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Մեզ շրջապատող աշխարհն օր օրի փոխվում է։ Այն, ինչը ժամանակակից և 

նորաձև էր մի քանի ամիս առաջ, այսօր արդեն կորցրել է իր արդիականությունը։ 

Մարդը հայտնվել է ամենօրյա վազքի մեջ և փորձում է հասնել աշխարհի 

առաջարկած վերջին ձեռքբերումներին (տեխնիկական, տնտեսական և այլն) և 

տեղեկացված լինել վերջին նորություններից։ Փոփոխվում են նաև աշխարհի 

առաջարկած արժեքներն ու սկզբունքները․ այն, ինչն ամոթ և անընդունելի էր 

տարիներ առաջ, այսօր համարվում է հնացած։ Եվ մենք, հաճախ որոշակի 

միջավայրում  (դպրոց, ընկերական շրջապատ, աշխատավայր) ընդունելի լինելու 

համար, հարմարվում կամ ընդունում ենք այդ արժեքները։ Անտեսելով սեփական 

սկզբունքներն ու արժեքները՝ որդեգրում ենք դիմացինինը՝ պատճառաբանելով կամ 

ինքներս մեզ խաբելով, թե այլ կերպ հնարավոր չէ։

Սակայն եկեք մի պահ անդրադարձ կատարենք Հովսեփի կյանքին։ Նա մերժվեց և 

անհավատ ու օտար մարդկանց վաճառվեց հարազատ եղբայրների կողմից՝ 

միայնակ հայտնվելով օտարության մեջ։ Ի՞նչ պետք է աներ Հովսեփը՝ այս 

իրավիճակում գոյատևելու, ինքն իրեն փրկելու համար։ Հավանաբար՝ ընդունել այն 

երկրի արժեքները, որտեղ հայտնվել էր։ Բայց, ո՛չ։ Հովսեփը հավատարիմ մնաց իր 

արժեքներին, իր հայրերի Աստծուն։ Չնայած նա չերկրպագեց Եգիպտոսի 

աստվածներին, և չընդունեց նրանց արժեքները, այնուամենայնիվ դարձավ 

Եգիպտոսի կառավարիչ։ Նա այս դիրքին հասավ իր հավատարմության շնորհիվ, 

ինչի մասին վկայում են փորձությունների ժամանակ կայացրած նրա որոշումները։

Մենք էլ, Հովսեփի նման, կարիք ունենք մեր հավատարմության վկայությունը ցույց 

տալու։ Սակայն այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա․ մենք չենք որոշում մեր 

հավատարմության աստիճանը․ բացառապես Աստված իրավունք ունի ասելու՝ 

«Ապրե՛ս, բարի և հավատարիմ ծառա»։ Աստծու և Նրա Խոսքից բխող արժեքներին 

հավատարիմ մնալը ենթադրում է տարբեր փորձությունների ու դժվարությունների 

ժամանակ շարունակական համբերության դրսևորում։ Սա չի կարող կյանքի պասիվ 

վիճակ լինել։

Ուրեմն, Հովսեփի օրինակով եկեք սովորենք հավատարիմ լինել մեր կյանքի 

սկզբունքներին և արժեքներին, որպեսզի դրանք կախված չլինեն կյանքի 

իրավիճակներից։ Իսկ այսօր կարող ենք միայն ասել․ «Տե՛ր, արեցինք այն, ինչ 

պարտավոր էինք անել»։ 

Հովսեփի 
օրինակով
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Հակոբը բնակվում էր քանանացիների երկրում` այնտեղ, ուր 

