
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ՀՀ քաղա-
քացիի անձնագիր յանձնած է 105-ամեայ Նուրհան Եուսուփովիչին: Այս մասին 
վարչապետը գրած է Facebook-ի իր էջին վրայ՝ լուսանկարի հետ միասին:
«Ինծի համար մեծ պատիւ էր Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիի 
անձնագիր յանձնել 105-ամեայ մեր հայրենակից Նուրհան Եուսուփովիչին 
(ծնեալ Պոլիս, 1915-ին):
Կրկնակի յուզիչ էր գիտնալ, որ Նուրհան Եուսուփովիչը մշտական բնակու-
թեան Հայաստան վերադառնալու որոշումը կայացուցած էր՝ ոգեշնչուելով 
ոչ բռնի, թաւշեայ, ժողովրդական յեղափոխութեամբ:
Նկարին մէջ՝ Նուրհան Եուսուփովիչը կը համբուրէ իրեն շնորհուած ՀՀ 
քաղաքացիի անձնագիրը»,- գրած է վարչապետը:
Նշենք, որ 105-ամեա Նուրհան Պօղոս Եուսուփովիչը քանի մը ամիս է կ՝ապրի  
Հայաստանի մէջ: Որոշած է կեանքի մնացեալ հատուածը ոչ միայն անցնել  
Հայաստանի մէջ, այլեւ ստանալ ՀՀ քաղաքացիութիւն:
Փետրուար 19-ին, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան յայտնած էր, որ նախա-
գահին առաջարկած է քաղաքացիութիւն շնորհել Հայաստան տեղափոխուած 
105-ամեայ իտալահայուն:

Ամէն բան ցոյց կու տայ, որ Լիբանան կանխազգուշական իրավիճակէն 
անցաւ ժահրի սանձարձակ տարածման իրավիճակին: Պատճառը երեւի 
պատասխանատուներու անլրջութիւնն էր այս առումով, որ վերջին օրուայ 
դէպքերն ու անոնց մասին յայտարարութիւնները ի յայտ բերին:
Արդարեւ երէկ յետմիջօրէին Առողջապահութեան նախարարութիւնը յայ-
տարարեց, որ 6 նոր պարագաներ արձանագրուած են, որոնց համար հաս-
տատուած է, որ պսակաձեւ ժահրակիր են:
Վտանգաւորը այն է, որ ժահրակիրները մէկ աշխարհագրական շրջանէ 
չեն այլեւս: Այս կը նշանակէ, որ ժահրը կրնայ տարածուած ըլլալ տարբեր 
շրջաններ Լիբանանի մէջ:
Երեկոյեան երկարաձգեց դպրոցներու փակ մնալու որոշումը: Կրթական 
հաստատութիւնները այս որոշումով փակ պիտի մնան մինչեւ յառաջիկայ 
14 Մարտ:
Նշեալ յանձնախումբը նաեւ կոչ ըրաւ փակ պահելու ամէն տեսակի հաւաքա-
տեղի ինչպէս մարզական վայրեր, սինեմայի սրահներ, ցուցահանդէսներ եւ 
խմիչքի թէ այլ գիշերային ակումբներ ուր մեծ թիւով մարդիկ կը հաւաքուին:
Նշենք, որ նոր արձանագրուած 6 պարագաներն ալ փոխադրուած են Պէյրութի 
Ռաֆիք Հարիրիի անուան պետական հիւանդանոց:
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Պսակաձեւ Ժահրով Վարակուածներու Թիւը 
Ահազանգային Կերպով Բարձրացաւ

Վեց Նոր Պարագաներ Արձանագրուեցան Երէկ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Նիկոլ Փաշինեան ՀՀ Քաղաքացիի Անձնագիր 
Յանձնած է 105-ամեայ Նուրհան Եուսուփովիչին

ՀՀ Զինուած Ուժերու Զինծառայողները Կանխած Են 
Հակառակորդի Ներթափանցման Փորձը

Տիապ Պիտի Բացատրէ Կառավարութեան Որոշումը 
Եւրոպոնտի Հետ Կապուած
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Այսօր, առաւօտեան ժամը 05.30-ի սահման-
ներուն, ՀՀ հիւսիս-արեւելեան ուղղութեամբ 
տեղակայուած մարտական դիրքերէն մէկուն 
ուղղութեամբ՝ ատրպէյճանական զինծառա-
յողները ձեռնարկած են յարձակողական ներ-
թափանցման փորձ: Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ 
ՊՆ տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն:
Դիրքապահ անձնակազմի գրագէտ գործողութիւններուն շնորհիւ՝ հակա-
ռակորդը, կորուստներ տալով, ետ շպրտուած է իր դիրք, ձգելով զինամթերք եւ 
ականորսիչ սարք: Հայկական կողմը կորուստներ չունի, գործողութիւններուն 
իբրեւ արդիւնք թեթեւօրէն վիրաւորուած է մէկ զինծառայող, դէպքին ման-
րամասները կը ճշտուին:
Գործողութիւններուն վերլուծութիւնը ցոյց կու տայ, որ տուեալ ներթափանց-
ման համար, որ իրականացուած է համապատասխան պատրաստութիւն 
անցած անձնակազմի կողմէ, հակառակորդը իրականացուցած է նախա-
պատրաստական լուրջ աշխատանքներ: Յատկանշական է, որ ականա-
դաշտերուն մէջ անցումներ բանալու համար օգտագործուած է գերմանական 
արտադրութեան ականորսիչ:

Այսօրուայ համար նշա-
նակուած կառավարական 
ժողովէն ետք, որուն ընթաց-
քին պիտի տրուի վերջնական 
որոշումը պետական պարտքի 
տոկոսները վճարելու խնդրով, 
Վարչապետ Տիապ որոշած է 
իր խօսքը ուղղել լիբանանցի 
ժողովուրդին բացատրելով 
առնուած որոշումին պատճառ-
ները:
Նշենք, որ պետութիւնը պէտք է մինչեւ Մարտ 9 վճարէ 1,ձ միլիառ ամերիկեան 
տոլար իր վարկը բարձր պահելու համար հանդէպ միջազգային ընտանիքին: 
Հակառակ պարագային պէտք է ստանձնէ անոր հետեւանքները:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Յարութիւն 
Հարմանտայեան 

Յարութիւն Հարմանտայեան 
(Յարութիւն Կալենց, 27 Մարտ 
1910, Կիւրին - 7 Մարտ 1967, 
Երեւան ), նկարիչ։
Կալենց ծնած է Թուրքիոյ 
Կիւրին քաղաքը: Մեծ Եղեռ-
նէն ետք ապաստանած է 
Հալէպի որբանոցը, ապա 
տեղափոխուած՝ Պէյրութ։ Մաս-
նագիտական կրթութիւնը ստա-
ցած է ֆրանսացի նկարիչ՝ Ժորժ 
Միշլէի արուեստանոցը։
1920-ական թուականներու 
վերջերը, վերջինիս հետ ճամ-
բորդած է Լիբանանի եւ Սու-
րիոյ կարգ մը վայրեր, ուր 
ցուցադրուած են իր կտաւի 
վրայ աշխատանքները։ 1932-
ին Լիբանանի մէջ ստեղ-
ծուած «Արուեստի բարե-
կամներու միութեան» հիմ-
նադիր անդամներէն եղած է: 
1939-ին մասնակցած է Նիւ 
Եորքի միջազգային ցուցա-
հանդէսին, ուր Լիբանանի 
մասին իր պատրաստած հար-
թաքանդակները արժանացած 
են պատուոյ յիշատակութեան։ 
1942-ին, եղած է «Լիբանանի 
նկարիչներու միութեան» հիմ-
նադիրներէն։ Արտասահմանի 
մէջ ունեցած է անհատական 
շարք մը ցուցահանդէսներ։ 
1946-ին իր կնոջ՝ նկարչուհի 
Արմինէ Կալենցի հետ ներգաղ-
թած է Հայաստան։ Մասնակ-
ցած է հանրապետական եւ 
միութենական բազմաթիւ ցու-
ցահանդէսներու։ Ունեցած է 
անհատական ցուցահանդէս-
ներ Երեւանի մէջ (1962), Մոս-
կուայի մէջ (1965)։ 1966-ին 
մասնակցած է Չեքոսլովաքիոյ 
մէջ կազմակերպուած արուես-
տի տասնօրեակի ցուցա-
հանդէսին, ապա Փարիզի մէջ 
կազմակերպուած «Ուրարտու-
էն մինչեւ մեր օրերը» ցու-
ցահանդէսին։
Լաւագոյն գործերէն են՝ 
«Գարուն», «Ծառ Զանգեզուրի 
ձորում», «Աշունը Հրազդանի 
ափին», «Ծաղիկներ», Մայա 
Պլիսեցկայայի, Գէորգ Էմինի, 
եւ այլոց դիմանկարները եւ այլն: 

