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կենտրոնը` Ս. Նշան վանք, Էնկյուրիի (Անկարա), կենտրոնը` Ս. Աստվածածին կամ
Կարմիր վանք, Բուրսա (Պրուսա) – Քյոթահյա (Կուտինա) –Գարամանի, կենտրոնը`
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Պոլսում գործել են Ս. Սարգիս, Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիները, լատինադա
վան Ս. Նիկողայոս եկեղեցու մի մասը, որը հատկացվել էր հայածես արարողու
թյունների համար: Պոլսո պատրիարքության հիմն ադրումից հետո՝ արդեն 17-րդ
դարի սկզբին, նրան էին պատկանում Օսմանյան կայսրության տարածքում գոյու
թյուն ունեցող բոլոր առաքելական եկեղեցիները: 1900-ականների սկզբին պատրի
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քենդերունում, Քըրըքհանում և Վաքըֆլը գյուղում: Պատրիարքության ուղղակի
կամ անուղղակի տնօրինության տակ են նաև բազմաթիվ այլ հաստատություններ1:
Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքներն օժտված են ընդարձակ կրոնական և աշ
խարհական մասնակի իրավունքներով, նրանք տնօրինել են Թուրքիայի վարչա
կան իրավասության ներքո գտնվող հայության կրթությունն ու լուսավորությունը,
տպագրության գործը, բարեգործական և մշակութային հաստատությունները, պե
տության և համայնքի օգտին հավաքել մասնակի հարկեր2: Օսմանյան կայսրության
*

Նյութը գրվել է նախքան Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի մահը (08.03.2019) (Խմբ.):

1

Տես՝ Սիմավորյան Ա., Սփյուռքի դավանանքային հատվածների խնդիրները և հնարավո
րությունները, Երևան, 2011, էջ 8–9։
Տես՝ նույն տեղում, էջ 20։
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սահմանների ընդարձակմանն ու զորացմանը զուգահեռ՝ ընդարձակվել են նաև
Պատրիարքության իրավասության աշխարհագրական սահմանները, բարձրացել
է նրա դերն ու հեղինակությունը, քանի որ պետության տարածքում բնակվող հա
յության պաշտոնական ներկայացուցիչ է ճանաչվել Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքը:
17-րդ դարի սկզբին պատրիարքության իշխանությունը տարածվել է օսմա
նյան տիրակալության բոլոր հայաբնակ շրջանների վրա: Սսի կաթողիկոսարանը,
Աղթամարի կաթողիկոսությունը, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը իրենց
առաջնորդության իրավունքը զիջել են Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքին: Որոշ ժամա
նակաշրջան փորձ է արվել ինքնիշխան դիրք գրավել նաեւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի
նկատմամբ, սակայն դա չի իրագործվել, և Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիար
քությունն օրինաչափորեն ընդունել է Մայր Աթոռի գերագահությունը: Օսմանյան
շրջանի վերջին Հայոց պատրիարքը` Զավեն Տեր-Եղիայանը, որը բավական աշ
խույժ գործունեություն է վարել հատկապես 1918-1922 թվականներին, քեմալական
իշխանությունների պարտադրանքով ստիպված էր լքելու Թուրքիան 1922-ին: Դրա
նից հետո մինչեւ 1927 թ. Պոլսո Հայոց պատրիարքի գահը թափուր է մնացել, և 19231927 թթ. այն վարել է տեղապահ ընտրված Գևորգ եպիսկոպոս Ասլանյանը3:
Թուրքիայի Հանրապետությունում առաջին անգամ Հայոց պատրիարքի
ընտրություններ տեղի են ունեցել 1927-ին, և պատրիարք է ընտրվել Մեսրոպ Նա
րոյանը (1927–1944): Նրա մահից հետո պատրիարքական գահը կրկին թափուր է
մնում, և Գևորգ եպիսկոպոս Ասլանյանը երկրորդ անգամ է դառնում տեղապահ
(1944 –1950 թթ.): Միայն 1950-ի վերջին, երբ անց են կացվում պատրիարքի ընտրու