պանդխտել էր իր հայր Իսահակը։ Հովսեփը Հակոբի որդիներից 

ամենակրտսերն էր։ Նա իր եղբայրների հետ ոչխարներին էր 

արածեցնում։ Եղբայրներն իրենց հոր մոտ հաճախ էին 

վատաբանում Հովսեփին, բայց Հակոբը շատ էր սիրում նրան, 

քանի որ ծեր տարիքում էր ունեցել նրան։ Մի օր Հակոբը 

Հովսեփի համար մի գեղեցիկ պատմուճան է կարել տալիս։ Սրա 

պատճառով եղբայրներն էլ ավելի են նախանձում նրան։

Մի օր Հովսեփը երազ է տեսնում ու այն պատմում է իր 

եղբայրներին․ «Ահա մի դաշտում հասկերի խուրձ էինք կապում։ 

Իմ խուրձը բարձրացավ, կանգնեց ուղիղ, իսկ ձեր խրձերը նրա 

շուրջը կանգնեցին ու երկրպագեցին իմ խրձին»։ Մի այլ երազ էլ 

է տեսնում․ «Ահա մի երազ էլ տեսա․ իբրև թե արեգակն ու 

լուսինը և տասնմեկ աստղեր երկրպագում էին ինձ»։ Այս 

երազների պատճառով եղբայրները սկսում են էլ ավելի ատել 

նրան, իսկ նրա հայրը հանդիմանում է նրան ու ասում․ «Այդ ի՞նչ 

երազ է, որ տեսել ես։ Մի՞թե ես, քո մայրը և եղբայրներդ պիտի 

գանք և երկրպագենք քեզ»։ Բայց հայրը մտքում պահում է այդ 

խոսքերը։ 

Նրա եղբայրները գնում են Սյուքեմ՝ իրենց հոր հոտերն 

արածեցնելու։ Հակոբը Հովսեփին ուղարկում է իր եղբայրներից 

լուր բերելու։ Նա գնում և իր եղբայրներին գտնում է 

Դոթայիմում։ Նրա եղբայրները հեռվից առաջինն են նկատում 

նրան, երբ նա դեռ չէր մոտեցել իրենց։ «Ահա երազ տեսնողը 

գալիս է։ Եկեք սպանենք նրան, նետենք այստեղի հորերից մեկի 

մեջ և ասենք, թե վայրի գազան է կերել նրան։ Այն ժամանակ 

տեսնենք՝ ի՞նչ կլինեն նրա երազները»։ Երբ Ռուբենը լսում է դա, 

նրանց ձեռքից փրկում է նրան՝ ասելով․ «Մի՛ թափեք նրա 

արյունը, այլ նետենք նրան այս անապատի հորերից մեկի մեջ»։ 

Եվ երբ Հովսեփը մոտենում է նրանց, անում են այնպես, ինչպես 

մտածել էին։

ՀԱԿՈԲԻ ՍԻՐԵԼԻ ՈՐԴԻՆ՝ ՀՈՎՍԵՓԸ 

2

Ապա եղբայրները նստում են հաց ուտելու։ Աչքերը վեր բարձրացնելով՝ 

տեսնում են, որ իսմայելցիների քարավան է գալիս։ Եղբայրները Հովսեփին 

դուրս են հանում հորից և քսան արծաթադրամով վաճառում են, իսկ 

Հովսեփի պատմուճանը թաթախում են ուլի արյան մեջ և ուղարկում իրենց 

հորը։ Հակոբը ճանաչում է իր որդու պատմուճանը։ Նա պատառոտում է իր 

հագուստները և երկար ժամանակ սուգ պահում իր որդու համար։ 



Իսմայելցիները Հովսեփին տանում են 

Եգիպտոս։ Այստեղի կառավարիչը՝ 

փարավոնը, մի օր երազ է տեսնում։ Ոչ ոք չի 

կարողանում մեկնել փարավոնի երազը։ Այդ 

ժամանակ փարավոնի մատռվակը հիշում է, 

թե Հովսեփն ինչպես էր բանտում մեկնում իր 

երազը։ Եվ Հովսեփին բերում են փարավոնի 

մոտ, ով, լսելով երազը, մեկնում է այսպես․ 

«Փարավոնի տեսած երազները մեկ իմաստ 

ունեն՝ այն, որ Աստված փարավոնին 

հայտնում է, թե ինչ է անելու։ 