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդն Աւարտեց Իր Աշխատանքը
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Մարտի 3-ից 6-ը նախագահու-
թեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկ-
րորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ 
ատենապետութեամբ Կ. Պոլսի 
Հայոց Պատրիարք Ամենապա-
տիւ Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս 
Մաշալեանի, Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում տեղի ունեցաւ Գերա-
գոյն հոգեւոր խորհրդի ժողովն 
ընդլայնուած կազմով:  
Քառօրեայ ժողովի նիստերը 
վարեցին Արեւմտեան Եւրոպայի 
Հայրապետական պատուիրակ 
եւ Վատիկանում Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի ներկայացու-
ցիչ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս 
Պարսամեանը եւ ԱՄՆ Հայոց 
Արեւմտեան թեմի առաջնորդ 
Տ. Հովնան արքեպիսկոպոս 
Տէրտէրեանը: Ժողովի տարբեր 
նիստերին հրաւիրուած էին 
մասնակցելու Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միու-
թեան նախագահ Պերճ Սեդրա-
կեանը եւ ՀՀ վարչապետի աշխա-
տակազմի սփիւռքի գործերի 
գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ 
Սինանեանը: Ժողովին ներկայ էր 
նաեւ ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմի 
առաջնորդ Տ. Դանիէլ եպիսկոպոս 
Ֆընտըգեանը:
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդին Կ. 
Պոլսի Հայոց Պատրիարքութեան 
վերջին զարգացումների, առկայ 
մարտահրաւէրների մասին տեղե-
կութիւններ փոխանցեց Կ. Պոլսի 
Հայոց Պատրիարք Ամենապա-
տիւ Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս 
Մաշալեանը: ԳՀԽ անդամները 
Սահակ Բ Պատրիարքին յղեցին 
իրենց շնորհաւորանքներն ընտրու-

թեան կապակցութեամբ եւ մաղ-
թեցին քաջառողջ ու արդիւնաւէտ 
երկար գահակալութիւն:
Ժողովին անդրադարձ կատարուեց 
Մայր Տաճարի հիմնանորոգու-
թեան եւ ամրակայման ընթացքին: 
Կատարուած աշխատանքների 
շուրջ անհրաժեշտ լուսաբանութիւն-
ներ տուեցին Մայր Աթոռի Վար-
չատնտեսական բաժնի տնօրէն Տ. 
Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանը 
եւ վերականգնման նախագծի 
գլխաւոր ճարտարապետ Ամիրան 
Բադիշեանը: ԳՀԽ անդամները 
ծանօթացան տաճարի վերականգն-
ման ժամանակ ի յայտ եկած 
խնդիրներին, որոնք կարօտ են 
նոր ուսումնասիրութիւնների 
եւ լրացուցիչ  աշխատանքների 
կատարման: Տեղեկացուեց, որ, 
նկատի ունենալով վերականգն-
ման եւ բարեկարգման աշխա-
տանքների ընդհանուր ծաւալը եւ 
առաջացած նոր խնդիրները, Մայր 
Տաճարի հիմնանորոգութեան 
աշխատանքները հնարաւոր կը լինի 
աւարտին հասցնել 2021 թուականին:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը 
լսեց նաեւ Մայր Տաճարի հիմնա-
նորոգման համար յայտարարուած 
համահայկական հանգանակութեան, 
անհրաժեշտ միջոցների հաւաքագր-
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Հայաստան Եւ Արցախ՝ Մասամբ Ազատ. «Ֆրիտըմ Հաուս»
 «Ֆրիտըմ Հաուս» իրաւապաշտպան 
կազմակերպութիւնը հրապարա-
կած է «Ազատութիւնը աշխարհի 
մէջ 2020» իր տարեկան զեկոյցը, 
ըստ որուն, Հայաստան եւ Արցախ կը 
շարունակեն մնալ «մասամբ ազատ»՝ 
195 երկիրներու ու 15 տարածքներու 
շարքին։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Civilnet.am-ը։
Հայաստան ունի 100-էն 53 կէտ, 
որուն 21-ը քաղաքական իրաւունք-
ներու, 32-ը՝ քաղաքացիական ազա-
տութիւններու համար։ Արցախի 
ընդհանուր միաւորը 34 է, որուն 13-ը՝ 
քաղաքական իրաւունքներու, 21-ը՝ 
քաղաքացիական ազատութիւննե-
րու համար։
Ըստ զեկոյցին՝ Հայաստանի մէջ 
քաղաքական ազատականացումը 
եւ վարչապետ Փաշինեանի իշխա-
նութեան գալը դրական ազդե-
ցութիւն ունեցած է Արցախի վրայ։ 

Յատկապէս կը նշուի, որ Արց-
ախի տարածքին մէջ աւելցած է 
մրցակցութիւնը եւ քաղաքացիական 
հասարակութեան աշխոյժութիւնը 
Սեպտեմբերին նախատեսուած 
տեղական ընտրութիւններուն 
ընդառաջ. հարթակ  ստեղծուած է 
2020-ին Արցախի նախագահին եւ 
խորհրդարանի ընտրութիւններուն 
յաւելեալ փոփոխութիւններու համար: 
Եւրասիոյ տարածաշրջանի այլ 
անջատուած տարածքները, որոնք կը 
մնան գրաւուած Ռուսիոյ զօրքերուն 
կողմէ, մնացած են լճացած, այնտեղ 
քաղաքական իրաւունքներու եւ 
քաղաքացիական ազատութիւններու 
անկում արձանագրուած է:
Եւրասիական տարածաշրջանին՝  
Հայաստանի մասին անդրադարձին 
մէջ յատկապէս ըսուած է. «Ընդ-
հանուր մռայլ պատկերին մէջ 
որոշ դրական նշաններ ակնյայտ 

են տարածաշրջանի «մասամբ 
ազատ» միջավայրերուն մէջ։ Նոր-
ընտիր առաջնորդները, որոնք 
իշխանութեան եկած են համա-
կարգային բարեփոխումներու 
խոստումներու ալիքին վրայ՝ 
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան, Ուքրանիոյ նախագահ 
Վլատիմիր Զելենսքի եւ Մոլտովա-
յի վարչապետ Մայա Սանտուն, 
նախնական քայլերու ձեռնարկած 
են արմատախիլ ընելու գողամոլ 
ուժերը, որոնք երկար ժամանակ 
արգելակած են իրենց երկիրներուն 
ժողովրդավարական ձգտումները», 
կը նշուի զեկոյցին մէջ։
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ման ընթացքի եւ այդ նպատա-
կով կազմակերպուած այցելու-
թիւնների մասին հանգանակու-
թեան կազմակերպման աշխա-
տանքային յանձնախմբի ատենա-
պետ Տ. Հովնան արքեպիսկոպոս 
Տէրտէրեանի զեկոյցը:
Ժողովականները գնահատան-
քով ողջունեցին Միածնաէջ 
տաճարի հիմնանորոգութեան եւ 
պահպանութեան, ինչպէս նաեւ 
համազգային հանգանակութեան 
կազմակերպմանն ուղղուած բոլոր 
պատասխանատուների ջանքերը: 
Ժողովի օրակարգում կարեւոր 
տեղ էին գրաւում Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնում գումարուելիք 
Ազգային-եկեղեցական ժողովի 
(ԱԵԺ) կազմակերպական աշխա-
տանքներին վերաբերող հարցերը: 
Ազգային-եկեղեցական ժողովի 
կազմակերպման ընթացքի մասին 
զեկոյց ներկայացրեց ԱԵԺ կազ-
մակերպիչ յանձնախմբի ատե-
նապետ Տ. Արշակ եպիսկոպոս 
Խաչատրեանը: Ժողովականները 
լսեցին նաեւ ԱԵԺ օրակարգային 
նիւթերի նախապատրաստման 
նպատակով ստեղծուած եօթը 
յանձնախմբերի զեկոյցները: 
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Կազմակերպութեամբ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ Միջ-քրիստոնէական 
յարաբերութեանց գրասենեակին, եւ հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Վեհափառ Հայրապետին, խոնարհաբար, երկու միաբանակից 

եղբայրներուս հետ՝ Հոգշ. Տ. Յովհաննէս Վրդ. Սաղտճեանին եւ Հոգշ. Տ. Զարեհ 
Վրդ. Սարգիսեանին, մասանակցեցանք ճանաչողական եւ միջ-եկեղեցա-
կան յարաբերութեան այցելութեան մը, ի Հռոմ, Վատիկան։ Հայաստա-
նեայց Առաքելական Եկեղեցին ներկայացնող մեր պատուիրակութեան մէջ 
իրենց մասնակցութիւնը բերին նաեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւն 
ներկայացնող երեք հոգեւորականներ՝ Հոգշ. Տ. Մեսրոպ Վրդ. Պարսամեանը, 
Արժ. Տ. Վահրամ Քհն. Մելիքեանը եւ Արժ. Տ. Ադամ Քհն. Մակարեանը։ 
Սոյն ձեռնարկը կազմակերպուած էր Արեւելեան Ուղղափառ՝ Հայ, 
Ղպտի, Ասորի, Մալանքարա եւ Եթովպիոյ եկեղեցիներու երիտասարդ 
հոգեւորականներու համար (Էրիթրիոյ եկեղեցին կը բացակայէր հասկնալի 
պատճառներով), որպէսզի թէ՛ Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիներու 
երիտասարդ հոգեւորականները իրար հետ յարաբերութիւններ զարգացնեն, 
եւ թէ Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիներու եւ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ միջեւ 
յարաբերութիւնները նոր իմաստ ունենան։ 
Սոյն համախմբումը, որ աննախադէպ էր, ունէր երեք տեսակի այցելութիւն-
ներու եւ հանդիպումներու ոլորտ. 
Ա. Այցելել Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ առաքելութեան մէջ մեծ դեր ունեցող եւ գործող 
գրասենեակներուն հետ։ Սոյն այցելութիւններուն հիմնական նպատակն էր 
ծանօթանալ անոնց պատասխանատուներուն եւ մօտէն ճանչնալ անոնց 
ծառայութեան գործելաոճին, ծրագիրներուն, աշխատանքներուն եւ իրա-
գործումներուն։ Այս ծիրին մէջ էին. Միջ-քրիստոնէական բաժանմունքը 
(Pontifical Council for Promoting Christian Unity), Քրիստոնէական դաս-
տիարակութեան գրասենեակը (Congregation for Catholic Education), 
Արեւելեան Եկեղեցիներու հետ յարաբերութեանց գրասենեակը (Congregation 
for Oriental Churches), Հաւատքի Աստուածաբանութեան գրասենեակը 
(Congregation for the Doctrine of Faith), Միջ-կրօնական երկխօսութեանց 
բաժանմունքը (Pontifical Council of Interreligious Dialogue), ինչպէս նաեւ 
Վատիկանի նահանգապետ Գարտինալի գրասենեակը (Secretariat of State 
in Apostolic Palace)։ 
Բ. Այցելել Վատիկանի մէջ գտնուող ուսումնարանները, կրօնական կաճառ-
ները եւ վանքերը։ Այս ծիրին մէջ կը գտնուէին, Պապական հովանաւորութեան 
տակ գտնուող եւ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ ամէնէն նշանաւոր համալսարանները, 
ինչպէս. Կրէկորյըն (Pontifical Gregorian University), Լաթըրըն (Pontifical 
Lateran University), Անճելիքում (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, 
Angelicum), Սան Անսեմ (Pontifical Athenaeum of St Anselm) կաճառները 
եւ Արեւելեան Եկեղեցիներու Հիմնարկը (Pontifical Oriental Institute)։ Սոյն 
համալսարաններու տնօրէններն ու պատասխանատուները մեզ դիմաւորեցին 
եւ անձամբ ներկայացուցին իրենց համալսարանական ուղղութիւնները, 
բաժանմունքներն ու նիւթերը, յոյս յայտնելով, իրենց համալսարանները 
կ՚ունենան Արեւելեան Եկեղեցիներու կողմէ ուսանողներ, հարստացնելով 
համալսարան միջ-եկեղեցական գեղեցիկ մթնոլորտը։ Այս ոլորտին մէջ 
նաեւ կային, այն ուսումնարանները, որոնք աստուածաբանութիւն ուսանող 
եկեղեցականներու եւ եկեղեցականութեան կոչումը ունեցող թեկնածուներու 
համայնք ստեղծած են, ինչպէս Հայ Կաթոլիկ Լեւոնեան Վարժարանը (Pontifical 
Armenian College), ուր սեղանակից եւ աղօթակից եղանք Պատրիարք Հօր՝ 
Գերերջանիկ Տէր Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Պատրիարքին, Մարոնիներու 
ուսումնարանը (Pontifical Maronite College), ուր նաեւ սեղանակից եւ 
աղօթակից եղանք, Մարոնիներու Գերերջանիկ Տ. Պշարա Րաի Պատրիարքի 
հետ եւ Եթովպիոյ Կաթոլիկ ուսումնարանը (Pontifical Ethiopian College)։ 
Գ. Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ, նոյնիսկ Քրիստոնէութենէն առաջ եւ Քրիստոնէութեան 
սկզբնական առաջին դարերու կեանքը ներկայացնող սրբավայրեր եւ 
հաստատութիւններ։ Սոյն սրբավայրերու շարքին մէջ էին Ս. Պետրոսի 
Մայր Տաճար Պազիլիքան, եւ անոր ներքնայատակը գնուող հին եկե-
ղեցին, Քրիստոնէութեան առաջին դարերէն մնացած Սան Փրիսիլայի 
գերեզմանատունը, Վատիկանի մատենադարանն ու թանգարանները, 
Սիսթինեան մատուռը, Ս. Պօղոս Առաքեալի տաճարը, եւայլն, որոնք իսկական 
պատկերացումը կու տան, թէ նախաքրիստոնէական շրջանի մշակոյթին ու 
մտածելաոճին, ինչպէս նաեւ քրիստոնէական առաջին դարերու միջավայրն 
ու մթնոլորտը։ 
Ի վերջոյ, այս ծրագիրի աւարտին, օրհնութիւնը ունեցանք հիւրընկալուելու 
Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Պապին կողմէ, ուր ան իր ողջոյնի եւ 
օրհնութեան խօսքը արտասանեց մասնակից բոլոր հոգեւորականներուն։ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբաններս, փոխանցեցինք 
Վեհափառ Հօր եղբայրական ողջոյններն ու օրհնութիւնները։ 

Թէեւ, միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց ծիրին մէջ, եկեղեցական հոգե-
ւոր առաջնորդները եւ պատասխանատուները բազմաթիւ առիթներով 
կը հանդիպին եւ պաշտօնական յարաբերութիւններ կը մշակեն ու կը 
զարգացնեն, սակայն, երբեմն քիչ առիթներ կ՚ըլլան, այդ ծիրէն դուրս, 
յատկապէս երիտասարդ հոգեւորականներ, իրար հետ ժամանակ անցնելով 
միասին ըլլան, սեղանակից դառնան եւ խորհրդածութիւններ բաժնեն։ Նա 
մանաւանդ, երիտասարդ սերունդի պատկանող հոգեւորականներս կը 
պատրաստուինք, տարիներու եւ դարերու մեր յարաբերութիւնները պահել 
ու զարգացնել ի շահ եւ ի խնդիր Հայ Եկեղեցւոյ եւ Հայ Ազգին։ Հետեւաբար, 
այս մէկը գեղեցիկ առիթ եղաւ թէ՛ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ գործունէութեան 
ծանօթանալու եւ թէ միաժամանակ, քոյր եկեղեցիներու հոգեւորականներու 
հետ շփում ունենալով, մեր կապերը ամրացնելու։
Միջ-եկեղեցական յարաբերութիւնները լաւապէս ճանչնալու համար, 
անհրաժեշտ է ճանաչողութիւնը, այլ խօսքով՝ զիրար ճանչնալը։ Ոչ միայն 
եկեղեցիները զիրար ճանչնան աստուածաբանական եւ եկեղեցագիտա-
կան ուղղութիւններով, այլեւ ճանչնալ իւրաքանչիւրին առաքելութեան 
գործելաոճերը, աշխատանքային ծրագիրներն ու մարտահրաւէրները 
յաղթահարելու ռազմամիջոցները։ Ի վերջոյ, ոչ մէկ եկեղեցի, ինքն իր 
պարունակին մէջ լճացած կրնայ յառաջդիմել, այլ ընդհակառակը՝ զիրար 
քաջալերելով, իրարմէ սորվելով, կ՚աշխատին պայծառացնել նոյն նպատակը՝ 
Քրիստոսի քարոզութեան եւ աստուածային շնորհքի տարածումը։ Հետեւա-
բար, այս ճանաչողական համախմբումը, մեզ բոլորիս առիթ ընծայեց լաւապէս 
ճանչնալու Կաթոլիկ Եկեղեցին, իր համալսարաններով, գրասենեակներով 
եւ կազմակերպութեամբ։ Սակայն, ձեռնարկումը հոս պիտի չդադրի, այլ 
ունի շարունակականութիւն մը, որ տարուէ տարի, պիտի հիւրընկալուի 
Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիներու կողմէ, որպէսզի իւրաքանչիւրը 
իրենց երկրին մէջ, նոյնպիսի ծրագիրով, ընդլայնէ այլ հոգեւորականներու 
ճանաչողութիւնը հիւրընկալող եկեղեցւոյ եւ եկեղեցական առաքելութեան 
գործունէութեան մասին։ 
Միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց մէջ չկան մեծ ու փոքր եկեղեցիներ, այլ 
միայն՝ յարաբերութեանց մէջ գործօն մասնակցութիւն բերող եկեղեցիներ։ 
Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ, ի մասնաւորի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան անդաստանին մէջ, Միջ-եկեղեցական եւ Միջ-կրօնական 
առաքելութիւնը իւրայատուկ դեր եւ իմաստ ունի։ Անուրանալի փաստ է 
նաեւ, թէ Սուրբ Աթոռոյս Գահակալ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
օրերուն, թէ՛ մեր մասնակցութիւնը իւրայատուկ աշխուժութիւն մը ունեցած 
է միջ-եկեղեցական եւ միջ-կրօնական յարաբերութիւններուն մէջ, եւ 
միաժամանակ Անթիլիասը եղած է տարբեր ազգերու, եկեղեցիներու եւ 
կրօնքներու ներկայացուցիչներու, հոգեւորականներու եւ աշխարհականներու 
տուն։ Առ ի յարգանք մեր միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց ընկալման, 
փոխադարձաբար նաեւ, տարբեր երկիրներու մէջ, հոգեւոր կեդրոններ եւ 
հաստատութիւններ մեծ սիրով եւ ընդունելութեամբ հիւրընկալած են Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հոգեւորականները։ Փաստօրէն, անցեա-
լին եւ մինչեւ ներկայիս, հոգեւորականներ նաեւ ուսանած են եւ կ՚ուսանին 
Հռոմի մէջ։ Ներկայիս, մեր միաբանակից եղբայրներէն, Հոգշ. Տ. Պսակ Վրդ. 
Թէփիրճեան կ՚ուսանի Հռոմի Արեւելեան Եկեղեցիներու Համալսարանական 
Հիմնարկին մէջ, առ ի գործնական նշան, միջ-եկեղեցական գործակցութեան 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ։
Այս ձեռնարկներուն ընթացքին էր, երբ կարեւոր մտածում մը միտքս 
գրաւեց. Եթէ մեր եկեղեցւոյ հոգեւոր առաջնորդներուն յարաբերութիւնները, 
յատկապէս միջ-եկեղեցական մարզէն ներս, աշխուժ եւ առանցքային չըլլան, 
շատ դժուար պիտի ըլլար նման ձեռնարկներու եւ կամ որեւէ առիթով, 
տարբեր եկեղեցիներու հոգեւորականներ, եւ թէ հաւատացեալներ քով-քովի 
համախմբուին եւ սեղանակից ըլլան։

Արեւելեան Եկեղեցիներու 
Ճանաչողական Համախմբում Վատիկանի Մէջ 
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Թուրքիոյ Մէջ «Հայկական Հիմնադրամներու Միութիւն»-ը Ընտրած է 
Իր 2-րդ Նախագահը

Մեսրոպեանի Մէջ Կը Շարունակուին Մաքրութեան Եւ Առողջապահական 
Միջավայրի Ամրապնդման Աշխատանքները

Սփիւռքահայ Կեանք

Լիբանանահայ Դպրոց

Մարտ 2-ին, Թուրքիոյ մէջ «Հայկա-
կան հիմնադրամներու միութիւն»ը 
Եէտիքուլէի (Պոլսոյ թաղամասերէն) 
Սուրբ Փրկիչ հիւանդանոցին մէջ՝ 
գումարած է դռնփակ նիստ, որուն 
ժամանակ ընտրած են միութեան 
2-րդ նախագահը։
Պոլսահայ «Ակօս» թերթին տեղե-
կութիւններով՝ միայն նիստին սկիզ-
բը լրագրողներուն արտօնուած է 
լուսանկարել։
Միութեան երկրորդ նախագահ 
ընտրուած է Պոլսոյ հայկական 
Գարակէօզեան վարժարանին կից 
որբանոցի հիմնադրամի նախագահ 
Տիգրան Կիւլմեզգիլը։
Նիստի աւարտին հրապարակուած 
մամլոյ հաղորդագրութեան մէջ մաս-
նաւորապէս նշուած է.

«Հայկական համայնքներու միութիւնը 
երկար ժամանակ անց հաւաքուած 
է նախագահ Պետրոս Շիրինօղ-
լուի եւ 2-րդ նախագահ Տիգրան 
Կիւլմեզգիլի գլխաւորութեամբ։ 
Մեր հիմնադրամները աշխոյժ մաս-
նակցութիւն ունեցած են նիստին։ 
Նիստի օրակարգային թեման 
եղած են համայնքային ընդհանուր 
խնդիրները, որոնց շուրջ եղած են 
խորհրդակցութիւններ»։
Կը նշուի, որ ներկայ փուլով աշխա-
տանքային ժամանակացոյցի 
մասին միութեան ղեկավարները 
պիտի ծանուցուին Կ. Պոլսոյ Հայոց 
նորընտիր պատրիարք Ամենա-
պատիւ Տ. Սահակ արքեպիսկոպոս 
Մաշալեանի հետ հանդիպումէն ետք։

Մարտ 6-ին, մինչ Լիբանանի 
բոլոր վարժարանները կը մնային 
փակ՝ քորոնա ժահրին (վիրուսի) 
ստեղծած տագնապին պատ-
ճառով, Մեսրոպեանի մէջ տեղի 
ունեցաւ վարժարանի մաք-
րութեան աշխատողներու վերա-
պատրաստութեան դասընթացք 
մը, ինչպէս նաեւ կատարուեցան 
վիրուսներու տարածման դէմ վերա-
զինման նոր աշխատանքներ:

Դասընթացքը վարեց Մեսրոպեան 
Արուեստից Վարժարանի բաժան-
մունքի պատասխանատու 
պարոն Սերժ Հաննա, որ սահիկ-
ներու օգնութեամբ մանրամաս-
նօրէն բացատրեց վարժարանի 
մաքրութեան սկզբունքները, մաք-
րութեան աշխատանքի նպա-
տակները, զայն կատարելու միջոց-
ները, տարբեր գործողութիւններու 
իւրայատկութիւններն ու յաճախա-
կանութիւնը, տարածուած թիւր-
ըմբռնումները եւ զանոնք սրբագրելու 
կերպերը:
Պարոն Հաննա նաեւ հաղորդեց, որ 
այսուհետեւ Մեսրոպեանի մէջ ի գործ 
պիտի դրուին ստուգման թերթիկներ, 
որոնց համաձայն գնահատական 
պիտի տրուի մաքրութեան տարբեր 

աշխատանքներուն, անոնք ըլլան 
օրական, շաբաթական, ամսական 
թէ տարեկան դրութեամբ: Այսպիսով 
վարժարանի մաքրութեան միջա-
վայրը պիտի դառնայ ալ աւելի 
վերահսկելի:
Այնուհետեւ դասընթացքը շարունա-
կեց ezoMED ըներութեան պատաս-
խանատու ներկայացուցիչը, որ 
մաքրութեան աշխատողներուն 
ներկայացուց ընկերութեան հակա-
նեխիչ արտադրութիւնները եւ 
զանոնք գործածելու կերպերը: 

ezoMEDի արտադրութիւնները ներ-
կայիս կը համարուին լաւագոյններէն՝ 
դասարաններու, զուգարաններու, 
ընդհանուր օգտագործման տարածք-
ներու, ինչպէս նաեւ անձնական 
հականեխման միջոցներուն մէջ:
Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէ-
կուար Գալուստ այս առիթով շեշ-
տեց մաքրութեան աշխատողներու 
պատասխանատուութիւնը՝ վարժա-
րանի մաքուր եւ ապահով միջավայրի 
պահպանման մէջ եւ անոնց կարե-
+ւոր դերը՝ դպրոցական համայնքի 
բոլոր անդամներու առողջութեան 
ապահովման մէջ:
Նոյն օրը Մեսրոպեանի մէջ զուգա-
րաններէն եւ լուացարաններէն 
հանուեցան ձեռք չորցնելու լաթե-
րը, որոնց փոխարէն դրուեցան 
ելեկտրական չորացուցիչներ: 
Ժահրերու (վիրուսներու) տարա-
ծումը արգիլելու նպատակով, գոր-
ծածութենէ հանուեցան նաեւ սովո-

րական օճառասալիկները եւ անոնց 
փոխարէն գործածութեան մէջ մտաւ 
հեղուկ տեսակը:
 

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան 

Բարձրագոյն Վարժարանի
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Պսակաձեւ Ժահրի Դէմ Կանխարգելիչ Միջոցներ՝ Սպահանի եւ 
Ատրպատականի Հայոց Թեմերէն Ներս

րու կտրօններ, կարիքաւոր ընտա-
նիքներուն համար:
Անդրադառնալով Նոր Ջուղայի ծերա-
նոցին, ան ընդգծած է, որ արգիլուած 
է տարեցներուն այցելութիւնները, 
իսկ Իրանի Կարմիր մահիկ կազմա-
կերպութեան կողմէ ազգային առաջ-
նորդարանին եւ կառոյցներուն մէջ՝ 
պաշտօնեաներուն համար՝ նկատի 
առնուած են ուսուցման դասերը՝ 
պսակաձեւ ժահրի դէմ պայքարի 
հարցով: Անդրադառնալով հայոց 
դպրոցներուն, ան ընդգծած է, որ 
բոլոր ուսուցիչները առցանց կապի 
մէջ են աշակերտներուն հետ, աշա-
կերտներուն ուսուցանումը հեռակայ 
կարգով շարունակելու համար:
Ան ժողովուրդը յորդորած է յարգե-
լու առողջապահական բոլոր զգու-
շացումները:
Պսակաձեւ ժահրի դէմ պայքարին 
առումով՝ Ատրպատականի հայոց 
թեմէն մէջ ծաւալուած աշխա-
տանքներուն մասին Ատրպա-
տականի հայոց թեմի Թեմական 
խորհուրդի ատենապետ Ռուբիկ 
Ջանանեան ընդգծած է, որ պետա-
կան օրկաններու յայտարարու-
թեան համաձայն, ազգային առաջ-
նորդարանի աշխատաժամերը եւս 
պակսելով դարձած է առաւօտեան 

8-էն մինչեւ կէսօրուան ժամը 12:30:
Ան նշած է, որ ինչպէս ամէն տեղ, 
փակ են նաեւ Ատրպատականի 
հայոց թեմի դպրոցական բոլոր 
օղակները, դադրած են եկեղեցա-
կան արարողութիւնները, սակայն 
միայն Կիրակի օրը՝ առանց արա-
րողութեան՝ բաց է եկեղեցւոյ դռները, 
իսկ ննջեցեալի պարագային միայն 
կ՝իրականացուի թաղման կար-
գը, դադրած են Ատրպատականի 
Հ.Մ.Ա.Կ.-ի մասնաճիւղերուն, «Ռոս-
տոմ-Գասպար» գրադարանին եւ 
«Համազասպ Ոսկանեան» սրահին 
աշխատանքները:
Թեմական խորհուրդի ատենապե-
տին հաւաստիացումով՝ ազգային 
իշխանութեան նախաձեռնութեամբ՝ 
հականեխուած են ազգային բոլոր 
հիմնարկները եւ չեղարկուած են 
բոլոր ձեռնարկները:
Ան ընդգծած է, որ ազգային իշխա-
նութեան նախաձեռնութեամբ նմա-
նօրինակ քայլեր կիրառուած են 
նաեւ Ուրմիայի, Գեարդաբադի եւ 
Սալմաստի մէջ:
Ատրպատականի հայոց թեմի Թեմա-
կան խորհուրդի ատենապետը յոյս 
յայտնած է, որ բոլորը յարգեն ժահ-
րով վարակուելու կանխարգելիչ 
առաջադրանքները:

Իրանահայ թեմերուն մէջ պսակա-
ձեւ ժահրի դէմ պայքարի հարցով 
ազգային իշխանութիւններուն 
տարած աշխատանքներու կապակ-
ցութեամբ «Ալիք»-ի թղթակիցը 
հեռախօսազրոյց ունեցած է Սպա-
հանի եւ Ատրպատականի հայոց 
թեմերու Թեմական խորհուրդներու 
ատենապետեր՝ Վարուժ Մինասեանի 
եւ Ռուբիկ Ջանանեանի հետ:
Այդ հարցով Սպահանի հայոց 
թեմի Թեմական խորհուրդի ատե-
նապետ Վարուժ Մինասեանը 
ընդգծած է, որ մեկնելով պետական 
օրկաններու հրապարակած յայ-
տարարութիւններէն ու յանձնա-
րարութիւններէն, համայնքը վարա-
կէն զերծ պահելու նպատակով՝ 
փակուած են հայոց դպրոցներն ու 
Հ. Մ. Մ. «Արարատ» միութիւնը: 
Ազգային իշխանութեան վերահսկո-
ղութեամբ ու նիւթական միջոցներով 

հականեխուած են դպրոցներն ու 
միութիւնը, դադրած են եկեղեցա-
կան արարողութիւնները, բոլոր 
ձեռնարկները եւ հոգեճաշերը: 
Ազգային առաջնորդարանը՝ անսա-
լով պետական հրամանագրի 
հրահանգին՝ պակսեցուցած է աշխա-
տաժամերը առաւօտեան ժամը 
8-էն մինչեւ կէսօրուան ժամը 12:30, 
նաեւ ազգային առաջնորդարանի 
աշխատակազմը կ՝աշխատի ոչ 
լիակազմ: Ատենապետը ընդգծած 
է, որ Թեմական խորհուրդի յանձ-
նարարութեամբ Նոր Ջուղայի 
կանանց Գթութեան միութիւնը՝ 
«Կարմիր Խաչ»ը, Նոր Ջուղայի 
Հայուհեաց Բարեգործական միու-
թիւնը եւ ազգային առաջնոր-
դարանի բարեսիրական ենթա-
մարմինը պատրաստած են մաք-
րութեան վերաբերեալ կապոցներ 
եւ գումարային նպաստի գնումնե-

Աննա Յակոբեանը ԱՄՆ-ի Մէջ Ներկայ Եղած Հայ-Ամերիկեան 
Յարաբերութեանց Նուիրուած Համերգին

4 Մարտին «Հայկական Ոդիսական. 
Նռան գոյնը» փառատօնի շրջածի-
րէն ներս Ուաշինկթընի Ազգային 
տաճարին մէջ տեղի ունեցած է 
աննախադէպ համերգ՝ նուիրուած 
հայ-ամերիկեան դիւանագիտա-
կան յարաբերութիւններու հաս-
տատման 100-ամեակին։ Համեր-
գը կազմակերպած էր ԱՄՆ-ի մէջ 
ՀՀ դեսպանութիւնը`  PostClassical 
Ensemble-ի հետ համագործակ-
ցութեամբ:
Համերգի պատուաւոր հիւրն էր 
ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա 
Յակոբեանը, ներկայ էին ԱՄՆ 
քոնկրէսի անդամներ, վարչակազմի 
բարձրաստիճան ներկայացուցիչ-
ներ, Ուաշինկթընի մէջ հաւատար-
մագրուած դեսպաններ, եկեղեցա-
կան թեմերու առաջնորդներ, բարե-
րարներ, ամերիկահայ կազմակեր-
պութիւններու, կուսակցութիւններու 
եւ համայնքի ներկայացուցիչներ։
Համերգը մեկնարկած է «Տլէ 
եամանով»՝ հռչակաւոր տուտու-
կահար Ճիւան Գասպարեանի 
անզուգական կատարմամբ։
ԱՄՆ-ի մէջ ՀՀ դեսպան Վարուժան 
Ներսէսեանն իր բացման խօսքին 
մէջ առանձնայատուկ ընդգծած է 
միջոցառման անցկացման վայրի 
ընտրութիւնը, յիշատակելով, որ այն-
տեղ ամփոփուած է ԱՄՆ նախագահ 

Ուուտրօ Ուիլսընի աճիւնը: Դեսպա-
նը նշած է, որ նախագահ Ուիլսը-
նը սահմանած է քաղաքացիներու 
իրաւունքներու առաջին օրինակ-
ները եւ ներկայացուցած ազգերու 
ինքնորոշման եւ իրաւահաւասա-
րութեան սկզբունքները: Պատա-
հական չէ, որ նախագահ Ուիլսընի 
մարդասիրական գործունէու-
թիւնը մէկ դար անց ուղի հարթեց 
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչ-
ման համար։ Դեսպանը շնոր-
հակալութիւն յայտնած է ներ-
կայ քոնկրէսականներուն եւ 
անոնց գործընկերներուն, որոնք 
քուէարկած են Համայնքներու 
պալատին եւ Սենատին մէջ Հայոց 
ցեղասպանութեան ճանաչման 
բանաձեւերու օգտին: «Սա յար-
գանքի տուրք էր ոչ միայն հայ 
նահատակներու, այլ նաեւ բոլոր այն 
ամերիկացի գործիչներու յիշատակի 
առջեւ, որոնք ջանքեր գործադրած են 
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչ-
ման համար»,- նշած է դեսպանը:
Մէկ դար անց հայ ժողովուրդի 
երախտագիտութեան խոր զգա-
ցումն էր, որ ոգեշնչած է Ցեղաս-
պանութիւնը վերապրածները ստեղ-
ծել  «Աւրորա» մարդասիրական 
նախաձեռնութիւնը։ Վարուժան 
Ներսէսեանը աւեցուցած է, որ 
«Աւրորա» մրցանակաբաշխու-

թեան հիմնադիրներէն Նուպար 
Աֆէեանը կը հանդիսանայ նաեւ 
Ուաշինկթընի մէջ իրականացուող 
Հայկական փառատօնի եւ համերգի 
համանախագահողներէն եւ հովա-
նաւորներէն մէկը:
Խօսելով թաւշեայ, ոչ բռնի յեղա-
փոխութեան մասին՝ դեսպան 
Ներսէսեանը փաստած է, որ 
Հայաստանի ժողովրդավարական 
առաջընթացը նոր խթան հանդի-
սացաւ հայ-ամերիկեան յարա-
բերութիւններու խորացմանն ու 
ամրապնդման:

Այնուհետեւ խօսքը փոխանցուած 
է ԱՄՆ պետական քարտուղարի՝ 
կրթութեան ու մշակոյթի հարցերով 
տեղակալ Մարի Ռոյսին: Վերջինս 
իր ելոյթին մէջ անդրադարձած է 
հայ-ամերիկեան դիւանագիտական 
յարաբերութիւններուն՝ նշելով, որ 
մշակոյթն իր առանձնայատուկ 
դերն ունի այդ ծիրէն ներս: Տիկին 
Ռոյս կարեւորած է նաեւ գիտական 
ու կրթական բնագաւառներուն 
մէջ առկայ համագործակցութեան 
մակարդակը:
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Անցուդարձ՝ Կոմիտասի Շուրջ

«Թերթապատում. 1910-1911 թուականներու մամուլի անդրադարձները 
Կոմիտաս Վարդապետի մասին» վերջերս լոյս տեսած մեծածաւալ գիրքը 
սեղանիս վրայ փառաւոր բազմած գիրքերէն մին է: Օրեր առաջ ծաւալուն 
նիւթով անդրադարձանք գիրքի երեւանեան շնորհանդէսին (կազմող՝ 
երաժշտագէտ Արմինէ Գրիգորեան): Դժուար է բաժնուիլ այս գիրքէն, որ 
ամէն օր կը թերթեմ եւ անյագօրէն կ՚ըմբոշխնեմ: Սիրելի Կոմիտասը եւ սիրելի 
Պոլիսը. այս երկուքը այնքան կենդանի կերպով մէկտեղուած են գիրքին մէջ, 
որ 1910-1911 թուականներու Պոլիսը եւ յարակից շրջանները կը տեսնես 
ամբողջութեամբ՝ օրուան մարդոցմով, թերթերով, հոգեւորականներով, 
մտաւորականներով, համերգասրահներով, եկեղեցիներով եւ այն ամէն 
ինչով, որ շրջապատուած էր Կոմիտասը եւ ուր այցելած էր Կոմիտաս Պոլիս 
իր կեցութեան այդ մէկուկէս տարուան ընթացքին: Հեռաւոր, բայցեւ՝ մօտ 
թուացող անցուդարձ մը կայ գիրքին մէջ:
Կը վերակենդանանայ այդ օրերու թրթռուն, հետաքրքրական դէպքե-
րով լի կեանքը՝ հրաւէրներով, հանդիպումներով եւ այսօր պատմական 
դիտուող իրադարձութիւններով: Կրկին կը համոզուիս, որ մամուլը ամե-
նահետաքրքրական աղբիւրն է, որ կ՚արտացոլէ իր ժամանակը եւ այս 
պարագային պոլսահայ մամուլը, այս գիրքին մէջ, կ՚երեւի իր ունեցած 
շէնութեամբ:
Պոլսոյ մամուլի հրապարակումներուն կողքին կարեւոր են նաեւ Եգիպտոսի 
«Լուսաբեր-Արեւ» թերթին անդրադարձները: Գահիրէի եւ Աղեքսանդրիոյ 
միջավայրի նկարագրութիւնները՝ գումարուելով Պոլսոյ միջավայրին կը 
ստեղծեն անցեալ դարասկիզբի արեւմտահայ մտերմիկ պատկեր մը եւ 
այդ պատկերին գլխաւոր հերոսը՝ Կոմիտասը, թերթերուն ընդմէջէն կը 
ներկայանայ իր ողջ շուքով:
Կը տեսնենք, որ ան սովորական մարդ է՝ կատակասէր, կեանքը սիրող: 
Թերթերուն հրապարակումները անգամ մը եւս կ՚ապացուցեն, որ սխալ է 
Կոմիտասին վերագրուող այն բնորոշումը, թէ ան մռայլ ու տխուր կերպար 
մըն էր:
Հետաքրքրական է, որ Աղեքսանդրիոյ մէջ, ի պատիւ Կոմիտաս Վարդապետի, 
1911 թուականի յուլիսի 11-ին, երեքշաբթի, կարգ մը մտաւորականներ 
կազմակերպած են ճաշկերոյթ մը, որուն ճաշացանկը կազմուած էր Կոմի-
տասի անուան տառերով: Ճաշացուցակը կազմած էր Միքայէլ Կիւրճեանը:
Պատմական այդ ճաշացանկին նկարը նոյնպէս այս գիրքին մէջ տեղ գտած 
արժէքաւոր նիւթերու կարգին է:
Արժէքաւոր են այդ տարիներու մամուլին մէջ ժամանակի մտաւորականներուն 
գրութիւնները: Քիչ մը դժուարութեամբ ընդունելով Կոմիտասը եւ Պոլսոյ 
անոր ծրագիրները, այդ մտաւորականները բոլորն ալ ի վերջոյ փառաբանած 
են մեծ երաժիշտը: Թերթերու պարզ աշխատակիցներու կողքին Կոմիտասի 
մասին գրած են նաեւ յայտնի մարդիկ, հոգեւորականներ, պարզ ունկնդիրներ. 
վերջիններս թերթերուն թղթակցութիւններ տուած եւ իրենց համարձակ 
կարծիքները յայտնած են Կոմիտասի համերգներուն առթիւ եւ թերթերն 
ալ չեն մերժած ու տպագրած են: Կը ներկայացնենք քանի մը յօդուած՝ այդ 
օրերու թերթերէն:

ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԹՇՆԱՄԻՆԵՐ
Յայտնի է, թէ ծանօթ ձայնագրագէտ Կոմիտաս Վարդապետ իր երկրորդ 
դասախօսութիւնը պիտի տար Ղալաթիոյ Խորհրդարանի սրահին մէջ, 
քանի որ Բերայի արհեստանոցին սրահը, ուր տեղի ունեցաւ իր առաջին 
դասախօսութիւնը, շատ անբաւական էր հասարակութեան: Կոմիտաս 
Վարդապետ ատոր համար նախապէս հաւանութիւնը առած էր Դուրեան 
Պատրիարքին եւ պատիարքական փոխանորդին: Բայց ահա մի ոմն 
Արիստակէս Գասպարեան, որ քէսթէօրներէն մէկն է եղեր Խորհրդարանի, 
կ՚արգիլէ այդ սրահին մէջ դասախօսութեան կատարումը, եւ Կոմիտաս 
Վարդապետ կը հարկադրուի յետաձգել զայն:
Պ. Արիստակէս Գասպարեան ի՞նչ պատճառ ունէր այդ դասախօսութեան 
եւ այն ալ ա՜յնքան շահագրգռական եւ հմայիչ դասախօսութեան մը արգելք 
հանդիսանալու: Նախ առարկեր է թէ՝ եթէ սրահը Կոմիտաս Վարդապետի 
տրամադրելի դարձուի, վաղը կուսակցականներ ալ կրնան այդպիսի 
բան մը պահանջել, բայց դարձեալ «փաստաբան» Արիստակէս Գասպա-
րեանը ինքն է որ իր այդ առարկութեան անտեղի ըլլալը ինքնաբերաբար 
խոստովանած կ՚ըլլայ՝ յայտարարելով որ սրահը կրնայ տրամադրելի 
դարձնել եթէ Կոմիտաս Վարդապետ իր հասոյթին մէկ մասը յանձնէ 
Խորհրդարանի սրահի յանձնախումբին: Այս մէկը միւսէն աւելի ամօթալի 
պատրուակները եւ պահանջները շա՜տ պերճախօս են բացատրելու համար 
թէ յետադիմականութեան ոգին ո՜րքան յամառ է ա՛յն անձերուն մօտ, զորս 
մենք սկիզբէն ի վեր յետադիմական կը կոչենք:
Խորհրդարանի սրահը մինչեւ հիմա տրամադրելի դարձուած է ո՛չ միայն Ազգա-
յին Ժողովի նիստերուն, այլեւ ուրիշ կարգի գումարներու եւ բանախօսու-
թիւններու: Եւ հիմա, այդպիսի արգելք մը ինչպէ՞ս կարելի է յարուցանել 

դասախօսութեան մը դէմ որ ամէն հայու սրտին եւ մտքին չափազանց 
մօտիկ վայելք մըն է որ պիտի հայթայթէ, հայ գեղարուեստական հանճարին 
ծանօթացումը ընելով: Սահմանադրական ներկայ ազատութիւններուն 
մէջ, երբ վերջապէ՛ս, զերծ քաղաքական եւ գրաքննական շղթաներէ, հայ 
ժողովուրդը առիթը պիտի ունենայ այդպիսի առաւելութիւններէ օգտուելու, 
ահա՛ ժողովրդային զարգացման ներքին թշնամիներ խափանարար կը 
կանգնին ատոնց:
Եւ տխուրը հո՛ն է, որ ժողովրդային զարգացման այդպիսի թշնամի մըն է որ 
ներկայիս պատիւը կը վայելէ Ուսումնական Խորհուրդի, այսինքն հանրային 
լուսաւորութեան հոգը ունեցող մարմնի մը ատենապետութիւնը վարելու…
Կեցցէ՛… ազգային յառաջդիմութիւնը:
1910, նոյեմբեր, 7/20 «Ազատամարտ»

Տ. ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ
Տ. Կոմիտաս Վարդապետի բանախօսութեան համար Ղալաթիոյ Խորհրդա-
րանը տրամադրելի ընելու խնդրոյն առթիւ եղած դիտողութիւնը սխալ 
տեղեկատուութեան վրայ հիմնուած ըլլալով, կ՚փութամ հերքել: Ուրբաթ օր, 
Ազգ. Ընդհ. Ժողովի նիստի միջոցին, անծանօթ մէկը ինծի դիմեց եւ խնդրեց, 
որ սոյն Խորհրդարանը տրամադրելի ընելու համար հրահանգ տրուի առ 
որ անկ է, որովհետեւ Ս. Պատրիարք Հայրն արտօնած է: Նկատելով, որ 
դիմող անձնաւորութիւնը չունէր ի ձեռին պատրիարքական արտօնագիր 
մը կամ անոր նմանող ոեւէ թուղթ, նկատելով որ Տ. Կոմիտաս Վ. անձամբ 
կամ գրաւորապէս դիմած չէր, եւ նմանօրինակ դիմում մը պաշտօնապէս 
յանձնարարուած չէր Ազգ. Ժողովոյ ելեւմտից յանձնախումբին, որուն անկ 
էր օր առաջ տնօրինել զարժանն, մինչ նոյն յանձնախումբը վայրկենապէս 
գումարելն ալ նիւթապէս անկարելի էր, հետեւապէս պատասխանեցի, 
թէ այս պայմաններուն ներքեւ ես ինքնաբերաբար ոեւէ տնօրինութիւն 
ընելու ձեռնհաս չեմ, բայց եթէ իրօք Ս. Պատրիարքն արտօնած է, պէտք է 
գործադրուի առանց մեր միջամտութեան: Իսկ գալով գոյանալիք հասոյթէն 
բաժին դրամ կամ վարձք պահանջուած ըլլալու զրոյցին, ատիկա բացարձակա-
պէս հակառակ է ճշդութեան եւ տրամաբանութեան, ուստի կը խնդրեմ, որ 
եթէ առանց մեր գիտութեան դրամ պահանջող մ՚եղած է, թող հրապարակուի 
անոր անունը, եւ կը ցաւիմ որ կանոնական ձեւակերպութեանց թերութեան 
եւ թիւրիմացութեան պատճառաւ յարգելի Տ. Կոմիտաս Վարդապետը յուզման 
մատնուած է:

Ա. Յ. Գասպարեան
1910, նոյեմբեր, 9/22 «Բիւզանդիոն»

