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ԹԵՄԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 
 

 
Եշ., 2 Սեպտեմբեր – Բարձրաշնորհ Հայկազուն 

Արքեպիսկոպոս Նաճարեան իր շաբաթօրեայ 

փոտքասթը  (թիւ 4 Episode IV) յատկացուց «Սուգը» 

նիւթին, որ ինչպէս միշտ՝ հեռասփռուեցաւ Սուրբ 

Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ֆէյսպուքի էջէն: Նիւթը 

առաջարկուած էր եկեղեցւոյ կարգ մը երիտա-

սարդներու կողմէ: Սրբազանը միշտ առիթ տուած 

է մեր ակնդիրներուն որ նիւթեր առաջարկեն եւ 

ինք պատրաստ է անոնց մասին խօսելու եւ 

մեկնաբանելու յենուելով Հայաստանեայց Առաքե-

լական եկեղեցւոյ ուսուցումներուն եւ սկզբունքերուն վրայ: Փոտքասթը կրնաք ակնդրել սեղմելով 

հետեւեալ յղումին (Լինք) վրայ. https://www.facebook.com/ArmenianApostolicChurchofHolyResurrection 

 
Շբ., 4 Սեպտեմբեր – Որպէս Հայ եկեղեցւոյ եկեղեցապետ, Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Նիւ Սաութ 

Ուէյլզ Էքիւմէնիք Խորհուրդի տարեկան ընդհանուր առցանց ժողովին: Նոր Զելանտայէն Սրբազան հօր 

կ'ընկերակցէր Նշան Սարկաւագ Պասմաճեան, որպէս Խորհուրդի վարչական անդամ եւ ներկայացուցիչ 

Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ: Ժողովին մասնակցեցան 50 ներկայացուցիչներ, 18 տարբեր եկեղեցիներէ եւ 

յանձնաժողովներէ: Ժողովին ատենապետեց Խորհուրդի նախագահ, Անկլիքան հոգեւոր հովիւ Րէյ 

Ուիլիըմսըն: Մեծ բացական էր Դոկտ. Շնուտա Մանսուր ղպտի քահանան, որ ժրաջան Ընդհանուր 

Քարտուղարն է Խորհուրդին: Քահանան վարակուած է պսակաւոր ժահրով եւ հիւանդանոցային խնամքի 

տակ է: Ժողովը լսեց Նախագահին եւ 6 յանձնաժողովներուն (Աստուածաբանական Խորհրդածութեանց, 

Ընտանեկան Վայրագութեան, Խաղաղութիւն եւ Արդարութիւն, Մերձաւոր Արեւելք, Միջ-Կրօնական եւ 

Դրամահաւաքի) տարեկան տեղեկագիրները ինչպէս նաեւ ընդհանուր հաշուետուութիւնն ու պիւտճէն 

եւ վաւերացուց զանոնք: Նշան Սարկաւագ զեկուցեց Դրամահաւաքի յանձնաժողովին տարած միամեայ 

աշխատանքին մասին, որուն ատենապետն է վերջին երկու տարիներուն: Հայութեան եւ Հայ եկեղեցւոյ 

մեծ բարեկամ նախագահ Ուիլիըմսընի նախագահութեան պաշտօնավարութեան վերջին տարին ըլլալով 

պէտք էր նոր ընտրութիւն կատարուէր ինչպէս նաեւ նոր վարչութեան 

ընտրութիւն: Միաձայնութեամբ նախագահ ընտրուեցաւ Եունայթինկ եկեղեց-

ւոյ քահանայ Տիկին Միունկ Հուա Փարք: Քահանայ տիկինը մինչեւ 2017 

թուական կը վարէր Եունայթինկ Եկեղեցւոյ Սինոտի ատենապետութիւնը 

(Moderator): Յիշեցնենք որ Եունայթինկ եկեղեցին Հայոց Ցեղասպանութիւնը 

ճանչցաւ 2015 թուականին երբ Միունկ Հուա ատենապետութիւնը կը վարէր: 

Հակառակ Նոր Զելանտա բնակելուն, ընդհանուր ժողովը միաձայնութեամբ եւ 

չորրորդ անգամուան համար վարչութեան անդամ ընտրեց Նշան 

Սարկաւագը: 
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Կիր., 5 Սեպտեմբեր – Յաւարտ Սուրբ եւ Անմահ 

Պատարագին, զոր մատուցեց Արժ. Տէր Աւետիս 

Քահանայ Համբարձումեանը, Սրբազան Հայրը շնոր-

հաւորեց Աւստրալիոյ մէջ աւանդութիւն դարձած 

Հայրերու տօնը, որ այս տարի  կը զուգադիպէր 5 

Սեպտեմբերին: Ան վեր առաւ Հայ հօր արժանիք-

ները, որ տան կարգ ու կանոնին հսկողն է եւ մօր 

կողքին համակ նուիրում է իր ընտանիքին եւ 

նախանձախնդիր՝ պահելու ընտանեկան սրբութիւն-

ները: Անդրադառնալով Արցախի անկախութեան 30 

ամեակին, զոր տրուած պայմաններուն պատճառով 

չկարողացանք պատշաճօրէն տօնել, Սրբազան Հայրը կոչ ուղղեց յիշել բոլոր այն Հայրերը, որոնք իրենց 

կեանքը զոհաբերեցին Արցախի եւ Հայաստանի սիրոյն: «Զանոնք յիշելով է որ մեր անոնց ունեցած սէրը 

կրնանք նաեւ փոխանցել յաջորդ սերունդներուն: Ինկող նահատակ երիտասարդ հայրերուն 

տեսլականով շարունակենք պայքարը, մինչեւ հասնինք մեր իրաւունքներուն» եզրափակեց Սրբազան 

հայրը: Սրբազան հայրը նաեւ հանդիսապետեց վախճանեալ Հոգեշնորհ Տէր Մաղաքիա Վարդապետ 

Ամիրեանի հոգեհանգիստին: Երիտասարդ Հայր Սուրբը մահացաւ Պսակաձեւ ժահրի պատճառով 31 

Օգոստոսին Էջմիածնի մէջ: Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնները տեղի ունեցան 3 

Սեպտեմբերին:  

Սրտի խոր կսկիծով նաեւ տեղեկացանք, որ նոյն համավարակի պատճառով Լոս Անճելըսի մէջ իր 

մահկանացուն կնքած է Արժանապատիւ Տէր Ասողիկ Աւագ Քահանայ Ժամկոչեանը: Փարոսի 

խմբագրութիւնը իր ցաւակցութիւնը կը յայտնէ Հայկազուն Սրբազան հօր այս երկու կորուստներուն 

առիթով: 

Եշ., 9 Սեպտեմբեր – Սրբազան հայրը հեռարձակեց իր 

փոտքասթերուն հինգերորդը: Նիւթն էր Աղօթքը: Սրբա-

զանը, կենդանի օրինակներով, ամենէն պարզ բառերով 

բացատրեց աղօթքին իմաստը, անոր զօրութիւնը, թէ 

աղօթքը ամենէն մաքուր, ջինջ յարաբերութիւնն էր 

Աստուծոյ հետ: Սրբազանը անդրադարձաւ նաեւ մոմա-

վառութեան, խունկ ծխելու եւ խաչակնքելու  իմաստ-

ներուն: Կը հրատարակենք յղումը մեր ընթերցողներուն 

համար: 
 https://www.facebook.com/ArmenianApostolicChurchofHolyResurrection/videos/874364113494220 

 

Կիր., 12 Սեպտեմբեր – Խաչվերացը Հայաստանեայց Առաքելա-

կան Եկեղեցւոյ տաղաւար տօներուն հինգերորդ եւ վերջինն է: 

Ինչպէս բոլոր տաղաւար տօներուն, Խաչվերացին ալ եպիսկո-

պոսական պատարագ մատուցեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը: 

Դժբախտաբար, սահմանափակումներու պատճառով երեք 

քահանայ հայրերը եւ երեք սարկաւագներ միայն կարողացան 

մասնակցիլ: Արարողութիւնը ուղիղ եթեր հեռարձակուեցաւ 

Սուրբ Յարութիւն Եկեղեցւոյ Ֆէյսպուքեան էջէն: Հարիւրաւոր 

հաւատացեալներ կարողացան հետեւիլ պատարագի 

ընթացքին: Իր քարոզին մէջ Սրբազան Հայրը կատարելէ ետք 

Խաչի տօնին պատմականը, անդրադարձաւ Խաչը  փրկութեան 

եւ յոյսի աղբիւր ըլլալու հանգամանքին: Յաւարտ Պատարագի տեղի ունեցաւ Րեհանի օրհնութիւն եւ 

Անդաստան: Այս առիթով Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ  Խաչիկ, Խաչատուր, Խաչերես, 

Խաչեր, Խաչօ, Նշան եւ Ռեհան անուն կրողնեերը եւ կը մաղթէ անոնց առողջ ու երկար կեանք:  

https://www.facebook.com/ArmenianApostolicChurchofHolyResurrection/videos/874364113494220
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Դշ․, 15 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց Հայաստան Համահայկական 

Հիմնադրամի Յանձնախումբի հերթական ժողովին:  
 

Ուրբ., 10, 17 եւ 24 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ Նիւ Եորքի 

Արեւելեան Թեմի Սուրբ Ներսէս Ընծայարանի կազմակերպած առցանց 

դասախօսական շարքին Կիլիկիոյ մասին, Նիւթ՝ Հայ Եկեղեցին 11-13րդ Դարերուն: 

Հետաքրքրական այս դասախօսութիւնները կը տրուին պատմագէտ եւ բանասէր 

Դոկտ. Փրոֆ. Րոպերթա Ըրվայնի կողմէ եւ որուն կը մասնակցին աւելի քան 40 

պատմասէրներ: Դոկտ Ըրվայն իր տոքթորական տիտղոսը ստացած է Քոլիւմպիա 

Համալսրանէն, 16 տարի ուսուցանած է Երուսաղէմի Սրբոց Թարգմանչաց Ակադեմիային ինչպէս նաեւ 

Եբրայական Համալսարանին մէջ: Ան այժմ կը դասաւանդէ Հայ Քրիստոնէութիւն եւ Հայ 

Քրիստոնէութեան Խորհուրդ նիւթերը Նիւ Եորքի Սուրբ Ներսէս Ընծայարանին մէջ, ուր կը 

պատրաստուին Հայ հոգեւորականներ:  
 

Կիր., 19 Սեպտեմբեր – Շատը գնաց եւ քիչը 

մնաց որ կարենանք ըմբոշխնել մեր Պատա-

րագներու առինքնող գեղեցկութիւնը եւ հաղոր-

դուիլ Քրիստոսի մարմնով ու արիւնով: 

Պսակաձեւ ժահրը իր պարտութիւնը պիտի կրէ 

եւ իր իշխանութիւնը պիտի զիջի Մարդուն: 

Այսօր, երկու օր առաջ Հայաստանի անկա-

խութեան եւ 17 օր ետք Արցախի անկախու-

թեան երեսնամեակէն, յընթացս Պատարագի, 

Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, պատարագիչ 

Արժ. Տէր Պարթեւ Աւագ  Քահանայ Գարա-

գաշեանի եւ Բարեշնորհ սարկաւագներ Րաֆֆի 

Ճէպէճեանի ու Ճորճ Նաճարեանի կողքին, 

Սրբազան հայրը խորանէն կատարեց Հանրա-

պետական Մաղթանք: Ամէն տարի խորանը 

նեղ կու գար մասնակից հոգեւորականներու եւ սարկաւագներու թիւին պատճառով: Յաջորդաբար, Արժ 

Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան եւ Արժ Տէր Նորայր Աւագ Քահանայ Բաթանեան Ճաշու գրքի եւ 

Աւետարանի ընթերցմամբ մասնակցեցան Մաղթանքին: Պատարագի երգեցողութիւնը իր ամբողջութեան 

մէջ կատարեց Բարեշնորհ Վարդան Սրկ Էլմասեան, որ համավարակի յայտնութեան եւ 

սահմանափակումներու սկիզբէն ի վեր իր տպաւորիչ ձայնով առանձինն կը կատարէ երգեցողութիւնը 

փոխան երգչախումբին: Պատարագը հեռասփռուեցաւ եկեղեցւոյ ֆէյսպուքեան էջով: Հարիւրաւոր 

հաւատացեալներ հետեւեցան հեռասփռման: 
 

Գշ., 21 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը նախագահեց թեմական հերթական առցանց ժողովին: Ժողովը 

լսեց Սրբազան հօր եւ թեմի չորս ծուխերու ամսական գործունէութեան զեկուցումները (Սիտնիի Սուրբ 

Յարութիւն եւ Սուրբ Երրորդութիւն, Մելպուրնի Սուրբ Աստուածածին եւ Նոր Զելանտայի Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորիչ եկեղեցիներու հոգեւոր հայրեր եւ ծխական ներկայացուցիչներ), ինչպէս նաեւ հաշուական եւ 

Կալուածոց յանձնախումբի զեկուցումները:  
 

Կիր., 26 Սեպտեմբեր – Վարագայ Սուրբ Խաչի տօնին առթիւ Առաջնորդանիստ Սուրբ Յարութիւն 

Եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց եւ քարոզեց Արժ. Տէր Աւետիս Քահանայ Համբարձումեան: Յաւարտ Սուրբ 

Պատարագի,  Սուրբ Գէորգ Զօրավարի տօնին առթիւ Սրբազան Հայրը  շնորհաւորեց  բոլոր Գէորգ անուն  
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կրողները եւ քաջալերեց Հայ ծնողները որ իրենց զաւակները անուանեն մեր սուրբերուն անուններով 

որպէսզի սուրբերը իրենց օրհնութիւնը  բերեն անոնց կեանքերուն մէջ:  Սրբազանը նաեւ յայտարարեց որ  

ընդառաջելով Վեհափառ Հօր հրահանգին, Երկուշաբթի 27 Սեպտեմբերի կէսօրին հոգեհանգստեան 

պաշտօն պիտի մատուցուի բոլոր Հայ հերոսներու հոգիներուն համար, որոնք նահատակուեցան 

Արցախեան Պատերազմին: 27 Սեպտեմբերը տարելիցն է 44-օրեայ պատերազմի սկիզբին:  

Սուրբ Գէորգ Զօրավարի տօնին առիթով Փարոսի խմբագրութիւնը կը շնորհաւորէ իր բոլոր 

ընթերցողները, որոնք կը կրեն Գէորգ, Գեւօ, Գեւիկ, Ճորճ, Ճորճիկ անունները: 
 

Բշ., 27 Սեպտեմբեր – Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածնի որոշումով, Արցախի երկրորդ 

պատերազմի առաջին տարեդարձին առի-

թով հոգեհանգստեան պաշտօն կատար-

ուեցաւ Մայր Աթոռի, ինչպէս նաեւ աշխար-

հացրիւ բոլոր թեմերու առաջնորդանիստ 

եկեղեցիներուն մէջ,  44-օրեայ պատերազ-

մին զոհուած հայրենեաց պաշտպաններու 

հոգիներու խաղաղութեան համար։ 

Սրբազան հայրը, հանդիսապետեց հոգե-

հանգստեան արարողութեան, որուն 

ընկերակցեցան քահանայ հայրերն ու սարկ-

աւագներ: Արարողութեան մասնակցեցաւ նաեւ Արցախի մնայուն ներկայացուցիչ Պրն Քայլար 

Միքայէլեան: 

Հոգեհանգիստի աւարտին, Սրբազան հայրը յաւուր պատշաճի տուաւ իր պատգամը: 

 «Մէկ տարի յետոյ հաւաքուած ենք յարգելու յիշատակը մահկանացուներու, որոնք սակայն 

յաւերժութիւնը ապահովեցին եւ յաւիտեան պիտի ապրին Հայ ժողովուրդի զաւակներուն սրտերուն մէջ: 

Անոնք իրենց երիտասարդ տարիքին ինկան հայրենիքի ազատութեան համար, ո՛չ ուրիշին հողը եւ 

ունեցուածքը յափշտակելու այլ մե՛րը պահպանելու համար: Անոնք գացին յաւիտենապէս միանալու 

զիրենք նախորդող ամբողջ Հայաստան աշխարհին համար իրենց արիւնը թափած սերունդներուն: 

Անոնց արեան ձայնը կ'արձագանքէ վասն ազատութեան եւ արդարութեան: Եւ պիտի գայ այն օրը, երբ 

Սասունցի Դաւիթն իր Թուր Կէծակիով պիտի ետ բերէ արդարութիւնը Հայաստան աշխարհին:  

Կը կարծէինք թէ 30 տարի առաջ ինչ որ չափով 

արդարութիւն հաստատուած էր արեան գնով: 

Սակայն թշնամին արթուն է եւ պատրաստ է 

միշտ սպաննելու, ջարդելու եւ կողոպտելու, 

երբ ինքզինք զօրաւոր կը զգայ: Մենք 

յաւիտենականութեան հաւատացող ենք եւ 

իրաւունք չունինք յուսահատելու: Այո, ծունկի 

եկած ենք բայց՝ աղօթելու համար, ծունկի եկած 

ենք յիշատակը յարգելու համար անոնց, որոնք 

իրենց արիւնը թափեցին որ մենք ազատ 

ապրինք: Մենք իրաւունք չունինք պարտութիւն 

եւ յուսահատութիւն ընդունելու եւ ընելիք 

ունինք: Մենք մեր կարողութիւնները պիտի 

մէկտեղենք իմաստութեամբ, համբերութեամբ, 

համերաշխութեամբ, ձեռք ձեռքի մէջ, որպէսզի ետ բերենք այն ինչ կորսնցուցինք: Արդարութիւնը միայն 

խօսք չէ, ան հող է, մասունք է, Երկինքէն տրուած՝ Հայաստան աշխարհն է: Սակայն, արդարութիւնը ճիգ, 

զոհաբերութիւն եւ զոհ կը պահանջէ: Եթէ մեր հերոսները իրենց կեանքը տուին, այսօր մենք զայն 

մարտիրոսութեան պիտի վերածենք» ըսաւ Սրբազանը:  
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Ապա, իր խօսքը ուղղելով առ Աստուած, Սրբազան Հայրը խնդրեց Հօրմէն որ մեր մարտիրոսներուն 

հոգիները ընդունի իր լուսեղէն յարկերէն ներս, խնդրեց նաեւ որ մեզի տայ արդար ու խոնարհ հոգի որ 

զօրանանք, մեր յուսահատ աչքերու արցունքը սրբենք եւ վերագտնենք քաջութիւն ու կորով, որպէսզի 

կանգուն մնանք ինչպէս Պապիկն ու Մամիկը, որոնց մարմինները չենք տեսներ, որովհետեւ անոնք 

հողին մէջն են եւ միաձուլուած են հողին եւ որմէ ծնունդ առած են անոնք: «Այս գիտակցութեամբ, ո՛չ մէկ 

ուժ կրնայ մեզ մեր տեսիլքէն եւ իրաւունքէն սայթաքեցնել: Այնքան ատեն որ մեր յոյսը չի մեռնիր, մեր 

երազը իրականութիւն կը դառնայ վաղ թէ ուշ» եզրակացուց Սրբազան Հայրը:  
 

Դշ., 29 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը Առաջնորդարանի «Լսարանական Երեկոյ» ծրագրին «Հայ 

եկեղեցին Հայ պետականութեան կողքին» Գ. Մաս 

առցանց դասախօսութիւնը տուաւ մասնակցութեամբ 

40 ակնդիրներու: Աւարտին, մասնակիցներուն կողմէ 

տրուեցան հարցումներ, որոնց Սրբազան Հայրը տուաւ 

ամբողջական եւ մանրամասն պատասխան: Դասա-

խօսութիւնը իր ամբողջութեան մէջ կարելի է կարդալ 

Փարոսի այս թիւին մէջ: Խմբագրութիւնս իր գնա-

հատանքի խօսքը ունի Սրբազան Հօր իր այս շահեկան 

դասախօսական շարքին համար, ուր ան ի յայտ բերաւ 

Հայ եկեղեցւոյ զօրակցութիւնը Հայ պետականութեան, 

պատմական զանազան շրջաններու մէջ, ի գին 

զոհողութեանց ու նահատակութիւններու: 

Յաջորդ դասախօսութիւնը, երկլեզու, պիտի տրուի 

Կիպրոսաբնակ Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի կողմէ, 27 Հոկտեմբերին:  
 

