն, յիմարութիւն պիտի ըլլար սպա-

սել արաբներուն յարձակումին։ Իսրայէլ ինք յարձակեցաւ եւ յաղթեց, բայց 

ատով հանդերձ, յարձակումին գլխաւոր նպատակը ինքնապաշտպանութիւ-

նըն էր։ Եթէ մէկը ընդունի արդար պատերազմի տեսութիւնը, տրամաբանօ-

րէն պիտի ընդունի նաեւ վնասը չպատահած՝ զայն կանխարգիլելու նպատա-

կաւ կատարուած յարձակումները։ 

Աի՜՝ՠժմճսդզսձ 

Ահաբեկիչները յստակօրէն ընդհարումի միջազգային օրէնքներուն չեն 

հետեւիր։ Անոնք անմեղ զոհեր կը սպանեն, գերիներ կը գլխատեն եւ կ’աշ-

խատին ամբողջապէս բարոյազրկել իրենց թշնամիները։ Առիթով մը, Միջին 

Արեւելքցի ահաբեկիչ մը հեռատեսիլի ճամբով սփռուած հարցազրոյցի մը 

ընթացքին կ’ըսէր. «Մենք կ’ուզենք, որ Ամերիկայի ժողովուրդը զգայ ահը»։  

Արդ, արդեօք օրէնքները կը փոխուի՞ն, երբ հարցը կ’առնչուի ահաբե-

կիչներուն հետ վերաբերելուն։ 

Այս հարցումին պատասխանելու համար, նախ պէտք է սահմանենք, թէ 

ո՞վ է ահաբեկիչը։ Հռոմէացիներուն ուղղած իր նամակին մէջ, Պօղոս առաք-

եալ յստակ ցոյց կու տայ, որ ոճրագործը՝ որ ներքնապէս չարութիւն կը գոր-

ծէ եւ կը սպառնայ երկրի մը քաղաքացիական խաղաղութեան։ Միւս կողմէ, 

երկրի ապահովութեան դէմ ուղղուած արտաքին սպառնալիք մը, ինչպէս 

ահաբեկչութիւնը, նկատի կ’առնուի որպէս պատերազմի գործողութիւն, 

ինչ որ պետութեան կամ կառավարութեան կողմէ պէտք է ձեռք առնուի։ 

Պարզապէս ըսուած, ոճրագործները ներքնապէս կը սպառնան պետութեան, 

իսկ օտար բանակները արտաքնապէս սպառնալիք են պետութեան։ Ուստի, 

ահաբեկիչները օտար զինուորներ են, որոնք պետութեան բարեկեցութեան 

կը սպառնան։ 

Չարագործները պէտք է վախնան կառավարութենէն կամ պետութենէն, 

յատկապէս երբ անոնք քաղաքացիներ գերի բռնելով կը սպանեն՝ զինուորա-

կան կամ օտար քաղաքականութեան նպատակներով։ Ուստի ի՞նչ կը նշանա-

կէ ահաբեկիչներու դէմ պատերազմիլ։  
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1) Ահաբեկիչները պարզապէս իբրեւ օտար ոճրագործներ պէտք չէ նկատ-

ուին, այլ՝ զինուորներ, որոնք կը մտադրեն կործանել բուն իսկ պետութեան 

մը կառուցուածքը (Հեղինակը նկատի ունի Ա.Մ.Ն.ի պետութեան կառոյցը)։ 

Անոնք զինուորական թիրախներ են, որոնք պէտք են կասեցուիլ այնքան ա-

տեն, որ զինուած յարձակողներ են։ 

2) Երբ ահաբեկչութեան դէմ կը պայքարինք, կենսական է անդրադառ-

նալ, որ մենք պատերազմի մասին է որ կը խօսինք եւ ոչ թէ՝ քաղաքացիական 

խաղաղապահութեան։ Քաղաքացիական հարցերու առնչութեամբ, մարդիկ 

անմեղ են մինչեւ մեղաւոր փաստուին։ Բայց պատերազմի պարագային «դա-

տավարութիւնը» կը կատարուի նախքան որեւէ գործողութեան կատարու-

մը, որ կը ներառնէ յատուկ ուսումնասիրութիւններ, վկայութիւններ եւ այլ 

տեսակի յայտնաբերումներ։ Անգամ մը, որ հետազօտութիւնները կատար-

ուին, այլեւս դատերը կը դադրին մինչեւ որ թշնամին պարտութեան մատ-

նուի։ Եւ բոլոր այն կողմերը, որոնք կ’օգնեն թշնամիին, յանցաւոր եւ մեղ-

սակից կը նկատուին իրենց մասնակցութեան եւ ընկերակցութեան պատճա-

ռով։ 

3) Մինչ միջազգային դիւանագիտութեան գլխաւոր նպատակը պէտք է 

ըլլայ դաշնակցիլ այն պետութեան հետ, որ կը պայքարի ահաբեկչութեան 

դէմ, բայց իրականութիւնը այն է, որ դիւանագիտական ճիգերը ընդհան-

րապէս ձախողած են համոզելու (Միջին Արեւելեան) պետութիւնները, որ-

պէսզի թեւ թիկունք կանգնին (Ա.Մ.Ն.ին), ահաբեկիչներուն դէմ իր պատե-

րազմին մէջ։ 

Օտար պետութիւնները պէտք է յստակ գիտնան, որ եթէ իրենք ձախողին 

պատժել ահաբեկիչները, ապա կը նշանակէ իրենք իրենց կարգին մասնակից 

են ահաբեկիչներուն կատարածներուն, եւ ուստի ենթակայ են իրենց սահ-

մաններուն մէջ թշնամական զինուորական ներխուժման եւ բռնութիւննե-

րու հետեւանքներուն։ 

4) Ելից գիրքին 21-րդ գլուխին մէջ յստակ ցոյց կը տրուի, որ պատիժը 

պէտք է ոճիրին համեմատ ըլլայ։ Թէեւ ահաբեկիչները ընդհանուր պատե-

րազմի օրէնքներուն համաձայն չեն գործեր, բայց ասիկա բնաւ իբրեւ պա-

տըրուակ պէտք չէ օգտագործուի չափազանց պատիժի եւ ստորնացման հա-

մար։ Չափազանց հակազդեցութիւնները ո՛չ միայն անարդար են, այլեւ աւե-

լիով պիտի գրգռեն տուեալ երկրին դէմ թշնամական ու ատելութեան զգա-

ցումներու կրակը։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ 

Այս գլուխին մէջ մենք տեսանք քրիստոնեաներուն մօտ գտնուող պատե-

րազմի վերաբերող զանազան կեցուածքները։ Թէեւ բարեացակամ քրիստոն-

եաներ կը տարբերին պատերազմի բարոյականութեան մասին իրենց ունե-

ցած համոզումներով, բայց արդար պատերազմի տեսութիւնը կը թուի հա-

մաձայն ըլլալ աստուածաշնչական պատգամին ամբողջականութեան։ Այն-

քան ատեն, որ զինուորական ընդհարումը կը լրացնէ վերեւ յիշուած չափա-

նիշերը, ապա կրնայ իբրեւ արդար պատերազմ նկատուիլ։ Քրիստոնեաներ 

արդարացիօրէն կրնան մասնակցիլ որոշ պատերազմներու, առանց վախնա-

լու կամ մտահոգուելու, թէ կրնան հակասել իրենց հաւատքի սկզբունքնե-

րուն։ Իրականութեան մէջ պատերազմ մը պաշտպանելը կրնայ ճիշդ աշխա-

տանքը ըլլալ։ 

Բնաւ պէտք է չէ մոռնանք, որ պատերազմը շատ լուրջ հարց մըն է եւ 

ուստի թեթեւօրէն պէտք չէ մօտեցում ցուցաբերենք անոր։ Առանց լիարժէք 

գնահատականը կատարելու, ո՛չ թեթեւամտութեամբ պէտք է մօտենանք եւ 

ոչ ալ եռանդով պաշտպանենք պատերազմը։ Որովհետեւ պատերազմը կը 

քայքայէ մարդկային կեանքը եւ յաճախ վերին աստիճանի կործանում կը 

պատճառէ։ 

Պատերազմը նկատի պէտք է առնուի միայն այն պարագային, երբ միւս 

բոլոր ընտրութիւնները ապարդիւն կ’անցնին։ 

Աձ՞էՠջբձբ դ՜ջ՞կ՜ձՠռ՚ 

ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ 

(Շար. 2 եւ վերջ) 
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ՊԱՏՄԱ- ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ՎԵՐԱԾԱՂԿԱԾ  

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ 

ԿԻԼԻԿԻԱՅԷՆ՚ ԱՆԹԻԼԻԱՍ 

Հայոց Եղեռնը արմատախիլ ըրաւ ինչ որ կը կոչուէր հայութիւն եւ Հայ 

քաղաքակրթութիւն, մշակոյթ, հոգեւոր-ազգային կեանք, արժէքներ, ժառան-

գութիւն, ստեղծագործութիւն եւ դարաւոր պատմութիւն: 

Ցեղասպանութեան զոհ գացած առաւել քան մէկ ու կէս միլիոն ժողո-

վուրդի կողքին, չորս հազար հայ եկեղեցականներու նահատակութիւնը կա-

ցինահարած ու կաթուածահար դարձուցած էր Արեւմտահայաստանը: Կոր-

սընցուցինք Կիլիկիան, հազարաւոր երդիքներ աւերուեցան, հարիւրաւոր 

տաճարներ պղծուեցան, եկեղեցիներ ու վանքեր մոխրացան, մտքի եւ հոգիի 

կաճառներ, դպրոցներ եւ դպրատուներ նախճիրի վերածուեցան: Եղեռնին 

անմիջապէս յաջորդող տարիներուն հրաշքով փրկուած Կիլիկիոյ հայութեան 

մնացորդացի կացութեան եւ հոգեվիճակին մասին անդրադառնալով, կը 

մէջբերենք 29 Փետրուար, 1928-ին, Հալէպի մէջ գրուած՝ Սսոյ տառապեալ 

եւ գաղթական Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոսի բառերը, որ իր կեանքի 

վերջալոյսին՝ «Կտակ»ին կը գրէր. «Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդզսձգ վղջճս՜թ 

Ադճշճչ, աճջո ոՠս ՝՜ըպձ ճսձՠռ՜հ պՠոձՠէճս ՠս ՜ջպ՜ոճսՠէճս, ՠս ն՜ը-

ն՜ըճս՜թ ՞՜ս՜ա՜ձճչ չպ՜ջ՜ձ՟զ՚ ձկ՜ձ զջ ռջճսՠ՜է իրպզձ, իզսջգձժ՜է 

ճսջզղ իճխ՜կ՜ոՠջճս չջ՜հ ժգ դ՜վ՜շզ...»: 

«Ի՛ձմ յզպզ գէէ՜հ Կզէզժզճհ Կ՜դճխզժճոճսդզսձգ ՠս զջ եճխճչճսջ՟զ 

՜յ՜՞՜հզ ի՜ջռգ, ՜ձ՟ճջջ՜ռճսռզմ էճսթճսկ կգ ՞պձՠէճս պ՜՞ձ՜յճչ ժգ 

պ՜շ՜յզձտ, ՟ե՝՜ըպ՜՝՜ջ, ՜ձճջճղճսդՠ՜ձ ճս ՜ձոպճս՞ճսդՠ՜ձ կբն ժգ 

պ՜ջճս՝ՠջզձտ ՜ձէճհո ՠս ՜ձհճհո ՜ձխՠժ ձ՜սճս կգ յբո»: 

«...Աձրջզձ՜ժ պ՜շ՜յ՜ձտգ պՠո՜ձտ ճս ժջՠռզձտ՚ պ՜ջ՜՞ջճսդՠ՜կ՝ զ 

ոյ՜ձ՟ ՠս զ կ՜ի, ճսջ թձճխտ աճջ՟զո, իճչզստ ՠս իրպտ ազջ՜ջ ժճջճսոզձ, 

ՠս ՜հ՟ ՟՜շձ՜խբպ ժճջճսոպձՠջգ ճխ՝՜էճս մ՜ջպրձճսՠռ՜ձտ»: 

«...Հ՜հճս ոճս՞զձ կբն զջ՜ջճս կզ՜ռ՜թ, դճխ լՠջ լՠշտՠջգ կզ՜ձ՜ձ կ՜-

ձ՜ս՜ձ՟ Հ՜հճս ղզձ՜ջ՜ջճսդՠ՜ձ կբն»: 

Արդարեւ, հայուն գոյատեւելու կամքը, ստեղծագործելու խանդը, ան-

նուաճելի ոգին եւ զոհաբերումի պատրաստակամութիւնը, եղան գերակշիռ. 

հայուն բեկորները, թէեւ օտար երկինքներու եւ պայմաններու ներքեւ, վե-



488  ՀԱՍԿ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ¨ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020 

 

րականգնեցան, հայ կեանքը վերստին ընթացք ու ծաւալ ստացաւ, վերակեն-

դանացաւ ու վերածաղկեցաւ, մնալով միշտ հաւատարիմ իր հոգեւոր-ազգա-

յին արժէքներուն, մշակութային ժառանգութեանց եւ աւանդութիւններուն: 

Տրոփող Հայ կեանքի վերընձիւղումին հետ, նաեւ կեանք առաւ Կիլիկիոյ Կա-

թողիկոսութիւնը: 

Պէյրութ քաղաքի արուարձաններէն՝ Անթիլիասի մէջ, որբանոցային թի-

թեղապատ երդիքներու տակ, հայու Ահարոնեան գաւազանը կ’ընձիւղէր ու 

նոր սկիզբ կ’առնէր Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բազմաճիւղ առաքելու-

թեան նոր դարաշրջանը: 

Գաղթականութեան ցուպը ձեռին, Սսոյ Աթոռի գահակալներ, հիւրըն-

կալ Լիբանանի Անթիլիաս աւանի այդ նոր կայքի մէջ, հրաշքի համազօր ա-

ռաքելութեան լծուեցան եւ ծաւալեցին բեղուն գործունէութիւն: 

Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոս, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան վերա-

կանգնումին եւ վերածաղկումին ետին կանգնած լուսեղէն անձնաւորու-

թիւններէն մին՝ 13 Օգոստոս, 1930-ին, Անթիլիաս իր ժամանումին առթիւ 

կը գրէր. « ...Անթիլիաս հասանք երեկոյին, ահաւոր ամայութիւն մը: ... 

Ելանք վեր, ուր որ Կաթողիկոսարանի բնակարան պիտի ըլլար, ամէն կողմ 

մերկ, լերկ: ...Օտար աստղերու տակ ենք, Կիլիկիա ո՞ւր, Անթիլիաս ուր: 

Շէնքերու այս ընդարձակ ամայութիւնները վաղը պիտի ոգեւորուին դպրո-

ցականներու ապագայի երազներով ու տեսիլքներով: Կաթողիկոսարանի 

ջիղն է Դպրոցը, իսկ ոգին՝ Եկեղեցին: Վաղը երկուքն ալ իրականութիւն 

պիտի ըլլան այս նոր, տարօրինակ միջավայրին մէջ...»: Եւ հրաշքը պատա-

հեցաւ: Կացինահար ու տերեւաթափ հայոց կաղնին ժամանակի թաւալումին 

հետ, վերածաղկեցաւ: Առաջին հերթին վերաբացուեցաւ Դպրեվանքը, վեր-

ընձիւղեցաւ զինուորեալ Միաբանութիւնը, սկիզբ առաւ եկեղեցաշինու-

թեան եւ դըպրոցաշինութեան գործընթացը: Հայրենիք եւ անկախութիւն 

կորսնցուցած Սփիւռքի զանազան երկիրներու մէջ ցրուած հայ ժողովուրդը, 

նոր յոյսերով եւ ակնկալութիւններով իր աչքերը յառեց հոգեւոր-ազգային 

կեանքի վերակազմակերպման նուիրուած Կիլիկեան դարաւոր Ս. Աթոռին: 

Այսօր, Կիլիկիայէն Անթիլիաս վերահաստատուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը կարելի չէ դիտել իբրեւ սոսկ վանական միաբանութիւն, 

որովհետեւ իր ծաւալած գործունէութեան եւ առաքելութեան դաշտերը 

բազմերանգ են ու բազմաբնոյթ: Կիլիկեան Ս. Աթոռի հոգեւոր եւ ազգային 

ծառայութեան բնագաւառները կ’ընդգրկեն «հայ հոգիի ձուլարան եւ մար-

դակերտումի դարբնոց» Դպրեվանքը, «մշակութային հոգեւոր արժէքներ ճա-

ռագայթող» Տպարանը, «անցեալի հպարտառիթ հարստութեանց եւ ժառան-

գութեանց» Թանգարանը, «հայ մտքի ու մատեանի գանձատուն» Մատե-

նադարանը, պաշտօնաթերթ «Հասկերը, հովանաւորած մարդասիրական հաս-

տատութիւնները՝ «Թռչնոց Բոյն»ը, Ազունիէի Պատսպարան-հիւանդանոցն 

ու Ազգային ծերանոցը, Կիրակնօրեայ դպրոցներու աշխարհատարած ծառա-

յութիւնը, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան, Հայ եկեղեցւոյ ուսանողա-
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կան միութեան (ՀԵՀՈՄ), Երիտասարդական ու Միջ-Եկեղեցական Գրասեն-

եակները եւ իր հոգեւոր հովանին ու խնամքը վայելող Թեմերը. այս բոլորը 

կը կազմեն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան լայնածիր առաքելութեան բնագա-

ւառները: Անթիլիասի Մայրավանքի շրջափակին մէջ կանգնած Նահատա-

կաց մատուռը, ապա նաեւ Պիքֆայայի Դպրեվանքին կողքին երկինք խոյա-

ցող Նահատակաց յուշարձանը աղաղակող յուշարարներ են, որ Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը երկիր ու հայրենիք կորսնցուցած, Ցեղասպանութենէ 

հրաշքով ազատուած, Արեւմտահայ տարագրուած ժողովուրդի մնացորդա-

ցին յարուցեալ ժառանգորդն է եւ յառաջապահ դրօշակիր պահանջատէրը՝ 

Արեւմտահայաստանի արդար ու անսակարկելի իրաւունքներուն: Հազարամ-

եայ մեր Պատմութեան փառապանծ անձնուրաց հերոսներու, հպարտառիթ 

դէպքերու, սխրագործ իրագործումներու, նահատակներու եւ ազատութեան 

ճանապարհին անձնդիր ազատամարտիկներու կողքին՝ Հայ Առաքելական 

եկեղեցին եւ անոր յարակից հայ մտքի ու մատեանի կաճառները, լոյսի փա-

րոս մեր Դպրեվանքները, անցնող բոլոր դարաշրջաններուն, յատկապէս մեր 

պատմութեան մութ ու մռայլ օրերուն, ո՛չ միայն ստեղծագործած, պահպա-

նած ու ծաղկեցուցած են Հայ մշակութային կոթողներն ու ժառանգ հարըս-

տութիւնները, այլեւ հսկայ ներդրում կատարած են հայ մտքի հոգեմշակու-

թային զանազան բնագաւառներու զարգացման ու տարածման մէջ:  

Հայ եկեղեցին, իր վանական դրութեամբ ու յատկապէս իր լուսասփիւռ 

Դպրեվանքներու միջոցով, ժամանակի, քաղաքական աննպաստ պայմաննե-

րու, աւերումներու եւ քանդումին դէմ՝ հազարաւոր յայտնի ու անյայտ 

նուիրեալ վանականներու, անձնուրաց մարդոց փաղանգի անխոնջ ու գեր-

մարդկային ճիգերով, նախանձախնդիր ոգիով դարէ դար փոխանցած է այն 

բոլորը, որ այսօր մեր Ազգային հպարտութիւնը կը կազմեն: Վաղարշա-

պատէն Դուին ու Աղթամար, Սիւնեաց վանքերէն միջնադարեան Հաղբատի 

ու Գլաձորի, Կիլիկեան Սեաւ, Ամրտոլ եւ Տաթեւ՝ դպրատուներուն ստեղծա-

գործ Հայ հոգիի ու մտքի փայլատակումները եւ Մշակոյթի կրակը, դպրա-

տուն Դպրեվանքներու ճամբով «առկայծ» պահուած ու փոխանցուած են յե-

տագայ դարերուն, Պոլսոյ եւ Երուսաղէմի հոգեւոր կեդրոններուն, եւ Ցե-

ղասպանութեան նախօրէին՝ Արմաշի դպրատան: 

Արդարեւ, դպրատուն Դպրեվանքները, ինչպէս անցեալին եղած էին լու-

սասփիւռ հոգեւոր փարոսներ, ներկայիս ալ, ու մանաւանդ Մեծ Եղեռնէն 

ետք, երբ վտանգուած էին արեւմտահայերու եւ աստանդական Սիսի Կիլիկ-

իոյ Կաթողիկոսութեան ապագան՝ Անթիլիաս վերահաստատուած եւ վերա-

ծաղկած Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը, որոշադրիչ դեր կատա-

րեց, փրկելով ու պահպանելով այն բոլորը, որոնք Հայ մշակոյթի ժառանգ եւ 

մնացորդ էին: Որովհետեւ, Հայ հոգեւոր կեանքի այս դարբինները, մտքի 

ջահակիրները եւ նոր օրերու նոր պայքարներու զինուորագրեալները քաջ կը 

գիտակցէին, թէ մեր անչափելի կորուստներուն դիմաց, որպէս հանապազօր-

եայ «հոգեւոր հաց» պէտքը, կարիքը ունէինք նոր հոգեւորական եւ աշխար-

հական սպասարկու առաջնորդներու: 
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Սիսէն Անթիլիաս վերահաստատուած եւ վերընձիւղած Դպրեվանքին 

կազմակերպման հիմնական աշխատանքները տարին Արմաշական Բաբգէն 

Կաթողիկոս եւ Դպրեվանքի առաջին տեսուչ՝ Շահէ Արք. Գասպարեան: Երէ-

կի որբանոցը կը վերածուէր հոգեւոր դարբնոցի եւ Անթիլիասի թիթեղա-

ծածկ շէնքերը կը լեցուէին կեանքով եւ անապատացած մթնոլորտը կը դառ-

նար «ծաղկեալ ոստան»: 

 

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ 

Այսօր, Սիսէն Անթիլիաս վերահաստատուած Դպրեվանքը 90 տարիներու 

ծառայական առաքելութիւն եւ վաստակ կերտած է եւ գալիք տարիներու 

բոլոր տեսակի մարտահրաւէրները կը դիմագրաւէ միեւնոյն նախանձա-

խնդրութեամբ, պայծառատես առաքելութեամբ, վերանորոգ հաւատքով՝ Աս-

տուծոյ, Հայ եկեղեցւոյ ու հայ ժողովուրդին ծառայելու նուիրեալ վճռակա-

մութեամբ: 

Արդարեւ, անցնող 90 տարիներու ընթացքին, Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան լոյսի ու յոյսի տաճար Դպրեվանքը, իր կազմաւորած եւ հոգեւոր առա-

քելութեան ծառայութեան դաշտ առաքած միաբաններով, պատրաստած 

մտաւորականներով, ուսուցիչներով, դպրապետներով ու սարկաւագներով 

սփիւռքացած հայութեան կեանքին տուաւ քրիստոնէական ու ազգային ա-

ռողջ դիմագիծ, հայու ինքնութիւն, փոխանցեց հոգեւոր, բարոյական եւ 

մշակութային արժէքներ: 

Քանի՜ սերունդներ, Աստուածաշունչով այլակերպուած, հայոց պատմու-

թեամբ եւ հոգեմտաւոր անժամանցելի արժէքներով հարստացած, ազգային 

ձգտումներու տեսիլքով թրծուած դուրս եկան Դպրեվանքէն, եւ իրենց ստա-

ցած՝ մեր հայրերու շունչը, անյողդողդ հաւատքը, նուիրումի, ծառայութեան 

անպայմանական ոգին եւ ուսումը տարին ու անխտիր բաշխեցին մեր ժողո-

վուրդի զաւակներուն՝ Հայաստանէն մինչեւ Սփիւռքի հեռաւոր անկիւններն 

ու գաղթօճախները: 

Մարդակերտումի հոգեւոր այս դարբնոցը, բանաստեղծին բառերով՝ իր 

սրբազան առաքելութեամբ, համազգային ու բազմատարած ծառայութեամբ, 

իրաւա՛մբ դարձաւ «Տաճար լուսեղէն եւ հրաշագործ, վսեմ ձուլարան, ուր 

կապարն յոսկի եւ նիւթն յոգի դառնան»: Սիսէն Անթիլիաս վերահաստատ-

ուած, Ցեղասպանութիւն, կոտորած, տարագրութիւն եւ բռնագաղթ տեսած 

Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոս, Դպրեվանքի առաջին շրջանաւարտ սա-

ներուն ըսաւ. «Կը գուրգուրանք ձեր վրայ այն յոյսով եւ ակնկալութեամբ, որ 

մեր թեմերուն մէջ, եւ ուր որ երթաք, իբր նոր առաքեալներ, բարձր պիտի 

պահէք սրտի, մտքի, եւ հոգիի դրօշակը՝ ի պայծառութիւն հայ եկեղեցւոյ եւ 

ի մխիթարութիւն տառապակոծ հայ ժողովուրդին»: 

Արդարեւ, Դպրեվանքը Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին բոլոր հայրապետներու 

մտասեւեռումին եւ մտահոգութիւններուն առարկան դարձաւ, ու այդպէս 

ալ կը մնայ: Կրօնադաստիարակչական, ուսումնական, կրթական, մշակու-
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թային, միջ-եկեղեցական, ընկերային, մարդասիրական եւ այլ բնագաւառ-

ներէն ներս, Կիլիկեան Ս. Աթոռի Դպրեվանքը, առանցքային իր դերակատա-

րութեամբ, Կաթողիկոսութեան հաւատքի սրբազան առաքելութեան միջնա-

բերդն ու ազգային անմնացորդ ծառայութեան կենսատու աղբիւրն է եղած՝ 

ոգի, նուիրում ջամբող: Եւ շնորհիւ իր զինուորեալ միաբանութեան, ժողո-

վական կառոյցներուն, աշխարհասփիւռ թեմերուն ու մեր ժողովուրդի ա-

ղօթքներուն, համազգային բոլոր տեսակի մարտահրաւէրները ինչպէս անց-

եալին, գալիք օրերուն ալ պիտի դիմակալէ խոհական իմաստութեամբ, իր 

առաքելութեան ու կոչումի բարձր գիտակցութեամբ, զսպանակուած անմնա-

ցորդ հաւատքի խայծով, յոյսի եւ սիրոյ քրիստոսաւանդ ժառանգութեամբ: 

 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՐԺԷՔՆԵՐ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՂ «ՏՊԱՐԱՆ»Ը 

Անթիլիաս վերահաստատուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

իրագործումներուն մաս կը կազմէ նաեւ մշակութային արժէքներ ճառագայ-

թող տպարանի կառուցումը եւ հայ գիրի ու գրականութեան հրատարակու-

թեանց եւ տարածման բազմերախտ նուիրեալ եւ հոգեկրթիչ ծառայութիւնը: 

1931-ին, երբ կ’աւարտին տպարանի կառուցման աշխատանքները. այդ 

թուականէն ասդին, Անթիլիասի տպարանի մամուլէն կը վերահրատարակ-

ուին եւ լոյս կ’ընծայուին Հայ մշակոյթի, լեզուի եւ գրական ժառանգու-

թեան բազմահատոր երկեր, կրօնական, եկեղեցագիտական, մատենագիտա-

կան, փիլիսոփայական, լեզուագիտական, բանասիրական, պատմագիտական, 

մանկական, մանկավարժական, բանաստեղծական, թատերական, ստեղծա-

գործական թէ այլ սեռի հայ թէ օտար լեզուներով հրատարակութիւններ: 

Կաթողիկոսարանի գրախանութը ամէն Հոկտեմբերին՝ Մշակոյթի ամ-

սուան ընթացքին, կը կազմակերպէ եւ գրասէր հասարակութեան կը ներկա-

յացնէ տպարանէն լոյս տեսած հին եւ նոր հրատարակութիւնները: Զուգա-

հեռաբար 1932-էն սկսեալ կը հրատարակուի «Հասկ» հայագիտական պաշտօ-

նաթերթը, կրօնագիտական, եկեղեցագիտական ու տեղեկատուական ճոխ եւ 

խնամուած բովանդակութեամբ: 

 

ԱՆՑԵԱԼԻ ՀՊԱՐՏԱՌԻԹ ՀԱՐՍՏՈՒԹԵԱՆՑ ԺԱՌԱՆԳ 

«ԿԻԼԻԿԻԱ ԹԱՆԳԱՐԱՆ»Ը 

Սիսի թանգարան-գանձատունէն Հայոց Ցեղասպանութեան եւ տեղահա-

նութեան տարիներուն, հրաշքով փրկուած Ս. Աթոռի թանկարժէք սրբազան 

մասունքները, իրերն ու եկեղեցական սպասները Անթիլիաս փոխադրուած 

ու խնամքով պահպանուած են: Հետագային, երբ կարիքը կը զգացուի Կի-

լիկիոյ եւ Արեւմտահայաստանի զանազան շրջաններէն, անձնական ու այլ 

միջոցներով ձեռք բերուած եւ կորուստէ փրկուած պատմական եւ հնադար-

եան արժէք ներկայացնող անօթները, ոսկեայ ու արծաթեայ հնամենի  դրամ-
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ները, ձեռագիր մատեանները, սրբանկարներն ու ազգային արժէք ունեցող 

իրերն ու առարկաները արդի միջոցներով խնամքով պահպանելու համար 

յատուկ տեղ ունենալու՝ կը ձեռնարկուի Կաթողիկոսարանի շրջափակէն ներս 

ներկայ «Կիլիկիա թանգարան»ի շինարարական աշխատանքներուն, որոնք 

լուսահոգի Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի օրով, 1993-ին կը սկսին եւ կ’աւարտին 

1997-ին: «Կիլիկիա» երեք յարկանի թանգարանին պաշտօնական բացումը, 

Արամ Ա. Կաթողիկոսի ձեռամբ, տեղի ունեցաւ 1998-ին: Վերջերս «Կիլիկիա 

Թանգարան»ը թանկարժէք այլ իրերու կողքին, ստացաւ Նոյեան  Տապանէն 

մասունք մը, իտալացի Թիթօ Տէ Լուքիայի ձեռամբ, որ Արարատ լեռ բարձ-

րացած էր եւ գտած Նոյեան Տապանի հետքերը: 