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ՄԸ
Դպրոցական սիրուն հանդէս մը տեղի ունեցաւ առջի օր Բերայի Էսայեան 
վարժարանին մէջ, ներկայութեամբ ուսուցիչներու, հոգաբարձութեան 
անդամներու եւ մէկ քանի հրաւիրեալներու: Աղջկանց երգչախումբին 
կողմէ նիւթընդմէջ գեղեցիկ երգեր երգուեցան՝ Պր. Լեւոն Չիլինկիրեանի 
առաջնորդութեամբ։ Ամսական վիճակացոյցներու բաշխումէն ետք՝ աշա-
կերտուհիներուն կողմէ ճառեր եւ արտասանութիւններ եղան Սիպիլի եւ 
Վարուժանի գրուածքներէն: Մասնաւորապէս իր նիւթով եւ գրուածքով 
ուշագրաւ էր Աղջկանց Լրացուցիչ կարգի աշակերտուհիներէն Օր. 
Քիւրքճեանի կարդացած գրուածքը՝ Հայ Կինը, ուր կնոջ ազատութեան գաղա-
փարին նուիրուած շունչ մը կար: Դպրոցական մասին աւարտումէն ետքը 
մասնաւոր հրաւէրով խօսեցաւ Կովկասահայ յայտնի մանկավարժ-ուսուցիչ 
Պր. Ստեփան Լիսիցեան, որ գոհունակութիւն յայտնելով աշակերտուհիներուն 
ցոյց տուած յուսալի արդիւնքին մասին, ցոյց տուաւ, թէ ի՛նչ ճամբու պէտք 
է հետեւին անոնք: Ծափերու մէջ աւարտող այս հակիրճ բանախօսութենէն 
ետքը, ներկաներուն խանդավառութեան եւ յուզմունքի արտայայտութեան 
մէջ ծանօթ երաժշտագէտ Կոմիտաս Վարդապետ երգեց Ձայն Տուր Ով 
Ծովակը եւ մանաւանդ հայ ժողովրդական երգերուն մէջ իր պարզութեամբը 
եւ արտայայտիչ հանգամանքովը իբր գոհար մը նկատուող Աշխատութեան 
երգը: 

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Անցուդարձ՝ Կոմիտասի Շուրջ

Այս գեղեցիկ եւ հոգեգրաւ վայրկեաններէն ետքը 
Բերայի քարոզիչը մէկ քանի ափեղցփեղութիւններ 
դուրս տուաւ:
1910, նոյեմբեր 12/25 «Ազատամարտ»

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԱՌ Տ. ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴ.
Ճշմարիտ Հայուն սրտին ու հոգիին խօսող 
Ազգային-Կրօնական բնատոհմիկ հնադրոշմ 
երաժշտութեան յայտնութեան մասին Կ. Պոլ-
սոյ Բըթի Շանի սրահին մէջ Ձեր տարած 
արուեստական յաղթանակին արձագանգը մեծ 
ուրախութեամբ լսելով, ամենաբուռն սիրով 
կ՚խնդակցիմ Ձեզի եւ կ՚շնորհաւորեմ Ձեզ: Մի 
ցաւիք սակայն, թէ՛ կ՚հալածեն Ձեզ, Խաղաղու-
թեան եւ Սիրոյ Գերագոյն Երգիչն ու Տաղերգուն՝ 
Յիսուս ըսած է արդէն, թէ «Զի եթէ նախ զիս 
հալածեցին, ապա եւ զՁեզ հալածեսցեն»: Ուրիշ 
ո՞վ ըսաւ որ առաքինութիւնը թշնամի չունի: 
Եւ ո՞վ է մանաւանդ ան որ կարենայ ժխտել թէ 
մատնութիւնը, դաւն ու եղբայրասպանութիւնը 
Հայուն բաժինն են: Թող մեր անցեալը, ներկայ 
պատմութիւնը վկայ է ատոր: Հետեւապէս, երբեք 
անսովոր բան մը չէ մեզի համար, Տ. Հա՛յր, որ 
մեզմէ մէկը մեզ կառավարող իշխանութեան 
դիմելով Ձեր համերգն իբր «խռովարարական» 
ներկայացում մատնէ անոր: Արդ, նկատելով որ 
ամէն բարի եւ օգտակար ձեռնարկ մեծամեծ 
դժուարութիւններու կրնայ հանդիպիլ, ուստի, 
դուք, Տ. Կոմիտաս Հայր, պէտք է դիւցազնաբար 
կռուիք այն բոլոր դժուարութիւններուն դէմ 
որոնք կ՚ներկայանան շատ անգամ ձեր կար-
գակիցներուն կողմէ: Սահակներու, Մեսրոպ-
ներու, Կոմիտասներու, Սիւնեցիներու Սահակ-
դուխտներու, Սանդուխտներուն եւ Շնորհալիներու 
սրբազան երգերուն, ինչպէս նաեւ հին Հայոց 
աշուղներուն ժողովրդային տաղերուն աստուա-
ծաշունչ եղանակներուն արտաբերումով, ամե-
նամեծ ծառայութիւնը մատուցած պիտի ըլլաք 
Հայ Եկեղեցիին եւ Հայ Ազգին: Այդ իսկ պէտք 
է կազմէ ձեր փառքն ու մխիթարութիւնը, եթէ 
անկեղծ ու անշահախնդիր կերպով կապուած 
էք այդ նպատակին: Պիտի խնդրեմ, Հայր Սուրբ, 
որ արուեստասէր գեղջուկ քահանայիս շնոր-
հաւորականն ընդունելով, հաճիք, իբր անկեղծ 
սրտիս գրաւականը նկատել ներկայս:
Յաջողութիւն մաղթելով՝ մնամ յարգանօք

ՍԵՐՈՎԲԷ ՔՀ. ՊՈՒՐՄԱԵԱՆ

Ատաբազար
Յ.Գ.- Ձեր հասցէն չունենալով, հարկադրուած եմ 
հոս հարցնել ձեզի թէ համերգներ տալու համար
1 Կրնա՞ք Ատաբազար գալ եւ ե՞րբ
2 Ի՞նչ պայմաններով եւ ինչպէ՞ս կրնաք գալ: 
Կ՚վստահեցնենք ձեզ թէ Ատաբազար իբր 
երաժշտասէր քաղաքին մէջ տրամադրելի ձայներ 
մեծ թիւով կը գտնուին: Ամբողջ քաղաքացին 
կ՚սպասէ ձեր պատասխանին:
1910, դեկտեմբեր, 6/19, «Բիւզանդիոն»

ԱՌԱՋԻՆ ԳՕՆՍԷՐՎԱԹՈՒԱՌԸ Կ.ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ
Ուրախութեամբ կ՚իմանանք թէ ծանօթ 
երաժշտագէտ Տ. Կոմիտաս Վ., որ իր մաս-
նագիտութիւնը ձեռք բերած է եւրոպական 
գօնսէրվաթուառներուն մէջ, մտադիր է գօն-
սէրվաթուառ մը բանալ մայրաքաղաքիս մէջ, 
ուր գեղարուեստի այս վսեմ ճիւղը իր բոլոր 
մանրամասնութիւններով պիտի ուսուցանէ 
գործիական եւ ձայնական նրբութիւններով: 
Գօնսէրվաթուառը երեք գլխաւոր բաժանումներ 
պիտի ունենայ.- Հայ եկեղեցական երաժշտու-
թիւն, Հայ գեղջուկ երաժշտութիւն եւ Եւրոպական 
երաժշտութիւն, ձայնական եւ գործիական: Առա-
ջին երկու մասերը զուտ հայ ուսանողներուն 
յատուկ պիտի ըլլան: Իսկ երրորդ մասը, որ հար-
իւրաւոր երիտասարդներու հաց հայթայթելու 
մնայուն արուեստ մըն ալ պիտի ըլլայ, միջազգային 
հանգամանք պիտի ունենայ, ուր պիտի ուսուցուին 
ձայնական եւ գործիական երաժշտութեան ամէն 
մասերը, որոնց քաջ տեղեակ է ինքը: Այս առթիւ 
կազմուած է կարգադիր մասնախումբ մը, որ 
Գօնսէրվաթուառին երկու տարուան ծախքերը 
ապահովելու համար որոշած է համերգներ տալ, եւ 
Կ. Պոլսոյ եւ արտասահմանի մէջ այս նպատակաւ 
հանգանակութիւն մը կատարել: Զմիւռնիոյ ազգա-
յինները, խանդավառուած Տ. Կոմիտաս Վ.-ի նոյն 
քաղաքին մէջ տուած համերգէն, խոստացած 
են մեծ չափով սատարել Գօնսէրվաթուառի մը 
հաստատութիւնը, եթէ Վրդ.ը պոլսեցիներէն չքա-
ջալերուի եւ Իզմիրի մէջ ուզէ գործադրել իր 
նպատակը: Կարգադիր մասնախումբը կը գտնուի 
ծանօթ դրամատէր Եդուարդ էֆ. Գարակէօզեանի 
նախագահութեան տակ: Ղալաթիոյ դպրաց դասը 
այս առթիւ 50 ոսկի տրամադրելու յօժարութիւն 
յայտնած է:

1911, 26/11 մարտ, «ԺԱՄԱՆԱԿ» 
«Ժամանակ»/Պոլիս

Հաւանաբար, չենք անդրադառնար, սակայն 
հոգեւոր առաջնորդներու հանդիպումները եւ 
միջ-եկեղեցական յարաբերութիւնները այնքան 
ուղղակի եւ անուղղակի դեր կը խաղան տիե-
զերական եկեղեցւոյ կեանքին մէջ, որ այսօրուան 
եկեղեցւոյ միասնութեան պատկերը կը փայլեց-
նէ։ Թէեւ, միջ-եկեղեցական կեանքին մէջ դէպի 
միասնականութեան ճանապարհը բնականաբար 
երկար է, սակայն նաեւ շատ կարեւոր է, տեսնել, 
թէ միջ-եկեղեցական յարաբերութիւնները դէպի 
միասնականութեան ճանապարհին վրայ են, 
երկխօսութեան եւ միատեղ ձեռնարկումներու 