թյուններ, ընտրվում է Գարեգին արքեպիսկոպոս Խաչատուրյանը, որն այդ ժամա
նակ Լատինական Ամերիկայի Հայոց հոգևոր առաջնորդն էր: 1951-ին վերադառ
նալով Թուրքիա` նա ստանձնում է պատրիարքի պարտականությունները: 1961-ին
Խաչատուրյանի մահից հետո պատրիարք է ընտրվում Շնորհք արքեպիսկոպոս
Գալուստյանը, որն այդ աթոռի ամենաերկարակյաց գահակալներից էր (1961–
1990 թթ.): Նրա ջանքերով համայնքային կյանքում նկատվում է աշխուժություն, աշ
խատանքներ են տարվում գավառահայության վիճակի բարելավման համար:
1990-ին Շնորհք պատրիարքի մահից հետո Պոլսո Հայոց 83-րդ պատրիարք
է ընտրվում Գարեգին արքեպիսկոպոս Քազանջյանը (1990–1998 թթ.), իսկ վերջի
նիս մահից հետո՝ 1998-ին, պատրիարք է ընտրվում Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մու
թաֆյանը4:
Պատրիարքները երկար ժամանակ ընտրվել են համայնքի կողմից: Պատրի
արքարանը վերահսկելու թուրքական պետության ջանքերն ավելի պարբերական
դարձան 1960-ի ռազմական հեղաշրջումից հետո: 1961-ին նախարարների խորհուր
դը որոշում ընդունեց, ըստ որի՝ պատրիարքի ընտրությունները պետք է անցկացվե
ին այն օրը և այն վայրում, որ կընտրեր Ստամբուլի նահանգապետարանը: Դրանից
հետո յուրաքանչյուր կառավարություն տարբեր մեթոդներով փորձել է վերահսկել
այդ ընտրությունները:
2007-ին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը ճանապարհ հարթեց,
որպեսզի իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցությունն իրականացնի
3
4

Տես՝ Գաբրիելյան Հ., Թուրքիայի ներքին քաղաքականությունը, Երևան, 2015, էջ 5 –7։
Տես՝ Մելքոնյան Ռ., Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմություն, Երևան, 2010, էջ
104–105։
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հայկական ընտրություններին երբևէ ամենակոպիտ միջամտությունը: Այդ տարի
Ն. Ա. Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարքը, որն ընտրվել էր 1998-ին, հիվանդացավ: Նրա հի
շողությունն ու մտավոր ունակությունները մեծապես վնասված էին, և նա չէր կարո
ղանում կատարել իր պարտականությունները: Մեսրոպի անաշխատունակության
պայմաններում իրադրությունից դուրս գալու հարցի շուրջ պատրիարքարանում եր
կու հակադիր տեսակետ ծագեց: Փոխզիջում փնտրելու փոխարեն՝ երկու կողմերն
իրենց հայցերը ներկայացրին ներքին գործերի նախարարություն: Թաղականների
խորհուրդը, որը համարվում է պատրիարքարանի «քաղաքացիական թևը» խնդրեց
տալ նոր պատրիարքի ընտրության թույլտվություն: Հոգևոր խորհուրդը՝ հոգևորա
կանների մի խումբ, նախարարությանը խնդրեց հավանություն տալ աթոռակից
պատրիարքի ընտրությանը: Նախարարության որոշումն անսպասելի էր երկու կող
մերի համար էլ: Որոշման համաձայն՝ քանի որ գործող պատրիարքը դեռ ողջ էր,
չէր կարող ընտրվել ո՛չ նոր պատրիարք, ո՛չ էլ՝ աթոռակից պատրիարք: Փոխարենը՝
պետք է ընտրվեր պատրիարքի տեղապահ: Այդպիսով, ստեղծվեց «պատրիարքա
կան փոխանորդ» պաշտոնը, որն աննախադեպ էր Հայոց եկեղեցու պատմության
և ավանդույթների տեսանկյունից5:
Գաղտ
նիք չէ, որ այ
սօր պոլ
սա
հայ հա
մայն
քը կանգ
նել է մի շարք լուրջ
խնդիրների առջև, և պատրիարքի փաստացի բացակայության պայմաններում
այդ խնդիրները լուծում չստանալով՝ է՛լ ավելի են սրվում: Մութաֆյան պատրիար
քի անգործունյա վիճակը ստիպեց պատրիարքությանն ու համայնքին՝ ելքի ուղի
ներ փնտրել ստեղծված վիճակից: Հիմք ընդունելով Հայ Առաքելական եկեղեցու
ներքին կանոնադրական որոշակի նորմեր` որոշում կայացվեց անցկացնելու աթո