«Կիլիկիա Թանգարան»ը, յաճախ ո՛չ միայն կը մասնակցի միջազգային 

ցուցահանդէսներու, այլեւ Ուրարտական ժամանակաշրջանէն եւ ընդհանրա-

պէս Արեւմտահայաստանի հայոց պատմութեան զանազան դարաշրջաննե-

րէն, յատկապէս Կիլիկիոյ մեր թագաւորութեան հետքերէն փոքր մաս մը, 

փրկուած եւ պահպանուած մեր ազգային ու եկեղեցական պատմական եւ 

հնագիտական արժէք ներկայացնող փառապանծ անցեալի փշրանքներն ու 

հարուստ քաղաքակրթութեան մը հետքերու խօսուն էջերը, հայ թէ օտար 

հանրութեան կը ցուցադրէ: 

 

ՀԱՅ ՄՏՔԻ ՈՒ ՄԱՏԵԱՆԻ ԳԱՆՁԱՏՈՒՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մատենադարանը հիմնուած եւ կազմա-

ւորուած է լուսահոգի Բաբգէն Ա. Կիւլեսէրեան Կաթողիկոսի օրով ու անոր 

ջանքերով, 1932-ին: Ցեղասպանութեան եւ անոր յաջորդող Կիլիկիոյ պար-

պումին եւ տարագրութեան տարիներուն, Կիլիկիոյ միաբաններ, ջորիներու 

վրայ բարձած, Սիսէն իրենց հետ Անթիլիաս բերին այն ինչ որ կրնային ազա-

տել: Հնադարեան ձեռագիր մատեաններ, մշակութային գանձեր, հնամենի 

գիրքեր ու աղօթագիրքեր, սրբազան մասունքներ, եկեղեցական սպասներ, 

սկիհ ու խաչեր, սրբազան անօթներ ու այլ առարկաներ: Լուսահոգի Բաբգէն 

Կաթողիկոս 1932-ին, կոչ կ’ընէ հայ ժողովուրդին, բարի կամք ունեցող հայ 

թէ օտար տպարաններու սեփականատէրերուն, գրախանութներուն, օտար 

հաստատութեանց եւ մատենադարաններու, որպէսզի Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սարանի Մատենադարանին նուիրեն պատմական, գրական, գիտական, կրօ-

նական թէ աշխարհիկ բովանդակութեամբ ամէն սեռի գիրքեր, ամսագիր-

ներ, թերթեր եւ հրատարակութիւններ: Այսօր, Կիլիկիոյ Մատենադարանը 

ճոխացած ու բարեկարգուած, կը հաշուէ 80 հազարէ աւելի հայ թէ օտար 

լեզուներով գիրքեր, համայնագիտարաններ, բառարաններ, ամսագրեր, թեր-

թեր եւ հնադարեան մատեաններ: 

ՄԻՒՌՈՆ Ծ. ՎՐԴ. ԱԶՆԻԿԵԱՆ 

 

(Շար. 1)  
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ՀՄԱՅԻԼԻ ԱՐՈՒԵՍՏԸ 

(Ձեռագիրի Թիւ 250) 

2013-2015 տարիներու ընթացքին, երբ հաճոյքն ու պատիւը ունեցայ ծա-

ռայելու «Կիլիկիա Թանգարան»էն ներս, սկսայ ուսումնասիրել «Կիլիկիա 

Թանգարան»ի հմայիլներն ու անոնց գեղեցիկ արուեստը։ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 

Ա. Կաթողիկոսի հրամանով եւ օրհնութեամբ, վերստանձնելէ ետք, «Կիլիկիա 

Թանգարան»ի Տեսուչի պաշտօնը, կը շարունակեմ աշխատանքը, որ սկըսած 

էի՝ ուսումնասիրելով եւ վերծանելով նոյն արուեստը մնացեալ հմայիլնե-

րուն մէջ, որոնք կը գտնուին «Կիլիկիա Թանգարան»էն ներս։  

 

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ 

Հմայլիլները1 շատ իւրայատուկ հաւատքի եւ հաւատալիքներու արտա-

ցոլում մը ունին, որոնք ժողովրդական ամէնէն պարզ խաւէն կու գան: Ճիշդ 

է, որ եկեղեցական հատուածներ ու աղօթքներ կը գտնենք անոնց վրայ, սա-

կայն անկէ աւելին կայ ժողովրդային այն երեսը, իր պարզութիւնն ու պար-

զամտութիւնը, որ քիչ կը հանդիպինք ձեռագրաց աշխարհին մէջ։ Այդ մէկը 

կրնայ աղօթքներու պարունակութեան մէջ երեւիլ կամ աղօթքներուն վրայ 

արձանագրած պարզապէս անուններուն մէջ։  

Այս ուսումնասիրութեամբ պիտի ներկայացնեմ, «Կիլիկիա» Թանգարա-

նին մէջ ի պահ դրուած հմայիլներէն մէկը, եւ վերծանել անոր աղօթքներն 

ու հաւատալիքները։  

Հոս կ՚ուզեմ ընթերցողին ուշադրութեան յանձնել հետեւեալ նուրբ 

տարբերութիւնը։ Եթէ նայինք հմայիլին վրայ արձանագրուած աղօթքներու 

վերնագիրներուն, պիտի տեսնենք գրուած է «Գիր...» եւ ոչ` «Աղօթք...»: 

Մալխասեանց բառարանը «գիր» բառին բացատրութիւնը կու տայ հետեւ-

եալ ձեւով. «Հմայական կամ կախարդական գրութիւն, գազանի դէմ, չար 

-------------------------------- 
1 Թբՠս հր՟ճս՜թ՜ղ՜ջտզձ, ՜շ՜նզձ ճսոճսկձ՜ոզջճսդՠ՜կ՝ ՝՜ռ՜պջ՜թ ՠկ, դբ զ՛ձմ բ 

իկ՜հզէ, ո՜ժ՜հձ ՠջժպճխճչ կգ ՜հոպՠխ ժգ հզղՠռձՠկ, ՟զսջ՜ռձՠէճս ի՜կ՜ջ գձդՠջռճխ-

ձՠջճսձ։ Հկ՜հզէգ, լՠշ՜՞զջ ՠս ժ՜կ պյ՜՞զջ ՜հձ ժէճջ վ՜դճս՜թ դճսխդձ բ, ճջ վճ-

ը՜ջզձ՜թ բ ժ՜ը՜ջ՟՜ժ՜ձ դճսխդ ճս ՞զջՠջգ, ՜հձ ի՜ս՜պտճչ, ճջ յզպզ յ՜իբ ճս 

յ՜իյ՜ձբ ՜ձլգ ՜կբձ վճջլ՜ձտձՠջբ ՠս մ՜ջզտձՠջբ։ Ս՜ժ՜հձ, ՜հո ի՜ս՜պ՜էզտզձ 

ղճսջն ա՜ջ՞՜ռ՜թ բ լՠշ՜՞ջ՜ժ՜ձ կղ՜ժճհդ կգ, ճջ ՜հո հր՟ճս՜թ՜ղ՜ջտզձ ձյ՜պ՜ժձ բ 

յ՜ջաՠէ ՠս չՠջթ՜ձՠէ։  
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աչքի դէմ, եւն»2: Հետեւաբար գիրը բոլորովին տարբեր է աղօթքէն. նոյնիսկ 

բովանդակութեամբ կը տարբերի, որուն մասին քիչ ետք պիտի անդրադառ-

նամ եւ ցոյց տամ տարբերութիւնը։ 

 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Սոյն հմայիլը, որ ձեռագիրներու մէջ 250 թիւը կը կրէ, ամբողջական չէ, 

սակայն վիճակը բաւարար է։ Գրիչն ու ծաղկողը՝ անյայտ, ստացողը՝ Մար-

կոս՞։ Երկարութիւն՝ 215 սմ, լայնք՝ 5 սմ, գիր՝ նոտրագիր, գոյն՝ սեւ, կարմիր, 

կապոյտ։ Ունի ութը զարդագրեր եւ հինգ մանրանկարներ։ Յետ Գրչութեան 

յիշատակարան անուններ՝ Մուքէ(լ), Օհանէս (1837), Ազամիր, Գէւիր (Գէ-

որգ), Յեղիսէ, Խաթուն, Օղլան: 

Թէեւ, շատ մը գիրերու մէջ, ստացողի անուան տեղը յաճախ չէ գրուած, 

բացի մէկ տեղէ, անուն մը ենթադրել կու տայ ստացողին անունը, իբրեւ՝ 

Շիրին («Գիր թպղի եւ ծնունդ կանաց չարոց դեւի ալքի» գիրին վերջա-

ւորութեան): Ինչո՞ւ միւս բոլոր գիրերուն վերջաւորութեան չէ գրած, կը 

մնայ հարցական։ 

Պատկերուած մանրանկարները իրենց գիծերով եւ գոյներով բոլորովին 

պարզ են, եւ զգալիօրէն պատկերուած են ոչ վարպետ ծաղկողի մը ձեռքով։ 

Օգտագործուած գոյներէն նաեւ կը հասկցուի, թէ ծաղկողը բաւարար գոյ-

ներ չէ ունեցած, որպէսզի նկարին բոլոր բաժիները գունաւոր ներկայացնէ։  

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 

– Կապանաց եղեցի ամենայն չար նիւթն... 

– Հրեշտակապետ մը տէգով կը խոցէ կնկայ մը գլուխը (մանրանկար):  

– Գիր գլխայ ցաւի աչաց ցաւի եւ սրտայ ցաւի ի Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս։ - Յորժամ ե(հ)աս Յիսուս զՅովհանէս... 

– Գիր Սիրաթիդօվլամի եւ ամենայն բանի աջողում – Բաց անյերկինք եւ 

իջան կառ հրեշտակ... 

– Ս. Գէորգ3 (մանրանկար): 

Գիր օգնական եւ պահապան սուրբ աղօթս ազատէ ամենայն չարէ 

ամենայն փորձութենէ։ - Երկնից սուրբ նշանին... 

– Երկու առաքեալներ4 (մանրանկար):  

-------------------------------- 
2 «Հ՜հՠջբձ Բ՜ռ՜պջ՜ժ՜ձ Բ՜շ՜ջ՜ձ», Սպ. Մ՜էը՜ոՠ՜ձռ, Հ՜պճջ Ա-Ե, Բ. Տյ՜՞ջճս-

դզսձ, Պբհջճսդ, Սՠս՜ձ Մ՜պՠձ՜ղ՜ջ դզս 2, 1955, բն՚ 441։ 
3 Վջ՜ձ հՠպ ՞ջճսդՠ՜ձ ՞ջճս՜թ բ՚ Օիձզոզ ՠս Մճստբէ։ 
4 Վջ՜ձ հՠպ ՞ջճսդՠ՜ձ ՞ջճս՜թ բ՚ Մճստբ։ 
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– Գիր չար լեզվի կապսի ամենայն չար 

մարդոյ լեզուն կապի – Սուրբն Կապոս եւ 

սուրբն Կապատիոս... 

– Գիր աճման անասնոց աճին եւ բազ-

մանան ի արեանց Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս - 

Գնացի Եմուտ եւմ՞ եւ մատեաւ... 

– Անասուն (մանրանկար): 

– Գիր թպղի եւ ծնունդ կանաց չար ոց 

դեւի ալքի – Սուրբն Պետրոս եւ սուրբն Պողոս 

եւ սուրբն Շիղաթ եւ սուրբն Փսիանոս... 

– Յուշպարիկ (մանրանկար): 

– Աղօթք սրբոյն ներսէսի հայրապետին 

ասացեալ վասն պահպանութեան եւ փրկու-

թեան ազատէ ամենայն գազէ ովրէ թրիէ եւ 

ամենայն սուր աչ մերձենայ ծառայիս աստու-

ծոյ։ - Հաւատով խոստովանիմ... 

– Յիշատակարան - Գրեցաւ կպրիանոցս ի ապրիլ ա թվին ՌՃԽԴին։ 

– Յիշատակարան Յետ Գրչութեան - Օհանեսի 1837 թվին։  

 

ՎԵՐԾԱՆՈՒՄ 

Դժբախտաբար, հմայիլը իր ամբողջութեամբ չէ փրկուած, այլ կը սկսի 

կտրուած գիրի մը բառերով։ Ըստ երերւոյթին, նոյն հմայիլէն կտորիկ մը 

եղած է, որ փակցուած ու միացուցած են, որպէսզի բաժնուած թուղթերը 

չկորսուին։ Գիրին վերջաւորութեան կան երկու յետ գրչութեան անուններ՝ 

Մարկոս եւ Գէպին՞։ Մարկոսին անունը առաւել կը համապատասխանէ գըր-

չութեան, գոյնին եւ տառատեսակին, որ մտածել կու տայ, թէ արդեօք հմա-

յիլին ստացողն է՞։ Գիրը կը պարունակէ հետեւեալ վերջաւորութիւնը (որ 

փրկուած է). 

«Կապանաց եղեցի ամենայն չար նիւթն չար խորհուր[դ]ն չար միութիւն-

քըն չար սիրտն չար աչքն չար լեզուն չար բերանն չար աստղն չար սհաթն 

չար ոտն չար ձեռն կապեալ եւ պապանձեալ եղիցի ի որ ոչ մերձենայ ի դէմ 

ծառայիս Աստուծոյ»: 

Հրեշտակապետի մը մանրանկարը կը յաջորդէ գիրին, որ տէգով կը խոցէ 

կնկայ մը գլուխը։ Այս մէկը պարզապէս գիրը պատկերաւոր դարձնելու մի-

տումով չէ գծուած միայն, այլեւ ցոյց կու տայ, որ կայ այն հաւատալիքը, թէ 

մանրանկարն ալ, պատկերներն ալ, գիրին չափ ուժ ունի, որ կրնայ ազդել 

հաւատացեալի կեանքին վրայ: Մանաւանդ, որ նկարներուն համար կ՚օգտա-

գործենք նաեւ «պատկերագրութիւն» բառը, կը նշանակէ թէ պատկերն ալ 

գիր է, սակայն՝ գիծերով։ Նոյն հասկացողութեամբ եւ հաւատալիքներով կը 

գտնենք սրբապատկերները եկեղեցիներուն մէջ, հաւատալով, որ անոնք ոչ 
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միայն պիտի յիշեցնեն մեզ, Աստուածաշնչա-

կան դէմքի կամ դէպքի, եւ կամ սուրբի մասին, 

այլ անիկա օրհնութիւն եւ պահպանող ուժ 

պիտի ըլլայ հաւատացեալին համար։ 

Ընդհանրապէս, համյիլներուն մէջ շատ կը 

գտնուին գլխացաւի, սրտացաւի եւ կամ աչքա-

ցաւի համար գրուած գիրեր։ Դեղագիրի տպա-

ւորութիւն կու տայ։ Մարդիկ ունէին հաւատ-

քը, որ գլխացաւի համար, պէտք է օգտագոր-

ծէին, պահէին եւ կամ յաճախ կարդային այս 

հատուածները, որպէսզի իրենց ցաւերը մեղ-

մանային։ Եթէ անդրդառնանք գիրի բովանդա-

կութեան, պիտի տեսնենք, թէ ուղղակիօրէն 

գլխացաւի, աչքացաւի եւ կամ սրտացաւի հետ 

առնչուած գրութիւն չէ, այլ՝ Յիսուսի մկրտու-

թիւնը Յովհաննէս մկրտիչի կողմէ։ Կ՚արժէ 

մտածել, թէ գիրի զօրութիւնը ի՞նչ բանի մէջ 

կը գտնէին, պատմութեա՞ն, անունին, թէ վեր-

ջին տողին մէջ, որ կը խնդրէ յիշել անձին 

անունը։ 

Ներկայացնենք գիրը.– 

«Գիր Գլխայ ցաւի աչաց ցաւի եւ սրտայ 

ցաւի ի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։ – Յորժամ 

ե[հ]աս Յիսուս զՅովհան[ն]էս էջն ի յորդանան 

հրամայեաց Յիսուս եւ ասէ Յովանէս մկրտեա 

զիս, եւ նա ասէ ցՏէր իմ եւ աստուած իմ 

յորժամ տեսայ զքեզ զարհուրեցաւ սիրտ իմ 

սասանեցաւ անձն իմ ցաւեցաւ աչք իմ եւ գլուխ իմ եւ ոչ տեսանեմ զլուս 

հրամայեաց տէր մեր Յիսուս Քրիստոս եւ ասէ Յովհաննէս դու մկրտեա զիս 

ես բժշկեմ զքեզ յորժամ մկրտեցաւ բժշկեցաւ նովաւ եղեցի բժշկութիւն ծա-

ռայիս Աստուծոյ»5: 

Զարմացուցիչ չէ, սակայն հետաքրքրական է, հմայիլներուն մէջ միշտ 

գտնել անուններ, որոնք թէ ծանօթ չեն, եւ թէ ներկայ ժամանակներուն չեն 

լսուած։ Այս անունները, արդեօք օտար գիրերէ բերուած անուններ ե՞ն, թէ՞ 

այդ օրերուն շրջանառուած ծանօթ անուններ էին. կը մնայ հարցական։  

Յաջորդ գիրը, որ կը ներկայանայ մեզի, կ՚ակնարկէ հրեշտակներու, ուղ-

ղուած է Սիթարի եւ Դօվլամի։    

«Գիր Սիրաթի Դօվլամի եւ ամենայն բանի աջողում – Բաց անյերկինք եւ 

իջան կառ հրեշտակ եւ ունին ձեռին կառ բանալիք հրամայեաց Տէր մեր Յի-

-------------------------------- 
5 Յՠպ Գջմճսդՠ՜ձ՚ Աա՜կզջզձ՛, Գբսջզձ՛, Յՠխզոզձ։ 
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սուս Քրիստոս եւ ասէ ով սուրբ հրեշտակ բարով գնացէք բացէք զդուռն 

բարւոյ եւ դուռն ողորմութեան Սիթարի եւ Դօլվամի եւ ամենայն բանի աջո-

ղում լինի ծառայի Աստուծոյ»6: 

Այս գիրին կը յաջորդէ Ս. Գէորգի մանրանկարը, որ նշանաւոր եւ ամէ-

նէն շատ մանրանկարուած սուրբերէն մէկն է հմայիլներուն մէջ։ Հաւանա-

բար, պատճառն այն է, որ եղած է չարը խափանող զորավար սուրբերէն մէկը։ 

Ան ճանչցուած ու յարգուած է Ուղափառ եւ Կաթոլիկ եկեղեցիներուն կողմէ 

եւս։ Բայց, այս համյիլին պարագային մտածել տուող իրականութիւնը այն 

է, թէ չկայ որեւէ աղօթք կամ գիր, նուիրուած Ս. Գէորգին։ Ինչպէս հմայիլի 

ձեւն է, որ ամէն մէկ մանրանկարի տակ, ըլլայ համապատասխան աղօթքը 

կամ գիրը, սակայն այս պարագային, կը պակսի։ Շատ հաւանաբար, պատուի-

րող անձը, անպայման ուզած է Ս. Գէորգի պատկերը ըլլայ մանրանկարին 

վրայ։  

Ս. Գէորգին նուիրուած աղօթքին կամ գիրին փոխարէն, արձանագ-

րուած է գիր մը, չար փորձանքներէն պահպանուելու համար, որ կը դիմէ 

զանազան շրջաններու քաղաքներու եւ կեդրոններու Ս. Խաչի նշանին։ Հե-

տաքրքրական է կարդալ շրջաններուն անունները, որոնք նշուած է գիրին 

մէջ, այսպէս՝ Վարագայ Վանք, Աւագ, Հռոմկլայ (Կիլիկիոյ Կաթողկիոսու-

թեան նստավայր), Գետ Առաքելոյ, Գանձասար, Էջմիածին, Աղթամար, Կոբ, 

եւն. Եւ կը հասնի մինչեւ Հապէշ եւ արեւելք։ Շրջանի անուններուն դասա-

կարգումներէն կարելի է հետեւցնել հետեւեալ երեք իրականութիւնները.  

Ա) Գրողին/պատրաստողին ճանաչողական աշխարհը, ըլլա՛յ աշխարհա-

քաղաքական, թէ հոգեւոր կեդրոններու մասին։ 

Բ) Շատ հաւանաբար սկսած է այն շրջանէն, ուր ինք կը գտնուի, կամ 

իրեն ամէնէն մօտիկ շրջանը կը գտնուի, որ այս պարագային Վարագայ 

Վանքն է, Վանի մէջ։  

Գ) Սկսած է այն շրջանէն, որ իրեն համար ամէնէն շատ հրաշք պատահած 

եւ կամ հոգեւոր նշանակութիւն ունեցող տեղ է, որ այս պարագային Վարա-

գայ վանքն է։  

Եթէ նոյնիսկ, պատահականօրէն գրուած են անունները, այդ պատահա-

կունութեան ետեւ կայ ենթագիտակցութիւն մը, որ իրականութիւն մը կը 

փոխանցէ։  

Տեսնենք արձանագրութիւնը. 

«Գիր օգնական եւ պահապան սուրբ աղօթս ազատէ ամենայն չարէ ամե-

նայն փորձութենէ։ - Երկնից սուրբ նշանին, Վարաքայ սուրբ նշանին, Աւա-

գայ սուրբ նշանին, Հոռումկալայ սուրբ նշանին, Աստուածընկալ սուրբ նշա-

նին, Տէրունական սուրբ նշանին, Գետառաքելոյ սուրբ նշանին, Գանձայսա-

րայ սուրբ նշանին, Էջմիածնայ սուրբ նշանին, Ախտամարայ [Աղթամար] 

սուրբ նշանին, ծօվումիջոյ սուրբ նշանին, Գռոյ՞ սուրբ նշանին, Կոբոյ սուրբ 

-------------------------------- 
6 Յՠպ Գջմճսդՠ՜ձ՚ Մ՜ջժճոզձ, Գբսջզձ՛։ 
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նշանին, Թուխայ մանուկ սուրբ նշանին, արիւնաթաղ սուրբ նշանին, Կար-

միր ակնայ սուրբ նշանին, Պանդալու սուրբ նշանին, Ծերայ սուրբ նշանին, 

Հապաշու սուրբ նշանին, Արեւելից սուրբ նշանին, բարեխօսութեամբ սուրբ 

նշանացն Քրիստոսի եղիցի օգնական եւ պահապան ի դէմ ծառայիս Աստու-

ծոյ։ (.)»7 

Հմայիլներու մէջ, բառերը կը մարմնանան եւ անձ կը դառնան։ Շատ 

հաւանաբար, նման անունով անձեր կամ սուրբեր բնաւ գոյութիւն չունին։ 

Այնպէս, ինչպէս գիրը, թուղթով կը մարմնանայ, նոյնպէս բառերը դէմքի եւ 

կամ պատմութեան մը կը վերածուին, ծառայելու համար իբրեւ պաշտպա-

նութիւն եւ պահպանութիւն հմայիլին տիրոջ անդամներուն համար։ Յաջոր-

դող հատուածին մէջ, երկու սուրբերու (լուսեպսակներով) մանրանկար մը 

կայ։ Անոնց տակ գրուած գիրին համաձայն, անուններն են՝ Սուրբ Կապոս եւ 

Սուրբ Կապիտոս։ Իրապէս կա՞ն նման սուրբերու անուններ, անձնապէս չեմ 

գտած, յատկապէս հայկական սուրբերու աշխարհին մէջ։ Սակայն, կ՚ենթադ-

րեմ, որ կապել բայով հնարուած անուններ են՝ կապելու աստուածային իշ-

խանութեան «մարմնաւորումը»:  

Յիսուս իր առաքեալներուն իշխանութիւն տուաւ, կապելու եւ արձա-

կելու, որ կ՚ակնարկէր, մեղքն ու չարը արձակելու եւ չարն ու չար ոգին 

կապելու իշխանութեան։ Բնականաբար, այս թուղթն ու գիրը՝ հմայիլը, կը 

ծառայէ ո՛չ միայն բժշկելու եւ պահպանելու հաւատացեալները հիւանդու-

թիւններէն կամ փորձանքներէն, այլ նաեւ կապելու չարը, որ պատճառ կը 

դառնայ հիւանդութեան եւ փորձանքներու։ Այդ հաւատալիքով գրուած այս 

հատուածին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս գիրը պատրաստուած է չար մար-

դոց զգայարանքները «կապելու»՝ հրեշտակներուն դիմելով։  

«Գիր չար լեզվի կապսի ամենայն չար մարդոյ լեզուն կապի – Սուրբն 

Կապոս եւ սուրբն Կապատիոս առէք կապիցէք զամենայն չարայխօսաց լե-

զուն ամենայն չար մարդոյ լեզուն հրեշտակ՞ Միլամի Աշումայ Աշումիթայ 

Գաբրէլի Միքայէլ Ուրիէլ Ռաբայէլ Ռւրիէլ Զիթայէլ Խոհիէլ Խօնիէլ Խում-

րուէլ այլ հրեշտակաց բանդի կապիցէք ամենայն չար բեակ՞ ի պարոնի ալի 

ամենայն չար լեզուն կապի ի դէմ ծառայիս Աստուծոյ»8: 

Գիւղացիին համար զաւակի մը չափ նշանակութիւն եւ կարեւորութիւն 

ունին իր պահած կենադանիները, որոնք յատկապէս ընտանիքին ապրուստն 

ու կեանքը կ՚ապահովեն։ Ճիշդ է, որ մեր եկեղեցական կեանքին մէջ չունինք 

անասուններուն համար ուղղակիօրէն գրուած աղօթքներ կամ արարողու-

թիւններ, սակայն ի վերջոյ անոնք մեր կեանքին մաս կը կազմեն մինչեւ 

այսօր։ Անասուններուն լաւ վիճակէն կախեալ է նաեւ մեր առողջութիւնը եւ 

մեր ապրուստը։ Այս հմայիլին մէջ, յատուկ գիր կը գտնենք անասուններու 

աճելուն եւ բազմանալուն համար աղօթքով։ Գրուած գիրին մէջ, Յիսուս 

-------------------------------- 
7 Յՠպ Գջմճսդՠ՜ձ՚ Աա՜կզջզձ, Գբսջզտ՛։ 
8 Յՠպ Գջմճսդՠ՜ձ՚ Աա՜կզջզձ։ 
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ուղղակիօրէն կը բժշկէ նաեւ անասունները, որ հնարուած դէպք մըն է (չէ 

արձանագրուած Աստուածաշունչին մէջ), այն յոյսով, որ այս աղօթքը պիտի 

օրհնէ անասունները։ Առաւել եւս, հմայիլին վրայ պատկերուած է անասունի 

մը նկարը, որ շատ հաւանական է, որ կովը կը ներկայացնէ։ Շատ հազուա-

գիւտ է, գտնել նման հատուած մը, հմայիլի մը մէջ։ 

Կը ներկայացնեմ հատուածը. 

«Գիր աճման անասնոց աճին եւ բազմանան ի արեանց - Տէր մեր Յիսուս 

Քրիստոս գնաց ի Եմուտ եւմ՞ եւ մատեաւ հարիւրապետ մի աղաչէր եւ ասէր 

տէր անասուն իմ մեռանին չար ցաւէ եւ չաճին եւ դարձեալ յիսուս խաչ եհան 

ի վերայ ամենայն անասնոցն եւ բժըշկեցաւ նովաւ եղիցի բժշկութիւն ամե-

նայն անասնոցն ծառայիս Աստուծոյ»9:  

Հմայիլներու նշանաւոր գիրերէն եւ պատմութիւններէն է «Ալի եւ Թըպ-

ղի» անունով աղօթքները, որոնք չար ոգիներուն դէմ գրուած պատմութիւն 

մըն են, միաժամանակ պաշտպանուելու չար ներգործութիւններէն։ Ի վեր-

ջոյ, համյիլներուն բուն նպատակը, չարէն եւ անոր փորձանքներէն պաշտ-

պանուիլ էր, հետեւաբար բնական է, որ անպայման պիտի գնտենք չարին 

դէմ գրուած գիր մը, որ Ալի եւ Թպղի անուններով տեղ գտած են հմայիլնե-

րուն մէջ։ Ալին եւ Թպղին կը ներկայացնեն չար ոգիները, որոնք միշտ սուր-

բի մը դէմ յանդիման կու գան եւ կը պարտուին սրբութեան առջեւ։ Ժողո-

վուրդին հաւատալիքներէն մէկը այն եղած է, թէ Ալին կամ Թպղին պատճառ 

կը դառնան կիներու դժուար ծննդաբերութեան եւ կամ վիժումին։ Հետեւա-

բար, այս գիրով, կրող կամ պահող անձը պիտի փրկուի նման փորձութիւն-

ներէ։ Այս գիրերը ունին նաեւ իրենց նշանաւոր մանրանկարը, որ սեւ կեն-

դանկերպ կերպար մըն է՝ դէմ հանդիման սուրբի մը, որ սակայն այս հմա-

յիլին մէջ կը պակսի։  

Ներկայացնենք գիրը, որ ծննդաբերութեան համար գրուած է։  

«Գիր թպղի եւ ծնունդ կանաց չարոց դեւի ալքի – սուրբն Պետրոս եւ 

սուրբն Պողոս եւ սուրբն Շիղաթ եւ սուրբն Սիսիանոս գնացին առ ճանա-

պար հեռու զի տեսին ալքն նստեալ ի վերայ աւազոյ հարցին թէ ովես դու 

կամ ինչ է անունքս ասէ պիղծ ես եմ ալքն չար սը նստիմ ի վերայ տղացկանին 

գլխոյն զդեղն ծծեմք բ՞ աչաց լուսն քաղեմք հեղդեմք մայրն եւ զմանուկն զի 

մեր կերակուրն տղացկանի ճիկարն է մեր ընպելիքն տղայոց միսն է եւ 

զարիւնն է եւ սուրբքն յոյժ տանջեցին եւ երդումեցուցին երդուաւ պիղծն եւ 

ասէ աստուած կենդանին ի տախտակն մօվսէսի ի ք[է]ն արնի զապուռն Դաւ-

թի ի մատանին Սողոմոնի գաւազան Ահայրոնի զի ուր ձեր անունն գիր լինի 

ոչ մերձենամք ի տուն ծառայիս Աստուծոյ Շիրինին որ վերայ պահէ»10: 

Հմայիլներու վրայ ամէնէն շատ արձանագրուած եւ տեղ գտած աղօթք-

ներէն մէկն է, Ս. Ներսէս Շնորհալիին «Հաւատով Խոստովանիմ»ի 24 ա-

-------------------------------- 
9 Յՠպ Գջմճսդՠ՜ձ՚ Աա՜կզջզձ, Օիձբոզձ, Գբսջզձ՛։ 
10 Յՠպ Գջմճսդՠ՜ձ՚ Օխէ՜ձզձ, Օի՜ձբոզձ, Խ՜դճսձ, Գբճջտզձ։ 
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ղօթքները։ Նոյնիսկ, Կիպրիանոս աղօթագիրքին մէջ տեղ գտած է, իբրեւ 

ժողովուրդին կողմէ ամէնէն ընդունուած եւ սրտի խօսող աղօթքներէն մէկը։ 

Մինչեւ այսօր, գրեթէ բոլոր եկեղեցւոյ անդամները, եթէ չեն ընթերցած, 

սակայն անպայման ծանօթ են այս աղօթաշարքին։ Այս հմայիլին մէջ ալ տեղ 

գտած է աղօթաշարքը, սակայն վերջին տունը կրած է փոքր փոփոխութիւն 

մը, շատ հաւանաբար գրողին կողմէ կատարուած, այսպէս. 

