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Տեառնընդառաջը մեծ շուքով
նշվեց Վիրահայոց թեմում
Թբիլիսիի Սբ. Էջմիածին եկեղեցու բակը
մարդաշատ էր: Հայ ժողովրդի ամենասիրելի
տոներից մեկը՝ Տեառնընդառաջը բազմաթիվ
հայերի էր մասնակից դարձրել այս տոնին:
Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր
հետո, քառասուն օրական մանուկ Հիսուսին
տաճարին ընծայաբերելու տոնը՝ Տեառնընդառաջը եկեղեցական անշարժ տոն է և նշվում է
փետրվարի 14-ին, իսկ տոնակատարությունը
սկսվում է փետրվարի 13-ի երեկոյան՝ նախատոնակով: Վիրահայոց թեմի առաջնորդ
Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հանդիսապետությամբ մատուցվեց
տոնական Սուրբ Պատարագ: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի
տնօրինությամբ Տեառնընդառաջը հռչակվել
է նորապսակների օրհնության օր և երեկոյան
ժամերգությանը հաջորդեց նորապսակների
օրհնության արարողությունը: Վիրահայոց
թեմի առաջնորդը ողջունեց ներկաներին: Նա
կարևորեց մայր հայրենիքից դուրս ազգային և
եկեղեցական ավանդույթների պահպանումը
և գնահատանքի խոսք ուղղեց Վրաստանի
իշխանություններին և վրաց ժողովրդին,
որոնց բարյացակամ վերաբերմունքով վիրահայությունը պահպանում իր ազգային և հոգևոր արժեքները: Տոնին մասնակից էին դարձել
նաև «Տարոն» ազգագրական համույթը՝
տարածելով ազգային երգն ու պարը, որին
հաջորդեց և սպասված տեարնընդառաջի
խարույկը: Ընդունված ավանդույթի հա-

մաձայն նորապսակները հայկական դհոլզուռնայի ուղեկցությամբ շուրջպար բռնեցին
խարույկի շուրջ: Իսկ «Վանք», «Անի», «Տարոն»
ազգագրական համույթները, դհոլի դասարանի սաներն ու անհատ կատարողներ՝
Աննա Պողոսովայի, Անի Ղուշչյանի և
Հենրիխ Պետրոսյանի ելույթները էլ ավելի
գունեղ դրաձրեցին երեկոն: Հատուկ շնորհակալության արժանացան Սպարտակ և Գայանե Մկրտչյան ամուսինները, որոնց հովանավորությամբ «Տարոն» ազգագրական

համույթը հանդես եկավ հայկական ազգային
պարային տարազով: Նորապսակների համար Սբ.Էջմիածին եկեղեցու հոգևոր սպասավորների նախաձեռնությամբ և եկեղեցու
կնքահոր
աջակցությամբ
«Հայարտուն»
կենտրոնի Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում
կազմակերպվեց հյուրասիրություն: Մինչև ուշ
երեկո ընթացող տոնակատարության, ուրախ
երգի ու պարի հիասքանչ ավարտ դարձավ
գեղեցիկ հրավառությունը:
Վիրահայոց Թեմի մամլո դիվան

Սուրբ Սարգսի տոնակատարությունները

Փետրվարի 15-ին Հայ առաքելական
եկեղեցին նշում է Սուրբ Սարգսի տոնը`
Երիտասարդների օրհնության օրը: Սուրբ
Սարգիս
զորավարն
ամենասիրված
սրբերից է. իր որդու` Մարտիրոսի և 14 քաջ
մարտիկների հետ նա նահատակվել է հանուն

քրիստոնեական հավատքի:

Թբիլիսիի Էջմիածնեցոց Սուրբ Գևորգ
եկեղեցում փետրվարի 14-ին տեղի ունեցավ
նախատոնակ: Հայ ուխտավորների թափորը
Սուրբ Սարգիս զորավարի պատկերով և
խաչվառներով, եկեղեցու լուսարարապետ
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Տեր Մանուկ քահանա Զեյնալյանի և մյուս
սպասավորների ուղեկցությամբ քայլերթ կատարեց դեպի Թբիլիսիի հինավուրց Խարփուխ
թաղամաս, որտեղ դեռևս կանգուն են մնացել
Սուրբ Սարգիս մատուռի ավերակները: Շարականների երգեցողությամբ անցնելով քաղաքի կենտրոնական մասով՝ ուխտավորները
մոտեցան
վերանորոգման
պատճառով
չգործող առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ
եկեղեցուն՝ աղոթք բարձրացնելով աշխատանքների բարեհաջող ավարտի համար,
այնուհետև երթը շարունակվեց դեպի մատուռ,
որի փլատակների ներքո հավատացյալները
մոմեր վառեցին, իսկ Տեր Մանուկ քահանա Զեյնալյանը ծառայություն մատուցեց:
Հաջորդ հոգևոր հանգրվանը եղավ Սուրբ
Էջմիածին եկեղեցում, ուր հարյուրավոր հավատացյալներ մասնակցեցին Վիրահայոց
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն
եպիսկոպոս
Միրզախանյանի
հանդիսապետությամբ կատարված նախատոնակ
երեկոյան ժամերգությանն ու ստացան աղի
բլիթներ՝ հուսալով, որ երազահայտնությամբ
կկարողանան մոտենալ իրենց փեսացուին
կամ հարսնացուին:
Փետրվարի 15-ին Սուրբ Սարգսի տոնը
նշվեց նաև Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածնում,
Սամցխե-Ջավախքի,
Քվեմո
Քարթլիի,
Բաթումի և Վիրահայոց թեմի մյուս բոլոր
եկեղեցիներում:
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Խմբագրական
Դարերի
խորքից
հայ
ժողովուրդը
պահպանել և զարգացրել է իր ինքնությունը,
մշակույթն ու ավանդույթները: Նույնիսկ
քաղաքական
քարտեզից
հայկական
պետության վերացման ընթացքում հայերը
չեն կորցրել իրենց դիմագիծը և հպարտացել
են, որ ժառանգորդն են արժեքների բացառիկ համակարգի, որի պատմական
արմատները հասնում են Հին Կտակարանային շրջանին: Հաճախ հայ ժողովրդի
որդիներն և դուստրերը իրենց ինքնությունը
իրենց կյանքի գնով են փրկել և հայ ժողովրդի
պատմության ամենաբարդ շրջաններում,
Հայ Առաքելական Եկեղեցու անձնուրաց և
իմաստուն հայրերի շնորհիվ, կարողացել են
պահպանել հայոց գիրը, լեզուն, մշակույթը
և ավանդությունները: Այն շրջանում, երբ չի
եղել հայկական պետություն, եկեղեցին ազգը
համախմբող գործոնի դեր է ստանձնել: Այսօր
էլ, պատմական հայրենիքի սահմաններից
դուրս, հայ ժողովուրդը միավորվում է Հայ
Եկեղեցու շուրջ՝ եկեղեցու հադեպ տածելով
այն նույն զգացումը, ինչ զգում է մանուկը
մոր հանդեպ:
Վերջին շաբաթների ընթացքում ողջ
աշխարհի, այս թվում՝ Վրաստանի Հայ
Առաքելական Եկեղեցու հավատացյալները,
նշեցին
երկու
կարևոր
եկեղեցական
տոներ՝ Տյառնընդառաջ և Սուրբ Սարգիս:
Այս օրերին պարզորոշ երևում էր, որ մեր
նախնիների ավանդած ժառանգությունը,
որ պահպանել է Հայ Եկեղեցին, կենդանի
է: Իրենց մասնակցությամբ և աղոթքներով
Վրաստանի հայերը ապացուցեցին, որ
պահպանելով հայ ինքնությունը, մեր
նախնիները Աստվածահաճո գործ են արել,
որն այսօր էլ նույնքան կենսունակ է, որքան
դարեր առաջ:
Այսօր մենք պետք է իմաստուն լինենք, և
դարերի խորքից մեզ հասած արժեքների համակարգը, հայ մշակույթը փոխանցենք մեզ
հաջորդող հայ նոր սերնդին: Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է խորհի այն մասին, թե
ինչպես կարող է հարստացնել նախնիների
ժառանգությունը: Մենք պետք է հիշենք, որ
մենք կապող օղակ ենք անցյալի ու ապագայի միջև, և Վրաստանի հայերի ապագան
կախված է այն բանից, թե ինչպիսին է նրա
ներկան: Իսկ ներկան կերտողները մենք ենք:

Ուխտագնացություն
դեպի հայկական միջնադարյան վանքերը, որոնք
գտնվում են Հայաստանի
Հանրապետության
Լոռվա մարզում
Շարունակությունը՝ էջ 5
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ԱՄՆ Պետդեպարտամենտ: Խորհրդային շրջանում
առգրավված Հայոց թեմի գույքի խնդիրը հակասական
ու վիճելի հիմնահարց մնաց
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2014 թ. փետրվարի 9-ին «Քաղաքական մասնակցություն՝ երկխոսության
միջոցով» ծրագրի շրջանակներում կայացավ հանդիպում Վրաստանի հայ
համայնքի
ներկայացուցիչների
ու
Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանատան քաղաքական վարչության աշխատակից
Բենջամին Ռինակերի հետ: Պրն. Ռինակերը նաև Վրաստանում ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի ամենամյա զեկույցների
խմբագիրն է՝ մարդու իրավունքների ու
կրոնական ազատության իրավունքի
ոլորտում:
Միջոցառումը տեղի ունեցավ «Հայարտուն» կրթամշակութային և երիտասարդական կենտրոնում: Այն նվիրված
էր Վրաստանում մարդու և կրոնական
ազատության իրավունքների հիմնահարցերի քննարկմանն ու վերլուծությանը:
Ինչպես հայտարարեց պրն. Ռինակերը, ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի
գործունեությունը հիմնված է հետևյալ
սկզբունքների
վրա`
յուրաքանչյուր
անհատ ունի իրավունքներ, որոնք
համընդհանուր են ու հավասար բոլորի
համար: Ոչ ոք չի կարող զրկվել իր
իրավունքներից`
պայմանավորված
այն հանգամանքով, որ մարդ այն ձեռք է
բերում ծնվելու պահից:
Մարդու
իրավունքների
պաշտպանությանն ու ամրապնդմանը
նպաստելը ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություններից
է: Դա է պատճառը, որ ԱՄՆ-ը փորձում
են խրախուսել մյուս երկրներին հարգել

ու պաշտպանել մարդու իրավունքները:
Պրն. Ռինակերը նաև հավելեց, որ
մարդու իրավունքները ամերիկյան կամ
արևմտյան արժեքներ չեն հանդիսանում:
Մարդու իրավունքները համընդհանուր
են ու պատկանում են բոլորին: Հետևաբար, բոլոր երկրները պարտավոր
են նպաստել մարդու իրավունքների
պաշտպանությանը: Պրն. Ռինակերի
խոսքերով`
մարդու
իրավունքների
պաշտպանությունը
կառավարության
արդյունավետ
գործունեության
ցուցանիշն է, որը հնարավորություն է
տալիս բացահայտելու երկրի ներուժն
ու նպաստում է դրա առաջանցիկ
զարգացմանը:
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը վերջին
36 տարիների ընթացքում ամեն տարի
Կոնգրեսին ներկայացնում է միջազգային
կրոնական ազատության ու մարդու
իրավունքների մասին զեկույցներ: Այդ
զեկույցները այս կամ այն երկրում տվյալ
խնդիրների կարգավիճակի վերաբերյալ
տեղեկատվության օգտակար աղբյուր են
հասարակական կազմակերպությունների
ու այլ շահագրգիռ կողմերի համար: Հաճախ ենք լսում քննադատություններ
ԱՄՆ-ի հասցեին առ այն, որ այստեղ
մեծ ուշադրություն է հատկացվում այլ
երկրներում մարդու իրավունքներին
առնչվող
հիմնահարցերին՝
առանց
լուսաբանելու նմանատիպ խնդիրները
հենց երկրի ներսում: Ինչպես նշում է
հյուրը, ԱՄՆ-ը գիտակցում են մարդու
իրավունքների
հիմնախնդիրների
առկայությունը նաև երկրի ներսում:
Անդրադառնալով
2012թ.
Վրաստանում Մարդու իրավունքների
մասին զեկույցին (վերջին հրապարակված զեկուցումները)` պրն. Ռինակերը ընդգծեց ոլորտի կարևորագույն
հիմնախնդիրները`
կալանավորների
նկատմամբ
խոշտանգումների
ու
բռնության կիրառումը (նկատի ունենալով
2012թ., հոկտեմբերի ընտրություններից
առաջ ընկած ժամանակահատվածը),
դատական համակարգի անկախությունն
ու հանրահավաքներ իրականացնելու
ազատությունը`
մասնավորապես

քաղաքական ընդդիմության ներկայացուցիչների
համար:
Դրա
հետ
մեկտեղ, 2012թ. Վրաստանում Մարդու
իրավունքների վերաբերյալ զեկույցի
մեջ շոշափվում էին այնպիսի թեմաներ,
ինչպիսիք են քսենոֆոբիկ վիրավորանքների
օգտագործումը,
ազգային
փոքրամասնությունների
ոչ
բավարար
ներգրավվածությունը
պետական ծառայության կամ քաղաքական
կուսակցությունների մեջ, պետական
լեզվին չտիրապետելը՝ որպես երկրի
ազգային
փոքրամասնությունների
ինտեգրման
խոչընդոտ,
կրթական
խնդիրներ,
ինչպիսին
է
ազգային
փոքրամասնությունների
լեզուներով
մասնագիտորեն
թարգմանված
դասագրքերի հարցը, ինչպես նաև վրացերեն
լեզվի դասընթացների ցածր մակարդակը:
Երկրորդ ամենամյա զեկույցը, որ
ներկայացվում է ԱՄՆ Կոնգրեսին, վերաբերում է կրոնական ազատության
հիմնախնդրին: Պրն. Ռինակերը նշեց,
որ թե՛ Վրաստանում, թե՛ ԱՄՆ-ում
կրոնը կարևոր դեր է խաղում մարդկանց
կյանքում: Վկայակոչելով ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությունները` պրն. Ռինակերը ասաց,
որ պատմականորեն այն երկրները,
որտեղ պատշաճ կերպով պաշտպանված
են մարդու իրավունքները, այդ թվում`
կրոնական ազատության իրավունքը,
ավելի խաղաղ ու բարեկեցիկ են:
Պրն.
Ռինակերը
պարզաբանեց.
«Մենք աշխատում ենք այնպես անել, որ
կրոնական ազատության իրավունքի
խախտման դեպքում օրինազանցները
համապատասխան պատիժ կրեն: Մենք
նաև կոչ ենք անում այլ երկրների կառավարություններին
ընդունել
կրոնական
ազատության
իրավունքի
պաշտպանությունը երաշխավորող համապատասխան օրենսդրություն: Իսկ
այն երկրներում, որտեղ գործում են նման
օրենքներ, մենք հասարակության կողմից
կրոնի ու դավանանքի ազատության
օրենքի նկատմամբ հարգանք ենք
խրախուսում:
Կրոնական ազատության իրավունքի

մասին զեկույցի համաձայն` 2012թ. նշված
ժամանակահատվածում Վրաստանում
խտրականության,
հասարակության
անդամների կողմից անհարգալից վերաբերմունքի, կրոնական ծիսակարգերի
իրականացմանը միջամտելու, ֆիզիկական բռնության ու վայրագության
դեպքեր են գրանցվել: Կրոնական
փոքրամասնություններին
նախկինում
պատկանող գույքի փոխհատուցման
ու պահպանման խնդիրները համակարգային բնույթ էին կրում: Խորհրդային
շրջանում առգրավված Հայոց թեմի գույքի
խնդիրը հակասական ու վիճելի հիմնահարց մնաց: Պրն. Ռինակերը նաև նշեց,
որ Թբիլիսիում գտնվող 5 ու Ախալցխայի
1 վիճահարույց եկեղեցիներից բացի,
զեկույցում նշված էին նաև 30 այլ
եկեղեցիներ, որոնց խնդիրը նույնպես
վիճահարույց է: Դրան ի պատասխան`
Վիրահայոց
թեմի
իրավաբանական հարցերով, պետության հետ հարաբերությունների և միջկրոնական համագործակցության բաժնի տնօրեն Լևոն
Իսախանյանը նշեց, որ այսպես կոչված
«վիճելի» եկեղեցիները ոչ թե 30-ը, այլ 6-ն
են, հավելելով, որ ներկայումս հայկական պատմական եկեղեցիների մեծ մասը
գտնվում են Վրաց Ուղղափառ Եկեղեցու
հովանավորության ներքո: Նա նաև
ընդգծեց, որ Վրաստանում Հայոց թեմի համար այդ եկեղեցիների հարցը բոլորովին
վիճահարույց չէ, քանի որ դրանք
միանշանակ հայկական են, հավելելով,
որ այդ իրավիճակը կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ խտրականության ակնառու օրինակ է, քանզի
Վրաստանի պետական անկախության
հաստատումից
հետո
Ուղղափառ
եկեղեցին կարողացավ վերադարձնել
Խորհրդային
ժամանակաշրջանում
առգրավված գույքը, մինչդեռ կրոնական
փոքրամասնությունների նկատմամբ սեփականության փոխհատուցման որևէ
գործունեություն չիրագործվեց:
Զեկույցից հետո հասարակության
ներկայացուցիչները իրենց հարցերն
ուղղեցին պրն. Ռինակերին:
Շարունակությունը՝ էջ 8

Կարնո հայության «Ելից գիրքը»
1828-29թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո, Ադրիանուպոլսի պայմանագրով, սահմանվեց գաղթի իրավունք:
1829-30թթ. շուրջ 100 հազար հայ
Էրզրումից /Կարին/, Կարսից, Բայազետից
գաղթեց Անդրկովկաս: Կարնոհայության
ելից շրջանին է վերաբերում պատմական,
ազգագրական, գեղարվեստական այն
նյութը, որն ընդգրկված է արմատներով
հավճիչցի (Էրզրումի նահանգ, Խնուսի
գավառ) Վիկտոր Հովսեփյանի «Կորուսյալ
եդեմ, կամ որտեղից է սկսվում Արաքսը»
վեպում: Վեպը գրվել է խորհրդային
շրջանում, տպագրվել 2013 թվականին,
Թբիլիսիում /«Մծիգնոբարի» հրատարակչություն, խմբագիր՝ Գևորգ Սնխչյան/:
Վեպը
տպագրության
պատրաստել,
ծանոթագրել, բարբառային բառերի բառարանը կազմել է հանգուցյալ հեղինակի
դուստրը` Գիսանե Հովսեփյանը:
Վեպի բնույթի, կառուցվածքի ամենադիպուկ գնահատականը տվել է
հեղինակը. «...Այստեղ շատ բաներ շարադրվել են մի տեսակ հոգեբանական
օտարումով, իմ մտածելակերպին դիմադրելով: Դա պատմական նյութի որակն
է՝ վերցված ակադեմիական փաստերից,
բանահյուսական,
ազգագրական
իմ
պրպտումներից, որոնք չեմ ստրկացրել
հեղինակային հոգեբանական կաղապարին... Երկնային կորուսյալ դրախտի
երկրային
կարոտը
խորհրդանշող
ազգային հայրենաբաղձությունից բացի
այստեղ ես ընդգծում եմ պատմության
այս հատվածից ինձ հարազատ եզրակացությունները՝ այսօրվա հասցեին»:
Պատմական իրադարձությունները հեղինակի ուշադրության կենտրոնում են,
քանզի նա քննում է անցյալը` նորիմաստ
գնահատության դիրքերից: Կան պահեր,

երբ հերոսները հանդես են գալիս որպես
պատմական
իրադարձությունների
օբյեկտներ, մարմնավորում են փաստը:
Գաղթի
կազմակերպիչ
Կարապետ
սրքեպիսկոպոս Բագրատունին, գեներալ Պասկևիչը, Քյուլլիի բնակիչները
անհատներ են՝ առանց վիպականացման
բարդ ճիգերի: Վիկտոր Հովսեփյանին հետաքրքրում է պատմությունը, փաստը,
եղելությունը: Կարնո աշխարհի ճակատագրի
բեկումնային
պահով
է
պայմանավորված վեպի դրամատիզմը,
որը շարունակվում է հեղինակի գիտակցության մեջ: Պատճառը «դրախտի»
կորուստն է, որի ցավը կենդանի է մնում
ամեն ակնթարթ: Պատմական ժամանակաշրջանի
լայն
ներկայացմամբ`
վեպը համապատկերային է: ՀավճիչՄոխրաշեն-Քյուլլի
գյուղի
համապատկերում անանցյալ անցյալն է, հայոց
ճակատագրի անզարդ ու տեղ-տեղ
զարդարուն պատումը: Ի դեպ, Վիկտոր
Հովսեփյանը իր վեպը վերագրում է վիպասքի ժանրին, այն անվանում «գեղջկական», ըստ էության` նկատի ունենալով
ռամկական աշխարհը և այդ աշխարհի
հետ կապված պատումի առանձնահատկությունները:
Վեպի
«միջուկը»
գաղթի պատմությունն է, ելից իրադարձությունները, որոնք լայն քննությամբ
դրված են պատմության նժարին: Գեներալ Պասկևիչը դժվարանում է ընդունել
Ադրիանուպոլսի որոշումը. «խաբված
ենք թե՛ ես, թե՛ այս խեղճ ժողովուրդը»:
Ժողովուրդը փրկվելու համար պետք
է գաղթի, որովհետև ռուսական զորքը
պարտադրված պետք է թողնի Արզրումը:
«Իսկ այդ տեղահանությունն այնքան
հանցավոր գործ է, ինչքան… Արարատ
լեռը Աստվածաշնչից հանելը»,- պատկե-

րավոր խոսում է գեներալը: Միակ ելքը
նա այսպես է տեսնում. «…հենց որ տեղի
հայերը կհամաձայնեն գաղթել Ռուսահայաստան, թող ինձ տեղեկացնեն,
միջոցներն ու ապահովությունը մնում են
ինձ վրա»: Հարյուր հազար հայ Էրզրումից
/Կարին/, Կարսից, Բայազետից գաղթեց
Անդրկովկաս: Կարապետ Սրբազանը
գիտեր, որ «ռուսաց զորքի դուրս գալու
հետ Հերովդեսի մանկամորթում կլինի»,
ուստի նա կողմնակից է գաղթին, չնայած
այն «մեծ մեղք է» համարում: «Փրկվում է
ժողովուրդը, իսկ երկի՞րը…»: Այս հարցը
հետադարձ գնահատումով ավելի է խորանում վեպի վերջին մասում` «Մենախոսություն պապիս պապ Հովսեփ
Ճգնակյացի
շիրմի
վրա»:
Գաղթի
կազմակերպման օրերին վիճակը երկվական էր. «Անելանելի դրություն է. ոչ դիր
ու լաց, ոչ առ ու փախիր: Գաղթ: Տեղահանվելու է ցեղը… Գաղթը նահանջ է
դեպի վերջնական պարտություն» - այս
մտորումների մեջ է Կարապետ Սրբազանը: Դեռ հույս կար`«գեներալ Պասկևիչը
նորից հեծնի իր ձին, Թիֆլիսից Արզրում
գա ու զորքը ոտքի հանած, առաջ գնա
մինչեւ Ստամբուլ»: Սուլթանն իր հերթին
դեմ է գաղթին, որի պատասխանը տալիս
է հերոսներից մեկը. «Մնաք, որ հացից
հաց տաք սուլթանին, կտավատի ձեթից
ձեթ տաք, մսից միս տաք, մեղրից մեղր
տաք… Սուլթանի ջրաղացն պտտեցնող
ջուրն քրիստոնյաներդ իք…»: Վիկտոր
Հովսեփյանը վեպում ցույց է տալիս,
որ Թուրքիայի տիրապետության տակ
գտնվող Հայաստանում նախաեղեռնական ժամանակը ոչ պակաս եղեռնյան է
/«Եդեմի արյունոտ հարսանիքը», «Վճիռ
ելից» և այլն/:
Թագունի երազում գաղթի կանխան-

շանները տիրական են (գրողը մեծ տեղ
է հատկացնում ժողովրդական հավատալիքներին): Երազում նա իրենց դռանը
«դեւաներու» (ուղտերի) մեծ քարավան
է տեսնում: «Մեկ լը Դավոն եկավ, նար
դեւեն հանեց ու քարվանն քշեց: Քարվանն
քաշեց, մըր սաղ տներն դողացին: Հլմուն
ես կճչենք` դեւեն մըր տներն տարա՜վ:
…Դևեքն քաշեցին, առան մըր տներն ու
գեղն, տարան...»: Երազը ազդեցիկ է և կատարվում է: Կարնոհայությունը գաղթում
է ողբերգական ճակատագրի հրամայականով՝ անիծելով Ադրիանուպոլսի
դաշնագիրը: Իսկ դաշնագիրը ամրապնդեց
Ռուսաստանի
տնտեսական-քաղաքական դիրքը Բալկաններում, Սև ծովի ու
նեղուցների վրա և Անդրկովկասում:
Շարունակությունը՝ էջ 5

Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի այցի
արդյունքները. Վրաստանի գործողությունների պլանը

ՆԱՏՕ-ի աննախադեպ ուշադրությունը Վրաստանին ու
սպասումը «հարաբերությունների նոր փուլին»
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2014 թվականի փետրվարի 6-ին
Թբիլիսի ժամանեց Եվրոպայի խորհրդի
գլխավոր
քարտուղար
Տուրբերն
Յագլանդը։
Այցի
շրջանակներում
տեղի է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի
գործողությունների պլանի շնորհանդեսը
Վրաստանում։
Գործողությունների պլանում, որի
ընդհանուր բյուջեն 17 միլիոն եվրո
է, մտնում է 34 նախագիծ մարդու
իրավունքների,
դատական
համակարգի
անկախության,
պատժական
համակարգերի
ու
ոստիկանության
բարեփոխումների
ոլորտներում:
Ծրագրում ներառված են նաև նախագծեր
հանդուրժողականության
ու
հակախտրականության
քաղաքականության, վստահության վերականգնման մեխանիզմների, լավ կառավարման, մամուլի ու արտահայտման
ազատության ու տեղական ժողովրդավարության մասին:
Ծրագրերի
իրականացումը
նախատեսվում է իրականացնել Վրաստանի
կառավարության,
խորհրդարանի,
դատական
համակարգի,
Ազգային
պաշտպանի գրասենյակի ու տեղական ոչ
պետական կազմակերպությունների հետ
համագործակցությամբ:
«Վրաստանը լուրջ ջանքեր է ներդրել
Եվրոպայի խորհրդի ստանդարտները
ազգային օրենսդրության մի շարք
ոլորտներում ներդնելու համար: Կարևոր
բարեփոխումների
գործընթացը
հաջող է ընթանում և Վրաստանին
անհրաժեշտ
է
շարունակել
այդ

բարեփոխումները: Գործողությունների
պլանը նախատեսված է հենց այն բանի
համար, որ այդ կամքը վերածվի իրականության», – հայտարարել է Եվրոպայի
խորհրդի գլխավոր քարտուղար Տուրբերն
Յագլանդը։
Եվրոպայի
խորհրդի
գլխավոր
քարտուղար Թբիլիսիում հանդիպել է
Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի, ինչպես նաև մի քանի նախարարների, այդ թվում Ներքին գործերի
նախարարության
ղեկավար
Մայա
Փանջիկիձեի ու արդարադատության նախարար Թեյա Ցուլուկիանիի հետ:
Գործողությունների պլանը ընդունվել
է Նախարարների խորհրդի կողմից 2013
թվականի հոկտեմբերին` Վրաստանի
կառավարության ու Եվրոպայի խորհրդի
երկկողմ
խորհրդակցությունների
արդյունքում:
Եվրոպայի
խորհրդի
համաձայն`
փաստաթուղթը համարվում է «համապարփակ ու հաջորդական համագործակցության փաթեթ, որը պետք
է հանգեցնի ազգային օրենսդրության,
ինստիտուտների ու փորձի` Եվրոպայի
խորհրդի
ստանդարտների
համապատասխանեցման»:
Եվրոպայի
խորհուրդն
ու
վրացական
իշխանությունները
համատեղ
գնահատում են գործողությունների պլանի
իրականացումը, ինչի մասին պարբերաբար հաշվետվություն կներկայացվի
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների
խորհրդին:
Գեորգի Թումասյան

«1+4» ծրագիրը ոչվրացալեզու
ուսանողների համար
Արդեն
հինգերորդ
տարին
է,
Վրաստանում գոյություն ունի հատուկ
հայերի, ադրբեջանցիների, աբխազների
և օսերի համար, ովքեր ունեն Վրաստանի
քաղաքացիություն, «1+4» ծրագիրը՝ ինչը
նշանակում է 1 տարվա վրաց լեզվի նախապատրաստական կուրս և դրան
գումարած բակալավրիատի 4 տարին:
Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս
շրջանավարտներին միայն ընդհանուր
ունակությունների
քննությունը
մայրենի լեզվով հանձնել և ընդունվել
Վրաստանի ցանկացած ԲՈւՀ: Վրաց
լեզվին լիարժեքորեն տիրապետել մեկ
տարվա ընթացքում գրեթե անհնար է,
սակայն աշխատասիրության դեպքում
կարելի է հասնել լավ արդյունքի, քանի
որ ուսանողը ուսումը շարունակելու
է վրացերենով: Ծրագիրը բարեհաջող
ավարտելու դեպքում ուսանողը ստանում
է հավաստագիր, ինչը նախապայման է
հանդիսանում ուսումնական հետագա
քայլերի համար: Ուսանողին տրվում է
իրավունք՝ ընտրելու ցանկացած բաժին և
մասնագիտություն: Այս ծրագրի իրականացման մեջ իր լուման է ներդնում լեզվաբան, թարգմանիչ, Թբիլիսիի պետական
համալսարանի դասախոս Զոյա Մխիթարյանը, ով ամեն հարցում աջակցում է
ուսանողներին:
Որոշ ուսանողների մեկ տարին չի բավարարում լեզվին տիրապետելու համար,
այդ իսկ պատճառով հետագայում դժվարանում են, սակայն կան ուսանողներ,

որոնք մեկ տարվա ընթացքում հասցնում
են շատ լավ տիրապետել լեզվին և
որոնցով
կարելի
է
հպարտանալ:
Թբիլիսիի Իվ. Ջավախիշվիլու անվան
պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող Անդրանիկ
Մինասյանը՝ Ախալքալաքիից, բարձր
առաջադիմությամբ սովորելու շնորհիվ,
արժանացել է պրոֆեսորների համակրանքին և գովասանքին: Առաջադեմ
ուսանողուհի է նաև Վարդանուշ Ջաղացպանյանը, որը սովորում է նույն համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում:
Չնայած այն փաստին, որ վրացերենը
նրանց մայրենի լեզուն չէ, այնուամենայնիվ նրանք սովորում են գերազանց:
Հարգելի շրջանավարտներ, փորձեք
ձեր ուժերը, շտապեք գրանցվել www.
naec.ge կայքում՝ միասնական ազգային
քննություններին մասնակցելու համար:
Գրանցումը կտևի 2014թ. փետրվարի
20-ից մարտի 21-ը: Հիշեցնենք, որ ամեն
տարի, ծրագրի շրջանակներում 100 հայ
ուսանողի համար նախատեսվում է պետական լիարժեք ֆինանսավորում, որը
բաշխվում է ընդհանուր ունակության
քննության արդյունքներից ելնելով: Վրաց
լեզվին լավ տիրապետելու դեպքում,
ուսում
ստացած
երիտասարդները
կկարողանան
վերադառնալ
իրենց
շրջաններ և նոր սերնդին ուսուցանել
վրաց լեզուն՝ քանզի այդ խնդիրը առայժմ
առկա է:
Ռոբերտ Քարտաշյան

2014 թվականի փետրվարի 11-12
Թբիլիսիում տեղի ունեցավ ՆԱՏՕ-ի
ռազմական կոմիտեի այցն ու արտագնա
նիստը կոմիտեի առաջնորդ գեներալ
Կնուտ Բարթելսի նախագահությամբ: Այս
իրադարձությունը աշխուժացում առաջացրեց Վրաստանի՝ ՆԱՏO հնարավոր
անդամագրման հետ կապված խոսակցություններում կամ, համենայնդեպս,
Ուելսում նախատեսված Հյուսիսատլանտյան դաշինքի համաժողովի ժամանակ «ՆԱՏՕ-ի անդամագրման գործողությունների
պլանի»
ստացման
հեռանկարների մասին:
«Կոմիտեի նիստը անց է կացվել 28+1
ֆորմատով: Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի պատվիրակությունը հանդիպումներ է անցկացրել
գործադիր իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ու ոչ պետական
կազմակերպությունների
հետ:
Հյուրերը հնարավորություն են ստացել
սկզբնաղբյուրից
տեղեկություններ
իմանալու երկրում տեղի ունեցող
գործընթացների, հատկապես պաշտպանության ոլորտում արվող բարեփոխումների մասին», - հայտարարել է
Վրաստանի Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Զալկանիանին:
«ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի այցը
աննախադեպ է, քանի որ կոմիտեն նիստ
է անցկացնում դաշինքի սահմաններից
դուրս, երկրում, որը չի համարվում ՆԱՏՕ
-ի անդամ», - ավելացրել է Զալկանիանին:
Նախագահի, վարչապետի, պաշտպանության նախարարի ու վրացական գեներալիտետի հետ ունեցած
հանդիպումների
ընթացքում
Կնութ
Բարթելսը առանձնահատուկ ընդգծել
է, որ ՆԱՏՕ-ի հետաքրքրվածությունը
Վրաստանով առաջին հերթին պայմա-