ճամբով։ 
Նախ եւ առաջ, պարտք կը զգամ որդիական 
շնորհակալութիւն յայտնելու իմ եւ հոգեւոր 
եղբայրներուս կողմէ, Վեհափառ Հայրապետին՝ 
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, 
Հայ Եկեղեցւոյ միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց 
ջահը բոցավառ ու վեհ պահելուն, եւ մանաւանդ 
մեզի նման հազուագիւտ եւ դաստիարակչական 
առիթի մը մասնակցելու օրհնութիւնը տալու համար։ 
Ի վերջոյ, խորապէս շնորհակալ ենք, հիւրըն-
կալող Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ Միջ-քրիստոնէական 
բաժանմունքին, որ նման համախմբում մը ձեռնար-
կեց եւ մեծ սիրով հիւրընկալեց Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութիւնը ներկայացնող միաբաններուս։ 

Արեւելեան Եկեղեցիներու 
Ճանաչողական Համախմբում 

Վատիկանի Մէջ 
Սկիզբը Էջ 03

Կարուսել
…
Կար մի երգ հեռաւոր աշխարհում,—
Դու այն երգն ես կրկնում հեռաւոր —
«Ես սիրում եմ, դու ինձ չես սիրումս,
Եւ հին են քո խօսքերը բոլոր…

Եւ այն վալսը՝ «Անդարձ ժամանակ»,
Ծառուղին՝ ամայի պուրակում,
Եւ գիշեր, եւ՛ համբոյր, եւ՛ լուսնեակ.
Տաղտկալի՜, ձանձրալի՜ պատմութիւն…

Պտտուի՛ր, պտտուի՛ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

Պարում են խելագար խնջոյքում,
— Ով կ՛ուզէ թող գաղտնիքն իմանայ,—
Ոչ վե՛րջ կայ, ոչ սկի՛զբ այս երգում,—
Երէկ՝ ես, այսօր՝ դու, վաղը՝ նա…

Պտտուի՛ր, պտտուի՛ր, կարուսել,
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել…

ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

ՄԱՀԱԶԴ

Լիբանանահայ Բժշկական Միութիւնը կը գուժէ իր գործօն 
անդամներէն`

Տոքթ. ԿԱՐՕ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ-ի
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի 5 Մարտ 2020ին:

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկ. Սիլվա Մահսերեճեան
Տէր եւ Տիկ. Սեւակ Մահսերեճեան
Տէր եւ Տիկ. Գուրգէն  Թովմասեան
Օրդ. Դալար Մահսերեճեան
եւ համայն Մահսերեճեան, Իսկիկեան, Մարկոսեան, Մելիքեան, 
Շատարեւեան, Պաղտատլեան,Չորպաճեան, Ռաժու, Քէչէճեան, 
Խտըրլարեան, Կիտընզ,Քէշիշեան, Թաշճեան, Գրիգորեան ընտանիք-
ներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր,հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ 
հարազատին՝

ՏՕՔԹ. ԿԱՐՕ ՄԱՀՍԵՐԵՃԵԱՆ-Ի
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 5 Մարտ, 2020-ին, 

յետ երկարատեւ հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Ուրբաթ, 6 
Մարտ 2020-ին, կէսօրուան ժամը 1:00-ին, Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ 
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Ֆըրն-
Էլ-Շըպէքի Աւետարանական գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ  սրահին մէջ 
Շաբաթ, 7 Մարտ առաւօտեան ժամը 11:00-էն մինչեւ ժամը 7:00,  եւ 
Կիրակի ժամը 1:00-էն մինչեւ 7:00:

ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ՝

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ  

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ
ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ`

ԵՐԱՆԳԻ ՀԱՄՈՅԹԸ
ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ   ՂԵԿԱՎԱՐ ԵՒ ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ`

ԱՆԻ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ`

ՀՀ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ԳՈՐԾԻՉ
ՊԵՏՐՈՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ

Ուրբաթ, 13 Մարտ 2020, առաւօտեան ժամը 11.30-ին, 
աշակերտական  ելոյթ

Շաբաթ, 14  Մարտ  2020,  երեկոյեան ժամը 8.30-ին՝ ԿԱԼԱ
Կիրակի, 15  Մարտ  2020,  երեկոյեան ժամը 7.00-ին

«Էմիլ Լահուտ»ի անուան  Համագումարներու  Պալատին 
մէջ (Տըպայա): Տոմսերը  ապահովել  ՀԵԸ-ի գրասնեակէն՝  

04-523043/44, 81-374074 եւ ելոյթի  օրերը` կիշէէն:

ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի վեթերան ընկ. Մայք Պօղոսեան ենթարկուած 
է վիրահատական յաջող գործողութեան եւ այժմ կը բոլորէ ապաքինման 
շրջան: 
Այս առիթով ՌԱԿ «Զարթօնք» ակումբի վարչութիւնը շուտափոյթ 
ապաքինում, առողջութիւն եւ արեւշատութիւն կը մաղթէ իր երէց 
ընկերոջ: «Զարթօնք»ի խմբագրութիւնը իր կարգին յարգելի ընկերոջ 
կը մաղթէ ամենայն բարիք: 

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդն Աւարտեց 
Իր Աշխատանքը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Յանձնախմբերի գործունէութեան 
եւ պատրաստուած փաստա-
թղթերի վերաբերեալ զեկոյցներ 
ներկայացրին Կանոնադրութիւն-
ների մշակման եւ Թեմական ու 
ծխական կեանքի կազմակերպման 
յանձնախմբերի համաատենա-
պետ  Տ. Յովնան արքեպիսկոպոս 
Տէրտէրեանը, Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 
կրթադաստիարակչական առա-
քելութեան յանձնախմբի ատե-
նապետ Տ. Աբրահամ արքեպիս-
կոպոս Մկրտչեանը, Սոցիալա-
կան ծառայութեան յանձնախմբի 
ատենապետ Տ. Միքայէլ արքե-
պիսկոպոս Աջապահեանը, 
Հայաստան-Սփիւռք կապերի 
ամրապնդման եւ ազգային ինք-
նութեան պահպանութեան 
գործում Հայաստանեայց Առա-
քելական Սուրբ Եկեղեցու 
առաքելութեան յանձնախմբի 
ատենապետ Տ. Վազգէն եպիս-
կոպոս Միրզախանեանը, Հոգեւո-
րականաց պատրաստութեան 
յանձնախմբի ատենապետ Տ. 
Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետ-
րոսեանը, Քրիստոնէական 
արժեհամակարգին նետուած 
մարտահրաւէրների յանձնա-
խըմբի ատենապետ Տ. Բագ-
րատ եպիսկոպոս Գալստանեա-
նը, Հայաստանեայց Առաքելա-
կան Սուրբ Եկեղեցու ֆինան-
սատնտեսական վիճակի բարե-
լաւման յանձնախմբի ատենապետ 
Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբա-
յեանը:
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը, 
մանրակրկիտ քննարկելով ներ-
կայացուած փաստաթղթերը, գնա-
հատանքով ողջունեց կատար-
ւած հսկայածաւալ աշխատան-
քը, որը մեծապէս ծառայելու է 
Հայոց Եկեղեցու առաքելութեան 
արդիւնաւորմանը: Անհրաժեշտ 
թելադրութիւններից յետոյ ժողո-
վականները յանձնարարեցին 

շարունակել փաստաթղթերի 
յետագայ լրամշակումը: Այս գոր-
ծընթացում Գերագոյն հոգե-
ւոր խորհուրդը կարեւոր նկա-
տեց յանձնախմբերի կողմից 
մշակուած փաստաթղթերի շուրջ 
մասնագիտական եւ հանրա-
յին լրացուցիչ քննարկումների 
կազմակերպումը մասնակցու-
թեամբ ԱԵԺ յանձնախմբերի ներ-
կայացուցիչների մասնակցու-
թեամբ Հայաստանում եւ 
սփիւռքի տարբեր թեմերում ու 
համայնքներում:
Յիշեալ փաստաթղթերի լրամշակ-
ման անհրաժեշտութիւնից ելնելով, 
նաեւ նկատի առնելով, որ Մայր 
Տաճարի շին. աշխատանքներն 
աւարտուելու են 2021 թուականին` 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը 
որոշեց յետաձգել Ազգային-եկե-
ղեցական ժողովի գումարումը: 
Բուլղարիայի Հայոց թեմում 
տիրող կացութեան առնչութեամբ 
զեկոյց ներկայացրեց Բուլղարիա-
յի Հայոց թեմի առաջնորդական 
տեղապահ Տ. Տաթեւ եպիսկոպոս 
Յակոբեանը: Խնդրի քննարկման 
եւ հանգուցալուծման նպատակով 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը որո-
շեց յատուկ պատուիրակութիւն 
առաքել Բուլղարիա՝ անհրաժեշտ 
հանդիպումներ ունենալու եկե-
ղեցական, պետական եւ համայն-
քային պատկան կառոյցների հետ։
Ժողովին նաեւ քննութեան 
առնուեց Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի 2019 թուականի գոր-
ծունէութեան տեղեկագիրը: Մայր 
Աթոռի դիւանապետ Տ. Արշակ 
եպիսկոպոս Խաչատրեանը ներ-
կայացրեց հոգեւոր-վարչական 
գործունէութեան զեկոյցը: Լսուե-
ցին ֆինանսական հաշուետուու-
թիւնը եւ վերստուգիչ յանձնախմբի 
տարեկան հաշուետուութիւնը:
Քննութեան առնուեցին Հայոց Եկե-
ղեցու վարչական, կանոնական ու 
հովուական կեանքին, կրթական 
ու սոցիալական առաքելութեանն 
առնչուող այլ հարցեր:


