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Հայաստանի պատուիրակութիւնը շաբաթավերջին Նիւ Եորքէն վերադար-
ձաւ Երեւան:
Նիւ Եորք գտնուած միջոցին, Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար 
Զօհրապ Մնացականեան հանդիպում ունեցաւ ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քար-
տուղար Թոմաս Կրեմինկէրի հետ։ Պաշտօնական աղբիւրներու հաղոր-
դումներով, Զօհրապ Մնացականեան անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի 
հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման գործընթացի ներկայ վիճակին։ Ան 
մասնաւորապէս կանգ առաւ ներկայ շաբթուան սկիզբին Նիւ Եորքի մէջ 
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներու միջնորդութեամբ եւ 
Ատրպէյճանի Արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարովի մաս-
նակցութեամբ տեղի ունեցած հանդիպման։
Զրուցակիցները դրականօրէն գնահատեցին վերջին ամիսներու լարուա-
ծութեան յարաբերական նուազումը։ Զօհրապ Մնացականեան ընդգծեց, որ 
հայկական կողմը կը կարեւորէ հրադադարի ամրապնդման եւ լարուածու-
թեան նուազեցման ուղղութեամբ շարունակական ջանքերու գործադրումը՝ 
ներառեալ համապատասխան դրութիւններու հաստատման եւ ամրապնդ-
ման պարագաները։ Շեշտուեցան նաեւ վստահութեան մթնոլորտի ձեւաւոր-
ման ուղղութեամբ հետեւողական քայլերու անհրաժեշտութիւնը, նախապէս 
ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններու կեանքի կոչուիլը։
Բաց աստի, Նիւ Եորքի մէջ Զօհրապ Մնացականեան հանդիպում մըն ալ 
ունեցաւ ԵԱՀԿ-ի շրջանային նախագահ երկրի՝ Սլովաքիոյ Արտաքին գործոց 
նախարար Միրոսլաւ Լայչաքի հետ։ Այս հանդիպման ընթացքին ալ օրա-
կարգի վրայ եկաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, որու խաղաղ 
կարգաւորման գործընթացին կապակցութեամբ Զօհրապ Մնացականեան 
ներկայացուց իր կարծիքը։ Նիւ Եորքի մէջ տեղի ունեցած ներքին բանակ-
ցութիւնները ներկայացնելէ վերջ, նախարար Մնացականեան անդրադար-
ձաւ Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշման եւ մօտեցումներուն։ Այս 
ամբողջին մէջ ան առանձնայատուկ ընդգծեց Արցախի՝ գործընթացի նկատ-
մամբ սեփականութեան զգացումի ընդլայնման եւ ամրապնդման կարեւո-
րութիւնը։
Միւս կողմէ, Զօհրապ Մնացականեան Նիւ Եորքի մէջ հանդիպում մըն ալ 
ունեցաւ Եւրոմիութեան Արտաքին յարաբերութիւններու եւ անվտանգու-
թեան քաղաքականութեան բարձր ներկայացուցիչ Ֆետերիքա Մոկերինիի 
հետ։ Բացի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրէն, հանդիպման ընթացքին 
կարծիքներ փոխանակուեցան տարածքաշրջանային օրակարգի հրատապ 
հարցերուն շուրջ։ Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ Հայաստան-ԵՄ համա-
գործակցութեան լայն օրակարգի հարցերուն։

Երէկ առաւօտեան կանուխ ժամերէն մեծ թիւով ցուցարարներ հաւաքուե-
ցան Պէյրութի կեդրոնական փողոցները՛ յատկապէս Ռիատ Սոլհ հրապա-
րակ՝ վարչապետարանի հարեւանութեամբ:
Բողոքարարները փորձեցին խուժել վարչապետարան, որ սակայն արգի-
լուեցաւ ներքին ապահովութեան ուժերուն կողմէ:
Ցուցարարներուն պահանջքը կառավարութեան հրաժարականն էր եւ նոր 
կառավարութեան մը կազմութիւնը ի տես երկրին դիմագրաւած տնտեսա-
կան անելին, որ իր խոր ազդեցութիւնը ձգել սկսած է ժողովրդային խաւե-
րուն մօտ: 
Այս ծիրէն ներս արդէն տեղի ունեցած էին գործադուլներ ինչպէս վառելա-
նիւթի կայարաններու եւ հացի փուռերու: Ուրիշ շատ մը սենտիքայական եւ 
այլ ոլորտներ արդէն իսկ զգուշացուցած են կառավարութեան իրավիճակին 
առաջքը շուտ առնել հակառակ պարագային գործադուլերը համատարած 
բնոյթ պիտի ստանան:
Հակառակ ամէն տեսակի ճիգերու լիբանանեան դրամանիշն ալ կայուն չէ 
գոնէ իր շուկայական եւ ոչ պաշտօնական արժէքով:
Աւելի ուշ երեկոյեան սակայն բողոքի ցոյցերը տարբեր բնոյթ ստացան երբ 
կողմնակի փողոցներէն անոնց միացան խափանարար տարրեր, որոնք ցոյ-
ցին խաղաղ բնոյթը շրջեցին, ինչ որ պատճառ հանդիսացաւ ապահովական 
ուժերուն բռնութեան դիմել ցրուելու բողոքարարները:
Նոյն ժամանակ դէպի Պէյրութ տանող գլխաւոր մայրուղիներ փակուեցան 
ցուցարարներու կողմէ, որ աւելի ուշ կարելի եղաւ բանալ:

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ 
Հարիրի երէկ մեկնեցաւ Փարիզ 
մասնակցելու Ֆրանսայի նախկին 
նախագահ Ժագ Շիրաքի յուղար-
կաւորութեան, որ տեղի պիտի ունենայ 
այսօր:  
Հարիրի Լիբանանի պետութեան եւ 
ժողովուրդին անունով ցաւակ-
ցութիւններ պիտի յայտնէ Ֆրանսայի 
այժմու նախագահ Էմանուէլ Մաք-
րոնին ինչպէս նաեւ  Շիրաքի այրիին 

Պերնատէթ Շիրաքին:
Յիշեցնենք, որ Ֆրանսայի նախկին նախագահ Ժագ Շիրաք Հինգշաբթի օր 
մահացաւ  Ֆրանսայի մէջ 1995 – 2007 տարիներուն Շիրաք բազմաթիւ 
անգամ այցելած է Պէյրութ եւ մեծապէս սատարած Լիբանանի զօրակցու-
թեան համար կատարուած նիւթական օգնութիւններու: Շիրաք նաեւ անձ-
նական բարեկամն էր Լիբանանի նախկին նախագահ Ռաֆիք Հարիրիին, 
որուն սպանութենէն ետք անձամբ եկաւ Լիբանան ցաւակցելու Հարիրի 
ընտանիքին: 

Հայաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարին 
Նիւ Եորքի Հանդիպումները

Բողոքի Ցոյցեր Պէյրութի Մէջ

Հարիրի Կը Մեկնի Փարիզ 

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Վասիլ Խաչատրեան 

Վասիլ Յակոբի Խաչատրեան (30.9 
(12.10).1882, Ալեքսանդրապոլ 
(այժմ՝ Գիւմրի) - 1937), Անդր-
կովկասի յեղափոխական շարժ-
ման մասնակից։ Կոմկուսի 
անդամ 1900էն։ 1898ին  ընտա-
նիքով կը տեղափոխուի  Թիֆ-
լիս։ 1904-ին բանտարկուած է 
անօրինական գրականութիւն 
տարածելու համար։ 1909ին 
Թիֆլիսի մէջ կը բանայ դերձակի 
արհեստանոց, որ կը  դարնայ 
համայնավարներու գաղտնի 
հաւաքատեղի։ 1913ին Ս. Սպան-
դարեանի, Ե. Ստասովայի հետ կը  
դատապարտուի ցմահ աքսորի։ 
1917ին Սիպիրէն կը վերադառ-
նայ Անդրկովկաս եւ յեղափոխա-
կան աշխատանքի կը ղրկուի  
Ախալցխա։ 1919ին Ռոստովի մէջ 
յեղափոխական աշխատանք կը 
ծաւալելէ հայ գաղթականներու 
շրջանակներուն մէջ։ 1920ին կ՛ըն-
տրուի  Ռոստովի քաղաքային 
կոմիտէի կազմին մէջ եւ Նոր 
Նախիջեւանի հեղկոմի անդամ։ 
1921-1937 թուականներուն կու-
սակցական-պետական աշխա-
տանք  կը կատարէ Հայաստանի, 
ապա՝ Վրաստանի մէջ ։

Միաբանական Հաւաք Սուրբ Աստուածածին 
Վանքին Մէջ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեկնեցաւ 
Զուիցերիա Եւ Հոլանտա

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Երէկ՝ Ուրբաթ, 27 Սեպտեմբեր 
2019-ի երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախա-
գահութեամբ տեղի ունեցաւ 
միաբանական հաւաք, որուն 
ներկայ էին վանաբնակ հինգ 
եպիսկոպոսներ եւ քսան վար-
դապետներ:
Վեհափառ Հայրապետը հայ-
րաբար ողջունելով միաբան 
հայրերը՝ իր ուրախութիւնը 
յայտնեց, որ ամրան շրջանին 
թէ՛ Անթիլիասի Մայրավանքին 
եւ թէ՛ Ս. Աստուածածին Վանք-
ին մէջ Կաթողիկոսարանը 
իր ժողովրդանուէր առաքե-
լութիւնը շարունակած է՝ միա-
բան հայրերուն գործօն մաս-
նակցութեամբ: Ան յիշեցուց, 
թէ ինչպէս միաբանութիւնը 
մէ՛կ ամբողջութիւն է, իր 
վանաբնակ եւ թեմերուն մէջ 
ծառայող միաբաններով, նոյն-
պէս Կաթողիկոսարանը՝ իր 
թեմերով մէ՛կ ամբողջութիւն է: 
Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, 
որ հայ եկեղեցին հոն է, ուր ան 
Քրիստոսակեդրոն ծառայութիւ-
նը կը տանի ժողովուրդին։ Այլ 
խօսքով, ո՛չ եկեղեցականներուն 
թիւը, ո՛չ եկեղեցւոյ շէնքին մեծու-
թիւնը եւ ո՛չ ալ ծուխերու թիւն ու 
տարածութիւնը եկեղեցին կեն-
դանի ներկայութեան կը վերա-

Ընդառաջելով Հոլանտայի Հին 
Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ պետին 
հրաւէրին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. 
Վեհափառ Հայրապետը այսօր 
մեկնեցաւ Հոլանտա։ Նորին 
Սրբութեան այցելութիւնը պիտի 
տեւէ երեք օր, որու ընթացքին ան 
երկու դասախօսութիւններ պիտի 
տայ տարբեր համալսարաններու 
մէջ եւ պիտի նախագահէ աստուա-
ծաբանական ու բարոյագիտա-
կան նիւթերու քննարկումներու 

ծէ ժողովուրդի կեանքէն ներս։ 
Ժողովուրդին ծառայելու յանձնա-
ռու ու գիտակից եկեղեցականներ 
կը պատրաստուին Անթիլիասէն 
ներս։ Մենք ա՛յս գիտակցութեամբ 
հոգեւոր մշակներ կը պատրաստենք 
Անթիլիասէն ներս եւ իմ սպասումս է, 
որ մեր հոգեւորականները, ամէն տեղ, 
այս նախանձախնդրութենէ մղուած 
արժեւորեն իրենց առաքելութիւնը՝ 
եկեղեցին ծէսէն, կառոյցէն ու վայրէն 
անդին ժողովուրդին տանելով, որպէս 
Քրիստոսակեդրոն ծառայութիւն:
Ապա, Վեհափառ Հայրապետը 
ակնարկեց միաբաններուն վանա-
կան պաշտօններուն, Կաթողի-
կոսարանի յառաջիկայ ծրագիր-
ներուն, Մայրավանքէն ներս տեղի 
ունեցող շինարարական աշխա-
տանքներուն եւ տեղի ունենալիք 

նուիրուած հանդիպումին։
Հոլանտա կատարելիք այցելութեան 
Հայրապետին պիտի ընկերանան 
Կաթողիկոսարանի միջ-եկեղեցա-
կան յարաբերութեանց բաժան-
մունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Հրանդ 
Վրդ. Թահանեան, Դպրեվանքի 
տեսուչ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. 
Թինքճեան, Կաթողիկոսարանի 
տեղեկատուական բաժանմունքի 
վարիչ Հոգշ. Տ. Յովակիմ Վրդ. 
Բանճարճեան եւ Զուիցերիոյ մէջ 

համագումարներուն:
Հանդիպման աւարտին, Նորին 
Սրբութիւնը ողջունեց Գերշ. 
Տ. Օշական Արք. Չօլոյեանին 
վերադարձը Մայրավանք, շարու-
նակելու համար Աստուածաշունչի 
թարգմանութեան աշխատանքը, 
բարի գալուստ մաղթեց Վենե-
զուելայի եւ Թեսաղոնիկէի մէջ 
ծառայող միաբան հայրերուն, 
որոնք յատուկ առաքելութեամբ 
ժամանած էին Մայրավանք, ինչ-
պէս նաեւ «Աշակերտք Քրիստոսի» 
շարականի երգեցողութեամբ բարի 
երթ մաղթեց Հոգշ. Տ. Սմբատ Վրդ. 
Սապունճեանին եւ Հոգշ. Տ. Աշոտ 
Աբղ. Խաչատուրեանին, որոնք 
շուտով պիտի մեկնին Ֆրեզնօ եւ 
Սան Ֆրանսիսկօ, ծառայելու մեր 
ժողովուրդի զաւակներուն:

մեր Ս. Աթոռին միջ-եկեղեցական 
յարաբերութիւններու ներկա-
յացուցիչ Փրոֆ. Թենի Փիրրի-Սիմո-
նեան։ Անոնք մասնակից պիտի 
դառնան Հին Կաթոլիկ եկեղեցւոյ 
աստուածաբաններու հետ տեղի 
ունենալիք աստուածաբանական 
ու բարոյագիտական նիւթերու 
քննարկումներուն։
Զուիցերիոյ մէջ Նորին Սրբութիւ-
նը յաջորդաբար հանդիպումներ 
պիտի ունենայ Սիսի դատին եւ 
Սուրիական տագնապին առն-
չուած հարցերու գծով։
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Մարդուն Ապրած Տարիները

Պատկառելի Արդիւնք

ԱՒԵՏԻՔ ՊԻՒԱԶԵԱՆ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Աստուած հաւաքեց բոլոր արարածները եւ որոշեց իւրաքանչիւրին 
ապրելու տարիները սահմանել: 
Առաջինը կանչեց մարդը. «Դո՛ւն, մարդ արարած, այնքան ալ մեծ էակ 

չես, այն-պէս որ ես քեզի 20 տարուան կեանք կու տամ»: 
«Քիչ է...»,-մտածեց մարդը, սակայն Աստուծոյ հետ առանց վիճաբանելու՝ 
լուռ հե-ռացաւ: 
Այդ ընթացքին Աստուած կանչեց ձին. «Քեզ, ձի, ես 40 տարուան կեանք կը 
սահ-մանեմ, դուն մեծ արարած ես, եւ աւելի երկար պիտի ապրիս»: Բայց ձին 
աղեր-սեց. «Ողորմեա՛, ով Տէր Աստուած: 40 տարի լուծը պարանոցիս քալել, 
հող եւ ծանրութիւն քարշ տալ, եւ նոյնիսկ մտրակի հարուածներ ստանալ.... 
20 տարին լիովին բաւարար է զիս... Մնացեալը մարդուն տուր, ան աւելի 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնէն թողարկուած դրուագները, բառին 
բուն իմաստով, պատկառանք ազդեցին համայն աշխարհի հայու-
թեան։ Վեհարանի վերանորոգեալ, բարեզարդեալ եւ ընդարձակուած 

համալիրի բացման պաշտօնական արարողութիւնը իսկապէս շքեղ էր։ 
Փառաշուք հանդիսութիւնը եկաւ նշանաւորել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
մէջ ապահովուած հերթական վիթխարի ձեռքբերումը։ Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցին ունի բաւական յաւակնոտ մայրավանք մը, կեդրոն մը, 
որով կ՚առանձնանայ համաքրիստոնէական ընտանիքին մէջ։ Վերաբացուած 
վեհարանը իսկապէս հպարտութեան առիթ մըն է հայութեան համար՝ ինչպէս 
մանտանշած է նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեան։ Այս ծրագրին կեանքի կոչուած ըլլալը նաեւ կու գայ ապացուցանել, 
որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի համար հայ ժողովուրդի բարերաներուն 
կողմէ ներդրուած իւրաքանչիւր լուման կ՚արժեւորուի առաւելագոյնս եւ 
կ՚արդարանայ բարձր արդիւնաւէտութեամբ։
Պալատ մը, կամ սովորական իմաստով պաշտօնական նստավայր մը 
չէ վերաբացուածը։ Խօսքը կը վերաբերի համայն հայութեան գերակայ 
եւ ընդհանրական հոգեւոր կեդրոնին։ Հայաստանի անկախացումէն ի 
վեր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան գործունէութիւնը ստացած է 
նոր թափ։ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը հայոց ազգային-եկեղեցական 
կեանքին ուղղութիւն կու տայ՝ մէկ կողմէ յաղթահարելով խորհրդային 
շրջանի անաստուածութեան ծանր հետեւանքները, իսկ միւս կողմէ Հայ 
Եկեղեցւոյ գործունէութիւնը համապատասխանեցնելով արդի աշխարհի 
մարտահրաւէրներուն։ Նոր վեհարանը, Սուրբ Էջմիածնի մայրավանքի նոր 
համալիրը այս ամբողջ տեսլականին համապատասխան գործելու, առկայ 
մարտահրաւէրներուն դէմ համարժէք քայլեր առնելու մտայնութիւնն ու 
վճռակամութիւնը կը ցոլացնէ։
Վերանորոգեալ վեհարանի բացումը կը զուգադիպի Ամենայն Հայոց Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի գահակալութեան 20-ամեակի յոբելենական 
շրջանին։ Այս երկու տասնամեակները եկած են յեղաշրջել Հայաստանեայց 
Առաքելական Եկեղեցւոյ կեանքը, եկած են փոխել անոր ճակատագիրը։ Բոլոր 
անոնք, որոնք քիչ թէ շատ հաղորդ են Վեհափառ Հայրապետի տեսլականին՝ 
կրնան անվարան վկայել, թէ սա փառքի շքեղ տուն մը չէ, այլ Հայ Եկեղեցւոյ 
վարկն ու հեղինակութիւնը խորհրդանշելիք կրօնավարչական կեդրոն մը, 
ուրկէ ծնունդ առած թռիչքները ալիք-ալիք տարածում կը գտնեն հայաշխարհէ 
ներս, կը ներգործեն հայ մարդու մտքին ու հոգիին մէջ եւ նոր ժամանակներու 
մէջ ուղեցոյց կ՚ըլլան մեր ժողովուրդին՝ ուրոյն դիմագիծով շարունակելու 
համար իր երթը պատմութեան հոլովոյթին մէջ։

շատ պէտք ունի ատոր»: 
Աստուած համաձայնեցաւ, ապա կանչեց կովը: Նոյն սկզբունքով, ինչ որ ձիին, 
ասոր ալ 40 տարուան կեանք տուաւ: Բայց կովը հրաժարեցաւ. «Փրկէ՛, Տէր 
Աստուած: 40 տարի անդադար պիտի կթեն զիս: Ինծի 20 տարին բաւարար 
է, իսկ մնացած տարիներս մարդուն տուր»: 
Աստուած կրկին համաձայնեցաւ: 
Այս անգամ Տէրը կանչեց շունը. «Քեզ համար, շուն, ես 30 տարի սահմանած 
եմ»: Իսկ շունը ըսաւ. «Տէր ողորմեա՛: Ես ինչպէ՞ս 30 տարի շղթայուած ապրիմ, 
կամ անտէր-անտիրական տեղէ-տեղ թափառիմ, բոլորին վրայ հաջելով եւ 
ոսկորներ կրծելով... 15 տարին լիովին կը բաւէ, իսկ մնացածը մարդուն տուր»: 
Այսպիսով, Աստուած եւս 15 տարի նուիրեց մարդուն: Ապա Ան կանչեց 
կատուն եւ 20 տարուան կեանք առաջարկեց անոր: Բայց կատուն մտածեց. 
«Ձանձրալի պիտի ըլլայ 20 տարի մկնիկ ուտել եւ անդադար քնանալ»: Ուստի, 
ան ալ իրեն առաջարկուած 20 տարիներէն 10-ը մարդուն նուիրեց: 
Եւ Աստուած յօժարեցաւ: 
Այդ ժամանակէն ի վեր մարդը այդպէս ալ կ’ապրի իր կեանքը... 
Առաջին 20 տարիները անիկա կ’ապրի իրեն համար սահմանուած տարիները, 
որոնց ընթացքին ան հոգս եւ վիշտ չունի: Այնուհետեւ կու գան ձիին կողմէ 
նուիրուած 20 տարիները. մարդը՝ ձիի պէս կ’աշխատի (որոշներ բարձրագոյն 
կրթութիւն ստանալէ վերջ), իր ուսերուն վրայ ծանր բեռը կրելով՝ աշխատանք, 
տուն, ընտանիք... Յաջորդ 20-ը՝ կովուն կողմէ նուիրուած տարիներն են. 
մարդուն կը «կթեն» նախ երեխաները, ապա թոռները: Յետոյ կու գան շունին 
կողմէ նուիրուած 15 տարիները. ան տունին պահապանը կը դառնայ, կը 
խնամէ իր թոռները... Եւ վերջապէս կու գան կատուային տարիները. ահա 
այս ժամանակ ինչպէս որ բախտը բերէ... Կրնան ծեր մարդուն կատուի պէս 
սիրել, խնամել եւ գլուխը շոյել, իսկ կրնան նաեւ կարեւորութիւն չտալ եւ, 
նոյնիսկ, ոտքով հարուածել ... 
                                                                           Ռուս. թրգմ.՝ ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Հայաստանեայց Առա-
քելական Եկեղեցւոյ 
արդի տարեգրութեանց 
մէջ այժմէն արդէն իր 
անջնջելի հետքը թող-
ած է Տ.Տ. Գարեգին Բ. 
Վեհափառ Հայրապե-
տը։ Սուրբ Գրիգոր Լու-
սաւորչի գահուն վրայ 
լիուլի արժեւորուած 
երկու տասնամեակը 
ունի պատկառելի հաշ-
ուեկշիռ մը, ինչ որ 
հոգեւոր հրճուանքի առիթ է Հայ Եկեղեցւոյ իւրաքանչիւր զաւակին համար։ 
Հայաստանի եւ սփիւռքի ծով կարիքներու խաչմերուկին կանգնած է ան՝ 
որպէս քաջ հովիւ։ Խոնարհուած հնամենի սրբավայրերու նորոգութիւն, 
նոր եկեղեցիներու կառուցում, նոր հոգեւորականներու պատրաստութիւն, 
մայրավանքի նորովի շինութիւն, նոր հրատարակութիւններ, նոր որակով 
միջեկեղեցական ու միջկրօնական յարաբերութիւններ եւ ի վերջոյ նոր 
հայեացքով պատկերացում՝ հայոց ազգային-եկեղեցական կեանքի։ Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Ամենայան Հայոց Կաթողիկոսը նոր ժամանակներու հայրապետն 
է, հայոց աշխարհի նոր ձեռքբերումներու աղօթողը, հայոց աշխարհի նոր 
կենսունակութեան հորիզոններու խրախուսողը, մեր եկեղեցւոյ ապագայի 
ուրուագծողը։
Վերանորոգեալ վեհարանը մեծ ձեռքբերում մըն է եւ այդ մէկը կրնան գնահա-
տել բոլոր անոնք, որոնք կ՚ըմբռնեն, թէ Հայ Եկեղեցւոյ նոր ուղղութիւնը ծնունդ 
պիտի առնէ այնտեղէն, Հայ Եկեղեցւոյ նոր աւիշը պիտի մատակարարուի 
այդ նուիրական համալիրէն։ Վեհարանը՝ որպէս համազգային տուն, որպէս 
համահայկական գերագոյն կեդրոն՝ ահա վերանորոգուած է եւ վերանորոգ 
վճռակամութեամբ, վերանորոգ թարմութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը 
յառաջ կը տանի իր դարաւոր առաքելութիւնը։
Անցեալ երկու տասնամեակներու յաղթահարուած փոթորիկներէն, դժուա-
րութիւններէն վերջ այսօր հերթական անգամ յաղթական կը ծածանի Տ.Տ. 
Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետի տեսլականին, նուիրումին եւ յամառ 
աշխատանքին դրոշը։ Այս րադարձութիւնը վարչական այնպիսի կարողութիւն 
մը, համախմբման այնպիսի վարպետութիւն մը կը խորհրդանշէ, որ կ՚արժէ՝ 
թէկուզ քանի մը շաբաթով վաղահաս շնորհաւորել Վեհափառ Հայրապետի 
գահակալութեան պանծալի 20-ամեակը։ 

«Ժամանակ»/Պոլիս

Լրատուութեան Գործընկեր
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 40 - 

Ինչպէ՞ս Լուսաբանել Աղէտները 
Ճափոնցի Փորձագէտները Երեւանի Մէջ 

Վերապատրաստական Դասընթացքներ Տուին 
Լրագրողներու Համար

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի 
Աշխատակից

Սեպտեմբերի 25-ին եւ 27-ին ՀՀ 
Արտակարգ իրավիճակներու նախա-
րարութեան մէջ Ճափոնի միջազ-
գային համագործակցութեան 
գործակալութեան (ՃՄՀԳ, JICA) 
փորձագիտական խումբին հետ 
համատեղ ընթացան «Աղէտներու 
վտանգի  կառավարման նպատա-
կով ճգնաժամային հաղորդակցու-
թեան եւ հանրային իրազեկման 
բարելաւում» եռամեայ թեքնիք 
աջակցութեան ծրագրի դասըն-
թացքները: Դասընթացքին մաս-
նակցեցաւ նաեւ «Զարթօնք»ի 
Հայաստանի ներկայացուցիչ, լրա-
գրող Քրիսթինա Աղալարեան: 
Լրագրողները հնարաւորութիւն 

ունեցան լսել ճափոնական ընկե-
րութեան փորձագիտական խում-
բի փորձագէտներու դասախօսու-
թիւնը եւ քննարկելու տարբեր 
հարցեր: Անոնք  ծանօթացան 
արտակարգ իրավիճակներուն 
մէջ տեղեկատուութեան ճիշդ 
փոխանցման մեքանիզմին եւ 
հմտութիւններուն: Վերապատ-
րաստման ծրագրի ընթացքին մաս-
նակիցները խօսեցան աղէտներու 
ժամանակ ճափոնցի գործընկեր-
ներու աշխատանքային փորձին 
մասին: 
Փորձագէտ Սուվենտրինի Քակու-

չին հանդէս եկաւ «Լրատուութիւն 
աղէտներու վերաբերեալ» զեկոյ-
ցով, որուն վերաբերեալ լրագ-
րողներուն եւ նախարարութեան 
աշխատակիցների հետ բաւական 
հետաքրքիր քննարկում ծաւալեցաւ: 
Լրագրող Սուվենտրինի Քակուչին 
խօսեցաւ իրենց երկրին մէջ տեղի 
ունեցած աղէտներու մասին, շեշ-
տը դնելով  վտանգի լրատուութեան 
վրայ: Այսինքնՙ պետութիւնն ու ԶԼՄ-
ները պէտք է կարողանան մինչեւ 
աղէտը հասարակութեանը պատ-
շաճ տեղեկութիւն տրամադրել 
սպասուող աղէտի վտանգներուն 
մասին: Հայաստանի լրագրողներէն 
մէկը արդարացի հարց բարձրացուց 
ըսելով, , որ ՀՀի մէջ հասարակու-
թիւնը դեռեւս պատրաստ չէ նման 
տեղեկատուութեան: Անոր խօսքով 
սպասուող աղէտի մասին ոեւէ 
յօդուած մարդոց խուճապի կը 
մատնէ: 

Ճափոնի մէջ հասարակութեան 
ընկալումները այս հարցով տարբեր 
է ըստ երեւոյթին: Այնտեղ տարե-
րային աղէտներ յաճախակի տեղի 
կ՛ունենան:  Խօսելով աղէտներու 
վերաբերեալ Ճափոնի փորձին 
մասին՝ ընկերութեան փորձագէտ-
ները նշեցին, որ հասարակութիւնը 
այնտեղ արտակարգ իրավիճակները 
կը դիտարկեն,  որպէս կեանքի մաս 
եւ մշտապէս հոգեբանօրէն պատ-
րաստ է աղէտի դիմագրաւման, 
բան մը, որ նոյնը չէ  Հայաստանի 
մէջ, ուր արտակարգ իրավիճակը 
կը դիտարկուի, որպէս յատուկ իրա-

դարձութիւն, անոնցմէ բխող յուզա-
կան եւ խուճապային հնարաւոր 
արձագանգներով: 
Բանախօսի խօսքով լրագրողները 
կը կատարեն աղէտներու վերաբերե-
ալ տեղեկատուութեան տարածման 
եւ վտանգի վերաբերեալ պատ-
րաստուածութեան ապահովման 
դեր: Լրագրողները պէտք է ճիշդ 
ժամանակին տրամադրեն ճշգրիտ 
տեղեկատւութիւնը: Աղէտներու 
լուսաբանման գործին մէջ չափա-
զանց կարեւոր է վերականգնման 
փուլի մասին յօդուածներու հրա-
պարակումը, աղէտի գօտիի վերա-
կանգնման ընթացքին մասին տեղե-
կատուութիւնը եւ այլն: Որպէս 
համեմատութիւն լրագրողները 
խօսեցան 1988ի Սպիտակի աւերիչ 
երկրաշարժին մասին, որուն հետե-
ւանքները տակաւին լուծուած չեն: 
Այսինքնՙ աղէտի գօտին ամբողջովին 
վերականգնուած չէ: Ճափոնի մէջ, 
իհարկէ, նման պատկեր չկայ, քանի 
որ աղէտէն յետոյ մի քանի տարուայ 
ընթացքին աղէտի գօտի ըսուածը 
այլեւս գոյութիւն չունենար: 
Ճափոնի պետական լրատուական 
գործակալութեան լրագրող, դաս-
ընթացքի բանախօս Սուվենդրինի 
Քակուչին խօսելով իրենց երկրին 
լրատուական խմբագրութիւններու 

նիւթական հնարաւորութիւններու 
մասին, նշեց, որ իրենց մօտ բոլոր 
խմբագրութիւնները ունին սեփա-
կան ուղղաթիռ, որոնց միջոցաւ կը  
մեկնին  արտակարգ դէպքի վայ-
րեր: Անոր խօսքով իրենց երկրին 
լրատուամիջոցները պիւտճէական 
խնդիր չունին, հետեւաբար անկէ 
բխող խնդիրներ չկան, բան մը, որ 
առկայ է անշուշտ Հայաստանի մէջ: 
Երկօրեայ դասընթացքներու 
մասնակից կողմերը  զայն գնա-
հատեցին, որպէս արգասաբեր 
եւ արդիւնաւէտ, յոյս յայտնելով 
յաջորդ վերապատրաստման 
դասընթացները տեղի ունենան 
Ճափոնի մէջ: Լրատուամիջոցները 
առաջարկեցին նախարարութեան 
աւելի յաճախակի նման վերա-
պատրաստման դասընթացքներ 
կազմակերպել, նախարարութիւն-
լրատուամիջոցներ շփումն աւելի 
յաճախակի դարձնել, բան մը, որ կ՛օգ-
նէ արտակարգ իրավիճակներուն մէջ 
լրագրողներու ճիշդ կողմնորոշման եւ 
տեղեկատուութեան տրամադրման: 
Երկօրեայ դասընթացքին մաս-
նակցած լրագրողները Ճափոնի 
միջազգային համագործակցութեան 
գործակալութեան (ՃՄՀԳ, JICA) կող-
մէն ստացան համապատասխան 
հաւաստագրեր: 
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Թրքական Բարքեր

Սփիւռքահայ Կեանք

Մշակութային Արձագանք

Կարօ Փայլան Կը Հակազդէ Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի Ընտրութեան 
Նոր Կանոնագիրի Պայմաններուն

Գործնական Միջոցներ

Զիֆլիօղլուի Գիրքը

Թուրքիոյ Հայոց պատրիարքի 
ընտրութեան կանոնադրութիւնը 
պատրիարքութիւն հասած է 23 
Սեպտեմբեր 2019-ին: 1961, 1990 
եւ 1998 թուակիր պատրիարքական 
ընտրութեան կանոնադրութիւնները 
բնական թեկնածու ներկայանալու 
եւ պատրիարք ընտրուելու կարե-
լիութիւն կու տար այն հոգեւո-
րականներուն, որոնք ի հօրէ թրքա-
հպատակ էին, անկախ իրենց պաշ-
տօնավարման կամ բնակութեան 
վայրէն:
Մինչդեռ 2019-ի կանոնադրութիւնը, 
ընդհանուր գիծերու մէջ կրկնելով 
հանդերձ իր նախորդները, որպէս 
պատրիարքութեան թեկնածու-
թեան նախապայման կը դնէ՝ ըլլալ 
«Պոլսոյ հայոց պատրիարքութեան 
յատկացեալ եպիսկոպոսաց դասուն» 
անդամ: Այս կէտը ի սկզբանէ իսկ կը 
խոչընդոտէ ժողովրդավար ու արդար 
ընտրութեան մը կազմակերպումը՝ 
բոլոր թեկնածուներուն մասնակ-
ցութեամբ:
Թուրքիոյ Հայոց պատրիարքութեան 

Համայնքային կեանքի օրակարգը 
ամբողջութեամբ կը բնորոշուի 
Թուրքիոյ հայոց 85-րդ պատրիարքի 
ընտրութեան գործընթացին վերա-
բերեալ իրադարձութիւններով։ 

Կը տեղեկանանք, թէ վերջերս 
«Սոսիալ» հրատարակչութիւնը լոյս 
ընծայած է բանաստեղծ ու լրագրող 
Վերճիհան Զիֆլիօղլուի նոր գիրքը, 
որ կը կոչուի «Varla Yok Arasında 
İstanbul Ermenileri»։ Հեղինակը այս 
գիրքը ձօնած է իր լուսահոգի մեծ հօր՝ 
Սարգիս Զիֆլիօղլուի յիշատակին։ 
Գիրքի սկիզբին տեղ գտած է 
հրատարակիչ Ռակըփ Զարաքօ-
լուի կողմէ Վերճիհան Զիֆլիօղլուի 
մասին արտայայտութիւն մը։ Հեղի-
նակը կարճ յառաջաբանին մէջ 

Դպրեվանքը տարիներ առաջ 
փակուած է եւ անիկա փաստօրէն 
զրկուած է հոգեւորականներ հասց-
նելու կարելիութենէն: Ուրեմն աթոռը 
այժմ ունի միայն երեք եպիսկոպոս-
ներ: Այս կանոնադրութեամբ դրուած 
նախապայմանը ակնյայտ է, որ մեծ 
նեղութիւն մը պիտի ստեղծէ հայ 
համայնքին առջեւ՝ ապագային 
պատրիարքական ընտրելիներ 
գտնելու ուղղութեամբ:
Ուստի, երբ նկատի առնուի նաեւ 
հանրապետական շրջանին 
տեղի ունեցած պատրիարքական 
ընտրութիւններու արդիւնքին 
պատրիարք ընտրուած անձե-
րուն մեծ մասամբ (Խաչա-
տուրեան, Գալուստեան, Գազ-
անճեան) արտասահմանի պաշ-
տօնավարութենէն Պոլիս գալու 
հանգամանքը, անկարելի է իրաւա-
ցի չնկատել Պոլսոյ պատրիար-
քութեան նիւթին շուրջ յայտնած 
անհանգստութիւնը:
Ուրեմն,
– Ինչո՞ւ արտասահմանի բնական 

Նախաձեռնարկ մարմինը թէեւ 
արտասահմանի թեկնածուներու 
դրուած կանոնադրական սահմա-
նափակման բերումով մինչեւ երկու-
շաբթի ժամանակ պահանջած է՝ 

թեկնածուներուն մասնակցութեան 
կարելիութիւն չընձեռող յօդուած մը 
աւելցուած է Հայոց պատրիարքի 
ընտրութեան կանոնադրութեան մէջ, 
հակառակ 1961-ի, 1990-ի եւ 1998-ի 
կանոնադրութիւններուն:
– Ինչո՞ւ արգելք կը դրուի արտա-
սահմանի՝ ի հօրէ նախկին 
թրքահպատակ թեկնածուներու 
ընտրութեան մասնակցութեան, 
երբ փակուած է Թուրքիոյ Հայոց 
պատրիարքութեան դպրեվանքը եւ 
նոր հոգեւորականներ պատրաստե-
լու ուղղութեամբ կան լուրջ խնդիրներ:
– Խնդրոյ առարկայ յօդուածին 

գործընթացի ապագան հունաւորելու 
համար, սակայն գործնական գետնի 
վրայ այլ մթնոլորտ մը ստեղծուած 
է։ Արդարեւ, թեկնածուներու 
քարոզչական աշխատանքները 
աստիճանաբար թափ կ՚առնեն։ 
Այս ամբողջին մէջ բաւական 
աշխուժութիւն կը դրսեւորեն 
Պատրիարքական տեղապահ Տ. 
Սահակ Եպսկ. Մաշալեանի համա-
խոհ համակիրները։
Ֆէրիգիւղի «Ալաճաճեան» սրահին 
մէջ տեղի ունեցած է Տ. Սահակ 
Եպսկ. Մաշալեանի համախոհներուն 
ու համակիրներուն մասնակցու-
թեամբ խորհրդակցութիւն մը։ 
Անոնք կարծիքի փոխանակումներ 
ունեցան պատրիարքական ընտ-
րութեան գործընթացի յառա-
ջիկայ փուլերուն շուրջ։ Նկատի 

վերաբերեալ իրենց անհանգստու-
թիւնը արտայայտած են նաեւ 
պատրիարքական տեղապահը եւ 
կրօնական ժողովի ատենապետը: 
Նկատի ունենալով նաեւ Սահմա-
նադրական ատեանի 10 Յուլիս 
2019 թուակիր որոշումը, ըստ 
որուն՝ խախտուած է կրօնական 
ազատութիւնը, չի՞ նշանակեր 
արդեօք, որ ձեր կառավարութիւնը 
կը շարունակէ տակաւին միջամտել 
հայոց եկեղեցւոյ ներքին գործերուն:

ԿԱՐՕ ՓԱՅԼԱՆ Տիգրանակերտի 
երեսփոխան

ունենալով, որ պետութեան կողմէ 
կանոնադրութիւնը հասած է, 
պաշտօնական գործընթացին մէջ 
իրերայաջորդ փուլեր պիտի սկսին 
եւ այդ բոլորին առընչութեամբ 
երէկուան խորհրդակցութեան 
մասնակիցները արտայայտեցին 
իրենց տեսակէտները։ Տ. Սահակ 
Եպսկ. Մաշալեանի համակիրները 
ուշադրութեան առարկայ դարձուցին 
նաեւ ընտրացուցակներու կատա-
րելագործման ու արդիականացման 
հարցերը։
Երեկոյթի ընթացքին ծաւալուած 
քննարկումները վարեց յայտնի 
համայնքային գործիչ ու բարերար 
Խաչիկ Ճանէլ, որ Տ. Սահակ Եպսկ. 
Մաշալեանի նախընտրական արշա-
ւի համակարգողներէն մին է։

«Ժամանակ»/Պոլիս

բացատրութիւններ տուած է, թէ ինչ 
տեսանկիւնէն կը դիտարկէ թրքահայ 
համայնքային կեանքը։
Գիրքի զանազան գլուխներուն մէջ 
Վերճիհան Զիֆլիօղլու անդրա-
դարձած է երջանկայիշատակ 
պատրիարք Մեսրոպ Արք. Մութա-
ֆեանի նկատմամբ ցուցաբերուած 
վերաբերմունքին, վերջին տաս-
նամեակի պատրիարքական ընտրու-
թեան թնճուկին, մեր համայնքի 
ներքին խաւերուն, խորհրդարանի 
հայ երեսփոխաններուն, մեր 

համայնքի երիտասարդութեան, 
Հայաստանի իրականութեան, 
ինչպէս նաեւ սփիւռքի, Հայաս-
տանի եւ պոլսահայութեան յարա-
բերութիւններուն։
Շուրջ 150 էջէ բաղկացեալ այս 
գիրքը կ՚ընդգրկէ նաեւ շարք մը 
լուսանկարներ։ Բաւական ամփոփ 
ձեւով հեղինակը անդրադարձած է 
թրքահայ համայնքի վերջին տաս-
նամեակի հրատապ օրակարգին 
վերաբերեալ զանազան նիւթերու։
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Մխիթարի Հրաշալի Թուականը

Ամէն անհատ կամ հաւաքականութիւն առհասարակ ունի յատկանշա-
կան դէպք կամ թուական մը, որ կը ներշնչէ անոր ապագան: Մեծն Մխի-
թարի համար Սեպտեմբերի ութը եղած է իւրայատուկ թուական մը: 

Մատղաշ տարիքին, Մխիթար գիտութեան ծարաւէն մղուած երբ կը դիմէ 
էջմիածին այդ ժամանակի հայագիտութեան կեդրոնը յուսախաբութիւն 
կ՛ապրի: Այնտեղ այլ աբեղաներ խորհուրդ կու տան փորձել Սեւանի 
մենաստանը: Այդ փոքր կղզիին վրայ նորանոր անձկութիւններ կը համակեն 
զինք:Իր մեծաւորներուն խիստ վերաբերմունքը Մխիթարը անել կացութեան 
մէջ կը դնեն: Իր ելքը երկնային միջամտութիւնը կ’ըլլայ: Աստուածամօր 
ծննդեան տօնին, խոր անձկութեան օր մը Սեպտեմբերի մը ութին, երբ 
աչքերը սեւեռած խորանին ծնրադիր կ’աղօթէ, աչքին կը հպի Աստուածամօր 
անշուք իւղանկարը կրթնած խորանին: Տիրամօր նայուածքը դէպի վար, 
վիզը թեք, առջեւը պատանի Յիսուսը մտածկոտ նայուածքով նստած իր 
չարչարանքի գործիքներուն առջեւ՝ կը նայի նկարէն դուրս իր դիտորդին: 
Նկարը կ՝արտացոլայ Մխիթարի հոգեվիճակը: Աղօթքը կը վերածուի բուռն 
լացի: Նկարը կը ստանայ շունչ կը դառնայ խօսուն: Տիրամայրը աչքերը կը 
հարէ Մխիթարին եւ հարց կու տայ թէ ինչ՞ կ’ուզէ. Մխիթար շուարած է , իր 
սահմանափակ կամքով ինչ’ կրնայ ուզել երկնայինէ մը: Կը պատասխանէ 
- այն ինչ դուն’ կ’ուզես: Աստուածամայրը կը ժպտի եւ կ’ըսէ ԵՂԻՑԻ, թող’ 
ըլլայ: Մխիթարի վարքին հեղինակները այսպէս կը նկարագրեն այս յատուկ 
վայրկեանը, կնքուած երկնային մեծ՜ ԵՂԻՑԻ-ով մը: 
Մխիթարի ԵՂԻՑԻի ճամբուն թուականները խօսուն են: Խիստ հալածանքի 
պայմաններու տակ, Մխիթարը կը հիմնէ ի Միաբանութիւնը Պոլիս, Բերայի 

մէջ 1701-ին Սեպտեմբերի 8ին: Օսմանեան 
հալածանքի տակ, կը փախչին Մեթոն, 
Յունաստան: Տարիներով աշխատած եւ 
կերտած այստեղի մենաստանը եւս կը ստի-
պուի լքել եւ անցնիլ Վենետիկ: 
Վենետիկի ծերակոյտը զանազան պատ-
ճառներով այստեղ իրեն կը յանձնէ լքեալ Ս. 
Ղազար կղզին, ուր ան մուտք կը գործէ 1717, 
Սեպտեմբերի 8ին: 
1806-ին իր տխրահռչակ հրովարտակով մը 
Նաբոլէոն կայսրը կը լուծէ իր կայսրութեան 
մէջ եղող բոլոր վանքերը եւ կը գրաւէ անոնց 
ինչքերը: Միաբանութիւնը կը տագնապի. 
չորս տարուան բուռն աշխատանքէ ետք՝ 
Նաբոլէոն բացառօրէն կը վերահաստատէ 
Մխիթարի Միաբանութեան բոլոր իրա-
ւունքները, 181Օ-ի Սեպտեմբերի 8ին: 

***
Թորոնթոյի Մխիթարեան Սանուց Միութիւնը այս տարի կը տօնակատարէ 
իր հիմնադրութեան տասնամեակը: Անցեալ տասը տարիներու ընթացքին 
Սեպտեմբերի Ութը առ ի յարգանք Մեծն Մխիթարի Աստուածամօր Ծննդեան 
տօնին առիթով կը յիշէ վերոյիշեալ յատկանշական թուականները առնուազն 
հոգեհանգստեան արարողութեամբ կամ այլ ձեռնարկներով: 
Այս տարի եւս առանց բացառութեան, Թորոնթոյի ՄՍՄ -ը բոլոր մխիթարեան 
հանգուցեալ հոգիներուն համար հոգեհանգստեան պաշտօն խնդրած էր 
որը կատարուեցաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ, 
Սեպտեմբերի ութին: Գերյարգելի Հ. Եղիա Ծ. Վրդ. Գիրիճեանի պատարագի 
պատշաճ քարոզին առընթեր, Պոլսոյ վարժարանին նախկին սան Պրն. 
Եդուարդ Պալեան՝ սոյն առիթով տուաւ իր պատգամը ՄՍՄ-ի անունով: 
Ան ընդհանուր ներկայացուց ամիս մը առաջ հայաստան կատարած իր 
այցելութեան եւ յատկապէս ծանօթացումը Երեւանի մօտ Աւանի նոր 
Մխիթարեան կեդրոնին մասին: 
Ան ընդգծեց Մխիթար Աբբահօր մնայուն փափաքը հաստատելու Միա-
բանութիւնը հայաստանի մէջ իր’ ժողովուրդին համար: Մխիթար երազանքը 
չ’կրցաւ իրագործել իր կենդանութեան քաղաքական պայմաններու եւ հայ 
ազգի ներքին փոթորիկներու բերմամբ: Ճակատագրի այլեւայլ պատճառներով 
իր Միաբանութիւնը հիմնեց փոխան իր հողին՝ օտար ափերու վրայ եւ գործեց 
սփիւռքին համար: ‘
Պրն. Պալեան շաղկապեց օրուան խորհուրդը Սեպտեմբեր 8-ի Ս. 
Աստուածածնի Ծննդեան Օրուան հետ, իբր Մխիթարեան Միաբանութեան 
ծննդեան օր, շեշտելով որ ան օտար հողի վրայ գտնուող Ս.Ղազարը՝ պարզ 
Վենետիկեան հողաշերտէ մը աւելի՝ վերածեց փոքր Հայաստանի: 
Գաղտնիք մը չէ որ ներկայիս Մխիթարեանները կը գտնուին բազմաթիւ 
անլոյծ խնդիրներու առջեւ: Թէեւ Միաբանութիւնը կը գտնուի նիւթական 
ծանր կացութեան, սակայն ասկից աւելի լուրջ ծառացած խնդիրը նոր 
կոչումներու լուրջ պակասն է։ Տասնամեակներ են արդէն որ միաբաններուն 
թիւը նօսրացած է, տարիքները յառաջացած են, իսկ անոնց բացը գոցողներու 

թիւը դարձած է անհամեմատ: Յիրաւի, Մխիթարեան նոր կոչումներու 
պակասը ցեղասպանութենէն ի վեր իրենց վերարտադրութեան լրջագոյնն 
հարցը կը մնայ: 
Մինչեւ 1915 թուականը՝ կոչումները առհասարակ կու գային հայկական 
գաւառներէն: Հասկնալի պատճառներով անոր յաջորդող շրջանին նոր 
աշակերտները հաւաքեցին վերապրած հայահոծ գաղութներէն: Այս եւս 
նօսրացաւ հայութեան նոր տեղաշարժով դէպի նոր հեռաւոր ցամաքամասեր 
ուր Միաբանութիւնը կայք հաստատած չ’էր: 
Սովետական Միութեան անկումը եւ հայաստանի անկախութիւնը թարմ 
առիթներ ընծայեց Մխիթարեան Միաբանութեան համար: Մխիթարի մահէն 
աւելի քան 250 տարիներ ետք, Մխիթարեանները առաջին անգամ ըլլալով 
հաստատուեցան հայկական հողին վրայ, Երեւանի մօտ՝ Աւան արուարձանը։ 
Հայաստանի կառավարութեան հետ յատուկ համաձայնութեամբ, Սովետա-
կան շրջանէն մնացած նախկին դպրոց մը յատկացուած է իրենց կրթական 
առաքելութեան համար: Շէնքին մեծութեան պատճառով ներկայիս անոր 
միայն մէկ մասը կ՛օգտագործուի։ 
Միաբանութիւնը վերջապէս գիտակցելով իր վերարտադրութեան լուրջ 
խնդրին՝ սկզբնապէս այս կառոյցը իբր Մխիթարեան վարժարան գործածելէ 
ետք, վերջերս վճռականապէս զայն դարձուցած է նորընտիր կոչումներու 
վանական Նորընծայարանի: Շէնքի մուտքին Աբբահօր կիսանդրին կը 
դիմաւորէ այցելուն, ձախին՝ Ղեւոնդ Երէցը իսկ աջին Վարդան Մամիկոնեանը 
եւ անշուշտ երկու կողմերը Հայաստանի եւ Արցախի դրօշներն են։ Ս. 
Խաչ մատուռը կը լրացնէ վանական համալիրին խորհրդանշական բաժի-
նը: Յատկանշական է այստեղ տեսնել Սուրբ խորանին տեղադրուած 
Սեւանավանքին Տիրամօր նկարը, որուն առջեւ Մխիթար ունեցած էր իր 
տեսիլքը։ Տեղւոյն հաւատացեալները կիրակնօրեայ եւ տօնական օրերուն 
եւս կը մասնակցին պատարագի եւ ժամերգութեան արարողութիւններուն։ 
Անցեալի այս Մխիթարեան համալիրէն արդեն երկու կոչումներ Հ. Անտոն եւ 
Հ. Գէորգ ձեռնադրուած են քահանայ: Այստեղ ներկայիս Հ. Եղիա Քիլաղպեան 
նախկին աբբահայրը կը ծառայէ իբր վանահայր: Աւանի Նորընծայարանին 
յաջողութիւնը ծայր աստիճան կարեւոր է Մխիթարեան միաբանութեան 
գոյատեւման համար։ 
Յիրաւի, Աւանի այս կեդրոնին նոր առաջադրութիւնը կը կարօտի բոլոր ազգին 
ուշադրութեան ըլլայ աջակցութիւնը անոր միաբաններուն, նորընծաներուն 
եւ առհասարակ անոր ֆիզիկական կառոյցին: Ասիկա կարելի է սեպել 
գրաւականը Մխիթարեան Միաբանութեան գոյատեւման եւ վերընձիւղումին: 
Պրն. Պալեան իր ներկայացման աւարտին այսպէս եզրակացուց- Այսօր, 
Աստուածամօր ծննդեան տօնին առիթով կը տօնենք նաեւ Տիրամօր 
Մխիթարին արտասանած ԵՂԻՑԻՆ: 
Ասիկա հաւատքով ուզելու եւ ստանալու տօնն է, ոչ թէ միայն իբր Մխիթարեան 
Միաբան, Նորընծայ, կամ նոյնիսկ նախկին Սաներ, այլ համայն ազգով 
հաւատալու Մխիթարի պանծալի առաքելութեան: 
Ի վերջոյ՝ Մխիթար իր կենդանութեան հայ ազգը Տիրամօր ԵՂԻՑԻ-ով 
ամբողջութեամբ ըրաւ իրը: Իսկ այժմ հերթը մերն է, նոյն ԵՂԻՑԻ-ով պարտինք 
մենք եւս ընել իր ժառանգութիւնը լիիրաւ մերը:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԱՆՈՒՇ ՍԱԳԻՆԵԱՆ
(1889 – 1961)
«Աղբիւրի մօտ»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Համացանցի Վրայ

Քիմ Քարտաշեան իր «SKIMS» 
Արտադրութիւնը Հայաստան Բերելու 

Մեծ Ծրագիրներ Ունի

Ցնորք

Ինձ չես սիրում, ուրիշին,
Ուրիշին ես սիրում դու —
Եւ անզօր է ու չնչին
Քո դէմ տանջանքն իմ հոգու։
Դու անցնում ես ամէն օր,
Անցնում՝ ինձ չես նկատում,—
Եւ դարձել եմ ես սովոր
Քամահրանքիդ անհատնում։
Քեզ խոնարհ՝ ամէն անգամ
Գլուխ եմ տալիս խոնարհ,
Բայց ես աղքատ եմ այնքան,
Այնքան թշուառ քեզ համար։
Ամէնքինն ես, իմը չես,
Ամէնքին ես սիրում դու.
Ա՛խ, ոսկով են գնում քեզ,
Անհաս ցնորք իմ հոգու…

Վահան Տէրեան

Քիմ Քարտաշեանի այցը Հայաստան զար-
մանալի նորութիւններ կը խոստանայ, քանի 
որ, ինչպէս ան կը նշէ, ունի մեծ ծրագիրներ:  
Ան չէ բացառած ապագային Հայաստանի մէջ 
իր «SKIMS» ապրանքանիշի արտադրութեամբ 
աշխատատեղեր բանալու հեռանկարը:
Քարտաշեան այս մասին գրած է «Թուիթըր»-ի 
իր էջին մէջ` արձագանգելով Հայ դատի ԱՄՆ 
յանձնախումբի քննադատական գրառումին, 
որ Քիմը կը պատրաստուի «SKIMS» ապրան-
քանիշի  արտադրութիւն հիմնել Թուրքիոյ մէջ:
Յանձնախումբը, շնորհակալութիւն յայտնելով 
Քարտաշեանին Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման եւ համաշխարային իրազե-
կութեան բարձրացման գործին մէջ ունե-
ցած ջանքերուն համար, նկատած էր, որ 
ան կը ծրագրէ արտադրութիւնը հիմնել 
Թուրքիոյ մէջ, ոչ թէ Հայաստանի, որ յայտնի 
է իր արհեստագործութեամբ եւ ծառայու-
թիւններով:
«Շնորհակալութիւն ձեր մտահոգութիւններուն 
եւ աջակցութեան համար:  Երբ ես կ՛երազէի 
ունենալ իմ սեփական ընկերութիւնը, ես կը 
ցանկայի, որ ամէն կտորը պատրաստուի 
հնարաւոր ամենալաւ եղանակով, ամենալաւ 
հիումքով, սկսած նախագծման փուլէն մինչեւ 
ստեղծում, փորձարկում, նորարարութիւն եւ 
մատուցում»,-«Արմենփրես»-ի հաղորդմա-
մբ` նշած է Քարտաշեան:  Անոր խօսքով` չի 

ցանկար, որ անցեալի իրադարձութիւնները 
հիմք հանդիսանան ոեւէ մէկու կամ ոեւէ 
ազգի նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի 
համար: Քարտաշեան ընդգծած է, որ յանձ-
նառու կը մնայ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման հարցը առաջ մղելու ջանքերուն:
«Յառաջիկայ երկու շաբաթուան ընթացքին 
ես պիտի այցելեմ Հայաստան եւ յոյս ունիմ 
գտնել ուղիներ` աւելցնելու առեւտրա-
շրջանառութիւնը եւ լիայոյս եմ ստեղ-
ծել աշխատատեղեր Հայաստանցիներու 
համար, որ կրնայ ըլլալ ապագային ներառել 
նաեւ «SKIMS»-ի արտադրութիւնը: Ես այս 
ուղղութեամբ տքնաջան աշխատած եմ եւ 
յոյս ունիմ, որ Հայաստան իմ այցելութիւնը կը 
բերէ զարմանալի նորութիւններ, քանի որ ես 
մեծ ծրագիրներ ունիմ»,-նշած է ան:
SKIMS-ը Քարտաշեանի հիմնադրած նոր` 
լուծումներ առաջադրող ուղղութիւնն է ներք-
նազգեստի արտադրութեան մէջ. անոնք, 
ամբողջովին եւ ձիգ ընդգրկելով մարմի-
նը, տալով յատուկ ձեւ, անթերիութեան 
տպաւորութիւն կը ստեղծեն:
Ան Հայաստան պիտի այցելէ՝ մասնակցելու 
Երեւանի մէջ Հոկտեմբեր 6-9 տեղի ունենալիք 
WCIT 2019 ՏԱ համաշխարհային համա-
ժողովին` որպէս յատուկ հիմնական զեկուցող 
եւ նիստավար:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Կաթողիկոսութիւն Հայոց
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Հայագիտական կեդրոնի Դասաւանդիւններ
2019-2020 Տարեշրջան

Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնի դասաւան-
դութիւնները պիտի վերսկսին 9 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019-ին: 
Դասընթացքները տեղի կ’ունենան շաբաթական երկօրեայ 
դրութեամբ, Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, յետմիջօրէի ժամը 
5.30-8.00 եւ կը շարունակուին մինչեւ 29 ՄԱՅԻՍ 2020:
Այս տարեշրջանին համար նախատեսուած են նոր դասանիւթեր, 
որոնք պիտի դասաւանդուին որակաւոր հիւր դասախօսներու 
կողմէ:
Ութ ամիսներու վրայ երկարող այս անվճար դասընթացքին 
հետեւողները պարտին ունենալ նուազագոյնը երկրորդական 
վարժարանի համապատասխան վկայական:
Նոր ուսանողները արձանագրութեան կամ յաւելեալ ման-
րամասնութիւններու համար պարտին ներկայանալ Կաթո-
ղիկոսարանիս Կրթական-Հայագիտական Բաժանմունքի քար-
տուղարութեան, Երկուշաբթի, 9 Սեպտեմբերէն մինչեւ Ուրբաթ, 
4 Հոկտեմբեր 2019, առաւօտեան ժամը 8.30-12.00: Նախորդ 
տարեշրջանի ուսանողները՝ նմանապէս, վերահաստատելու 
համար իրենց մասնակցութիւնը: Ուշացողներ նկատի պիտի 
չառնուին: Հեռաձայնի թիւ` 04/ 410 001:

ԿՐԹԱԿԱՆ-ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 