Եշ., 30 Սեպտեմբեր – Սրբազան Հայրը մասնակցեցաւ ԱՄԷՔ-ի արտահերթ առցանց ժողովին: Մերձաւոր 

Արեւելեան եկեղեցիներու պետերը քննարկեցին այն միջոցները, որոնք եկեղեցիներուն կողմէ պիտի 

առնուին Պսակաձեւ ժահրի պարտադրած սահմանափակումներու վերացումէն ետք: Եկեղեցապետերը 

հաղորդագրութեամբ մը հանդէս պիտի գան Հոկտեմբերի 11-էն ետք: Այս թուականը պետութեան կողմէ 

յայտարարուած է սահմանափակումներու մեղմացման սկզբնական թուական: ԱՄԷՔ նաեւ  իր շնոր-

հաւորանքը յայտնեց Գերյարգելի Հայր Բարսեղ Ծայրագոյն Վարդապետ Սուսանեանին, Հայ Կաթողիկէ 

Համայնքի նորընտիր Տանն Կիլիկիոյ Պատրիարք-Կաթողիկոս Ռաֆայէլ Պետրոս ԻԱ. Մինասեանի 

գահակալութեան առթիւ, անոր մաղթելով արեւշատ օրեր: 

       
 

 Ծնունդդ Բարի Աւստրալիոյ  «Համազգային»ի Լրատու 
 

Սրտի բերկրանքով կ'ողջունենք ծնունդը «Համազգային»ի առցանց լրատուին,որուն երկլեզու 

հրատարակութեան առաջին թիւը լոյս տեսաւ Սեպտեմբեր 2021-ի առաջին օրերուն: 

28 գունաւոր եւ պատկերազարդ էջերէ բաղկացած, ճաշակաւոր էջադրումով այս 

թիւը ընդհանուր գաղափար կու տայ Աւստրալիոյ «Համազգային»ի կրթամշակու-

թային բնագաւառներէն ներս վաթսունամեայ բազմաբնոյթ գործունէութեան, 

ինչպէս նաեւ կը ծանուցէ մօտիկ ապագային կազմակերպելի ձեռնարկներուն 

մասին: Կը շնորհաւորենք այս անհրաժեշտ նախաձեռնութիւնը: Լրատուի 

խմբագրականէն կը տեղեկանանք, որ ան լոյս պիտի տեսնէ պարբերաբար: 

Մեր մաղթանքն է որ ան  հրապարակուի ամսական դրութեամբ եւ մտնէ Հայ 

օճախներէն ներս, Հայ մշակոյթի լոյսը սփռելով անոնց մէջ: Բարի երթ 

«Համազգային»ի Լրատու: 

                                   - Փարոսի Խմբագրութիւն      
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Կիսանկախ թագաւորութեանց շրջան 885-1045 
 

640-ին կաթողիկոսանիստ քաղաքը Դուինն էր, երբ Արաբները  գրաւեցին զայն: Անոնք կոտորեցին 12000 

եւ գերի տարին 35000 անձ։ Ըստ Մովսէս Կաղանկատուացի Պատմիչին, 698-ին Դուինի շուրջ Հայ 

Բիւզանդական զօրքերը կը կոտորեն 62 հազար Արաբներ։ Դաւիթ Արամոնեցի կաթողիկոսը, չդիմանա-

լով այլազգիներու խժդժութիւններուն, կը թողու Դուինը  732-ին եւ կը քաշուի մօտակայ Արամօնք գիւղը։ 

 862-ի եւ 893-ի երկրաշարժները մեծ աւեր կը գործեն քաղաքին մէջ խլելով հազարաւոր կեանքեր: 

Երկրորդ երկրաշարժին կը կործանի նաեւ կաթողիկոսարանը: Գէորգ Բ. Գառնեցի կաթողիկոս կը 

տեղափոխուի Վաղարշապատ։ Յովհաննէս Դրասխանակերտցի կաթողիկոսը, Բիւրական, Բագարան 

յամենալէ ետք, 927-ին կը հաստատուի Աղթամար՝ Գագիկ թագաւորի հովանիին տակ։ Հակառակ որ 

Աբաս թագաւոր Կարսի մէջ գեղեցիկ կաթուղիկէ մը կը շինէ սակայն այդ շրջանին Կաթողիկոսը 

Աղթամարէն Կարս բերել կամ նոր կաթողիկոս ընտրել չի տար։ Միայն 946-ին է որ Անանիա Մոկացի 

կաթողիկոսը, թողնելով Արծրունիները, կ՛անցնի Բագրատունիներու հովանիին տակ, կաթողիկո-

սարանը հաստատելով Արգինա՝ Անիէն ոչ շատ հեռու։ Կաթողիկոսութիւնը Անի կը հաստատուի շուրջ 

1000 թուականին: Սակայն, ո՛չ Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոս (վախճանած1058) եւ ո՛չ ալ Խաչիկ Բ 

Անեցի(Վախճանած1065) կրցան երկար մնալ Անի։ Անին գրաւուեցաւ Ալփ Ասլանի կողմէ 1065 ին։ Աշոտ 

Ողորմած թագաւոր կ՛օծուի Անանիա Մոկացի կաթողիկոսէն 961-ին: Կը թուի որ անկէ առաջ օծման 

կարգ կամ արարողութիւն չէ եղած այլ լոկ թագի օրհնութիւն մը։  

 

Թագաւոր - Կաթողիկոս յարաբերութիւն   
 

Նոյն Աշոտ թագաւորին թոյլտուութեամբ, Վահան Սիւնեցի կաթողիկոս կ՛ընտրուի 968-ին սակայն իր  

Քաղկեդոնական ձգտումներուն համար, շուտով վար կ՛առնուի. տրուած պատճառաբանութիւնը՝ 

Իկոնոստասիս (Icon) տեղաւորած է խորաններուն վրայ, սակայն աւելի հաւանական է որ Թագաւորին եւ 

Կաթողիկոսին միջեւ հիմնական հարց մը ծագած է, որովհետեւ կաթողիկոսը, ինքզինք ժողովին առաջ 

պաշտպանելու փոխարէն, կ'անցնի Վասպուրական Աբուսահլ Արծրունի թագաւորի պաշտպանութեան 

տակ, Ձորոյ վանքը, ուր ապաստանած եւ թաղուած էին Գէորգ Գառնեցին եւ Հովհաննէս 

Դրասխանակերտցին։ 

 Անիի մէջ, նորընտիր կաթողիկոս Ստեփանոս Գ Սեւանցի կ՛ուզէ հարցը խաղաղութեամբ լուծել, 

խոնարհութեամբ երկու վարդապետներով կը մեկնի Վասպուրական, սակայն Վահան եւ Աբուսահլ ոչ կը 

բանակցին եւ ոչ ալ կը հանդիպին այլ անմիջապէս բանտարկել կու տան կաթողիկոսը Աղթամար կղզիին 

մէջ։ Կարճ ժամանակ ետք երկու ընկերակից վարդապետները ազատ կ՛արձակուին մինչ Ստեփանոս կը 

տեղափոխուի Կոտորոց բերդը, ուր 972-ին կը վախճանի։ նոյն ժամանակ կը մեռնին նաեւ Վահան 

Սիւնեցին եւ Աբուսահլը: 

Արաբական շրջանին կարգ մը հայկական եկեղեցիներ քանդուեցան:  Սակայն 10րդ դարու առաջին 

կիսուն, ոչ քաղկեդոնական եկեղեցականներ կ՛ապաստանին Հայաստան եւ պատճառ կ՛ըլլան նոր 

վանքերու կառուցման, Կամրջաձորի վանքը՝ Արշարունեաց գաւառ, Հոռոմոսի վանք եւ Դպրավանք՝ 

Շիրակ, Խլանձորոց վանք՝ Դերջան, Հաղբատ եւ Սանահին՝ Ձորոյգետ գաւառին մէջ, Վանդոյ վանք՝ 

Ծոփաց աշխարհ, Ցախաց քար՝ Վայոց ձոր, Տաթեւի վանք՝ Սիւնիք, Հնձոց վանք՝ Կարին, Նարեկայ վանք՝ 

Ռշտունեաց գաւառ։ Այս վանքերը կը կառուցուէին Թագաւորներու, Թագուհիներու եւ իշխանազուններու  

 

 

Լսարանական Երեկոյ - Առցանց 

Հայ Եկեղեցին Հայ Պետականութեան Կողքին – Գ. Մաս 

Դասախօս – Բարձր. Տէր Հայկազուն Արքեպիսկոպոս Նաճարեան 

29 Սեպտեմբեր 2021 
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կողմէ, ապահովելով զանոնք կալուածներով եւ եկամտաբեր միջոցներով։ Վանքերը եղան կրթութեան 

օճախներ։ 

Միւս կողմէն, Հայեր դէպի Արեւմուտք գաղթելով իրենց կապը հայ եկեցեւոյ հետ կորսնցնելու վտանգին 

կ՛ենթարկուէին։ Խաչիկ Արշարունի կաթողիկոս (984) եպիսկոպոսներ կը ձեռնադրէ Անտիոքի, Տարսոնի,  

Սելինունտիայի( Իսաւրիոյ գլխաւոր նաւահանգիստ քաղաքը) եւ այլ գաւառներու մէջ։ 

Բագրատունեաց թագաւորութեան հիմնումէն ետք, Վասպուրականի Արծրունիները նոյնպէս թագ կը 

ստանան շուրջ 908-1020, Կարսի թագաւորութիւնը՝ 963-1065, Սիւնիքի- Կապանի թագաւորութիւնը՝ 970-

1170, Տաշիր Ձորագետի թագաւորութիւնը՝ 977- 1200:  

Հակառակ այն իրողութեան, որ Բիւզանդացիները Տարօնի մեծ մասը կը գրաւեն 966-ին, սակայն Սարգիս 

Ա. Անեցի կաթողիկոսի ընտրութեան (992) կը նախագահէր Սահակ եպս․ Արշարունեաց, որ 

նախապատիւն էր Տարօնի  եպիսկոպոսներուն։ Իսկ Տայքը կ՛անցնի Բիւզանդիոնին, Դաւիթ 

Կիւրապաղատի մահէն ետք՝ 1000 թ․ին, Վասպուրականի թագաւորութիւնը՝ 1020թ.ին, (թէեւ վանքերն ու 

եկեղեցիները կը մնան Հայ եկեղեցւոյ), Անիի թագաւորութիւնը՝ 1045-ին իսկ Կարսի թագաւորութիւնը՝ 

1061-ին: 

Բագրատունեաց թագաւորութիւնը իր փառքին հասաւ Գագիկ Ա. ի ժամանակ՝ 990-1020:Այդ կը տեսնենք 

երբ Վասիլ Յունաց կայսրը եկաւ Երզնկա, շուրջ 1000 թ.ին, այնտեղ իրենց հպատակութիւնը յայտնելու 

շտապեցին Աբխազներու եւ Վրացիներու թագաւորները, Նփրկերտի ամիրան, Կարսի Աբաս եւ Վանի 

Սենեքերիմ թագաւորները: Միայն Գագիկն էր որ իր մէջ այնքան ոյժ գտաւ չերթալու եւ չհպատակելու։ 

 

Անիի անկումին դերակատարները 
 

Գագիկի աւագ որդին Յովհաննէս Սմբատ, Թագաւոր՝ 1020-1042, թուլամորթ, յունական կողմնորոշում 

ունեցող անձ մըն էր։ 

Յովհաննէսի կրտսեր եղբայրը, Աշոտ, թագաւորութեան ձգտող, կորովի կռուող, Արաբական 

կողմնորոշում ունէր: Խալիֆան իրեն նիւթական օգնութիւն տուաւ, Վասպուրականի  Սենեքերիմ 

թագաւորն ալ զինուորներ տրամադրեց իր նպատակին հասնելու համար: Ի վեջոյ համաձայնութիւն կը 

գոյանայ, Աշոտ պիտի տիրէր վրաց սահմաններուն վրայ իսկ Յովհաննէս՝ Անիի մէջ: Յովհաննէսի մահէն 

ետք զինք պիտի փոխարինէր Աշոտ։ 

Պետրոս Գետադարձ Կաթողիկոս, 1019-1058,  ոչ միայն յունական մշակոյթի սիրահար էր, այլեւ 

փառասէր էր եւ ընչաքաղց, ինչ որ Յոյները պիտի օգտագործէին իրենց նպատակներուն համար։ 

Արքունի հազարապետ Վեստ Սարգիս, Գրիգոր Մագիստրոս՝ Բջնիի Տէր, իշխաններ էին յունական 

տիտղոսներով եւ կողմնորոշմամբ: 

Սպարապետ Վահրամ Պահլաւունի պաշտպան էր Հայոց ազատութեան եւ անկախութեան։ 

1022-ին Վասիլ կայսրը կրկին կու գայ Արեւելեան գաւառները: Պետրոս Կաթողիկոս նամակ-կտակ մը կը 

տանի Սմբատէն, որ իր մահէն ետք Անին կը թողու Յունաց կայսեր, եւ կայսրը ուրախ անոր մինչեւ մահ 

ռոճիկ կը նշանակէ։ Բնականաբար, Պետրոս ալ իր այս ծառայութեան համար կը վարձատրուի։ Իր գործը 

յաջողցուցած, կաթողիկոսը փոխանակ Անի վերադառնալու կ'երթայ Սեբաստիա, ուր հաստատուած էր 

Վասպուրականի Սենեքերիմ թագաւորը եւ հոն կը մնայ քանի մը տարի:  Վասիլ կայսեր եւ Սենեքերիմ 

թագաւորի մահէն ետք միայն կը վերադառնայ Հայաստան, 1025-ին։ Սակայն թագաւորը իրեն նախկին 

յարգանքը չի ցուցաբերեր. ան իր կողքին ունէր Վեստ Սարգիսը եւ Վահրամ Պահլաւունին: Միւս 

ազնուականներէն ալ անտեսուած՝ կը մեկնի Վասպուրական՝ Ձորավանք, որ Յունական հովանիին 

ներքեւ էր։ Վերջապէս Յոյն կուսակալին միջնորդութեամբ կը վերադառնայ Անի, 1037ին։ Սակայն 

ձերբակալուելով կը բանտարկուի Պահլաւունիներուն Բջնիի Բերդը։ Պետրոս Կաթողիկոս Ժողովի կողմէ 

դատուած չէր եւ իր յաջորդ Դէոսկորոսն ալ ժողովրդականութիւն չունեցաւ եւ կաթողիկոսներ իրար 

նզովեցին եւ ժողովուրդը շփոթութեան մատնուեցաւ։ Մագիստրոս, որ Բջնիի Տէրն էր, Կաթողիկոսին 

կապուեցաւ զմայլած անոր ունեցած զարգացումէն։ Մագիստրոս իր կրտսեր հօրեղբօր Տիգրան 

Ապլղարիպ Յովհաննէսի միջոցաւ, որ Անիի արքունիքին մէջ հարկերու վերատեսուչ էր, կարողացաւ ի 

վերջոյ համոզել  թագաւորը Պետրոսը ետ կանչել։   Պետրոսը եկաւ յաղթական 1039ին,  Դէոսկորոսը  վար 
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առնուեցաւ եւ ան քաշուեցաւ իր վանքը։ Այս յաղթանակը միայն կաթողիկոսինը չէր այլ Յունական 

կողմնորոշման: Միեւնոյն ատեն նախանշան էր Անիի յանձնումին։  

Խառնակ շրջանէ ետք, 1042-ին, Բիւզանդիոնի գահին բարձրացաւ Կոստանդին Ժ. Մոնամոխ, որ 

պահանջեց Անին, միւս կողմէն Գագիկ օծուեցաւ Հայոց թագաւոր 1043-ին։ Յոյներ երեք անգամ 

պարտուեցան Անիի պարիսպներուն տակ, ի վերջոյ դիմեցին խարդախութեան՝ Գագիկ Պոլիս 

հրաւիրելով խորհրդակցութեան։ Ի հարկէ այս գործին մէջ կաթողիկոսն ու Յունական կողմնորոշում 

ունեցող իշխաններ, Վեստ Սարգիսի գլխաւորութեամբ, իրենց սեւ գործն ու դերը ունեցան համոզելու 

երիտասարդ թագաւորը մեկնելու Պոլիս խորհրդակցութեան։ Պոլսոյ մէջ, Գագիկին ցոյց տրուեցան Անիի 

յանձնման բանալիները ուղարկուած Վեստ Սարգիսի եւ իր համախոհներուն կողմէ: Գագիկի Պիզու 

աքսորուելէն ետք, Պետրոս կաթողիկոս նախ կ՛ուղարկուի Արծն եւ ապա կը բանտարկուի Կարնոյ 

կողմերը եւ 1047-ին կը կանչուի Պոլիս: Չորս տարի տնային կալանքի մէջ մնալէ ետք իրեն թոյլ կը տրուի 

անցնիլ Սեբաստիա, ուր եւ կը վախճանի 1058-ին։ Թէեւ Պետրոս Կաթողիկոս միւռոն օրհնած եւ իր քրոջ 

որդին Խաչիկը աթոռակից կաթողիկոս նշանակած էր, բայց Յոյները տակաւին կը հետապնդէին Հայերը 

ամբողջովին իրենց ենթարկելու գաղափարը։ Խաչիկ, Պոլիս կանչուելով, բանտի եւ բռնութեանց 

կ՛ենթարկուի 1059-1062, բայց ան տեղի չի տար: Ի վերջոյ Գագիկ Աշոտեանի եւ Ատոմ Արծրունիի 

միջնորդութեամբ կը թոյլատրուի իրեն հաստատուիլ Թաւբլուր հայաբնակ շրջանը, ուր եւ կը վախճանի 

1065-ին, սգալով Անիի կործանումը։  

Կոստանդին Տուկիծ կայսրը ամէն ինչ կը փորձէ Հայութիւնը նաեւ ի հոգեւորս իրեն ենթարկելու, նոյնիսկ 

չի թողուր նոր կաթողիկոս ընտրել։ Կը պարտադրէ Հայ վարդապետներուն ընդունիլ Յունաց 

դաւանանքը: Օգնութեան կը հասնի Աստուածաբան եւ Հայոց աւանդութեանց գիտակ Գագիկ Աշոտեան 

թագաւորը, որը ոչ միայն կը հերքէ Յոյներու դաւանանքը այլեւ ջատագովելով ցոյց կուտայ Հայոց 

վարդապետութեան ուղղափառութիւնը։ Հայ թագաւորներու վերջին ներկայացուցիչները ամէն ջանք 

կ՛ընեն պահելու Հայոց կաթողիկոսի անկախութիւնը: Անոնք կը զգային իրենց իշխանութեանց 

սահմանափակ եւ անցաւոր ըլլալը եւ կաթողիկոսի անձին եւ Եկեղեցիին մէջ կը տեսնէին Հայ 

ժողովուրդի միասնականութիւնը եւ ապագան։ Ի վերջոյ, Գագիկ Աբասեան կը համոզէ կայսրը որ այս 

պայմաններուն տակ աւելի նպաստաւոր է Հայերը սիրաշահիլ, թոյլ տալով կաթողիկոսի ընտրութիւնը։ 

Անձին թեկնածութիւնը ընդունելի պէտք է ըլլար կայսրին,  Հայ իշխաններուն եւ եկեղեցիին։ Ի վերջոյ կը 

կեդրոնանան Մագիստրոսի որդի Վահրամի վրայ, 1066, որ Յունական կրթութիւն ունէր, հօր մահէն ետք 

յունական արքունիքին ծառայած էր որպէս Դուքս, նաեւ քաշուած էր աշխարհական կեանքէն եւ 

կ՛ապրէր վանական կրօնաւորի մը կեանքը։ 

 

Փիլարտոս 
 

Փիլարտոս, Վարաժունեաց տոմէն, Յոյներուն ծառայող զինուորական մըն էր։ 1071-ին, Մանազկերտի 

ճակատամարտին Յոյներուն կրած  պարտութիւնէն ետք, իրեն կեդրոն ընտրելով Մարաշը կ՛ընդարձակէ 

իր տարածքները Յոյներու եւ Հայ իշխաններու հաշւոյն։ Ան կը խլէ Սասունի շրջանի Թոռնիկ 

Մամիկոնեանի կալուածները: Անտիոքը կը խլէ Յոյներէն, որոնք սպաննած էին Դուքս Վասակ 

Պահլաւունին, Եդեսիան կը խլէ Սմբատ եւ Առջուկ իշխաններէն, որոնք իրարու հետ կը պայքարէին եւ 