նավորված է վրացական զինված ուժերի
աննախադեպ ակտիվ մասնակցությամբ
Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի գործողություններին:
Հիշեցնենք, որ արդեն մի քանի տարի
է՝ աֆղանական Գելմենդ գավառում տեղակայված են մոտ 1500 վրացի զինծառայողներ: Այս ցուցանիշով Վրաստանը
առաջին տեղն է զբաղեցնում այն երկրների ցանկում, որոնք չեն մտնում դաշինքի կազմի մեջ ու առաջ է անցնում շատ
պետություններից,
որոնք
ՆԱՏՕ-ի
լիարժեք անդամ են: Բացի այդ, վրացի
պաշտոնյաները մեկ անգամ չէ, որ
նշել են Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի նոր
գործողություններին մասնակցելու պատրաստակամության մասին, որը նախատեսում են իրականացնել այժմ տեղի
ունեցող գործողությունների ավարտից
հետո:
ՆԱՏՕ-ի ու Վրաստանի միջև ստեղծվել
է «կառուցողական, պրագմատիկ ու
օրինակելի»
համագործակցություն,
հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական
կոմիտեի
ներկայացուցիչ,
գեներալ
Կնուդ Բարտելսը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ
Թբիլիսիում փետրվար 11-ին ունեցած
հանդիպումից հետո:
Վրաստանի նախագահը հանդիպման
ավարտին
հույս
է
հայտնել,
որ
բարեփոխումների ոլորտում Վրաստանի
առաջընթացը «պատշաճ կերպով» կգնահատվի ՆԱՏՕ-ի՝ Ուելսում 2014 թվականի սեպտեմբերին կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ, ինչը, նրա
խոսքով, ՆԱՏՕ-ի ու Վրաստանի միջև
համագործակցությունը «նոր փուլ» կտեղափոխի:
Գեորգի Թումասյան

Միասնական ազգային քննություններին մասնակցելու համար համացանցով գրանցվելու դեպքում շրջանավարտը պետք է ունենա անձնագիր
և էլեկտրոնային հասցե, նաև պետք է
վճարի քննություններին մասնակցելու
գումարը, որը կարող է վճարել հետևյալ
ծառայություններով.
1) «Սաքարթվելոս բանկի» բոլոր
մասնաճյուղերում - 0,5 լարի
2) ipay.ge կայքում - 1 լարի
3) «Սաքարթվելոս բանկի» ինտերնետ
բանկի միջոցով ibank.ge - 1 լարի
Վճարման
ժամանակ
պետք
է
ավելացնել
շրջանավարտի
անունը,
ազգանունը, անձնագրի սերիան և համարը: Մեկ առարկայի քննության արժեքն
է 10 լարի: Վճարել կարող են ոչ միայն
շրջանավարտները, նաև այլ անձիք,
ովքեր վճարման ժամանակ նշում են
տվյալ շրջանավարտի նշված տվյալները:
Ովքեր ոչ վրացական դպրոց են
ավարտել և տիրապետում են հայերենին,
ադրբեջաներենին,
աբխազերենին,
կարող են ընդհանուր ունակությունների
ստուգման թեստ հանձնել մայրենի լեզվով

և նվազագույն շեմը հաղթահարելով,
կարող են ցանկալի ֆակուլտետի զրո
կուրսում ուսանել և մեկ տարի վրացերեն
սովորելով` ընդունվել առաջին կուրս:
Այս տարի Վրաստանի քննությունների
ազգային կենտրոնի կողմից, ընդհանուր
ունակություններ քննության նվազագույն
սահմանված կոմպետենցիայի սահմանը
բարձրացել է և փոփոխությունների համաձայն շրջանավարտը պետք է առնվազն
հավաքի 24 բալ:
Ինչպե՞ս է տրվում պետական դրամաշնորհ, վրաց լեզվի վերապատրաստական ուսումնական ծրագրին:
Պետությունը
ֆինանսավորում
է
դիմորդներին
100%-ով՝
ելնելով
ընդհանուր ունակություններ քննության
արդյունքներից: Անցած տարիներին պետական դրամաշնորհ ստանում էր այն
դիմորդը, որը ընդգրկվել էր 100 լավագույն
միավորներ
հավաքող
դիմորդների
ցուցակում:
«Արձագանք» թերթի խմբագրությունը
պատրաստ է պատասխանել բուհ
ընդունվելու հետ կապված ձեր հարցերին:
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Մշակույթի, կրթության և երիտասարդության
«Հայարտուն» կենտրոն

2014 թվական,
փետրվարի 17,
№3

Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն»
կենտրոնի համակարգող Լևոն Չիդիլյան
Վիրահայոց թեմում ինչպե՞ս հասունացավ կենտրոն, ավելի կոնկրետ՝ «Հայարտուն» ստեղծելու անհրաժեշտությունը
և ե՞րբ հիմնադրվեց այն:
Վիրահայոց թեմում շատ վաղուց էր
հասունացել մշակույթի կենտրոն ունենալու անհրաժեշտությունը և գաղափարը: Մեր հավաքական գաղափարը
իրականություն դարձավ նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ Վիրահայոց
թեմի առաջնորդ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս
Միրզախանյանի:
«Հայարտուն» բառը հայ հասարակության համար անծանոթ անուն
չէ: Դեռևս 1921 թվականին Հովհաննես
Թումանյանը ստեղծել էր մի հզոր
կառույց՝ «Հայ արվեստի տուն. Վահան Տերյանի անվամբ, համառոտ՝ Հայարտուն: Թումանյանը «Հայարտան»
հարկի տակ հավաքել էր հայ արվեստի
կարկառուն
դեմքերին,
ինչպիսիք
էին Եղիշե Թադևոսյանը, Ալեքսանդր
Բաժբեուկ-Մելիքյանը, Ռոմանոս Մելիքյանը, Արշակ Բուրջալյանը և ուրիշներ:
Թումանյանական «Հայարտունը» ուներ
իր բաժանմունքները. գրականություն,
երաժշտություն,
բեմարվեստ,
նկարչություն և այլն: Ինչպես հայտնի է՝
նպատակը մեկն էր, համախմբել, կենտրոնացնել և զարգացնել հայ ստեղծագործական միտքը Հայաստանից դուրս:
1930-ական թվականներին թումանյանական «Հայարտունը» լուծարվեց և
ամբողջ գույքը փոխանցվեց Թբիլիսիի
նորակառույց պետական հայկական
թատրոնին: Վիրահայոց համայնքի մոտ
հասունացավ «Հայարտան» նման կառույց
ունենալու անհրաժեշտությունը:
«Հայարտան»
նոր
պատմությունը
սկսվում է Վիրահայոց թեմում գործող մշակույթի, կրթության և երիտասարդության բաժինների գործունեությամբ: Սկսած 2005 թվականից այդ
բաժինների գործունեությունը ավելի
ու ավելի էր ծավալվում և ահա 2010
թվականին Թբիլիսիի մի շարք մտավորականների
կողմից
պաշտոնապես
գրանցվեց «Հայարտունը» որպես հասարակական
կազմակերպություն:
Այդ
ընթացքում արդեն սկսվել էր «Հայարտան»

Ուխտագնացություն Լոռի

Սուրբ Մովսես Խորենացու անվան
նախակրթարան

ապագա շենքի շինարարությունը, որը
կառուցվեց ռուսաստանաբնակ գործարար Բորիս Սաակովի, Վիրահայոց Թեմի
և մի շարք թբիլիսահայ գործարարների
բարերարությամբ: 2011 թվականի հունիսին «Հայարտան» վարչական մասը
օծվեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն
հայոց կաթողիկոսի կողմից: Նույն թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցավ «Հայարտուն» կենտրոնի սրահների պաշտոնական բացումը:
«Հայարտունը» հավաքական տեղ
է դարձել թիֆլիսահայության համար
... կարելի է ասել միակ հայկական
հենքը, ինչպես է հաջողվում այսպես
արդյունավետ աշխատել:
Անձնակազմի շնորհիվ է, որովհետև
մարդիկ այստեղ գալիս են ծառայության
համար, ոչ թե աշխատանքի: Եթե մի օր
նրանք զգան, որ աշխատանքի են գալիս,
իհարկե «Հայարտունը» ոչ մի դեպքում
այդպիսի ձգողություն չի ունենա: Այստեղ
հստակ գիտեն՝ ու՞ր են գալիս, ինչի՞ համար են գալիս և ո՞րն է իրենց անելիքը:
Մենք փորձում ենք ընդգրկել բոլոր
տարիքի մարդկանց: Ինչպես գիտեք,
մեզ մոտ գործում է նախակրթարանը,
որտեղ ընդունում ենք երեք տարեկան
երեխաներին և այստեղ դրվում երեխաների հայեցի դաստիարակության
հիմքը: Այստեղ հաճախում են նաև
բարձր տարիքի մարդիկ, ովքեր գալիս
և մասնակցում են բազմաբնույթ միջոցառումներին: Փորձում ենք, փորձում...,
բայց թե որքանով է մեզ հաջողվում՝ դա
արդեն պետք է դատի հասարակությունը,
վիրահայությունը...
Ձեր աշխատանքում ո՞րն է Ձեր
հաջողության բանալին:
Համակարգված աշխատանքը, Վազգեն
եպիսկոպոս
Միրզախանյանի
գլխավորությամբ, ամենքը հստակ գիտեն
իրենց անելիքը և, գիտեք ինչն է կարևորը,
որ ոչ ոք չի մտածում, որ սա իր անելիքը
չէ, և ոչ ոք չի զլանում օգնել մյուսին: Սա
միահամուռ մի ընտանիք է, որի նպատակն է աջակցել, որպեսզի անելիքը
լավ ստացվի: Եթե ասենք մշակութային
միջոցառում ենք կազմակերպում, ապա
ամբողջ «Հայարտունը» ներգրավված է այդ
միջոցառման կազմակերպման մեջ: Չկա
իմը, քոնը, սա ընդհանուր պատասխանատվություն է: Գլխավորը սա է, ինչպես
նաև գործի իմացությունը: Մեզ մոտ բոլոր
աշխատակիցները պրոֆեսիոնալ են՝
երաժշտական բաժինը պրոֆեսիոնալ
երաժիշտ է ղեկավարում, եթե երգչախումբ
է, ապա պրոֆեսիոնալ խմբավար է,
պրոֆեսիոնալ մանկավարժներ, ինչը շատ
կարևոր է: Մենք աշխատում ենք սիրողական մակարդակից դուրս գալ... Անցավ
այն ժամանակը, երբ «Հայարտունը» զուտ
հայապահպանությանն էր ծառայում:
Այսօր այդ հարցը մենք որոշ չափով կարողացել ենք լուծել, որովհետև մեր շուրջը
համախմբվեցին նաև այն մարդիկ, ովքեր
զրկված էին հայկականությունից, հեռու
էին մնացել ազգային դաշտից: Մենք

Ապրիլի 24 – բողոքի խաղաղ հանրահավաք Վրաստանում Թուրքիայի
Հանրապետության դեսպանության մոտ

Դրվագ ՀՀ Անկախության օրվան
նվիրված համերգից

կարողացանք նրանց բերել հայկական
դաշտ: Հիմա կարևորը ստեղծագործական խմբակների պրոֆեսիոնալիզմը
բարձրացնելն է:
Ինչի է ձգտում այսօր «Հայարտունը»,
որը դեռ չի հաջողվում իրականացնել:
Դպրոց... ստեղծել ազգային դպրոց, դա
մեր գլխավոր երազանքն է: Ինձ թվում
է «Հայարտունը» ապագայում պետք է
դառնա ազգային դպրոցի բազան: Մեր
վաղեմի երազանքն է ունենալ ազգային
և անկախ դպրոց: Ինչպես գիտեք, այսօր
Թիֆլիսում մնացել է ընդամենը մեկ
հայկական դպրոց և երկու հայկական բաժին: 12 հազար աշակերտական տարիքի հայ երեխաներ են այսօր
Թբիլիսիում սովորում, ցավոք դրանցից
միայն հինգ հարյուրն է ստանում լիարժեք
հայկական կրթություն, իսկ եթե ազգային
դպրոց լինի շատ հարցեր կլուծվեն:
Լավատեսական հիմք կա, որ մոտ
ապագայում Թբիլիսիում կունենանք
հայոց ազգային դպրոց:
Մենք լավատես ենք, որովհետև ինչ
որ այսօր տեսնում եք մեր շուրջը, այդ
ամեն ինչը զրոյից է ստեղծվել, և եթե հույս
չլիներ, միանշանակ ոչինչ չէր ստացվի:
Ինչպես են ընդունում և գնահատում «Հայարտուն» կենտրոնի գործունեությունը Հայաստանում և Սփյուռքի
տարբեր գաղթօջախներում:
Ինչքան տեղյակ եմ, շատ ջերմ են
ընդունում և ուշադրությունն էլ բավականին մեծ է և հետաքրքիր Սփյուռքի տարբեր կառույցների և Մայր Հայաստանի
տարբեր նախարարությունների կողմից:
Մենք մոտ 650 երեխա ունենք այստեղ
սովորող տարբեր տարիքի, բացի երեխաների հետ աշխատելուց, աշխատում
ենք նաև նրանց ծնողների, բարեկամների
հետ: Մենք կամաց-կամաց մի մեծ
ընտանիք ենք դառնում:
Շատ
եք
զբաղված
տարբեր
մշակութային, կրթական, կազմակերպչական
աշխատանքներով
ինչպես
է
հաջողվում իրականացնել ամեն ինչ...
Հստակ համակարգված աշխատանքն
է: Բոլորը գիտեն ինչ են անում, և նույնիսկ
եթե այստեղ չէ Թեմի առաջնորդը
կամ համակարգողը, գործը իր հունով
շարունակվում է: Ինչպես գիտեք, մենք
նախապես ծրագրում ենք բոլոր միջոցառումները, բայց լինում են նաև
շեղումներ և եթե ծրագրել ենք 40 միջոցառում, վերջում ստացվում է, որ իրականացրել ենք 100 միջոցառում:
«Հայարտան» օրինակով այսօր տարբեր շրջաններում ստեղծվում են նմանատիպ կենտրոններ, ինչպես ընկալվում
դա մարդկանց կողմից:
Ի սկզբանե «Հայարտան» գլխավոր
նպատակներից էր, որպեսզի հայաշատ շրջաններում՝ Աջարիայում, Մառնեուլիում, Ախալցիխեում, Ախալքալաքում, Նինոծմինդայում և Ծալկայում
լինեն և գործեն նույնանման ազգային
անկախ կենտրոններ: Ինձ թվում է
հաջողվում է, Ախալցիխեի Գայֆճյան

միությունը բավականին հետաքրքիր
միջոցառումներ
է
իրականացնում,
բոլորովին վերջերս Նինոծմինդայում
բացվեց «Ռաֆայել-Ջավախ» մշակույթի
և երիտասարդության կենտրոնը, ապագայում ծրագրվում է Ախալքալաքում և
Ծալկայում կենտրոնների բացում: Ինձ
թվում է շրջաններում շատ կարևոր է, նամանավանդ ես կասեի այն շրջաններում,
որտեղ չկա կենտրոնացված հայաշատ
քաղաք, ինչպիսին է օրինակ Ծալկան,
այնտեղ չկա: Գոնե պետք է սկսել
տարրական բաներից. հայ երեխաներին
սովորեցնել պարել, երգել և հիմք ունենալով՝
այնուամենայնիվ
ընդլայնել
գործնեության շրջանակները, մանկապարտեզներ
ստեղծել,
նվազագույն
պայմաններ, որպեսզի կարողանանք ինչոր ձևով կասեցնել արտագաղթը: Արտագաղթի հիմնական պատճառ-ները ոչ
միայն սոցիալական խնդիրներն են, այլ
նաև կրթօջախների բացակայությունը:
Մարդը, որտեղ ապրում է, չի տեսնում
ապագան իր գյուղում և եթե չկա կոնկրետ
համակարգված ուսումնական պրոցես՝
մարդկանց հիմնական մասը դրա համար
է թողնում հեռանում, չկա որակյալ դպրոց,
չկա մի տեղ, որտեղ երեխան կարողանա
զարգանալ:
Ձեր ապագայի տեսիլքները...
Պետք է փորձել աշխատել, խանգարողներ միշտ լինում են: Պետք է աշխատել և
առաջ գնալ, եթե մարդ գիտի ինչի համար
է գնում, և ուր է գնում՝ հաստատ կհասնի,
միայն ճանապարհ գնացողը կարող է
հասնել վերջնակետին:
«Հայարտունը» այդ ճանապարհի ո՞ր
հատվածում է գտնվում:
Մենք դեռ շատ երկար ճանապարհ
ունենք անցնելու, դեռ սկզբնակետում
ենք, որովհետև, օրինակ «Հայարտունը»,
հիմնականում իր շուրջ ընդգրկում է 2-3
հազար մարդ, դա բավականին մեծ թիվ
է թվում, բայց շատ քիչ է, Թբիլիսիում
ապրում է մոտ 80 հազար հայություն:
«Հայարտան» նման կենտրոններ այստեղ
պետք է առնվազն հինգը լինի: Իսկ եթե
ազգային դպրոց լինի, այդ դեպքում հենց
ազգային դպրոցներում կարելի է մեր
գործնեությունը ծավալել: Եթե ազգային
դպրոց ունենանք, ապա արդեն ինքնաբերաբար մեզ պետք չեն լինի կիրակնօրյա
դպրոցներ: Մեր միակ փրկությունը ես
տեսնում եմ ազգային դպրոցների մեջ:
Շատ հաճախ Լևոն Չիդիլյան անունը
ասոցիացվում է «Հայարտան» հետ, ինչ է
Ձեզ համար «Հայարտունը»:
Ինձ համար այն գաղափար է և փարոս:
Ինչու՞ փարոս՝ որովհետև խավարի մեջ
հայտնվեց մի լույս, երկար տարիներ
լճացած վիճակում գտնվող համայնքում
վառվեց մի լույս, որը իր կողմը ձգեց
բոլոր առողջ ուժերին: Եվ այդ ձգողության
արդյունքը եղավ այն, որ «Հայարտան»
շուրջ հավաքվեցին Թբիլիսիում գործող
հայկական ստեղծագործական միտքը,
միությունները, որոնց մի մասը ստեղծվեց
նաև մեր հովանու ներքո:
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Հայ ազգաբնակչության հաշվարկ
Վրաստանի հայաբնակ գյուղերում

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան
մեկօրյա վարժարան

Սուրբ Ներսես Շնորհալիի անվան
կրտսեր երգչախումբ

Վիրահայոց թեմում նշվեց Ջիմ
Թորոսյանի մահվան 40 օրը

Փետրվարի 16-ին լրացավ ԽՍՀՄ
ժողովրդական
ճարտարապետ,
ՀՀ
վաստակավոր
ճարտարապետ,
միջազգային
ճարտարապետության
ասպարեզում
իր
մնայուն
տեղը
զբաղեցրած երջանկահիշատակ Ջիմ
Թորոսյանի մահվան 40 օրը: Այդ օրը
Վրաստանի
ճարտարապետների
միության նախաձեռնությամբ և Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնի
աջակցությամբ, Վրաստանի հայ մտավորականների միությունը կազմակերպեց
հիշատակի երեկո:
Միջոցառումն սկսվեց Թբիլիսիի Սուրբ
Էջմիածին եկեղեցում, որտեղ ճարտարապետ-գիտնականի հիշատակին, Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր
Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի
հանդիսապետությամբ, կատարվեց հոգեհանգստյան արարողություն:
Այնուհետև «Հայարտուն» կենտրոնի
Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում կայացավ հիշատակի երեկո, որին ներկա էին
Թբիլիսիի նախկին գլխավոր ճարտարապետ, ԽՍՀՄ և Վրաստանի պետական
մրցանակների
դափնեկիր
Գիգա
Բաթիաշվիլին,
Վրաստանի
վաստակավոր
ճարտարապետ,
ճարտարապետության
միջազգային
ակադեմիայի
ակադեմիկոս
Թամազ
Թևզաձեն, Ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս,
Ռուսթավելու և Պետական մրցանակների
դափնեկիր,
Վրաստանի
արվեստի
վաստակավոր գործիչ Վախթանգ Դավիթաիան,
Վրացական
տեխնիկական
համալսարանի
ճարտարապետության
ֆակուլտետի դեկան Գոչա Միքիաշվիլին,
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Վրաստանի նախկին դեսպան Թամազ
Գաչեչիլաձեն, Վրաստանում ՀՀ դեսպանի
խորհրդական Լևոն Թորգոմյանը, հայ

և վրացի մտավորականության ներկայացուցիչներ, գործարարներ, հայ-վրացական բարեկամությունը արժեվորողներ:
Միջոցառումը բացեց Վրաստանի
հայ մտավորականների միության նախագահ Ենոք Թադևոսյանը: Նա ներկայացրեց ընդամենը 40 օր առաջ կյանքից
հեռացած, բայց իր ճարտարապետական անսահման կարողությամբ տարբեր
քաղաքներում անջնջելի հետք թողած,
թերևս բոլորից շատ իր երկրի մայրաքաղաքին և հոգևոր կենտրոնին կառուցողական հմայք տված մեծ գիտնականի
կյանքի ուղին: Բոլոր բանախոսները
սլայդների միջոցով ցուցադրեցին գիտնականի կատարած ներամուծությունները,
հոյակերտ շինությունները՝ կասկադ,
Երևանի քաղաքապետարանի շենք, Նոդար Դումբաձեի հիշատակին արված
հուշաղբյուր-խաչքարը և այլն, մեկնաբանեցին նրա նախագծերով ստեղծված
այն հրաշքները, որոնք դարձան ճարտարապետ Թամանյանի կողմից Երևանի
հատակագծի իսկական զարգացումը:
Վրացի
գործընկերները
առանձնահատուկ սիրով կիսեցին իրենց հուշերը
մեծ գիտնականի մասին, հիացմունքով
պատմեցին այն կառույցների մասին,
որոնց խոյացման ժամանակակիցներն
են իրենք: Վրացի գործընկերները Ջիմ
Թորոսյանի մեծավարպետությունը գնահատում էին անթաքույց ակնածանքով և
կորստյան ցավով:
Միջոցառումը համեմված էր Կարեն
Միրզոյանի, Եսայի Աբովյանի և Իվանե
Մկրտչյանի հոգեհմա կատարումներով:
Այն դարձավ հայ-վրացական բարեկամության ևս մեկ արտահայտություն,
այս անգամ Ջիմ Թորոսյանի հիշատակին
նվիրված երեկոյի տեսքով:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Փետրվարի 9-ը Վահան Տերյանի
ծննդյան օրն է

Ջավախքի Գանձա գյուղում քահանա
Սուքիաս Տեր- Գրիգորյանի բազմանդամ
ընտանիքում 1885 թվականի փետրվարի
9-ին ծնվեց մեծ բանաստեղծ Վահան
Տերյանը: Ամեն տարի այդ բանաստեղծի
հայրենի գյուղում տոնական է ու մարդաշատ: Այս տարի էլ Վահան Տերյանի տունթանգարանում վերստին տերյանական
պոեզիայի շունչն էր թևածում:
Նինոծմինդայի և շրջակա գյուղերի
հոգևոր հովիվ Տեր Արմաշ քահանա
Պողոսյանն ու Ախալքալաքի և շրջակա
գյուղերի հոգևոր հովիվ Տեր Տաթև քահանա Մարուքյանը Տերյանի բնակա-

րանում կատարեցին օրհնության կարգ և
ներկաներին հորդորեցին՝ երբեք չմոռանալ բանաստեղծին և ըստ արժանվույն
գնահատել նրա գրական վաստակը:
Այնուհետև տերյանասերները Տերյանի
թանգարանում մասնակիցը եղան տոնական օրվա գրական հատվածին:
Դպրոցահասակ երեխաները հանդիսատեսի դատին ներկայացրին Տերյանի
բանաստեղծություններից մի գեղեցիկ
ծաղկաքաղ: Օդը լցվել էր տերյանական
շնչով, երեխաների շուրթերից հնչում էր
նրա պարզ ու զուլալ նաիրյան խոսքը:

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների
երեխաներին բաժանվեցին նվերներ

Վիրահայոց թեմի և «Բարի Սամարացի»
միջազգային
բարեգործական
ընկերության հրավերով, փետրվարի 5-ին
«Հայարտուն» կենտրոնում էին գտնվում
Թբիլիսիի Իսանի և Կրծանիսի շրջանների
սոցիալապես անապահով ընտանիքների
երեխաները:
Ներկաներին ողջունեց Վիրահայոց
թեմի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու քահանա
Տեր Մանուկ Զեյնալյանը: Նա հիշեցրեց
Տեր Հիսուս Քրիստոսի դեպի մարդիկ,
հատկապես դեպի երեխաները տարած
մեծ սիրո մասին և ոգեկոչեց ներկաներին
նույնպես սիրել Աստծու որդուն: Տեր Հայրը
կարևորեց այն, որ Հիսուսից փոխանցված
այդ մեծ սիրո արտահայտություն են
հանդիսանում այն գեղեցիկ նվերները,
որոնք տարբեր երկրների տարբեր
ազգի երեխաներ, «Բարի Սամարացի»
կազմակերպության միջոցով ուղարկում
են
իրենց
հասակակիցներին:
Տեր
Մանուկը երախտագիտության խոսքեր
ուղղեց «Բարի Սամարացի» միջազգային
կազմակերպությանը և Վրաստանում նրա
փոխներկայացուցիչ Կարեն Երիցյանին
մայրաքաղաքի երկու շրջանների կարի-

քավոր
ընտանիքների
երեխաներին
նույնպես այս նվերները որպես սիրո
արտահայտություն նրանց փոխանցելու
համար:
Ներկաների անունից ելույթ ունեցան
Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սեվդիա Ուգրեխելիձեն, Կրծանիսի
շրջանային
վարչության
նախագահ
Խաթունա Բերձենիշվիլին, Իսանի շրջանային վարչության նախագահ Թոռնիկե
Խուցիշվիլին և ուրիշներ, ովքեր շնորհակալության խոսքեր ուղղեցին Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնին՝
հյուրընկալության և «Բարի Սամարացի» միջազգային կազմակերպությանը
երեխաներին ուրախության պահեր և
երջանկության
զգացում
պարգևելու
համար: «Հայարտուն» կենտրոնի մենակատարուհի
Աննա
Պողոսովայի
մասնակցությամբ տրվեց փոքրիկ համերգ:
Դահլիճում գտնվող բոլոր երեխաները
«Բարի Սամարացի» կազմակերպության
նվերներով, բարձր տրամադրությամբ վերադարձան իրենց տները:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Կարնո հայության «Ելից գիրքը» (սկիզբը՝ էջ 2)
Ռուսաստանին անցան Դանուբի գետաբերանն իր կղզիներով, Սև ծովի
կովկասյան ափերը Կուբանի գետաբերանից մինչև Աջարիայի հյուսիսը`
Անապա և Փոթի նավահանգիստներով,
Ախալցխայի փաշայությունը` Ախալքալաք և Ախալցխա բերդերով: Թուրքիան
ճանաչեց Հունաստանի, Մոլդավիայի,
Վալախիայի ու Սերբիայի ինքնավարությունը:
Արևմտահայաստանի
խնդիրը չի լուծվում նաև Եվրոպայի
ճնշմամբ: Ռուսաստանի և Եվրոպայի
հակադիր շահերը ի վերջո Արևմտահայաստանի ազատագրության խնդիրը
ձախողում են, մինչև որ բոլշևիկների
կողմից այն թողնվում է Թուրքիային:
Վիկտոր Հովսեփյանը այս մասին գրել
չէր կարող, բայց անհաշտ է պատմության
լուծումների հետ. «...շորերս հանեմ,
մտնեմ Արաքսը ու մրսած կարմրախայտի
պես հոսանքն ի վեր քայլեմ...»: Ցավը
հասնում է ծայրահեղ խտացման. ողջ
գիրքը ցասման բռնկում է:
Վեպի սյուժեի ամբողջ ընթացքը
ելից մղձավանջն է, հանգույցը սկսվում
է
գաղթելու
որոշումից:
Սակայն
որոշումը միակերպ չի ընդունվում: Հազարամյա
հայրենիքը
կարնեցիների
արյան, կեցության ու գոյի մեջ է:
Թողնել
հայրենիքը,
նշանակում
է
լքել պատմությունը, կորցնել գալիքը,
սերունդներին մղել խոտոր ճանապարհ: Սակայն չթողնելու դեպքում, երբ
ռուսական բանակը հետ գնա, ազգովի
ջարդը կդառնա իրական: Վտանգը
հասունանում է ժամ առ ժամ: Չգաղթելու
դեպքում (թուրքերը ուզում են փակել
գաղթի ճամփան) սպասվում է կոտորած:
Հայերին սպասվում է ասորիների ճակատագիրը: Ադրիանուպոլսի դաշնագրի
խորքը ողջ խորությամբ է տեսնում
Վիկտոր Հովսեփյանը:
Եղեռնը հասունանում է: Արևմտահայաստանի հայաթափումը ավելի վաղ
սկսված գործընթաց էր, որն ավարտվեց
եղեռնով: Թուրքիան իր կերպարը կնքեց
եղեռնով: Հերովդեսի մանկամորթումը
կրկնվեց: Ջնջվեց հույսը՝ «գեներալ

Պասկևիչը նորից հեծնի իր ձին...»:
«Կորուսյալ Եդեմ, կամ որտեղից է
սկսվում Արաքսը» վեպի բովանդակային կողմերից մեկը դեռ եղեռնից
առաջ թուրքական հայաջինջ քաղաքականության պատկերումն է: Գրողը խաչ
է քաշում այն կարծիքի վրա, ըստ որի
հայերն ու թուրքերը հաշտ ապրում էին,
մինչև հայերը սկսեցին զինվել թուրքերի
դեմ, և դրանով վիճակը կտրուկ փոխվեց:
Վեպը պատմում է Արևմտահայաստանում
բնիկ
ժողովրդի
իրավազրկության, նրա վտանգված կյանքի
մասին: Վեպի բազմաթիվ էջեր լրացված
են հայ մարդու դրամատիկ կյանքի տեսարաններով: Թուրքի մարդատյացութան,
գազանային
բնազդներ
դրսևորելու
ռեալիստական պատումի լավագույն
նմուշները մենք տեսնում ենք հատկապես
«Եդեմի արյունոտ հարսանիքը» գլխում:
Հետ գալով ժամանակի ճանապարհներով,
Վ. Հովսեփյանը վեր է հանում այն
ճշմարտությունը, ըստ որի եղեռնը միշտ
եղել է, սակայն ընդգրկման չափերով ու
ծավալներով տարբեր, թաքուն ու բացահայտ: Գրողը ամբողջ ուժով պատկերում
է պատմության ողբերգականությունը,
Արևմտահայաստանի այս կամ այն բնակավայրի ժողովրդի անելանելի վիճակը:
Նա
պատմության
ուսումնասիրման
և ներկայացման մանրազնին աշխատանք է կատարել: Պատկերավոր ասած՝
Կարնո
հայության
պատմությունը
դասագրքից դուրս է բերվել, վերականգնվել դետալ առ դետալ, ճշգրտվել
են դեպքերն ու անունները, վերակագնվել
են ծխերն ու ծխամատյանները: Վեպի
արժեքը պատմության խորանկարն է,
նրա խոր ու հմուտ վերականգնումը և
իմաստավորումը: Անցյալը վարպետ գրչի
տակ դառնում է ներկա, ժողովրդի սրտի
տրոփը՝ լսելի:
Նորայր Ղազարյան
Բանասիրական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ
Շարունակությունը՝ հաջորդ
համարում
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Ջավախքը
Սուրբ
Սարգսի
տոնը ողջունեց Ախալքալաքի Սբ Խաչ
եկեղեցում մատուցված ժամերգությամբ:
Այստեղ օրը կրկնակի տոնական էր. 2014
թվականի խաչքավոր Տեր և Տիկին Սվետա և Պետրոս Գրիգորյանների կողմից
նվիրաբերվեց ջավախքցիների կողմից
վաղուց ստասված Սբ. Սարգսի սրբա-

պատկերը, որի օծման կարգից հետո
մարդիկ հուզմունքով և սրտի թրթիռով
համբուրեցին
սրբապատկերը,
Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Տեր Բաբկեն վրդ Սալբիյանը իր
բարեմաղթանքն ուղղեց եկեղեցու նվիրատուներին:
Ջավախքում եկեղեցական այս տոնն
ամեն տարի իր շուրջն է հավաքում հեռու
և մոտ գյուղերից ու բնակավայրերից դեպի
Ախալքալաքի շրջանի Դիլիսկա գյուղի Սբ
Սարգիս անունը կրող եկեղեցի ժամանած
երիտասարդների: Այս տարին ևս բացառություն չէր. երիտասարդներին բաժանվեցին աղաբլիթներ, օդապարիկներ
բարձրացվեցին դեպի երկինք, ներկաները
միմյանց նվիրեցին բացիկներ ու քաղցրնվերներ:
Ախալքալաքի «Ապագայի տուն»
-ն էլ Սուրբ Սարգսի տոնը նշանավորեց
մշակութային մեծ միջոցառումներով,
պարգևատրումներով
:
Ջավախքի
ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ
Հայր Բաբկեն վրդ Սալբիյանի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ
Երիտասարդների օրհնության տոնին
նվիրված հանդիսությունն ազդարարվեց
Տերունական աղոթքով, Սբ. Սարգիս
զորավարի մասին տեղեկությունների

հաղորդմամբ: Ջավախքի ընդհանուր
առաջնորդական
փոխանորդության
ներքո գործող նորաստեղծ թատերական
խմբակը հանդես եկավ «Սբ Սարգիսսիրահարների բարեխոս» թատերական
ներկայացմամբ, Ախալքալաքի թիվ 4
դպրոցի աշակերտները՝ երաժշտական
համարով: Մեկ ամիս առաջ հայտարարված Սբ Սարգիս թեմայով շարադրության և նկարչության մրցույթի
հաղթողներին տրվեցին մրցանակներ:
Ախալքալաքի և Նինոցմինդայի շրջանի
շուրջ 100 աշակերտներից առանձնացան
14-ը. «Լավագույն շարադրություն» անվանակարգում առաջին տեղը զբաղեցրեց
Ախալքալաքի թիվ 5 դպրոցի սան Կարինե
Նահատակյանը, երկրորդ տեղը գրավեց
Անյուտա Տիտոյանը, երրորդում Ախալքալաքի թիվ 2 դպրոցի աշակերտուհի Գոհար
Ասլանյանն էր: Նկարչության մրցույթում
հաղթող ճանաչվեցին՝ առաջին տեղ ՝
Տաթև Թումասյան, երկրորդ տեղ՝ Լուսինե
Ստեփանյան, երրորդ տեղ՝ Տիգրան Տիտոյան: Խրախուսական մրցանակներ ստացան նաև Քրիստինե Հակոբյանը, Աղավնի
Նազարյանը, Օֆելյա Փալանջյանը և Նահապետ Ակճոյանը:
Օրը սիրառատ էր, տրամադրությունը՝
տոնական…

Սուրբ Սարգիս. Անմար սիրով օծված Սուրբը եվ նրա եկեղեցին

Փետրվարի 15-ին Հայ Առաքելական
Ուղղափառ Սուրբ Եկեղեցին տոնեց
Սուրբ Սարգիս Զորավարի, նրա որդի
Սուրբ Մարտիրոսի և 14 զինվորների օրը:
Ինչպես միշտ, այս տարի էլ ժողովուրդն
իր հարգանքի տուրքը մատուցեց իր
ամենասիրված սուրբերից մեկի հիշատակին.
Թբիլիսիի
Էջմիածնեցոց
Սուրբ Գևորգ եկեղեցում հավաքվել
էին հարյուրավոր հավատացյալներ:
Նախօրեին, ուրբաթ օրը, փետրվարի
14-ին եկեղեցու հոգևոր հայրերը հավատացյալների հետ կազմակերպել էին երթուխտագնացություն դեպի Խարփուխ,
որտեղ երբեմնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին
էր գրկաբաց ընդունում իր հավատացյալ
հոտին...
Խարփուխի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին
քանդվել է նախորդ դարի 30-ական թվականներին, Ստալինյան բռնապետության
օրերին: Եկեղեցու կառույցից այսօր
կանգուն է միայն մեկ պատը, իսկ նրա
հիշատակն անխախտ մնում է ժողովրդի
հիշողության մեջ, նրա սրտում:
Ազգությամբ հույն Սուրբ Սարգիս Զորավարը Կապադովկյան Կեսարիայի
Գամիրք գավառից էր: Նա սերում
էր հարուստ իշխանական տոհմից և
հռոմեական Կոնստանդին կայսեր զորահրամանատարներից մեկն էր: Վաղ
գիտակցելով ճշմարիտ Աստծո սերն
ու զորությունը, նա դառնում է Ավետարանի, քրիստոնեական գաղափարախոսության քարոզիչ, կործնում է
բագիններն ու մեհյանները՝ դրանց
տեղերում խաչեր տեղադրելով: Բայց
շուտով, 361 թվականին, Կոնստանդին
կայսեր մահից հետո, կայսերական գահ
է բարձրանում Հուլիանոս Ուրացող
կայսրը, որը բարքով հեթանոս էր և հալածում էր քրիստոնյաներին: Ճիշտ այս
ժամանակաշրջանում Սուրբ Սարգիսը
ստիպված թողնում է իր հայրական ժառանգությունը, հրաժարվում իշխանական
փառավոր կյանքից, հարստությունից և
իր Մարտիրոս որդու հետ ապաստան է
գտնում այն ժամանակ արդեն քրիստոնյա
Հայաստանում, Հայոց Տիրան թագավորի
մոտ: Որոշ ժամանակ Հայաստանում

մնալուց հետո նա իր որդու հետ տեղափոխվում է Պարսկաստանի մայրաքաղաք Տիզբոն, որտեղ նրան մեծ շուքով
է ընդունում պարսից Շապուհ Բ արքան և
նշանակում է իր բանակի մի քանի գնդերի
հրամանատար:
363 թվականին, Հուլիանոսի՝ Պարսկաստան արշավանքի ժամանակ Սուրբ
Սարգիսն աչքի է ընկնում իր քաջությամբ,
բայց փայլուն մարտիկ լինելով հանդերձ,
նա շարունակում է Ավետարանի քարոզչությունը, օգնում է մուրացիկներին և
կարիքավորներին:
Ճակատամարտերից մեկի ժամանակ, հոր կողքին
լինելու մղումով, Սուրբ Մարտիրոսը
շտապում է հոր մոտ, բայց ճանապարհին
հռոմեացիները
գերի
են
վերցնում
նրան: Ողջ շաբաթվա ընթացքում Սուրբ
Սարգիսը պահքով ու աղոթքով դիմում
է Աստծուն, որդու համար փրկություն է
աղերսում: Գերված մանկան՝ հռոմեական
բանակում հայտնվելու հետ ժանտախտ է
սկսվում և անբացատրելի երևույթներ են
կատարվում: Վախեցած հռոմեացիները
մեկ շաբաթ անց Սուրբ Մարտիրոսին
ուղեկցում են Սուրբ Սարգսի ջոկատի
մոտ: Սուրբ Սարգսի մարտիկների
հետ արյունահեղ ճակատամարտում
զոհվում է Հուլիանոս կայսրը, և նրա
զորքը պարտություն է կրում: Հաղթանակ
տանելով, Սուրբ Սարգիսը մեծ պատվի է
արժանանում պարսից արքայի կողմից:
Իր և որդու ազդեցությունը մեծ է լինում
Սուրբ
Սարգսի
հովանավորության
տակ գտնվող պարսից զորքի վրա,
ինչի շնորհիվ զինվորներից շատերը
քրիստոնեություն են ընդունում: Դա
հայտնի է լինում Պարսից արքունիքին:
Նախանձով ու ատելությամբ լցված պալատականները Շապուհ Բ արքային
դրդում են, որպեսզի նա պարտադրի
Սուրբ Սարգսին և նրա որդուն զոհ
մատուցել արքայական մեհյանում: Սուրբ
Սարգիսը մերժում է հրամանը, և հայր
ու որդի համարձակորեն անարգում են
կուռքերին: Մոլեգնած արքան հրամայում
է շղթաներով կապոտել սուրբին և քարշ
տալ փողոցներով: Սուրբ Մարտիրոսը,
տեսնելով
հոր
տանջահարությունը,
փորձում է օգնել նրան, բայց մոլեգնած
ամբոխը ոտնակոխ սպանում է նրան:
Սուրբ Սարգսին գերում, նետում են
Մազենդերու քաղաքի բանտը: Երբ
զինվորները նրան բերում են կառափնարան, Երանելին սկսում է աղոթել խաչած
ձեռքերով: Երկնքից, լուսե պսակը ձեռքին
իջնում է Աստծո հրեշտակը: Դահիճը
կտրում է Սուրբի գլուխը և նույն պահին
նրա մարմինը լուսավորվում է երկնային
լույսով, հնչում է Սուրբին երկինք կանչող
Ձայնը: Այս տեսնելով Սուրբին հավատարիմ 14 պարսիկ զինվորները, ավելի
են ամրանում իրենց քրիստոնյա հավատում, վերցնում են Սուրբի նահատակ
մարմինը, ծածկում են մաքուր պատանով:
Այս մասին լսելով, արքան հրամայում