Ահա, ողջ Եգիպտոսի երկրում լինելու են 

բերքառատ յոթ տարիներ։ Դրանից հետո 

գալու են սովի յոթ տարիներ, և մոռացվելու է 

երկրում եղած բերքի առատությունը․․․ Արդ, 

թող փարավոնը խոհեմ ու իմաստուն մի մարդ 

գտնի և նրան վերակացու նշանակի 

Եգիպտոսի երկրի վրա։ ․․․Նրանք թող 

հավաքեն առաջին յոթ տարիների բերքի 

ամբողջ պաշարը, ցորենը թող դրվի 

փարավոնի տրամադրության տակ, և պարենը 

թող պահվի քաղաքներում»։ 

Հովսեփի խոսքերը հաճելի են թվում 

փարավոնին ու նրա բոլոր պաշտոնյաներին։ 

Եվ փարավոնն ասում է Հովսեփին․ «Քանի որ 

Աստված քեզ հայտնեց այդ ամենը, ուրեմն 

քեզնից ավելի իմաստուն ու խելացի մարդ 

չկա։ Դո՛ւ եղիր իմ տան վերակացուն, և քո 

հրամանին թող ենթարկվի իմ ամբողջ 

ժողովուրդը»։

3

Բոլոր բաները միասին բարուն են 
գործակից նրանց համար, ովքեր 

սիրում են Աստծուն։ 
Հռոմեացիների 8․28



Գործնակ�
աշխատ�ք

Հովսեփը դիմակայեց տարբեր դժվարությունների։ 

Նրան վաճառեցին, լքեցին, թողեցին միայնակ, 

կեղծ ամբաստանություն արեցին նրա դեմ։

Այժմ մի պահ վերհիշիր, թե ինչ դժվարությունների միջով ես անցել 

դու և դրանց մասին գրիր ծիածանի գույների վրա։

4

Աղոթի՛ր, որպեսզի Աստված քեզ 
օգնի համբերությամբ և իրեն 
վստահելով կարողանաս հաղթահարել 
բոլորդժվարությունները։ 

Հիշի՛ր՝ անձրևից և դժվարություններից 
հետո երկնքում բացվում է ծիածանը, 
որը մեզ հիշեցնում է Աստծո 
հավատարմության և Նրա 
անսահման սիրո մասին։



ä³ïñ³ëï»Ýù 
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ՀՈՒՅՍԸ ՉԻ 
ԱՄԱՉԵՑՆՈՒՄ

Վերջին մի քանի տարիներին տեսնում ենք, թե ինչպես է աշխարհն 

ալեկոծվում՝ երկրաշարժեր, պատերազմներ, նյութական և ֆինանսական 

դժվարություններ, հիվանդություններ։ Շատերը, բազում խանգարող 

հանգամանքների պատճառով, չեն կարողանում հասնել իրենց առջև դրված 

նպատակներին։ Մարդիկ, տեսնելով ներկայիս ալեկոծվող և աններդաշնակ 

վիճակը, այլևս հույս չեն կապում վաղվա օրվա հետ։ Կյանքի փոթորիկները, 

վախերը մարդկանց դարձնում են ավելի ագրեսիվ, նյարդային, մտահոգ, 

անհավասարակշիռ ու անհամբեր։ Նրանք սկսում են մեղադրել իրենց շուրջը 

գտնվող մարդկանց և Աստծուն։ Սակայն ես և դու՝ որպես Աստծո 

զավակներ, ինչպե՞ս պետք է լինի մեր արձագանքը նման իրավիճակներում։

Պողոս առաքյալը գրում․ «Եվ ոչ միայն այսքանը, այլև նեղությունների մեջ 

ենք պարծենում՝ գիտենալով, որ նեղությունը համբերություն է բերում, 

համբերությունը՝ փորձառություն, փորձառությունը՝ հույս։ Իսկ հույսը չի 

ամաչեցնում, որովհետև Աստծու սերը սփռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ 

Հոգու միջոցով, որ տրվեց մեզ։ Որովհետև երբ մենք դեռ տկար էինք, 

Քրիստոսը որոշված ժամանակին մեռավ ամբարիշտների համար» 