երկուքն ալ մահուան կը դատապարտէ։ 1087-ին Մելիքշահի մօտ կ'երթայ բարուոքելու իր վիճակը, 

նոյնիսկ դաւանափոխ կ՛ըլլայ, սակայն ի զուր։ 

Իր փառքի օրերուն, Փիլարտոս ինքզինք այնքան ուժեղ կը զգար որ իր մօտ կը հրաւիրէ Վկայասէր 

կաթողիկոսը: Վերջինս կը խուսափի սակայն դէմ չի կենար Պետրոս կաթողիկոսի քրոջ որդու Սարգիսի 

թեկնածութեան, բայց ան տարի մը ետք կը վախճանի 1077-ին։ Փիլարտոսի հրամանով կաթողիկոս 

կ՛ընտրուի Թէոդորոս՝ Սարգիսի դրան եպիսկոպոսը։  Եգիպտացիները Անտիոքն ու Ասորիքը կը գրաւեն 

Փիլարտոսէն,  ուրիշ Ամիրա մըն ալ կը գրաւէ Ջահան գաւառը, ուր կը գտնուէր Թէոդորոս կաթողիկոսը: 

Վերջինս կը հրաժարի փոխադրուիլ Փիլարտոսի մօտ: Այս անգամ Փիլարտոս Կաթողիկոսութեան կը 

հրաւիրէ Կարմիր վանքի Յովհաննէս Արքեպիսկոպոսը: Ան կը հրաժարի ապա Վարագայ վանքի 

վանահայրը՝ Պօղոս կը համաձայնի եւ Մարաշի մէջ կը ձեռնադրուի կաթողիկոս, 1085-ին։ 
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Փիլարտոս Քաղկեդոնական էր ինչպէս նաեւ իր այն զօրավարները, որոնք իշխեցին իր տարածքներու 

տարբեր մասերուն մէջ, ինչպէս Գաբրիէլը (Ղավռիլ- Խօրիլ) Մելիտինէյի մէջ1082-1102 որն գրաւուեցաւ 

Թանիշմանեան թուրքերու կողմէ եւ Գաբրիէլը սպաննուեցաւ եւ Թորոսը Եդեսիոյ մէջ 1086-1098 մինչեւ 

որ Բալդուին Բուլոյնացին դաւադրութեամբ սպաննելով զայն, հիմնեց Եդեսիայի Լատինական 

կոմսութիւնը: Կը յիշուի նաեւ Մարաշի Թաթուլ իշխանը, որ քաղկեդոնական էր եւ Ալեքսիոս Կոմենոս 

կայսեր կողմէ նշանակուած, 1104 -ին Մարաշը կը յանձնէ Թլպաշարի Ժոսլին Կուրտենեցիին եւ 

կ՛ապաստանի Պոլիս։ Կը յիշուի նաեւ Ասպետես անունով Հայ զօրավարը, որ Կիլիկիոյ բիւզանդական 

կառավարիչ է եղած 1106-1108։ 

Երկրորդ մեծ իշխանութիւնը Քեսունի Գող Վասիլ իշխանինն էր 1082- 1112, որ կ՛ընդգրկէր  Եփրատէն 

մինչեւ Մարաշ (Քեսուն, Ռապան, Հիսն-Մանսուր, Պեհեսնի, Հռոմկլա եւ այլ մանր բերդեր), լաւ 

յարաբերութիւններու մէջ էր Լատին ասպետներու եւ Արաբներուն հետ։ Այս տարածքին մէջ էր Սեաւ 

լեռը իր վանականներով, ինչպէս նաեւ նշանաւոր Քեսունի կարմիր վանքը։  

 

Պահլաւունի իշխաններ եւ Կաթողիկոսներ - Կիլիկեան շրջան 

Այս շրջանին (1075) կար Փիլարտոս Վարաժնունիի իշխանութիւնը,  նաեւ Սասունի մէջ՝ Վկայասէրի 

քեռայրի իշխանութիւնը յանձին Թոռնիկ Մուշեղեանի: Անտիոքի Դուքս Վասակ Պահլաւունին, 1077+, 

Վկայասէրի երէց եղբայրն էր:  Բարսեղ Անեցու կաթողիկոսական ձեռնադրութեան (1081) կը յիշուին 

նաեւ Հայրը՝ Վասակ Պահլաւունի իշխանը եւ Բարսեղի միւս եղբայրները՝ Գրիգոր, որ Անիի 

կիւրապաղատն էր,  Հասանը եւ Ապլջահապը;  

Պահլաւունիներէն յաջորդաբար կաթողիկոս օծուեցան Գրիգոր Վկայասէր 1066-1105, Գրիգոր Գ 

Պահլաւունի Ծովք 1113-1166, Ներսէս Շնորհալի 1166-1173, Գրիգոր Տղայ 1173-1193,  Գրիգոր Գարավէժ 

1193-1194, Գրիգոր Զ Ապիրատ 1194-1203, Յովհաննէս Սսեցի 1203-1220 : Այս վերջինը Հեթումեան 

տոհմէն՝ խնամութեամբ կապուած էր Պահլաւունիներուն հետ։ 

Պահլաւունի կաթողիկոսները նախ հաստատուած էին Ծամնդաւ (Գագիկ Աբասեանի իշխանութիւն) , 

Քեսուն (Գող Վասիլի իշխանութիւն), Ծովք, Պահլաւունիներու հայրենի դղեակը( Վասիլ Պահլաւունի 

իշխանի իշխանութեան ներքոյ մինչեւ անոր անկումը, 1148-ին)։ Գրիգոր Տղայ Կաթողիկոսը, անապահով 

զգալով, գլխաւոր սրբութիւնները եւ թանկագին սպասները ի պահ կը դնէ Հռոմկլայ 1120 եւ Հռոմկլայ կը 

հաստատուի 1149-ին։ Այս ձեւով դուրս կը մնայ բուն Կիլիկեան իշխանութեան սահմաններէն եւ նուազ 

ենթակայ շրջանի Լատին, Արաբ եւ հայ իշխաններու կամ թագաւորներու կամայականութեանց: 

Յովհաննէս Զ. Սսեցի կաթողիկոսը (1203-1220)  ոսկեայ, ածաթեայ սպասները եւ թանկագին քարերը 

վաճառելով՝ բերդը շատ մը շինութիւններով կ՛ամրացնէ։ Բերդը գրաւուեցաւ Արաբներուն կողմէ յետ մէկ 

ամսուան պաշտպանութեան 1292-ին, եկեղեցիները կործանեցան, եկեղեցական իրերն ու սպասները 

կողոպտուեցան, շատեր սպաննուեցան, ուրիշներ գերի տարուեցան ինչպէս կաթողիկոսը Ստեփանոս 

Հռոմկլայեցին, 12 եպիսկոպոսներով, բազում քահանաներով եւ սարկաւագներով։ Կաթողիկոս 

Ստեփանոս մէկ տարի բանտարկութենէ ետք կը վախճանի Գահիրէի մէջ։ Ապա կաթողիկոսութիւնը կը 

տեղափոխուի Սիս, մինչեւ անոր անկումը 1375թ․ին։ 

 

Կիլիկիան Թագաւորութիւն 
 

1080-ի շուրջ Ռուբէն իշխանը հաստատուած էր Բարձրբերդ, Վահկայ Ամրոց, Լամբրոնի Տէր Օշին, որ 

Գանձակը ձգելով, 1070-ին անցած էր Կիլիկիա, իր կալուածը ստացած էր Ապլղարիպ Արծրունի 

իշխանէն 1078-ին վերջինս Միքայէլ VII-էն նշանակուած էր ստրատեգոս Կիլիկիոյ եւ կը տիրէր Տարսոն, 

Մսիս եւ Ատանա քաղաքներուն, ինչպէս նաեւ Լամբրոն եւ Պապեռոն բերդերուն։ Ան իր դուստրը 

ամուսնացուցած էր Գագիկ Բ. թագաւորի որդի Դաւիթի հետ. վերջինիս սպաննութիւնէն ետք իր աղջիկը 

կ՛ամուսնացնէ Օշինի հետ, անոր տալով Լամբրոն բերդը որպէս օժիտ:  

Կիլիկիան միատարր երկիր չէր, այնտեղ կ՛ապրէին Հայեր, Յոյներ, Ասորիներ, Լատիններ եւ նոյնիսկ 

Արաբներ։ Բնականաբար այս բոլորը իրենց ազդեցութիւնը պիտի ունենային ինչպէս Հայ իշխաններու 

փոխ յարաբերութեանց, այդպէս ալ եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութեանց վրայ։ 
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Յոյներ երկիցս փորձեցին Կիլիկիան ետ Բիւզանդական կայսրութեան մաս դարձնել Յովհաննէս 

Կոմենոսի 1137-1138 արշաւանքով, երբ Լեւոն իշխան իր երկու որդիներով Թորոս եւ Ռուբէն գերի 

տարուեցան Պոլիս եւ բանտարկուեցան․ միայն Թորոսն էր որ ազատուելով վերադարձաւ Կիլիկիա 1145-

ին եւ ազատագրեց Կիլիկիան, հակառակ Անդրոնիկոս Յոյն զօրավարի ջանքերուն, որը պարտուած 

վերադարձաւ Պոլիս 1152 թ․ին։ Միայն 1158 ին էր որ Մանուէլ կայսրը կրկին նուաճեց Կիլիկիան, սակայն 

Թորոսը մնաց իշխելու որպէս վասալ ինչ որ ձեւական բնոյթ պիտի ունենար։ Ըստ Սմբատ Սպարապետի, 

Թորոս աստուածաբանական ուսմունքին հմուտ իշխան մըն էր։ Յոյները 1176 թ․ի Միրիոկեֆալոնի 

պարտութիւնէն ետք Սելճուքներէն, այլեւս երբեք չվերադարձան Կիլիկիա եւ Մեծ Հայքի տարածքներ։   

Դաւանական գետնի վրայ Եթէ սկզբնական շրջանին կային Հայ եւ յունադաւաններու  մերձեցման եւ 

առճակատման երեւոյթներ, ապա ատոնք փոխարինուեցան Հայ-Լատին մերձեցումներով եւ 

հակամարտութիւններով։ Արդէն իսկ Վկայասէրի օրօք կային այս շփումները, թէեւ ոչ պաշտօնական։ 

Շնորհալիի օրօք, շուրջ 1164ին, դրական հանդիպումներ եղան Ալեքսի Յոյն հրամանատարին հետ ի 

Մսիս եւ ապա Մանուէլ կայսեր հետ: Այս՝ մինչեւ Շնորհալիի մահը 1173-ին: Գրիգոր Տղայի օրօք նոյնպէս 

շարունակուեցան միութենական կապերը մինչեւ Մանուէլ կայսեր մահը 1180-ին։ Հակառակ որ ինը 

կէտերը վերածուած էին մէկի՝ Քաղկեդոնի ընդունման, Արեւելեան Վարդապետներու բուռն 

ընդդիմութեան պատճառով այդ ալ մերժուեցաւ։ Թէեւ Նիկիոյ Յովհաննէս Վադակես կայսրը եւ 

Գերմանոս Բ. պատրիարքը կապ կը ստեղծեն 1222-ին Հայոց հետ, զանոնք Լատիններէն իրենց կողմ 

շահելու համար, ստեղծուած կապերը կը շարունակուին մինչեւ 1254, սակայն տեղ մը չեն հասնիր։ 

Խաչակիրները 1096-1291 ութ արշաւանքներով Եւրոպայէն Միջին Արեւելք հիմնեցին. 
 

1․-Եդեսիայի կոմսութիւնը (1098-1144)  Տարածքը Հայ իշխաններէ գրաւուեցաւ,  կառավարող լատին 

կոմսերը Հայ իշխանուհիներու հետ ամուսնացան, որովհետեւ շրջանին մէջ ապրող Հայերու կշիռը մեծ 

էր։ Լատիններու արհամարհական բնաւորութեան պատճառաւ Հայերը, որոնք սկզբնական շրջանին բաց 

սրտով ընդունած էին զիրենք, շուտով յուսախաբուեցան եւ երես դարձուցին անոնց: 

2․-Անտիոքի Իշխանապետութիւնը (1098-1268)  

Անտիոքի իշխանութիւնը աւելի կարեւոր էր Հայակական Կիլիկիոյ համար, որպէս սահմանակից 

տարածք, որը բաւական երկար գոյատեւեց։ Լեւոն Բ. աշխատեցաւ իր թոռը Ռայմոնդ Ռուբէնը 

բարձրացնել  Անտիոքի գահին։ Լատին Պատրիարքը, էմերի Լիմոժացին, դէմ  էր այս գաղափարին եւ 

սատարեց Բոհեմունդ Դ․ի թեկնածութեան, որովհետեւ չուզեց որ Անտիոքը ենթարկուի Հայկական 

թագաւորութեան եւ Լատինական ծէսը փոխարինուի հայկականով։ Լատինները պատրուակեցին, իբրեւ 

թէ, երբ Հայոց պատուիրակութիւնը քաղաքի դարպասներէն ներս կը մտնէր եւ որ պիտի ապահովէր 

քաղաքի յանձնումը Լեւոնին, երբ կը մօտենայ Ս․ Հիլարիոս եկեղեցիին, ներկայ Հայերէն մէկը կ՛ըսէ թէ 

Հիլարիոս անծանօթ սուրբ մըն է, հետեւաբար պէտք է եկեղեցին նուիրել Ս․ Սարգիսին: Այս պատճառ կը 

դառնայ որ Լատինները ընդվզին եւ 1194ին միաբանին տեղի Յոյներուն հետ, նոյնիսկ օգնութեան կանչեն 

Հալէպի Սուլթանը ընդդէմ Հայերուն։    

Լատին նոր պատրիարք Պետրոս Անգումացին 1196-1208 զօրակցեցաւ Լեւոնին, նոյնիսկ Պապին 

բանադրանքի սպառնացումը չօգնեց հարցի լուծման: Երբ Բոհեմունդ Դ. Անտիոքի իշխանութիւնը ձեռք 

առաւ շատ Լատին ասպետներ տեղափոխուեցան Սիս, վայելելով Լեւոնի հովանաւորութիւնը։ Լատին 

Պատրիարքը ձերբակալուելով բանտարկուեցաւ ուր եւ ան տանջամահ եղաւ 1208-ին։ Ռայմոնդ-Ռուբէն 

Անտիոքի գահին նստաւ 1216-1219 ան իր հակահայկական գործով վանեց իրմէ Լեւոնը եւ իր վատ 

խորհրդականներու միջոցաւ նաեւ Լատինները: Երբ Բոհեմունդ Դ. կրկին երեւաց շրջանին մէջ, Ռայմոնդ 

- Ռուբէնը հազիւ կրցաւ փախչիլ եւ ազատել իր կեանքը։ Ան ապաստանեցաւ Կիլիկիա, այն շրջանին երբ 

Լեւոն թագաւոր մահացած էր: Փորձեց ձեռք առնել Կիլիկիոյ թագը, նոյնիսկ որոշ հայ իշխաններ իր կողմ 

կրցաւ գրաւել, սակայն պարտուեցաւ Կոստանդին Լամբրոնացի Պայլէն եւ բանտարկուեցաւ ուր եւ իր 

մահկանացուն կնքեց 1222-ին։ Կոստանդին, Լեւոնի ժառանգ Զապել դուստրը ամուսնացուց  Փիլիպոսի 

հետ պայմանաւ որ ան յարգէր Հայ եկեղեցին ու աւանդութիւնները: Հակառակ այս պայմանին, Փիլիպոս 

լատինամոլ քաղաքականութիւն վարեց, ինչ որ պատճառ եղաւ անոր ձերբակալման եւ մահուան 1224-

ին։ 
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3․-Երուսաղէմի Թագաւորութիւնը - Բացի Երուսաղէմէն եւ Գալիլիոյ շրջանէն, թագաւորութիւնը 

կ'ընդգրկէր Եաֆան, Հայֆան, Կեսարիա - Աքքան, Սիդոնը, Տիւրոսը, Պեյրութը։ Սալահէլտինը գրաւեց 

Երուսաղէմը(1099-1187)։ Այս շրջանին, Գրիգոր Տղայ նամակ մը ուղղած է տեղեկացնելով Ֆրետերիք 

Շիկամորուս թագաւորին այցը Արեւելք եւ անոր մահը։ Թագաւորութեան մնացեալ Ծովեզրեայ 

քաղաքները գրաւուեցան Մամլուք Սուլթան Բայբարսի կողմէ 1291- ին։  

Հայեր Երուսաղեմի թագաւորութեան տուին երկու թագուհիներ,  Արտան՝  Բալտուին Ա․-ի տիկինը,1100 

եւ Մորֆուան Բալտուին Բ․-ի տիկինը 1118- 1131։ Յովհաննէս Բրիենացին, որ թագաւորն էր երուսաղէմի, 

իր կնոջ Մարիա Մենֆրետացիի միջոցաւ, անոր  մահէն ետք, 1212թ․ին, ամուսնացաւ Լեւոն Բ.ի դստեր 

Ստեֆանիի հետ 1214ին եւ խնամակալի իրաւունքով Սուրբ Երկիը կառավարեց մինչեւ 1225։ Գրիգոր Գ. 

Պահլաւունի կաթողիկոսը այցելեց Երուսաղէմ 1142-ին,  Կոստանդին Բարձրաբերդցին՝ 1238-ին իսկ 

Մխիթար Գոշ եւ Յովհաննէս Վանական՝ 1240-ին: Յովհաննէս Գառնեցի Վարդապետը, Երուսաղէմէն 

վերադարձին, մնաց Բարձրաբերդցի Կաթողիկոսի մօտ մինչեւ իր մահը։   Ռուբէն Գ.ը, 1181թ․ին, նոյնպէս 

եղաւ Երուսաղէմ: Լեւոն Բ. թագաւոր, 1218-ին, մասնակցեցաւ Հունգարիոյ Անդրէաս թագաւորի 

գլխաւորութեամբ եղած խաչակրաց արշաւանքին հասնելով մինչեւ Պտղոմայիս եւ Պաղեստին եւ 

մասնակցեցաւ Թափորի ձախող պատերազմին։ Հեթում թագաւոր, սկզբնական շրջանին, Բեթղեհեմի 

Տաճարին գլխաւոր դուռը նուիրած է 1227 թուակիր արձանագրութեամբ, որը մինչեւ այժմ ցոյց կը տրուի: 

Իսկ Թաթարներու հետ իր տարած յաղթանակի ընթացքին (շուրջ 1257) եկեղեցի կառուցուած է: Կը 

կարդանք հետեւեալ արձանագրութիւնը. ԱՍ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈՎԲ ԱՆՈՒՆՈՎ ՀԵԹՄՈՅ 

ԹԱԳԱՒՈՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՇԻՆՈՒԵՑԱՒ ԵՐԱՆՈՒՀԻ ՏԻԿՆՈՋ ԶԱՊԵԼԻՆ ՅԵՍՊՈՆԻՕՆԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԷՆ 

ՎԵՐՋԸ ՅԱՂԹԱՆԱԿ ԵԼԱՆԵԼՈՎ ՉԶ։ Զապել մահացած էր 1252-ին։  Լեւոն Գ. թագաւոր Երուսաղէմի մէջ 

շինարարութիւն կատարած է « Ի թուականութեանս Հայոց եօթն հարիւր երեսուն եւ հինգ (1286)։Նուաստս 

ծառայ ամենայն քրիստոնէից Ծալվայ վարդապետսէ յարեւելից եկաք յաստուածակոխ քաղաքն Երուսաղէմ 

արդեամբք եւ ընչիւք սուրբ թագաւորին Լեւոնի, եւ Տէր Յակոբ Կաթուղիկոսի։ Սրբոց Յակովբեանց 

եկեղեցւոյ գաւիթս սալեցաք, ռւ Հրեշտակապետսն (վանք) պարսպեցաք, որք կարդայք Ս․ Թագաւորին եւ 

իւր զաւակացն երկար կեանս խնդրեցէք»։ Լեւոն թագաւոր մահացած է 1289-ին, իսկ Յակոբ Ա. Կլայեցի 

Կաթողիկոս վախճանած է 1286-ին։ 

4․- Տրիպոլիի Կոմսութիւն -  ներկայի հիւսիսային Լիբանանի տարածք 1104-1289, նախ ինկաւ Լաթաքիան 

1287ին եւ աւելի ուշ Թարթուսը 1303ին եւ վերջին յենակետը՝ Ռուատ կղզեակը 1303-ին։                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 5.- Կիպրոսի Թագաւորութիւնը – 1191ին,  լատինական թագաւորութեան հիմնադրման պատճառ եղաւ 

Ռիչըրտ Առիւծասիրտ Անգիլոյ թագաւորի Կիպրոս ցամաքահանումը։ Մինչ այդ Կիպրոսը Բիւզանդա-

կան իշխանութեան տակ էր։ Անտիոքի Դուքսը եւ Կիլիկիոյ Լեւոն Բ․ը իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին 

Ռիչըրտին Կիպրոս ժամանելով։ Կի Լուսինեանը 100․000 Բիւզանդով գնեց կղզին, իր յաջորդը՝ Ամորին 

Պարոնութիւնէն Թագաւորութեան բարձրացուց իշխանութիւնը, 1197-ին։ Լեւոն Բ. ամուսնացած էր 

Սիպիլի, Կիպրոսի թագաւոր Հիւկօ Ա. ի քրոջ հետ։ Հենրի Ա․ Կիպրոսի թագաւորը իր առաջին կնոջ 

մահէն ետք, 1237ին ամուսնացաւ Հայոց Հեթում Ա. թագաւորի քրոջ՝ Ստեֆանիի հետ: 1306ին, Կիպրոսի 

արքայական գահ նստաւ Ամորին, որ ամուսնացած էր Հայոց Լեւոն Գ. թագաւորի դստեր Իզապելի հետ, 

1293-ին, իսկ Ամորիի դուստրը իր հերթին ամուսնացած էր Լեւոն Գ. թագաւորին հետ։ Ամորի իրեն 

հակառակորդները բանտարկել կու տայ Կիլիկիա, սակայն 1310-ին կը սպաննուի իր հակառակորդնե-

րուն կողմէ եւ Իզապել թագուհին իր զաւակներով կը տեղափոխուի Կիլիկիա։ 1322-ին, երբ Մամլուքներ 

գրաւեցին Այասը, ան օգնական նաւատորմ ուղարկեց եւ մնացեալ բնակիչները Կիպրոս փոխադրեց։ 

1346-ին Հիւկոն կրկին օգնութիւն ուղարկեց Կիլիկիա բայց այդ միայն ժամանակաւոր ձեռքբերում էր։ 

1360-ին Կոռիկոս նաւահանգիստը Հայերու համաձայնութեամբ անցաւ Կիպրոսին եւ մնաց անոր իշխա-

նութեան ներքոյ մինչեւ 1448։ Կիլիկիոյ Հայոց պետականութեան կործանումէն (1375) եւ Լեւոն Զ. 

Լուսինեանի մահէն ետք (1393), Կիպրոսի կարգ մը թագաւորներ իրենք իրենց տուին նաեւ Հայոց 

թագաւորի տիտղոսը։ Կ՛ենթադրուի թէ Կիլիկիոյ վերջին իշխանը Կոստանդին իր մնացորդ հետեւորդ-

ներով անցաւ Կիպրոս 1400 ական թուականներուն։  

Լատինական յարաբերութիւնները շատ աւելի երկար տեւեցին, որովհետեւ լատինական իշխանութիւն-

ներ  կային  Կիլիկիոյ  շուրջ  եւ ինչպէս  տեսանք  Հայեր  մօտիկ  կապեր ունէին  անոնց  հետ:   Կար նաեւ  
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Պապական օգնութեան յոյսը, մանաւանդ վերջին հարիւր տարիներուն, երբ Կիլիկիան տկար կղզեակի 

մը վերածուած էր, պաշարուած իսլամական ովկիանոսով։ Առաջին լուրջ կապը 1140-ի Անտիոքի ժողովն 

էր, որուն կը հրաւիրուէին Գրիգոր Վկայասէր կաթողիկոս եւ իր եղբայրը Ներսէս եպիսկոպոս։ Նիւթը Հայ 

եկեղեցւոյ հետ առնչութիւն չունէր: Օրակարգը Անտիոքի Լատին եպիսկոպոսի Հռոփոլտոսի դէմ եղած 

մեղադրանքները քննելն էր։ Իննովենտիես Բ. Պապը Հռոմի Քարտինալ Ալբերիկոսը ղրկած էր տնօրինե-

լու ժողովը։ Հայոց կաթողիկոսը ուզեց օգտագործել այս առիթը եւ կապեր հաստատել ապագային 

օգտուելու հեռանկարով։ Այս նոյն տարին Գրիգոր կաթողիկոս Երուսաղէմ կը գտնուի ուր եւ Լատին-

ներու հետ որոշ դաւանական հարցեր կը քննարկուին։ Այս այն շրջանն էր երբ Լեւոն Ա. իշխան բանտար-

կուած էր Պոլիս, Յոյները տիրացած էին Կիլիկիոյ, Հայերը պէտք ունէին դաշնակիցներու։ Թորոս իշխան 

փախչելով Պոլսոյ իր բանտէն կարճ ժամանակուան մէջ վերահաստատեց իր իշխանութիւնը Կիլիկիոյ 

մէջ, Յոյներուն բանակները դուրս քշելով, Թուրքերը պարտութեան մատնելով եւ լեզու գտնելով Լատին 

իշխաններուն հետ, այն աստիճան որ 1156-ին զինք կը տեսնենք Անտիոք՝ եկեղեցիի մը օծման առթիւ։ 

Երբ Մանուէլ Կոմենոս կայսրը անձամբ կու գայ Կիլիկիա 1159-ին, Երուսաղէմի թագաւորի եւ Անտիոքի 

կոմսին միջամտութեամբ Թորոս կը ներկայանայ կայսեր եւ կ'ընդունի անոր հպատակիլ։ Թորոս իշխան 

կ՛առաջարկէ Սուրիոյ որոշ գիւղեր հայ բնակչութեամբ լեցնել հաւասարակշռելու համար տեղի իսլամ 

բնակչութիւնը: Երուսաղէմի թագաւորը հաւանութիւն կու տայ այս գաղափարին, սակայն ծրագիրը 

չիրականանար, որովհետեւ տեղի Լատին կղերականները կասկածամիտ ըլլալով այլ քրիստոնեաներու 

նկատմամբ կ'ուզեն եկեղեցական տասանորդ գանձել տեղափոխուող Հայերէն, ինչ որ կը մերժուի 

Թորոսի կողմէ: «Ստրուկ դառնալու համար չէ որ Հայեր ուրիշ երկիր պիտի երթան» կը յայտարարէ 

Թորոս։ Լատիններու ազդեցութիւնը սկսած էր զօրանալ Հայոց Արքունիքին մէջ, այն աստիճան որ Թորոս 

իր մահուան անկողնին մէջ՝ իր դեռահաս որդւոյն խնամակալ կը նշանակէ Թովմաս անունով Անտիոքցի 

իշխան մը,  թէեւ ան ազգականական կապ ունէր Հայոց հետ՝ անոր մայրը Լեւոն Ա․ի դուստրն էր։ 

Երբ Խաչակիրները սկսան անցնիլ Կիլիկիայով, յաճախ հայ իշխաններ (ինչպէս Ատանայի Հայ իշխանը) 

եւ եկեղեցականներ սնունդով ապահովեցին զանոնք: Քաղաքներու Հայ եւ Յոյն բնակիչները դարպաս-

ները բացին անոնց առջեւ, ինչպէս Ռավանտանը, որ տրուեցաւ Գող Վասիլի եղբօր Բագրատին եւ 

Թլպաշարը Ֆեր իշխանին որ Գրիգոր Մագիստրոսի թոռը Վահրամ Պահլաւունի իշխանն է՝ ապագային 

Ֆաթիմեան Եգիպտոսի վեզիր 1135-1137 Bahram al-Armani անունով։ Նոյնիսկ Անտիոքի դարպասները 

բացողը Լատիններուն առջեւ 1098 Փիրուզ անունով Հայ մըն էր։ 

6.- Եդեսիայի (կոմսութիւն 1098-1144) - կոմս Բալդուին Բուլոյնացին ամուսնացած էր Կոստանդին Կար-

կառացի իշխանի եղբօր Դավթուկի աղջկան Արտայի հետ, որ ապագային պիտի դառնար Երուսաղէմի 

թագուհի, 1100-ին։ Եդեսիայի նոր կոմսը, Բալդուին Պուրկացին, ամուսնացաւ Գաբրիէլ Մելիտինացու 

դստեր Մորֆիայի հետ։ Բալդուինի զինակիցը Ժոսլին Կուրտենացին ամուսնացած էր Թորոս Ա-.-ի եւ 

Լեւոն Ա.ի քրոջ հետ։ Ռուբինեանց Ռուբէն Գ.ը (1175-1187), որ Երուսաղէմ գացած էր 1181-ին, ամուսնա-

ցաւ ֆրանկ Իզաբելի հետ որ դուստրն էր Քարաքի տիրոջ` (Անդրյորդանան) Օնֆրուա Գ. Տորոնացիին, 

իր մահուան ան յանձնարարած էր եղբօր`«ոչ յօտարուստ փեսայ ածել եւ ոչ հարսն» սակայն Լեւոն այս 

խրատին չանսաց: Լեւոն ամուսնացաւ նախ Անտիոքցի իշխանուհի Զապլունի հետ1189-ին, որմէ ունե-

ցաւ դուստր մը Ռիթա անունով․ իր կնոջ մահէն ետք վերամուսնացաւ Կիպրոսի թագաւոր Ամորի 

Լուսինեանի դստեր Սիպիլի հետ 1210-ին, որմէ ունեցաւ դուստր մը Զապէլ անունով։ Լեւոնը իր եղբօր 

Ռուբէն Գ.ի դուստրը Ալիսը ամուսնացուց Անտիոքի Դուքս Բոհեմունդ Գ.ի աւագ որդիին Ռայմոնդին 

հետ, 1195-ին։ Իսկ Լեւոն Բ․ի(+1219)  թագաժառանգ դուստրը, Զապէլը, նախ նշանեց Գերմանիոյ թագա-

ժառանգին հետ: Այս շրջանին Պայլ նշանակած էր Հոռոմ դաւանաութեամբ Սիր-Ադան,  ապա ամուսնա-

ցուցին Անտիոքի դուքս Բոհեմունդ Դ.ի կրտսեր որդի Փիլիպոսի հետ 1222ին, որ չյարգեց իր խոստումը 

պահելու հայկական աւանդութիւնները: Ան բանտարկուեցաւ եւ ապա թունաւորուելով մահացաւ 1224-

ին: Նոյն ժամանակ պաշտօններէ հեռացուեցան Լատին իշխաններ, որոնք խցկուած էին Հայոց արքունի-

քը Լեւոն Բ. ի ժամանակ։ Իսկ Զապելը ամուսնացուցին Կոստանդին Պայլի որդիին Հեթումի հետ 1226-ին։  

1254ին Հայոց Հեթում թագաւորի դուստրը Սիպիլը ամուսնացաւ Անտիոքի դուքս Բոհեմունդ Դ.ի հետ եւ 

ֆիմիան՝ Սիդոնի կոմս Յուլիանիի հետ, իսկ Մարիան՝ Կիպրոսի սենեշալ  Բալդուինի որդու Կի 

Իբելինացիին հետ։ Կիպրոսի թագաւոր Հենրի Ա. Լուսինեանը իր առաջին կնոջ մահէն ետք ամուսնացաւ 

Հեթում Ա.ի քրոջ Սթեֆանիի հետ 1237-ին։ 
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Ռուբէն Գ.ին յաջորդեց իր եղբայրը՝ Լեւոն Բ․1187թ.ին: Թագաւոր ըլլալու ձգտումին մէջ ոչ մէկ բանի 

առաջ կանգ առաւ ան: Եթէ Ղունկիոս Պապի ժամանակ (1184-ին) Գրիգոր Տղան նամակ գրած էր եւ 

Պապը պայմաններ դրած, ապա երրորդ Խաչակրաց արշաւանքի սկիզբին, 1189-ին, Կղեմես Պապը ինք 

նամակ կը գրէր Լեւոն Բ. ին եւ Գրիգոր Տղային օգնելու Խաչակիրներուն՝ մէկ կողմ դնելով 

դաւանաբանական հարցերը։ Լեւոն Բ․ը Ֆրետերիք Շիկամորուս Գերման Կայսեր պարենամթերք եւ 

առատ նուէրներ փութացուց նախքան անոր Կիլիկիա հասնիլը: Պատուիրակութիւն մըն ալ ճամբայ ելաւ 

Ներսէս Լամբրոնացի, Յովհաննէս Սսեցի եւ Գէորգ Սկեւռացիէ բաղկացած սակայն ճանապարհին 

աւազակներէ թալանուելով ետ վերադարձան: Կաթողիկոսն ալ Սիսի մէջ կը սպասէր Կայսեր, սակայն 

Ֆրետերիքի խեղդուիլը Սելեւկիոյ Կալիկադնոս գետին մէջ ամէն ինչ տակն ու վրայ ըրաւ: Սակայն Լեւոն 

չյուսահատեցաւ. իր բանակները մասնակցեցան Խաչակիրներուն հետ Աքքայի պաշարման, ինք անձամբ 

մասնակցեցաւ Ռիչարտ Առիւծասիրտին կիպրոսի նուաճմանը։ Լեւոնի ուղարկած դեսպանութիւնները 

Գերմանիոյ կայսեր, Հենրի Զ. ին եւ Կեղեստինոս Հռոմի Պապին յաջողութեամբ պսակուեցան 1197-ին, 

որոնց որպէս հետեւանք Կոնրատ Պապական Նուիրակը, մեկնելով Արեւելք իր հետ թագ  բերաւ 

թագադրելու Ամորին Կիպրոսի մէջ եւ Լեւոնը Տարսոնի մէջ։ Մինչ այդ Գրիգոր Տղան կը վախճանի 1193-

ին: Լեւոն, որ կը փորձէր Արեւելեան Վարդապետներն ալ իր կողմը պահել, ուզեց աւելի նպաստաւոր 

անձ մը յանձին Գրիգոր Վահրամ Գարավէժ-ի քան Լատինասէր խմբակէն Ապիրատ, Նեսէս կամ 

Յովհաննէս եպիսկոպոսներէն մին։ Սակայն երիտասարդ Կաթողիկոսը տեղի չտուաւ Լեւոնի կամքին 

առնուազն զիջողական կեցուածք ցոյց տալու Լատինական առաջարկներուն։ Ի վերջոյ Լեւոնի դրդումով 

Յովհաննէս, Սիսի եպիսկոպոսը,  Հռոմկլայ երթալով յանկարծակի ձերբակալել կու տայ կաթողիկոսը, որ 

նախ կը բանտարկուի Կոպիտառ բերդին մէջ, ուրկէ եւ քարավէժ ըլլալով կը վախճանի։ Ասոր վրայ Լեւոն  

ընտրել կուտայ Գրիգոր Զ. Ապիրատը որպէս կաթողիկոս 72 տարեկան հասակին, իրեն հլու անձ մը։ 

Սակայն Արեւելցիները գոհ չմնալով այս քայլէն կ'ընտրեն Բարսեղ Անեցին որպէս Կաթողիկոս 1195-ին։ 

Այս թուականին Լեւոն տակաւին թագադրուած չէր բայց Հենրի Կամբանիացու կողմէ ճանչուած էր 

որպէս թագաւոր եւ նոյնիսկ Բիւզանդիոյ կայսրը Ալեքսիոս Գ.  1196-ին թագ կ'ուղարկէր, տեսնելով 

Լեւոնի թեքումը դէպի Լատինները  ըսելով՝ « հռոմայեցիներու թագը մի դներ քո գլուխը այլ մերը՝ 

որովհետեւ դուն մեզի աւելի մօտ ես քան Հռոմին»։Ի վերջոյ Պապի Պատուիրակ Կոնրատը Տարսոնի 

եկեղեցւոյ մէջ թագադրեց Լեւոնը Կիլիկիոյ թագաւոր 1198-ին։ Պաշտօնաբաշխութիւնը՝ ըստ Լատին ծէսի 

ու կարգի իսկ Օծումը՝ Գրիգոր Զ. Ապիրատ Կաթողիկոսը կատարեց։ Ի հարկէ, Լեւոն բոլոր իրմէ 

պահանջուածները կատարեց այսինքն որպէս աւատապետ եւ վասալ, ընդունեց Հռոմի Պապին 

գերիշխանութիւնը եւ Գերմանական Կայսրութեան հովանաւորութիւնը եւ պաշտպանութիւնը։ Ներկայ 

եղած են Կիլիկիոյ եւ յարակից շրջաններէն 14 եպիսկոպոսներ, Տարսոնի Յունաց պատրիարքը եւ 

Մելետինէ նստող Յակոբիկ-Ասորւոց կաթողիկոսը․ աշխարհական 44 ասպետներ, որոնց մէջ բազմաթիւ 

օտար հիւրեր։ Շնորհակալական նամակներ կը գրուին ե՛ւ Լեւոնի ե՛ւ Ապիրատ Կաթողիկոսին կողմէ 

Պապին, ուր յայտնի կ՛ըլլան Հայերուն Լատիններուն մօտեցման իսկական պատճառները՝ «Հայոց 

հաւատը կը մնայ այն ինչ մշտապէս եղած է առանց լրացումներու կամ յապաւումներու, Հռոմի հետ 

միութիւնը դաւանափոխութիւն չի նշանակեր այլ միասնութիւն ընդհանրական եկեղեցիի ծոցին մէջ»։ 

Հեթում Ա. 1226 -1270 եւ Կոստանդին Կաթողիկոս (1267+) միասնաբար միջին ճանապարհ մը ընտրեցին, 

մէկ կողմէն դաշնակցելով Թաթարներուն հետ, միւս կողմէն Լատիններուն հետ ալ լաւ յարաբերութիւն 

պահպանելով, առանց հիմնական դաւանաբանական հարցերու մէջ տեղի տալու։ Կոստանդին 

թագաւորահայրը Սիմէոն Ասորի վարդապետի հետ առաջին հանդիպումը ունեցաւ Կեսարիոյ մէջ Բաչու 

թաթար զօրավարին հետ 1237-ին։ Հեթում իր եղբայրը, Սմբատ Գունդստապլը  կ'ուղարկէ Սամրղանտ 

Թաթարներու մայրաքաղաքը 1247-ին: Անոր կ՛ընկերանայ Թէոդոս վարդապետ մինչեւ Հայաստան։ 

Հեթում թագաւոր առանձնապէս ուրախ էր որ խանը ազատութիւն շնորհած էր երկիրին, վանքերուն եւ 

բոլոր Քրիստոնեաներուն։ Հեթում ինք 1254-1256 մեկնեցաւ Սիսէն Կարս  ծպտեալ, իրեն առաջնորդ 

ունենալով Բարսեղ անունով աբեղայ մը, որ այդ ճանապարհով շատ անգամներ ճանապարհորդած էր։ 

Հեթում տեսնուեցաւ Բաչու զօրավարին հետ ապա Հայաստանէն հիւսիս Ճորայ պահակի վրայով 

Մանկու խանին ներկայացաւ Կասպից ծովէն անդին, իրեն ընկերակից ունենալով շատ իշխաններ եւ 

եկեղեցականներէն  Ստեփանոս  եպիսկոպոսը,  Մխիթար  վարդապետ Սկեւռացին,  Բարսեղ  քահանան,  
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Թորոս Աբեղան, Կարապետ դրաներէցը եւ Յակոբ վարդապետը։ Կիլիկիան ազատուեցաւ տուրքերէ եւ 

դաշնակից պետութիւն համարուեցաւ Թաթարներուն: 

Հեթում իր զաւկին Լեւոնին Եգիպտոսէն գերութենէն վերադարձին հրաժարեցաւ իր գահէն: Ան  Ակների 

վանք քաշուելով վանական դարձաւ եւ քիչ ետք մահացաւ։ Լեւոն Գ. շարունակեց իր հօր 

քաղաքականութիւնը, երբեմն Եգիպտոսին տրատու ըլլալով, առանց կապը խզելու Լատիններէն,  երբեմն 

Թաթարներուն ապաւինելով եւ երբեմն ալ իր ոյժով դէմ դնելով թշնամիներուն։ Լեւոն Գ. կաթողիկոսի 

հարցով նոյնպէս չէր ուզեր ցաւցնել ոչ Լատինները եւ ոչ ալ Արեւելեան վարդապետները եւ միջին գիծ մը 

կ՛ընտրէր Կոստանդին Կատուկեցին ընտրելով կաթողիկոս, 1286-ին։ Կաթողիկոսն ու թագաւորը լաւ կը 

պահէին հաւասակշռութիւնը սակայն Լեւոն Գ. թագաւորի մահը 1289-ին խախտեց այն։  

Լեւոն Գ. շատ ազատամիտ քաղաքականութիւն վարած էր մինչեւ թոյլ տալով որ իր  անդրանիկ որդին ոչ 

միայն չամուսնանայ այլեւ Լատին կրօնաւորներէ դաստիարակուելով ֆրանսիսկեաններու շարքը մտնէ, 

Յովհաննէս եղբայր անունով։ Երբ Լեւոն Գ. մահացաւ Հեթում Բ., չթողնելով իր կրօնաւորի հանգամանքը, 

թագաւորական գահ նստաւ։ Իր առաջին գործը եղաւ Նիկողայոս Դ. Պապին նամակ ուղարկել իր 

կրօնաւոր եղբայրներէն Ճիովաննի Մոնտեկորվինիի միջոցաւ հաղորդութեան մէջ ըլլալու Հռոմի 

եկեղեցիին հետ։ Ի հարկէ Հեթում արդէն կաթոլիկ էր սակայն  խօսքը իր արքունիքի մասին էր։ Պապը 

անմիջապէս կը պատասխանէ որ Հեթում իր բոլոր ջանքը ընէ եկեղեցականները եւ բոլոր Հայ 

ժողովուրդը Հռոմէական դաւանութեան բերելու։ Բնականաբար Կոստանդին Կատուկեցի չուզեց 

ենթարկուիլ այս հրահանգին եւ պարտադրուեցաւ հրաժարիլ այլեւ շղթայակապ  բանտարկուեցաւ 

Լամբրոնի բերդին մէջ։ Հռոմկլայի անկումը եւ կաթողիկոսին մահը գերութեան մէջ Եգիպտոս՝ առիթ 

տուին Հեթումին ընտրել տալ բոլորովին լատինասէր անձ մը յանձին Գրիգոր Է Անաւարզեցիի, որ 

պատրաստ էր բոլոր Հայ ծէսը, աւանդութիւնները, սուրբերը, շարականները փոխել Լատինականով։ 

Սմբատ, Հեթումի կրտսեր եղբայրը, սպաննել կու տայ եղբայրը Թորոսը եւ կուրացնել Հեթումը: 

Անտեսելով այս երեւոյթը, Վոնիփակիոս Պապը 1298-ին նամակ կը գրէ «Առ սիրելի որդիդ մեր ի 

Քրիստոս» գոհունակութիւն յայտնելով թէ «որպէս հնազանդութեան որդի՝ սիրես եւ պատուես զմայր քոյ 

զսուրբ եկեղեցի Հռոմայ» ։ Անաւարզեցի հակառակ իր եւ թագաւորի փափաքին չի կարողանար ժողով 

գումարել եւ պաշտօնական ձեւով ընդունիլ Հռոմի առաջարկները, ինչ որ կը կարողանայ ընել Լեւոն Դ. 

եւ թագաւորահայր Հեթում  Սիսի ժողովով 1307-ին։  

14րդ դարուն Խաչակիրները  վերացան Արեւելքէն:  Թաթարները  իսլամացան, որուն պատճառով զոհ 

գացին Հեթում Բ. եւ Լեւոն Գ. իրենց ընկերացող 40 Հայ իշխաններ: Կը մնային Եգիպտոսի Մամլուքները, 

որոնց դէմ Հայեր միս մինակ անկարող էին դիմադրել եւ այդ էր պատճառը, որ անընդհատ Հռոմի Պապին 

կը դիմէին օգնութեան։ Սիսի ժողովին դէմ Հայեր ցոյց կ՛ընեն Ատանայի մէջ 1308ին, որ կը կրկնուի Սիսի 

մէջ 1309-ին ուր հաւաքուած էին կրօնաւորներ, եպիսկոպոսներ, վարդապետներ, աբեղաներ եւ ամէն 

հասակէ ժողովուրդ եւ ժողով գումարելով կը մերժեն հաղորդուիլ անոնց հետ, որոնք կ՛ընդունին 

Քրիստոսի երկու բնութիւնը, բաժակին մէջ ջուր կը խառնեն եւ Ծնունդը Յունուարի 6-ին չեն նշեր։ Օշին 

(1320+), որ իր եղբօր Հեթումին յաջորդած էր, աւելի մոլեռանդ լատինասէր մըն էր: Ցուցարարներէն 

շատերը, տղամարդիկ եւ կանայք, սպաննել կու տայ, վարդապետները կը բանտարկէ, որոնցմէ ոմանք 

մահուան կը դատապարտուին, իսկ աբեղաները, շուրջ  400 անձ, Կիպրոս կ'աքսորուին։ Լեւոն Ե. ի 

անուանական թագաւորութեան եւ Օշին Կոռիկոսի իշխանի Պայլութեան շրջանին, 1322, Կիլիկիան ամէն 

կողմէ ալազգիներէ յարձակումի կ'ենթարկուի: Պատերազմներու ընթացքին կը սպաննուին Կիօդին տէր 

Կանչոյ՝ Օշինի եղբայրը, Հեթում իշխան Ջլկանոցի, եղբայրը՝ Կոստանդին, Վահրամ Լօտիկ, Օշին՝ 

Կոստանդին մարաջախտի որդին եւ ուրիշ 21 նշանաւոր ասպետներ։ Եգիպտացիներ աւարի կու տան 

Այաս նաւահանգիստ բերդը։ Արտաքին փորձանքներ կը նուազեցնեն թիւը Հայ ասպետներու: Միւս 

կողմէն,  ներքին երկպառակութիւններ ծայր կու տան ինչպէս Գուիտոն Լուսինեանի իր եղբօր Պեմունդի 

եւ արեւմուտքէն բերուած շուրջ 300 անձերու սպաննութիւնը 1344ին։ 1374-ին Սիսը մնացած էր Հայոց 

ձեռքը: Լեւոն Զ. Լուսինեան հազիւ տարի մը թագաւորած՝ Սիսը կ'իյնայ:  Թագաւոր եւ կաթողիկոս գերի 

կը տարուին Եգիպտոս: 
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ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ  

ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱՒ 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱՒԱՐՏԱԾ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ 

ԵՒ ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԴԵՍՊԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 
 

Սեպտեմբերի 7-ին եւ 8-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 

Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ ընդու-

նեց Հայաստանի մէջ Գերմանիոյ եւ Ֆրանսայի շրջա-

նաւարտ դեսպանները յանձինս Միխայել Բանցհաֆին 

եւ Ջոնաթան Լաքոտին:  

Հանդիպմանը Նորին Սրբութիւնը, խօսելով հայ ժողովուրդի առջեւ ծառացած արտաքին եւ ներքին 

մարտահրաւէրներուն մասին, իր երախտագիտութիւնը յայտնեց երկու երկիրներու իշխանութիւններուն 

Հայաստանին այս ծանր ժամանակաշրջանին աջակցելու եւ իրենց իրականացուցած արդիւնաւէտ 

առաքելութեանց համար: Հանդիպմանը Նորին Սրբութիւնը նաեւ յոյս յայտնեց, որ Ֆրանսան, որպէս 

ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահող երկիր, իր նպաստը կը բերէ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրին 

արդարացի կարգաւորման մէջ:  

Իրենց հերթին երկու դեսպանները գոհունակութեամբ նշեցին, որ  պաշտօնավարման ընթացքին առիթ 

ունեցած են ճանաչելու հայ ժողովուրդի բազմադարեայ հարուստ մշակոյթը եւ հաղորդ դառնալու 

Հայաստանի պատմական ու հոգեւոր արժէքներուն: Դեսպան Լաքոտ յայտնեց նաեւ, որ Լեռնային 

Ղարաբաղի հակամարտութիւնը առաջացուցած է բազմաթիւ հարցեր, որոնք դեռեւս չեն արժանացած 

միջազգային հանրութեան պատշաճ ուշադրութեան ու գնահատանքին: Այս առնչութեամբ ան 

հաւաստիացրեց Նորին Սրբութեանը, որ Ֆրանսիան պիտի շարունակէ ջանքեր գործադրել խնդրի 

արդար եւ խաղաղ կարգաւորման համար:  

 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 

ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԻՐԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԸ 
 

Սեպտեմբերի 7-ին Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց ՀՀ-եան 

Իրանի Աբբաս Բադախշան Զոհուրիին, որուն փոխանցեց իր 

օրնութիւնն ու բարեմաղթանքները: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը շնորհակալութիւն յայտնեց դես-

պանին համավարակի, պատերազմի եւ յետպատերազմեան 

դժուարին ժամանակաշրջանին Իրանի իշխանութեանց Հայաս-

տանին մշտական զօրակցութեան համար: 

 Իր հերթին դեսպանը անդրադարձաւ տարածաշրջանային իրա-

վիճակին, եւ ընդգծեց հակամարտութիւններու խաղաղ կարգա-

ւորման անհրաժեշտութիւնը: Դեսպանը նաեւ նշեց, որ Իրանի 

համար շատ կարեւոր է ի դէմս Հայաստանի ունենալ հզօր եւ 

տնտեսապէս զարգացած հարեւան:  

 

 

 
ԼՈՒՐԵՐ  

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾՆԷՆ 
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Հանդիպմանը զրուցակիցներն անդրադարձան նաեւ Մայր Աթոռի եւ Իրանի Իսլամական Հանրա-

պետութեան միջեւ առկայ փոխգործակցային յարաբերութիւններուն, կարեւորելով մշակոյթի ոլորտին 

մէջ համագործակցութիւնը, կրօնական երկխօսութիւնը եւ միջկրօնական համաժողովներու կազմակեր-

պումը: 

 

 «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ և ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԵՐԿՕՐԵԱՅ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 9 ԵՒ 10 
 

Մայր Աթոռէն լոյս տեսած պաշտօնական հաղորդագրութենէն կը տեղեկանանք որ Սեպտեմբեր 9-ին եւ 

10-ին, Վեհարանի հանդիսութեանց սրահին մէջ , նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամեայն 

Հայոց Կաթողիկոսի և նախաձեռնութեամբ Մայր Աթոռի Քարոզչական կեդրոնի ու Արցախի հոգևոր-

մշակութային ժառանգութեան պահպանման յանձնախումբին, տեղի ունեցած է «Միջազգային 

Կրօնական Ազատութիւն և Խաղաղութիւն»  խորագրով երկօրեայ միջազգային համաժողովը։  

Համաժողովին մասնակցած են Մայր Աթոռի միաբաններ, Քոյր Եկեղեցիներու և քրիստոնէական 

կառոյցներու ներկայացուցիչներ, գիտնականներ ու հասարակական գործիչներ, տարբեր երկիրներէ։  

Ժողովին բացումը կատարեց Արցախի հոգևոր-մշակութային ժառանգության հարցերով յանձնախումբի 

ատենապետ Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արք Այքազեան, այնուհետև ողջունելէ ետք մասնակիցները 

Վեհափառ Հայրը փոխանցեց իր պատգամը, զոր կը հրատարակենք յապաւումներով: 
 

 «Համաժողովի յարգելի մասնակիցներ, 

...Գնահատելի են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ գործող 

Արցախի կրօնամշակութային արժէքներու պահպանու-

թեան բաժնի և յանձնախումբի ջանքերը՝ այստեղ մեկտեղե-

լու ազատութեան ու խաղաղութեան վեհ գաղափարներուն 

համար իրենց ծառայութիւնը աշխարհին բերող նուիրեալ-

ները: 

Ազատութեան և խաղաղութեան գաղափարները մարդկու-

թեան պատմութեան տարեկիցներն են և այսօր ալ կը մնան 

արդիական, մանաւանդ երբ աշխարհի տարբեր մասերու 

մէջ բռնութիւններու, հակամարտութիւններու, պատե-

րազմներու առկայութիւնը յաճախ կը փորձուի հիմնաւորել ազատութեան կամ խաղաղութեան 

հաստատման կեղծ օրակարգերով։ Քրիստոնէական մտածողութեան համաձայն՝ ազատութիւնը կը 

դրսևորուի Բարձրեալի կամքին հետ մարդկային կամքին ներդաշնակութեամբ: Առանց ազատութեան և 

խաղաղութեան գաղափարներու վերաբերեալ կրօնական վսեմ ըմբռնումի, հնարաւոր չէ հասնիլ 

մարդկային ազատութիւններու եւ իրաւունքներու ճշգրիտ ընկալման ու իրացման։  

Ազատութեան գաղափարի ըմբռնումները, ինչպիսի հիմքի վրայ ալ կառուցուին, անվիճարկելիօրէն 

պիտի կոչուած ըլլան ծառայելու մարդկանց ներդաշնակ ու խաղաղ համակեցութեան ապահովմանը, 

սուրբգրային «յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն» (Ղուկ. 2.14) պատգամի իրագործմանը։  

Սիրելիներ, Աստուծոյ օրհնութիւնը, կեանքի առաջընթացն ու երջանկութիւնը, խաղաղութեան մէջ է։ 

Խաղաղութեան մեջ է նաև յոյսը գալիքին: Իսկ Հաւատքը ինքը մարդու խաղաղութեան ուխտն է Աստուծոյ 

հետ: 

Խաղաղութիւնը կրնայ արգասիքներ բերել և յարատևել արդարութեան գործադրմամբ։ Պարտադրուած 

խաղաղութիւնը, առանց արդարութեան, բարիքի փոխարէն ցաւ ու տառապանք կը ծնի, ատելութիւն ու 

թշնամանք կը բերէ մարդկային կեանքին մէջ։ Աշխարհի մէջ մինչեւ օրս յաղթահարուած չեն 

բռնութիւնները, պատերազմները, էթնիկ-ազգամիջեան ատելութիւնը և աշխարհաւեր ոճրագործութիւն-

ները։ Աւելին, այդպիսի գործողութիւնները կը շարունակուին իրականացուիլ արդիական նորագոյն 

գիտատեխնիկական  միջոցներու օգտագործմամբ։  
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Մեր ժողովուրդը իր պատմութեան ընթացքին կրած է ազատութեան ոտնահարման և էթնիկ ատելու-

թեան հետևանքները։ Մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ այդպիսի ողբերգական իրադարձութիւններ տեղի 

ունեցան 20-րդ դարասկիզբին, երբ Օսմանեան կայսրութեան մէջ 1.5 միլիոն հայեր զոհ դարձան 

Ցեղասպանութեան, և հայ ժողովուրդը մեծագոյն կորուստի վիշտը կրեց՝ զրկուելով նաև իր պատմական 

հայրենիքէն։ Ցեղասպանութեան հանդէպ անտարբերութիւնն ու իրաւական միջոցներու կիրառման 

յապաղման որպէս արդիւնք՝ տեղի ունեցան այլ ցեղասպանութիւններ և մարդկութեան դէմ 

յանցագործութիւններ, որոնց ցաւալի հետևանքներէն՝ Հոլոքոստը, Քամպոճիայի, Ռուանտայի, Տարֆուրի 

ցեղասպանութիւնները և այլն։   

Նման ցաւալի իրադարձութիւններու  բախեցանք բոլորովին վերջերս, երբ Արցախի մեր ժողովուրդի 

նկատմամբ Ատրէյճանի կողմէն լայնածաւալ պատերազմ սանձազերծուեցաւ: Ռազմական 

գործողութիււններու ընթացքին, որուն մասնակից էին թուրքական զինուած ուժեր, միջազգային 

ահաբեկչական խմբաւորումներ, նաև խաղաղ բնակավայրերու և ժողովուրդին դէմ գործածուեցան 

ֆոսֆորային և արգիլուած այլ զինատեսակներ։ Զոհուեցան ու հաշմանդամ դարձան հազարաւոր անձեր, 

աւերուեցան բնակավայրեր, տասնեակ հազարաւոր ընտանիքներ դարձան գաղթականներ, անգամ 

ռազմական գործողութիւններէն ետք գերեւարուեցան և մինչ այսօր, դաժան պայմաններու տակ, 

Ատրպէյճանի մէջ կը  պահուին, միջազգային մարդասիրական իրաւունքի կոպիտ խախտումներով: Հայ 

ռազմագերիներու ազատ արձակման և կրօնամշակութային արժէքներու պահպանութեան ուղղութեամբ 

կատարուած աշխատանքին համար անգամ մը եւս մեր գնահատանքը և շնորհակալութիւնը կը 

յայտնենք միջազգային մարդասիրական ու միջեկեղեցական բոլոր կազմակերպութիւններուն և այստեղ 

ներկայ ձեր բոլորիդ։  

Պատերազմի օրերուն սրբավայրերու ռմբակոծութիւնը և աւերումը, որու դրսևորումները եղան նաև 

պատերազմէն ետք, կը վկայեն Արցախէն հայկական հետքը ջնջելու Ատրպէյճանի քաղաքականութեան 

մասին, ինչպէս որ 2003 թ. հիմնապէս ոչնչացուեցան Ջուղայի հայկական գերեզմանոցի աւելի քան վեց 

հազար խաչքարեր, և տարածքը վերածուեցաւ հրաձգարանի։ Դեռևս թարմ են յիշողութիւնները, թէ 

պատերազմական գործողութիւններու հետևանքով վերջին տասնամեակներուն ինչպիսի մշակութային 

կոթողներու աւերածութիւններ տեղի ունեցան Աֆղանստանի, Իրաքի, Սուրիոյ, Եգիպտոսի մէջ։ Այս 

առումով խիստ անհրաժեշտ են միջազգային հանրութեան և համապատասխան կազմակերպութիւն-

ներու միահամուռ ջանքերը՝ կանխելու մշակութային եղեռնը, ապահովելու կրօնական և մշակութային 

յուշարձաններու պահպանութիւնը։ Հրամայական է Ատրպէյճանի վերահսկողութեան տակ անցած 

տարածքներուն մէջ ԵՈՒՆԷՍՔՕ-ի փորձագիտական առաքելութեան կողմէ հայկական մշակութային 

ժառանգութեան վիճակին գնահատումը, որուն ամէն միջոցներով կը խոչընդոտէ  Ատրպէյճանը: Նշենք, 

որ Մոսկուայի և համայն Ռուսիոյ Ամենապատիւ Քիրիլ Պատրիարքի, Ռուսաստանի Դաշնութեան 

նախագահ տիար Վլադիմիր Փութինի, ռուսական խաղաղապահ ուժերու ջանքերով հնարաւոր եղաւ 

ապահովել Դադիվանքի պատմական մեր հնագոյն սրբավայրի կենսագործունէութիւնը, ուր այսօր վեց 

վանականներ իրենց հոգևոր ծառայութիւնը կ'իրականացնեն։  

Սիրելիներ, հայ ժողովուրդը և Հայոց Եկեղեցին դարեր ի վեր, պատմական  հանգամանքներու բերումով 

և յատկապես Հայոց Ցեղասպանութեան հետևանքով ապրած են և կը շարունակեն ապրիլ գրեթէ բոլոր 

աշխարհամասերուն մէջ, ամենատարբեր կրօնամշակութային միջավայրերուն մէջ՝ խաղաղ 

համակեցութեամբ բնակելով իսլամական, պուտտայական, հինդտւ, յուդայական, քրիստոնէական 

հարանուանութիւններու հետ՝ լաւագոյն վկայութիւնը բերելով աշխարհի կրօններու երկխօսութեան և 

խաղաղ համակեցութեան։ Կրօնի ազատութիւնը այսօր ալ գերակայ սկզբունք է: Ան ամրագրուած և 

երաշխաւորուած է միջազգային հիմնարար հռչակագրերով, պայմանագրերով, ժողովրդավարական 

երկիրներու սահմանադրութիւններով և օրէնքներով։ Կրօնական ազատութեան գաղափարը, սակայն, 

յաճախ կ'իրագործուի խղճի ու դաւանանքի համամարդկային արժէքներու տակ քողարկուող կրօնական 

ազատութեան չարաշահումով։ Ակնյայտ է, որ դաւանանքի ազատութեան իրաւունքի շղարշի տակ 

ներկայիս կը ձևաւորուին և գործունեէութիւն կը ծաւալեն կրօնական նորօրեայ աղանդներ եւ  թշնամանք  
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կը սերմանեն աւանդական կրօնական կառոյցներու նկատմամբ։ Այս առումով ևս պետք է ամէն ջանք 

ներդնել, որպէսզի կրօնական ազատութեան գաղափարները չարիքի պատրուակ չդառնան, այլ ծառայեն 

հասարակութիւններու և ժողովուրդներու բարօրութեան ու լուսաւոր գալիքին, ամրապնդեն արդէն կէս 

դարէն աւելի զարգացող միջ-եկեղեցական եղբայրութեան ու համագործակցութեան ոգին, ծառայեն 

համընդհանուր քրիստոնէական վկայութեանը։  

Համաժողովի յարգարժան մասնակիցներ, կը մաղթենք, որ աշխարհի տարբեր երկիրներէն ժամանած 

կրօնական առաջնորդներու, եկեղեցականներու, առաջատար գիտնականներու եւ փորձագէտներու 

կողմէն ներկայացուող զեկոյցները և արգասաւոր քննարկումները բարենպաստ ըլլան աշխարհի մէջ 

ազատութեան և խաղաղութեան ամրապնդման։ Սուրբ Հոգու առաջնորդութիւնը կը հայցեմ և 

արդիւնաւոր ընթացք կը մաղթեմ համաժողովի աշխատանքներուն»: 
 

Ստորեւ՝ մասնակիցներու ցանկը համապատասխան պաշտօն-

ներով եւ ներկայացուցած նիւթերով. 

Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհրդի գործող գլխաւոր 

քարտուղար Հայր Իոան Սաուքա (Rev. Prof. Dr Ioan Sauca) – 

նիւթ՝«Կրօնական և Մշակութային Ժառանգութեան պաշտպանու-
թեան միջոցով աջակցիլ խաղաղութեան ու կրօնական 
ազատութեան»), 
 ԱՄՆ-ի Եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի գլխաւոր քարտուղար 

և նախագահ Ջիմ Ուինքլըր (Jim Winkler), նիւթ՝ «Համագործակ-
ցութեան անհրաժեշտութիւնը կրօնական ազատութիւնն ու 
հաւատքը պաշտպանելու գործին մէջ», 
Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ և նախկին 

փոխխօսնակ  Պարոնուհի Քարոլայն Քոքս (Baroness Caroline Cox) 

նիւթ՝ («Ցաւը և տառապանքը տարանջատելու առաւելութիւնը»),  
 Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Լոնտոնի թեմի առաջնորդ Անգելոս 

արքեպիսկոպոսը (Archbishop Anba Angaelos), նիւթ՝ «Համագործակ-
ցութեան անհրաժեշտութիւնը - կրօնական ազատութիւնն ու 
հաւատքը», 
Մարդկային իրաւանց Եւրոպական դատարանի մէջ ՀՀ ներկայա-

ցուցիչ Եղիշէ Կիրակոսեանը, նիւթ՝ «Հայկական մշակութային և 
պատմական ժառանգութեան պաշտպանութիւնը ըստ Մարդու 
իրաւունքներու Եւրոպական պայմանադրութեան», 
Քրիստոնէական միջազգային համերաշխության նախագահ Ջոն 

Էյբները (Dr John Eibner) նիւթ՝ «Կրօնական զտումն ընթացքի 
մէջ․Հայոց ցեղասպանութիւնը ժամանակէն և տարածութենէն 
վեր»),  

 Մարդկային իրաւունքներու աշխատակից Շեյլա Փայլանը, 

նիւթ՝«Մշակութային ժառանգութեան և մշակութային ցեղաս-
պանութեան կանխարգիլումը միջազգային օրէնքի պաշտպանու-
թեան պատասխանատուութեան ներքոյ», 
Քալիֆորնիայի համալսարանի գեղարուեստի և արուեստի 

պատմութեան Փրոֆեսոր Հեղնար Ուոթենփոն (Heghnar Waten-

paugh) նիւթ՝ «Մշակութային և կրօնական ժառանգութիւն և մարդու 
իրաւունքներ» և 

Պարնապաս Ֆոնտի միջազգային հիմնադրամի տնօրէն քորեպիս-

կոպոս Պատրիկ Սուքդեոն Very Rev. Cor Episcopos Patrick Sookhdeo, նիւթ՝ «Կրօնական  ծայրայեղութեան 

ազդեցութիւնը աշխարհի վրայ»)։ 
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Զեկուցումներէն ետք տեղի ունեցան քննարկումներ: 

Ապա իրենց ողջոյնի խօսքը յղեցին հետեւեալ հաստատու-

թիւններու ներկայացուցիչները. Եկեղեցիներու համաշխար-

հային խորհուրդ, Եւրոպական եկեղեցիներու համաժողով, 

ԱՄՆ-ի Եկեղեցիներու ազգային խորհուրդ, Ղպտի Ուղղա-

փառ Եկեղեցւոյ Լոնտոնի թեմ, Պելճիքայի, Ֆրասայի եւ 

Լիւքսէմպուրկի Ասորի Ուղղափառ Եկեղեցի, Անգլիկան 

Եկեղեցի-Ճիպրալթար, Հնդկաստանի Մալանքարա Ուղղա-

փառ Եկեղեցի, ՀՀ- Վատիկանի պապական նուիրակ, Ռուս 

Ուղղափառ Եկեղեցի, Հայաստանի մէջ Արևելքի Ասորի 

Եկեղեցւոյ Սպասաւոր։ 

Այնուհետև բանախօսեց Հայաստանի մարդկային իրաւուն-

ներու պաշտպան Պրն․ Արման Թաթոյանը, որ կարևորեց Հայ 

Եկեղեցւոյ և քրիստոնէական միջազգային կառոյցներու 

դերակատարութիւնը մարդու իրաւունքներու պաշտպանո-

ւթեան, ինչպէս նաեւ հոգևոր-մշակութային արժէքներու 

պահպանութեան մէջ։  
 

 

Սեպտեմբեր 10-ի առաւօտեան Սուրբ Վարդան մատուռ-մկրտարանին մէջ կատարուեցաւ Արեւագալի 

ժամերգութիւն, որուն մասնակցեցան նաեւ համաժողովի մասնակիցները:  

Էքիւմէնիք աղօթքէն ետք համաժողովը շարունակեց իր աշխատանքը: Ժողովականներուն իրենց 

ուղերձները յղեցին Մայր Աթոռի Արցախի հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան պահպանութեան 

հարցերով գրասենեակի տնօրէն Հոգեշնորհ Տ․ Գարեգին վարդապետ Համբարձումեանը, Արցախի թեմի 

առաջնորդ Գերաշնորհ Տ․ Վրթանես եպս Աբրահամեանը, Արցախի Արտաքին գործերու նախարար 

Դաւիթ Բաբայեանը եւ Արցախի Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի նախարար Լուսինէ 

Կարախանեանը: 

Այնուհետեւ զեկոյցնէր ներկայացուցին Եւրոպական եկեղեցիներու համաժողովի նախագահ 

Վերապատուելի Քրիստիան Քրիգերը («Կրօնական յուշարձաններու եւ սրբավայրերու անվտանգու-
թիւնն ու պահպանութիւնը Եւրոպայի մէջ»), ԱՄՆ Քոլորատոյի համալսարանի միջազգային յարա-

բերութիւններու բաժնի դասախօս Սիմոն Մաղաքեանը («Կրօնական ազատութեան միջոցով կանխել 
Արցախի մշակութային ցեղասպանութիւնը»), ԵՊՀ դասախօս Համլետ Պետրոսեանը («Մշակութային 
ժառանգութիւնը յարձակումներու թիրախ - Արցախի Տիգրանակերտը»), Արցախի մարդու իրաւունք-

ներու պաշտպան Գեղամ Ստեփանեանը («Ադրբեջանական վանդալիզմի դրսեւորումներն Արցախի 
հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան, կրօնական իրաւունքներու եւ Արցախի ժողովուրդի ազատու-
թեան դէմ»), գրող, մշակութային ակտիւիստ եւ ձեռնարկատէր Թոսուլայ Հաջիթոֆին («Կրօնական 
ժառանգութիւնը` որպէս միջոց խաղաղութիւն ու համերաշխութիւն խրախուսելու գործին մէջ»), «Պեթ 

Մարդութօ» եւ «Գորգիաս» լրատուական կայքերու գլխաւոր խմբագիր Ճորճ Քիրազ («Հայ-ասորական 
մշակութային փոխառութիւններ․ինչպէ՞ս պահպանել  պատմական ժառանգութեան ինքնատիպու-
թիւնը»), Թաֆթ համալսարանի արուեստի, պատմութեան բաժնի փրոֆէսոր Քրիստինա Մարանցին 

(«Կարսի, Անիի հայկական յուշարձանները - դասեր Արցախի համար»), ԱՄՆ Լաֆայէթ քոլէճի 

պատմութեան փրոֆէսոր Ռեյչլ Կոշկարեանը («Ապրելով Թուրքիոյ մէջ ոչնչացուած յուշարձաններու եւ 
գերեզմանատուներու առկայութեան պայմաններուն մէջ») եւ Սալցպուրկի համալսարանի 

քրիստոնէական Արեւելքի ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի տնօրէն Ժասմին Դում-Թրագութը 

(«Փոքրամասնութիւններու մշակութային եւ պատմական ժառանգութեան պահպանումը»): 
 
 



 

 - 20 - 

 
 

Նոյն օրը Վեհափառ Հայրապետը Սուրբ Սահակ Մեսրոպ 

շքանշանով պարգեւատրեց Հայութեան մեծ բարեկամ Պարոնէս 

Քարոլայն Քոքսը: 

Սեպտեմբերի 11-ին ժողովականները այցելեցին Ծիծեռնա-

կաբերդի յուշահամալիր, Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան, 

Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարան եւ Մայր 

Աթոռի Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններ: 

 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒ ՆԱԽԱՐԱՐԸ 
 

Սեպտեմբերի 10-ինՎեհափառը ընդունեց Արցախի Հանրապետութեան Արտաքին գործերու նախարար 

Դաւիթ Բաբայեանը` ուղեկցութեամբ Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Վրթանես եպիսկոպոս 

Աբրահամեանի: 

Նորին Սրբութիւնը գնահատեց նախարարը միջազգային համաժողովին իր մասնակցութիւնը բերելուն 

համար, որով հնարաւորութիւն ընձեռուեցաւ ժողովականներուն համապարփակ ներկայացնելու 

Արցախի առջեւ ծառացած ներկայիս մարտահրաւէրները եւ հիմնախնդիրները: 

Նախարարը իր խօսքին մէջ ընդգծեց, որ Արցախը մշտապէս զգացած է Հայ Առաքելական Սուրբ 

Եկեղեցւոյ աջակցութիւնը եւ նման համաժողովներու կազմակերպման կարեւորութիւնը, որոնց միջոցով 

հնարաւոր է Արցախն առաւել ճանաչելի դարձնել միջազգային տարբեր հարթակներուն վրայ: 

 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ «ՊԱՐՆԱՊԱՍ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 
 

Սեպտեմբերի 10-ին Վեհափառը ընդունեց «Պարնապաս» միջազգային հիմնադրամի տնօրէն քորեպիս-

կոպոս Պատրիկ Սուքդէոյը, տիկին Ռոզմէյրի Սուքդէոյը, հիմնադրամի ծրագրերու պատասխանատու 

Քարոլին Քըրսլեյքը եւ հիմնադրամի Ս. Փեթերսպուրկի ներկայացուցիչ Պորիս Կոստինը: 

Նորին Սրբութիւնը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց «Պարնապաս»   հիմնադրամին` տեղահանուած 

արցախցիներուն օգնելու եւ Իզմիրլեան ԲԿ-ի մէջ 44-օրեայ պատերազմի ընթացքին վիրաւորուած 

զինուորներուն վերականգնողական կեդրոնի ստեղծման համար: 

Հիմնադրամի տնօրէնը հաստատեց, որ նմանօրինակ բարեգործական ձեռնարկները շարունակական 

բնոյթ պիտի կրեն ի նպաստ Արցախի եւ Հայաստանի: 

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ 

ՀՀ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 
 

Սիրելի ժողովուրդ ի Հայաստան, Արցախ եւ ի սփիւռս, 

Այս տարի կը լրանայ մեր անկախ պետականութեան վերահաստատման երեսուն ամեակը։ Երեք 

տասնամեակ առաջ մեր ժողովուրդը միաբան կամքով, համախումբ եւ միասնական ընտրեց 

անկախութեան վերակերտման ճանապարհը՝ խանդավառութեամբ եւ ոգեշնչումով իրագործելու իր 

դարաւոր իղձն ու երազանքը։ Պետականաշինութեան, հայրենակերտումի դժուարին ուղի անցաւ մեր 

ժողովուրդը, դիմագրաւեց բազում մարտահրաւէրներ, յանձն առաւ մեծ զոհողութիւններ։ Պանծալի 

յաղթանակներու, յաջողութիւններու եւ ձեռքբերումներու հետ ունեցանք նաեւ բացթողումներ, սխալ 

ընթացքներ եւ՛ հայրենական անդաստանի եւ՛ միջազգային հարթակներու մէջ։  

Անցեալ տարի ազգովին ենթարկուեցանք նոր փորձութեան։ Ադրբեջանը վերստին պատերազմ 

սանձազերծեց Արցախի Հանրապետութեան դէմ։ Աղէտալի պատերազմի ծանրագոյն հետեւանքները եւ 

ամէն օր նորովի արիւն հոսող վէրքերը բոլորովին նոր իրավիճակ են ստեղծած մեր ժողովուրդի կեանքին 

մէջ։   Մեր  սրտերուն  մէջ  մեր կորուստներու,  մեր  զոհուած  նահատակներու,  գերեալներու  ու  անյայտ  
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կորածներու խոր ցաւը, ապագայի անորոշութեան անհանգստութիւնը առկայ են, բայց նաեւմենք ունինք 

վճռականութիւնը վերստին ոտքի կանգնելու, թօթափելու մեզ պատուհասած արհաւիրքներն ու 

նեղութիւնները եւ ապահովելու պայմաններ, որ մեր ժողովուրդը Արցախի ու Հայաստանի մէջ ապրի 

անվտանգ ու բարօր։  

Հայրենի երկրի անկախութիւնը մեծագոյն արժէք է։ Հայոց Եկեղեցին դարերու ընթացքին մշտապէս 

արթուն պահած է անկախութեան գաղափարը մեր զաւակներու հոգիներուն մէջ, օրհնած մեր 

ազատութեան մաքառումները, կարելին ի սպաս դրած մերօրեայ անկախ հայրենիքի կայացմանն ու 

առաջընթացին եւ պիտի շարունակէ իր առաքելութիւնը այս սուրբ գործին մէջ։  

Անկախութեան 30-ամեակի գլխաւոր խորհուրդը առաջադէմ, բարօր, սիրոյ ու միաբանութեան մէջ 

ծաղկող երկիր վերակերտելն է։ Այսօր, ցաւօք, յաճախ կը տեսնենք անհանդուրժողականութեան 

դրսեւորում՝ համերաշխութեան ու երկխօսութեան փոխարէն։ Մեր երկրին ու ժողովուրդին առջեւ 

ծառացած հիմնախնդիրները կը պահանջեն միասնականութիւն, ջանքերու մէկտեղում եւ համախոհ 

նպատակադրումներու իրականացում։ Թանկ գնով ձեռք բերուած անկախութիւնը համազգային 

միասնականութեամբ պիտի պաշտպանենք ու պահպանենք՝ յաղթահարելով ներքին ու արտաքին 

մարտահրաւէրները այս սրբազան առաքելութեան ճանապարհին, քանզի մեր անկախ պետութիւնը մեր 

գոյութեան ու լինելիութեան կարեւորագոյն խարիսխն ու գրաւականն է։  

Անկախութեան տօնի առիթով Հայրապետական Մեր օրհնութիւնը կը բերենք համայն մեր ժողովուրդին 

եւ յորդորը՝ ամուր մնալու հաւատքի մէջ, ընթանալու Աստծոյ պատգամներով, համախմբուած 

հայրենիքի շուրջ, հայրենեաց սիրով ու եղբայրութեամբ իրականացման առաջնորդելու ազգային մեր 

լուսաւոր իղձերը։  
 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 

ԱՅՑԵԼԵՑ «ԵՌԱԲԼՈՒՐ» ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ՊԱՆԹԷՈՆ  
 

Սեպտեմբեր 21-ին, Հայաստանի Հանրապետու-

թեան Անկախութեան տօնին առիթով, Վեհափառ 

Հայրապետը, Մայր Աթոռ  պաշտօնավարող 

եպիսկոպոսներու, Հայաստանի թեմակալ առաջ-

նորդներու եւ առաջնորդական փոխանորդներու 

հետ միասին այցելեց «Եռաբլուր» զինուորական 

պանթէոն՝ յարգանքի տուրք մատուցելու հայրե-

նիքի անկախութեան եւ անսասանութեան 

համար իրենց կեանքը ընծայաբերած հայորդի-

ներու յիշատակին:  

Պանթէոնին մէջ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 

նախագահութեամբ կատարուեցաւ հոգեհանգս-

տեան արարողութիւն։  

Նորին Սրբութիւնն ու եկեղեցականները առանձնաբար այցելեցին նաեւ ազգի հերոս զաւակներու 

շիրիմներուն՝ բերելով իրենց խոնարհումն ու աղօթքը։  
 

Իսկ 27 Սեպտեմբերին, Վեհափառ Հօր հրահանգով, Հոգեհանգստեան Արարողութիւն կատարուեցաւ 

բոլոր թեմերու առաջնորդանիստ եկեղեցիներուն մէջ, ի յիշատակ Արցախեան պատերազմին զոհուած 

քաջարի մեր մարտիկներուն: Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ հոգեհանգիստը տեղի ունեցաւ Գայանէի 

վանքին մէջ, ուր Վեհափառ Հայրապետը արտասանեց յաւուր պատշաճի իր պատգամը:  
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Ծխական Լուրեր 
 

 

 

Օքլանտ Նոր Զելանտա 

 

 Կիրակի 19 Սեպտեմբերը ամսուան երրորդ Կիրակին 

էր, այդ օրը Օքլանտի Հայ համայնքը կը հաւաքուի 

Մէտօուուտի քաղաքապետարանի յատկացուցած 

սրահը: Պսակաձեւ ժահրի խիստ ու դաժան պայմանները կ'արգիլէին դէմ դիմաց հայաքուիլը եւ իրարմէ 

առնելու կարօտը, երեխաները ստանալու իրենց Հայերէնի դասերը, երէցները կատարելու նարտի, փինկ 

փոնկի եւ ճատրակի մրցումները: Օքլանտը թիւ 4 մակարդակի սահմանափակումի մէջ էր 18 Օգոստոսէն 

ի վեր, ցնոր տնօրինութիւն: Սակայն, Նոր Զելանտայի Հայկական Միութեան վարչութիւնը մտածած էր 

կազմակերպել միջոցառում եւ հաւաքել համայնքի անդամները՝ առցանց: Ծրագրուած էր ցուցադրել 

ֆրանսահայ բեմադրիչ Լեւոն Մինասեանի «Դաշնամուրը» (Le Piano) ֆիլմը: Եւ որովհետեւ օրը մօտ էր 

Հայաստանի անկախութեան 30րդ տարեդարձին, նախքան ֆիլմի սկիզբը հանդիսավարուհի Արեւիկ 

Ստեփանեան-Ֆորտ ցուցադրեց 1991-ի Հայաստանի Հանրապետութեան Խորհրդարանին մէջ անկախու-

թեան հռչակագրի ընթերցումին տեսանիւթը, որուն, ի միջի այլոց, կը մասնակցէր երջանկայիշատակ 

Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը: 1920-ի առաջին անկախութեան կորուստէն ետք առաջին 

անգամ հնչեց «Մեր Հայրենիք»ը եւ ծածանեցաւ Կարմիր, Կապոյտ եւ Նարնջագոյն եռագոյն դրօշը: 

Հանդիսականներուն սրտերը լեցուեցան ուրախութեան յուզումով: 

Ապա ցուցադրուեցաւ ֆիլմը, ընդամէնը 27 վայրկեան, սակայն իմաստալից:  Մասնակիցներէն Փրոֆէ-

սորներ Մարիա Արմուտեան եւ Ռուբէն Ազիզեան, ինչպէս նաեւ՝ Յակոբ Եըլտըզեան, Բժիշկ Զաւէն 

Փանոսեան, Հէտի Օվանէսոֆ, Արա Գասապեան, Նշան Պասմաճեան  կատարեցին իրենց գնա-

հատականները, առաջարկները եւ մեկնաբանութիւնները, հաստատելով այն սկզբունքը, որ 

իւրաքանչիւր Հայու պարտականութիւնն է, աշխարհի որ անկիւնը որ գտնուի, կատարել իր պարտա-

կանութիւնը յօգուտ Հայրենիքին, 

որոնց կարգին՝ կազմակերպումը 

այսօրինակ ձեռնարկներու, որոնք 

արտայայտութիւն են մեր գուրգու-

րանքին՝ հանդէպ մեր մշակոյթին 

եւ մեր ազգային-եկեղեցական 

արժէքներուն: 

Մասնակիցները գոհունակ սրտով 

թողուցին մէկ ժամէն աւելի տեւած 

առցանց հաւաքը, որոշելով որ 

պիտի շարունակեն միասնական 

աշխատանքը յօգուտ մեր մշա-

կոյթի տարածման: Առաջարկներ 

եղան Հայկական ֆիլմերու փառա-

տօն կազմակերպելու, որուն ուղ-

ղութեամբ վարչութեան անդամները խոստացան տանիլ պատշաճ աշխատանք: 
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Հարցազրոյց Տիկին Արմինէ Յակոբեանի Հետ 

Կոլտ Քոսթ - Քուինզլէնտ 

 

  

Փարոս (Փ) - Բարեւ ձեզ Տիկին Արմինէ: Վաղուց ձեր յօդուածները չենք կարդացած Փարոսի մէջ 

Քուինզլէնտի Հայ համայնքի մասին: Սակայն նախքան համայնքի մասին խօսիլը կրնայի՞ք դուք զձեզ մեր 

ընթերցողներուն ներկայացնել: 

Տիկին Արմինէ (ԱՅ) - Բարև ձեզ: Շնորհակալութիւն այս հնարաւորութեան համար: Մենք հայ-

աւստրալա-նոր զելանտական զոյգ ենք, ներկայիս կը բնակինք Աւստրալիոյ Կոլտ Քոսթ քաղաքը: Ես 

Երևանէն եմ: Ամուսնանալով Լենի հետ՝ մենք տեղափոխուեցանք Թայլանտ, այնուհետև՝ Աւստրալիա:  

Լենը մարդկային իրաւունքի, յատկապէս ցեղասպանութեան ճանաչման ջատագով է: Լենը կ' աշխատէր 

ՄԱԿ-ի մէջ, սակայն իրեն ըսուած էր, որ այլևս չի կրնար աջակցիլ Հայաստանին գործի ժամերէն դուրս. 

ուստի ան հրաժարական տուաւ իր գործէն: 

Լենը կ'աջակցի Հայաստանին տարբեր բնագաւառներու մէջ և մի քանի նախաձեռնութիւններու հեղինակ 

է, ներառեալ «Ծագումը. Բացահայտում» վէպին՝ աշխարհին պատմելու հայոց պատմութեան մասին, և 

ԱԿԴ-ն (Արդարութիւն, Kenootha, Dikaiosýni ܐ
ܵ
ܕܼܝܩܼܘܬ

ܲ
 Δικαιοσύνη), որը 2020-ի Փետրուարին կեանքի ,ܼܙ

կոչուեցաւ Աւստրալիոյ Հայ Դատի Յանձնախումբին կողմէ որպէս «Համատեղ արդարադատութեան 

նախաձեռնութիւն»: Ներկայիս Լենը խորհրդական է Հայաստանի և Սինկափուրի կառավարութիւն-

ներուն օդային ճամբորդութեանց, սաւառնագիտութեան մարզէն ներս, սակայն մեր ժամանակին մեծ 

մասը կ'անցնենք 18,000 քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ մեր Լոճի կառուցման տնօրինութեամբ՝ մինչեւ 

մեր Հայաստան տեղափոխուիլը: Մենք նաև «Որդեգրիր մի Գիւղ»- նախագիծի (ՈՄԳ) նախաձեռնողներն 

ենք: Գլխաւորաբար ես Լենին կ'աջակցիմ թարգմանութիւններով, նախագիծերու տնօրինմամբ և 

Սփիւռքի ու Հայաստանի միջև կապերով: 

 

(Փ) - Ի՞նչ վիճակի մէջ է Քուինզլէնտի Հայ համայնքը: Պսակաձեւ ժահրը վստահաբար բացասական 

ազդեցութիւն ունեցաւ ձեր համայնքին ալ վրայ: Կապի մէ՞ջ էք իրարու հետ: Քիչ մը խօսեցէք խնդրեմ 

համայնքային կեանքին մասին: 

(ԱՅ) - Ես Քուինզլենտի հայկական համայնքի աքթիւ անդամ եմ: Մեր կազմակերպչական յանձնախումբի 

միւս անդամներուն հետ միասին մենք այստեղ կը կազմակերպենք հաւաքոյթներ, հանդիպումներ, 

յիշատակի օրեր և տօնական միջոցառումներ: Դժբախտաբար, վերջին 18 ամիսներու ընթացքին մեր 

համայնքի գործունէութիւնը տուժեց Քովիտ-19-էն:  Միայն մի քանի հաւաքոյթներ ունեցանք Արցախեան 

պատերազմի ընթացքին, երբ Արցախին օգնելու համար դրամահաւաքներ կը կազմակերպէինք առցանց 

կամ դէմ առ դէմ: 



 

 - 24 - 

 
 

Վերջերս մենք վերջապէս կարողացանք հաւաքուիլ  ուղղակի իրարու հետ ժամանակ անցնելու համար: 

Շփումը, գլխաւորաբար, կը շարունակուի առցանց: Համայնքը աճած է երեք տղաներու ծնունդով, 

անոնցմէ երկուքը զոյգ են, ինչպէս նաև համայնքին նորեկ Հայերու միացումով: 

 

(Փ) - Ասկէ առաջ Փարոսին մէջ առիթ ունեցած ենք մեր ընթերցողներուն տալու տեղեկութիւն ձեր 

«Որդեգրիր Մի Գիւղ» ծրագրին մասին: Կրնայի՞ք վերաթարմացնել ծրագրի բնոյթը եւ մեր ընթերցողները 

տեղեկացնել թէ ի՞նչ յաջողութիւններ ունեցաք: 

(ԱՅ) - ՈՄԳ ծրագրի նպատակն է համակարգուած կերպով առանց միջնորդի սփիւռքը կապել հայկական 

գիւղերու հետ՝ օգնելու գիւղերու գիւղատնտեսութեան, տեղեկատուական տեխնոլոգիաներու, 

կրթութեան, մարմնամարզի և ծառայութիւններու բնագաւառներէն ներս: Վերջին նպատակն է, որ ոչ մէկ 

գիւղ առանձին չմնայ, իւրաքանչիւր գիւղ ունենայ իր խրատատուն (mentor): Մինչեւ օրս մենք ունինք 

շարունակուող ՈՄԳ մենթորութիւն Վայոց ձորի, Շիրակի և Արարատի մարզերուն մէջ, և յուսով ենք որ 

աւելի գիւղերու կրնանք մենթորութիւն ընել եկող տարուան սկիզբէն, մեր Հայաստան տեղափոխուելէն 

ետք: 

 

(Փ)  -  Իմացանք որ Հայաստանի ի նպաստ  նոր ծրագիր մը կեանքի կոչած է ձեր ամուսինը՝ Լէն Ուիքսը: 

Կրնայի՞ք մեզի բացատրել թէ ի՞նչ է ծրագիրը: 

(ԱՅ) - Այո՛, մենք ուրախ ենք յայտարարելու որ ՈՄԳ մեր նոր նախագիծը՝ «Արենիի Բացօթեայ 

Մշակութային Թանգարան»ն է: Վերջին պատերազմին և Ատրպէյճանի ու Թուրքիոյ կողմէն անընդհատ 

սպառնալիքներու հետևանքով (նաև հաշուի առնելով դարերու ընթացքին մեզ ոչնչացնելու և մեր 

մշակոյթն ու պատմութիւնը ջնջելու անոնց փորձը),  կենսական նշանակութիւն է դարձած մեր մշակոյթի 

պահպանումը, զայն յաջորդ սերունդներուն փոխանցումը և տարբեր ազգերուն զայն ծանօթացնելը: 

Ատոր հասնելու համար մենք կը կառուցենք մշակութային թանգարան Արենիի մէջ, ուր հայկական 

մշակոյթի ամենէն կարևոր կողմերը այցելուներուն ցոյց կը տրուին՝ մէկ համալիրի մէջ: Թանգարանը կը 

կառուցուի որպէս մէկդարեայ հնութեան գիւղ, ուր իւրաքանչիւր տուն կը ներկայացնէ մէկ արհեստ: 

Մենք արդէն ձեռք բերած ենք թանգարանի համար նախատեսուած տարածքը և սկսած ենք Հայկական 

խոհանոցի շէնքի կառուցման: 

 

(Փ)  -  Շատ հետաքրքրական այս երկու ծրագիրները ի՞նչ միջոցներով յառաջ կը տանիք: 

(ԱՅ) - ՈՄԳ-ի համար գիւղացիները կամ սփիւռքը կ'առաջարկեն, իսկ նախաձեռնելը, նախագիծ 

պատրաստելը և ֆինանսաւորումը կը կատարուի սփիւռքին կողմէ, եթէ անշուշտ դրամական ծրագիր է 

(ոչ բոլոր ծրագիրները դրամական են, օրինակ՝ հմտութիւններու հեռակայ ուսուցումը): 

Ինչ կը վերաբերի թանգարանին, ապա մեր ընտանիքը կը ֆինանսաւորէ ծրագրի արժէքին մօտ 35% -ը: 

Այնուամենայնիւ, մենք, առանձին, չենք կրնար զայն կեանքի կոչել  և մեզի անհրաժեշտ է Հայերու և 

Հայաստանի բարեկամներու աջակցութիւնը: Ահաւասիկ ես կը դիմեմ «Փարոս»-ի ընթերցողներուն՝ 

խնդրելով դրամահաւաքի յղման (Լինք) հետևիլ, նուիրաբերել և տեղեկացնել ընկերներն ու ընտանիքի 

անդամները: 

Որպէս երախտագիտութիւն թանգարանին աջակցելու՝ մենք կը կազմակերպենք վիճակահանութիւն, և 

յաջողակ յաղթողը հնարաւորութիւն կ'ունենայ հիանալի արձակուրդ անցնել Հայաստան ՝ 8000 

աւստրալական տոլարի արժէքով: Այս իր մէջ կը ներառէ մինչև եօթնօրեայ կեցութիւն Արենի Լոճի 100 

քառ.մեթր նախագահական սենեակին մէջ: Ներառուած են նաև սնունդը, շրջագայութիւններու 

ընտրութիւն, տեղական գինիի զամբիւղ և օդային երթեւեկի երկու տոմս, եթէ անշուշտ հասնինք 

դրամահաւաքի նուազագոյն գումարի ապահովման:  

Այստեղ կ'ուզէի շեշտել, որ մենք միայնակ չենք, և Լենին նման օտարերկրացիները հոգատար են մեր և 

մեր հայրենիքին նկատմամբ: Մինչեւ օրս, թանգարանին համար մեր նուիրատուութիւններուն մօտ 88%-

ը ստացած ենք  ոչ հայերէ  ...   Ես  կը ցանկայի խրախուսել  իմ  հայրենակիցներս  աւելի աշխուժութեամբ  
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աջակցելու այս ծրագրին, եթէ կը փափաքինք պահպանել մեր թանկարժէք հայկական մշակոյթը և 

պատմութիւնը: Յղումը (Լինք) ձեզի կու տայ աւելի մանրամասն տեղեկատուութիւն՝ 

https://gofund.me/4c648db1, և եթէ հարցումներ ունիք, կը խնդրենք մի ուշանաք զանոնք հարցնելու: Մեզի 

հետ կապուելու տուեալները Փարոսի խմբագրութենէն կարելի է ստանալ: Յուսով եմ որ «Փարոս»-ի 

խմբագրութեան համար անպատեհութիւն չեմ ստեղծեր: 

 

(Փ)  -  Ոչ մէկ անպատեհութիւն: Վերջապէս՝ ի՞նչ պատգամ ունիք մեր ընթերցողներուն:  

(ԱՅ) - Աշխարհի և յատկապէս Հայաստանի համար այս դժուարին օրերուն ես  բոլորէն պիտի խնդրէի 

մէկ կողմ դնել քաղաքական հայացքները, երբ խօսքը կը վերաբերի մեր հայրենիքին, քանի որ 

ժողովուրդը իր խօսքը ըսած է, և այժմ մենք պէտք է կեդրոնանանք մեր հայրենիքի կառուցման վրայ: Ես 

կոչ  կ'ընեմ պահպանել կապը Հայաստանի հետ: Եթէ կրնաք տեղափոխուիլ Հայաստան՝ գիւղական 

Հայաստան, այդ կ'օգնէ ներսէն կառուցելու երկիրը՝ բերելով նոր մտածելակերպ և հմտութիւններ, ապա 

սա ամենակարևոր նուէրը կ'ըլլայ, որը ոեւէ Հայ կրնայ տալ: Եթէ չէք կրնար տեղափոխուիլ, ապա կը 

խնդրենք աջակցիլ հնարաւորինս շատ, ուր որ ալ ըլլաք: 

Մեր ընտանիքը կը տեղափոխուի շուտով, ո՞վ պիտի ըլլայ յաջորդը...: 

Մնացէք ապահով:  
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DIOCESAN NEWS 
 

 

Thursday 2 September - The Primate His 

Eminence Archbishop Haigazoun Najarian 
delivered episode 4 of his weekly podcast on the 

topic ‘Bereavement’, posted on the Holy Resur-

rection Church Facebook page. The topic was 
chosen at the suggestion of the young adults of the 

church. The Archbishop has always welcomed the 

suggestions of the listening audience, exploring 

and defining the principles and teachings of the 
Armenian Apostolic Church. The podcast can be 

viewed on the link https://www.fcebook.com/ArmenianApostolicChurchofHolyResurrection 

 
Saturday 4 September – As the Head of the Armenian Apostolic Church, Archbishop Najarian participated in the 

online NSW Ecumenical Council annual general meeting. From New Zealand, the Primate was joined by Deacon 

Nishan Basmajian, as a member of the Council’s Executive Committee and representing the Armenian Apostolic 
Church. Fifty representatives participated from 18 various denominations and committees. The meeting was chaired 

by the President of the Council, Reverend Dr Ray Williamson. The diligent General Secretary of the Council Fr 

Shenouda Mansour was absent, under medical care in hospital, infected with the Covid virus. The meeting heard the 

annual activity and financial reports by the President and the six Council Commissions (Theological Reflection, 
Overcoming Family and Domestic Violence, Peace and Justice, Middle East, Interfaith, Fund Raising), each report 

duly approved. Deacon Nishan reported on the Fundraising committee’s activity over the year – serving as the 

Chairman for the last two consecutive years. A loyal friend of the Armenian community and the Armenian Church, 
with President Reverend Ray Williamson’s completion of his final year of office, elections 

took place for a new president and new committee. By unanimous decision, Reverend Mrs 

Myung Hwa Park of the Uniting Church was elected the new President. Until 2017 Reverend 

Myung Hwa served as the Moderator of the Uniting Church Synod. We remind our readers 
that the Uniting Church recognised the Armenian Genocide in 2015 while Reverend Myung 

Hwa was the Moderator of Synod. Although now residing in New Zealand, the Meeting 

unanimously elected Deacon Nishan to serve on the Executive Committee for a fourth term. 
 

Sunday 5 September – Following Holy Mass, which 

was celebrated by Reverend Father Avetis 
Hambardzumyan, Archbishop Najarian congratulated all 

fathers on Fathers’ Day; he praised the virtues of 

Armenian fathers - the instigator and protector of rules 

and regulations in the home, and alongside mothers, 
offers absolute devotion for the preservation and sanctity 

of the family. Reflecting on the 30
th

 anniversary of the 

independence of Artsakh, and the inability to 
commemorate in a fitting manner, Archbishop called for 

the remembrance of all fathers who sacrificed their lives, 

for the sake of Artsakh and Armenia. “By remembering 

them we can pass down our love and passion for them to 
future generations. Let us continue our struggle, with the 

vision of our fallen young fathers, until we achieve our rights”, concluded Archbishop Najarian. The Archbishop then 

presided over the requiem service for Archimandrite Very Reverend Maghakia Amirian of blessed memory. The 
untimely passing of the young priest on 31 August in Etchmiadzin was due to Covid. The funeral service and 

interment were held on 3 September in the Holy See of Etchmiadzin.  

Again due to Covid, we were informed of the passing of Archpriest Reverend Father Assoghig Jamgochian in Los 
Angeles. Paros editorial extends condolences to Archbishop Haigazoun Najarian on the loss of these two clerics. 

 

https://www.fcebook.com/ArmenianApostolicChurchofHolyResurrection
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Thursday 9 September – Archbishop Najarian recorded his fifth podcast on the subject of Prayer. Archbishop used 
animate examples, and in simple language defined the meaning of prayer, its power, and that prayer is the most pure 

and clear form of communion with God. He reflected on the significance of lighting candles, burning incense and 

making the sign of the cross. We encourage our readers to follow the link below to view the podcasts. 
https://www.facebook.com/ArmenianApostolicChurchofHolyResurrection/videos/874364113494220 

 

 Sunday 12 September – The Feast of the Exaltation of the Holy Cross 
of Christ (Khachveratz) is the fifth and final Major Feast Day in the 

Armenian Church calendar. As with all Major Feast Days, the Primate 

celebrated an episcopal Holy Mass. Unfortunately, due to the current 

restrictions, only the three parish priests and three deacons could 
participate. The service was streamed live on the Holy Resurrection 

Church Facebook page. Hundreds of faithful followed the Holy Mass 

service online. In his sermon, Archbishop Najarian reflected on the 
history of the Feast Day, and emphasised the significance of the Cross 

as the means to salvation and as the source of hope. The blessing of the 

herb basil followed Holy Mass as did the Antasdan service. On this 
occasion, Paros editorial would like to congratulate the name bearers – 

Khachig, Khachadour, Khacheres, Khacher, Khacho, Nishan and Rehan 

(Basil), with prayerful hopes for a long and happy life for each. 
 

Wednesday 15 September – Archbishop Najarian presided during the periodic Hayastan All-Armenian Fund 

committee meeting. 
 

Friday 10, 17 & 24 September – The Archbishop joined in the New York based 
Eastern Diocese of the Armenian  Apostolic Church St Nersess Armenian Seminary 

run series, titled, “A Slow Transition to Cilicia: The Armenian Church in the 11
th

 to 

13
th
 Centuries”. These interesting lectures are led by 

historian and philologist Professor Dr Roberta Ervine 

with over 40 history lovers taking part. Dr Ervine holds 

her PhD from Columbia University; for 16 years 

Professor Ervine lectured and taught at the Holy 
Translators Academy and Hebrew University in 

Jerusalem. In 2001 she returned to the United States to 

teach at St Nersess Armenian Seminary, where she 
lectures on topics related to the history of Armenian 

Christianity and Armenian Christian thought to the Armenian seminarians. 
 

Sunday 19 September – The long awaited finish line is getting close, when we will be able to participate in Holy 
Communion receiving the Body and Blood of Christ once again. The power of the Covid-19 Virus over mankind will 

wane. In two days, the 30
th
 anniversary of the independence of 

Armenia and 17 days earlier the same was marked for Artsakh 

were marked. During Holy Mass, Archpriest Reverend Father 
Bartev Karakashian celebrated Holy Mass in the Holy 

Resurrection Church, with deacons Raffi Jebejian and George 

Najarian participating. Archbishop Najarian conducted the 
Pontifical Blessing before the Holy Altar. Prior to the impact of 

the epidemic, the Church was accustomed to an overflow of a 

large assemblage serving before the Holy Altar. Reverend Father 
Avetis Hambardzumyan and Archpriest Reverend Father Norayr 

Patanian read the relevant scripture passages from the Lectionary 

Book on the occasion. The singing accompaniment, during Holy 

Mass, in its entirety, was provided by Deacon Vartan Elmasian, 
who has done so, since the start of the pandemic with the ensuing lockdown restrictions. Holy Mass was streamed live 

from the Church Facebook page with hundreds of faithful tuning in. 

https://www.facebook.com/ArmenianApostolicChurchofHolyResurrection/videos/874364113494220
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Tuesday 21 September – Archbishop Najarian presided over the periodic Diocesan Council meeting. The meeting 

tabled the Primate’s monthly report, the monthly activity reports of the four parishes (Sydney’s Holy Resurrection and 

Holy Trinity Churches, Melbourne St Mary’s Church and New Zealand’s St Gregory the Illuminator Church), as well 
as the Diocese’s financial and Properties committee reports. 
 