ռակից պատրիարքի ընտրություններ: Ըստ թուրքական օրենքների՝ պատրիարքի
ընտրության թույլտվություն է տալիս Ստամբուլի նահանգապետարանը, որն էլ, իր
հերթին, դա ստանում է ներքին գործերի նախարարությունից: Հայոց պատրիարքու
թյան անունից դիմում էր ներկայացվել Ստամբուլի նահանգապետարան` խնդրան
քով, որ թույլ տան աթոռակից պատրիարքի ընտրություններ անցկացնել, իսկ որոշ
ժամանակ անց համայնքի անդամն երից ձևավորված Նախաձեռնող խումբը, իր
հերթին, դիմել էր նահանգապետարան` խնդրելով պատրիարք ընտրելու թույլտ
վություն: Այսինքն` հայ համայնքի կողմից երկու տարբեր դիմումն եր են ներկայաց
վել, որոնցում կար մի կարևոր իրավական տարբերություն` ընտրել պատրիա՞րք,
թե՞ աթոռակից պատրիարք: Այս հարցը որոշակի խնդիրներ ի հայտ բերեց համայն
քում, և արդեն առկա տարաձայնություններն է՛լ ավելի խորացան, իսկ թուրքական
իշխանություններն այս իրավական անորոշությունը պատրվակ համարելով` ամիս
ներ շարունակ անպատասխան թողեցին երկու դիմումն էլ: Սկսված գործընթա
ցը ենթադրում էր նաև թեկնածուների առաջադրում: Ըստ Հայոց եկեղեցական ու
Թուրքիայի օրենքների՝ Հայ Առաքելական եկեղեցու միայն ութ բարձրաստիճան
հոգևորական իրավունք ունեին հավակնելու պատրիարքի աթոռին, որոնցից հին
գը հենց սկզբից հրաժարվեցին ընտրություններին մասնակցելուց: Մնացած երեքը`
Գուգարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանը, Գերմանիայի թեմի
առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեքչյանը եւ Պոլսի պատրիարքության Գե
րագույն հոգեւ որ խորհդի նախագահ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, հայտարա
րեցին, որ մասնակցելու են ընտրություններին6:
5
6

Տես՝ Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը, Երևան, 2009, էջ 154-155։
Տես՝ Մելքոնյան Ռ., Պոլսո հայոց պատրիարքության ներկա վիճակը (Ձեռնարկ), Երևան,
2016, էջ 8-10։
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Ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ թուրքական իշխանություններն անպայման մի
ջամտելու են այս խնդրին և փորձելու են պատրիարքի գահին տեսնել իրեն նա
խընտրած թեկնածուին, որը, շատերի կարծիքով, Թուրքիայի քաղաքացի Արամ
արքեպիսկոպոս Աթեշյանն էր: Սակայն քարոզարշավը հետաքրքիր ընթացք ունե
ցավ, և թեկնածուների այցերն ու հանդիպումն երը համայնքի հետ էապես փոխեցին
թուրքական իշխանությունների նախատեսած սցենարը:
Գարեգին և Սեպուհ սրբազաններն այցելեցին Ստամբուլ և համայնքի հետ
հետաքրքիր ու բազմամարդ հանդիպումն եր ունեցան: Հատկապես տպավորիչ
հանդիպումն եր ունեցավ Գուգարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ սրբազանը. արդյուն
քում` համայնքում լուրջ ոգևորություն առաջացավ, և կարելի է ասել, որ հենց հա
յաստանցի թեկնածուն էլ դարձավ ընտրությունների հավանական ֆավորիտը 7:
Հարկ է նկատել, որ համայնքային խնդիրները խորանում են նաև առկա
լճացած պայմանների հետևանքով, և ձևավորված ստատուս քվոյի պահպանումը
կարող է կործանարար լինել: Թուրքական իշխանություններին, իհարկե, ձեռն
տու չեն գործունյա հովվապետի ընտրությունն ու հայ համայնքի առողջացումը,
ուստի կանխատեսելի էր, որ նրանք ամեն ինչ անելու էին ճահճացած իրավիճա
կի պահպանման համար: Համայնքում աթոռակից պատրիարքի ընտրության հետ
կապված սպասողական վիճակն արդեն մի քանի ամիս շարունակվում էր, և մի
այն հունիսի 29-ին Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը Ստամբուլի նա
հանգապետարանի միջոցով, ի վերջո, պատասխանեց հայ համայնքի դիմումն ե
րին, որոնցում նշվում էր, որ իշխանությունները նպատակահարմար չեն գտնում ո՛չ
պատրիարքի, ո՛չ էլ աթոռակից պատրիարքի ընտրությունները, այլ թույլտվություն
են տալիս պատրիարքի տեղապահ ընտրելու համար8: Նկատենք, որ արդեն իսկ
կար պատրիարքի տեղապահ` ի դեմս Պոլսո աթոռի ամենատարեց հոգևորական
Շահան արքեպիսկոպոս Սվաճյանի, որը հիշյալ պատասխանից հետո անմիջապես
հրաժարական տվեց, և մի քանի ժամ անց պատրիարքության հոգեւ որ խորհուրդը
հապշտապ պատրիարքի տեղապահ ընտրեց Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանին:
Այս ամբողջ գործընթացն ապացուցում է, որ թուրքական իշխանությունները մեծա
պես հետաքրքրված էին և ուղղակի միջամտեցին հարցին:
Մյուս կողմից, նրանց քայլերի տրամաբանությունը հուշում է, որ տեղապահ
ընտրելու թույլտվության որոշմանը նրանք հակվել են այն բանից հետո, երբ հաս
կացել են, որ առկա ռեսուրսները բավարար չեն համահամայնքային ընտրություն
ներում իրենց նախընտրելի թեկնածուի հաղթանակի համար: Այս ամենը բավա
կան բացասական ազդեցություն կունենա Թուրքիայի հայության վրա, և կխորանա
համայնքի լճացած ու անորոշ վիճակը: Այն ոգևորությունը, որ նկատվում էր հա
մայնքում քարոզարշավի ժամանակ, անմիջապես տեղը զիջեց հուսախաբությանն
ու անորոշությանը: Բացի այդ, ներհամայնքային երկպառակությունները և խմբա
վորումն երի միջև պայքարն է՛լ ավելի են սրվել: Կարելի է ասել նաև, որ Հայոց պատ
րիարքի ընտրությունն անպայմանորեն կապվում է հայ-թուրքական հարաբերու
թյունների հետ, և թուրքական կողմն այն համարում է իր խաղաքարտերից մեկը,
որը հարմար պահի կարող է դրվել շրջանառության մեջ:
7
8

Տես՝ Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը, էջ 157-158։
Նույն տեղում, էջ 159-160:
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Ավելորդ չէ հիշել, որ նմանատիպ վիճակ, երբ արգելվել է ընտրել Հայոց
պատրիարք, Թուրքիայում ստեղծվել էր երկու անգամ. առաջինը, երբ իշխանու
թյան եկան քեմալականներն, ու ծավալվեց քեմալական ազգայնականությունը, և
երկրորդը` 1940-ականներին, երբ երկրում վերելք էին ապրում ազգայնամոլությունն
ու պանթյուրքիզմը: Երկու դեպքում էլ համայնքում արձանագրվեցին ետընթաց,
խնդիրների սրում ու երկպառակության խորացում: Հաշվի առնելով ներքին գոր
ծերի նախարարության որոշումը՝ Հոգևոր խորհուրդը 2010-ի հուլիսին ընտրեց իր
ղեկավարին՝ արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանին՝ որպես պատրիարքական փոխա
նորդ: Դեպքերի նման ընթացքը հանգեցրեց լուրջ երկպառակության և սրեց լար
վածությունը հայկական համայնքի ներսում: Ներքին գործերի նախարարությանը
ներկայացված երկու դիմումն երը միտված էին այնպիսի ընտրական գործընթացի
կազմակերպմանը (նոր պատրիարքի կամ աթոռակից պատրիարքի), որ համայնքի
բոլոր անդամն երը պետք է քվեարկեին: Փոխարենը՝ հոգևորականների փոքր մի
խումբ ընտրեց պատրիարքական փոխանորդ9:
Հայերի համար ներքին գործերի նախարարության միջամտությունն անար
դար էր և հակասող իրենց ավանդույթներին: Նրանք արձագանքեցին նախ ստո
րագրահավաքի կազմակերպմամբ: Մարդիկ, որոնք կարծում էին, թե պատրիարքը
պետք է ընտրվի ամբողջ համայնքի կողմից, հավաքեցին 5350 ստորագրություն
և 2010-ին ներկայացրին նախարարութուն՝ սակայն ապարդյուն: Ապա դատական
հայց ներկայացրին վարչական դատարան՝ ձգտելով չեղ յալ հայտարարել Ներքին
գործերի նախարարության որոշումը: Համայնքի իրավաբանները պնդում էին, որ
արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանին նշանակելով որպես պատրիարքական փոխա
նորդ՝ նախարարությունը միջամտել է հայկական համայնքի ներքին գործերին և
խախտել պետության ու եկեղեցու տարանջատման սկզբունքը: Սա է այն գործը, որ
ներկայումս քննում է Թուրքիայի պետական խորհուրդը:
Ներհամայնքային երկպառակության լարվածության աստիճանը երևում է
բառապաշարից, որը գործածում է «Ակօս» հայկական հեղինակավոր շաբաթաթեր
թը՝ Աթեշյանի մասին խոսելիս: Վերնագրերից մեկում, օրինակ, պարբերականն
Աթեշյանին ընդգծված անվանում է արքեպիսկոպոս` ցույց տալու համար, որ չի
ճանաչում նրան որպես գործող պատրիարք: Այսպիսով, ընտրված պատրիարքի
ողբերգական հիվանդությունը, հետագայում հայկական համայնքի՝ փոխզիջում
գտնելու հարցում ձախողումը և նրա որոշումը՝ դիմել պետության միջնորդությանը
(ի հավելումն նրա, որ կառավարությունը յուրաքանչյուր իրավիճակ դիտարկում է
որպես պատրիարքարանը վերահսկելու ոսկե հնարավորություն) միասին հանգեց
րին սուր ճգնաժամի, որը կարող է տարիներ տևել: Ճգնաժամը վկայում է ոչ միայն
պետության հետ հայկական համայնքի ունեցած բարդ հարաբերությունների, այլև
թուրքական պետության՝ չնայած կառավարությունների փոփոխությանը, փոքրա
մասնությունների հանդեպ վարած միջամտության ու մանիպուլ յացիայի անփոփոխ
քաղաքականության մասին: Պետությունը դիմում է դասական «բաժանիր, որ տի
րես» մարտավարությանը, որը ոտնահարում է կրոնական ազատությունն ու չի ծա
ռայում ո՛չ հայկական համայնքին, ո՛չ թուրքական ժողովրդավարությանը10:
9
10
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2016-ին պաշտոնաթող արվեց Պոլսո Հայոց պատրիարք Մեսրոպ Մութա
ֆյանը: Համապատասխան որոշումը կայացրել է Պոլսո Հայոց պատրիարքարանի
հոգևոր խորհուրդը, որի նիստը նախագահել է Սահակ եպս. Մաշալ յանը: Պոլսո Հա
յոց պատրիարքարանում հոկտեմբերի 26-ին կայացած եկեղեցական ժողովի ժա
մանակ Մեսրոպ Բ Մութաֆյանը համարվել է «հանգստյան կոչված պատրիարք»:
Մութաֆյանը ծանր հիվանդության պատճառով արդեն մի քանի տարի է, ինչ չի կա
րողանում կատարել իր գործառույթները, և եկեղեցական օրենքների համաձայն՝
որոշվել է պաշտոնաթող անել նրան ու սկսել պատրիարք ընտրելու գործընթաց:
Նիստում հաշվի է առնվել, որ չկան Մութաֆյանի առողջական վիճակի բա
րելավման մասին լավատեսական կանխատեսումն եր: Պոլսո Հայոց պատրիար
քի փոխանորդ Արամ արք. Աթեշյանը հայտարարել է, որ իրենք դիմելու են իշխա
նություններին՝ պատրիարքի ընտրությունները թույլատրելու համար: Աթեշյանն
ընդգծել է, որ հայտնի չէ, թե երբ կստացվի թույլտվությունը, որի համար կարող
է պահանջվել մեկ կամ երեք ամիս: Սահակ եպս. Մաշալյանն իր հերթին հայտա
րարել է, որ պատրիարքի ընտրությունների անցկացման թույլտվության համար
դիմելու են նոյեմբերին: Պոլսո Հայոց պատրիարք Մեսրոպ Բ Մութաֆյանը, որը
84-րդ պատրիարք էր ընտրվել 1998-ին (ներկա դրությամբ նա Թուրքիայի Հանրա
պետությունում ընտրված 5-րդ պատրիարքն է), 2008-ից անբուժելի հիվանդության
պատճառով անգիտակից վիճակում գտնվում է Սուրբ փրկիչ հիվանդանոցում՝ չկա
րողանալով կատարել իր գործառույթները: Ըստ եկեղեցական օրենքների՝ եթե
պատրիարքը 8 տարի փաստացի չի պաշտոնավարում, խորհուրդն իրավունք ունի
նոր պատրիարքի ընտրություն անցկացնելու:
Ներկա դրությամբ շրջանառվում է Պոլսո Հայոց պատրիարքի պաշտոնի 4
թեկնածուի անուն՝ Պոլսո Հայոց պատրիարքի ներկայիս փոխանորդ Արամ արք.
Աթեշյան, Պոլսո Հայոց պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի նախագահ Սահակ
եպս. Մաշալ յան, Գերմանիայի հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդ, Գարեգին արք.
Բեքչյան և Լոռիի թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Չուլջյան11: Կարելի է կարծել, որ
Թուրքիայի իշխանությունների համար ցանկալի տարբերակը Արամ արք. Աթե
շյանն է, որը քանիցս հանդես է եկել հայերի շահերին, մեղմ ասած, չհամապատաս
խանող հայտարարություններով, նախաձեռնություններով, որոնցից մեկը 2016-ի
հունիսի 2-ին Բունդեսթագի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի
ընդունումից 5 օր անց Էրդողանին նամակ հղելն էր, որում ափսոսանք էր հայտնել
տվյալ բանաձևի ընդունման համար: Այդ ամենի հետևանքով բավական ցածր է
նրա վարկանիշը Թուրքիայի հայ համայնքի և Հայաստանի Հանրապետությունում
(Էրդողանին հղած հայտնի նամակից հետո չեղարկվել էր Աթեշյանի այցը Հայաս
տան՝ կապված նրա գործունեությունից առկա մեծ դժգոհությունների հետ):
Դրա համար էլ Թուրքիայի իշխանությունները կարող են ձգձգել 85-րդ
պատրիարքի ընտրության գործընթացը (համապատասխան թույլտվությունը
պետք է տա Թուրքիայի ՆԳՆ-ն) կամ էլ հետագայում ճնշումն եր գործադրել բուն
ընտրական գործընթացի վրա: Ընտրական գործընթացը ձգձգելու համար կարող
են օգտագործվել Ստամբուլի հայ համայնքի որոշ շրջանակի դժգոհությունները,
որոնք պահանջում են հարգել պատրիարքարանի օրենքները, ըստ որոնց՝ պատ
11
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րիարքը կառավարում է ցմահ, և նպատակահարմար չէ Մեսրոպ Բ Մութաֆյանի
ողջության օրոք նոր պատրիարք ընտրել:
ՀՀ-ի և ընդհանրապես Թուրքիայի հայ համայնքի համար լավագույն տար
բերակը, թերևս, Սեպուհ արք. Չուլջյանն է, որը Պոլսո Հայոց աթոռակից-պատրի
արքի երեք թեկնածուներից մեկն էր 2010-ին (2009-ին պատրիարքական կրոնական
խորհուրդը Թուրքիայի կառավարությունից համապատրիարքի ընտրություններ
անցկացնելու թույլտվություն էր խնդրել): Այն ժամանակ հայաստանցի թեկնածուն
դարձել էր աթոռակից պատրիարքի ընտրությունների հավանական ֆավորիտը՝
ընդգծելով, որ Պոլսո Հայոց պատրիարքարանը պետք է հոգևոր և մշակութային
կամուրջ դառնա Երևանի, Անկարայի և հայկական սփյուռքի միջև՝ հատկապես
կարևորելով հայերի և թուրքերի երկխոսությունը12: Սեպուհ արք. Չուլջյանը, շա
րունակելով Հրանտ Դինքի ուղին, պնդում էր, որ Հայոց պատրիարքարանը պետք
է քաղաքականությունից զերծ մնա: Սակայն 2010-ի հունիսի 29-ին Թուրքիայի կա
ռավարությունը հայտարարեց, որ նպատակահարմար չի գտնում ո՛չ պատրիարքի,
ո՛չ էլ աթոռակից պատրիարքի ընտրությունները, և թույլ է տալիս ընտրել միայն
պատրիարքի տեղապահ, որն էլ արդյունքում դարձավ Արամ արք. Աթեշյանը: Ըստ
ամենայնի, այս անգամ էլ Սեպուհ արք. Չուլջյանը կդառնա ֆավորիտ:
Պատրիարքական տեղապահի առաքելությունը լինելու է մայիսի 28-ին կա
յանալիք պատրիարքական ընտրությունների կազմակերպումը:
Պոլսո հայոց պատրիարքի տեղապահի ընտրություններում 2017-ի մարտի
15-ին տեղապահ է ընտրվել Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին արք.
Բեքչյանը: Տեղապահի ընտրություններին մասնակցել է 2 թեկնածու՝ ներկայիս
փոխպատրիարք, Արամ արք. Աթեշյանն ու Հայ առաքելական եկեղեցու Գերմա
նիայի թեմի առաջնորդ Գարեգին արք. Բեքչյանը: Պոլսո պատրիարքարանի կրո
նական ժողովի ատենապետ, եպիսկոպոս Սահակ Մաշալ յանը ևս առաջադրվել
էր, սակայն վերջին պահին հանել էր իր թեկնածությունն՝ արք. Բեքչյանի օգտին:
Ընտրությունից հետո նախատեսվում է տեղապահի գլխավորությամբ ստեղծել
հանձնաժողով, որը կզբաղվի պատրիարքի ընտրությունների կազմակերպմամբ:
Սակայն ընտրություններից անմիջապես հետո Արամ արք. Աթեշյանը հրապարա
կեց Ստամբուլի նահանգապետարանի նամակը, որում ասվում է, թե իրավական
տեսանկյունից հնարավոր չէ ընտրական գործընթաց սկսել: Իբրև պատճառ առաջ
են բերվում ներհամայնքային խռովություններն ու տարաձայնությունները, ինչպես
նաև ներկա պահին արդեն իսկ ճանաչված պատրիարքական փոխանորդի առկա
յությունը13:
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Summing up we should say, that in the first chapter we spoke about the religious problems of Armenians in Turkey and about the policy led by Turkish government. Living in a country which
government has no adequate attitude towards religious minorities, we need some effective steps to
ensure their safety. Because of the lack of these steps Armenian figures in Turkey like Hrant Dink
or Sevak Shahi Blkchan became victims of the policy led by Turkey. They repeatedly called for
religious and political solidarity to Turkish and Armenian population living in Turkey, but as we
saw the Turkish government showed its anti-Armenian policy and revenged on them. On January
19, 2007, Hrant Dink was killed, and on April 24, 2011, Sevak Shahi Blkchan serving in the Turkish
army was killed for wearing cross. These two assassinations have not been disclosed yet and to my
opinion they will continue until the Armenians in Turkey have power defending their interests both
in political and religious platforms.
Speaking about the problems of Islamized Armenians we can say that the situation is the same.
Because of the lack of Armenian churches and schools cryptic Armenians do not recognize their
identity. And those who recognize their identity do not utter about it being afraid of the pressure
of the Turkish government. On my last visit, communicating with the Islamized Armenians I was
informed that they were afraid to be converted, as the nationalists, especially “Gray wolves” organization threatened to revenge on them. In those conditions as our church and government act in
different international platforms defending the religious problems of Armenians in Syria, so they
must defend the interests of Islamized Armenians in Turkey, too.
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Современный статус
Константинопольского патриархата
Ключевые слова։ патриархат, апостольская церковь, Атешян, выборы, Турция,
пантюркизм, священнослужитель.
Турецкое правительство проявляет неадекватное отношение к религиозным меньшин
ствам, что требует предпринять практические шаги по обеспечению их безопасности. В силу
отсутствия последних турецкие граждане Грант Динк и Севак Шахи Блкчан стали жертвами
политики, проводимой в современной Турции. Власти Турции неоднократно обращались к
турецкому и армянскому населению с призывом к религиозной толерантности и политиче
ской солидарности, однако на практике турецкое правительство продемонстрировало свою
антиармянскую настроенность. 19 января 2007 г. Грант Динк был убит, а 24 апреля 2011 г. ар

Կ. ՊՈԼՍԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

223

мянский солдат Севак Шахи Блкчан, служивший в турецкой армии, был убит из-за ношения
креста. Эти два убийства до сих пор не раскрыты, и на наш взгляд, подобное может иметь
продолжение до тех пор, пока армянское население Турции не сможет защитить свои интересы
как на политической, так и на религиозной платформе.
Такова же ситуация и в среде исламизированных армян. Из-за отсутствия армянских церквей
и школ криптоармяне не ассоциируют себя с армянской идентичностью. Подавляющее
большинство этих армян скрывает свое происхождение, боясь гонений со стороны турецкого
правительства.
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