Հռոմեացիների 5․3-5։ 

Հռոմում դժվար էր քրիստոնյա լինելը, քանի որ 1-ին դարի քրիստոնյաները 

հալածանքների էին ենթարկվում։ Այս պատճառով Պողոս առաքյալն ասում է․ 

«Եվ ոչ միայն այսքանը, այլ նեղությունների մեջ էլ պարծենում ենք՝ 

գիտենալով, որ․․․»։

Ոմանք Աստծուն մոտենում են մինչև հաջողություն, մինչև խաղաղություն, 

մինչև ուրախ և անհոգ ժամանակները, մինչև օրհնություն և ոչ ավելի։ 

Պողոս առաքյալն ասում է, որ իրենք շարժվում են առաջ՝ չնայելով որևէ 

խոչընդոտի։ Շարժվում են դեպի Երկնավոր Հայր՝ չկոտրվելով ներկայիս 

դժվարին իրավիճակներից։
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Քրիստոնյաները կարող են հանդիպել տարբեր տեսակի ճնշումների, 

հալածանքների, դժվարությունների․ իրավիճակներ, որոնք կարող են զարգացնել 

համբերություն և տոկունություն, եթե հավատարիմ մնանաք Աստծուն։

Քրիստոնեական համբերությունը պասիվ չէ։ Այն ակտիվորեն հաղթահարում է 

կյանքի փորձություններն ու հոգսերը։ Սա համբերություն է, որի մեջ կա 

պայքար։ Ինչպես ոսկին է փորձվում, զտվում կրակով, այդպես էլ մենք ենք 

փորձություններից հետո դառնում ավելի մաքրված։ Եթե   մարդը դիմագրավում է 

դժբախտությունը՝ պահպանելով հոգու ուժը, նա պայքարից դուրս է գալիս ավելի 

ուժեղ, ավելի մաքուր և ավելի մոտ կանգնած կենդանի Աստծուն։ Պողոսը, 

շարունակելով իր միտքը, ասում է․ «Հույսը չի ամաչեցնում, քանի որ Աստծո սերը 

լցված է մեր սրտերում․․․»:

Ուրեմն, եկե՛ք խորհենք․

· Ի՞նչ ես անում, երբ դո՛ւ ես փորձության մեջ։

· Ի՞նչ ես անում, երբ դու էլ Դավթի նման կանգնած ես Գողիաթի առջև։

· Ի՞նչ ես անում, երբ դո՛ւ ես կանգնած Երիքովի հսկա պարիսպների առաջ։

· Ինչպե՞ս կվարվես, երբ Դանիելի փոխարեն քեզ գցեն առյուծների գուբը 

կամ բանտարկեն քրիստոնյա լինելուդ համար։

Յուրաքանչյուրս պետք է խնդրենք․ «Տե՛ր, տո՛ւր ինձ համառություն, 

խիզախություն, հույսով լցված կյանք և հաղթանակ»։

Սիրելի՛ ընթերցող, այս ամենից սովորում ենք երկու կարևոր բան՝ 

դժվարություններն անխուսափելի են, երկրորդ՝ դրանք սահմանափակ են:

Մենք պետք է մեր միտքը, սիրտը, զգացումները կերակրենք ոչ թե վախով ու 

հուսահատությամբ, Աստծո հանդեպ դժգոհությամբ, այլ հավատքով։ Աչք 

չփակենք տառապանքի վրա, այլ ավելի հեռուն նայենք, Աստծուն, ում ձեռքերում 

է ամեն բան, և հույսով սպասենք փրկությանը:

ՀԱԵ Վանաձորի հովիվ

վեր․ Վարդան Ափինյան
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Կավից աղյուսներ պատ-

րաստելու համար 

օգտագործում էին հատուկ 

փայտե կաղապարներ։ 

Գտի՛ր այդպիսի 

կաղապարներով 5 

տղամարդկանց։

Ոռոգիչ ջրանցքները 

հատուկ սարքի՝ շադուֆի 

միջոցով լցվում էին գետի 

ջրով։ Գտի՛ր շադուֆը։

Աղյուսների կավը խառնում 

էին մանրացված ծղոտի 

հետ։ Գտի՛ր ծղոտի 

կապոցով երեք 

տղամարդկանց։ 

Հսկիչները շատ դաժան էին։ 

Գտի՛ր երկու հսկիչներին, 

որոնք մտրակում են 

ստրուկին։

Տղամարդիկ 

որսում էին ջրլող 

թռչուններ։ 

Գտի՛ր 4 բադերին։ Եղեգն օգտագործում 

էին տարբեր 

նպատակներով։ 

Գտի՛ր տղամարդկանց, 

որոնք հավաքում են 

եղեգի տերևներ։

Դու տեսնո՞ւմ 

ես այն կնոջը,

 ով եղեգից 

զամբյուղ է հյուսում։ 

Տոներին խորոված 

գառ էին մատուցում։ 

Գտի՛ր տղային, 

որը փորձում է բռնել 

գառնուկին։ 
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Նախընտրելի երաժշտական 

գործիքը դափն էր։ 

Գտի՛ր դափի հարվածների 

տակ պարող չորս 

աղջիկներին։ 

Եգիպտական 

արքայազնը որսի 

է գնացել։ Քանի՞ 

առյուծ է 

փախչում նրանից։

Խոտաբույսերը 

հավաքում և 

օգտագործում էին 

սննդի մեջ։ 

Գտի՛ր խոտաբույսեր 

հավաքող երեք աղջիկներին։

Գետի մոտ 

ապրողների համար 

գորտերը գլխացավանք էին։ 

Գտի՛ր 9 գորտերին։

Գրագիրները 

գրանցում էին, 

թե որքան հացահատիկ է

 հավաքվել։ 

Գտի՛ր երկու գրագիրներին։

Եգիպտացիներն 

աստվածացնում էին 

կատուներին։ 

Գտի՛ր 5 կատուներին։

Հարուստ մարդիկ 

շրջագայում էին 

բարկաններով 

(գետային բեռնանավ)։ 

Գտի՛ր բարկան, որի մեջ 

նստած է արքայադուստրը։

Կենդանիներն 

արածում էին գետի 

մոտակայքում՝ 

առատ մարգագետնում։ 

Գտի՛ր 9 կովերին։ 

Հացահատիկը պահում 

էին հատուկ 

պահեստներում։ 

Գտի՛ր այդպիսի 4 

պահեստ - աշտարակները։

Դու տեսնո՞ւմ ես 

այն երկու 

երեխաներին, 

որ ձմերուկ են ուտում։ 

Կարևոր պաշտոնյա-

ները շրջում էին 

ռազմական կառքերով։ 

Քանի՞ թիկնապահ է 

մաքրում ճանապարհը 

պաշտոնյայի առջևից։ 9



Եվրոպական բազմաթիվ ճանապարհորդներ ու 

աշխարհագրագետներ միշտ բացառիկ 

հետաքրքրություն են ցուցաբերել բիբլիական Արարատ 

լեռան նկատմամբ՝ այն համարելով մարդկանց համար 

բոլորովին անհասանելի մի լեռ: Առաջինը, ով սկսել է 

մտածել այն բարձրանալու ուղղությամբ, Դորպատի 

(այժմ՝ Տարտու, Էստոնիա) համալսարանի պրոֆեսոր, 

ճանաչված գիտնական, ֆիզիկոս, բժիշկ ու բնախույզ 

Ֆրիդրիխ 

Պարոտն էր: 

Արշավախմբի մասնակիցները Էջմիածին են ժամանում 

1829 թվականի սեպտեմբերի 8-ին: Որպես թարգմանիչ՝ 

հանդես էր գալիս դպիր Խաչատուր Աբովյանը: Ֆ. 

Պարոտի առաջարկով և կաթողիկոսի 

համաձայնությամբ՝ վերջինիս հանձնարարվում է 

ուղեկցել արշավախմբին․ նա իրականացնելու էր 

առաջին վերելքն Արարատի գագաթ: 

Արարատի գագաթը նվաճելու առաջին փորձ

Սեպեմբերի 10-ին արշավախումբը շարժվում է դեպի 

Արարատ լեռը: Սակայն սեպտեմբերի 13-ին հասնելով 

ձյունով պատված սահմանին՝ հանդիպում է 

անհաղթահարելի դժվարությունների՝ անհրաժեշտ է 

լինում հատուկ հանդերձանք: Չնայած որ խմբին մի 

քանի ժամվա ճանապարհ էր մնացել, բայց սննդի 

սակավությունը և գիշերով իջնելու վտանգը հաշվի 

առնելով՝ ստիպված են լինում հետ վերադառնալ․ 

նրանք հասել էին ծովի մակարդակից 4365 մ 

բարձրության:

Երկրորդ փորձ

Սեպտեմբերի 18-ին սկսվում է երկրորդ վերելքը: Այս 

անգամ վերելքին մասնակցում էին 12 մարդ:

²é³çÇÝ í»ñ»ÉùÝ 
²ñ³ñ³ïÇ ·³·³Ã 
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Սեպտեմբերի 19-ին նրանք հանդիպում են մեծ 

սառցադաշտի, որի վրայով անցնելու համար 

անհրաժեշտ էր ոտնատեղեր փորել և, միմյանց 

օգնելով, զգուշորեն առաջ շարժվել: Ձորերից 

մեկում նրանք հանդիպում են 1,5 մետրից ավելի 

հաստություն ունեցող սառցադաշտի: Միտք 

չուներ ժայռն անցնել, որովհետև կպահանջվեր 

ևս մի քանի ժամ, իսկ եղանակը խստանում էր: 

Ծովի մակարդակից 4591 մ բարձրության վրա 

արշավախումբը կանգ է առնում և ստիպված է 

լինում հետ վերադառնալ։

Սեպտեմբերի 24-ին եղանակն աստիճանաբար 

մեղմանում է: Ֆ. Պարոտն այս ընթացքում նոր 

ծրագրեր է մշակում և հասկանում, որ վերելքի 

ընթացքում ճիշտ չի բաժանել մարդկանց 

ուժերն ու ժամանակը: Նա գալիս է այն 

համոզման, որ հաջողությունը կախված է 

նրանից, թե որքան կբարձրանան առաջին 

օրվա ընթացքում, քանի որ այդ դեպքում ավելի 

շատ ժամանակ կմնա հաջորդ օրը լեռան 

գագաթ հասնելու և ցերեկով հետ 

վերադառնալու համար:

Երրորդ փորձ

Սեպտեմբերի 26-ին, լույսը դեռ չբացված, 

արշավախումբը դուրս է գալիս սբ. Հակոբի 

վանքից և երրորդ անգամ ուղղություն վերցնում 

դեպի լեռան գագաթը: Երրորդ վերելքին 

մասնակցում էին Ֆ. Պարոտը, Հ. Հեյնը, Խ. 

Աբովյանը, 6 շինական և 3 զինվոր: 

Սեպտեմբերի 27-ին հաղթահարելով վերջին 

դժվարությունները՝ ցերեկվա ժամը 3.15-ին 

արշավախումբը հասնում է լեռան գագաթը: Խ. 

Աբովյանը ձյան մեջ կանգնեցնում է իր ուսերի 

վրա բերած 1,5մ բարձրություն ունեցող խաչը:

Արշավախմբի անդամները Մասիսի գագաթին 

ընդամենը 45 րոպե են մնում: Ոչինչ չգտնելով իր 

հետ տանելու՝ Խ. Աբովյանը վերցնում է մի 

կտոր սառույց և թաշկինակի մեջ փաթաթում:

Աղբյուրը՝ Խաչատուր Աբովյանի Տուն-Թանգարան 11



ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ 
ՓԱՍՏԵՐ 
ԵՂԻՇԵ 
ՉԱՐԵՆՑԻ 
ԿՅԱՆՔԻՑ 
1. Եղիշե Չարնեցը (Եղիշե Սողոմոնյան) ծնվել է 1897թ․ Կարսում։

2. Չարենցը շատ ընթերցասեր էր։ Պատմում են, որ մի անգամ Չարենցի 

հայրը` Աբգար աղան, փող է տալիս, որ Եղիշեն կոշիկ առնի, իսկ որդին, 

առանց երկար-բարակ մտածելու, այդ գումարով գրքեր առած գալիս է տուն:

- Տո, դու խելքդ հացի հետ ես կերե՞լ,- զայրացավ հայրը: - Բոբի՞կ պիտի ման 

գաս: Եղիշեն ձայն չհանեց, բայց հետո, երբ դուրս եկանք ու գնում էինք մեր 

տուն, ճանապարհին ասաց. - Լավ է մարդ ոտքից բոբիկ լինի, քան թե խելքից:

3. Մի օր քաղաքի տպարաններից մեկի մոտ Չարենցը հանդիպում է 

գրախանութներից մեկի տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Եսայանին և ասում, որ 

«բերել եմ ոտանավորներս տպել տամ»: Տղայի համարձակ պատասխանը 

հետաքրքրում է գրավաճառին, և նա վերցնում է ձեռագիրը, կարդում և 

զարմանում: Նրա միջնորդությամբ էլ 1914թ. լույս է տեսնում պատանի 

Չարենցի` Աստղիկ Ղոնդախչյանին նվիրված «Երեք երգ տխրադալուկ 

աղջկան» բանաստեղծությունների ժողովածուն։

4. 1915թ., երբ ստեղծվում են հայկական կամավորական առաջին 

ջոկատները, Չարենցը նրանց շարքերում մասնակցում է մարտական 

գործողությունների և հրաշքով փրկվում,  քանի որ, իր իսկ խոսքերով, հետ էր 

ընկել իր վաշտից:

5. Պատերազմի արհավիրքներն ու հայ ժողովրդի ողբերգությունը Չարենցը 

նկարագրել է իր «Դանթեական առասպել» պոեմում:

6. Պատերազմի ավարտից հետո Չարենցն իր ընկերոջ` Գևորգ Աբովի հետ 

վերադառնում է ծննդավայր` ուսուցչությամբ զբաղվելու:
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7. 1920թ. սեպտեմբերին, թուրքական 

արշավանքի հետևանքով փակվում է 

Բաշքյակիքլարի դպրոցը, որտեղ դասավանդում 

էր Չարենցը, և նա տեղափոխվում է Երևան, 

որտեղ լայն գործունեություն է ծավալում հայ 

գրողներին և մշակույթի գործիչներին 

Խորհրդային Հայաստան հրավիրելու գործում։

8. Նա կարողանում է իր շուրջը համախմբել 

ժամանակի տաղանդավոր նկարիչներ 

Մարտիրոս Սարյանին, Հակոբ Կոջոյանին և 

ուրիշների, նրանց հետ միասին հրատարակել 

նոր, թարմ մտքերով և լուծումներով հարուստ 

բազմաթիվ գրքեր:

9. Չարենցը մեծ դժվարությամբ համոզում է 

լեզվաբան Մանուկ Աբեղյանին գլխավորել 

հայկական ժողովրդական էպոսի 

հրատարակության գործը:

10. Պետհրատում աշխատելու տարիներին 

Չարենցի նախաձեռնությամբ լույս են տեսնում 

հայ անվանի երաժշտահաններ Կոմիտասի, 

Ալ. Սպենդիարյանի, Ար. Տիգրանյանի, Ռ. 

Մելիքյանի, Վ. Տիգրանյանի, Ա. Սաթյանի և 

ուրիշների ստեղծագործությունները:

11. Չարենցի նախաձեռնությամբ Պետհրատի 

տպարանում ստեղծվում են նոտաների 

տպագրության տեխնիկական 

հնարավորություններ:

12. Անձի պաշտամունքի դաժան տարիներին 

Չարենցին տնային կալանքի տակ են վերցնում, 

իսկ շուտով նաև` ձերբակալում են: 

Գրադարաններից և գրախանութներից 

հավաքում են Չարենցի գրքերը:

 

13. Եղիշե Չարենցը մահանում է Երևանի 

բանտային հիվանդանոցում` 1937թ. նոյեմբերի 

7-ին:
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Մի ժամանակ Ֆուչժոուի մոտերքում ապրում էր մի 

փոքրիկ տղա՝ Յուն Սու անունով։ Նրա հայրը շուտ է 

մահանում, մնում են ինքն ու մայրը։ Նրանք աղքատ էին, 

տունը՝ դատարկ․ պատահում էր, որ նույնիսկ մի բուռ 

բրինձ էլ չէին ունենում, որ ուտեն։

Երբ Յուն Սուն մեծանում է ու պետք է արդեն ուսում 

ստանար, չուներ ո՛չ թուղթ, ո՛չ թանաք, ո՛չ էլ վրձին։ 

Բայց նա հաստատակամորեն որոշում է․ «Պե՛տք է 

սովորեմ»։ Նա երկար է մտածում, թե ինչպես 

խորամանկորեն ազատվի կարիքից։

Առավոտյան գնում է իր հարուստ հարևանի մոտ և 

ասում․

- Ես լսել եմ, որ Դուք տան աշխատող եք փնտրում։ 

Ընդունե՛ք ինձ։ 

Հաստատակամ 

Յուն Սուն
Չինական ժողովրդական հեքիաթ

Ճիշտ է, տարիքով մեծ չեմ, բայց ես շատ 

բան չեմ էլ ուզում աշխատանքի դիմաց, 

թո՛ւյլ տվեք ինձ միայն երբեմն նայել, թե 

ինչպես են սովորում Ձեր որդիները, և ես 

գոհ կլինեմ։

Հարուստն ուրախանում է․ անվարձ 

աշխատողն իր ոտքով է եկել, և 

համաձայնում է։ 

Յուն Սուն առավոտից երեկո աշխատում 

էր, չարչարվում հարուստի տանը։ 
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Բոլոր կեղտոտ ու ծանր աշխատանքները թողնում էին 

նրան։ Բայց դրա փոխարեն նա կարողանում էր երբեմն 

նայել այն գրքերին, որոնցով սովորում էին տանտիրոջ 

երեխաները։ Մեկ - մեկ էլ հաջողվում էր լսել ամբողջ 

դասը։ Երբ գալիս էր նրանց ուսուցիչը, Յուն Սուն 

թաքնվում էր անկյունում, նստում և ականջ դնում։



Մեկ տարի անց նա արդեն շատ բառեր էր սովորել, գիտեր 

դրանց իմաստը, բայց դժբախտությունն այն էր, որ գրել 

չգիտեր։ Եվ ինչի՞ վրա գրեր։ «Ի՞նչ անել», - մտածում է Յուն 

Սուն։ Երկար մտածելուց հետո հնարը գտնում է։ Յուն Սուն 

ու իր մայրն ապրում էին ծովափին՝ փոքրիկ տնակում։ 

Ալիքներն ամբողջ օրը հարթում էին ծովափնյա մանր 

ավազը։ Յուն Սուն վերցնում էր մի երկար ձող ու գնում 

ծովափ։ Նա արագ - արագ մի բառ էր գծագրում ավազի 

վրա։ Ալիքը գալիս ու գրածը սրբում էր։ Այդպես նա 

կարողանում էր անվերջ գրել՝ առանց վրձնի ու թղթի, բայց 

հիմա էլ գրքեր չուներ։

Մի անգամ Յուն Սուն մոտենում է իր հարուստ տիրոջն ու 

ասում․

- Ես Ձեզ համար աշխատում եմ առանց վարձատրության։ 

Հիմա ուզում եմ խնդրել, որ ինձ վարձատրեք։ Բայց եթե 

թույլ տաք ինձ կարդալ Ձեր գրքերը, ես համաձայն եմ 

աշխատել էլի մեկ տարի։

Տանտերը չէր ուզում կորցնել այդպիսի ձեռնտու 

աշխատողին, ուստի և համաձայնում է։ Յուն Սուն արդեն 

գրքեր էլ ուներ։

Մոտենում է ձմեռը։ Օրերը սկսել էին կարճանալ։ Նա աշխատում էր 

մինչև մութն ընկնելը։ Ցերեկվա ժամերն արդեն չէին բավականացնում 

նրան։ Յուն Սուն այնքան աղքատ էր, որ չէր կարող նույնիսկ ձեթ գնել 

ճրագի համար։ Բայց համառ էր ու հաստատակամ։ Լուսնկա 

գիշերները Յուն Սուն կարդում ու գրում էր լուսնի լույսով, իսկ երբ 

լուսինն ամպերի հետևից չէր երևում, նա հավաքում էր խոտերում 

փայլփլող լուսատտիկներն ու կպցնում բամբակի ձողին։ Դրանց 

արձակած թույլ լույսի տակ աշխատասեր պատանին կարդում էր նաև 

մութ գիշերով։ 

Տարիներ են անցան։ Յուն Սուն ի վերջո հասնում է իր նպատակին՝ 

նա մեծ գիտնական է դառնում։ 

Մինչև այսօր էլ մարդիկ հիշում են փոքրիկ, աղքատ Յուն Սուի 

հաստատակամությունը։ 
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