Sunday 26 September – On the Feast of the Holy 

Cross of Varague, Reverend Father Avetis Hambar-

dzumyan celebrated Holy Mass and delivered the 

day’s relevant sermon at the Holy Resurrection 
Church. Following Holy Mass, coinciding with the 

Feast of St Kevork the Warrior Captain, Archbishop 

Haigazoun Najarian congratulated all who bear the 
name Kevork and George, encouraging all Armenian 

parents to name their children after our giants of faith, 

our saints, with the hope that the saints’ blessings 

permeate their lives; He announced the directive of 
His Holiness Karekin II, that at noon on Monday 27 

September, a requiem service would be held for the 

eternal repose of all Armenian heroes who were 
martyred during the Artsakh war, 27

th
 of September marking the date the 44-day war commenced. 

On the Feast of St Kevork the Warrior Captain, Paros editorial congratulates all who bear the names Kevork, Kevo, 

Kevig, George and Georgig. 
 

Monday 27 September – In accordance with the directive of the Holy See of Etchmiadzin, on the first anniversary of 
the second Artsakh war, a requiem service was held in the Holy See, and all dioceses around the globe, raising prayers 

for the eternal repose of the Armenian martyrs of the 44-day war. 

Archbishop Najarian presided over the service, with the parish priests and deacons participating. The Permanent 

Representative of the Republic of Nagorno Karabakh to Australia, Mr Kaylar Michaelian was present also. 
Following Holy Mass, Archbishop Haigazoun delivered his pertinent and moving sermon. 

“One year on, we are gathered, to pay our respects to the memory of the deceased, who have secured their eternity, 

and will live perpetually in the hearts of the children of the Armenian people. They, in the early stages of their lives, 
fell, for the freedom of their nation, not to take what belongs to their neighbour, but to protect what is theirs. They 

have gone, to be united with all the generations before them, who shed their blood for Armenia. The voice of their 

blood echoes, for freedom and justice. That day will come, when David of Sassoun and the Lightning Sword will 

bring justice to Armenia. 
We believe 30 years ago, justice prevailed with the shedding of blood. However, the enemy is diligent and prepared to 

shed blood, to slaughter, to snatch, when he feels powerful. We believe in eternity, and we do not have the right to 

despair. Yes, we have dropped to our knees, but to pray, we are on our knees to honour the memory of those, who 
have shed their blood for us to live free. We do not have the right to accept defeat or hopelessness, we have work to 

do. We are to bring our forces together, united, with purpose, patience, unity, hand in hand, to reclaim what we have 

lost. 
Justice is not just words, it is land, it is relics, it is the gift from Heaven, it is the land of Armenia. However, justice 

takes effort and hard work, it demands sacrifice. If our heroes gave their lives, we explain it as martyrdom” asserted 

Archbishop Najarian. 

And in conclusion, Archbishop raised his prayer to God, 
pleading the Father accept the souls of the martyrs into 

His glorious presence, and asking that He grant us 

righteous, humble hearts so we may be empowered, wipe 
the tears from our weary eyes, restored with courage and 

vigour, so that we may stand strong, as the Babig and 

Mamig - their bodies not visible, they are gathered to the 

earth, merged into the earth, where they come from. This 
is our understanding, that no force can steal our vision or 

rights. As long as our hope does not diminish, our dream 

will become a reality sooner or later. 
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Wednesday 29 September – As part of the monthly online 
lecture series organised by the Diocese, Archbishop Najarian 

presented Part Three of his lecture on the topic titled, “ The 

Armenian Church in Solidarity With Armenian Statehood ”, with 
an audience of 40 participants. At the end of the lecture, 

questions were posed by the participants, which the Archbishop 

responded with great knowledge and thorough explanations. The 

lecture in its entirety can be read in this issue of Paros on page 6 
in the Armenian section. Paros editorial expresses its appreciation 

to Archbishop Najarian for this beneficial series of lectures, in 

which he expressed the support of the Armenian Church in the 
Armenian statehood, in various historical regions, at the cost of 

sacrifices and martyrs.  

The next lecture will be presented bilingually by Dr Hrayr 
Jebejian on 27 October. Dr Jebejian resides in Cyprus.  

 

Thursday 30 September – Archbishop Najarian participated in the extraordinary online AMEC 

meeting. The Heads of the Middle Eastern churches discussed the measures that will be taken by the 
churches after the lifting of the restrictions imposed due to Covid virus. The church leaders will issue a 

statement after October 11. This date has been announced by the state government as the initial date for 

easing restrictions. AMEC also expressed its congratulations to Very Reverend Father Parsegh 
Soussanian on the occasion of enthronement of the newly elected Patriarch-Catholicos of the Armenian 

Catholic Church of Cilicia Raphaël Bedros XXI Minassian, wishing him abounding years ahead. 
 
 

 

 

 

 

 

Congratulations on the Birth of Hamazkine’s Newsletter 
 

We are delighted to welcome the launch of “Hamazkaine” Australia’s online 

newsletter, the first issue of which was published bilingually in the early September 

2021.  
Comprised of 28 colourful and beautifully designed 

pages, the attractive publication provides an overview 

of Hamazkaine Australia's 60-year-old diverse 

educational and cultural activities, as well as 
information on events to be organised in the near 

future.  

We extend our congratulations on this 
essential initiative. We learn from the 

newspaper's editorial that it will be 

published periodicly. It is our sincere 
hope that it may be published on a 

more regular monthly basis and finds 

its place in Armenian homes, spreading the 

light of Armenian culture from within. 
Our very best wishes to the Hamazkaine Newsletter. 

  

Paros Editor  
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COMMUNIQUÉ 
 

The conference on International Religious Freedom and Peace, convened at the Mother See of Holy Etchmiadzin 

in Armenia on 9-10 September 2021, bringing a special focus to the promotion of freedom of religion and 

preservation of spiritual, cultural and historical heritage. 

Meeting in Holy Etchmiadzin, under the patronage of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos 

of All Armenians, and with the presence and testimonies of representatives of the Government of 

Artsakh/Nagorno-Karabakh Republic, we conference participants from the worldwide Christian community were 

deeply moved and inspired by the history of the Armenian people, the first nation to adopt the Christian faith as 

the State religion, their survival despite the crime of genocide perpetrated by the Ottoman Empire in early fourth 

century, the horrors of the 2020 war in Nagorno-Karabakh and other ills in the course of history. The Armenian 

people continued resilience and faithfulness to their faith and culture deserved further appreciation by the 

Christian world. 

We reaffirm the principles of the right to freedom of religion or belief, as articulated in the Universal Declaration 

of Human Rights and subsequent international and regional human rights treaties. We claim this right, equally, 

for all people, of any faith or none, and regardless of nation, history or political circumstances – including for 

those Armenian prisoners of war still illegally held in captivity by Azerbaijan, for whose swift release and 

repatriation we appeal and pray, and for the people of Artsakh/Nagorno Karabakh whose rights to free and 

peaceful assembly and association necessarily implicate the sacred character of human life.  

We stress the critical importance of the protection of holy sites, places of worship and religious heritage for the 

effective realization of religious freedom, and for the promotion and preservation of peaceful relations among 

nations and communities. Protecting places of worship and safeguarding free access to them is essential for 

guaranteeing the exercise of religious freedom.  

Moreover, holy sites, places of worship and items of religious heritage are representative of the deepest identities 

of people and communities of faith. Precisely for this reason, in situations of conflict they are often deliberately 

targeted in order to inflict maximum collective trauma on a particular community. Any attack on any religious 

community, whether on individuals who are members of that community or on places related to that 

community, is an attack on religious freedom in general, and therefore an attack on all religious communities. 

And because religious buildings and sites are bearers of religious identity, damaging a place of worship is an act of 

real violence against the personal and collective religious identity of believers, wounding their identities and 

memories. 

On the other hand, by caring for the physical integrity of holy sites and places of worship, we uphold the human 

dignity of those who hold them dear, and, when we cooperate among nations, governments and communities of 

faith to protect religious heritage, a transformative message of healing and togetherness is conveyed. 

We therefore join in endorsing the Universal Code of Conduct on Holy Sites, and in particular the following 

provisions and stipulations: 

• Holy sites shall be preserved for present and future generations, with dignity, integrity and respect for their 

name and confessional identity. They shall be preserved both as sites of religious significance, and as historical, 

cultural and ecological legacies of their communities and of humankind. They shall not be desecrated or 

damaged, nor shall religious communities be forcibly deprived of their holy sites; and  

 Conference : International Religious Freedom and Peace 

Mother See of Holy Etchmiadzin, Armenia 

9-10 September 2021  
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• …all parties shall promote the preservation of holy sites, acknowledge the significance of holy sites of others as 

places of worship and sites of identity, respect the sensitivities of others with regard to these sites, and stress their 

spiritual value rather than any strategic, territorial or military significance. The attachment of a group to its holy 

site shall not be denied. 

We also acknowledge and affirm relevant provisions of the UN Plan of Action to Safeguard Religious Sites; the 

UN Plan of Action for religious leaders and actors to prevent incitement to violence that could lead to atrocity 

crimes; the World Heritage Convention; and the Statement on the protection of religious properties within the 

framework of the World Heritage Convention. 

With regard to the situation in Artsakh/Nagorno-Karabakh following the conflict in 2020, perpetrated by 

Azerbaijan and supported by its allies, we are deeply alarmed by the many reports of destruction, damage and 

desecration of Armenian religious and cultural heritage in areas now under Azerbaijani control. Our concern is 

greatly amplified by the well-substantiated reports of the systematic erasure of Armenian historical sites of world 

heritage significance in Djulfa, Nakhichevan, and elsewhere in Azerbaijan. 

We therefore: 

- Call on the Government of Azerbaijan to allow immediate and unimpeded international access to the areas of 

Artsakh/Nagorno-Karabakh which have recently come under Azerbaijan’s control, as well as to relevant sites in 

Nakhichevan and elsewhere in Azerbaijan, for the purpose of independent assessment and monitoring missions. 

- Urge UNESCO to make an assessment mission to these areas an urgent priority. 

- Encourage proactive and regular engagement in dialogue and cooperation, and vocal and active solidarity when 

religious sites and worshippers from other religions and faiths are targeted.  

- Appeal for solidarity and action from all members of the international community to assure Armenian people 

and communities of the same rights to which all are entitled as a matter of international law and moral 

responsibility, including the rights to life, to freedom of religion or belief, to cultural expression, and to self-

determination. 

- Express our deep Christian solidarity, and the solidarity of the global ecumenical fellowship with the Armenian 

Church and people in their lives, ministries and witness to the world. 

- Pledge to continue to work together in the development and implementation of a more detailed action plan to 

address the issues and concerns raised during these days together in Holy Etchmiadzin. 

 

10 September 2021 

Organizing committee 

 

 

  



 

 - 32 - 

Parish 

News 

 

 

Auckland, New Zealand 
 

Sunday 19 September – The third Sunday of the month, the Auckland Armenian 
community gathered in the allocated Meadowood Council hall. Due to the strict and 

cruel conditions caused by the Coronavirus face to face contact and gatherings were 

deemed impossible, the children were prevented from taking part in their Armenian 

language classes, similarly the seniors from enjoying their backgammon, ping-pong 
and chess competitions together. Auckland found itself in Level 4 restrictions from 

18 August to the present day. The committee of the New Zealand Armenian Society devised a way to alleviate the 

community’s isolation by engaging them in an online event.  
 

They planned the screening of French-Armenian director Levon Minasyan’s film "Le Piano". And because the day 

was close to the 30th anniversary of 
Armenia's independence, before the 

commencement of the film, host 

Arevik Stepanian-Ford presented the 

video of the reading of the 1991 
Declaration of Independence in the 

Parliament of the Republic of 

Armenia, which among others who 
attended, was the late Vazgen I 

Catholicos of All Armenians of 

blessed memory . "Our Homeland" 
(Mer Hayrenik) sounded for the first 

time since the first loss of 

independence in 1920 and the Red, 

Blue and Orange tricolor flag was 
raised. The hearts of the spectators 

were filled with joy. 

 
The film was then presented, lasting only 27 minutes, however with deep meaning. 

Professors Maria Armoudian and Ruben Azizian, as well as Hagop Yeldezian, Dr 

Zaven Panossian, Hedy Ovanesoff, Ara Kassabian, and Nishan Basmajian, 

conveyed their personal expressions with commendations, suggestions, and 
comments, reaffirming the principle that it is the responsibility of every 

Armenian, whichever corner they find themselves in the world, to fulfil their 

duty for the benefit of the Homeland, including the organisation of events 
such as this, which is an expression of concern for our culture and our 

national-ecclesiastical values.  

 
The participants happily left the online gathering, which lasted more 

than an hour, deciding to continue to work together to spread our 

culture. There were proposals to organise an Armenian Film Festival, 

which the board members promised to diligently work towards. 
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        Interview with Mrs Armine Hagopian 

                    Gold Coast - Queensland 

 

 

 

 

Paros  (P)  -  Hello Mrs. Armine. It has been some time since we 

read your articles about Queensland’s Armenian community in 

Paros. But before talking about the community, could you please 

reintroduce yourself to our readers? 

Armine (AH) - Hi. Thank you for this opportunity. We are an 

Armenian-Aussie/ Kiwi couple, currently residing on the Gold 

Coast. I’m originally from Yerevan, Armenia. After marrying Len, 

we moved to Thailand and then Australia. Len is an activist for 

human rights, especially genocide recognition. Len previously 

worked for the United Nations, but was told he could not support 

Armenia in his private time; so he resigned.  

Len supports Armenia in a variety of fields and is the author of 

several initiatives, including the novel “Origins:Discovery” to tell 

the world about Armenian history, and AKD (Artarootyoon, 

Kenootha, Dikaiosýni), which was launched by the Armenian 

National Committee of Australia as the Joint Justice Initiative in 

February 2020. Currently Len is advising the Armenian and Singaporean Governments on aviation matters, but 

most of our time is spent project managing the construction of our lodge in A from 18,000km, before our move to 

Armenia. We’re also initiators of the Adopt-a-Village project (AAV). I mainly support Len with translations, 

management and communication between the Diaspora and Armenia. 

 

(P)  -  What is the situation with the Queensland Armenian community? Surely Covid had a negative impact on 

your community? Are you in touch with each other? Please talk a bit about community life. 

(AH) - I’m an active member of the Queensland Armenian Community. With the other members of the 

Organisational Committee here we organise gatherings, meetings, commemorations and celebration events. 

Unfortunately, during the past 18 months our community’s activity was affected by Covid-19. We had a few 

gatherings during the 2020 Artsakh war, when we conducted fundraising events online or in person in order to 

help Artsakh.  

We’ve managed to get together face-to-face recently just to spend time with each other. Most communication 

still remains online. The community has grown with three baby boys being born this year, two of whom are 

twins and also some new Armenians joining the community. 

 

(P)  -  Before this you had a chance to give Paros  

readers information about Adopt-a-Village(AAV).  

Could you please remind us about it and what success you have? 

(AH) - The aim of the AAV project is to connect the Diaspora with Armenian villages in a systematic 

way without a middle person, to assist villages in agriculture, IT, education, sport and services. The final  

aim is that no village is left alone, with every village having a mentor. We have AAV mentoring ongoing in 

Vayots Dzor, Shirak and Ararat regions so far, and we hope for more after we arrive in Armenia early next year. 
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(P)  -  We’ve learnt about a new project for Armenia that your husband Len Wicks initiated. Could you please tell 

us what this project is? 

(AH) - Yes, we’re happy to announce our new AAV project: the Areni Open Air Cultural Museum. With the 

recent war and constant threats from Azerbaijan and Turkey  (and also taking into account the centuries old 

attemp to eliminate us and erase our culture and history), it became vital to preserve our culture, to pass it on to 

forthcoming generations and highlight our heritage to the other nations.  

To achieve this, we’re building the Cultural Museum in Areni, where the most important facets of the Armenian 

culture will be showcased to visitors in one place. The Museum will be built as a century old village, where each 

house will represent one craft. We’ve already purchased the land for the museum and started the construction of 

the Armenian Kitchen, a building that highlights our cuisine.  

 

(P) - By what means will you complete these two curious projects? 

(AH) - For AAV, the villagers introduce or the Diaspora initiates a project and finances it, if it’s a monetary 

project (not all are monetary projects – for example, remote learning of skills).  

As for the Museum, our family is financing about 35% of the project’s cost. However, we cannot do this alone and 

we need the support of Armenians and Friends of Armenia. This is why I’d like to ask Paros readers to please 

consider following the link for the fundraiser, donating and sharing the information with your friends and 

family.  

As an appreciation for supporting the 

Museum, we’re organising a 

competition, and the lucky winner will 

get a chance to have a great holiday in 

Armenia worth AUD8,000. This will 

include up to seven days’ stay at Areni 

Lodge’s 100 sq. m. presidential suite. 

Also included are meals, a choice of 

tours, a case of local wine and two 

adult air tickets, if we reach a 

minimum fundraising goal.  

I would like to stress that we’re not 

alone and foreigners like Len care 

about us and our homeland. So far, 

we’ve received about 88% of our 

donations for the Museum from non-

Armenians... I’d like to encourage my fellow Armenians to support this project more actively if we’re keen on 

preserving our precious Armenian culture and history. The GoFundMe link (https://gofund.me/4c648db1) 

provides more details  and shold Paros readers have any questions, please don’t hesitate to ask. Our contact details 

can be provided quite readily, if you don’t mind doing so via the Diocesan office. 

 

(P) - No inconvenience at all. Finally, what message do you have for our readers? 

(AH) - In these difficult days for the world and especially Armenia, I’d like to ask everyone to please put aside 

their political views when it comes to our homeland, as the people have spoken, and now we need to concentrate 

on building our homeland. I urge you to keep your connection with Armenia. If you can move to Armenia, to 

rural Armenia, to help build the country from the inside bringing a new mentality and skills, then this is the most 

important gift any Armenian could give. If you can’t move, then please support as much as you can from 

wherever you are. Our family is moving, so who is the next? Stay safe everyone.  

Interview conducted by Nishan Basmajian 

https://gofund.me/4c648db1
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Friends of the Diocese 
 

Archbishop Haigazoun Najarian 

Mr & Mrs Sarkis & Alice Der Bedrossian 

Mr & Mrs Kevork & Marina Tchaprazian 

Dr & Mrs Artin & Maro Jebejian 

Mr & Mrs Avo & Jackie Tevanian 

Mr & Mrs John & Taleen Marcarian 

Mr & Mrs Stepan & Hilda Kerkyasharian 

Holy Resurrection Church 

Mr Henry John 

 

Dr & Mrs Garo & Laura Artinian 

Messrs Hratch & Zohrab Keverian  

Mr & Mrs Hayrig & Hanriet Andriasian 

Mr & Mrs Aris & Anahid Evanian 

 

Mr & Mrs Diran & Virginia Vahratian 

Mrs Ello Meguerditchian,  

Alexander & Robert Yaghljian Family 

Mr & Mrs Hagop & Asdghig Alajajian 

Mr & Mrs Armen & Karine Baghdasarayan 

Mr & Mrs Michael & Helen Carapiet 

Mr & Mrs Hagop & Salpy Yeldezian 

Mr Shahen Davityan 

 

Dr & Mrs Assadour & Gracy Ekmejian 

Mr & Mrs Jack & Sirvart Elmassian 

Mr & Mrs Vicken & Arsho Kalloghlian 

Mr & Mrs Zaven & Marianne Yaghljian 

Mr & Mrs Hagop & Arax Kiujian 

Mr & Mrs Gevik & Shoghik Avetian 

Mr & Mrs Hovig & Mirna Barsoumian 

Mrs Maro Sarkissian 

& 

Our Anonymous Donor Friends 

 
 

Thank You to  

Dr  & Mrs Artin & Maro Jebejian 

for their ongoing support & sponsorship 
 

To become a Friend of the Diocese  

or discuss sponsorship please contact  

Mrs Laura Artinian on 0409049304 
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