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«Դոնի Նախիջևան» ամսաթերթի խմբագրական կազմը շնորհավորում է 
աշխարհասփյուռ հայության, Հայաստանի և Արցախի մեր հայրենակիցների 
Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը: Թող 2018 թվականը խաղաղության, սիրո, երջանկության, 
բարեկեցության, առաջընթացի ու զարգացման տարի լինի բոլորի համար:

Շուտով Ամանոր է, և գալիք տոնին 
ընդառաջ տեղին է հիշել հայկական 
Ամանորի ծեսի և մեզ բնորոշ հին 
ավանդույթների մասին: Թեմայի շուրջ 
զրուցեցինք նկարչուհի, ազգագրագետ 
Լուսիկ Ագուլեցու հետ: Նա նախ բա-
ցատրեց, թե ինչ է նշանակում «Ամանոր», 

որտեղից է գալիս այս անունը: «Ըստ մեր 
դիցաբանության, ըստ Ագաթանգեղոսի` 
Ամանորը եղել է կին, որին սիրահարվել է 
Վանատուրը: Նա` որպես սիրո առաջին 
խոստովանության նշան, կարմիր խնձոր 
է նվիրել Ամանորին, այսինքն` տիեզերքի 
պտուղը (ի դեպ, տոնական ծառի վրա 
կարելի է նաև կարմիր խնձորներ կախել): 

Այս երկուսի միասնությունից ստացվել 
է բերքատվության, հյուրասիրությա
ն, ընտանիքի գաղափարը։ Նրանք տի-
եզերական զույգեր են, ուստի Ամանորը 
համարվում է ընտանեկան տոն»: Նրա 
խոսքով` 1758 թվականից, ըստ Սիմեոն 
Երևանցու ընդունած Կոնդակի, տարվա 

սկիզբ համարվել է հունվարի 6-ը` Սուրբ 
ծննդյան օրը: Մինչ տարվա սկիզբը մարդիկ 
պաս են պահել, ապա տոնել են Նոր 
տարին: Այնուհետև 1923 թվականին մեր 
եկեղեցին ընդունել է, որ Նոր տարին պետք 
է նշվի հունվարի 1-ին, իսկ հունվարի 6-ին 
նշվելու է Սուրբ ծնունդը: Այժմ Նոր տարին 
նշում ենք 13 օր` հունվարի 1-ից մինչեւ 

13-ը: Ինչ վերաբերում է ծիսական ծառին, 
ապա, նրա փոխանցմամբ, Արևմտյան 
Հայաստանում նախկինում հայերը գաթա 
են թխել, գաթայի վրա ձիթենու ճյուղ 
են տնկել, դրա վրա կապել են տարբեր 
տեսակի չրեղեն, ընկույզ, պնդուկ, նուշ, 
տարել եկեղեցի, օրհնել են, որից հետո 
իբրև ծես ընտանիքի անդամներից ա- 
մեն մեկը իրենց մազից կապել են ճյուղի 
վրա` որպես երկարակեցության խորհր- 
դանիշ: Այնուհետև այդ ճյուղը վառել 
են, վրայի չրեղենն ու ընկուզեղենը օգ-
տագործել: Նախկինում Արևմտյան Հա- 
յաստանում զարդարել են նույնիսկ սո-
վորական ծառեր, օրինակ` բալենի, իսկ 
խաղալիքները պատրաստվել են հիմ- 
նականում երեխաների ձեռքով: Յուրա-
հատուկ է եղել նաև հին հայկական 
ամանորյա սեղանը, որի վրա հյուրերին 
մինչև հունվարի 6-ը մատուցվել է զուտ 
բուսական սնունդ: Սեղանի հիմնական 
զարդը եղել է լոբին: Հյուրերին մատուցվել 
է նաև ընդեղեն, ձավարով ճաշեր, պասուց 
տոլմա, կանաչիներ, որոնք պատրաստվել 
են բուսական ձեթով: Լ. Ագուլեցին պատ- 
մեց, որ նախկինում ամանորյա տոներին 
հետաքրքիր ավանդույթներ ենք ունեցել, 
որոնցից մեկը գոտեկախն է: Գոտեկա-
խի էությունը հետևյալն է՝ երեխաները 
բարձրանում էին խրճիթների տանիքների 
վրա, իրենց գոտիով կապում էին որևէ 
փաթեթ կամ գուլպաներ և կախում ծըխ- 
նելույզից։ Տան բնակիչները պետք է 
դրանք լցնեին իրենց տոնական սե-
ղաններից վերցրած ուտելիքներով և 
քաղցրավենիքներով։ Այդպիսով` օջախն 
օրհնվում էր հաջորդ տարվա համար։ 
Մեկ այլ ավանդույթի համաձայն՝ Սուրբ 
ծննդի օրը երեխաները երդիկից դդում 
են իջեցրել և մոմ են վառել, այդպիսով 
նրանք ընտանիքին լույս են բերել, 
հայտնել, որ Քրիստոսը ծնվեց և լույս 
բերեց աշխարհին: Հնում մենք ունեցել 
ենք նաև, այսպես կոչված, աներևույթ 

կերպարներ: Օրինակ`ասում են, թե Նոր 
տարում յուրաքանչյուրի տանիքում նըս-
տած է եղել մի կերպար, որին չէր կարելի 
նեղացնել` ընտանիքում կռիվներ չպետք 
է լինեին, մարդիկ բարոյական կյանքով 
պետք է ապրեին, այլապես այդ աներևույթ 
կերպարը նրանց կարող էր պատժել: Լ. 
Ագուլեցու խոսքով` 20-ական թթ. հետո 
մենք մեր ավանդույթներն աստիճանաբար 
մոռացանք: «Այսօր այս ամենն ո՞վ պետք 
է սովորեցնի երիտասարդ սերնդին: Մենք 
հրաշալի գիր ու գրականություն ունենք 
այս բոլոր ծեսերի, ավանդույթների մասին, 
բայց չենք ուզում սովորել: Այսօր մենք Նոր 
տարին նշում ենք` օտարներին հետևելով: 
Օրինակ` Ամանորը պետք է ազատենք 
շքեղ փայլերից, մենք չենք ունեցել այդ 
փայլերը, մենք ունենք Նոր տարին նշելու 
մեր առանձնահատուկ ձևերը»: 

Աննա ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ

Այդ օրը համերգային դահ-
լիճում ուշադրությունս գրա- 
վեց հայի գեղեցիկ դի-
մագծերով, խոշոր ու սև 
աչքերով մի երիտասարդ: 
Ն ա  մ ե ծ  խ ն ա մ ք ո վ  
ու հոգատարությամբ 
ուղեկցում էր իր ծեր 
ծնողներին, զրուցում 
նրանց հետ, պատ-
մում, բացատրում, 
ապա նույն քընք-
շանքով դիմում 
կնոջն ու երկու 
բալիկներին: 

– Մեր ատամ-
նաբույժն է, Ահա-
րոնը, – ասաց կող-
քիս նստած հայ 
կինը՝ Անահիտը,- 
ոսկի ձեռքեր ունի, 
բոլոր հայերը նրա 
մոտ են գալիս:

Ահարոնի հետ 
ծանոթացանք քիչ ուշ: 
Ահարոնը մշեցի պա-
պերի Մարտունիում 
ծնված ծնողների զավակ 
է, որն ապրել և կրթություն  
է ստացել Երևանում՝ Մա-
նուկ և Անահիտ Ագեյանների 
բազմազավակ ընտանիքում: 
Նա ընտանիքի միակ արու 
զավակն էր, չորս քույրերի շատ 
սպասված եղբայրը: Դպրոց, ու- 
սումնարան, ինստիտուտ: Շու- 
տով բազմանդամ ընտանիքի 
հոգսերն իրենց զգացնել տվեցին 
և ատամնաբույժի կրթություն 
ստացած երիտասարդը պետք 
է որոշում կայացներ՝ դժվար ո- 
րոշում՝ գնալ Ռուսաստան աշ-
խատելու: Առանց ընտանիքի 
շատ դժվար էր: Շուտով իր մոտ 

ՀԱՅԵՐՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ

բերեց ծնողներին, կնոջն ու երկու 
երեխաներին, վաղաժամ կյանքից 
հեռացած քրոջ որդիներին: Եվ 
սկսվեց նոր կյանք՝ նոր միջա-
վայրում՝ դժվար, երբեմն անելա-
նելի վիճակներով:

– Այս ամենը ենթադրում է 
պատասխանատվության: Ինչ-
պե՞ս կարողացաք հաղթահարել 
դժվար սկիզբը:

- Վստահ էի միայն իմ կամքի և 
աշխատասիրության վրա, փորձն 
ու հմտությունը ձեռք էի բերում 
ամեն օր, լեզուն սովորում էի 

շփումների արդյունքում: Կա- 
մաց-կամաց ամեն ինչ ընկավ 
իր հունի մեջ: Իմ առաջին 
այցելուներն իմ հայրենա-
կիցներն էին: Շուտով բա- 
ցեցի իմ կլինիկան և 
շուրջս համախմբեցի լավ 
մասնագետների:

– Իսկ ո՞րն է ձեր կյան-
քի նշանաբանը:

– Լինել լավ մարդ, լավ 
մասնագետ և ծառայել o- 
տարության մեջ գտնվող 
իմ հայրենակիցներին և 
ոչ միայն նրանց: Հաճելի 
է գիտակցել, որ դու պետք 
ես մարդկանց, ինչ ազգի 
էլ նրանք պատկանեն: 

– Դուք սիրով արտա- 
հայտվեցիք ձեր հայրենա-

կիցների մասին, իսկ ո՞վ 
է հայը և ինչո՞ւ ենք մենք 

այստեղ՝ դրսում:
– Հայի բնութագիրը շատ 

պարզ է ինձ համար: Իմ կարծիքով, 
նա աշխարհին պակասող աղն 
է, խավարը չհանդուրժող լույսի 
շողը, մարդկությանը չհերիքող 
բարությունն է, ագահությանն ու 
ժլատությանը հակադրված իր 
լայն բացած սիրտն է: Գո՞ւցե սա է 
պատճառը, որ մեր Տերը հայերին՝ 
որպես առաջին քրիստոնյա ժո-
ղովուրդ ցրել է աշխարհով մեկ, 
որ համ ու հոտ, լույս ու բարիք 
լինի ամենուր: Մի խոսքով, հայն 
առաջիններից է ընդունել Աստ-
ծուն: Երբ ճանաչում ես նրան, էլ 
ոչ մի բանից չես վախենում: 

Սոնա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ


