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Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի Հայկական համախմբումի համա-
նախագահ, Ներկայացուցիչներու տան Ուժանիւթի եւ առեւտուրի յանձ-
նախումբի ատենապետ Ֆրենք Փալոն Արցախ տուած այցելութենէն եւ 
ունեցած բարձրաստիճան տեսակցութիւններէն ետք Հայաստանի մէջ հան-
դիպումներ ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Ազգային ժողովի նախագահ 
Արարատ Միրզոյեանի հետ։
Ողջունելով հիւրը՝ նախագահ Արմէն Սարգսեան կարեւոր նկատեց Փալոնի 
հերթական այցելութիւնը Հայաստան եւ անոր երկարամեայ հայանպաստ 
գործունէութիւնը։ “Դուք Հայաստանի լաւ բարեկամն էք”, հաստատեց ան։
Զրուցակիցները անդրադարձան հայ-ամերիկեան յարաբերութիւններու օրա-
կարգին: Նախագահ Սարգսեան յատկապէս կարեւոր նկատեց Միացեալ 
Նահանգներու աջակցութիւնը գիտութեան ու արհեստագիտութեան ոլոր-
տին մէջ: Այս պարունակին մէջ ներկայացուց նախագահական նախա-
ձեռնութիւններէն մէկը՝ ATOM-ը (Advanced Tomorrow), որ նպատակ ունի 
տեղեկատուական եւ բարձր արհեստագիտութեան ոլորտին մէջ միջազգային 
մեծ ընկերութիւններու ներկայացուցիչները բերել Հայաստան՝ Հայաստանը 
դարձնելով արհեստական բանականութեան եւ ուսողութեան ձեւաւորման 
ոլորտին մէջ աշխարհի յառաջատար կեդրոններէն մէկը: Հանրապետութեան 
նախագահը նշեց, որ ուրախ պիտի ըլլայ ամերիկեան մեծ ընկերութիւնները 
եւս տեսնել Հայաստանի մէջ։

Վառելանիւթի կայաններու տէրերը սպառնացին բաց գործադուլի դիմել 
Երկուշաբթի օրուընէ սկսեալ եթէ մինչ այդ դրական քայլեր չառնուին 
նախապէս  խոստացուածն ու առնուած որոշումը գործի դնելու հարցով:
Նշենք, որ նախապէս համաձայնութիւն մը գոյացած էր Վարչապետ Սաատ 
Հարիրիի գործակցութեամբ, որ կայաններու տէրերը վառելանիւթ ներածող 
ընկերութիւններուն պիտի կարենան վճարել լիբանանեան դրամանիշով, 
որոնք իրենց կարգին դրամատուներէն ճշդուած գումարով պիտի գնեն իրենց 
ներածումին համար հարկաւոր տոլարները: Այս նիւթով Կեդրոնական 
Դրամատունն ալ դրամատուներուն պաշտօնապէս տեղեկացուցած էր որո-
շումին մասին: 
Մինչեւ հիմա անյստակ է սակայն թէ համաձայնութեան, որ կէտն է որ 
խախտուած է դուռ բանալով նշեալ գործադուլի սպառնալիքին: 

Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Կավըն Նիւսըմ օրէնք ստորագրած է AB 1320 
նախագիծի ընդունման մասին, որմով Քալիֆորնիոյ հանրային կեն-
սաթոշակային հիմնադրամին կ՛արգիլուի Թուրքիոյ մէջ ներդրումներ 
կատարել:

Հայաստանի Մէջ Բարձր Կը Գնահատեն Ֆրանք 
Փալոնի Հայանպաստ Գործունէութիւնը

Վառելանիւթի Կայաններու Տէրերը Կը 
Սպառնան Վերսկսիլ Գործադուլը

Քալիֆորնիոյ Նահանգապետը Օրէնք 
Ստորագրած Է Թուրքիոյ Մէջ Ներդրումներու 

Արգելքի Մասին
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Երեւանի Մէջ Քննարկուեցան Հայկական Լրատուական Ցանցի 
Զարգացման Ուղիները 

Հայաստանի Մէջ Բարձր Կը Գնահատեն Ֆրանք Փալոնի Հայանպաստ Գործունէութիւնը

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Սկիզբը Էջ 01
 
Փալոն- Փաշինեան հանդիպման 
ընթացքին անդրադաձ կատա-
րուեցաւ նաեւ խորհրդարանական 
կառավարման համակարգի եւ մեր 
երկրին մէջ տեղի ունեցած փոփո-
խութիւններու պայմաններուն մէջ 
զարգացման հեռանկարներուն ու 
մարտահրաւէրներուն:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հաս-
տատեց, որ Փալոնի այս այցելու-
թիւնը աւելի պիտի ամրապնդէ 
կապը հայ ժողովուրդին հետ: Ան 
բարձր գնահատեց քոնկրեսականին 
գործունէութիւնը՝ հայ-ամերիկեան 
յարաբերութիւններու զարգացման, 
հայկական հիմնախնդիրներու բարձ-
րաձայնման առումով: Փաշինեան 
նաեւ խօսեցաւ վերջերս Լոս Անճելըս 
տուած այցելութեան մասին՝ 
վստահութիւն յայտնելով, որ այս 
այցելութիւնները նոր թափ պիտի 
հաղորդեն ամերիկեան մեծագոյն 
նահանգներէն մէկուն եւ Հայաստա-
նի միջեւ տարբեր ոլորտներու համա-
գործակցութեան ընդլայնման։

Ֆրենք Փալոն հաստատեց, որ 
մեծապէս տպաւորուած է Հայաս-
տանի մէջ տեղի ունեցած ոչ բռնի, 
թաւշեայ ժողովրդային յեղափոխու-
թեամբ եւ երկրին մէջ ընթացող 
ժողովրդավարական գործընթաց-
ներով: Ան ընդգծեց, որ պիտի 
շարունակէ աշխոյժ ջանքերը երկու 
երկիրներուն միջեւ յարաբերու-
թիւններուն նոր ազդակ հաղորդելու, 
Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդին իր 
աշխոյժ գործունէութեամբ աջակ-
ցելու համար:
Փալոն- Միրզոյեան հանդիպման 
ընթացքին զրուցակիցները անդրա-
դարձան Հայաստանի կառավա-
րութեան բարեփոխումներու յաւակ-
նոտ օրակարգին, անոր իրակա-
նացման մէջ ամերիկեան կառա-
վարութեան հետ գործակցութեան, 
ինչպէս նաեւ տարածաշրջանին մէջ 
տեղի ունեցող զարգացումներուն:
Արարատ Միրզոյեան նշեց, որ 
Հայաստան մեծ երախտագիտու-
թեամբ կը վերաբերի Միացեալ 
Նահանգներու մէջ Փալոնի կողմէ 
տարուած ջանքերուն՝ արդարացի 

դիրքորոշում պահպանելու, եւ ընդգ-
ծեց, որ այս տարիներուն հայան-
պաստ դիրքորոշումները ամրապն-
դելու առումով անգնահատելի են 
անոր ճիգերը: Ազգային ժողովի 
նախագահը հաստատեց, որ Հայաս-
տանի նոր իշխանութիւնները հաւա-
տարիմ են ԵԱՀԿի Մինսկի խումբի 
համանախագահներու ձեւաչափով 
Արցախի հիմնախնդիրի բանակ-
ցային գործընթացին եւ խաղաղ 
բանակցութիւններուն այլընտրանք 
չեն տեսներ:
Ֆրենք Փալոն անդրադարձաւ այս 

Անթիլիասի մէջ կայացած մամուլի 
համահայկական խորհրդաժողո-
վի արդիւնքներու ամփոփման, 
ինչպէս նաեւ համաժողովի կողմէ 
նախանշուած աշխատանքներու 
շարունակութեան նպատակով 
«Ազդակ» օրաթերթի գլխաւոր 
խմբագիր, խորհրդաժողովի 
աշխատանքներու շարունակա-
կանութեան ձեւաչափի մշակ-
ման պատասխանատու Շահան 
Գանտահարեանի  նախաձեռնու-
թեամբ «Արմէնփրես» լրատուական 
գործակալութեան մէջ տեղի ունե-
ցաւ Հայկական միջազգային մամուլի 
համաժողովի կազմակերպչական 
աշխատանքներու վերաբերեալ 
խորհրդակցութիւն։
Խորհրդակցութեան համար օրա-
կարգի վրայ  էր հայկական լրատուա-
միջոցներու համատեղ աշխատանքի, 

ինչպէս նաեւ Հայկական միջազգային 
լրատուական գործակցութեան հնա-
րաւոր բանաձեւերու եւ ձեւաչա-
փերու քննարկումը։
«Արամ Ա Կաթողիկոսի կողմէ հռչա-
կուած հայ մամուլի տարուայ ծիրէն 
ներս կայացաւ կարեւոր խորհր-
դաժողով մը, որուն նպատակը 
համահայկական լրատուական 
միջավայրի դերի ու նշանակութեան 
արժեւորում էր ժամանակակից իրո-
ղութիւններու պայմաններուն մէջ, 
եւ այս հանդիպումը նախանշուած 
աշխատանքներու առաջին քայլն է»,- 
նշեց «Ազդակ» օրաթերթի գլխաւոր 
խմբագիր Շահան Գանտահարեանը։
Քննարկման ընթացքին տեղի ունե-
ցաւ միտքերու շահագրգիռ փոխա-
նակութիւն հայկական մամուլի 
յաջորդ խորհրդաժողովներու գու-
մարման ձեւաչափերու ու բովան-

դակութեան հետ կապուած։
«Կը կարծեմ, որ համահայկական 
խորհրդաժողովները պէտք չէ 
պարփակուին բացառապէս մեր 
ներքին բովանդակութիւններուն 
եւ խնդիրներուն քննարկմամբ, 
այլ պէտք է ներառեն աւելի լայն 
հարցերու շրջանակներ, պէտք 
է ներգրաւել, նաեւ՝ միջազգային 
լրատուամիջոցներուն մէջ աշխա-
տող հայ լրագրողներ, ներառեն 
այլ ժողովուրդներու լրատուական 
ցանցերը՝ մեր կարողութիւնները 
աւելի եւս ամրապնդելու նպատա-
կով»,- ըսաւ «Արմէնփրես» լրա-
տուական գործակալութեան տնօրէն 
Արամ Անանեան՝ անդրադառնալով 
քննարկումներու ընդլայնման ձեւա-
չափին։
Քննարկման ընթացքին անդրադարձ 
եղաւ նաեւ լրատուական համա-
ժողովներու բովանդակային հիմ-
նահարցերու։ Հայաստանի լրագ-
րողներու միութեան նախագահ 
Սաթիկ Սեյրանեանը նշեց, որ ապա-
գայ քննարկումներու կիզակէտին 
պէտք է ըլլան առաւելապէս լրագ-
րողական համայնքին հետաքրքրող 
հարցեր։
«Իմ համոզմամբ, մեր քննարկումները 
պէտք է ունենան առաւել շեշտուած 
մասնագիտական բովանդակութիւն, 
ինչն առաւել արդիւնաւէտ կը դարձնի 
մեր կարողութիւնները, ինչպէս նաեւ 
նոր լիցք կը հաղորդի հայկական 
լրատուամիջոցներու զարգացման 
ծրագրերին։ Այդ ամէնը շատ կարեւոր 
է արհեստավարժութեամբ զարգա-
ցող արագ փոփոխուող աշխար-

հում»,- ընդգծեց Սաթիկ Սեյրանեան։
Քննարկման մասնակիցները 
կարեւոր նկատեցին Անթիլիասի 
մայրավանքին մէջ տեղի ունեցած 
Հայ մամուլի համահայկական 
համաժողովի գումարման փաստն 
ու համաժողովին արդիւնքները։ 
«Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
նախաձեռնութիւնը կարեւոր էր 
այն իմաստով, որ նոր մեկնարկ կը 
տրուէր համահայկական արժէ-
քաւոր աւանդոյթի, որ մէկտեղելով 
հայկական  ամբողջ լրատուադաշ-
տի ներուժը, թարմ լիցք հաղորդեց 
լրատուական համահայկական 
քննարկումներուն, ու այս առումով 
Արամ Ա Կաթողիկոսի շնորհակալ 
նախաձեռնութիւնը խիստ ողջունելի 
է»,- աւելցուց «Զարթօնք» օրաթերթի 
գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակո-
բեանը։
Քննարկման որպէս արդիւնք 
որոշուեցաւ շարունակել հանդի-
պումները աւելի լաւ ու համընդգր-
կուն օրակարգով ու ձեւաչափով։
Յիշեցնենք, թէ 2-4- Յուլիս 2019ին 
Անթիլիասի մայրավանքին մէջ Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ 
Հայ մամուլի համահայկական 
համաժողովը: Համաժողովը կայա-
ցաւ Կաթողիկոսութեան կողմէ 
2019ն «Հայ մամուլի տարի» հռչա-
կելուն առիթով։ Համաժողովին 
մասնակցեցան Հայաստանէն, 
Արցախի Հանրապետութենէն եւ 
Սփիւռքէն շուրջ 100 լրատուամիջո-
ցի ներկայացուցիչ։

օրերուն ունեցած իր քննար-
կումներուն, որոնք առիթ տուած են 
ամբողջական կարծիք կազմել հայ-
ամերիկեան օրակարգին վրայ 
առկայ առաջնահերթութիւններուն 
մասին:
Կողմերը միտքեր փոխանակեցին 
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող 
ոլորտային բարեփոխումներու եւ 
Միացեալ Նահանգներու կողմէ 
անոնց կեանքի կոչման քայլերուն 
մասին:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 06  

Ձախէն՝ Յակոբեան, Անանեան,Սեյրանեան, Գանտահարեան
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Մինչ Սուրիահայութիւնը Կը Դիմակայէր Իր Գոյութեան 
Հարցը Հայկազեան Համալսարանի «Սուրիոյ Հայերը» 

Գիտաժողովը Եկաւ Ըլլալու Յուսադրիչ Ձեռք Մը

(Խօսք արտասանուած Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի 
Ուսումնասիրութեան Կեդրոնի կազմակերպած Լուսարձակ`

Սուրիոյ Հայերը Եւ Յորդանանի Հայերը Գիրքերուն Վրայ Ձեռնարկին)

 2015 թուականը, մեր ժողովուրդի 
թէ՛ հայրենաբնակ եւ թէ՛ սփիւռքաբ-
նակ հատուածներուն համար, նշա-
նակալից տարի մը եղաւ:
1915-2015 Մեծ Եղեռնի 100-Ամեակ 
- «Կը յիշենք ու կը պահանջենք» 
կարգախօսով:
Ազգային բոլոր կառոյցներու մտա-
սեւեռումը կեդրոնացած էր, համա-
հայկական տրամադրութիւնով, 
ներուժով, գործունէութիւնով, 
լաւագոյնս նշելու Յարեալ հայ ժողո-
վուրդի նորագոյն պատմութեան 
ամենէն տխուր անկիւնադարձային 
իրադարձութիւններու եւ դէպքերու 
հանրագումարը հանդիսացող Մեծ 
Եղեռնի 100-ամեայ տարելիցը:
Ոգեշնչող, նաեւ գօտեպնդիչ այս 

մթնոլորտին մէջ, վերապրումի ջահը վառ պահած Սփիւռքին համար, ցաւալի 
էր տեսնել որ մայր գաղութը վիրաւոր էր, ի տես պատերազմին պատճառած 
արհաւիրքին, անորոշութեան եւ անապահովութեան: Սուրիոյ հայերը շփոթի 
մատնուած էին եւ գաղութը հետզհետէ կը նօսրանար:
Տագնապալից այս տարիներուն, կապի դժուար հասանելիութեան պայ-
մաններու տակ, յատկապէս հալէպահայութիւնը զանգուածաբար կը հեռա-
նար իր ծննդավայրէն, ետին ձգելով, աւերուած, այրած, անհասանելի դարձած 
տուն-տեղ-դպրոց-եկեղեցի, նոյնիսկ գերեզմաններ:
Տնօրէններ, ուսուցիչներ, գործարարներ, արհեստաւորներ, մտաւորականներ, 
որոշում կ’առնէին գէթ ժամանակաւոր իրենց կեանքերը փրկել եւ հեռանալ 
երկրէն ու յուսալով որ ամենէն կարճ միջոցին կը վերադառնան երկիր:
Սուրիահայութիւնը կը դիմակայէր գաղութի գոյութեան հարցը:
Այդ թէժ ամիսներուն եւ օրերուն զուգահեռ, յուսադրիչ ձեռք կը մեկնէին 
Հայկազեան Համալսարանի պատասխանատուները եւ կը յայտարարէին 
մեկնարկը «Սուրիոյ Հայերը» գիտաժողովին՝ 24-27 Մայիս 2015 երկարող 
օրերուն:
Անմիջապէս, միտքերու մէջ հարց կը յառաջանար, թէ՛ ո՞վքեր կրնան գալ 
Սուրիայէն եւ թէ ի՞նչպէս:
Ահա կը հասնէր բացման պաշտօնական օրը եւ ի զարմանս բոլորին, մեծ 
խումբ մը յատկապէս հալէպահայեր, գլխաւորութեամբ համայնքապետերու 
եւ Դամասկոսի առաջնորդին ներկայ կ’ըլլան հանդիսութեան: Պայմաններու 
բերումով, որոշ շրջան մը Հալէպ ապրած ու աշխատած ըլլալուս պատճառաւ, 
գաղութի կեանքին մօտէն ծանօթ եղած եմ: Հետեւաբար գիտաժողովի 
մասնակիցներէն շատերուն ծանօթ ըլլալով, կը բարեւեմ եւ առաջին 
հարցումս կ’ըլլայ, ո՞ւրկէ կու գաք, Հալէպէն, Քեսապէն, կամ...: Մեծ մասը 
կու գար Երեւանէն, ներկայացնելու համար Սուրիական գաղութի յիշարժան 
մշակութային, հոգեւոր, գրական կեանքը, այն հաւատքով, որ Հալէպն ու 
Սուրիան պիտի վերագտնեն իրենց կորսնցուցած երբեմնի հայատրոփ 
կենսունակութիւնը:
Այս առթիւ կ’ուզեմ կեդրոնանալ երեք հիմնական կէտերու վրայ.-
ա. Սուրիոյ հայերու նուիրուած գիտաժողովի բնոյթը:
բ. Գիտաժողովէն բխած գիրքը:
գ. Հայկազեան Համալսարանի դերը:

ա. Սուրիոյ հայերուն նուիրուած գիտաժողովը արժեւորելու կամ քննադատելու 
փորձ չէ որ պիտի կատարեմ: Այլ ուշագրաւ կարգ մը երեւոյթներ կ’ուզեմ 
ընդգծել, շեշտը դնելով գիտաժողովի բնոյթին, պարունակին, արծարծուած 
նիւթերուն, եւ զեկուցաբերներու բազմազանութեան վրայ:
Նախ, յիշեմ թէ Սուրիոյ Հայերը գիտաժողովին կը նախորդէր Լիբանանի 

հայերը (բ.) գիտաժողովը, որ տեղի ունեցաւ Մայիս 2014-ին, իսկ 2016-ին 
տեղի ունեցաւ Յորդանանի հայերը գիտաժողովը:
Գիտաժողովի ընթացքին լուսարձակի տակ առնուեցան Պատմութիւն եւ 
Պետութիւն, Հալէպ, Մշակոյթ, Ցեղասպանութեան հետեւանքներ, Սուրիոյ 
ներկայ տագնապին դէմ յանդիման, գլխաւոր վերնագրերը:
Գիտաժողովին մէջ ներգրաւուած զեկուցաբերները տարբեր մշակոյթներէ, 
տարբեր տարիքի, տարբեր մասնագիտութիւններու, իրենց բազմերանգ 
սերտողութիւններու միջոցով ներկայացուցին Սուրիոյ պատմութիւնը, 
անցեալի ժառանգութիւնը, Սուրիահայ գաղութի կազմաւորման տուեալները, 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կապը, Ճեզիրէի, Ալեքսանտրէթի, Մուսա Լերան, 
Քեսապի, Գամիշլիի, Այն Էլ Արապի, Հալէպի, Դամասկոսի, գաղութներու 
առնչուած եւ երբեմն ալ չբացայայտուած կամ քիչերու ծանօթ էական նիւթերը:
Մասնակիցներու անունները եւ իրենց կենսագրութիւնները եւ նիւթերը 
մանրամասն կը գտնէք գիրքին մէջ:
Գիտաժողովի ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ Սուրիոյ Սահ-
մանադրութեան եւ հոն ճշդուած փոքրամասնութիւններու հետ յարա-
բերութեան, Սուրիոյ Խորհրդարանի՝ հայ երեսփոխաններու ընտրութեան  
մասին:
Կիլիկիոյ կոտորածներու օրերէն մինչեւ Ցեղասպանութիւն, տեղահանուած 
հայու բեկորներու տեղաւորում, ապաստանարաններ:
Ապա ներգաղթ, կապը հայրենիքի հետ.Պետական մակարդակով եւ սփիւռ-
քահայութեան կապի կոմիտէի հետ:
Սուրիահայ մշակոյթի հետաքրքրական տուեալներ, մինչեւ Սուրիոյ պատե-
րազմը, եւ Պատերազմական իրավիճակը:
Փաստագրական եւ վիճակագրական տուեալներով  ամրագրուած, 
օտար եւ հայ փրոֆեսորներու, պատմագէտներու, գաղութի երէց եւ 
կրտսեր մտաւորականներու կողմէ ներկայացուած 38 զեկոյցներ, որոնք 
խանդավառութեամբ եւ հետաքրքրութեամբ ընդունուեցան գիտաժողովի 
ներկաներուն կողմէ: Հոս պէտք է աւելցնել թէ՝  իւրաքանչիւր նիստի աւարտին 
հարցադրումներու եւ առաջարկներու քննարկում տեղի կ’ունենար:
Գիտաժողովին մասնակիցներուն եւ ներկաներուն բաժնուեցան գրքոյկներ, ուր 
տեղադրուած էին, յայտագիրը, զեկուցաբերներուն ամփոփ կենսագրականը 
եւ զեկոյցներու հիմնական կէտերը:

բ. Գիտաժողովէն բխած գիրքը, հրատարակուեցաւ 2018-ին խմբագրուած 
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի կողմէ եւ այսօր մեր ձեռքերուն մէջն է, իր 
երկլեզու բովանդակութեամբ:
Գիտական, հասարակական, մշակութային, ընկերային, տարբեր դիտան-
կիւններէ դիտուած, փոքր հանրագիտարան մըն է, որ իր նշանակալից տեղը 
կը գրաւէ սփիւռքահայութեան պատմութեան մէջ եւ լուսարձակի տակ կը 
դնէ Սուրիահայ կեանքի անցեալն ու ներկան:
Այն անցեալը, որ հանդիսացաւ Մեծ Եղեռնէ մազապուրծ հայութեան 
ապաստանարանն ու վերապրումի եւ վերընձիւղման օրրանը: Իսկ ներկան, 
խոցելի ու տագնապալից օրերուն, գաղութը դրաւ նոր մարտահրաւէրներու 
դէմ յանդիման:
Իսկ ի՞նչ կը ներկայացնէ այս հատորը եւ ի՞նչ տարբերութիւն ունի գիտաժողո-
վէն:
Անշուշտ, գիրքին մէջ տեղադրուած են գիտաժողովի բոլոր նիւթերը, 
զեկուցաբերներու կենսագրութիւնները, գիտաժողովի յայտագիրը: Խօսքերը 
գիրի վերածուած են, արխիւային ճոխ եւ բովանդակալից նիւթերու շտեմարան 
մը ստեղծելով:
Իսկ գլխաւոր նպատակը
Ինչպէս որ Հայկական Սփուռքի Ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն Դոկտ. 
Անդրանիկ Տագէսեան, գիրքի մուտքին մէջ կը նշէ կարգ մը հետապնդուած 
նպատակները, որոնցմէ կ’ընդգծենք հետեւեալ կէտերը.-
- Ակադեմական թէ՛ դաշտային նիւթ գոյացնել՝ առաւել սատարելու համար 
սփիւռքագիտութեան զարգացման:
- Պահպանել Միջին Արեւելքի հայօճախներու կենսագործունէութեան 
ժառանգը:

ՌՈԶԷԹ ԱԼԵՄԵԱՆ-ՄԱՀՍԵՐԵՃԵԱՆ
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Պատիւ Արժանաւորին

Մշակութային Արձագանգ

Կ. Պոլսոյ Մէջ Պիտի Տեղադրուի 
Յակոբ Պարոնեանի Կիսանդրին

Լուսարձակ`
Սուրիոյ Հայերը Եւ Յորդանանի Հայերը Գիրքերուն Վրայ

ընդունուեցան»: Ալէմեան գիրքը 
նկատեց «փոքր հանրագիտարան» 
մը, իսկ գիտաժողովին օրերուն տեղի 
ունեցած զանազան ձեռնարկներու 
ամբողջութիւնը համարեց «մշա-
կութային փառատօն» ու գնա-
հատանքի խօսքեր ուղղեց պատ-
կան մարմիններուն նուիրեալ աշխա-
տանքին:
Յորդանանի հատորը ներկայացուց 
շուրջ տասնամեակ մը Յորդա-
նան գործուղուած Պրն. Յարութ 
Չէքիեան, որ «ողջունելի եւ թան-
կարժէք իրագործում» նկա-տեց 
«այս գիտաժողովներու շարքը 
եւ բովանդակութեան հրա-
տարակութիւնը, որ իբրեւ հիմ-
նաքար կը ծառայէ աւելի խորունկ 
հետազօտութեան»: Չէքիճեան 
«գնահատանքի արժանի» նկատեց 
Հայկազեան Համալսարանը եւ 
Հայկական Սփիւռքի Ուսում-
նասիրութեան Կեդրոնը, «որ 
ձեռնարկած է այս վաւերագրա-
կան հսկայ աշխատանքին»: 
Մատնանշելով որ գիտաժողովին 
նիւթերուն մեծամասնութիւնը կը 
ներկայացնէ քսաներորդ դարու 
Յորդանանի հայերուն մասին 
ուսումնասիրութիւններ, ան 
համառօտակի ներկայացուց 520 
էջանի հատորին մէջ տեղ գտած 
իւրաքանչիւր ուսումնասիրութիւն: 
Ձեռնարկին փակումը կատարեց 
Հայկազեան Համալսարանի նախա-
գահ, Վեր. Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան: 
Ան նշեց հատորներուն ընդմէջէն 
«մեծ թիւով աշխատակցողներու 
բերած նպաստը սփիւռքի պատ-
մութեան», շնորհակալութիւն 
յայտնեց բոլորին, ընդգծելով որ 
«անշուշտ անմիջապէս վաղը, 
կամ երէկ, կը սկսի աշխատանքը 
Իրաքի Հայերը, Եգիպտոս-Սուտան-
Եթովպիոյ Հայերը, նաեւ Կիպրոս-
Յունաստանի Հայերը հատորներու 
հրատարակութեան եւ Մայիս 2020ին 
տեղի ունենալիք Ծոցի արաբական 
երկիրներու հայերը գիտաժողովին 
պատրաստութեան»: 
Վեր. Հայտոսթեան շեշտեց թէ «Պատ-
մութիւնը միայն փորձառութիւն 

եւ զարգացում չէ:  Պատմութիւնը 
նաեւ պատմութիւն է երբ օժտուած 
է վկայութիւնով, թիւով, պատկերով 
ու գիրով: Սուրիոյ գրքի պարագային 
ան արձանագրուեցաւ երբ տակաւին 
ընթացքի մէջ էին հսկայական շար-
ժումներ ու ցնցումները: Իսկ Յոր-
դանանի գրքի պարագային շեշ-
տը աւելի պատմագրութիւն կամ 
պատմահաւաք էր»:
Վերապատուելին վերահաստատեց 
թէ «երկիրներու եւ ժողովուրդնե-
րու պատմութիւնը փոփոխական 
է, շարժուն:  Ժամանակը կանգ 
չ’առներ...: Պատմութեան արձա-
նագրութիւնը, անոր վերաքա-
ղը, սակայն, դադարի առիթ է՝ 
վերլուծելու, արժեւորելու: Մեր 
պարտականութիւնն է, նաեւ քաղել 
սփիւռքի պատմութեան իմաստը 
վաղուան համար, քննել հայկական 
գաղութները եւ հում նիւթ հայթայթել 
յաւելեալ ուսումնասիրութիւններու 
համար»:
Ան իր խօսքը փակեց շնորհաւորել-
ով բոլորը, օրուան զեկուցաբերները, 
գիտաժողովներուն մասնակիցները 
եւ «մաղթելով աշխուժ ընթացք մեր 
Կեդրոնին»:
Ձեռնարկի աւարտին, ներկաները 
նուէր ստացան Կեդրոնի հրա-
տարակած Լիբանանի, Սուրիոյ եւ 
Յորդանանի գիտաժողովներու հատո 
րներէն:

Հիմնարկութեան, միւս բարերար-
ներուն, եւ վերջին տարիներուն 
Կեդրոնի եւ գիտաժողովներու 
ամբողջ նիւթական պարտաւո-
րութիւնները ստանձնած Հայ-
կազեան Համալսարանին, բոլոր 
անոնց որոնք սատարեցին եւ 
մասնակցեցան Կեդրոնի անցնող 
ութ տարիներուն կազմակերպած 
11 գիտաժողովներուն: Դոկտ. 
Տագէսեան ընդգծեց որ Սուրիոյ եւ 
Յորդանանի հայերուն նուիրուած 
զոյգ հատորները «կու գան յաւելեալ 
դիմագիծ, խորք եւ ինքնութիւն տալու 
զոյգ հայօճախներուն»:
Սուրիոյ հատորը ներկայացուց Տիկ. 
Ռոզէթ Ալէմեան-Մահսերէճեան: 
Ան վերյիշեց 2015ի օրերը երբ 
Ցեղասպանութեան հարիւրամե-
ակն էր, սուրիահայութիւնը «իր 
գոյութեան հարցը կը դիմակայէր», 
իսկ Հայկազեան Համալսարանի 
մէջ  Սուրիոյ հայերուն մասին 
գիտաժողով կազմակերպուած 
էր: Մահսերէճեան համառօտա-
կի ներկայացուց գիտաժողովին 
արծարծած բազմաբնոյթ նիւթերը, 
եւ ընդգծեց, թէ «փաստագրական 
եւ վիճակագրական տուեալներով 
ամրագրուած, օտար եւ հայ պատ-
մագէտներու, մասնագէտներու, 
գաղութի երէց թէ կրտսեր մտա-
ւորականներու կողմէ ներկայա-
ցուած 38 զեկոյցները խանդավառու-
թեամբ եւ հետաքրքրութեամբ 

Հայկազեան Համալսարանի Հայ-
կական Սփիւռքի Ուսումնասիրու-
թեան Կեդրոնի կազմակերպած 
այս ձեռնարկը՝ տեղի ունեցաւ 
Չորեքշաբթի, 2 Հոկտեմբեր 2019, 
երեկոյեան ժամը 7ին, Հայկազեան 
Համալսարանի հանդիսասրահին մէջ:
Կեդրոնի տնօրէն Դոկտ. Անդրան-
իկ Տագէսեան բարիգալուստ մաղ-
թելէ ետք ներկաներուն, երախտա-
գիտութեան խօսք ուղղեց Կեդրո-
նի գոյառումին, գործունէութեան 
եւ իրագործումներուն սատա-
րած բարերար Երջօ Սամուէ-
լեանին, Գալուստ Կիւլպենկեան 

Հոկտեմբեր 5-ին Կ. Պոլսոյ մէջ հան-
դիսաւոր կերպով տեղի պիտի ունե-
նայ հայ նշանաւոր երգիծաբան 
Յակոբ Պարոնեանի կիսանդրիի 
բացման արարողութիւնը:
Կիսանդրին պիտի տեղադրուի Կ. 
Պոլսոյ Շիշլի շրջանի հայկական 
գերեզմանատան մէջ: Հանդիսաւոր 
արարողութեան ներկայ պիտի ըլլայ 

նաեւ Կ. Պոլսոյ Հայոց պատրիար-
քի տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս 
Մաշալեան: Արարողութիւնը պիտի 
սկսի ժամը 16:00-ին:
Այդ մասին կը հաղորդէ Akunq.
net-ը` վկայակոչելով «Արաս» հրա-
տարակչութեան կայքէջին մէջ հրա-
պարակուած տեղեկութիւնը։
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

2.1 Միլիոն Տոլարի Նուէր՝ Նորթրիճի Համալսարանի Հայագիտական 
Ծրագիրին

«Glendale Adventist Health» Կեդրոնի Առաքելութիւնը Արցախի Մէջ

Լրատուութեան Գործընկեր

լու Հայագիտկանին հովանիին տակ 
գտնուող եւ հայութեան վերաբերող 
արխիւները եւ պատմական իրերը 
դասաւորելու ու հանրութեան տրա-
մադրելի դարձնելու ջանքերուն։
1983-ին հայերէնի դասանիւթով 
սկսած Նորթրիճի համալսարանի 
Հայագիտական ծրագիրին վարիչն 
է փրոֆ. Վահրամ Շէմմասեան, որ 
ողջունեց այս իշխանական նուիրա-
տուութիւնը եւ վստահեցուց, որ անոր 
շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ ապա-
գայ սերունդներուն մօտ վառ պահել 
հայութեան եւ հայագիտութեան 
նկատմամբ հետաքրքութիւնը
Յիշեցնենք, որ Հայագիտական ծրա-
գիրը, համալսարանին ուսուցիչներ 
պատրաստող բաժանունքին հետ 
համագործակցութեամբ, հայերէն 
եւ հայկական մշակոյթ դասաւան-

նուիրատուութիւն մը կատարած է 
համալսարանին մէջ գործող Հայա-
գիտական ծրագիրին՝ ընդար-
ձակելու համար անոր գործու-
նէութեան դաշտը եւ իրականացնե-

Քալիֆորնիոյ նահանգային համալ-
սարանի Նորթրիճի մասնաճիւ-
ղի տնօրէնը՝ Տակէն Հերիսըն 
կը տեղեկացնէ, թէ անանուն 
նուիրատու մը 2.1 միլիոն տոլարի 

Երկրորդ տարին ըլլալով, «Հայաս-
տան» համահայկական հիմնադ-
րամին աջակցութեամբ, Արցախի 
բնակչութեան բժշկական օգնութիւն 
ցուցաբերելու եւ անոնց սպասարկե-
լու մարդասիրական ծրագիրի ծիրին 
մէջ Ստեփանակերտի հանրա-
պետական բժշկական կեդրոնին 
մէջ խորհրդատուութիւններ եւ 
վիրահատութիւններ կը կատարեն 

Միացեալ Նահանգներու «Glendale 
Adventist Health» բժշկական կեդրոնի 
մասնագէտները: Այս մասին կը 
հաղորդէ “Ապարաժ”-ը։
Արցախ գտնուող 40է աւելի բժիշկնե-
րը համաշխարհային մակարդակի 
որակ ունեցող բարձրակարգ մաս-
նագէտներ են, որոնք վեցօրեայ 
այցելութեան ընթացքին ծրագրած 
են կատարել տարբեր տեսակի վիրա-

տանքները:
«Glendale Adventist Health» բժշ-
կական կեդրոնի սրտաբան, գլխա-
ւոր բժիշկ Սարգիս Գիրամիճեան 
նշած է, որ իր նպատակը ո՛չ 
միայն հիւանդները բուժելն է, այլ 
նաեւ տեղւոյն բժիշկներու հետ 
փորձառութեան փոխանակման 
միջոցով անոնց համար օրինակ 
ծառայելը։ «Ցաւալի է, որ Արցախի 
մէջ չունին համապատասխան բժշ-
կական սարքաւորումներ եւ դեղո-
րայք, այդ պատճառով ալ մենք 
մեզի հետ բերինք անհրաժեշտ 
պիտոյքներ»:
Ըստ անոր՝ հիմնականին մէջ 
հանդիպումներ ունեցած են զար-
կերակներու, սրտի երակներու 
գլխաւոր արմատներու եւ ճիւղա-
ւորուած երակներու բարդ խըն-
դիրներով հիւանդներու։ Ան շնոր-
հակալութիւն յայտնեց Արցախի 
բժիշկներուն, որոնք, հակառակ ամէն 
դժուարութեան, կը շարունակեն 
իրենց առաքելութիւնը եւ կը համա-
գործակցին իրենց հետ։
Բժիշկները նաեւ կ՛այցելեն տարբեր 
շրջաններ եւ գիւղերու բնակչու-
թեան համապատասխան բժշկական 
օգնութիւն կը ցուցաբերեն։

բուժական միջամտութիւններ եւ 
վիրահատութիւններ։
Ծրագիրի ծիրին մէջ մանկաբոյժ 
մասնագէտի կողմէ կը կատարուի 
երեխաներու ընդունելութիւն եւ 
խորհրդատուութիւն: Նախքան 
բժիշկներու Արցախ հասնիլը, հան-
րապետական բժշկական կեդ-
րոնին կողմէ վերջին 6 ամսուան 
ընթացքին կատարուած են բոլոր 
նախապատրաստական աշխա-

Գլխաւոր բժիշկ 
Սարգիս Գիրամիճեան

Նորթրիճի համալսարանի 
Հայագիտական ծրագիրին 
վարիչն է փրոֆ. Վահրամ 

Շէմմասեան

դող ուսուցիչներ պատրաստելու 
իւրայատուկ ծրագիր 
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Մինչ Սուրիահայութիւնը Կը Դիմակայէր Իր Գոյութեան 
Հարցը Հայկազեան Համալսարանի «Սուրիոյ Հայերը» 

Գիտաժողովը Եկաւ Ըլլալու Յուսադրիչ Ձեռք Մը

(Խօսք արտասանուած Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի 
Ուսումնասիրութեան Կեդրոնի կազմակերպած Լուսարձակ`

Սուրիոյ Հայերը Եւ Յորդանանի Հայերը Գիրքերուն Վրայ Ձեռնարկին)

 06

Սկիզբը Էջ 03

Յաւելեալ փաստագրական նիւթեր տեղադրուած են, Սուրիոյ եւ Սուրիոյ 
հայօճախին մասին, համառօտ տեղեկութիւններ, մատենագիտութիւն, 
վիճակագրական ցանկեր, ծանօթագրութիւններ, մամլոյ հաղորդագրութիւն, 
հատորին ամփոփումը, (արաբերէն), Հայկազեան Համալսարանի հրա-
տարակած գիրքերու ցանկը:
Էջ 659 կը կարդանք Սուրիոյ մէջ 1945-46 կրթաշրջանին գործող հայկական 
վարժարաններու ցանկը՝ ըստ տեղի, մօտ 125 վարժարաններու անուններ 
յիշուած են, հեռաւոր Աֆրինի, Համայի, մինչեւ իսկ Քունէյթրայի եւ Սուէյտայի 
մէջ: Իսկ ներկայիս կ’երեւի միայն 10 անուն կրնանք յիշել:
Էջ 643 ՀԲԸՄ Հալէպի Ապաստանարան-Աշխատանոցի Պատսպարեալներու 
վիճակագրական ցուցակը կայ 1 Փետրուար 1920-20 Օգոստոս 1921, 
ցանկին մէջ յիշուած են անուն-մականուն-թրքանուն-Ֆաթմա, Զէյնէպ, 
Մէրիէմ- իսկ ընդհանուր ծանօթագրութիւններու բաժնին մէջ դառն կեանքի 
պատմութիւններ (մի քանի տող, որ չաւարար է իմանալ ենթակային անցած 
սարսափելի ուղին): Օր. Սրբուհի Թորոս Քէհէեան 19 տարեկան, Կիւրինցի 
Այնթապէն եկած- կոյս աղջիկ, Փետրուար 1921-ին գորգի աշակերտ էր, 
ֆրանկախտաւոր:
Լուսիա Կիրակոս Տէյիրմենճեան, 22 տարեկան Տիգրանակերտցի, եկած 
Հալէպցի իսլամի մո տունէն թուրք ամուսնոյն ձեռքէն առնուած, Հոկտեմբեր 
3-ին սպասուհի մեկնած...
Ուշագրաւ աշխատանք է նաեւ գիտաժողովի օրերուն կազմակերպուած կլոր 
սեղանի հարցադրումներու եւ պատասխաններու գրաւոր ներկայացումը: 
«Սուրիոյ Տագնապը եւ Սուրիահայութիւնը» նիւթիւն շուրջ իրենց մտա-
հոգութիւններն ու յորդորները կ’արտայայտեն երեք նուիրեալ հոգեւոր պետեր՝ 
Հոգեշ. Շահան Արք. Սարգիսեան, Վեր. Յարութ Սելիմեան, Հոգեշ. Արմաշ 
Եպս. Նալպանտեան եւ Նիստավար Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան: Այս Առթիւ 
Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան իր բարի գալուստի խօսքին մէջ կ’ըսէ. « Չեմ 
կրնար չանդրադառնալ այն իրականութեան, որ այսօր վերապատուելին 
եւ երկու սրբազանները կը գործեն, կ’ապրին եւ կը ծառայեն Սուրիոյ մէջ: 
Իրենք չեն խօսիր Սուրիոյ մասին, իրենք կը խօսին Սուրիոյ մէջ: Հսկայ է 
ասոնց տարբերութիւնը: » 
Սուրիոյ հայերը գիտաժողովի նիւթերով պատրաստուած գիրքը տեղե-
կութիւններու, փաստերու, վիճակագրական տուեալներու կողքին, նաեւ 
հայկական սփիւռքի հարցերը ուսումնասիրողին կը փոխանցէ այն շունչը, որ 

Սուրիահայը ապրած է անցեալին, եւ զինք մղած ստեղծագործելու, ազգային-
եկեղեցական-միութենական կեանքը կազմակերպելու, իսկ ներկան տխուր 
է, վերստին հայ ժողովուրդը եթէ ոչ բռնագաղթի, այլ գաղթի ցուպը ձեռքին 
կը լքէ իր կառուցած անհատական թէ հաւաքական կեանքը:
Գիրքին մէջ նաեւ տեղ գտած նիւթերը կ’արծարծեն Սուրիոյ ներկայ հակա-
մարտութեան ընթացքի եւ յետ-պատերազմեան հարցերն ու խնդիրները:

գ. Հայկազեան Համալսարանի դերը
Որպէս Սփիւռքի միակ հայկական համալսարանը, Հայկական Սփիւռքի 
Ուսումնասիրութեան կեդրոնով օժտուած, հայագիտական նիւթեր ջամբող, 
Սփիւռքի գաղթօճախներուն նուիրուած գիտաժողովները այն գիտական-
ակադեմական հարթակն են, ուր քով-քովի կու գան հայն ու օտարը, 
պատմաբանն ու մտաւորականը, հոգեւորականն ու հասարակական 
գործիչը, իրենց ազատ խօսքը արտայայտելու յատկապէս Միջին Արեւելքի 
գաղթօճախներու վերաբերեալ:
Գիտաժողովները անկաշկանդ ու հիմնաւորուած խօսքի ազատ ամպի-
ոն կը հան-դիսանան, որ բաց է հանրութեան առջեւ, առանց որեւէ 
խտրականութեան: Ւսկ այդ աշխատանքին արգասիքը կը հանդիսանայ, 
իւրաքանչիւր գիտաժողովին յաջորդող հաստափոր հատորը:
- Սուրիոյ Հայերը գիտաժողովին կից ներկայացուեցան տարբեր նիւթերու 
շուրջ ցուցահանդէսներ, խտասալիկի, գիրքի շնորհանդէսներու կողքին: Իսկ 
աւարտին Մթնշաղէն Դէպի Արշալոյս, Հայ Աւետ. «ԱՐՄԻՍ» երգչախումբի 
համերգը, խմբավարութեամբ Վեր. Ներսէս Պալապանեանի:
Այս բոլորը միացած մշակութային փառատօնի մը վերածեցին գիտաժողովը: 
Իսկ մշակութասէր եւ Սփիւռքի հարցերով հետաքրքրուող ու տագնապողներ 
ամէն Մայիսին, անհամբեր կը սպասեն նոր գիտաժողովի կայացման: 
Անկողմնակալ գիտական երեսներով դիտուած, անկաշկանդ քննարկումներու 
բաց ամպիոն մը, ուր բոլորը հրաւիրուած են իրենց տեսակէտերը արտա-
յայտելու:
Իսկ այս համազգային աշխատանքը կ’ենթադրէ մարդուժ, նիւթական 
միջոցներ եւ ակադեմական մօտեցում:
Այս բոլոր աշխատանքը կ’իրականանայ յատկապէս Հայկազեան Համալսարա-
նի նախագահին Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեանի եւ Հայկական Սփիւռքի 
Ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի 
հաւատքով, ջանքով, ամուր կամքով եւ նուիրուածութեան շնորհիւ:
Բոլորին վարձքը կատար :

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Թշնամիին Գնդակէն 
Պայմանագրային Զինծառայող Մը 

Նահատակուած է

Հոկտեմբեր 3-ին հակառակորդին 
կրակոցէն Տաւուշի մարզին մէջ 
զոհուած է պայմանագրային զինծա-
ռայող Մուշեղ Ժիրայրի Աբովեանը: 
Այս մասին ֆէյսպուքի իր էջին մէջ 

գրած է ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարարի մամուլի խօսնակ Արծ-
րուն Յովհաննիսեան:
«Ատրպէյճանական կողմի այս սադ-
րանքները անպատասխան չեն մնար: 
Կը ցաւակցինք Մուշեղ Աբովեանի 
հարազատներուն եւ ընտանիքի 
անդամներուն: Այս դէպքը նախորդ 
օրուան վիրաւորին հետ կապ չունի»,- 
գրած է ան:
NEWS.am-ի հետ զրոյցի ընթացքին 
Կողբ համայնքի ղեկավար Արսէն 
Աղաբաբեան ըսած է, որ զոհուած 
զինծառայողը իրենց գիւղէն է, ան 
մահացած է գլխուն վրայ ստացած 
հրազէնային վնասուածքէն:

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 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՆԻԿՈԼ ԱՂԱՊԱՊԵԱՆ
(1964)
«Քո կակաչներն այնքան գեղեցիկ են»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐՆ.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Իր Եզրափակիչ 
Պատգամը Կը Փոխանցէ Իւթրեխթի Մէջ Տեղի 

Ունեցած Աստուածաբանական Քննարկումներուն
Լաւ է լուցկու մի հատիկ՝
Մի կայծ թէկուզ, բայց կրակ,
Քան թէ ամբողջ մի արև
Պաղ կպուտակ
Ջիր տակ:

Մարօ Մարգարեան

05 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Վերջին երկու օրերու ընթացքին, Իւթ-
րեխթի (Հոլանտա) մէջ տեղի ունեցող 
աստուածաբանական քննարկումները 3 
Հոկտեմբերի յետ միջօրէին հասան իրենց 
աւարտին։ Յայտնենք, որ երկու տարիներ 
առաջ Հին Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ առաջարկով 
աստուածաբանական ու բարոյագիտական 
այժմէական հարցերու քննարկումներուն 
նուիրուած խորհրդակցական գործընթացք 
մը սկսած էր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան եւ յիշեալ եկեղեցւոյ ներկա-
յացուցիչներուն միջեւ։ Գործընթացքին 
նպատակն էր քննարկումներու ճամբով 
յստակեցումներ կատարել ու եկեղեցիներու 
մօտեցումները պարզել, միշտ ակադեմա-
կան հայեցակէտով։ Քննարկումներու առաջին 
հանդիպումը տեղի ունեցած էր Անթիլիասի 
Մայրավանքին մէջ։
Ներկայ հանդիպումին, Իւթրեխթի մէջ, 
քննարկումները շարունակուեցան առաւե-
լաբար երկու գլխաւոր նիւթերու շուրջ՝ մկր-
տութեան խորհուրդը, եկեղեցիներու եօթը 
խորհուրդներու ծիրէն ներս դիտուած եւ հան-
գիստ մահը (euthanasia), որ այսօր լայնօրէն 
սկսած է կիրարկուիլ բոլոր ընկերութիւններու 
կեանքէն ներս՝ յառաջացնելով թեր ու դէմ 
կարծիքներ։
Վեհափառ Հայրապետը իր փակման խօսքին մէջ 
դարձեալ յիշեցուց, թէ ներկայ քննարկումները 
աստուածաբանական երկխօսութեան բնոյթ 
չունին եւ, հետեւաբար, անոնց նպատակը 
եզրակացութիւններու յանգիլ չէ, այլ հարցերու 
քննարկում է՝ զանազան ընկերամշակութային 
պայմաններու լոյսին տակ։ Նորին Սրբութիւնը 
ըսաւ, թէ այսօր եկեղեցին կ՚ապրի այնպիսի 
աշխարհի մէջ, ուր դաւանաբանական ու 
աստուածաբանական հարցերը, որոնք 
անցեալին բաժանումներ յառաջացուցած էին 
եկեղեցիներու կեանքէն ներս, փաստօրէն 
կորսնցուցած են իրենց այժմէականութիւնը։ 
Այսօր եկեղեցին կը դիմագրաւէ այնպիսի 
ընկերաբարոյագիտական խնդիրներ, որոնք 
անմիջականօրէն առնչուած են ժողովուրդի 
առօրեայ կեանքին՝ յառաջացնելով ներ-

քին բաժանումներ միջ-եկեղեցական յարա-
բերութեանց ծիրէն ներս, նոյնիսկ նոյն 
եկեղեցւոյ կեանքէն ներս։ Հետեւաբար, 
Հայրապետը կարեւորութեամբ ընդգծեց, 
որ յատկապէս ընկերաբարոյագիտական 
խնդիրներու քննարկումը պէտք է տեղի 
ունենայ նախ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ կողմէ՝ 
իր աստուածաբանական ուսուցումներու լոյս-
ին տակ եւ ապա միջ-եկեղեցական շրջագիծէն 
ներս։
Նկատի ունենալով ընկերաբարոյագիտական 
հարցերու բազմաբնոյթ ու բազմերես ըլլալը, 
անոնց քննարկումը կը պահանջէ նաեւ ընկե-
րային, հոգեբանական, բժշկագիտական, 
տնտեսական, մշակութային մօտեցում-
ներ։ Այլ խօսքով, ըստ Նորին Սրբութեան, 
սոսկ աստուածաբանական մօտեցումը չի 
կրնար եկեղեցին առաջնորդել իրապաշտ 
լուծումներու։

Յայտնենք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան կողմէ յիշեալ աստուա-
ծաբանական քննարկումներուն կը մաս-
նակցէին Զուիցերիոյ Ուեպսթըր համալ-
սարանի բարոյագիտական նիւթերու Փրոֆ. 
Թենի Փիրրի-Սիմոնեան, Դպրեվանքի 
տեսուչ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեան եւ 
Կաթողիկոսարանի միջ-եկեղեցական յարա-
բերութեանց վարիչ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. 
Թահանեան
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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:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Վաղամեռիկ ՍԵՊՈՒՀ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆի մահուան ԺԸ. տարելիցին 
առիթով, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 
6 հոկտեմբեր 2019ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ        
ս. պատարագի:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խաժակ Խտըշեանի մահուան քառասունքին առիթով հոգե-
հանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 6 Հոկտեմբեր 
2019-ին Էշրէֆիէի Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. 
պատարագի:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Քալիֆորնիոյ Նահանգապետը Օրէնք 
Ստորագրած Է Թուրքիոյ Մէջ Ներդրումներու 

Արգելքի Մասին
Սկիզբը Էջ 01

Նահանգապետին խօսքով` Քալի-
ֆորնիան կողմ  է արդարութեան եւ 
կը յիշէ 1.5 միլիոն մարդիկ, որոնք 
սպաննուած են 1915-ին Հայոց 
Ցեղասպանութեան ժամանակ, կը 
յայտնէ News.am-ը:
Արարողութեան մասնակցած է օրի-
նագիծին հեղինակ, Քալիֆորնիոյ 
օրէնսդրական մարմինի անդամ 
Ատրին Նազարեան: Ան նշած է, որ 
Քալիֆորնիան, ըլլալով ԱՄՆի մեծու-
թեամբ 5-րդ տնտեսական կեդրոնը, 
այս օրինագիծը ստորագրելով` 

Թրամփին ուղղակիօրէն կ՛ըսէ, որ ան 
դադրեցնէ «Ցեղասպանութեան 
ժխտման իր կեղծ արշաւը»:
Նշենք, որ այս փաստաթուղթով կ՛ա-
ռաջարկուի կենսաթոշակային հիմ-
նադրամին արգիլել Թուրքիոյ մէջ 
նոր ներդրումներ կատարել եւ 
դադրեցնել արդէն գոյութիւն ունե-
ցողները: Նախապէս օրինագիծը 
ընդունած էր ԱՄՆ Ծերակոյտը  եւ 
ստացած օրէնսդրական մարմինի 
հաւանութիւնը, հակառակ կենսաթո-
շակային հիմնադրամներու դժգո-
հութեան:

ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում
                             

 ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Ուրբաթ 11 Հոկտեմբեր 2019                                

Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ

Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - Ա. Յարկ          
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