«Եւ միաստուածութիւն Հօր եւ Որդոյ եւ Սուրբ Հոգոյն այժմ եւ միշտ եւ 

յաւիտեանս յաւիտենից ամէն եղիցի օգնական եւ պահապան ի դէմ ծառայիս 

Աստուծոյ այս անուն որ կոչի» 11։ 

Ի վերջոյ, հմայիլին ամէնէն կարեւոր բաժինը յիշատակարանն է, ուր ար-

ձանագրուած կ՚ըլլայ գրողին, ծաղկողին, պատուիրողին, եւ մանաւանդ որուն 

համար պատրաստուած ըլլալուն մասին։ Շատ յաճախ այս բաժիները կրնան 

կորսուիլ եւ կամ, գրողն ու ծաղկողը չեն արձանագրեր իրենց անունները։ 

Այս պարագային, հմայիլին վրայ կայ յիշատակարանը, սակայն, չէ արձանագ-

րուած ոչ պատրաստողին, ոչ պատուիրողին եւ ոչ ալ այն անձին կամ անձե-

րուն համար որ գրուած է համայիլը։ Շատ հաւանաբար, անձի մը շնորհքը 

կամ ինքնաշխատութիւնը եղած է, պատրաստել առանց անունի, այն յոյսով, 

որ կրնայ մէկը գնել կամ պահել։ Աւելի ուշ է, որ ուրիշ անձեր, որոնց սե-

փականութիւնը դարձած է հմայիլը, աւելցուցած են իրենց անունները։  

Սոյն հմայիլի ճանապարհորդութիւնը ապրելէ ետք, ընթերցողը պիտի 

նկատէ հաւատալիքներու ամէնէն պարզունակ եւ անմեղ մօտեցումը, որ հա-

ւանաբար ներկայիս գրեթէ անհետացած է եւ կամ կը պահուի տարեցներուն 

մօտ։ Ոչ փորձարկումներ եւ ոչ ալ բացատրութիւններ պէտք ունէին հաւա-

տալու, այլ միայն կը հաւատային։ Պատճառներ փնտռելը հաւատքին մէջ, 

սխալ կամ մեղք չի նշանակեր, այլ՝ այս տեսակի հաւատքներ եւս հրաշքի եւ 

աստուածային միջամտութիւններու ականատես կրնան ըլլալ, որովհետեւ 

ամէն ինչ պարզ ակնարկով կը դիտեն։  

Անձնապէս ինծի համար, հմայիլ ընթերցելն ու ուսումնասիրելը այն 

վայրն է, ուր կրնամ շօշափել հայ ժողովուրդի անցեալի ամէնէն պարզունակ 

խաւը եւ անոնց պարզ ու երկիւղալի հաւատալիքները, որոնք կ՚ամփոփուին 

թուղի, գիրի եւ գոյնի մէջ։ 

 

ՊԱՐՈՅՐ ՎՐԴ. ՇԷՐՆԷԶԵԱՆ 

(Շար. 9) 

-------------------------------- 
11 Յՠպ Գջմճսդՠ՜ձ՚ Օի՜ձբոզձ, Խ՜դճսձ, Գբճջտզձ։ 
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ԱՂՕԹԱԲՈՅՐ ԵՒ ՀՈԳԵԽՕՍ ՄԱՏԵԱՆԸ 

ՀԱՒԱՏՔՈՎ ՈՒ ԽՈՆԱՐՀՈՒԹԵԱՄԲ ԸՆԹԱՑՈՂ ՍՈՒՐԲԸ 

Աղօթակից ըլլալը եղբայրսիրութեան եւ առաքինութեան պերճախօս 

արտայայտութիւն է: Երանելի Ս. Նարեկացին եղաւ Հայ եկեղեցւոյ զաւակնե-

րուն մնայուն աղօթակիցը: Աղօթամատեանը այս իրողութեան կայարանն է: 

Յակոբոս առաքեալ կ’ըսէ. «Արդարի մը աղօթքը ազդեցիկ է եւ մեծա-

պէս կ’օգնէ» (Յկ 5.16): Սուրբ Նարեկացին մարգարէաշունչ կանխատեսու-

թեամբ իմացաւ, թէ իր գրի առած խոստովանութիւնները գալիք սերունդ-

ներուն համար օրհնութիւն պիտի դառնան: Փրկարար միջոց մը, որուն բա-

րերար ազդեցութիւնը կրեց մեր եկեղեցին: 

Ս. Նարեկացին մշտաբարբառ աղօթակից է, այլ խօսքով` անդիմակ սըր-

տակից, իրապէս ցաւակից, խնամք ցուցաբերող հոգատար, Տիրոջ դառնալու 

յուշարար, բեռ վերցնող բարի Սամարացի, խաչի ճանապարհէն անցնող-

ներուս` Սիմոն Կիւրենացի, մեղքի դէմ պայքարողներուս` զինակից եւ Նոր 

Ուխտին բարիքներով մխիթարուողներուս` ուրախակից: Սուրբը լսելի 

դարձուց զինուորագրեալ եկեղեցւոյ անդամներուս` բարի պատերազմին 

ռազմակոչը: Աւելի քան 1000 տարիներ, ան Տիրոջ այգիին մէջ իբրեւ խորար-

մատ եւ պտղատու ծառ` արդար կեանքի խօսուն օրինակը հանդիսացաւ: 

Աղօթքով՝ Աստուծոյ մօտեցնող ապահով կամուրջ դարձաւ: Լիառատ շնորհ-

քին, սքանչելի լոյսին եւ փրկութեան կանչին նկատմամբ ձեռնածալ չմնաց, 

այլ` Տիրոջ ընդառաջ երթալու սրբազան նպատակը վերածեց իղձերուն 

առաջնահերթութիւնը եւ ձգտումներուն կարեւորագոյնը: Ահա թէ ինչու, 

անսպառ եռանդով եւ անձանձրոյթ ընթացքով յարատեւ աղօթասացութիւն 

էր իր երկրաւոր կեանքի օրերը: 

Եթէ Ս. Նարեկացին մեր աչքերուն առջեւ ունենանք իբրեւ ջերմեռանդ 

աղօթող, հոգիով պաշտող եւ երկիւղած սրտով խոստովանող` իրմէ պիտի 

սորվինք, թէ հաւատքով ապրիլը նախապայմանն է փրկութեան: 

Սուրբին հաւատքը արտացոլաց յաղթական երթով: 

Ըստ Նարեկայ վանքի ճգնասունին, առանց հաւատքի աստուածաբա-

նութիւնը վերացական նիւթի կը վերածուի եւ մարդը անհաղորդ կը դառնայ 

յաւիտենական ճշմարտութիւններուն: Շատեր միտքի սլաքներով Անժամա-

նակին մասին յանդգնեցան աստուածաբանական եզրեր որոնել եւ թակարդ-

ներու մէջ իյնալով գայթակղութեան պատճառ եղան: Ուրիշներ տրամաբա-



502  ՀԱՍԿ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ¨ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020 

 

նական ոլորտներուն մէջ փնտռեցին հոգեւոր կեանքին խորհուրդը, դարձ-

եալ այդպիսիներ աղանդամիտ կոչուեցան, քանի սխալ ուսուցումներ տարա-

ծեցին: Եկեղեցին զգուշաւոր մօտեցումով մերժեց եւ դատապարտեց աղանդ-

ները, անոնց մէջ տեսնելով չարափոխուած մտածումներ, նենգամիտ բանա-

ձեւումներ եւ սուրբ գրային սկզբունքները հակասող եզրայանգումներ: 

Քրիստոսապատկան եկեղեցին հեղինակաւոր հաւատքի ախոյաններուն ու-

սուցումներով յայտարարեց ճշմարտութիւնը եւ հերքեց աղանդաւորական 

շարժումները: 

Պօղոս առաքեալ կ’ըսէ. «Ձեր մէջէ եւս պիտի ելլեն մարդիկ, որոնք սխալ 

բաներ պիտի ուսուցանեն, հաւատացեալները իրենց ետեւէն տանելու հա-

մար» (Գրծ 20.30): Այլ առիթով մը, առաքեալը իր աշակերտին` Տիմոթէոսին 

կ’ըսէ. «Իսկ ով որ տարբեր բան կը սորվեցնէ եւ կարեւորութիւն չի տար մեր 

Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ողջմիտ խօսքերուն, ոչ ալ աստուածպաշտութեան 

վրայ հիմնուած ուսուցումներուն, այդպիսին հպարտութեամբ կուրցած մըն 

է» (Ա.Տմ 6.3-4): Այս խօսքերը եկեղեցւոյ առաջին հովիւներուն փոխանցուած 

պատուէրներ են: Այստեղ փակագիծ բանալով հարկ նկատեցի խօսիլ աղան-

դաւորներուն մասին, որովհետեւ աղանդաւորը «Հպարտութեամբ կուրցած 

մըն է»: Խոնարհութեամբ, հաւատքը կը մնայ առողջ եւ հաստատուն: Խոնար-

հութեամբ կարելի է հասկնալ հաւատքի ճշմարտութիւնները: Ս. Նարեկա-

ցին մտքի մարդ ըլլալէ առաջ հաւատքի մարդ էր: Ինք հաւատքը նախա-

պատիւ համարելով միտքը չարհամարհեց բնաւ: Հաւատքին կարեւորու-

թիւն տալով մտային կարողութիւնները անհեթեթութիւն չսեպեց երբեք: 

Ան հաւատքով իր աստուածաբանական միտքը բիւրեղացուց: Իմացական 

աշխարհը հաւատքի լոյսով պատուաստեց: 

Միտքը առանց հաւատքի ենթակայ է հպարտութեան: Աղանդները 

իրենց միտքին վստահելով հպարտացան եւ խաբուսիկ գաղափարներէ տար-

ուելով մոլորեցան: Առակաց գիրքը կ’ըսէ. «Քու իմաստութեանդ մի վստա-

հիր» (Առ 3.5): Այս պատուէրը խոնարհութեամբ կը գործադրուի: Խոնարհ 

մարդը հաւատքով կը քալէ, իսկ իր իմաստութեան վստահողը ե՛ւ ինքզինք 

ե՛ւ իր շրջապատին վտանգներու կ’ենթարկէ: 

Աղանդները պարտութեան մատնուեցան, որովհետեւ հպարտութեան 

զոհն էին: Առաքեալին բառերով «Հպարտութեամբ կուրցած» էին: 

Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս, փարիսեցիներուն եւ օրէնքի ուսուցիչնե-

րուն սխալ վերաբերմունքը մատնանշեց: Մատթէոս 23-ին մէջ կը կարդանք 

հետեւեալը.«Վայ ձեզի կոյր առաջնորդներ» (23.16), նաեւ «Կոյր փարիսեցի» 

(23.26): Կոյր է ճշմարտութեան հակառակորդը, ստութեան վկան, չարադա-

ւանը, պղծասէրը եւ ի վերջոյ աղանդաւորական շարժումներուն հետեւողը: 

Յաճախ մարդիկ միտքի ճարտարութեան վստահելով իմաստութիւն կը փըն-

տըռեն եւ շինծու ուսուցումներու մասին կը խօսին, կարծեցեալ զարգացու-
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մով կը հեռանան արդարութեան ուղիէն եւ կը մոռնան, թէ «Կոտորածին 

առջեւէն` հպարտութիւն եւ կործանման առջեւէն ամբարտաւանութեան 

ոգին կ’երթայ (Առ 16.18): Իսկ, հաւատքին եւ խոնարհութեան շնորհիւ 

աղօթքը կ’ունենայ հոգի, զղջումը` իմաստ, խոստովանութիւնը` խորք, ծա-

ռայութիւնը` տեսիլք, կեանքը` նպատակ, ուխտապահութիւնը` արժէք, ա-

պաշխարութիւնը` արդիւնք, բարեպաշտութիւնը` պտուղ, խորհրդածու-

թիւնը` պայծառութիւն, առօրեան` օրհնութիւն, սաղմոսելը` խաղաղութիւն, 

աստուածսիրութիւնը` օգուտ, արդարութիւնը` մխիթարութիւն եւ ապրե-

լակերպը` ազդեցութիւն: Հաւատքը դուռն է հոգեւոր կեանքին, իսկ խոնար-

հութիւնը դռնբացէքի տանող գործնական միջոցն է: 

Յիսուս եւս բազմաթիւ անգամներ խօսեցաւ հաւատքի մասին: «Մի վախ-

նար, միայն հաւատա» (Ղկ 8.50): «Թերահաւատ ինչո՞ւ կասկածեցար» (Մտ 

14:31): «Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի` պիտի ապրի» (Յհ 11.25): 

«Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէսզի ձեր հաւատքը չկորսնցնէք» (Յհ 16. 1): 

«Մարդու Որդին երբ գայ, արդեօք հաւատք պիտի գտնէ՞ երկրի վրայ» (Ղկ 

18.8): Քրիստոս հաւատք ուզեց տեսնել: Յիսուս երբ սկսաւ Իր առաքելու-

թեան, կը քարոզէր՝ ըսելով. «Ապաշխարեցէք եւ հաւատացէք Աւետարանին» 

(Մր 1.15): 

Մեր Տէրը շեշտեց նաեւ խոնարհութեան էական ըլլալը: Պատահական չէ, 

երբ Փարիսեցին եւ Մաքսաւորը առակին ճամբով ցոյց տուաւ խոնարհու-

թեան կարեւորութիւնը, առանց որուն աղօթքը չի կրնար ընդունելի ըլլայ: 

Աստուածահաճոյ աղօթքը խոնարհութիւն կ’ենթադրէ, որով բարեպաշտը 

ծնրադրելէ առաջ հոգիով կը խոնարհի Տիրոջ ներկայութեան մէջ, նախքան 

խօսք արտասանելը սրտով կը պատրաստուի պաշտամունք մատուցելու, 

խնդրանք ներկայացնելէ առաջ գոհունակութեամբ փառք կը վերառաքէ 

Աստուծոյ, պանդխտութեան տարիները վաղանցուկ տեսնելով` յաւիտենա-

կան օթեւաններուն կը փափաքի, իր գործերով կ’ուզէ զԱստուած փառաւո-

րել, եւ չի մոռնար Սաղմոսին հետեւեալ խօսքերը`.«Կոտրած ու խոնարհ 

սիրտը, ով Աստուած, դուն չես անարգեր» (Սղ 51.17): 

Խոստովանելու արգելիչ պատճառներէն է հպարտութիւնը: Հպարտու-

թիւնը մահացու մեղք է, ահաւոր մոլութիւն եւ բարոյաքանդ բարդութիւն: 

Ահա թէ ինչու Առակաց գիրքը կ’ըսէ. «Աստուած հակառակ է ամբարտաւան-

ներուն, մինչ խոնարհներուն շնորհք կու տայ» (Առ 3.34): նոյն համարը մէջ-

բերած են Պետրոս եւ Յակոբոս առաքեալները իրենց ընդհանրական նամակ-

ներուն մէջ (Տե՛ս Ա.Պտ 5.5 եւ Յկ 4.6): Ս. Նարեկացին, խոնարհաբար, կը 

խոստովանի իր մեղքերը եւ հաւատքով կը յանձնուի Տիրոջ ողորմութեան` 

յուսալով փրկութիւն: Մատեան Ողբերգութիւնը անխախտ օրինաչափու-

թեամբ մեր աչքերուն առջեւ կը պարզէ հաւատքին եւ խոնարհութեան նշա-

նակալից եւ ազդու դերը սուրբին աղօթական կեանքին մէջ: 
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Հետեւաբար, հաւատքով Աստուծոյ անսահման զօրութիւնը կը դաւա-

նինք եւ խոնարհութեամբ մարդկային բնութեան տկար ըլլալը կ’ընդու-

նինք: Հաւատքով Տիրոջ մօտենալ կը փափաքինք, իսկ խոնարհութեամբ 

երկնային շնորհքին կը յենուինք: Հաւատքով մեղաւորը Տիրոջ կանչին ա-

կանջ կու տայ եւ խոնարհութեամբ իր սորվածը գործի կը վերածէ: Հա-

ւատքով Քրիստոսի հետեւիլ կ’ուզենք եւ խոնարհութեամբ Անոր հետքերով 

կը քալենք: Հաւատք եւ խոնարհութիւն... չարը զինաթափ ընող անխորտա-

կելի զէնքեր, ներաշխարհը հարստացնող հոգեւոր արժէքներ, յարատեւ աղօ-

թելու առաջնորդող լծակիցներ, մեղքին աղտեղութիւնը թօթափելու վար-

ժեցնող առաքինութիւններ եւ Ս. Գրիգոր Նարեկացիի օրինակով ընթանա-

լու հրաւիրող երկու սթափեցնող առաքինութիւններ: Սուրբին աղօթամատ-

եանին ընդմէջէն խօսուն հաւատքին եւ աստուածահաճոյ խոնարհութեան 

մասին մօտէն ծանօթ ըլլալու բարեպատեհ առիթը կ’ընծայուի մեզի: Արե-

ւագալ մըն է Նարեկը, որ չունեցաւ երբեք մայրամուտ, այլ մշտական ճառա-

գայթումով լուսազարդեց Հայ Եկեղեցւոյ առաքելահիմն կառոյցը:  

 

ԽՈՐԷՆ ՔՀՆՅ. ՊԷՐԹԻԶԼԵԱՆ 

 

(Շար. 2)  
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ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ 

«ՔՈՐՈՆԱ»Ն ԲԱՂԵՂԻ ՊԷՍ 

ՊԼԼՈՒԱԾ Է ՄԵԶԻ… 

«Քորոնա» ժահրով վարակուելու վտանգին համատարած ահազանգի ըս-

կըզբնական ժամանակաշրջանին, մարդիկս երկու խումբի բաժնուեցանք. ա-

ռաջին` «Քորոնա»էն հաւանական հնձուողներու մեծամասնական խումբ. երկ-

րորդ` «Քորոնա»ի եաթաղանին չենթարկուածներու խմբակ։ 

Աւելի ուշ, երբ խուճապը նուազեցաւ, «Քորոնա»էն բուժուողներու յու-

սաբեր գունդը երեւցաւ եւ անդրադարձանք, որ սխալած ենք, ամէն բան չէ 

աւարտած, այս ալ կ'անցնի ու կեանքը կը շարունակուի – թէեւ որոշ տհաճ 

յարմարեցումներով։ 

Ինչպէս ամէն արկածալից դէպքերու թաւալքէն ետք, հաշտուեցանք «Քո-

րոնա»ին հետ ապրելուն` մինչեւ իսկ կրակով խաղալու վտանգը յանձն առնե-

լով։ 

Այսօր տիրական է այն համոզումը, թէ այլեւս «Քորոնա»ին դրացնու-

թեան մէջ ըլլալը բնական է, ինչպէս է պարագան առաւել ընդհանրացած այլ 

վարակներուն։ 

Այս առթիւ, գոյութենական յիշեցում մը պիտի կատարեմ` անձնական 

լուսարձակս աղօթական կեանքին վրայ սեւեռելով։ 

 
* 

* * 

 
«Հայր մեր»էն ետք հայ քրիստոնեային ամէնէն շատ լսած աղօթքը «Խաչի 

պաշտպանութեան խնդրանք»ի (պայմանական բնորոշումս է) աղօթքն է, որ 

ծանօթ է «Պահպանիչ» սահմանումով։ 

  Այս աղօթքին մէջ հայ հոգեւորականը, յանուն եկեղեցւոյ` քրիստոնէա-

կան հաւատքով համատեղուած մարդոց, կը դիմէ Աստուծոյ հետեւեալը 

խնդրելով.– «Հաւատացեալներուն պահպանիչ եւ յոյս Քրիստոս Աստուած 

մեր, քու սուրբ եւ պատուական խաչիդ հովանիին տակ խաղաղութեան մէջ 

պահէ, պահպանէ եւ օրհնէ մեզ։ Փրկէ երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամիներէն, 

եւ արժանի ըրէ գոհութեամբ փառաւորելու քեզ, Հօր եւ Սուրբ Հոգիին հետ, 

այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն»։  
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Որպէս շրջագիծ կը հպիմ աղօթքէն արտաբխող հինգ կէտերու.- 

Առաջին, ճշմարիտ հաւատացեալներու քրիստոսաձիգ խաչակրական 

կեանքի ձգտում` սրբութիւնը, աստուածահաղորդութիւնն ու աստուածա-

նմանութիւնը նուաճելու համար։ 

Երկրորդ, պահէ, պահպանէ (այսինքն` աւելի ամրօրէն պարուրէ) եւ օրհ-

նէ մեզ` հաւատացեալներդ։ Չի՛ բաւեր միայն ապրիլը, այլ` կարիքը ունինք 

Քրիստոսի պահպանութեան եւ օրհնութեան։  

Երրորդ, Քրիստոսի սուրբ եւ պատուական խաչը մեր վերեւ մշտածածկ 

ամպհովանի ունենալ` աստուածատուր խաղաղութեան մէջ ապրելու եւ գոր-

ծելու համար։ Մշտական խաղաղութեան մէջ մնալու փափաքը մեզ կը տանի 

սուրբ պատարագի «խաղաղութիւն ամենեցուն»ներու շարանին, որուն սկզըբ-

նաղբիւրը կը գտնենք Քրիստոսի հետեւեալ խօսքերուն մէջ.- «Խաղաղու-

թիւն կը թողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս է, որ կու տամ ձեզի, որ այս 

աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է» (Յհ 14.27):  

Չորրորդ, Քրիստոսի տուած խաղաղութիւնը զինք փառաբանելու եւ իր-

մով փառաւորուելու գոհութեամբ կը լեցնէ մեզ, որովհետեւ երբ մեր Տէրը 

աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր ի՛ր խաղաղութիւնը կու տայ 

մեզի, նաեւ կը խրախուսէ մեզ` ըսելով.- «Մի՛ խռովիք ու մի՛ վախնաք» (Յհ 

14.27), եւ կը յաւելու.- «Ահա կ՛երթամ, բայց կրկին պիտի գամ ձեզի» (Յհ 

14.28):   

Հինգերորդ, հաւատացեալներուն պահապանն ու յոյսը` Քրիստոս, մեզ 

երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամիներէն կը փրկէ։ Այս փրկութիւնը երկրի վրայ 

մեղքէն ազատագրուած կեանք ապրիլն է, իսկ երկինքի մէջ` Աստուծոյ ար-

քայութեան ժառանգութիւնը։ 

 
* 

* * 

 
Երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամիներէն փրկուելու մեր խնդրանքը կը յղեմ 

համաշխարհայնացած «Քորոնա» համաճարակին։  

Մեր աներեւոյթ թշնամիներէն մին է «Քորոնա»ն, որուն անդրադառնալէ 

առաջ, հարկ է յիշեցնել, թէ ամէնէն երեւելի թշնամին մեր կողքին ապրող 

մեր նմանն է, գառնուկի մորթով այն գայլը (հմմտ. Մտ 7.15), որ բարի կա-

մեցողութենէ դատարկուած տմարդու «հրեշտականման» ծուարումն է մեր 

հովանիին տակ, որուն համար պէտք է աղօթենք, որպէսզի Աստուած զայն 

մեզմէ հեռու պահէ եւ վերստին բարի դարձնէ` երեւելի թշնամիէ իր պատ-

կերով ստեղծուած (հմմտ. Ծն 1.27) երեւելի բարեկամի վերածելով։  

Իսկ գալով մեզ շրջապատող աներեւոյթ թշնամիներէն «Քորոնա»ին, այն-

պէս ինչպէս մեղքին հետ կ՛ապրինք` միաժամանակ մեղքին մէջ իյնալու փոր-

ձութենէն խուսափելով, նո՛յնը պէտք է ընենք «Քորոնա»էն պաշտպանուելու 

համար` ունկնդիր Քրիստոսի պատուէրին.- «Դուք նախ խնդրեցէք, որ Աս-
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տուծոյ արքայութիւնը գայ եւ աշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ Աստ-

ուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզի» (Մտ 6.33):  

 
* 

* * 

 
Յարաբերաբար «Քորոնա»ին, Աստուծոյ արքայութիւնը խնդրելու ա-

նանձնական կշռոյթով թաւալող մեր կեանքը ի՞նչ սորվեցուց եւ կը շարու-

նակէ սորվեցնել մեզի.- 

Առաջին, տունը մնացինք։ Բոլորս ալ առաւելաբար շարժուն դարձած 

էինք` մեր ներսէն դուրս գալու խենթ հեւքով վազող։ Նոյնիսկ ժամանակ չու-

նէինք պահ մը կանգ առնելու եւ մեր կատարածը արժեւորելու։ Տուն մնալը 

մեզ դէպի ներս դարձուց. մեր ներաշխարհը պեղեցինք եւ մեր կենակիցնե-

րուն հետ կեանքը վայելելու հաճոյքը ունեցանք։ 

Երկրորդ, դուրսը ներսէն դիտելու փորձառութիւնը վերապրեցանք։ Փո-

խանակ աշխարհը մեզ առաջնորդելու, մենք սկսանք մտածել, թէ մենք 

կրնանք դերակատար դառնալ նախ մեր փոքր աշխարհը –մեր անձն ու 

տունը– կարգի դնելու եւ ապա աշխարհի հարցերը քննելու, վերլուծելու եւ 

մեր թէկուզ սահմանափակ կարողութիւններով դրական փոփոխութեան ձեռ-

նարկելու։ 

Երրորդ, բազմազբաղուածութեան պատճառաւ ինչ որ երկար ատենէ 

չէինք կրցած ընել` ըրինք (աղօթել, գիրք կարդալ, տունը մաքրել, իրարու 

հետ ժամանակ անցընել, ճաշ եփել, մարզանք ընել, երեխաներուն հետ խա-

ղալ եւ այլն), եւ անդրադարձանք` թէ կեանքի այլ –եւ նոյնիսկ աւելի լաւ– 

որակ մը կայ, որ մոռցած էինք։ 

Չորրորդ, կենսաձեւի նոր օրէնքներուն յարմարեցանք –ամէնէն ընդհան-

րացածը դիմակ կրելը-։ Մեր կեանքին մէջ նոր տիպի կարգապահութիւն 

մտաւ։ Անդրադարձանք, թէ ֆիզիքապէս իրարմէ հեռու մնալով հանդերձ` 

կրնանք առցանց իրարու այցելել եւ նոյնիսկ զիրար ողջագուրել։  

Հինգերորդ, սկիզբը պարտադրաբար տունը մնացինք, իսկ այսօր սկսած 

ենք ի պահանջել հարկին տունէն դուրս ելլել եւ ապա անմիջապէս տուն գալ։ 

Տունը նոր իմաստ եւ տարածք ունեցաւ։ Մեր կեանքը ապրելու եղանակը 

փոխեցինք։ 

Վեցերորդ, խորապէս գիտակցեցանք, թէ որքան ալ յառաջդիմենք եւ 

գագաթներ նուաճենք, միշտ սահմանափակ եւ տկար ենք յարաբերաբար մեր 

Արարիչին` Աստուծոյ։ Կը խորհէինք, թէ անխոցելի ենք կամ գոնէ մեր բոլոր 

անկումներէն առանձինն կրնանք ոտքի կանգնիլ։ Համոզուեցանք, որ այդ-

պէս չենք եւ տեղ մը Աստուծոյ ու իրարու կարիքը ունինք։  

Եօթներորդ, նոր վարակներու, համաճարակներու, փորձանքներու եւ տագ-

նապներու յաճախանքը ապրեցանք։ Ի՞նչ պիտի ընենք եթէ վաղը «Քորո-
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նա»էն աւելի վարակիչ ախտի մը դէմ յանդիման գտնուինք։ Վստահ եղէք, որ 

զայն եւս պիտի յաղթահարենք` յարմարելով։ 

Ութերորդ, կանխարգելիչ բոլոր օրէնքները յարգելով հանդերձ` չենք 

դադրած աղօթելէ` «Կը սիրե՛մ քեզ, Տէ՜ր` զօրութիւնս. Տէ՜ր, իմ վէ՛մս, ամ-

րութիւնս ու փրկի՛չս։ … Օրհներգութեամբ Տէրը օգնութեան կանչեցի, եւ 

զիս ազատեց թշնամիներէս» (Սղ 18.1 եւ 3):  

Չմոռնանք. «Քորոնա»ն մեզի հետ է տակաւին, եւ թերեւս` ընդ միշտ։  

Սաղմոսական աղօթքին իրաւ արձագանգներէն է Յակոբ Օշականի գրի-

չին պատկանող եւ այլ առթիւ գրուած ու այսօր եւս այժմէականօրէն մեզի 

հասնող մարդ/մարդիկ Աստուծոյ ագուցող այս մէջբերումը.- «Ու մահը աճե-

ցաւ ու բազմացաւ: Երբեմն քաղաքներ ու գիւղեր լման կուլ կու տար, եր-

բեմն երկիր մը ամբողջ կրակի արիւնի մէջ կ'եփէր, ասանկ պարագաներուն՝ 

զոհերուն ճենճը կը կամարնար ու արիւնի ծովէն մուխը կը ծառանար ոսկոր-

ներուն, բայց միշտ կէս ճամբան կը ցրուէր, վասնզի անդիէն ուրախութեան 

սեղաններէն հաճոյքին ծափերը, տուներուն անկիւններէն, մեծի ու պզտիկի 

բերնէն դէպի Ստեղծողը ուղղուած փառքերն ու գովաբանութիւնները, Տա-

ճարներուն սեղաններէն մատուցուող գոհունակութեան եւ երջանկութեան 

կնդրուկները, մինարէներէն ու կոչնակներուն ամբարձիկ երգերէն գովաբա-

նութիւններն ու սաղմոսները այնքան շատ ու այնքան ուժով էին որ զըր-

կուածներուն, տառապողներուն, մորթուողներուն անէծքն ու հառաչանքը 

այդ ամենուն խառնուելով մաքրուած, սրբուած, զտուած ու ծաղիկ դարձած 

օրհներգի մը պէս կ՛երթար գգուելու Ամենակալին հոգին» (Հորիզոն գրա-

կան, 22 փետրուար 2017, «Ինչո՞ւ կը մեռնինք» (Հայկական հեքիաթ), Յակոբ 

Քիւֆէճեան (Օշական). առցանց այց 22 Յունիս 2020-ին, https://kragan. 
horizonweekly.ca/?p=99)։ 

 
ՆԱՐԵԿ ԱՐՔ. ԱԼԵԷՄԷԶԵԱՆ 
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ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑԸ՝ ՃԱԽՐԱՆՔԸ ՀԱՅ ՄՏՔԻՆ 

Հանճարային ու վեհապանծ է խորհուրդը Թարգմանչաց տօնին. աննկա-

րագրելի ու գնահատանքէ անդին է գործը այն մեծ, տքնաջան  ու երանելի 

սուրբերուն, որոնք հայ ազգը յաւիտենականութեան գիրկը մղեցին: Ան-

կըրկնելի են արժանիքներն ու անզուգական է փառքը անոնց, որովհետեւ 

աշխարհին մէջ շնչող ոչ մէկ էակ, ոչ մէկ մահկանացու կրցաւ կտակել այս-

քա՛ն վեհ ու սրբազան ժառանգ մը իր յետնորդներուն: Սուրբեր էին անոնք, 

որոնք հայութիւնը փրկեցին իր կորուստի ճգնաժամէն. ապագան կերտեցին 

եւ ազգին տուին ինքնապաշտպանութեան զէնք եւ ինքնուրոյնութեան ար-

դար իրաւունք: Անոնք երկրաւոր հարստութիւններէն կամաւորաբար զիջե-

ցան, զանոնք համարելով խաւարամէտ եւ ժամանակավրէպ, որոնց մէջ մարդ 

իյնալով կը խորտակուի ու կ’անհետանայ: Նման վարքագիծ որդեգրեց Ս. 

Սահակ Հայրապետ, որ ձգելով Պարթեւական տան փառքն ու հարստու-

թիւնը, ընտրեց եկեղեցական կեանքը: Նոյնպէս Ս. Մեսրոպ Մաշտոց հեռա-

նալով արքունի փառքէն՝ յարեցաւ առաքելական կեանքին: Այսպէս կարելի է 

շարքը երկարել, բայց մեզի համար կարեւոր է իւրաքանչիւր սուրբի կեն-

սագրական ծանօթութենէն անդին անցնիլ եւ հո՛ն գտնել էական արժէքը 

անոնց առաքելութեան եւ արդիւնաւէտ աշխատանքին: Ճի՛շդ է, որ անոնք 

իրենց կեանքով հայ ժողովուրդին հաւատամքին թարգմանը հանդիսացան,  

սակայն նոյնքան կարեւոր է գիտնալ, որ անոնք ինչպիսի՛ ներդրում ունեցան 

յանուն հայ ազգին եւ եկեղեցւոյ պայծառացման ու պանծացման, ինչպիսի՛ 

պայմաններու դէմ յանդիման գտնուեցան եւ ինչպիսի՛ կացութիւններ դի-

մագրաւեցին: Նոյն շաւիղէն ընթացան նաեւ միւս բոլոր թարգմանիչ հայրե-

րը՝ Շնորհազարդ Եզնիկ Կողբացի, Մատենագիր Մովսէս Խորենացի, Հրեշ-

տակակրօն Ս. Գրիգոր Նարեկացի, Շնորհալի Ս. Ներսէս Հայրապետ, Դիւ-

ցազներգակ Եղիշէ Պատմիչ, Ս. Ներսէս Լամբրոնացի, Կորիւն Սքանչելի եւ 

Դաւիթ Անյաղթ Փիլիսոփայ: 

Թարգմանիչ սուրբ հայրերը աստուածային իմաստութեամբ, Անոր տը-

ւած զօրութեամբ եւ Սուրբ Հոգիին շնորհքներով ներշնչուած ու ոգեւոր-

ուած՝ սքանչելի ձեւով թարգմանեցին թանկարժէք մատեանները: Աստուա-

ծաշունչ մատեանը հայ ժողովուրդին համար կեանքի ձեւ ստացաւ եւ այդ 

պատճառով ալ կոչուեցաւ «Թագուհի Թարգմանութեանց»: Աւետարանի 

պատգամը անցաւ խօսքէն անդին, մեսրոպեան տառերով տարբեր հմայք ու 

գոյն ստանալով մագաղաթին վրայ, շնորհիւ սրբալոյս թարգմանիչներուն եւ 
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տիտանեան մատենագիրներուն: Թարգմանչաց հայրերը եղան զԱստուած 

հայօրէն խօսեցնող սուրբեր ու դարձան մէկական վահաններ՝ ի խնդիր հայ 

լեզուի եւ կրօնքի պաշտպանութեան: Այս սրբազան աշխատանքով, անոնք 

ուզեցին անխախտ եւ կայուն պահել Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին: 

Սուրբ Գրոց բնագրագէտ ու բանասէր Պրուս Մեցկըր հակիրճ բայց յատ-

կանշական հետեւեալ վկայութիւնը կու տայ Աստուածաշունչի կատարեալ 

թարգմանութեան մասին. «Ընդհանուր առմամբ, Հայերէն թարգմանութիւ-

նը անգերազանցելի է իր ոճական գեղեցկութեամբ եւ վերածումի ճշգրտու-

թեամբ: Կոչուած Թարգմանութեանց Թագուհին, անիկա շատ աւելի ուշադ-

րութեան արժանի է, քան քննաբաններ սովորաբար կ’ընծայեն անոր ուսում-

նասիրութեան»: 

Ե. դարու թարգմանիչ հայրերը նաեւ հիմքը դրին հայ ինքնուրոյն գրա-

կանութեան, դպրութեան, ճարտարապետութեան, պատմագրութեան, բժըշ-

կութեան, փիլիսոփայութեան, աստուածաբանութեան եւ երաժշտութեան՝ 

կերտելով հայոց պատմութեան մէջ անզուգական Ոսկեդար մը: Ոսկեդարը 

հպարտանքով լեցուց Հայոց հոգիները, վեհացուց զանոնք, սերունդներ 

խանդավառեց, արթնցուց խաւարի թմբիրէն եւ մղեց զանոնք սլանալու 

դէպի հայրենասիրութեան եւ կրօնասիրութեան նոր բարձունքներ՝ ստեղծե-

լով մշակոյթի եւ ստեղծագործ ոգիի հանդէպ յատուկ սէր: 

Գրականութիւնը իր ստեղծագործական գագաթնակէտին հասաւ գիրե-

րու գիւտէն հազիւ քանի մը տասնամեակ անց: Հետզհետէ, կրօնական գրու-

թեանց կողքին, թարգմանուեցան նաեւ գիտական եւ իմաստասիրական 

բազմաթիւ ընտրելագոյն երկեր, եւ այսպէս մեր վեհապանծ թարգմանիչ-

ները, ստեղծեցին հայ երկինքի վրայ շողացող մեր գրականութեան «Ոսկե-

դար»ը: Հայը անցաւ ուսման ու մշակոյթի տիտղոսը կրող ազգութեանց շար-

քին եւ հետագային չվարանեցաւ երբեք իր իմացական ուժերը կշիռի դնելու 

յոյն իմացական ուժերուն հետ: Եւ տակաւին՝ աշխարհը զգլխեց իր արուես-

տով ու երաժշտութեամբ: 

Այս բոլորին մասին տեղեկանալը լաւ բան է, բայց մեր իմացութիւնը գե-

րազանց կ’ըլլայ, երբ միայն տեղեկութիւններով եւ անոնց գովքը հիւսելով 

չբաւարարուինք, այլ՝ անդրադառնանք, որ անփոխարինելի ժառանգութիւն 

մը հասած է մեզի եւ անոր հետ վերաբերինք արժանաւորապէս: Պէտք է որ 

իւրաքանչիւրս լուրջ խորհրդածութեան առարկայ դարձնէ, թէ մենք ո՞վ ենք 

իբրեւ ազգ այս աշխարհին մէջ եւ ինչպիսի՞ գոյակերպ որդեգրած ենք: Հե-

տեւաբար, առաջնորդուինք հետեւեալ հարցադրումով.- Ե՞նք շեշտօրէն, լիո-

վին ու վառօրէն այն ինչ որ կոչուած ենք ըլլալու իբրեւ հայ,  թէ ե՛նք պա-

տահաբար, պատշաճաբար, հարկադրաբար, պարզապէս բա՛ն մը ըլլալու հա-

մար, որովհետեւ կարելի չէ բան մը չըլլալ աշխարհ կոչուած համակարգին 

մէջ: Հետեւաբար, մեր բուն խնդիրը մեր ի՛նչ ըլլալուն եւ ինչպէ՛ս ըլլալուն 
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մէջ է: Երբեմն, անգիտակցաբար եւ կրաւորական ձեւով աւելի հետեւելու 

ընթացքին մէջ կը գտնենք մենք մեզ քան՝ լիիրաւ լինելութեան, կապկելու՝ 

քան ստեղծագործելու, ընդունելու՝ քան իմաստաւորելու, ինչ որ ձեւով մը 

«ինքնութեան մահ է սովորական մահէն առաջ»: Պէտք է տէրը ըլլանք մեր 

ինքնութեան եւ անտարբեր չգտնուինք, եւ միշտ պատասխանատուութեան 

զգացումը մեր առաջնորդը նկատելով՝ ընթանանք հաստա՛տ ու գիտակի՛ց 

քայլերով դէպի թարգմանչաց սերունդի հաւատարիմ ժառանգորդները 

դառնալու լուսեղէն ճամբէն: 

Գիտակից պատասխանատուութեան զգացումով ապրինք եւ կենսագոր-

ծենք մեր գոյութիւնը, որովհետեւ պատասխանատուութեան զգացումի 

ինքնուրոյն մղումը ունեցող մարդը իր անձը գերազանցող արժէքներու կը 

հաւատայ, նուիրական սրբութիւններուն հանդէպ խոր յարգանք կ’ունենայ 

եւ իրմէ վեր՝ Աստուծոյ, եւ իր ազգին հանդէպ հարկատու կը զգայ: Մեծ 

մարդիկը անոնք չեն, որոնք մեծ կարողութիւններով օժտուած են եւ ո՛չ ալ 

անոնք, որոնք անհուն գիտութեան տիրացած են, այլ անոնք՝ որոնք ինչ որ 

ալ եղած են եւ ինչ որ ալ ունեցած՝ զայն սպասաւորած են իրենցմէ վեր 

արժէքի մը՝ իրենց կեանքով ու գործով: Ան որ ինքնիրմով, ինքնիրեն համար 

ապրած է, խոտի պէս ուրիշներու կողմէ ոտքի կոխան դարձած է եւ իր 

հետքն անգամ, նշոյլն իսկ չէ մնացած, ինչպէս սաղմոսերգուն ալ կը յիշեցնէ 

մեզի ըսելով. «Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք իւր, որպէս ծաղիկ վայրի 

այնպէս ծաղկէ: Շնչէ ի նմա հողմ, եւ ոչ է, եւ ոչ եւս երեւի տեղի նորա» 

(103.15-16) (Արդարեւ մարդուս կեանքը խոտի կը նմանի, կը ծաղկի այնպէս՝ 

ինչպէս վայրի ծաղիկը. երբ խորշակը անոր վրայ կը փչէ՝ ա՛լ կը դադրի 

գոյութիւն ունենալէ, անոր տեղն իսկ չես գիտնար): Երբ մեր կեանքն ու 

գործերը Քրիստոնէական եւ ազգային արժէքներով չեն շաղախուած, չեն 

հունաւորուած քրիստոնէական ճշմարիտ հաւատքով, սիրով, տեսիլքով ու 

տեսլականով, մեր գոյութիւնը կը դառնայ ինքնանպատակ: Բայց ան, որ իր 

կեանքը իր անհատական անձէն անդին՝ Աստուծոյ, եկեղեցւոյ եւ ազգին հետ 

ու անոնց համար կ’ապրի, անոնց հետ իր անձը շաղախելով, ինքզինք կ’ապ-

րեցնէ յաւերժութեան շունչով: Արդ, թարգմանչաց սերունդը լաւագոյն օրի-

նակը հանդիսացաւ այս պատասխանատուութեան գործնական արտայայ-

տութեան, որովհետեւ իրենց համար ա՛յս էր հայուն կեանքի ոճը, գործի 

եղանակը եւ գոյատեւման ճամբան, որովհետեւ անոնք հաւատացին տեսիլքը 

տեսլականի եւ տեսլականը կենդանի վկայութեան փոխակերպող գաղափա-

րին, եւ ոչ միայն հաւատացին, այլեւ՝ իրենց վարքով ու բարքով սորվեցու-

ցին կատարել ճշմարիտ եւ իմաստուն յեղափոխութիւն ու ըլլալ իմաստուն 

յեղափոխականներ այս աշխարհին մէջ: 

Արդ, կարելի է հետեւցնել, որ «Արժէքներու նախընտրութիւնը ազգի մը 

արժէքին չափանիշն է»: Ուրեմն պէտք է մտածել, թէ արդեօք ինչպիսի՞ 
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արժեհամակարգ մը որդեգրած ենք եւ ո՞ւր գտած ենք մեր կեանքի իմաստը - 

նիւթական առաւելութեա՞նց մէջ թէ ցուցադրականութեան մէջ: Պէտք է 

անվարանօրէն հաստատել, որ ասոնք սոսկ փորձաքարեր են: Կեդրոնանանք 

իրակա՛ն արժէքներուն վրայ եւ փորձենք զանոնք գտնել հայ գիրին ու դըպ-

րութեան, հայ լեզուին ու մշակոյթին, ազգին ու Եկեղեցւոյ ծառայութեան 

մէջ, որպէսզի ազգովին անմահանանք եւ քրիստոնէական հաւատքով, յոյսով 

եւ սիրով ողողուինք ու պայծառանանք: Ահաւասիկ, հո՛ս կը կայանայ մեր 

ուժը՝ առաքինութեան աւիշով սնած եւ յատկանշուած, որովհետեւ երբ այս 

ուժով թափ ստանայ մեր կեանքը, մենք կը յաղթենք կեանքի զանազան տե-

սակի փոթորիկներուն եւ երկրաշարժներուն: 

Հետեւաբար, թարգմանչաց հայրերուն նման, մենք ալ կառչած մնանք 

մեր ազգային ու եկեղեցական ինքնուրոյն կերպարը բնորոշող արժէքներուն, 

աւանդութիւններուն եւ սրբութիւններուն, որովհետեւ այս բոլորը ունե-

նալը մեզի համար զարդ չեն, այլ շնորհուած վայելք եւ անսակարկելի պարտք: 

Եթէ տէրն ենք մեր ունեցածին՝ ուրեմն մօտենանք անոր իմաստութեամբ եւ 

տէր կանգնինք այս աւանդին, պատասխանատուութեամբ, երկիւղածու-

թեամբ եւ արժան ձեւով: 

 

ԳԷՈՐԳ ԱԲՂ. ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ 
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ԳՐԱԳԷՏ ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՆՈՒՐԻԿԵԱՆԷՆ 

ՅԱՄԵՑՈՂ ՏԱՔՈՒԿ ՇՈՒՆՉ ՄԸ… 

Գրեթէ հասած եմ իմ յօդուածին աւարտին, երբ յանկարծ կը յիշեմ որ 

գրադարանիս մէջ ունիմ երկու գիրքեր, ուր արխիւային նամակներ կան 

տպուած՝ Բենիամին Նուրիկեանի առնչուող։ Պէտք է կարդալ զանո՛նք եւս։ 

Գրադարանէն վար կը բերեմ այդ երկու գիրքերը։  

Առաջինը կը կոչուի «Համաստեղ – նամականի», տպուած է Երեւան, 

2003-ին, Լիբանանի «Կարպիս Լ. Նազարեան Հիմնադրամ»-ին նիւթական 

յատկացումով։ 504 էջ է։ Կը պարունակէ Համաստեղի նամակները՝ 18 տար-

բեր դէմքերու ուղղեալ։ Ատոնցմէ մէկն ալ Բենիամին Նուրիկեանն է՝ 12 նա-

մակներով։ Նամականին կազմած ու ծանօթագրած է Հայաստանէն Մարգա-

րիտ Խաչատրեան։ 

Երկրորդը, առաջինէն աւելի՛ հաստափոր, 780 էջ է։ Լիբանանահայ ծա-

նօթ բանաստեղծ Վահէ-Վահեանի (1908–1998) ստուար նամականին է ասի-

կա, որ լոյս տեսած է Պէյրութ, 2012-ին, «Բանաստեղծին սիրտը» խորագրով։ 

Հատորը կազմած, խմբագրած ու ծանօթագրած է արձակագիր Արամ Սե-

փեթճեան։ Այստեղ կան մեծաթիւ անձերու ուղղեալ կամ անոնցմէ ստաց-

ուած 500 շահեկան նամակներ։ Նուրիկեան ներկայ է հո՛ս եւս։ 

Բնականաբար, երբ երկու գրագէտներ կը նամակցին իրարու հետ, զուտ 

անձնական նիւթերը չե՛ն որ յառաջ կը մղուին երկուստեք, այլ գրական ու 

ազգային հարցեր, մտաւորական հետաքրքրութիւններ։ 

Նուրիկեան-Համաստեղ եւ Նուրիկեան-Վահէ-Վահեան նամակագրութիւն-

ներն ալ այդպիսին են։  

Նախ կը թերթատեմ Համաստեղի նամականին։ 

Կ’անդրադառնամ որ ակնբախ նմանութիւններ կան Համաստեղի ու Բ. 

Նուրիկեանի միջեւ։ Գրեթէ տարեկից են անոնք, երկուքն ալ խարբերդցի են 

(մին՝ Փերչենճ գիւղէն, միւսը՝ Հիւսենիկէն), երկուքն ալ Ամերիկա գաղթեր 

են 1913-ին, երկուքն ալ վարպետօրէն մշակեր են գաւառական գրականու-

թիւն՝ գիւղագրութիւն։ 

Նուրիկեանի յուշերէն գիտեմ, թէ ան Համաստեղին կը ծանօթանայ 1927-

ին, Թլկատինցիի հատորին հրատարակութեան առիթով։ Երկու հայրենա-

կից գրագէտները իրարու կը հանդիպին Նիւ Եորքի «Հայաստանի Կոչնակ» 

շաբաթաթերթի խմբագրատան մէջ ու միասնաբար կը քննեն եւ կը ճշդեն 
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Թլկատինցիի հրատարակելի հատորին բարբառային դժուարիմաց բառե-

րուն իմաստը։ Անկէ ետք՝ կը նամակցին տարբեր առիթներով։  

Այսպէս, նամակներէն մին (1938) կը վերաբերի Նուրիկեանի «Այգեկութք» 

առջինեկ հատորին։ Համաստեղ կարդացեր ու հաւներ է այդ գիրքը։«Ոճէն 

աւելի՝ Թլկատինցիէն ուրիշ շատ կարեւոր շնորհ մը ժառանգած ես. ատիկա 

անկեղծութիւնն է գրականութեան մէջ։ Գրքիդ յաջողութեան գաղտնիքը 

այդ անկեղծութեան մէջ գտայ», կը գրէ ան։ 

Ուրիշ 3 նամակներ կը պտըտկին Յ. Օշականի անունին շուրջ։ 1946-ին 

Նիւ Եորքի մէջ, Բ. Նուրիկեանի ատենապետութեամբ, «Յոբելենական յանձ-

նախումբ» մը կազմուեր է՝ նշելու համար Օշականի գրական ու կրթական 

գործունէութեան քառասնամեակը։ Այդ յանձնախումբը կրցեր է հանգանա-

կել 800 տոլար՝ յոբելեարին անտիպները հրատարակելու նպատակով։ Հա-

մաստեղ նամակով մը կ’առաջարկէ Նուրիկեանի՝ առաջնահերթութիւն տալ 

Օշականի «Ծոփաց աշխարհ» ուսումնասիրութեան լոյս ընծայումին։ Բայց 

աւելի ուշ կը պարզուի, թէ ձեռագիր 600 էջէ բաղկացեալ այդ գործին 

տպագրութիւնը կը կարօտի աւելի՛ մեծ գումարի, զոր ապահովելը դժուար 

ու տաղտկալի կը թուի…։ Միւս նամակներուն մէջ Համաստեղ անդրադար-

ձումներ ունի իր նորատիպ «Սպիտակ ձիաւորը» վէպին մասին։  

Կ’անցնիմ Վահէ-Վահեանի նամականիին։ 

Այստեղ կան Վահէ-Վահեանի կողմէ Նուրիկեանի ուղղեալ 24 նամակներ 

եւ փոխադարձաբար ստացուած 4 պատասխան-նամակներ։ 

Վահէ-Վահեան Նուրիկեանին սերնդակից չէր (14 տարու աւելի փոքր էր 

անկէ), խարբերդցի ալ չէր…։ Բայց ան Նուրիկեանին կը միանար իր գրական 

նախաձեռնութեամբ՝ 1946-1955 Պէյրութի մէջ առանձինն հրատարակելով 

գրականութեան եւ արուեստի «Անի» ամսագիրը։ Երկու գրողները, մօտաւո-

րապէս նոյն ժամանակաշրջանին, միեւնոյն դաշտի մշակներն էին ուրեմն։  

Վահէ-Վահեանի նամակներուն մէկ մասը գրի առնուած է Նիկոսիայէն 

(Կիպրոս), ուր, Մելգոնեան Կրթ. Հաստատութեան մէջ, տասնմէկ տարի հա-

յերէն դասաւանդեց ան (1935-1946)։ Մնացեալներն ալ գրուած են Պէյրութէն։ 

Իր առաջին նամակներուն մէջ, որոնք կու գան 1940-41 թուականներէն, 

բանաստեղծ Վահէ-Վահեան մտերմական թելադրանքներ ունի իր երէց գըր-

չեղբօր։ Ան նկատել կու տայ որ թէ՛ «Այգեկութք» հատորը եւ թէ՛ «Նոր Գիր»  

հանդէսին էջերը զերծ չեն քերականական բազմաթիւ մեղանչումներէ՝ «մաս-

նաւորաբար բայերու ժխտական ձեւերուն գործածութեան մէջ»։ Կ’ուզէ որ 

Նուրիկեան աւելի խստապահանջ ըլլայ այս գետնի վրայ։ 

Այլ նամակներով՝ Վահէ-Վահեան իրեն աշակերտած երիտասարդ գրիչնե-

րու գործերէն չափածոյ կամ արձակ նմոյշներ կ’առաքէ «Նոր Գիր»-ին, կ’ե-

րաշխաւորէ անոնց արժանիքները։ Զորօրինակ, Սմբատ Տէրունեանի մասին 
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կը գրէ. «Սմբատը Մելգոնեան Կրթ. Հաստատութեան 1942-ի շրջանաւարտ-

ներէն է, արժէքաւոր տղայ մը՝ թէ՛ իբրեւ գրական խառնուածք եւ թէ՛ մա-

նաւանդ իբրեւ նկարագիր։ Ուրախութեամբ, եւ եթէ ներելի է՝ նաեւ հպար-

տութեամբ, կը ներկայացնեմ զինք ձեզի։ Արժանի է ամէն գուրգուրանքի եւ 

քաջալերութեան։ Գրական իր առաջին փորձերն իսկ երեւան կը բերեն 

որքան նուրբ զգացողութեան, նոյնքան նաեւ մտածումի ընդունակ հոգի մը» 

(1944)։ Զարեհ Մելքոնեանի մասին կը վկայէ. «Ան վերջերս եկաւ մեր Հաստա-

տութիւնը իբրեւ սան։ Շատ համակրելի եւ իրապէս խոստմնալից երիտա-

սարդ մըն է» (1945)։ Կարպիս Սուրէնեանի մասին ալ կը գրէ սա՛պէս. «Հաս-

տատութեան այս տարուան շրջանաւարտներէն է, քսան տարեկան, Աթէնք 

ծնած։ Հաստատութեան մինչեւ այս տարի տուած ամէնէն բազմակողմանիօ-

րէն օժտեալ շրջանաւարտն է։ Նախադասութիւններուն քիչ մը անսովոր եր-

կարութիւնը եւ ոճին խրթնութիւնը երբեք բռնազբօսիկ չեն իր մօտ, այլ 

հետեւանք՝ որքան բարդ, նոյնքան ինքնատիպ իր խառնուածքին։ Շատ բան 

կը սպասեմ իրմէ եւ հաւատք ունիմ թէ յուսախաբ պիտի չընէ զիս» (1945)։ 

Տարիներ ետք, իր «Անի»-ի աշխատակիցներէն Գեղամ Սեւանի (յետոյ 

Հայաստան ներգաղթած) մասին խիստ է սակայն. «Շունչ ունի Գեղամը, ապ-

րում, կեանքի հարցերու նկատմամբ կեցուածք, բայց յուսահատականօրէն 

անփոյթ է իր լեզուով, կառուցուածքով, եւ արտաքին այն բոլոր տարրերով 

որոնք մաս կը կազմեն արուեստին։ Անփոյթ է եւ անտարբեր՝ մատնանշուած 

իր թերութիւններուն նկատմամբ, զանոնք չկրկնելու ճիգին՝ օտար։ Եւ նոյնն 

է պարագան նորահաս մեր գրեթէ բոլոր գրողներուն։ ԱՆԻ-ի արտասահման-

եան աշխատակցութիւններէն շատերը կը սրբագրուին ա՛յնքան՝ որ պէտք 

կ’ըլլայ յաճախ վերստին գրել ամբողջ էջեր» (1952)։ 

Նամակներու այս երկար շարքին մէջ կայ միա՛կ նամակ մը սակայն, ուր 

Վահէ-Վահեան դուրս կու գայ իր հանդարտաբարոյ մարդու ընկալեալ կաղա-

պարէն ու… կրա՛կ կը ժայթքէ Նուրիկեանի երեսին։ Եւ նիւթը կ’առնչուի 

Յակոբ Օշականի։ 

Ի՞նչ պատահած էր։ 

Վահէ-Վահեան ինչո՞ւ կրա՛կ ժայթքած էր Բենիամին Նուրիկեանի երե-

սին։ 

Կը փորձուիմ կարկինը լայն բանալ, նախ՝ որպէսզի սփիւռքահայ գրակա-

նութեան հին շրջաններուն պատկանող խռովայոյզ դէպք մը հասու դառնայ  

նոր սերունդին, ապա՝ որպէսզի կարելի ըլլայ մեկնաբանել Վահէ-Վահեանի 

նամակէն ցոլացող արտասովոր զայրոյթին դրդապատճառը։ 

Ուրեմն, այդ տարի, 1946-ին, արտասահմանի տարբեր գաղութներուն 

մէջ ծրագրուած էր նշել մեծանուն գրագէտ եւ գրաքննադատ Յակոբ Օշա-

կանի գրական եւ ուսուցչական գործունէութեան քառասնամեակը։ Երուսա-
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ղէմէն սկսեալ, մինչեւ Հալէպ ու Ամերիկա՝ կազմուած էին «Յոբելենական 

յանձնախումբ»եր, պարտն ու պատշաճը տնօրինելու համար։  

Մամլոյ ու գրական շրջանակներէ ներս անօրինակ վլվլուկ մը պիտի փըր-

թէր սակայն՝ երբ Օշական Հալէպի «Նայիրի» ամսագրին նոյն տարուան Փե-

տըրուարի թիւին մէջ կը ստորագրէր տեսական-քննադատական բաւական 

ծանր ու վիճելի յօդուած մը (ասիկա սոսկ հատուած մըն էր՝ աւելի ետք 

առանձին գիրքով Հալէպ հրատարակուած իր «Վկայութիւն մը» գործէն), 

ուր հայաստանեան (խորհրդահայ) գրականութիւնը իր ընդհանրութեանը 

մէջ «վրիպանք» մը կը նկատէր…։ Օշական չէր խնայեր նոյնիսկ անուանի 

վիպագիրներ Դերենիկ Դեմիրճեանին ու Ստեփան Զօրեանին, բանաստեղծ-

ներ Յովհ. Շիրազին ու Սարմէնին…։ 

Ծրագրուած յոբելեանի անմիջական նախօրէին պայթեցուած այս ռում-

բը ոտքի՛ կը հանէր գաղութահայ թերթերու կարեւոր մէկ մասը («յառաջդի-

մական» ճակատին պատկան) եւ ընդվզումի կը մղէր զայն։ 

Պահ մը կը փոթորկէր բովանդակ Սփիւռքը։ 

Բազմատասնեակ մոլեգին յօդուածներ կը գրուէին Օշականի դէմ՝ զինք 

ամբաստանելով իբրեւ «հակահայաստանեան», «հայրենադաւ» եւ «Սովետա-

կան Հայաստանի ժողովուրդին ու գրականութեան ուխտեալ թշնամի»։  

Դաւաճանութեան մեղադրանքին տակ կ’իյնար նաեւ «Նայիրի» ամսա-

գիրն ու անոր խմբագիրը՝ Անդրանիկ Ծառուկեան։ 

Հակաօշականեան թերթերը գրագէտին տեսակէտները դուրս կը քաշէին 

իրենց գրական պարունակէն եւ անոնց կու տային քաղաքական շեշտակի 

երանգ։ 

Մթնոլորտը այնքան կը շիկանար, որ լիբանանահայ խումբ մը թերթեր 

հաւաքաբար բողոք-յուշագիր մը կը յղէին Երուսաղէմի հայոց Կիւրեղ պատ-

րիարքին, պահանջելով որ վերջ տրուի Օշականի ուսուցչական պաշտօնին՝ 

Ս. Յակոբեանց վանքէն ներս։ Իսկ Հալէպի մէջ, ընդդիմադիր շրջանակները 

կը դիմէին աննախընթաց քայլի մը՝ Օշականի յոբելեանէն ճիշդ մէկ օր առաջ 

հայկական դպրոցի մը (Կիլիկեան վարժարան) յարկին տակ սարքելով… 

«Հակակրանքի երեկոյ» մը։ (Ի դէպ, Հալէպի «Եփրատ» օրաթերթի 1.5.1946-ի 

թիւին մէջ կրցանք գտնել հակաօշականեան ձեռնարկին ծանուցագիրը, որ 

ներկայացուած է իբրեւ «Հրապարակային դասախօսութիւն» մը, նիւթ ունե-

նալով՝ «Սովետահայ գրականութիւնը»։ Ձեռնարկը կազմակերպուած է այդ 

օրերու «Սովետական Հայաստանի հետ Մշակութային Կապի Հալէպահայ 

Ընկերակցութեան» կողմէ։ Օրուան բանախօսները եղած են Մարտիրոս Գու-

շակճեան, Երուանդ Պապայեան, Ազատ Եափուճեան եւ Յակոբ Ալեքսանեան)։  

«Նայիրի», իր յաջորդ թիւով (Ապրիլ-Մայիս 1946), վլվլուկին կը հակազ-

դէր բուռն կերպով։ Կը հաղորդէր որ հալէպահայութիւնը Օշականը մեծա-
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րեց «հայ անունին վայել շքեղութեամբ ու լրջութեամբ», Սինեմա Ռոքսիի 

մէջ, Մայիսի 1-ին, 1200 հոգիի ներկայութեան։ «Օշական Հալէպ ժամանեց 

իբրեւ իշխան ու մեկնեցաւ որպէս արքա՛յ», կը գրէր ամսագիրը։ Նոյն թիւով՝ 

ալեւոր գրագէտը եւս հարկ կը զգար հակազդել իր անձին դէմ շղթայա-

զերծուած խաչակրութեան, առանձին յօդուածով մը ցաւ յայտնելով թէ 

զինք «շրջուած հասկցած են»…։ 

Փոթորիկը չէր հանդարտեր սակայն։ Կը շարունակուէր հակաօշականեան 

յօդուածներու տարափը դեռ երկար ամիսներ։ Այս անգամ ալ, ոմանք կը 

գրէին թէ Օշական երբեք թոյլ տալու չէր որ իր յոբելենական հանդէսներուն 

երգուէր «Մեր հայրենիք թշուառ անտէր»-ը, կամ պարզուէր հակահայաս-

տանեան շարժումին հոմանիշ դարձած Եռագոյն դրօշը…։  

Այս թոհուբոհին մէջ է ահա, երբ Բենիամին Նուրիկեան Նիւ Եորքէն 

նամակ մը կը յղէր Ծառուկեանին, եւ այդ նամակը եւս կը հրապարակուէր 

«Նայիրի»-ի մէջ։ Նուրիկեան թերթերու մէջ կարդացեր էր փոթորիկին ար-

ձագանգները եւ առաջին տպաւորութեամբ՝ յուզուած, առանց տակաւին ըն-

թերցած ըլլալու Օշականի խնդրայարոյց գրութիւնը (որուն համամիտ 

պիտի չըլլար ի՛նք եւս, հետագային)։ «Չսիրեցի իր դէմ արձակուած ամբաս-

տանութեան եղանակը, մանաւանդ ոգին, որ առնուազն նեղմտութիւն կը հո-

տի», կը գրէր ան Ծառուկեանին։ 

Այս նամակն է ահա, որ իր կարգին, ջղագրգռութեան պիտի մղէր Վահէ-

Վահեանը… 

Կարդա՛նք Վահէ-Վահեանի նամակէն (Օգոստ. 1946) հատուածներ ու 

տեսնենք թէ ինչե՞ր կ’ըսէ ան Նուրիկեանին, զգալիօրէն կրքոտ ոճով մը. 

– …Աշխարհի վրայ չկայ պատճառ մը որ կարենայ արդարացնել՝ ձեր 

կողմէ եւ Ծառուկեանին ուղղուած այդ նամակին գրուիլը։ …Օշականին դէմ 

եղածը ժողովրդային պոռթկում մըն էր՝ արարքի մը դէմ, որ ոչինչով պակաս 

է հայրենադաւութենէն։ Պարկեշտ բան չէ գաղափարի եւ խօսքի ազատու-

թեան անունով պաշտպանել հայրենադաւութիւնը։ Ձեր «պարզամիտ վար-

ժապետ»ը անգլիական գաղտնի սպասարկութեան հայ պաշտօնեաներու ըն-

կերակցութեամբ ժամանեց Հալէպ իբրեւ «իշխան» ու մեկնեցաւ իբրեւ «ար-

քայ»։ …Դառն այս տողերը պիտի չգրէի, եթէ շատ չսիրէի ձեզ, ու սէրիս եւ 

համարումիս մէջ վիրաւորուած չըլլայի։ …Օշականի խնդրին մէջ անիրաւ 

կողմն էք, եւ պէ՛տք է սրբագրէք ձեր սխալը։ 

Օշականի դէմ խաչակրութիւնը, թէեւ նուազ ուժգնութեամբ, պիտի շա-

րունակուէր մինչեւ անոր յանկարծական մահը, Հալէպի մէջ, 17 Փետրուար 

1948-ին։ 

Հետաքրքրուած եմ։ Վահէ-Վահեան բան մը գրե՞ց արդեօք Օշականի 

մահուան առթիւ, իր «Անի» ամսագրին մէջ։ 
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Կը բանամ «Անի»-ի Փետրուար 1948-ի թիւը։ Այո՛, հո՛ն է Յակոբ Օշական՝ 

իր լուսանկարով ու 3 լայն էջեր գրաւող ընդարձակ մահագրականով մը, զոր 

ստորագրած է… Վահէ-Վահեան։ Կը կարդամ դանդաղօրէն եւ ուշադրու-

թեամբ։ Մահախօսը յայտնի կը դարձնէ, թէ բնաւ չ’ուրանար «մեծավաստակ 

ողբացեալ»ին վիթխարի արժանիքները՝ որպէս գրաքննադատ ու վիպագիր, 

կը նշէ սակայն, թէ Օշական «հոգեկան առեղծուածային վիճակ մը» ունէր ու 

հետզհետէ իր մէջ կ’աճէին իր «նախապաշարեալ ատելութիւններն ու քէնե-

րը»։ «Այդ երեւոյթը,– կը գրէ Վահէ-Վահեան,– հասաւ ա՛յնքան ցաւալի հա-

մեմատութեան, որքան մեծ եղաւ իր զառածումը գրականութենէն դէպի քա-

ղաքականութիւն։ Երբ ուրացումներու եւ միշտ անապացոյց բայց ծանրա-

կշիռ ամբաստանութիւններու իր ոստայնը տարածեց մեր Հայրենիքին ո՛չ 

միայն գրական արտադրութիւններուն, այլ նաեւ՝ ազգային ու քաղաքական 

ձգտումներուն եւ արարքներուն վրայ, տեղի տուաւ ընդհանուր զայրոյթի 

մը, որ ստացաւ տարերային բնոյթ եւ իր կարգին ինկաւ ափսոսալի ծայրայե-

ղութիւններու մէջ»։ 

Վահեան համոզում կը յայտնէ, որ երկու տարի առաջ ընդվզումի առիթ 

տուած Օշականի կարգ մը տեսակէտները «գրչի դժբախտ հարուածներ» էին, 

որոնք նենգամտօրէն շահարկուեցան իր շուրջը բոլորուող մարդոց կողմէ…  

«Գրողը, արուեստագէտը, ժողովուրդին մարդը՝ հանրային սեփականու-

թիւններ են իրենց անձովն ու գործերովը, եւ հետեւաբար միշտ ենթակայ՝ 

հանրութեան դատաստանին, պարկեշտութեան եւ պատշաճութեան սահմա-

նին մէջ անշուշտ։ Բայց հիմա, յանկարծահաս իր շիջումին անմիջական վա-

ղորդայնին, մեր պարտականութիւնը, ամէն բանէ առաջ՝ զգաստ այն յար-

գանքն է, որուն իրաւունքն են շահած յիշատակն ու գործը մարդու մը, որ 

շքեղ ջերմեռանդութեամբ մը նուիրուեցաւ մեր գրականութեան, ու գրեթէ 

կիսադարեան վիթխարի երկունքով մը տուաւ յիսնեակ մը հատորներ, 

սփիւռքի մէջ հայ ուսուցիչի փշապսակն ալ կրելով իր ճակատին», կ’եզրա-

փակէր Վահէ-Վահեան։ 

  

* 

  

1969-ին, երբ Նուրիկեան Հայաստան հրաւիրուեր էր Թումանեանի 100-

ամեակի հանդիսութիւններուն առիթով, ուղղակի շշմեր էր՝ գրականութեան, 

մշակոյթի եւ արուեստներու նկատմամբ ցուցաբերուած պետական հոգածու-

թեան ու ժողովրդային հետաքրքրութեան ի տես։ Այս մասին արտայայտուեր 

էր վերին աստիճանի խանդավառութեամբ. 

– Ո՞ր հայ գրողը երբեւէ կարող էր երազել, որ համաժողովրդական ու 

համապետական տօնախմբութեան, փառատօնի կը վերածուի իր ծնունդը, 
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եւ մի փոքրաթիւ ազգ մի ամբողջ շաբաթ նման հանդիսաւորութեամբ կը 

նշի գրողի յոբելեանը։ Ես Ամերիկայում երբեք չեմ տեսել գրողի հանդէպ 

նման մեծարանք։ Իտալիայում մեծ Տանթէի յոբելեանին վերջերս լոկ մի 

երեկոյ յատկացրին…։ Տանթէական դժոխքի տառապանքներից փրկուած ու 

վերածնուած մեր ժողովո՛ւրդը միայն կարող էր նման շուքով տօնել իր ազ-

գային գրողի յոբելեանը՝ ի պատիւ մեր սիրելի, մեր կենսատու հայ  գրակա-

նութեան։ Թումանեանական այս փառատօնը, Արարատի նման, յար ու յա-

ւիտեան մնալու է իմ հոգում… (տե՛ս Ստեփան Կուրտիկեան, «Արտասահմա-

նի հայ գրողների հետ», Երեւան, 1984, էջ 272)։ 

Բարեբախտաբար, իր կեանքի վերջալոյսին, երկիցս, Բենիամին Նուրիկ-

եան մեծարուեցաւ ու պատուուեցաւ ի՛նք եւս։ Իր ծննդեան 80-ամեակը գրա-

կան հանդիսութեամբ մը նշուեցաւ Պէյրութի մէջ, 15 Յունուար 1975-ին, 

Թէքէեան Մշակ. Միութեան նախաձեռնութեամբ։ Իսկ ամերիկահայու-

թիւնը, տարբեր նահանգներու մէջ (Նիւ Եորք, Փրաւիտենս), հրապարակաւ 

մեծարեց իր ծերունազարդ գրագէտը 1979-ին, անոր ծննդեան 85-ամեակին 

առիթով։ 

Յոգնած էր արդէն վաստակաւոր գրագէտը։ Ականջները ծանրացեր էին, 

տեսողութիւնը կը նահանջէր…։ Իր կեանքին վերջին երեք տարիները ան 

ապաստան ու հոգածութիւն պիտի փնտռէր Լոս Անճելըսի Հայ Տարեցներու 

«Արարատ» Տան մէջ՝ հետզհետէ աւելի՛ քայքայուելով Ֆիզիքապէս եւ տակաւ 

կորսնցնելով իր մտքին պայծառութիւնն ալ… 

Մահը կը խլէր զինք այս անցաւոր աշխարհէն 6 Փետրուար 1988-ին, 94 

տարեկանին։ Մարմինը հողին կը յանձնուէր Նիւ Ճըրզի։ 

Կը մեկնէր՝ Թլկատինցիի տաքուկ շունչը իր մէջ, կը մեկնէր՝ «պանդուխտ 

հոգի»ով…  

 

ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ 

 

(Շար. 3 եւ վերջ)  
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ԱՐԽԻՒԱՅԻՆ 

ԲՈՍՈՐ 

(Պուսէյրա) 

ԱՔՍՈՐԵԱԼ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐ 

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ 

Հայոց Ցեղասպանութեան պատմութեան եւ անոր աղերսուած 

խնդիրներու ուսումնասիրութիւնն ու յայտնաբերումը, տակաւին հեռու 
է ամբողջական ըլլալէ: Հարիւրամեակ մը յետոյ, Ցեղասպանութեան 

գործադրութեան մասին որոշ մանրամասնութիւններ եւ անոնց հետե-
ւանքները կը մնան ուսումնասիրելի: Մեզի հասած հայկական նիւթերը` 

յուշագրութիւնները, օրագրութիւններ եւ ուսումնասիրական փորձեր, 

բայց յատկապէս արխիւային նիւթեր, մինչեւ օրս անտիպ կը մնան: Այս 

մարզը վերջին 25 տարիներուն ընթացքին յատուկ աշխուժութիւն ապ-
րեցաւ Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ: 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը, աքսորական եւ վտա-
րանդի Ս. Աթոռը, մայրիներու երկրին, ծովահայեաց Անթիլիասի մէջ 

վերընձիւղուելէն ետք, կը մնայ թէ՛ կենդանի վկան Ցեղասպանութեան, 

տարագրութեան, գաղթականութեան եւ թէ պահանջատէր իրաւատէրը 

կորուսեալ հայրենիքի մը, եւ Կիլիկիան` Հայկական Կիլիկիա կոչումով: 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Հայրապետին գահակալութեամբ պահանջատի-
րական աշխատանքը նոր ձեւեր եւ միջոցներ ստացաւ: Այս ձեւերէն 

մէկը, գիտական լուրջ տուեալներով վերականգնումն է Ցեղասպանու-
թեան ընդհանուր պատկերին, խօսուած եւ գրուած տարագրութեան ու 
չարչարանքի դառն բաժակը ըմպած վկաներու վկայութեանց հրապա-
րակումով եւ ուսումնասիրութեամբ: Արդարեւ, Կաթողիկոսարանի Ար-
խիւատունը, բազմաթիւ արժէքաւոր վկայագրութիւններով հարուստ է: 

Զանոնք հրատարակելու եւ հայութեան ու մարդկութեան գիտակցու-
թեան յանձնելու պարտականութիւնը տրուած է նախ եւ առաջ Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութեան: Միաբան հայրեր, 

որպէս վարդապետական §թէզ¦ եւ ուսումնասիրութիւն, ընդհանրա-
պէս, եւ վերջին քառորդ դարուն յատկապէս, պատրաստած են եւ տա-
կաւին կը պատրաստեն վերջին հարիւրամեակի Ս. Աթոռին արխի-
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ւային նիւթերը, որոնք ամբողջական ուսումնասիրութենէ յետոյ յաջոր-
դաբար պիտի հրատարակուին: 

Վեհափառ Հայրապետի թելադրութեամբ ստանձնեցի այս «Բոսոր 

(պուսէյրա) Աքսորեալ Քահանաներու» պատմութեան հրապարակումի 

աշխատանքը: Գործը կը կրէ մեր արխիւատան հաւաքածոյ 40, ցուցակ 1 

եւ թղթածրար 132: Փոքր տետրակ մըն է, սեւ մելանով գրուած, ընդա-
մէնը 81 էջեր կը հաշուէ: Անոր ետին կցուած է արձանագրութիւն մը` 

Երուսաղէմի Ս. Յակոբեանց վանքի եկեղեցիէն: Աշխատանքը ունի 

§Նպատակ¦, այսինքն յառաջաբան մը, յետոյ`յուշագրութիւնը, որ բաժ-
նուած է 23 վերնագիրներու եւ կը ներկայացնէ վկայութիւններ աքսոր-
եալ քահանաներու մասին, յատկապէս տետրակին հեղինակին (առայ-
ժըմ անյայտ) անձնական դառն փորձառութիւնը: 

Այս հրատարակութեան նպատակն է՝ փրկել պատմական նշխար-
ները կորուստէ եւ աքսորեալներու պատմութիւնը հասանելի դարձնել 
ուսումնասիրողներուն։ Այստեղ գրուած իւրաքանչիւր տող, ինքնին ար-
ժէքաւոր է ո՛չ միայն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան պատմութեան, այլ 
նաեւ հայ ժողովուրդի նոր պատմութեան համար: Այս աշխատանքի 

հրատարակութեան աւարտին պիտի ջանանք անհրաժեշտ տեղեկու-
թիւնները գտնել եւ ներկայացնել, որպէսզի յուշագրութիւնը ունենայ 
նաեւ վաւերական պատմութեան շրջագիծ մը: 

 

ՕՇԻՆ ՎՐԴ. ՉՈՒԱԼԵՐԹԱՆԵԱՆ 

 

ՆՊԱՏԱԿ 

Ներկայ գրութեամբ չեմ ուզեր գրի առնել հայ գաղթականութեան բա-

ժակին դառնութիւնները, ընտանեկան յարկերուն լքումը, ճամբորդութեանց 

այլազան դժուարութիւններ, սրտնեղութեանց եւ թշուառութեանց հետե-

ւանք՝ ծանր հիւանդութիւնները, ընտանեկան օճախներուն երբեմն իսպառ 

խափանումը, հարուստ եւ ունեւոր դասակարգին ուրիշներուն վրան եւ տու-

ներուն առջեւ կտոր մը հացի համար կարկառիլը, անօթութենէ մեռնողնե-

րուն թիւը՝ լոկ քաղաքի մը մէջ 140-150 ի բարձրացումը, եւ այդ ննջեցելոց 

մարիններուն երբեմն օրերով՝ գտնուած վայրին մէջ մնալէ յետոյ՝ քաղաքէն 

1/2 ժամ հեռու դաշտերուն մէջ եւս օրերով անթաղ մնալը, ընտանիքին սիւ-

նը կազմող հօր եւ մօր մահուամբ՝ ոչ խելահաս մանուկներուն ասպատական 

թափառումը եւ խելահաս ու գեղեցիկ օրիորդ կամ հարսերուն այլազգինե-

րու կողմանէ պատառ մը հացի համար կամ բռնութեամբ գրաւումը, այո՛, 
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կոյս պատիւներուն հազար ու մէկ ձեւերու տակ բռնաբարումը, վերջապէս 

շէն քաղաքներու բնակչաց իսպառ եւ աննպատակ փճացումը, այլ կ՚ուզեմ ի 

գիր առնել այլ տարագրութեան, գաղթականութեան մրուրէն աւելի սեւ էջ 

մը պարզել ժամանակին, ժամանակին կ՚ըսեմ՝ առանց գիտնալու թէ վաղուան 

ապագան տակաւին ինչե՜ր եւ ինչե՜ր ունի արդեօք յայտնելու։  

Որպէսզի ընթերցողը կարենայ գաղափար մը կազմել գրութեան մէջ 

յիշուած վայրերու մասին, օգտուեցայ Գեր. Աստուածատուր եպս.ի «Ժամա-

նակագրական պատմութիւն երուսաղէմի»էն, տպագ. Երուս. 1890։ Գեր. Ա. 

Մկրտիչ վրդ.ի «ուղեցոյց»էն, տպուած Երուս. 1859։ P. Bernaké Meistêrmann 

Q.F.M.ի ’’ Quis ju du nil au Jour-Pain par le Sinai et Petra. 1909 Paris. Նաեւ 
Prof.s. de N. D. de France a Jerusalem ի’’ «La Palestine» անուն գիրքերէն։ 

 

1917 Մարտ 17 

Երուսաղէմ 

Ի վանս Ս. Յակովբեանց 

 

ԱՔՍՈՐԵԱԼ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐ 

Այնթապէն – Տէրա 

 

І 

1915 Օգոստոս 13 Եշ. օրը Այնթապէն իջնելով, հետեւեալ Ուրբաթ կէսօ-

րէն առաջ մերիններով հասանք Ագզա Գօյունլը անուն կայարանը, ուր մեզմէ 

առաջ եկողներէն կարեւոր մաս մը տակաւին վրաններու տակ կը գտնուէին: 

Օրը տաք էր, սակայն չնեղուեցանք հոն որքան ճանճերէն, որոնք կարծես 

երկրաչափական յառաջատուութեամբ կը բազմանային օր քան զօր, կայարա-

նին մօտ գտնուող աղտոտութեանց պատճառաւ։ Բաժնուած մեր սիրելինե-

րէն, բարեկամներէն եւ ծանօթներէն, կ՚ուզէինք մոռնալ ամէն ինչ, սակայն 

անկարելի, այսուհանդերձ Նախախնամութեան կամքին համաձայն, ստիպ-

ուած կը խոնարհէինք ամէն կերպ նեղութիւններու՝ յուսալով որ օր մը, 

վերադարձի անորոշ օր մը պիտի ունենայինք ի մօտոյ։ Լարած ըլլալով մեր 

վրանները նստած էինք, երբ երկու օր վերջ կեդրոնին Սէվգըթայի միւտիւ-

րը, ժանտարմայ եւ փօլիսներով սկսաւ քննել գաղթականներուս հակերը եւ 

անոնց մէջէն դուրս հանեց արհեստաւորներուս գործիքները, ըսելով՝ թէ 

«անոնք պէտք է դրամով յանձնուին շոգեկառքին»։ Ագզա Գօյնուլը հասնելէն 
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8 օր ետք կը գտնուէինք Հալէպի կայարանին մէջ, ուր ըսուեցաւ թէ Հալէպ 

պիտի մնանք, ուստի այդ թրէյնով հասած բոլոր գաղթականներս՝ բեռները 

վար առնելով, հրամանի կ՚սպասէինք, երբ մի քանիներ քաղաք փախչելու, 

ոմանք
1
 բողոքական կամ հայ կաթոլիկ ձեւանալու ճիգերով կ՚երթային Հա-

լէպ, կարճահասակ եւ կիրնտցի փօլիս մը մեր քով գալով ըսաւ. «ձեր բեռնե-

րը քակեցէք, որ քննեմ»։ Աներոջս եւ եղբօրս բեռներն ալ իմինիս հետ 32 հակ, 

մի առ մի բանալ տալով քննեց եւ միս ջարդելու դանակներ միայն գտնելով՝ 

իբր արգիլեալ գործիք առաւ, նաեւ նօթայի տետրակներս տեսնելով հարցուց. 

«ինչե՞ր կան գրուած», պատասխանեցի թէ «եկեղեցւոյ երգեր են», «այս կերպ 

նօթա չեմ տեսած. կը ստես», ըսաւ ու շարունակեց «կրնաս՞ կարդալ», «այո՛» 

ըսի ու յարութեան շարականներէն մին երգեցի առանց բառերու: Մտիկ 

ընելով համոզուեցաւ, թէ նօթաներ են, սակայն բառերն ալ ուզելով գիտնալ 

ըսաւ որ թարգմանեմ, ես ալ «Քո յարութեան փառքը վայելեցին երկայնամիտ 

տէր» կտորէն թարգմանեցի, «առ՛» ըսելով, տետրակներս ետ տուաւ: Ամբողջ 3 

ժամ արեւու կիզիչ ճառագայթներուն տակ մնացինք: 1/2 ժամ ետք փօլիսին 

մեզմէ առած դանակները քօմիսէրին ցուցուցած, վերադարձուեցան ուրիշի 

մը միջոցաւ։ 

Յետ այնու գաղթական հիւանդանոց առաջնորդուեցանք, որ լոկ քարէ 

մասը շինուած, բաց պատուհաններով եւ բնակութեան անյարմար վայր մըն 

էր, լի ամէն տեսակ աղտոտութիւններով, հոն՝ միջոց մը գտնելով, մերային-

ները փախցուցի Հալէպ: Եղբօրս ու աներոջս ալ լուր ղրկեցի, թէ բեռներն ալ 

իրենք փախցնեն: Առջի առթիւ հնար չեղաւ, բայց 20 մէճիտիցիներ երբ գա-

ցին խնդրելու տեղւոյն քօմիսէրէն, իսկոյն թոյլատրուեցաւ։ 4 օր հիւր մնա-

ցինք Ճապրա Նաճճար անուն հայու մը տան մէջ, ու յետոյ առանձինն տուն 

մը վարձելով, ամսական 8 մէճիտի, երկու ամիս նստանք հոն, սակայն այս 8 

շաբաթներուն չորս գոյն փուլերէ անցանք։ 

Հազիւ հանգստացեր էինք, ծանուցում մը իջաւ, թէ «Համայի կողմերը 

պիտի արգիլուին գաղթականները, թող աճապարեն, եթէ ոչ պիտի երթան»: 

Ուշադրութեան չառնելով կառավարութեան այս հրաւէրը՝ մնացինք մեր տան 

մէջ: Վերոյիշեալ ծանուցումէն 15 օր ետք, կառավարութիւնը ուզեց գիտնալ, 

թէ որքա՞ն գաղթական կը գտնուի Հալէպի մէջ: Հրամայեց որ ամէն մարդ իր 

մինթագայի գարագօլխանէն երթալով անունը արձանագրել տայ, հակառակ 

պարագային եթէ տանտէրը իմանայ ու ծածկէ, ինքն ալ գաղթականին հետ 

գաղթական պիտի ըլլայ։ Եօթն օր շարունակ այս տետրակը պատրաստուե-

ցաւ ամէն կողմ եւ ահա անմիջական առաքումը սկսաւ: Մաս մը դէպի Դա-

մասկոս եւ մաս մըն ալ դէպի Տէր էլ Զօր։ 5 շաբաթներ անցեր էին, որ մենք 

Հալէպ կը մնայինք եւ օր մը օրանց ոչ մին մեզի ելէք չէր ըսած։  

-------------------------------- 
1
 Ահձ կզնճռզձ մՠկ ՞զպՠջ զձմ ձյ՜պ՜ժ՜ս ՝ճխճտ՜ժ՜ձ ՠս ի՜հ ժ՜դճէզժ պճսձՠջճսձ 

ի՜ձ՟բյ դճհէպճսճսդզսձ կգ ժգ պՠոձճսբջ ժ՜շ՜չ՜ջճսդՠ՜ձ ժճխկ՜ձբ ՠս ՜ոճձռ ժխՠջ-

ձՠջգ, ժ՜հ՜ջ՜ձզձ կբն զջՠձռ յ՜պժ՜ձճխձՠջգ ՟զսջճսդՠ՜կ՝ ժ՜շ՜նձճջ՟բզձ Հ՜էբյ։ 
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Երրորդ ծանուցումը խիստ էր. «Դամասկոսի կողմերը լեցուած ըլլա-

լուն, այնպիսիները միայն պիտի կրնան երթալ մասնաւոր հրամանագրով, 

որոնք կ’ուզեն վճարել շոգեկառքի ծախքը»: Մտածելու ժամը հասեր էր մե-

զի համար: Տէր էլ Զօր չէինք կրնար երթալ, ի նկատ ունենալով ճամբու 

դժուարութիւնները, կառքի չգոյութիւնը, պատիւներու բռնաբարումը, 

ուստի նախընտրեցինք մեր դրամով երթալ Դամասկոս։ Ճիշդ այս օրերուն, 

զոքանչս՝ Հռիփսիմէն, 6 օր պառկելով կնքեց իր մահկանացուն, որուն թա-

ղումը պիտի չկատարուէր եւ բացօթեայ մնար, անթա՜ղ, օրերով, քաղաքէն 

դուրս, եթէ հալէպցի երիտասարդ մը «մօրաքոյրս» ըսելով չ’աշխատեր խա-

բել գերեզման փորողները, պիտի չհամարձակէինք թաղել զայն հայոց գե-

րեզմանատան մէջ։ 

Դէպի Դամասկոս երթալու համար եւս 15 օր միջոց տրուած էր: 5 օրէն, 

մենք հրամանագիրը ձեռք անցուցեր էինք, երբ ուրիշ ծանուցում մը գրգռեց 

մտքերը: Հալէպի մէջ որքան կային պանդուխտ քահանաներ, պէտք էր ա-

նուննին արձանագրել տային Ճիտէյտէյի գարագօլխանէի միւտիրին: Դիրքս 

դժուար էր...։ Մնա՞լ թէ մեկնիլ իսկոյն, ահա այս միջոցին Վեհ. Ս. Կա-

թողիկոսին (Տ. Տ. Սահակ Խապաեանց) ալ Հալէպէն դէպի Պումպուճ հեռաց-

ման պաշտօնական լուրը լսելի եղաւ: Մեր մնալը այլեւս անտեղի, անկարելի 

նկատելով, մանաւանդ ի հաշիւ առնելով քահանայական խնդիրը, որ կրնար 

ընդհանուր ձեւ մը առնելով աւելի ծանր եզրակացութեան յանգիլ, որոշած 

էի ելնել օր առաջ: Ուստի Քիլիսի Տ. Սահակ քահանային հետ Ն. Վեհափա-

ռութեան գացինք, թէ՛ իր մասին խօսուածը ճշդելու եւ թէ Ս. Աջը առնելով 

հրաժեշտի օրհնութիւն մը ստանալու: Ն.Ս.Օծութիւնը կը գրէր երբ իրեն 

ներկայացանք: Արտասուալի աչքերով դիտելէ ետք, աւելցուց որ ստոյգ էր 

լուրը եւ ի պաշտօնէ հաղորդուած էր Պումպուճ երթալը 4 օր յետոյ: «Հովիւ-

ները կը հեռացնեն նախ, որպէսզի հօտը ցրուելու փարատիլ դիւրին ըլլայ». 

այս միջոցին քահանաներու վերաբերեալ խօսքեր ալ տեղի ունեցան, ու մենք 

լալով բաժնուեցանք, տեսնելով թէ «ամենայն ինչ կատարեալ է»: Հետեւեալ 

օրն իսկ իջայ, կառքերով փոխադրուեցայ կայարան, որ ½ ժամուան տեղը հե-

ռացուցեր էին նախկին վայրէն եւ կ՚ըսուէր թէ Վեսմ. Ճէմալ փաշայի եր-

թեւեկին առթիւ տխուր տպաւորութիւն չտալու նպատակաւ այնչափ բացեր 

էին կայարանին գաղթականութեան վրաններու միջոցը։ 

ІІ 

Վայրը, ուր պէտք էր լարէինք վրաննիս, սեւ քար էր բոլորովին, ցից զար-

նել բոլորովին անկարելի էր: Քարակոփ մը սակայն խղճալով կրած դժուա-

րութեանս, տուաւ երկաթէ ցիցեր, որպէսզի անոնցմով նախ փորեմ քարը եւ 

յետոյ զարնեմ փայտեայ ցիցերը: Հազիւ, գիշերուան մինչեւ ժամ 2 (8.9.) 
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վրանս լարեցի եւ թեթեւ կերակուրէ մը ետք աչքերս փակեցի: Լաւ չեմ յիշեր 

կը քնանայի թէ արթուն էի, երբ պահապաններուն ձայնը լսեցի, որոնք 

կ՚ըսէին. «անոնք, որ իրենց դրամովը պիտի երթան, կայարանի քոմիսերը 

զիրենք կ՚ուզէ տեսնել», անմիջապէս ելայ ու հագուելով քալեցի դէպի կայա-

րան: Գիշերը մութ, ճանապարհը խորտուբորտ, իյնալով ու ելնելով հասանք 

կայարան: Քոմիսերը քուն էր մտեր: Արթնցուցինք վերջապէս, եւ տկար 

լոյսի մը առջեւ սկսաւ շոգեկառքի նստելիք անձնաւորութեանց ցուցակը 

առնել եւ գանձել նաեւ անձի գլուխ վճարուելիք 7 ½ արծաթ մէճիտը: 6 ան-

հատներէ կը բաղկանայինք, մին սակայն 2 տարեկան, մնացեալ 5-ին համար 

վճարեցի 30 արծաթ մէճիտ։ Դրամը տուինք, սակայն ոչ ընկալագիր եւ ոչ 

տոմսակ կար, միայն ըսաւ, թէ վաղը առտուն ձեր տոմսերը կու տամ։ Քօմի-

սէրին հարցուցինք թէ կրնա՞նք գոյքերնիս բերել այլեւս կայարան, այո՛ պա-

տասխանեց եւ գիր մըն ալ մեր պնդումին վրայ տուաւ, որ պահապան զին-

ուորները թոյլատրեն։ 

Հոկտեմբերի 15-ը անցած, գիշերները սկսած էին ցուրտ ընել: Կառք մը 

կար միայն, որուն իւրաքանչիւր երթեւեկը ½ մէճիտի հաշուով փոխադրե-

ցինք մեր բեռները եւ յուսացինք առաւօտ չեղած լրացնել կշռել տալու գոր-

ծերը, սակայն տես որ անարգանաց, անխղճութեան, մանաւանդ գաղթակա-

նութեան եղկելի անցքերուն միայն պիտի հանդիպէինք եղեր, որմէ լուր չու-

նէինք բնաւ։ 

Հալէպի մէջ տիրող թշուառութիւնը մեծ էր գաղթականաց համար, 

մանաւանդ Տիգրանակերտի, Խարբերդի եւ Սեբաստիայի կողմերէն եկող այ-

րի եւ անպաշտպան կանանց, որոնք ամէն բանէ զրկուած՝ վրանին ունէին 

պատառոտուն զգեստներ, եւ ոմանք իրենց պզտիկներուն ձեռքերէն կը բըռ-

նէին, հալած, մաշած ու նիհարցած մարմնով, որոնք կարծես գերեզմանա-

կան լռութիւնը խանգարելու մտօք ետիս կու գային՝ ժանտարմայի մը 

հսկողութեան ներքեւ՝ խոշտանգուելու, չարչարուելու, նեղուելու, անօթի 

ու ծարաւ մնալու օրերո՜վ, ինչպէս իրենք կ՚ըսէին. «երեք ամիս շարունակ 

քալելու լեռնէ-լեռ, բլուրէ-բլուր, կոխկրտելով Ադամի օրերէն ասդին՝ ան-

կոխ գետինները»: Ասոնք մինչ կը յառաջանային քաղքին փողոցներէն (Հա-

լէպ) աչքերնին գետին ուղղուած՝ ուտելիք կը փնտռէին, իզուր սակայն, 

որովհետեւ ձմերուկի կեղեւներէն զատ ոչինչ կը նշմարուէր եւ ահա իրարու 

ձեռքէն կը խլէին աղտոտ ձմերուկի կեղեւը, ոչ միայն կրծելու, այլ ուտելու՝ 

գետնէն վերցուած վիճակով։ 

Այս կարաւաններէն գրեթէ ամէն օր մէկ հատ կը հասնէր: Ոմանք սպրդե-

լով Առաջնորդարան կ՚երթային եւ ոմանք կառավարութեան հրամանով կը 

յանձնուէին Սէվգիյաթին՝ երթալու դէպի Համա եւ այլ կողմեր։ Քաղաք 

մնացողներուն համար հայ եկեղեցւոյ բակն ու փողոցները չէին բաւեր: Մե-

ծամասնութիւնը Գայսէրիլիք ըսուած ընդարձակ շէնքերը կ’առաջնորդուէ-

ին՝ կառավարութեան հրամանով, եւ հայ Առաջնորդարանի հսկողութեան 

ներքեւ կազմուած յանձնաժողովոյ մը անդամներուն միջոցաւ: Թէեւ կար 
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խնա՜մք… սակայն նիհարցած մարմնով եւ ուռած ոտքով այրի եւ տղայոց 

ո՞ւր տեղէն ճարել ամէն օր անկողին եւ զգեստ: Ինչպէ՞ս կարգադրել ու կա-

նոնաւորել յարկերը, երբ ամէն օր եկողներ կային, մեռնողներ կային, իրենց 

անմաքրութեան մէջ՝ պարկողներ: Ինչպէ՞ս ի գործ դնել եղած մաքրութիւ-

նը, երբ մէկ հատ իսկ չէր գտնուեր վարժ nurse մը: Ի՞նչպէս խնամել հիւանդ-

ները, երբ բոլոր բժիշկները կը գտնուէին զինուորական ծառայութեան մէջ: 

Այս ամէնուն հետեւանքը պիտի ըլլար, բնականաբար, վարակիչ ախտ (Jifous)ը 

եւ մահը։ 

Մեռնողներուն օրական թիւը հասաւ 100-160-300, որոնք քաղաքապե-

տութեան սեւ մեռելաբարձերը կը ժողովէին ու կը տանէին….։ Քաղաքացի-

ներն ալ վարակուեցան շուտով, ու կարեւոր թուով կը մեռնէին ամէն օր։ 

Պէտք է առանձինն յիշել, թէ այդ հիւանդութիւնը զինուորներուն մէջ կար 

եւ թերեւս քաղաքին վարակուելուն պատճառներէն մին ալ այդ էր։  

Ինչ որ է, հալէպցիներուն ունեւոր դասակարգը սկսեր էր հեռանալ քա-

ղաքէն ու երթալ Դամասկոս, Պաալպէք եւ Լիբանան: Այն օրը, որ մենք կա-

յարան կը գտնուէինք, կառքերը շարունակ մարդ փոխադրեցին Հալէպէն, 

որոնք օրուան թրէյնով կ՚ուզէին մեկնիլ: Անոնք թերեւս տեղացի եւ արա-

բախօս կայարանի մարդոց եւ զինւորներուն միջոցաւ շուտով կշռել կու տա-

յին իրենց բեռները, կը նստէին վակոններու մէջ, իսկ մեզի համար դուռը 

կեցող զինուորները կ՚ըսէին. «դուք մուհաճիրներ էք. հեռացէ՛ք»: Մինչ հա-

կերը կը տանէինք դռներուն առջեւ: Հրելով մէկդի կը նետէին զանոնք: 

Վայրկեաններ ու ժամեր անցնելով կը հասկնայինք իրենց լռիւ ու խորին 

ատելութեան պատճառը: Անիրաւ մամոնան, որ երբ մտաւ իրենց գրպաննե-

րուն մէջ, թոյլ տուին որ յառաջանանք ներս: Իւրաքանչիւր հակի համար 2 ½ 

դհկն.ը առաջին պահակը գոհ թողուց, բայց երկրորդը, ուրկէ պիտի ա-

ռաջնորդուէինք նժարին քով, անհաշտ աչքով առնելով յիշեալ գումարը աւե-

լին ալ պահանջեց: Չերկարեմ, կշռողն ու նժարէն անդին բեռները փոխադ-

րող եւ կայարանի վճարողն բեռնակիրն ալ պոռալով ըսաւ. «դուք գաղթա-

կան էք, տալու էք», եւ կորզեցին որքան կրնային...։ 

Մեր բոլոր բեռները այժմ (ստիւէն ½ ժամ վերջ կշռուած ու յանձնուած 

էին կայարանի պաշտօնէին, գանձած ըլլալով նաեւ անոնց փոխադրութեան 

գինը (իւրաքանչիւր քիլօ 3 դհկ. ողջ), բայց ոչ հակերուն վրայ տեղէն թուղթ 

փակցուած եւ ոչ ալ ինձ կարմիր թուղթ տրուած, այս միջոցին շոգեկառքի 

զանգակը հնչեց վերջին անգամ ու սկսաւ յառաջանալ։ 

ІІІ  

Սամուէլ էֆ. Պապիկեան, որ քեռայրը ճամբու դնելու համար եկած էր  

կայարան, իբր հալէպցի, խնդրեցի որ երբ իր գոյքերը եւ գործերը կարգադ-
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րէ... եւ եթէ աւելորդ գումար մըն ալ ծախսէ խոստացայ վճարել։  

Փա՜ռք որ ընտանիքիս անդամները նստեցուցեր էի վակոնին մէջ, եւ ես 

էի մնացեր միայն: 

Շոգեկառքը կ’երթար, ինծի համար միակ ճամբան ամէն ճիգով վազելն 

էր թրէյնի ետեւէն: Մոռցեր էի բեռներս. թողուցի զանոնք բախտին (chance) 

եւ ընդ փոյթ վազեցի, ամենավերջին վակոնին երկաթը բռնելով պահ մը սեն-

եակներու պատուհաններէն մերինները փնտռեցի եւ չկրցայ գտնել: Ուզեցի 

նետուիլ խցիկ մը, սակայն մէջինները թող չտուին՝ առարկելով, թէ իրենց 

ընտանիքին չեմ պատկանիր, եւ թէ իրենք նեղն են։ Սոյն պահուն, 30 ժամերէ 

ի վեր քաշած նեղութիւններս աչքիս առջեւ առած կ’ուզէի մահս տեսնել: 

Քահանայութիւնս ի նկատ առնելով կ’ըսէի իւրովի, թէ «հայը կը սիրէ ու կը 

յարգէ իւր կղերը. տէրտէրը, յայտնեմ ինքզինքս թէ քահանայ մըն եմ»: Ներ-

սինները «դուռը բացէք որ տ. հայրը ներս մտնէ» ըսելով տեղ տուին եւ հաս-

կըցայ ի վերջոյ, թէ ատանացիներն էին։ Շոգեկառքը կը սահէր, կ’անցնէր, 

իսկ իմ մտածողութեանս առջեւ կը պատկերանային քիչ յետոյ Դամասկոս 

ունենալիք կարգ մը խեղճութիւններ, որոնց «Թուումն մասանց» հոն կը 

տեսնուի։ Առաջին կայարանին մէջ գտայ մերինները եւ նստայ իրենց քով. 

ամէնքս ալ լռիկ մնջիկ կը նայէինք իրարու: Տղաքը ուրախ էին, իսկ մեծերը 

մտածկոտ… որովհետեւ հոգի մը կը պակսէր մեր մէջէն։ Փութացի, թրէյն ըլ-

լալուն համար կայարաններուն մէջ շատ քիչ միջոց մը մնացինք եւ ընդհա-

նուր ճամբուն վրայ կարծես express կը սուրայինք, չնայելով որ ածուխի չգո-

յութեան պատճառով փայտ կը վառէր Locomotive-ը: Իւրաքանչիւր կայարա-

նին մէջ արդէն կանխաւ պատրաստ ահագին քանակութեամբ փայտեր դիզ-

ուած էին եւ շարունակաբար կու գային շրջականերէն: Կառավարութիւնը 

Օտունճի պէօլիւկիւ անուն կարգ մը զինուորներ յատկացուցած էր այդ 

գործին։ Մութ գիշերուան մէջ ետեւի վակոններէն կ’արժէր դիտել լօքօմօ-

թովին կրակը, որ գնացքին ուղղութեամբ եւ երբեմն հովին՝ կը սփռէր կայ-

ծեր մեծ ու փոքր, որոնք պահ մը ենթադրել կու տային դիտողին, թէ եր-

կինք՝ երկիր է իջեր, սակայն այս տեսարանին հակոտնեայ կողմն ալ լսեցինք 

դժբախտաբար, այդ կայծերէն բռնկած վակոններ, որոնց մէջ լեցուած էին 

գաղթականաց բեռներ՝ վերջին յոյսը տարագրեալին: Գիտեմ եւ տեսեր եմ 

ընտանիքներ, որոնք այդ դառն աղէտին բաժակն ալ խմած, վրայի հագուստ-

ներով էին մնացեր. ի՞նչ թշուարութիւն՜…։ Նոյն օրը երեկոյեան Պաալպէ-

քին առջեւէն կ’անցնէինք: Որքա՜ն ուրախ պիտի ըլլայինք, եթէ կարելի ըլ-

լար գոնէ ցերեկով դիտել հնութեան այդ թանգարանը, որ հնագէտներուն 

համար կը խօսի եւ զբօսասէրներուն հաճոյք կը պատճառէ: Մեզի համար 

չխօսեցաւ ու մենք շարունակեցինք մեր ճամբան։ Լուսին չկար, խորին մու-

թը պատեր էր ամէն կողմ, ինչպէս մեր միտքն ու սիրտը. երբ յայտարարեցին 

թէ Րիագ հասեր ենք եւ պէտք է տեղափոխուինք ուրիշ վակոններու մէջ։ 

Շատ կային շարուած վակոններ, բայց անոնցմէ որուն մէջ պիտի մտնէինք, 

չկար առաջնորդող: Հոս ոեւէ անցորդ մը այս անորոշութեան մէջ կրնայ 
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շուարած վար թողուլ ինքզինք, երթալու ուր որ կ’ուզէ: Մենք հարցնելով 

դժուարաւ գտանք շարքը վակոններուն, որոնք Դամասկոս պիտի երթային: 

Քիչ յետոյ լսելի եղաւ ձայն մը, որ գիշերուան մթութեան մէջ կարծել տուաւ, 

թէ մեր թրէյնին կը պատկանի, ոչ սակայն, որովհետեւ դէպի Լիբանան մեկ-

նող կառախումբն էր որ կը բաժնուէր մեզմէ։ 

Կէս գիշերն անցած էր եւ ահա կը մտնենք ջրարբի ու ծաղկալիր անցքե-

րուն մէջը, տեսնելով նաեւ ծառեր մեծ ու փոքր, կարծես ջրվէժներէն` ջու-

րերը կը հոսէին ձորերու մէջ եւ մենք ձայնը կրնայինք միայն լսել, զուրկ 

մնալով քաղցրիկ տեսարաններէն: Տեղ-տեղ lux-ի լոյսեր կը նշմարուէին, եր-

բեմն մօտ գալով եւ երբեմն հեռանալով մեր կառախումբէն։ Դամասկոսի 

մասին լսեր էի, թէ առատ ջուր ունի եւ գետակներ կը հոսին իր մէջէն, 

դժբախտաբար առանց տեսնել կարենալու ոեւէ մին, հասանք Բստամքա կա-

յարանը, երբ տակաւին 3 ժամեր կային արեւածագին, տեղւոյն փօլիսը իս-

կոյն մօտ գալով յայտնեց. «Գաղթականներդ մի՛ ելնէք, պիտի երթանք տա-

կաւին», եւ իրոք ալ քանի մը վայրկեաններ յետոյ սկսանք յառաջանալ դէպի 

Միտան անուն ուրիշ կայարան մը: Հոն ուրիշ փօլիս մը գալով ըսաւ. «առ 

այժմ գիշեր է եւ ցուրտ, լաւ է որ վակոններու մէջ հանգիստ ընէք, առտուն 

կը ղրկենք ձեզ ուր որ պիտի երթաք»: 

Ճամբորդին համար լաւ էր հասնիլ ժամ առաջ ուր որ մտադիր էր, սա-

կայն մեզի համար չէր այնպէս: Մենք մահկանացուներս տայ գաղթական-

ներս, չնայելով մեր վճարած 22 ս. լիրաներուն, Հալէպէն մինչեւ Դամասկոս, 

չէինք հասարակ ճամբորդներ, այլ կը տարբերէինք ուր որ ալ երթայինք: 

Ոճրագործնե՞ր էինք թէ մահապարտներ, ես ալ շուարած չէի գիտեր թէ ինչ 

էինք: Մեր դէմը միշտ կ’ելնէին ժանտարմայ, Սէվգյաթ միւտիւրիւ, փօլիս, 

քօմիսէր, զինուոր…եւ այլն: Երկրորդ փօլիսին ըսածները մխիթարական 

էին մեզի համար, որովհետեւ առանց անկողնի, ո՞ւր պիտի կրնայինք հան-

գիստ ընել, եթէ ըսէր. «դուրս ելէք եւ հոն պատին քով կեցէք մինչեւ առա-

ւօտ», ինչո՞վ պիտի կրնայինք պաշտպանուիլ եւ պաշտպանել պզտիկները, 

որովհետեւ իբր բեռ յանձնած էինք ամէն ինչ:  

Ուրախութեամբ մնացինք հոն մինչեւ առաւօտ, երբ լըքօմօթիվ մը 

առաջնորդեց դէպի Գըտէմ: Հոն, մեզմէ առաջ հասնող գաղթականներ իրենց 

վակոններուն տակ եւ ոմանք ձիթենիներուն հովանիներուն ներքեւ կը տես-

նուէին ամենուրեք, խեղճ, մերկ, բոպիկ եւ ոմանք անպաշտպան: Մենք ալ, 

առ այժմ, չէինք տարբերեր անոնցմէ, որովհետեւ զուրկ ամէն բանէ քշուե-

ցանք ձիթենիի մը շուքին տակ զինուորի մը գաւազանով, զոր տարբեր ժա-

մանակ կարելի էր ապտակով մը գետնահարել, սակայն հնազանդութիւ՜ն տի-

րող հանգամանքներու: 

 

(Շար. 1) 
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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՆ §ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՇԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ 

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ¦ ՇԱՐՔԻՆ Թ., Ժ. ԵՒ ԺԱ. ՀԱՏՈՐՆԵՐԸ 

Հովանաւորութեամբ եւ օրհնութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկո-

սի, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի հրատարակութեամբ լոյս տե-

սան «Ձայնագրեալ Շարական Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ» շարքին Թ., Ժ. եւ 

ԺԱ. հատորները՝ «Ապաշխարութեան Օրհնութիւններ Եւ Ապաշխարութեան 

Հարցեր Իրենց Սարքերով», «Ալէլուքներ Եւ Թագաւոր Յաւիտեաններ» եւ 

«Կանոն Հանգստեան, Հանգստեան Հարցեր Իրենց Սարքերով Եւ Խաչի Ման-

կունքներ» յաջորդաբար։ 

Հատորներուն խմբագրութիւնը 

կատարած է Գերշ. Տ. Օշական Արք. 

Չոլոյեան, իսկ համակարգչային 

պատրաստութիւնը՝ Բարշ. Սարգիս 

Սրկ. Յովհաննէսեան։  

Սրբազան Հայրը, որ սոյն շար-

քին առաջին երեք հատորներուն 

վրայ աշխատակցած է Հոգելոյս Զա-

րեհ Արք. Ազնաւորեանի գլխաւորութեամբ, գործերուն յառաջաբանին մէջ 

կը ներկայացնէ իւրաքանչիւր հատորին հոգեւոր պատգամն ու բացատրու-

թիւնը, որպէսզի հասկնալի ձեւով ու ապրումով երգուին տուեալ շարական-

ները՝ նշելով, որ նօթագրութիւնները գրի առնուած են Հայ Եկեղեցւոյ եւ ի 

մասնաւորի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան աւանդական երգեցո-

ղութեան համաձայն։ 

Նշենք, որ  շուրջ  300 էջերէ բաղկացած Թ. հատորին մեկենասութիւնը 

կը պատկանի Տ. եւ Տիկ. Տոթք. Տրդատ եւ Սեդա Մանկիկեաններուն, եւ 

դարձեալ շուրջ 300 էջերէ բաղկացած ԺԱ. հատորը կը հրատարակուի շնոր-

հիւ «Ծափիկ Պաղտասարեան» քրիստոնէական դաստիարակութեան հիմնա-

դրամին. իսկ շուրջ 200 էջերէ բաղկացած Ժ. հատորը կը հրատարակուի ի 

յիշատակ Զարեհ Սրբազանին։ 
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ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿԸ 
ՈՒՂՂՈՒԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԿԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀ  

ՍԵՐԺ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻՆ՝ ՏԻԿՆՈՋ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

Մեծայարգ 

Տիար Սերժ Սարգսեան 

Հայաստանի Հանրապետութեան Գ. Նախագահ 

Երեւան 

  

Սիրելի՛ Պրն. Սարգսեան, 

Խոր ցաւով իմացանք Ձեր սիրելի Տիկնոջ՝ Ռիտա Սարգսեանի անժա-

մանակ մահուան գոյժը։ Այս տխուր առիթով Մեր խորազգաց ցաւակցու-

թիւնները կը յայտնենք Ձեզի, Ձեր զաւակներուն ու հարազատներուն։ 

Արդարեւ, Մենք Տիկին Ռիտան անձամբ ճանչնալու առիթը ունեցած 

ենք, զանազան առիթներով Ձեզի հետ Մեր ունեցած հանդիպումներուն ըն-

թացքին, թէ՛ Հայաստանի եւ թէ այստեղ, Անթիլիասի մէջ։ Թէեւ պաշտօնա-

կան հանդիպումներ եղած են անոնք, սակայն, Տիկին Ռիտան խորապէս 

տպաւորած է Մեզ իր ազնուութեամբ ու լրջախոհութեամբ։ Քաջածանօթ 

ենք նաեւ, որ ան կարեւոր նպաստ է բերած մեր ժողովուրդի զաւակներուն՝ 

թէ՛ Հայաստանի եւ թէ Արցախի մէջ իր մատուցած բարեսիրական ու ընկե-

րային ծառայութիւններով։ Ուշագրաւ է նաեւ իր ներդրումը մեր հայրենիքի 

մշակութային կեանքին, յատկապէս երաժշտական մարզէն ներս իր կատա-

րած մշակումներով ու յօրինումներով։ 

Որպէս Հայաստանի Առաջին Տիկին, ան միշտ եղած է Ձեր կողքին, եւ 

անկասկած, բաժնած Ձեր յաջողութիւններն ու մտահոգութիւնները։ Ուստի, 

կրնանք պատկերացնել թէ որքան խոր տխրութեամբ համակուած է Ձեր 

սիրտը սա պահուն, Տիկին Ռիտայի անվերադարձ մեկնումովը այս աշխար-

հէն։ Վստահ ենք, սակայն, որ Ձեր սիրելի Տիկնոջ յիշատակը միշտ վառ պի-

տի մնայ Ձեր եւ Ձեր հարազատներու սրտին, ինչպէս նաեւ մեր ժողովուրդի 

հաւաքական յիշողութեան մէջ։ Կը բաժնենք Ձեր վիշտը եւ կը հայցենք Ամե-

նագութն Աստուծմէ որ Սուրբ Հոգւոյն միջոցաւ, եւ մեզի տուած յարութեան 

յոյսով մխիթարէ ու զօրացնէ Ձեզ։ 

Կ՚աղօթենք առ Ամենաբարին Աստուած, որ երկնային երանական խա-

ղաղութեան մէջ ընդունի հանգուցեալ Ռիտա Սարգսեանի հոգին, եւ Ձեզի 

պարգեւէ քաջառողջութիւն ու հոգեկան անդորրութիւն։ 

Սիրոյ ջերմ ողջունիւ,  

Աղօթարար՝ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

Անթիլիաս, 21 Նոյեմբեր 2020 
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ՏՕՆԱԿԱՆ 

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ Ս. ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ 

ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ ՏՕՆԻՆ ԵՒ ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ 90-ՐԴ ԿՐԹԱԿԱՆ-

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

Աւանդութեան համաձայն, Անթիլիասի Դպրեվանքի ուսումնական-կըր-

թական տարեշրջանի վերամուտը տեղի կ՚ունենայ Թարգմանչաց վարդապե-

տաց տօնին՝ Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տա-

ճարին մէջ՝ մատուցելով հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ, որուն կը 

հանդիսապետէ Ս. Աթոռոյս գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, իսկ 

Պատարագը կը մատուցէ Դպրեվանքի տեսուչը։ 

Արդարեւ, Կիրակի, 11 Հոկտեմբերին, Թարգմանչաց վարդապետաց տօ-

նին, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ պատարագեց եւ յաւուր պատշաճի քա-

րոզեց Դպրեվանքի նորանշանակ տեսուչ` Գերշ. Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան, 

հանդիսապետութեամբ Վեհափառ Հայրապետին։ Սրբազան Հայրը իր քարո-

զը սկսաւ Գէորգ Էմինի «Մեր Այբուբենը» քերթուածէն հատուածով մը եւ 

նշեց, որ հայ ժողովուրդը հաւատաց Ս. Սահակին եւ Ս. Մեսրոպին մեզի 
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կտակած Այբուբենին ինքնութեան կնիք եւ հայ մշակոյթին պահապան ըլլա-

լուն։ Ան ըսաւ, որ Դպրեվանքի 90-րդ տարեշրջանը կը սկսինք տօնին նուիր-

ուած Պատարագով, որպէսզի «Աստուած Դպրեվանք-տունը վերածէ Սելո-

վամի աւազանի եւ ով որ հոն մտնէ Աստուծոյ, ազգին եւ Հայրենիքին ծառա-

յութեան նուիրուի»։ Իր խօսքը ուղղելով սաներուն՝ Սրբազանը ընդգծեց 

որեւէ յաջողութեան մէջ Աստուծոյ կամքն ու օրհնութիւնը տեսնելու հրա-

մայականը եւ ամփոփեց նուիրումով ծառայելու կարեւորութիւնը։ Խօսելով 

թարգմանչաց վարդապետներու մարտահրաւէրներուն մասին, Տեսուչ Սըր-

բազանը զուգահեռներ գծեց ներկայ համաշխարհային տարողութեամբ 

կեանքի դժուար պայմաններուն ու դիտել տուաւ, որ հակառակ անոր «Արամ 

Ա. Վեհափառ Հայրապետին քաջալերանքով ու Կաթողիկոսարանի բարերար-

ներուն մնայուն նեցուկը ունենալով, կը պատրաստուինք քալելու այն ճամ-

բէն, որ մեզի համար պատրաստեցին Թարգմանչաց Վարդապետները»։ Եզ-

րափակելով, Սրբազանը վստահեցուց, որ Դպրեվանքը պիտի շարունակէ իր 

յանձնառու առաքելութիւնը եւ խնդրեց հաւատացեալներէն, որ չդադրին 

Դպրեվանքին համար աղօթելէ, որպէսզի դպրեվանեցիները միշտ լեցուն 

մնան երկնային իմաստութեամբ ու բացուին Ս. Հոգիի շնորհներուն։  

Պատարագի աւարտին, Հայրապետական թափօրը, «Ուրախ լեր» շարա-

կանի երգեցողութեամբ, ուղղուեցաւ Վեհարան, ուր պաշտօնապէս բացումը 

կատարուեցաւ Դպրեվանքի կրթական-ուսումնական 90-րդ տարեշրջանին։ 

Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ հանդիսութիւնը ընթացք 

առաւ Դպրեվանքի քայլերգով, որմէ ետք բացման խօսքով հանդէս եկաւ 

Դպրեվանքի հսկիչներէն Հոգշ. Տ. Գէորգ Աբղ. Գարակէօզեան։ Ան իր խօս-

քին մէջ ըսաւ, որ Դպրեվանքեան կեանքին ու պատմութեան ոսկեայ 90-ամ-

եայ շղթան կազմուած է հոգեմտաւոր, հոգե-ընկերային եւ քրիստոնէական 

բարոյական արժէքներէ, հաւատաւոր աշխատանքէ եւ Աստուած-Դպրեվանք 

սերտ յարաբերութեան սուրբ ու նուիրական գիտակցութեան ամբողջական 

ընթացքէ մը: 

Տեսուչ Սրբազանը խօսք առնելով վկայաբերեց Անթուան Մէյէի հայե-

րուն մասին վկայութիւն մը, ուր հեղինակը կը նշէ հայ ժողովուրդին հին 

ազգ ըլլալն ու գոյատեւելու կամք ունենալը, ու ապա հրաւիրեց Նորին 

Սրբութիւնը՝ փոխանցելու իր Հայրապետական պատգամը։ 

Վեհափառ Հայրապետը վերյիշեցուց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-

ղիկոսութիւնը ընտանիք մըն է, որուն մաս կը կազմենք բոլորս՝ զանազան 

պատասխանատուութիւններով, իսկ այս ընտանիքին մէջ Դպրեվանքը ունի 

իր կարեւոր տեղն ու դերը, որովհետեւ ան սրբազան առաքելութեան կը 

պատրաստէ իր զաւակները։ Հայրապետը յայտնեց, որ այսօր պատերազմի 

մէջ կը գտնուինք երեք ճակատներու վրայ.- Հայաստանի ու Արցախի պատե-

րազմ, տնտեսական պատերազմ եւ պսակաձեւ ժահրի պատերազմ։ Ան Պօղոս 

առաքեալի բառերը մէջբերելով՝ մաղթեց, որ բարւոք պատերազմ եւ շուտա-

բոյթ աւարտ ունենան այս պատերազմները։ «Մՠձտ ճջյբո ՠժՠխՠռզ, ՜հո 
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ՠջՠտ յ՜պՠջ՜ակձՠջճսձ ՜շ՜նզձ ՞զթզձ չջ՜հ ժգ ՞պձճսզձտ՚ կՠջ թ՜շ՜-

հ՜ժ՜ձ ՜շ՜տՠէճսդՠ՜կ՝։ Ի՝ջՠս ՠժՠխՠռզ կՠձտ կզղպ եճխճչճսջ՟զձ իՠպ 

ճս ժճխտզձ ՠխ՜թ ՠձտ ՠս կ՜ոձ՜ժզռ՚ ՜ձճջ ժՠ՜ձտզ ՠէՠսբնձՠջճսձ, ռ՜սզձ, 

պ՜շ՜յ՜ձտզձ ճս հ՜նճխճսդՠ՜ձռ», նշեց ան եւ շարունակեց՝ ըսելով, որ 

եկեղեցին ու ժողովուրդը տարբեր իրականութիւններ չեն եւ անոնց միջեւ 

անջատման գիծեր ու սահմաններ գոյութիւն չեն կրնար ունենալ։  

Շեշտելով Դպրեվանքին դարաւոր առաքելութիւնը՝ Հայրապետը ըսաւ, 

որ «Դյջՠչ՜ձտզ ո՜ձՠջգ ժջդ՜ժ՜ձ թջ՜՞զջձՠջճս ՟՜ո՜ս՜ձ՟կ՜ձ ժճխ-

տզձ ՜շ՜նզձ իՠջդզձ ժգ ոպ՜ձ՜ձ իճ՞ՠկպ՜սճջ ժ՜ակ՜սճջճսկ, ճջ ՠժՠխՠ-

ռզբձ ժգ ոժոզ ՠս ՠժՠխՠռզճչ ժգ չՠջն՜ձ՜հ՚ ա՜հձ եճխճչճսջ՟զձ պ՜ձՠէճս 

հ՜ձլձ՜շճսդՠ՜կ՝»։ Այս առիթով ան ողջունեց նորակազմ տեսչութիւնը եւ 

յորդորեց, որ տեսչութիւնն ու ուսուցչական կազմը, նոյն այս մարդակեր-

տումի առաքելութիւնը ունենալով իբրեւ տեսլական, բարձրագոյն աստի-

ճանի նախանձախնդրութեամբ ու յանձնառութեամբ կատարեն իրենց վըս-

տահուած ծանր պարտաւորութիւնը։ 

Նորին Սրբութիւնը իր պատգամը աւարտեց աղօթելով, որ Աստուած Իր 

երկնային շնորհներով պայծառակերպէ Դպրեվանքի աշակերտութեան, տես-

չական ու ուսուցչական կազմերուն կամքն ու աշխատանքը, օրհնէ հայ ժողո-

վուրդի զաւակները եւ հայոց բանակի քաջարի զինուորները։  

Յայտնենք, որ բացման հանդիսութեան ընթացքին նաեւ տեղի ունեցաւ 

աւետարանական ընթերցում եւ շարականներու երգեցողութիւն՝ դպրեվա-

նեցիներուն կատարողութեամբ։ 

Հանդիսութիւնը իր աւարտին հասաւ Հայրապետական մաղթերգով եւ 

«Կիլիկիա» քայլերգի միաբերան երգեցողութեամբ։ 
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ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  

«ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԱՍՊԵՏ»Ի ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ  

ՅԵՏ ՄԱՀՈՒ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆԸ 

Ուրբաթ, 16 Հոկտեմբեր 2020-ին, 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Կի-

լիկեան Ասպետ»ի շքանշանով յետ մահու 

պարգեւատրեց Դոկտ. Յարութիւն Սամ-

ուէլեանը: 

Հանգուցեալը երկար տարիներ Լիբա-

նանի Կեդրոնական Դրամատան փոխ կա-

ռավարիչը եղած է՝ հայ համայնքը ներ-

կայացնելով, ինչպէս նաեւ Լիբանանի հա-

յութեան կեանքէն ներս ստանձնած է զա-

նազան պատասխանատու պաշտօններ: 
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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 նկա-

րագիրով 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, պայ-

մաններու 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, ժո-

ղովըրդական հաւաքներով զանազան շրջաններու մէջ տօնախմբուեցաւ 

Դպրեվանքի 90-ամեակը: Յառաջիկային, եթէ պայմանները ներեն, այլ թե-

մերու մէջ եւս պիտի նշուի Դպրեվանքի 90-ամեակը: 

Վստահ ենք, որ իւրաքանչիւր հայ կը գիտակցի, թէ Սփիւռքի տարած-

քին, մանաւանդ Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք, մարդուժի պատրաստու-

թեան մէջ որքա՜ն վճռական դեր ունեցած է Դպրեվանքը: Նոյն այս գի-

տակցութեամբ ու ոգիով, ան կը շարունակէ մարդու պատրաստութեան 

սըրբազան առաքելութիւնը։  

«Հասկ»ի էջերուն վրայ յաջորդաբար լոյս պիտի տեսնեն Դպրեվանքի 

90-ամեակին նուիրուած յօդուածներ։ 

§ԿԻԼԻԿԻԱ Ո՜ՒՐ, ԱՆԹԻԼԻԱ՛Ս ՈՒՐ...¦ 

13 Օգոստոս, 1930, Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոս Կիւլէսէրեան (1928 

կ’ընտրուի որպէս Աթոռակից, սակայն օծումը կը կատարուի 1931-ին), Ան-

թիլիասի հողին վրայ ոտք կոխող Կիլիկեան առաջին միաբաններէն մէկը, 

այսպէս կը գրէր իր անձնական օրագրութեան մէջ: Յուզիչ սակայն նոյն պա-

հուն յուսադրիչ խօսք մը... «Կիլիկիա ո՜ւր, Անթիլիա՛ս ուր...»:  

Ճիշդ է, դժուար էր բաղդատականը Բաբգէն Աթոռակից Կաթողիկոսին 

համար, Սիսի փառաւոր ու դարաւոր Սուրբ Աթոռի նստավայր Կաթողիկո-

սարանի ժայռահաստատ բարձրունքին վրայ տեսած ըլլալով Մեծի Տանն Կի-

լիկիոյ Կաթողիկոսութեան կաթողիկոսարանը, տարիներու իր թափառա-

կան վիճակէն ետք՝ հիմա զայն տեսնել Լիբանանի արուարձաններէն ծովե-
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զերեայ ու աւազեայ ափերուն վրայ, Անթիլիաս կոչուող՝ գետակի մը առուին 

կողքին հաստատուելու պատրաստուող...:  

Ժայռահաստատ էր եւ անկումի ոչ մէկ պատճառ ունէր Սիսի Աթոռի  

պատմական նստավայրը, սակայն ո՜վ կրնար կանխատեսել բիրտ ու բռնի դա-

տարկումի հրահանգը, որ թափառիկ վիճակի մէջ գաղթի ճիրաններուն պիտի 

մատնէր առաքելաշաւիղ ու առաքելահիմն Սուրբ Աթոռը Կիլիկեան եւ անոր 

ծերունազարդ ու ալեհեր հովուապետը՝ Սահակ Բ. Կթղ. Խապայեանը: 

«Կիլիկիա ո՜ւր, Անթիլիա՛ս ուր...», պատմական ժառանգ մը յիշողութե-

նէն սրբել դիւրին բան չէ, մանաւանդ եթէ անիկա հաւատքի ու սրբութեան 

ժառանգութիւն է: Անփոխարինելի էր հոգելոյս Բաբգէն Աթոռակից Կաթո-

ղիկոս Կիւլէսէրեանին համար երկու վայրերուն արժէքը: Սակայն, իր յու-

զումնաբոյր այս խօսքին մէջ կայ նաեւ կարօտ:  

«Կիլիկիա ո՜ւր, Անթիլիա՛ս ուր...», աշխարհագրական դիրքով Կիլիկեան 

ամրապինդ սարերու վրայ հաստատուած կաթողիկոսարանը, այժմ իր առա-

քելութիւնը պիտի շարունակէր աւելի դժուար պայմաններու մէջ, լեռնա-

շղթաներու պաշտպանութենէն զերծ, օտար ազգի մը հողերուն վրայ, զանա-

զան կրօնքներով շրջապատուած միջավայրի մը մէջ, քաղաքական տարբեր 

փորձառութիւն ու պատմութիւն ունեցող երկրի մը մէջ, ուր թափառական 

հայը իր հոգեւոր մշակներուն պիտի դառնար իր բոլոր կարիքներուն համար:  

«Կիլիկիա ո՜ւր, Անթիլիա՛ս ուր...», միայն բաղդատութիւն ու կարօտ չէ, 

այլ հաւատարմութեան եւ հովութեան մտահոգութիւն կը բուրէ այս արտա-

յայտութիւնը, որովհետեւ Սահակ Կաթողիկոսին նման, Աթոռակից Կաթո-

ղիկո’սը եւս մտահոգ էր Կիլիկիոյ կալուածով ու սփիւռքի թափառական ժո-

ղովուրդի անտէր վիճակով: Աննկարագրելի է յուզումը այս կարճ՝ սակայն 

խորիմաց արտայայտութեան ետին: 

Բարձր էին ակնկալութիւնները: Ո՞վ որբանոց եւ դպրոց բանալու պիտի 

ձեռնարկէր: Ուրկէ՞ պիտի գային ուսուցիչներ, հոգեւորականներ եւ հովու-

թիւն ընող մշակներ, որ ժողովուրդի կարիքները լրացուէին օտար այս ափե-

րուն վրայ: Ցեղասպանութեան եւ տեղահանութեան վէրքերը չէին թարման-

ուէր, մինչեւ այն ատեն, երբ ժողովուրդի մտահոգութեանց հագեցում չէր 

տրուէր գործնական ձեւերով: 

Երջանկայիշատակ Սահակ Բ. Խապայեան Կաթողիկոս՝ տառապակոծ 

հովուապետը տարագրեալ հայ ժողովուրդին, երջանկայիշատակ Բաբգէն Ա. 

Կիւլէսէրեան Աթոռակից Կաթողիկոս՝ տեսլական ունեցող սակայն ի վերին 

Երուսաղէմ կանուխ կանչուած Հայրապետը, եւ Շահէ Ծ. Վրդ. Գասպարեան՝ 

ուսեալ եւ ուսումի նկատմամբ յարգանք ունեցող եւ սփիւռքին մարդուժ 

պատրաստելու համար պաշտօնի կանչուած միաբանը, երեքով ձեռնարկե-

ցին դպրանոցի մը ստեղծման, որ հայ ժողովուրդը հոգեւոր, կրթական, մշա-

կութային եւ ազգային բոլոր երեսներով լքուած չմնայ սփիւռքի մէջ:  

Ահա այսպէս ծնունդ առաւ Դպրեվանքը, 1930 թուականին, Անթիլիասի 

մայրավանքին մէջ: Բոլորին սէրն ու համակրանքը վայելող այս հաստատու-
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թիւնը քաղցր լուծ մը ունէր, որ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ մարդակերտում ի 

խնդիր ազգապահպանման եւ ազգաշինութեան: Կիլիկեան դիմագիծը պահ-

պանելու եւ աւանդութիւնները չկորսնցնելու իրենց ճիգերուն մէջ, Դպրե-

վանքի հիմնադիր երրորդութիւնը Կիլիկեան տեսլականով ուսուցանեց սանե-

րուն, որոնք դարձան ապագայ հոգեւոր ու ազգային մշակները սփիւռքի եւ 

պատմութեան էջերուն մէջ կը յիշուին որպէս տիտաններ եւ ռահվիրաներ: 

Ահաւասիկ իննը տասնամեակ ետք, երբ հաշուեարդարի կը նստինք 

պատմութեան դիմաց, կը տեսնենք ոգիին ու ոճին հարազատութիւնը Խա-

պայեան, Կիւլէսէրեան եւ Գասպարեան երրորդութեան տեսլականին ու յոյ-

սերուն: Իննը տասնամեակ շարունակ Դպրեվանքը հաւատարիմ մնաց իր 

առաքելութեան, եւ շարունակեց հետապնդել նոյն նպատակները. ձրիօրէն 

ուսում ջամբել սփիւռքի բոլոր երկիրներէն եկող Հայորդիներուն, զանոնք 

պատրաստել ապագային ժողովուրդի զանազան կարիքները հոգալու: Դպրե-

վանեցին պիտի զինուէր Հայու պարկեշտ նկարագրով, պապենական ոգիով, 

տոգորուած հայրենիքի սիրով, ուխտած Հաւատքի ու եկեղեցւոյ նուիրեալ 

ծառայութիւն եւ շատ աւելին: 

Իննը տասնամեակ ետք, հաւանաբար բարձր համարձակութիւն նկատուի 

մեր խօսքը, սակայն հաշուեարդարի արդար արդիւնքը որպէս պատնէշ 

ունենալով, արդար ինքնվստահութեամբ կրնանք ըսել, թէ հիմնադիր երրոր-

դութեան յոյսերը ի թերեւ չեն ելած: Դպրեվանքը ապրեցաւ ու տակաւին 

կ’ապրի Կիւլէսէրեան Աթոռակից Կաթողիկոսին մտահոգութիւնները, եւ 

անոնց հաւատարիմ մնալով իր ուսերուն վրայ կը կրէ հայակերտման ու մար-

դակերտման հրամայականը, որպէսզի ծառայէ սփիւռքի բոլոր կարիքներուն: 

1930 ո՜ւր, 2020 ուր: Սոսկ հաշուեկան կամ թուային տարբերութիւն չէ 

որ կը մտաբերուի, այլ անսպառ ու անշահախնդիր, եկեղեցանուէր ու բոլո-

րանուէր ծառայութեան տարիներ, հանգրուաններ ու դէպքեր: Միայն ծա-

ռայութեան տարիներու թիւի մասին չէ որ կը խօսուի, այլ տարիներուն մէջ 

ամփոփուած որակաւոր մարդոց բերած անբաղդատելի’ ծառայութեան: 

1930 ո՜ւր, 2020 ուր: Ոչ թէ հպարտութեամբ ըսելու, թէ որքան զարգա-

ցած ու յառաջդիմած է Դպրեվանքը իննը տասնամեակներու ընթացքին, այլ 

իննը տասնամեակի ընթացքին ժառանգ մը պահած ըլլալու խոնարհ զուար-

ճութիւնը յայտարարելու եւ հինը պահելու կողքին նոր գագաթներ նուա-

ճած ըլլալու իրկանութիւնը հաստատելու:  

1930 ո՜ւր, 2020 ուր: Ոչ թէ սոսկ իննը տասնամեակ բոլորած ըլլալը նշե-

լու եւ յիշելու, այլ յիշեցնելու թէ իննը տանսամեակի բովանդակալից սպա-

սաւորութիւնը Աստուծոյ տան եւ հայ ազգին՝ արդար հպարտութիւն մը կը 

ներշնչէ իւրաքանչիւր Դպրեվանեցիի: 

Ո՜վ երանելիներ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, հանգիստ 

ննջեցէք եւ վստահ եղէք, որ տակաւին բազո՜ւմ տասնամեակներ պիտի բո-

լորէ Դպրեվանքը եւ պիտի շարունակէ սփիւռքը լուսաւորող փարոսի դերա-

կատարութեամբ անմառ մնալ տիւ ու գիշեր, հսկելու եկեղեցապահպան ու 
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մշակութանուէր բոլոր աշխատանքներուն, որպէսզի զօրանայ ու գոյատեւէ 

Հայ Քրիստոնեայ սփիւռքը, որուն կեդրոնն է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-

ղիկոսութիւնը եւ անոր սիրտը՝ Դպրեվանքը: 

 
ՊՕՂՈՍ ՎՐԴ. ԹԻՆՔՃԵԱՆ 

     

ՏԻՐՈՋ ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒՆ ՏՈ՛ՒՆՆ Է ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ․ 
ՔՈ՛Ւ ՏՈՒՆԴ Է ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ 

Զաւակ մը Դպրեվանքին նուիրել, Տիրոջ նուիրել կը նշանակէ: Զաւակ 

մը Տուն-Դպրեվանքին նուիրել, Տիրոջ տան նուիրել կը նշանակէ: Երբ ծնող-

ներ իրենց զաւակները Դպրեվանքին կը նուիրեն, անոր մէջ Տիրոջ հանդէպ 

վստահութեան արտայայտութիւն կը ցուցաբերեն: Երբ մայրեր իրենց զա-

ւակները Դպրեվանքին կը նուիրեն, ինծի կը յիշեցնեն Մատթէոսի Աւետա-

րանի 20-րդ գլխու, 20-րդ համարի դրուագը, այլ խօսքով Զեբեդէոսի որդի-

ներուն մօր խնդրանքը, երբ «իր զաւակներուն հետ մօտեցաւ Յիսուսի եւ 

ծունկի գալով անկէ բան մը կը խնդրէր»: 

– Ի՞նչ էր մօր խնդրանքը: 

– «Խոստացիր, որ իմ այս երկու զաւակներս քու արքայութեանդ մէջ 

մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ պիտի նստին»: 

Սիրելի՛ մայրեր, երբ Դպրեվանքին կը նուիրէք ձեր զաւակները՝ դո՛ւք 

անուղղակի կերպով նոյն խնդրանքն է որ կը կատարէք Քրիստոսի: Վստա-

հաբար, որ անտարբեր չէք ձեր զաւակներուն նկատմամբ: Վստահաբար, դո՛ւք 

ալ պիտի ուզէք, որ ձեր զաւակները «Տիրոջ աջ եւ ձախ կողմերը նստին»:  

Դպրեվանքը 12 տարեկան պատանիին կը սորվեցնէ, թէ ինչպէս կրնայ 

Տիրոջ աջ եւ ձախ կողմը նստիլ եւ մանաւանդ ինչպէս առաջնորդել ուրիշ-

ները, որ անոնք եւս Տիրոջ կողքին նստին: Առաջնորդեցէ՛ք ձեր զաւակները 

Դպրեվանք, որպէսզի ձեր զաւակները իրենց կարգին ուրիշները առաջնոր-

դեն Տիրոջ աջ եւ ձախ կողմ նստելու:  

Գիտէի՞ք, թէ... 

Դպրեվանքը «լեռն է այլակերպութեան» (հմմտ. Մտ 17.1-13). պատանի-

ներ կը բարձրանան այդ լեռը եւ այլակերպուած դուրս կու գան անկէ: Այսին-

քըն, անոնց մտահորիզոնը, մտածելակերպն ու մօտեցման ձեւը ամբողջովին 

կ’այլակերպուի ու անոնք կը դառնան նոր մարդ՝ ճշմարիտ մարդ:  

Դպրեվանքը «Սուրբ Հոգիի տաճարն է» (հմմտ. Ա.Կր 3.16). իւրաքանչիւր 

դպրեվանեցի կ’աճի այդ տաճարին մէջ եւ այդ տաճարին մէջ ներշնչուելով 
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կը դառնայ դեսպանը Աստուծոյ: Մեր զաւակներուն հարստութիւնը Դպրե-

վանքին մէջ թող ըլլայ, որպէսզի անոնց սիրտը ըլլայ Տիրոջ Տաճարին մէջ 

(հմմտ. Մտ 6.21): 

Դպրեվանքը լոյսն է կեանքին. երբ մարդիկ իրենց կեանքի մութ օրերուն 

չեն գիտեր թէ ինչ պէտք է ընեն, դպրեվանեցին այս տան մէջ կը սորվի, մար-

դոց ցոյց տալ, որ «իւրաքանչիւր ամպէ ետք ծիածան գոյութիւն ունի»:  

Դպրեվանքը «Վերնատունն է քրիստոնէութեան» (հմմտ. Գրծ. 2.1-4). իւ-

րաքանչիւր դպրեվանեցի կը ճանչնայ իր աստուածային շնորհքը ու այս վեր-

նատան մէջ կը սկսի ինքզինք զարգացնել, որպէսզի կարենայ ապագային օգ-

տակար դառնալ իր ազգին, եկեղեցիին ու հայրենիքին: 

Դպրեվանքը կեդրոնն է «ծանի՛ր զքեզ»ին. իւրաքանչիւր դպրեվանեցի կը 

սորվի, թէ ինչպէս պէտք է ինքզինք ճանչնայ, որպէսզի ինքնաճանաչողու-

թեամբ կարողանայ զԱստուած ճանչնալ: 

Դպրեվանքը աւազանն է վերածնունդի. իւրաքանչիւր դպրեվանեցի նո՛ր 

մարդ դառնալով, կը վերածնի Դպրեվանքի աւազանէն, եւ իր հետ ծնունդ 

կու տայ նորանոր սերունդներու: 

Դպրեվանքը «աղօթավայր Գեթսեմանին է մարդկութեան» (հմմտ. Մտ 

26.36-46). երբ աշխարհը ամբողջ խռովեալ իրավիճակի մէջ կը գտնուի, ու-

րեմն իւրաքանչիւր դպրեվանեցի կ’աղօթէ. «աշխարհիս խաղաղութիւն եւ 

հիւանդաց բժշկութիւն» սրտաճմլիկ աղօթքը: Եթէ տակաւին աշխարհը կը 

գոյատեւէ, քանի դեռ աղօթող մարդիկ գոյութիւն ունին: 

Դպրեվանքը համալսարանն է Քրիստոսի. Իւրաքանչիւր դպրեվանեցի 

Քրիստոսի համալսարանէն ներս կ’աճի, հասակ կ’առնէ կը մեծնայ ու վերջա-

պէս Քրիստոսի սիրոյ եւ ծառայութեան եզակի վկայականով կը վկայուի:  

Կ’ուզե՞նք մեր զաւակը օր մը դառնայ առաջնորդը մարդկութեան. միակ 

ճամբան Դպրեվանքն է:  

Կ’ուզե՞նք օր մը մեր զաւակը դառնայ քարոզիչը Քրիստոսի Աւետարա-

նին. Դպրեվանքը ի՛նք պիտի պատրաստէ մեր զաւակը այդ կոչումին:  

«Ձեր մէջ կա՞յ հայր մը, որուն զաւակը հաց ուզէ եւ ինք քար տայ անոր, 

եւ կամ օձ տայ՝ երբ զաւակը ձուկ խնդրէ» (Մտ 7.9), բնականաբար՝ ո՛չ: 

Ուրեմն, մեր զաւակին տանք լաւագոյն ձուկը, որ Դպրեվանքն է:  

Մեր զաւակին ցանկանք լաւագոյնը, եւ ոչ միայն ցանկանք, այլեւ տա՛նք: 

Ուստի, Դպրեվանքի՛ն տանք, որպէսզի Դպրեվանքը լաւագոյնս վերադարձնէ 

մեզի: Աշխարհէն կու գանք աշխարհիկ, սակայն աշխարհին կը վերադառ-

նանք երկնային արժէքներով ուռճացած: Ահաւասիկ, այս է առաքելութիւնը 

Դպրեվանքին: Եթէ կը վստահիք անոր առաքելութեան, ուրեմն ձեր զաւակ-

ները պիտի կարողանան «Տիրոջ աջ եւ ձախ կողմերը նստիլ»:  

Մի՛ զրկէք ձեր զաւակները Տիրոջ մօտ նստելու երանութենէն, որովհե-

տեւ արժանի են Տիրոջ մօտ նստելու: 

 
ԱՒԵՏԻՔ ԱԲՂ. ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 
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ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ԿԵԱՆՔԸ 

ԴՊՐԵՎԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ 

90-ՐԴ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ  

ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԺՈՂՈՎ 

Երկուշաբթի, 5 Հոկտեմբերի առաւօտուն, Դպրեվանքի «Բրաբիոն Տու-

մանեան» հանդիսասրահին մէջ, տեղի ունեցաւ 2020-2021 ուսումնակրթա-

կան տարեշրջանի ուսուցչական առաջին ժողովը, որուն նախագահեց Դպրե-

վանքի ուսուցչապետ` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս։Ժողովը սկիզբ ա-

ռաւ Տէրունական աղօթքով։ Ապա, Վեհափառ Հայրապետը իր պատգամը եւ 

ցուցմունքները փոխանցեց ուսուցչական կազմին եւ իր հայրական խօսքին 

մէջ կարեւորութեամբ անդրադարձաւ Դպրեվանքի հոգեմտաւոր եւ ծառա-

յասիրական առաքելութեան մասին: Դպրեվանքի Տեսուչ Գերշ. Տ. Մեղրիկ 

Եպս. Բարիքեան ներկայացուց աշակերտութեան ընդհանուր պատկերը եւ 

կրթական ծրագիրի մանրամասնութիւնները: Լսելէ ետք ուսուցիչներուն ա-

ռաջարկները, ան յաջող եւ արդիւնաւէտ տարեշրջան մը մաղթեց բոլորին:  
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ԴՊՐԵՎԱՆԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ  

ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻ ՁԵՌԱԳՐԱՏԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՆ 

Շաբաթ, 24 Հոկտեմբերի առաւօտուն, Դպրեվանքի եւ Մեծի Տանն Կի-

լիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մատենադարանի Տեսչութեանց համատեղ տնօ-

րինումով, Դպրեվանքի Սարկաւագները ուղղուեցան Մայրավանք: Այնտեղ, 

Դպրեվանեցիներ օգտակար դարձան մատենադարանի Տեսուչ Գերշ. Տ. Շա-

հան Արք. Սարգիսեանի եւ օգնական պատասխանատու Հոգշ. Տ. Անդրանիկ 

Աբղ. Քիւրիւմեանին՝ մատենադարանի ձեռագրատան բաժնի դասաւորումի 

աշխատանքին: 
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ՄԻՋ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ 
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ 

20-22 Հոկտեմբերին առցանց տեղի ունեցաւ Եկեղեցական Ընտանիքներու 

Քարտուղարներու Համագումարին (Conference of Secretaries օf Christian World 

Communions) տարեկան ժողովը, որուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թիւնը ներկայացուց՝ միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց բաժանմունքի վարիչ 

Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեանը։  

Հայր Սուրբը ժողովականներուն ներկայացուց Կաթողիկոսութեան միջ-

եկեղեցական ծիրին առնչուած նախաձեռնութիւնները, մարտահրաւէրները եւ 

ապագայի ծրագիրները։ Ան խօսեցաւ Լիբանանի մէջ եւ ի մասնաւորի լիբանա-

նահայ գաղութին մօտ Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումին հետեւանքով 

ստեղծուած կացութեան մասին, ինչպէս նաեւ շուրջ ամիսէ մը ի վեր Արցախի 

դէմ Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի սկսած պատերազմին մասին, եւ անոնցմէ 

խնդրեց, որ իրենց աղօթքներուն մէջ յիշեն հայ ազգը։  

ԱՆԿԼԻՔԱՆ-ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ 
ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆ 

Երեքշաբթի, 27 Հոկտեմբերին, Անկլիքան-Արեւելեան Ուղղափառ (ոչ-քաղ-

կեդոնական) Եկեղեցիներու Աստուածաբանական Երկխօսութեան Միջազգային 

Յանձնախումբը իր այս տարուան ժողովը առցանց գումարեց՝ մեկնելով «քորո-

նա» ժահրին ստեղծած կացութենէն։ Յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութեան սոյն ժողովին մասնակցեցան՝ Կաթողիկոսարանի միջ-եկեղեցական յա-

րաբերութեան բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեանն ու քրիս-

տոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. 

Սարգիսեանը։ 

Իր ներկայացումին մէջ, Հայր Հրանդը նշեց, որ «քորոնա» ժահրի համա-

ճարակին կողքին, Կաթողիկոսութեան առջեւ բացուած է այլ մարտահրաւէր-

ներ՝ Պէյրութի նաւահանգիստի պայթում, որուն հետեւանքով Լիբանանի հայ 

գաղութը մեծ վնասներ կրեց, եւ շուրջ ամիս մը առաջ Արցախի վրայ թուրք-

ազերիական պատերազմ։ Հայր Սուրբը յանձնախումբի անդամներուն մանրա-

մասնօրէն ներկայացուց Արցախեան գոյապայքարը եւ անոնցմէ խնդրեց, որ 

իրենց աղօթքներուն մէջ յիշեն Հայ Եկեղեցին, ազգն ու զինուորները։ 

Աւարտին, Հայր Զարեհը կատարեց ժողովի փակման աղօթքը եւ «Տէր ողոր-

մեայ»ի երգեցողութեամբ ժողովականները խաղաղութիւն ու անդորրութիւն 

մաղթեցին Արցախին, Հայաստանին եւ աշխարհին։  
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ՄԻՋ-ԿՐՕՆԱԿԱՆ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ 

G20 ՄԻՋ-ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ՝  

ՈՐՊԷՍ ԳԼԽԱՒՈՐ ԴԱՍԱԽՕՍ 

13-17 Հոկտեմբերին, միջ-կրօնական միջազգային համագումար մը տեղի 

ունեցաւ՝ Սէուտական Արաբիոյ մէջ գումարուելիք G20-ի օրակարգի հարցե-

րու քննարկման յատկացուած: Յայտնենք, որ վերջին տարիներուն G20-ի 

հանդիպումներու առընթեր միջ-կրօնական համագումարներ տեղի կ’ունե-

նան՝ պարզելու կրօններու ու քաղաքացիական կազմակերպութիւններու հա-

յեցակէտերը G20-ի կողմէ քննարկուելիք հարցերու շուրջ: Այս անգամ յիշ-

եալ համագումարը կազմակերպուած էր չորս միջազգային կազմակերպու-

թիւններու կողմէ.-Ապտալլահ Բ. Թագաւորի հիմնած միջ-կրօնական ու 

մշակութային կեդրոն (KAICID), G20 միջ-կրօնական Ֆորում (G20 interfaith 

forum), Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան քաղաքակրթութիւններու 

երկխօսութեան բաժանմունք (UNAOC) եւ հանրային հիւանդութեանց կան-

խարգիլման կեդրոն (NCIRD): 

G20 պետական ղեկավարներու 2019-ի տարեկան համագումարը տեղի 

ունեցած էր Օսաքայի (Ճափոն) մէջ: Այս տարի տեղի  ունեցաւ Ռիատի 

(Սէուտական Արաբիա) մէջ 21-22 Նոյեմբերին: 

Համագումարը տեղի ունեցաւ առցանց: Անոր մասնակցեցան աւելի քան 

300 քաղաքացիական, հասարակական ու կրօնական կազմակերպութիւններ, 

նաեւ միջազգային համբաւ վայելող փորձագէտներ ու մասնագէտներ: Հա-

մագումարը չորս գլխաւոր բաժիններէ բաղկացած էր, եւ իւրաքանչիւր օր 

յատկացուած էր մէկ բաժնի նիւթերու ներկայացման ու քննարկման. 1) «Քո-

րոնա» ժահրը ու անոր հետեւանքները չէզոքացնելու միջոցները, 2) Կնոջ, 

երիտասարդութեան, գաղթականներուն, ցեղապաշտութեան, աղքատութեան, 

դաստիարակութեան առնչուած հարցեր, 3) կենսոլորտային, մարդկային իրա-

ւանց, կրօնական, ազատութեան, ինքնորոշման հետ աղերս ունեցող խնդիր-

ներ, 4) կրօնի դերը ընկերութիւնը յուզող հարցերու լուծման գծով:  

Վեհափառ Հայրապետը հրաւիրուած էր որպէս գլխաւոր դասախօս չոր-

րորդ բաժնին: Իր խօսքին սկիզբը Նորին Սրբութիւնը շեշտեց, թէ «Ճզղ՟ մբ 

ժջրձզ ՟ՠջգ ո՜իկ՜ձ՜վ՜ժՠէ ոճոժ պ՜՞ձ՜յզ էճսթկ՜ձ ղջն՜՞զթբձ ձՠջո, 
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՜հէ ա՜հձ ՜ձիջ՜եՠղպ բ պՠոձՠէ ՜շ՜նզձ իՠջդզձ պ՜՞ձ՜յզ ժ՜ձը՜ջ՞զէ-

կ՜ձ կբն: Հճո ժգ ժ՜հ՜ձ՜հ ժջրձզ ՠա՜ժզ ՟ՠջգ։ Կ՜ձը՜ջ՞զէկ՜ձ ճս էճսթ-

կ՜ձ ՜ղը՜պ՜ձտձՠջգ ի՜ջժ բ ՜ջեՠսճջՠէ ճս զջ՜՞ճջթՠէ ձճհձ ղջն՜՞զթբձ 

ձՠջո, ճջյբո ազջ՜ջ ՜կ՝ճխն՜ռձճխ կրպՠռճսկձՠջ»: 

Այս ընդհանուր խորքին վրայ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, թէ «Աձիջ՜-

եՠղպ բ հոպ՜ժ ա՜ձ՜ա՜ձճսդզսձ կգ ՟ձՠէ ՝ձճսդՠ՜ձ իՠպ ՜խՠջո ճսձՠռճխ 

պ՜՞ձ՜յձՠջճսձ (րջզձ՜ժ՚ ՠջժջ՜ղ՜ջե), ճջճձռ յ՜պծ՜շգ կ՜ջ՟գ մբ, ՠս 

կ՜ջ՟ճս ՜շձմճս՜թ պ՜՞ձ՜յձՠջճսձ (րջզձ՜ժ՚ ժՠձոճէճջպ՜հզձ ի՜ջռՠջ 

ճս յ՜պՠջ՜ակձՠջ), ճջճձռ յ՜պծ՜շգ կ՜ջ՟ձ բ: Կջրձզձ զսջ՜հ՜պճսժ ՟ՠ-

ջգ ՜ձիջ՜եՠղպ բ տձձ՜ջժՠէ պճսՠ՜է պ՜՞ձ՜յզ ՝ձճհդզ էճհոզձ պ՜ժ»:  

Տագնապ մը կանխարգիլելու գծով Վեհափառ Հայրապետը հետեւեալ երկու 

օրինակները թուեց.- Առաջին, բժշկական գիտութեանց համաձայն կարելի է 

շարք մը հիւանդութիւններու առաջքը առնել մեր ապրելակերպը փոխելով: 

Երկրորդ, ընկերութիւնը դիմագրաւող շարք մը տագնապները կանխելը 

կարելի է արդարութիւն հաստատելով կամ ժողովուրդներու ինքնորոշման 

իրաւունքը ճանչնալով եւ կամ մարդկային իրաւունքները յարգելով:  

Խօսելով տագնապներու լուծման կրօնին բերելիք նպաստին մասին, 

Վեհափառ Հայրապետը այդ դերը ճշդեց հետեւեալ պարտաւորութիւնները 



ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ¨ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020 Ð²êÎ 545 

 

մատնանշելով.- նախազգուշական միջոցներու կենսական կարեւորութիւնը 

յիշեցնելով պատասխանատուներուն եւ ընդհանրապէս ընկերութեան, աշ-

խատելով արդարութեան վրայ հիմնուած խաղաղութեան համար, բարոյա-

կան արժէքներու կարեւորութիւնը շեշտելով, ընկերութեան մէջ գործող կա-

ռոյցներուն հետ գործակցութեան գործընթացքներ հաստատելով, հասարա-

կական ընկերութեան տեղեկութիւն ու մարդուժ տրամադրելով, ընկերու-

թիւնը դաստիարակութեան ու ինքնագիտակցութեան մղող նախաձեռնու-

թիւններու դիմելով, կարիքաւորներուն ընկերատնտեսական օժանդակու-

թիւն կատարելով: 

Այս ծիրէն ներս Նորին Սրբութիւնը երկու օրինակներ յիշեցուց.- Առա-

ջին, անդրադառնալով «Քորոնա» ժահրի տագնապին ըսաւ, թէ «Նճհձզոժ 

կՠթ ՜ա՞ՠջ ճս ՝եղժ՜ժ՜ձ ՝ձ՜՞՜ս՜շբձ ձՠջո ժ՜ակ՜ժՠջյճս՜թ գձժՠջճս-

դզսձձՠջ մժ՜ջճխ՜ռ՜ձ ՜ջ՜՞ ժՠջյճչ ՟զկ՜՞ջ՜սՠէ հզղՠ՜է ե՜իջգ, զձմ-

յբո ձ՜ՠս յՠպ՜ժ՜ձ ճս տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ յ՜պ՜ոը՜ձ՜պճսձՠջ՚ տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ 

ճս պձպՠո՜ժ՜ձ կպ՜իճ՞ճսդզսձձՠջբձ կՠժձ՜թ, ՜ա՟ճս կզնճռձՠջճս մ՟զ-

կՠռզձ: Ս՜ժ՜հձ, ժջրձձՠջ ՜ջ՜՞ ղ՜ջեՠռ՜ձ դբ զջՠձռ է՜հձ ի՜կ՜ռ՜ձռզ 

ծ՜կ՝ճչ ՠս դբ հ՜ջ՜՝ՠջ՜ժ՜ձ ժ՜յՠջճս ճս ժ՜շճհռձՠջճս կզնճռ՜ս ՞ճջթզ 

էթճսՠռ՜ձ կբժ ժճխկբձ՚ եճխճչճսջ՟գ ա՞ճսղ՜ռձՠէճչ ճս հոպ՜ժ ճսխխճս-

դզսձ պ՜էճչ, ՠս կզսո ժճխկբձ՚ գձժՠջ՜հզձ րե՜ձ՟՜ժճսդզսձձՠջ ժ՜ակ՜-

ժՠջյՠէճչ»: Երկրորդ, «Կՠձոճէճջպ՜հզձ  ի՜ջռՠջճս ՞թճչ ժջրձզ ձյ՜ոպգ 

՜շ՜սՠէ՜՝՜ջ յբպտ բ հզղՠռճսկզ ճս ձճհձզոժ տձձ՜՟՜պճխզ ՟ՠջզձ կբն գէ-

է՜հ, ճջճչիՠպՠս ժՠձոճէճջպ՜հզձ պ՜՞ձ՜յձՠջճս հ՜շ՜ն՜ռկ՜ձ յ՜պ՜ո-

ը՜ձ՜պճսձ կ՜ջ՟ձ բ, կ՜ջ՟ճսձ ժճխկբ ՝ձճսդՠ՜ձ ղ՜ի՜՞ճջթճսկձ բ զձմ-

զձմ պձպՠո՜տ՜խ՜տ՜ժ՜ձ ձյ՜պ՜ժձՠջճս ի՜կ՜ջ»: 

Եզրակացնելով իր խօսքը, Վեհափառ Հայրապետը շեշտեց կրօնի դերը 

ընկերութեան կեանքին մէջ ու յատկապէս տագնապներ կանխարգիլելու ու 

անոնց լուծումներ որոնելու իմաստով եւ այս ուղղութեամբ հրամայական 

նկատեց կրօն, քաղաքացիական ընկերութիւն եւ պետութիւն սերտ գործակ-

ցութիւնը: Ապա հինգ հոգիներ աւելի լայն կերպով քննարկեցին Նորին Սըր-

բութեան կողմէ արտայայտուած մտածումները՝ ատենապետութեամբ Դոկտ. 

Թորայա Օպայտի, Միացեալ Ազգերու նախկին ենթա-ընդհանուր քարտու-

ղար: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ 

 

 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՑ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ 

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ 

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմըտ-

եան Թեմի Ազգային Երեսփոխանա-

կան Ժողովը Ուրբաթ, 16 Հոկտեմբե-

րին գումարեց իր 48-րդ նիստը, որուն 

ընթացքին եռանուն ցանկէն գաղտնի 

քուէարկութեամբ եւ միաձայնութեամբ 

իբրեւ Թեմակալ Առաջնորդ ընտրեց՝ 

Թեմին Առաջնորդական Փոխանորդ 

Գերշ. Տ. Թորգոմ Եպս. Տօնոյեանը։ 

Այս առիթով, ընտրութեան ար-

դիւնքին մասին Երեսփոխանական 

Ժողովը տեղեակ պահեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Կաթողիկոսը եւ անկէ հայ-

ցեց Սրբազան Հօր ընտրութեան վաւե-

րացումը։ 

Արդարեւ, Երկուշաբթի, 19 Հոկ-

տեմբերին, Ազգային Երեսփոխանա-

կան Ժողովին ուղղած իր հայրապե-

տական գիրով Նորին Սրբութիւնը վա-

ւերացուց առաջնորդական ընտրու-

թիւնը եւ յաջողութիւն մաղթեց նորըն-

տիր Առաջնորդին՝ անոր վստահուած 

առաքելութեան մէջ։ Միաժամանակ, 

Վեհափառ Հայրապետը իր բարձր 

գնահատանքը յայտնեց նախորդ Ա-

ռաջնորդ Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք. Մար-

տիրոսեանին՝ անցնող 25 տարինե-

րուն անոր նուիրեալ ծառայութեան 

համար։ 

Յայտնենք, որ նորընտիր Առաջ-

նորդ Սրբազանը ծնած է 1986 թուա-

կանին, Պէյրութ։ Նախնական կրթու-

թիւնը ստացած է Ազգային Սուրէն 

Խանամիրեան քոլէճին մէջ։ Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Դպրեվանք մուտք գործած է 1997-ին 

եւ աւարտելով անոր կրթական-ու-

սումնական ծրագիրը, 2006-ին ձեռ-

նադրուած ու օծուած է կուսակրօն 

քահանայ՝ դառնալով անդամ Կիլիկ-

եան ուխտեալ միաբանութեան։ Վար-

դապետական գաւազան ստացած է 

2010-ին՝ պաշտպանելով «Նզովքը Հայ 

Եկեղեցւոյ Մէջ» նիւթով թէզը։ Ապա, 

2016-ին, «Ատանայի Հայոց Թեմը» 

նիւթը իբրեւ թէզ պաշտպանած է եւ 

ստացած՝ Ծայրագնութեան աստի-

ճան։ Հետեւած է երաժշտական ուս-

մանց՝ Պէյրութի, Երեւանի եւ Անգլիոյ 

մէջ, եւ մասնակցելով «Ուէյլզի Սէյնթ 

Մայքըլ» դպրեվանքին մէջ աստուա-

ծաբանական խտացեալ դասընթացք-

ներու՝ ուսումնասիրած է Անկլիքան 

եկեղեցւոյ ծէսն ու երաժշտութիւնը։ 

Մայրավանքէն ներս ան ստանձ-

նած է զանազան պատասխանատը-

ւութիւններ՝ քրիստոնէական դաստ-

իարակութեան բաժանմունքի վարիչ, 

Մայր Տաճարի դպրապետ եւ Կաթո-

ղիկոսարանի «Շնորհալի» եւ Դպրե-

վանքի «Արմաշ» երգչախումբերու խըմ-

բավար, Կաթողիկոսութեան «ՀԱՍԿ» 

պաշտօնական ամսագրի խմբագիր, 

ինչպէս նաեւ եղած է Դպրեվանքի տե-

սուչ։ 

2017-ին ան նշանակուած է Արեւ-

մըտեան Թեմի Առաջնորդական Փո-

խանորդ։ 2018-ին ստացած է եպիսկո-

պոսական օծում՝ ձեռամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Կաթողիկոսին։ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԹԱՂՈՒՄ  

ԲԱՐԵՐԱՐ ՀՐԱՅՐ ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆԻ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-

թեան Ազգային Ընդհանուր Ժողովը, 

Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան Կրo-

նական ու Քաղաքական Ժողովները եւ 

միաբանութիւնը խոր ցաւով գուժեցին 

մահը Ազգ. Ընդհ. Ժողովի ատենա-

պետ, Կաթողիկոսարանի Տնտեսական 

Յանձնախումբի անդամ, Արաբական 

Միացեալ Էմիրութեանց եւ Քաթարի 

Թեմի Ազգային Վարչութեան երկար 

տարիներու ատենապետ, Ազգային 

Բարերար Տիար Հրայր Սողոմոնեանի, 

որուն թաղման արարողութիւնը տեղի 

ունեցաւ Երեքշաբթի, 20 Հոկտեմբե-

րին, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 

մէջ։ 

Այս առիթով, Նորին Սրբութիւնը 

տուաւ հանգուցեալին մասին իր վկա-

յութիւնը, որ կը ներկայացնենք ստո-

րեւ.- 

Ազնուական մարդու տիպար էր 

Հրայր Սողոմոնեանը՝ իր համեստ 

նկարագրով, իր անկեղծ մօտեցումով, 

իր յարգալից վերաբերումով։ 

«Բարի Սամարացի»ի տիպար էր 

Հրայրը՝ հեռու լուսարձակներէ բոլո-

րին, անխտիր բոլորի՛ն օգնելու իր ազ-

նուական ոգիով։ Իր կեանքի բառա-

րանին մէջ «ոչ» բառը գոյութիւն չու-

նէր։  

Ամբողջական ու անմնացորդ նուի-

րումով ազգին ծառայող տիպար մըն 

էր Հրայրը՝ իր ստանձնած պաշտօննե-

րը բարձրագոյն աստիճանի պատաս-

խանատուութեամբ ու հետեւողակա-

նութեամբ, բծախնդրութեամբ ու նա-

խանձախնդրութեամբ կատարող։  

Հայաստանի ու Արցախի հզօրաց-

ման ու ծաղկման գործնապէս մաս-

նակցող հայրենանուէր տիպար մըն էր 

Հրայրը՝ յաճախ լուռ կերպով կատա-

րած իր բազմաթիւ նուիրատուութիւն-

ներով ու բազմազան ներդրումներով։  

Իր բարի ժպիտով ու արագ ըն-

դառաջումով վեհանձն հայ մարդու 

տիպար էր Հրայրը՝ բոլորին օգտակար 

ըլլալու, խնդիրներ լուծելու, մտահո-

գութիւններ փարատելու, կարիքներ 

գոհացնելու եւ միշտ ծառայելու իր 

պատրաստակամութեամբ։  

Այսպէ՛ս եղաւ ու մնաց Հրայրը, 

Հայաշէնի այս վառվռուն պատանին, 

իր կեանքով ու գործով, մինչեւ իր երկ-

րաւոր կեանքին վերջին շունչը, իր կող-

քին ունենալով դպրոցի իր սիրելի ըն-

կերուհին ու ապա իր կողակիցը՝ Մա-

կին։  

Ներկայ ժամանակներուն քիչ են, 

շա՜տ քիչ նման անձեր։ Հրայրը այդ 

քիչերէն մէկն էր։  

Ափսո՜ս, կորսնցուցինք մարդկային 

ու ազգային արժէքներով շաղախուած 

ու արժանիքներով հարուստ մեր բո-

լորին շատ սիրելի Հրայրը։  

Հանգիստ իր հոգւոյն՝ երկնային 

արքայութեան մէջ։  

 

ԸՆԹԱՑՔ ԱՌԻՆ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԵՒ ԽԱՉԵՐ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐՈԻ 

ԴԱՍԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 

Ուրբաթ, 23 Հոկտեմբերի երեկոյ-

եան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութեան Հայագիտական կեդրոնը սկը-

սաւ իր 2020-2021 տարեշրջանի դա-

սընթացքները՝ շուրջ 25 ուսանողնե-

րով:  

Կեդրոնը կը շարունակէ հայագի-

տական իր դասաւանդութիւններուն 

նոր հանգրուանը, ուր ուսանողներ, 

հետեւելէ ետք երեք տարուան վրայ 

երկարող ծրագիրին, կը ստանան հա-

մապատասխան վկայագիր։ Դասըն-
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թացքին ծրագիրը կը ներառէ՝ կրօնա-

գիտութիւն, հայ եկեղեցւոյ պատմու-

թիւն, մատենագրութիւն, երաժշտու-

թիւն, մամուլ եւ տեղեկատուութիւն, 

հայոց պատմութիւն, հայ դատ, լեզու 

եւ քերականութիւն, մանկավարժու-

թիւն, արուեստ, թատրոն, հայկական 

կալուածներու իրաւական վիճակը 

Թուրքիոյ մէջ նիւթեր։ 

Նոյնպէս, Խաչեր Գալուստեան 

Մանկավարժական Կեդրոնը իր BT, TS 

եւ LT ծրագիրներով սկսաւ իր դասա-

ւանդութիւնները։  

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Շաբաթ, 24 Հոկտեմբերին, Վեհա-

փառ Հայրապետին այցելեց Համազ-

գայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը՝ 

գլխաւորութեամբ Տոքթ. Մկրտիչ Մկըր-

տիչեանին: Հանդիպման ընթացքին 

արծարծուեցան Համազգայինի աշ-

խարհատարած մասնաճիւղերու գոր-

ծունէութիւնը՝ կրթական ու մշակու-

թային մարզերէն ներս, ինչպէս նաեւ 

անոր դիմագրաւած մարտահրաւէր-

ները «Քորոնա» ժահրի ստեղծած ներ-

կայ դժուար պայմաններուն: 

Հանդիպումը նաեւ առիթ մը հան-

դիսացաւ անդրադառնալու Արցախի 

դէմ Ազրպէյճանի շղթայազերծած պա-

տերազմին, անոր հետեւանքներուն ու 

միասնական ճիգով Արցախը պաշտ-

պանելու հրամայականին: 

 

ՀՐԱԺԵՇՏԻ ԵՐԵԿՈՅ ԵՒ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ 

«ՇՆՈՐՀԱԼԻ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ  

ՈՒԹ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒ 

Կիրակի, 25 Հոկտեմբերի երեկոյ-

եան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-

սութեան «Կիլիկիա» Թանգարանի սրա-

հին մէջ, տեղի ունեցաւ Կաթողիկոսա-

րանի «Շնորհալի» երգչախումբին ութ 

անդամներու հրաժեշտի եւ պարգե-

ւատրման երեկոյ: 

Բացման աղօթքէն ետք, բարի գա-

լուստի խօսք արտասանեց երգչա-

խումբի փոխ ղեկավար՝ Հոգշ. Տ. Անդ-

րանիկ Աբղ. Քիւրիւմեանը, որմէ ետք 

յայտագիրը ընթացաւ երգով, նուագով 

եւ ասմունքով, որոնք կատարուեցան 

երգչախումբի անդամներուն կողմէ: 

Աւարտին, «Շնորհալի» երգչախում-

բի ղեկավար՝ Հոգշ. Տ. Զաւէն Վրդ. Նա-

ճարեան գնահատագիր պարգեւեց 

Տիար Շահէ Քեշիշեան, Տիար Պետրոս 

Գոճավագեան, Տիկին Թալին Ստամ-

պուլեան, Տիկին Անայիս Կէտուկեան, 

Տիկին Նուէր Ժինեան, Տիկին Սալբի 

Տաւըլպէօյիւքեան, Օրիորդ Վանտա 

Ունճեան եւ Օրիորդ Մարալ Ունճեան, 

որոնք տարիներ շարունակ ծառայած 

են Շնորհալի երգաչուխբի ընտանիքին։  

Փակման խօսքին մէջ ղեկավար 

Հայր Սուրբը անդրադարձաւ երգչա-

խումբի առաքելութեան, նշելով, որ 

երաժշտութիւնը ներաշխարհի արտա-

յայտման լաւագոյն ձեւերէն մէկն է, 

իսկ հայ երգն ու երաժշտութիւնը հայ 

հոգիին լեզուն է։ Ան իր խօսքը եզրա-

փակեց գնահատելով հրաժեշտ տուող 

անդամներուն տարած աշխատանքը՝ 

մաղթելով յաջողութիւն իրենց նոր ծա-

ռայութեան գործին մէջ: 

Երեկոն իր աւարտին հասաւ «Կի-

լիկիա» մաղթերգի երգեցողութեամբ: 

 

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԱՅՑԵԼԵՑ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  

Հինգշաբթի, 29 Հոկտեմբերին, Ն.Ս. 

Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս ընդունեց 

այցելութիւնը Պէյրութի պետական ե-
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րեսփոխանները ներկայացնող յանձ-

նախումբին՝ բաղկացած հայ թէ այլ 

համայնքներու պատկանող երեսփո-

խաններէ: Այցելութեան նպատակն էր 

Վեհափառ Հայրապետին պարզել Լի-

բանանի Հանրապետութեան նախա-

գահին անմիջական հովանաւորութիւ-

նը վայելող, նաւահանգիստի պայթու-

մին հետեւանքով վնասուած ընտա-

նիքներու օժանդակութեան ծրագիրը: 

Նորին Սրբութիւնը ողջունեց յիշ-

եալ ծրագիրը, միաժամանակ յոյս յայտ-

նելով, որ կարելի բոլոր միջոցներով եւ 

շուտով գործադրութեան դրուի ծրա-

գիրը անձրեւաբեր եղանակին սկսելէ 

առաջ: Այս ծիրին մէջ Հայրապետը յի-

շեցուց, որ մեծ թիւով հայկական ըն-

տանիքներ ու տուներ վնասուած են 

պայթումին հետեւանքով, յատկապէս 

էշրէֆիէյի, Հայաշէնի, Ճէիթաուիի, Մար 

Մխայէլի, Հաճընի եւ Պուրճ Համմուտի 

մէջ։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է, որ 

կարեւորութեամբ նկատի առնուին 

նաեւ հայկական թաղամասերը: 

 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԻՍԻ ԼԱ ՄՈՒԼԻՆՕ 

ՔԱՂԱՔԻ ՓՈԽ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԸ 

Հինգշաբթի, 5 Նոյեմբերին, Անթիլ-

իասի Մայրավանքին մէջ Վեհափառ 

Հայրապետին այցելեց Հայ Մարմնա-

կրթական Ընդհանուր Միութեան Կեդ-

րոնական Վարչութիւնը՝ ընկերակցու-

թեամբ Իսի Լա Մուլինօ (Ֆրանսա) 

քաղաքի փոխ քաղաքապետ Արթիւր 

Խանճեանին: 

Յայտնենք, որ փոխ քաղաքապե-

տին նախաձեռնութեամբ Պէյրութի նա-

ւահանգիստի պայթումէն վնասուած 

լիբանանահայ կարիքաւոր ընտանիք-

ներուն սննդեղէնի ու հագուստեղէնի 

հայթայթման ծրագիր մը իրականաց-

ուած էր: Ան Լիբանան ժամանած էր 

այս ուղղութեամբ անհրաժեշտ աշխա-

տանքներ կատարելու: 

Վեհափառ Հայրապետը իր գնա-

հատանքը յայտնեց կատարուած աշ-

խատանքին՝ շեշտելով, որ փոխա-

դարձ օժանդակութիւնը ընդհանրա-

պէս մարդկային ու յատկապէս քրիս-

տոնէական կրօնքի ամէնէն հիմնա-

կան արժէքներէն մէկն է: 

Հանդիպումը նաեւ առիթ մը հան-

դիսացաւ անդրադառնալու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 

աշխարհատարած գործունէութեան եւ 

յատկապէս այս օրերուն Արցախի զօ-

րակցութեան գծով անոր աշխատանք-

ներուն: 

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏ 

Շաբաթ, 31 Հոկտեմբերի առաւօ-

տուն, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Անթիլիասի 

Մայրավանքին մէջ գումարուեցաւ Ազ-

գային Կեդրոնական Վարչութեան Կրօ-

նական Ժողովը։ Առաջին հերթին, Վե-

հափառ Հայրապետը զեկուցեց Արցա-

խի պատերազմին առնչուած զարգա-

ցումներուն, պատասխանատուներուն 

հետ իր հաստատած կապերուն, ինչ-

պէս նաեւ միջ-եկեղեցական ծիրէն 

ներս իր կատարած աշխատանքներուն 

մասին, ի պաշտպանութիւն Արցախի 

անկախութեան միջազգային ճանաչ-

ման եւ զինադուլի հաստատման։ 

Կրօնական Ժողովը վերահաստա-

տեց իր ամբողջական զօրակցութիւնը 

հայոց բանակին, շեշտեց Արցախի ան-

կախութեան միջազգային ճանաչման 

հրամայականը եւ ողջունեց մեր թեմե-

րուն կողմէ Արցախի զօրակցութեան 

համար կատարուող շարունակական 

օժանդակութիւնները։ 

Ապա, Կրօնական Ժողովը լայնօ-

րէն քննարկեց օրակարգին մաս կազ-
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մող հետեւեալ հարցերը.- Քրիստոնէա-

կան դաստիարակութիւն, Դպրեվանք, 

Աստուածաշունչի թարգմանութիւն, Ե-

կեղեցական երաժշտութեան երեք նոր 

հատորներու հրատարակութիւն, Տե-

ղեկատուական, Միջ-եկեղեցական ու 

Միջ-կրօնական յարաբերութիւններ, 

Մատենադարան, Ձեռագրատուն, Հնա-

տիպեր, Թանգարան, Երիտասարդա-

կան (ՀԵՀՈՄ) եւ թեմերուն առնչուած 

հարցեր։ 

Վերոյիշեալ բնագաւառներուն գը-

ծով տրուեցան զեկոյցներ, կատարուե-

ցան քննարկումներ եւ առնուեցան 

համապատասխան որոշումներ։ 

Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ, Վե-

հափառ Հայրապետը գնահատեց կա-

տարուած աշխատանքները՝ հակա-

ռակ ստեղծուած պայմաններուն, թէ՛ 

Լիբանանէն եւ թէ թեմերէն ներս, եւ 

կոչ ուղղեց միաբան հայրերուն, յատ-

կապէս թեմակալ առաջնորդներուն, 

իրենց առաւելագոյնը կատարելու մեր 

ժողովուրդի զաւակներուն հոգեւոր 

սնունդ ջամբելու առաքելութեան մէջ։  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԷՄՔԵՐ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկո-

սին յաջորդաբար այցելեցին Պէյրութի 

Իրաւաբաններու համադաշնակցու-

թեան նախագահ՝ Մեթր Մլհեմ Խալաֆ 

եւ Քըրնեթ Շահուանի քաղաքական 

համախմբումի նախկին անդամներէն՝ 

Սիմոն Քարամ: 

Մեթր Մլհեմ Խալաֆի այցելու-

թեան նպատակն էր Վեհափառ Հայ-

րապետին ներկայացնել փաստաբան-

ներու, համալսարանական շրջանակ-

ներու, քաղաքացիական հասարակու-

թեան առնչուած կառոյցներու ու շար-

ժումներու մասնակցութեամբ մշակ-

ուած Լիբանանի քաղաքական դրու-

թեան բարեկարգութեան ծրագիր մը: 

Ան լայնօրէն բացատրեց ծրագիրին 

կենսական կէտերը եւ պարզեց իսլամ 

թէ քրիստոնեայ հոգեւոր պետերու 

դրական մօտեցումները: 

Ողջունելով Լիբանանի բարեկար-

գութեան միտող որեւէ ծրագիր, Նորին 

Սրբութիւնը կարեւորութեամբ շեշտեց, 

թէ անհրաժեշտ է պահել Լիբանանի 

ինքնութիւնը կազմող համայնքներու 

գոյակցութիւնը, անոնց գործօն մաս-

նակցութիւնը պետական կառոյցնե-

րուն, յարգել անոնց իրաւունքները եւ 

Լիբանանը հեռու պահել շրջանային 

թէ միջազգային տագնապներէ: 

Վեհափառ Հայրապետը նաեւ ըն-

դունեց Քըրնեթ Շահուանի քաղաքա-

կան համախմբումի նախկին անդամ-

ներէն՝ Սիմոն Քարամը: Հանդիպումը 

առիթ մը եղաւ ընդհանուր ակնարկ մը 

նետելու ընդհանրապէս շրջանը ու 

յատկապէս Լիբանանը դիմագրաւող 

տագնապներուն: 

Յայտնենք, որ թէ՛ մեթր Խալաֆ եւ 

թէ Քարամ անդրադարձան Արցախի 

հարցին եւ իրենց զօրակցութիւնը յայտ-

նեցին հայ ժողովուրդին: 

 

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ  

“THE ARMENIAN CHURCH” ԳԻՐՔԻՆ 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

ՇՈՒՏՈՎ ԼՈՅՍ ՊԻՏԻ ԸՆԾԱՅՈՒԻ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 

հեղինակած “The Armenian Church” 

(Հայ Եկեղեցին) գիրքին գերմաներէն 

թարգմանութիւնը շուտով պիտի հրա-

տարակուի գերմանական հանրածա-

նօթ Paulinus.Verlag հրատարակչատան 

կողմէ։ 

Յայտնենք, որ երկու տարիներ 

առաջ անգլերէն լեզուով գրուած Վե-

հափառ Հայրապետին յիշեալ գիրքը 

հրատարակուած է ֆրանսերէն, ռուսե-

րէն, արաբերէն եւ պարսկերէն լեզու-

ներով, իսկ յունարէնը՝ շուտով լոյս 

պիտի ընծայուի։ 
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ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՐՈԶ 

Ս. ԱԹՈՌՈՅՍ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ 

ԿԻՐԱԿԻ, 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2020: Դ. ԶԿՆԻ ԽԱՉԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ. Բանճարճեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 11 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2020: Ե. ԶԿՆԻ ԽԱՉԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Գերշ. Տ. Մեղրիկ Եպս. Բարիքեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2020: Զ. ԶԿՆԻ ԽԱՉԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Աւետիք Աբղ. Տէր Կարապետեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2020: Է. ԶԿՆԻ ԽԱՉԻ: ԳԻՒՏ ԽԱՉԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց՝ Հոգշ. Տ. Օշին Վրդ. Չուալերթանեան, եւ Հայրապետական իր պատ-

գամը փոխանցեց Սուրբ Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողի-

կոս: 

ԿԻՐԱԿԻ, 1 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020: Ը. ԶԿՆԻ ԽԱՉԻ: 

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Արտաւազդ Վրդ. Շարոյեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 8 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020: Թ. ԶԿՆԻ ԽԱՉԻ:  

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Անդրանիկ Աբղ.Քիւրիւմեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020: Ժ. ԶԿՆԻ ԽԱՉԻ:  

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Սարգիս Աբղ.Աբրահամեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 22 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020: Ա. ՅԻՍՆԱԿԻ:  

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Գէորգ Աբղ. Գարակէօզեան: 

ԿԻՐԱԿԻ, 29 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2020: Բ. ՅԻՍՆԱԿԻ:  

Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պատա-

րագեց եւ քարոզեց՝ Հոգշ. Տ. Յակոբ Աբղ. Եագուպեան: 




