
Հայ Աւետ. Համաշխարհային Խորհուրդը իր Լիանիստ Ժողովը 

 Գումարեց Նիւ Ճըրզիի մէջ՝ Հոկտեմբեր 20-21, 2022-ին 
 
 Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը իր լիանիստ ժողովը գումարեց Հոկտեմբեր 

20-21, 2022-ին, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան կեդրոնատեղիին մէջ, Փըրամըս, 

Նիւ Ճըրզի, ԱՄՆ: 

       Ոտքի ձախէն աջ՝ Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան, Վեր. Յովհաննէս Յովսէփյան, Վեր. Դոկտ. Փօլ  Հայտոսթեան, 

       Վեր. Հենրիկ Շահնազարեան, Վեր. Սամուէլ Ալպարեան, Վեր. Դոկտ. Րընէ Լեւոնեան, Վեր. Ալպերթ 

       Փայտյան:   Նստած ձախէն աջ՝   Տիկ. Ճոյս Փիլիպոսեան Սթայն, Դոկտ. Նազարէթ Տարագճեան, Տիար 

       Զաւէն Խանճեան, Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան, Վեր. Յովէլ Միքայէլեան, Վեր. Դոկտ. Յարութիւն 

       Սելիմեան:  

 

 Դիւանի անդամներուն եւ եկեղեցական Միութեանց ու բարեգործական կազմակերպութեանց 

գրաւոր եւ բերանացի տեղեկագիրները ներկայացուելէն յետոյ, ժողովը քննեց օրակարգի նիւթերը եւ 

համապատասխան որոշումներ ներկայացուց եկեղեցական Միութիւններուն, ինչպէս նաեւ 

Հայաստանի, Արցախի եւ Արտերկրի հայութիւնը յուզող հարցերու գծով: 

 

 Օրակարգի անցեալ եւ ներկայ նիւթերու սերտողութիւններէն ետք եղան հետեւեալ որոշումները.- 

  

1. Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին (ԵՀԽ) անդամակցելու հարցը: Մեր հինգ 

Եկեղեցական Միութիւններէն միայն Մերձ. Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւնը անդամ է 

ԵՀԽ-ի: Սկզբունքով մեր եկեղեցական Միութիւններու մեծամասնութիւնը համաձայն է 

անդամակ:ցութեան: Որոշուեցաւ որ ՀԱՀԽ-ի պատկանող այն եկեղեցական Միութիւնները, որ կը 
փափաքին անդամակցիլ, Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդին, անջատաբար իրենց դիմումը 
ընելու են: 

 

2. Հայ Աւետարանական Արխիւներու Թուայնացում: Հայ Աւետ. արխիւներու թուայնացումի 

պատասխանատու Վեր. Վիգէն Չոլաքեանի տեղեկագիրը իբրեւ թուայնացումի առաջին հանգրուան՝ 



շնորհակալութեամբ ընդունուեցաւ: Որոշուեցաւ յառաջիկայ երկրորդ հանգրուանին համար $50,000 
(տոլար) յատկացնել այն պայմանով որ Խորհուրդի եօթը Միութիւն/կազմակերպութիւնները  
հաւասարապէս բաժնեկցին այս յատկացուելիք ծախսը: 
 

3. Վերարժեւորում 175-ամեակի Տօնակատարութեանց ի Հայաստան: Խորհուրդը իր գնահատանքը 

յայտնեց Յոբելենական Կարգադրիչ Յանձնախումբին եւ անոր ատենապետ Զաւէն Խանճեանին այն 

բոլոր միջոցառումներուն համար որ տեղի ունեցան Մայր Հայրենիքի մէջ Յուլիս 1-7, 2022 թուականին: 

Խորհուրդը նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետ. Միութեան 

Ժառանգութեան Յանձնախումբին՝ Յուշամատեանը անգլերէն լեզուով լոյս ընծայելու 

նախաձեռնութեան համար, ինչպէս նաեւ զայն խմբագրող/համադրող Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. 

Թութիկեանին: 

 

 Այս առիթով, խորհրդակցութեան նիւթ դարձան հովուական ծառայութեան նշանակութիւնն ու 

կոչումի գիտակցութիւնը ինչպէս նաեւ քրիստոնէական դաստիարակութեան այժմէական եւ կենսական 

դերը: Նիւթ եղան նաեւ այլ կարեւոր նիւթեր եւ հարցեր, որոնք արծարծուեցան 175-ամեայ 

համագումարի առիթով:  

 

 Որոշուեցաւ նշանակել ութը անդամներէ բաղկացած մասնաւոր յանձնաժողով մը ՀԱՀԽ-ը կազմող 
եօթը Միութիւններու ներկայացուցիչներէն ներարեալ Խորհուրդի Գործադիր Տնօրէնին, 
գլխաւորութեամբ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտոսթեանի՝ սերտելու վերոյիշեալ նիւթերը եւ իր որոշումը 
հաղորդելու ՀԱՀԽ-ին: 
 

4. Միացեալ Հայ Աւետարանական Հեղինակութեան հարց: Խորհուրդը սերտեց Վեր. Մկրտիչ 

Գարակէօզեանի տեղեկագիրը այս հարցի մասին, որ էապէս առաջարկ մըն է նոր սահմադրութեան եւ 

ներքին կանոնագրի մը: Խորհուրդը իր գնահատանքը յայտնեց Վեր. Գարակէօզեանի կատարած 
աշխատանքին համար, եւ որոշեց առ այժմ պահել իր ներկայ Սահմանադրութիւնն ու ներքին 
կանոնագիրը այնպէս ինչպէս որ են: 

 

5. Առաջարկ Հայ Աւետ. Հովիւներու Գնահատանքի Կիրակիին թուականը փոխելու: Ժամանակէ մը 

ի վեր Հայ Աւետ. ՀովիւներուԳնահատանքի օր կը նշուի Հոկտեմբեր ամսուան երկրորդ Կիրակին: 

Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութեան կողմէ առաջարկուեցաւ այդ թուականը 

փոխել, որովհետեւ այդ Կիրակին Սուրբ Թարգմանչաց տօնն է: Առաջարկը սերտուեցաւ եւ 

ընդունուեցաւ նոր թուական մը հաստատելու: Ժողովը նկատի առաւ որ Հոկտեմբեր ամսուան չորս 

Կիրակիները նուիրուած են մասնաւոր տօներու կամ առիթներու (առաջին կիրակին՝ Համաշխարհային 

հաղորդութեան օր է, երկրորդ Կիրակին՝ Թանգմանչաց տօն, երրորդ Կիրակին՝ Աւետարանչականի 

Տարեկան համաժողովի Կիրակի, վերջին Կիրակին՝ Բարեկարգութեան Կիրակի:  

 Որոշուեցաւ Հայ Աւետ. Հովիւներու Գնահատանքի Կիրակին փոխել Հոկտեմբերի երկրորդ 
Կիրակիէն՝ Հոկտեմբերի վերջին Կիրակիին (Հոկտեմբեր ամիսը երբեմն հինգ Կիրակիներ ունի), որ 
Բողոքական Բարեկարգութեան Կիրակի է: Կ'ակնկալուի որ իւրաքանչիւր Հայ Աւետ. Եկեղեցի այդ 
Կիրակի անդրադառնայ ոչ միայն իր հոգեւոր ժառանգութեան, այլ նաեւ իր գնահատանքը յայտնէ իր 
անցեալ եւ ներկայ հովիւներու հոգեւոր ծառայութեան համար:  
 

6. Դիւանի Ընտրութիւն: Դիւանի ընտրութիւնը տեղի ունեցաւ հետեւեալ ձեւով.- Դոկտ. Նազարէթ 

Տարագճեան՝ Նախագահ, Վեր. Ալպերթ Փայտյան՝ Փոխ Նախագահ, Վեր. Դոկտ. Յարութիւն Սելիմեան՝ 

Ատենադպիր, Դոկտ. Նուրհան Հելվաճեան՝ Գանձապահ եւ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան՝ 

Գործադիր Տնօրէն: 

 

7. Փակման խօսք: Իր փակման խօսքին մէջ, Գործադիր Տնօրէն՝ Վեր. Թութիկեան, յանուն 

Խորհուրդին շնորհակալութիւն յայտնեց Խորհուրդի այն անդամներուն, որոնք իրենց շրջանը 



աւարտեցին, ինչպէս նաեւ Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան ՀԱՀԽ-ի Լիանիստ 

ժողովը հիւրընկալելուն համար: 

 

Ան նաեւ հակիրճ կերպով անդրադարձաւ ՀԱՀԽ-ի ներկայ իրավիճակին եւ ներկայացուց այն  

հաղորդագրութիւնը որ պիտի ղրկուի հայ մամուլին: Ժողովը վերջ գտաւ, Ուրբաթ, Հոկտեմբեր 21-ի յետ 

միջօրէի ժամը 1:00 ին Փառաբանութեան երգով եւ աղօթքով: 

 

Հաղորդագրութիւն Հայ Մամուլին 

 

 Ընթացիկ տարուան, 2022 տարեշրջանին, Հայաստանի մէջ Յուլիս 1-էն Յուլիս 7 թուականին տեղի 

ունեցած՝ Հայց. Աւետարանական Եկեղեցւոյ 175-ամեայ տօնակատարութիւնները վերատեսութեան 

առարկայ դարձան եւ Խորհուրդը իր խոր գնահատանքը յայտնեց զանոնք ծրագրող եւ ի գործ դնող 

վարիչ յանձնախումբին: 

 

 Ութը անդամներէ բաղկացած յանձնաժողով մը նշանակուեցաւ սերտելու 175-ամեակի 

համաժողովէն բխած նիւթերն ու հարցերը եւ իր որոշումները յանձնելու ՀԱՀԽ-ի գործադիր 

յանձնախումբին 2023-ի տեղի ունենալիք ժողովին:  

 

 Խորհուրդը իր յարգանքի տուրքը ընծայեց Սեպտեմբեր 12, 2022-ին Հայաստանի հարաւային 

քաղաքներու մէջ՝ Ազերի յարձակումի զոհ դարձած հայորդիներուն: Ապա, ժողովը դատապարտեց 

Ատրպէյճանի նախայարձակ զինեալ գործողութիւնները եւ շարունակական յարձակումներն ու 

սպառնալիքները, որոնք բացայայտ քայլեր են Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխանութեան եւ 

ապահովութեան դէմ: 

 

 Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը իր ամբողջական եւ անվերապահ 

զօրակցութիւնը կը յայտնէ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութիւններուն եւ հայոց բանակին: Ան 

նաեւ կոչ կ'ուղղէ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան եւ միջազգային հանրութեան որպէս զի 

անմիջապէս կասեցնէն Ատրպէյճանի ոտնձգութիւնները: 

 

 Խորհուրդը նաեւ քննարկեց Միջին Արեւելքի Սուրիոյ, Իրաքի եւ յատկապէս Լիբանանի հայ 

գաղութներուն իրավիճակը: Իր գնահատանքը յայտնեց Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական 

Եկեղեցիներու Միութեան, որ ի հեճուկս այդ շրջանի քաղաքական բարդ կացութեան եւ տնտեսական 

լուրջ տագնապին, կը շարունակէ իր դժուար բայց հաստատ երթը՝ յաղթահարելով բազմատեսակ 

մարտահրաւէրներ: Խորհուրդը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց ՀԱՀԽ-ի անդամ եկեղեցական քոյր 

Միութիւններուն եւ աւետարանչական կազմակերպութիւններուն, ինչպէս Յոյս Հայաստանի Համար, 

Ստեփան Փիլիպոսեան Հիմնարկութեան, եւ մասնաւորապէս Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական 

Ընկերակցութեան իրենց ցուցաբերած բարոյական եւ նիւթական աջակցութեան համար: Խորհուրդը 

նաեւ որոշեց շարունակել իր զօրակցութիւնը Միջին Արեւելքի հայ գաղութներուն այնքան ատեն որ 

օգնութեան կարիք կայ: 

 

 Ի տես ներկայ քաղաքական այն լարուած եւ լուրջ կացութեան եւ Հայաստանի եւ Արցախի 

հանրապետութիւններուն ինքնիշխանութեան եւ տարածքային ամբողջականութեան սպառնացող 

վտանգներուն, Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը կոչ կ'ուղղէ հայրենի եւ 

աշխարհասփիւռ հայութեան, որ մէկդի թողուն իրենց քաղաքական եւ գաղափարական 

տարբերութիւնները եւ միաբանութեան ոգիով ապացուցանեն մէկ ու միասնական ազգ ըլլալու 

հաւատամքը՝ ի սէր մեր հայրենիքի ազատութեան եւ ապահովութեան:    

 

  
            