է նրանց էլ տանջահարություններով
մահվան ենթարկել, և միայն գիշերը մի
քանի հավատացյալներ նահատակների
մարմինները տանում, պատվով թաղում
են Գամրան քաղաքում: Այս ամենը
տեղի է ունենում 361թվականի հունվարի
31-ին: Հետագայում Սուրբ Մեսրոպ
Մաշտոց վարդապետը Սուրբ Սարգսի
մասունքները տեղափոխում է Հայաստան,
Կարբի (Աշտարակի մոտակայք), որտեղ
կառուցում է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին:
Մասունքների մի մասը Սուրբ Մեսրոպ
Մաշտոցը տանում է Վրաստանին
սահմանամերձ Գագայի դաշտավայր,
մասունքները դնում է փայտյա խաչի մեջ
և տեղադրում Գագ բլրի գագաթին, որտեղ
կառուցվում է Սուրբ Սարգիս վանքը, որը
շատ հրաշագործություններ է կատարում,
ապաքինում է բերում իրեն աղոթողներին:
Նույնիսկ կռապաշտ պարսիկները Սուրբ
Սարգսին անվանում են «անհաղթելի վկա
և բոլոր աղերսանքներն իրագործող»:
Սուրբեր Սարգսի, նրա Մարտիրոս
որդու և 14 զինվորների հիշատակին
հայերը շատ եկեղեցիներ են կառուցել:
Թիֆլիսում այդ եկեղեցին գտնվում
էր հինավուրց Խարփուխ՝ ծծմբական
բախնիսների թաղամասում: Այն քաղաքի
հայկական հնագույն եկեղեցիներից մեկն
է եղել: Եկեղեցու մասին հիշատակվում
է դեռևս 1073 թվականի մի աղբյուրում.
այն գմբեթավոր բազիլիկ կառույց է եղել:
Չորս հենարաններով և պլանի խաչով
այն նման է եղել Թիֆլիսի մյուս հայկական եկեղեցիներին, սակայն ցածր
թմբուկը՝ նիստերի կլոր պատուհաններով
և սոխաձև գմբեթով չէին համապատասխանում շինությանն ամբողջությամբ
և բոլորովին տարբերվում էին հայկական
եկեղեցիների ոճից: Ակնառու է, որ սա
ավելի ուշ շրջանի կառույց է, որ արվել է ոչ
այնքան հմուտ ճարտարապետի, գուցեև
հասարակ շինարարի կողմից, ըստ երևույթին ինչ-որ ավերումից հետո, և կրում է
պարսկական ազդեցություն:
Հետևել նրա հետագա՝ 1073 թվականից հետո պատմությանն անհնար է
վստահելի աղբյուրների բացակայության
պատճառով: Իգն. Իոսելիանին նրա
շինությունը վերագրում է 1737 թվականին՝ շինարար համարելով Նորաշենի
եկեղեցու ավագ երեց Տեր Սուքիասին:
Ըստ երևույթին հետազոտողը նկատի
է ունեցել հոգևորական Սուքի-ասի
գործունեության մասին վկայող ինչ-որ
գրություն: Բայց հետագայում հայտնաբերվում են ավելի վաղ վկայություններ,
որոնք խոսում են ոչ թե շինարարության,
այլ նրա վերակառուցման մասին: 1770
թ. եկեղեցին նորից վերակառուցվում է,
ինչի մասին վկայում է տիմպանին արված
հետևյալ գրությունը. «Ա (ստուա) ծ, յիշեա՛
եկ (ե) ղ (ե) ց (ւոյ) ս շինօղ Սաքէ - ողլ (ա) ն,
ն (ո) ր (ա) որդի տՒր - Դաւթին և Գրիգորն
և փեսայ Յօհաննէսն: Թուին 1770»:
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Դիանա Աբգար Առաջին կին դեսպան
Թեև աշխարհի առաջին կին դեսպան
ընդունված է համարել միջազգային և
ռուսական հեղափոխական գործիչ ու
սովետական դիվանագետ Ալեքսանդրա
Կոլոնտային, ով 1923-1952թթ. եղել է
ԽՍՀՄ դեսպան Նորվեգիայում, Մեքսիկայում և Շվեդիայում, բայց դա այդպես
չէ: Գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Դիանա Աբգարը Հայաստանի
առաջին Հանրապետության դեսպան
է նշանակվել Ճապոնիայում 1920թ.,
այսինքն` 3 տարի ավելի շուտ, սակայն
նրա կյանքի ու գործունեության մասին
տեղեկություններ քիչ են պահպանվել:
Դիանայի, ում իսկական անունն
Անահիտ
է,
իսկ
օրիորդական
ազգանունն` Աղաբեկյան, ծննդյան տեղի,
ինչպես նաեւ նրա հետ կապված շատ այլ
իրադարձությունների մասին տարբեր,
հաճախ իրարամերժ տեսակետներ կան:
Տարբեր աղբյուրներում Դիանայի ծննդյան
վայրը տարբեր քաղաքներ են նշվում`
Ռանգուն (այժմ` Յանգոն), Բիրմա, Նոր
Ջուղա, Բոմբեյ (այժմ՝ Մումբայ): Սակայն
հայտնի է, որ նրա նախնիները եղել են
նորջուղայեցիներ: Իր ծնունդից տարիներ
անց նրա ընտանիքը տեղափոխվել է
Հնդկաստանի նշանավոր Կալկաթա քաղաք, որտեղ էլ նա անգլիական կրթություն
է ստացել կանանց մենաստանում:
1890թ. նա ամուսնացել է ծնունդով
նորջուղայեցի
Միքայել
Աբգարյանի
(Մայքլ Աբգար) հետ, ով էլ կանխորոշել
է օրիորդի հետագա կյանքի ընթացքը:
Նրանց ամուսնությունը տեղի է ունեցել
Չինաստանի Հոնկոնգ քաղաքում, որից
հետո նորապսակ ամուսնական զույգը
ճանապարհորդության է մեկնել Չինաստան եւ Ճապոնիա: Այստեղ էլ
նրանք որոշել են մշտական բնակություն
հաստատել` ընտրելով Ճապոնիայի Կոբե
քաղաքը:
1891թ. ծնվել է Դիանայի առաջնեկը`
Ռոզը, հետո որդին` Միքայել կրտսերը,
իսկ 1896թ.` Ռութը: 1906թ.` իր ամուսնու
անակնկալ մահից հետո, Դիանա Աբգարը
շարունակել է ընտանեկան գործը` մինչ
որդու չափահաս դառնալը: Այնուհետեւ
նրա ընտանիքը տեղափոխվել է Յոկոհամա: Այստեղ Դիանան բացել է
ընդարձակ վաճառատուն եւ առեւտուր
կատարել Չինաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի հետ: Շուտով նրա ընտանիքը մեծ
առանձնատուն է գնում Յոկոհամայի
Յամատե թաղամասում, որի հյուրընկալ
դռները միշտ բաց են եղել ինչպես օտար
բարձրաստիճան անձանց, այնպես էլ հայ
գաղթականների առաջ:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրեին եւ նրա տարիներին Դիանա
Աբգարը հանդես է եկել հայ ժողովրդին
նվիրված դասախոսություններով, հոդվածներով, աշխատակցել է Յոկոհամայի
«The Japan Gazette» անգլալեզու ճապոնական թերթին: Այդ թերթի հրատարակչությունում նրա անգլերեն հրատարակած
գրքերից են «The Truth About the Armenian
Massacres»-«Ճշմարտությունը հայության
ջարդերի մասին» (1910), «In His Name»«Իր անունով» (1911), «The Case of the
Armenians»-«Հայկական հարցը», «Betrayed
Armenia»-«Դավաճանված
Հայաստան»
(1912), «The Peace of Europe»-«Եվրոպայի
խաղաղությունը», (1912) «The Peace
Problem»-«Խաղաղության հարցը» (1912),
«Peace and No peace»-«Խաղաղություն եւ ոչ
խաղաղություն» (1912):
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Շուլավերի ծխական 2-րդ եկեղեցին
գտնվում է Ղարամուրադ թաղում: Շինարարությունը սկսվել էր դեռևս 1839
թ., բայց և իշխանությունների կողմից
ընդհատվել. «գետինն որոյ վերա բնակիչք
Շուլավէրու ցանկան կառուցանել զնոր
եկեղեցիի սկզբանէ անտի պատկանեալ
է և պատկանի եկեղեցւոյն, յորում և եղել
է եկեղեցի, ուր և նոքա հիմնարկեալ էին
կառուցման նոր եկեղեցւոյ ի 1839 ամի,
որոյ կատարումն արգելաւ վասն չլինելոյ
առ այն բարձագոյ բարեհաճութեան...»:
Առաջին օծմամբ Սուրբ ՊողոսՊետրոս անունը կրող եկեղեցու շինարարական աշխատանքները բացառիկ
տևական ընթացք ունեցան: Սկսած 1844
թ.-ից այդ աշխատանքներն ամոբղջացան
միայն 1887 թվականին. «...նորակառույց
սրբատաշ քարերով և փառաւոր, յանուն
Պօղոս-Պետրոսի,
սորա
շինութիւնն
սկսուելով 1844 թուականից, մինչև այսօր
հազիվ հասել է կամարներին, որովհետև
ժողովրդի կարողութիւնից անհամեմատ
վեր լինելով ծախքը՝ չեն կարողանում
շուտով աւարտել...»:
Տակավին 1851 թ. աշխատանքներն
հասել էին մինչև թաղակիր կամարների
հիմքերը. «...զշինութիւն Սբ. Պետրոս
և Պօղոս եկեղեցւոյն Շուլավէրու այժմ
հասուցեալ են ցներքին կամարն, իսկ
ապա ի կատարելագործելն շինութեան
այնր եկեղեցւոյն բոլորովիմբ...»:
Ուշագրավ է նաև 1873 թվականի մի հրապարակում, որի հեղինակը,
նկարագրելով
կառուցվող
եկեղեցին, այն համեմատում է Թիֆլիսի
առաջնորդանիստ
Հարանց
վանքի
հետ. «Ղարամուրատաց Սուրբ Պօղոս և
Պետրոսի եկեղեցին, որի բարձրագույն
դիրքը, մարմարիանման, կոկած սպիտակ
քարերով պատերը, նորա չորս ահագին
հաստութեամբ քարեայ սիւները, նորա
ահագին մեծութիւնը, որ Թիֆլիզու Վանքի
եկեղեցուն կարելի է հաւասարեցնել,
կարող են ափսոսել տալ ամէն նորա բաց
կտուրը տեսնողին, որ ահա մօտենում է 20
տարիի լրանալը նորա հիմքի գցելուց...»:
Նորոգումների ընթացքում թաղամասի ծխականները հայտնվել էին

Շուլավերի Սուրբ Մեսրոպ
(Պողոս-Պետրոս) եկեղեցի

Տեառնընդառաջի
տոնակատարությունը
Սամցխե-Ջավախքում

դժվար կացության մեջ: Ի դեպ, 1870թ.ից մինչև 1878 թ. եկեղեցին առհասարակ
փակ է եղել. «Եկեղեցու շինութիունը կիսատ մնացած էր և ութ տարի փակված
էր: Վերջը մեր քահանաներից մինը իր
գործակալութեան սկզբում աշխատեց և
բանալ տուեց եկեղեցին: Երեք հարիւր
րուբլ. գործ դրեց եկեղեցու մնացած փողից
տախտակեաց ծածկոց շինելու սեղանի
վրա...»:
Միայն 1880-ական թվականներին Ղարամուրատեցոց թաղի բնակիչներն ի զորու
եղան վերսկսել եկեղեցու ընդհատված
շինարարությունը:
Մասնավորապես
1884 թ. այդ կապակցությամբ նշվել է. «...
ընդհանուր հաճութեամբ հասարկութեան
գեղջս կամիմք յայմիկ առաջիկայ աւոէրս
ձեռնարկել զկառուցումն նոյն թերակատար շինութեան տաճարին աստծոյ,
դարձեալ նոյն սրբատաշ և կոփածոյ քարամբք և նոյն իսկ ձևով, որպէս սկսեալ և
կառուցեալ են ցայս վայր նախնիք մեր»:
1885թ.
հաղորդվել
է
հետևյալը.
«Այստեղ գտնվում է մի հոյակապ
եկեղեցի, որը կիսաշեն է: Այդ եկեղեցու
համար երեք թե չորս անգամ փող են
ժողովել, որ ամբողջացնեն, սակայն չեն
կարողացել, որովհետև շատ մեծ է և մեծ
գումար է պահանջում: Նրա նման հոյակապ շենք ունեցող եկեղեցի նույն իսկ
Թիֆլիսում չը կար, քարերը սրբատաշ
են, սպիտակ ու ազնիւ: Գիւղացիները
հազիւ թէ կարողանան գտնել այդ տեսակ
քարեր: Այդ եկեղեցում ժամասացութիւն
չէր կատարվում, բայց վերջին տարիներս
ժողովրդեան
շատութեան
համար
անբաւարար լինելով Զագեամի թաղի
եկեղեցին, նրա գլուխը տախտակեցին
և այժմ այդտեղ ևս ժամասացութիւն է
լինում»:
Վերջապես 1886 թ. աշխատանքները
կարծես ավարտին էին մոտենում, քանի
որ գործը հասել էր տանիքին. «Ղարամուրատ թաղի եկեղեցին, որ յայտնի
է իւր մեծութեամբ և սպիտակ քարով,
40 տարի գլուխը բաց մնալուց յետ, այժմ
ծածկում են, որի համար արժանի է
շնորհակալութիւն յայտնել գործակատար
աւագ քահանայն Տէր Պօղոսեանցին»:
Աշխատանքներն
ամբողջացվել
էին
տանիքի թիթեղապատումով 1887 թ. «Մեր
Ղարամուրատ թաղի Պետրոս և Պօղոս
եկեղեցին, որ կառուցված է Թիֆլիսի
Մուղնու եկեղեցու յատակագծով, երկար
տարիներից յետոյ վերջապէս այս տարի
աւարտած կարելի է համարել: Եկեղեցու
գլուխը վերջապէս թիթեղով ծածկեցին...»:

Փետրվարի 13-ի երեկոյան ինչպես
Ախալքալաքի Սբ. Խաչ Եկեղեցում, այնպես
էլ Ջավախքի բոլոր գործող եկեղեցիներում
կատարվեց
ժամերգություն
և
նորապսակների օրհնության կարգ:
Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Հայր Բաբգէն վրդ Սալբիյանը և Տեր Տաթև քահանա Մարուքյանը
Սուրբ Խաչ եկեղեցում օրհնեցին նորապսակներին, իսկ եկեղեցու խաչքավոր՝
Պետրոս Գրիգորյանը Աստվածաշունչ
մատյաններ նվիրեց նրանց:
Հավարտ
Ժամերգության
հավատացյալները և հոգևոր դասը տոնական
շարականների երգեցողությամբ դուրս
եկան եկեղեցու բակ, որտեղ Ջավախքի
փոխանորդ Հայր Բաբգէն վրդ Սալբիյանի
և Սբ. Խաչ եկեղեցու խաչքավորի ձեռամբ
վառվեց Տեառնընդառաջի խարույկը:
Ընդունված ավանդույթի համաձայն նորապսակները հայկական դհոլ զուռնայի
ուղեկցությամբ
շուրջպար
բռնեցին
խարույկի շուրջ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն
հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ
Տեառնընդառաջը
հռչակվել
է
նորապսակների օրհնության օր:
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին
ամեն տարի փետրվարի 14-ին՝ Քրիստոսի
Սուրբ Ծննդյան օրվանից 40 օր հետո,
նշում է քառասուն օրական մանուկ
Հիսուսին
տաճարին
ընծայաբերելու
տոնը՝ Տեառնընդառաջը։ Տեառնընդառաջը անշարժ տոն է և նշվում է փետրվարի
14-ին, իսկ ի տոնակատարությունները
սկսվում է փետրվարի 13-ի երեկոյան՝ նախատոնակով:
Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդության մամլո դիվան

Ընդհանուր առմամբ եկեղեցու շինարարության ծախսը կազմել էր 16 000
ռուբ.: Հանդիսավոր օծումը տեղի ունեցավ
1887թ. հունիսի 25-ին. «...եկեղեցու հիմքը
ձգուած է եղել, ինչպէս պատմում են մօտ
քառասուն վեց թուականներին, բայց
նիւթական միջոցների պակասութեան
պատճառով
դադրեցրել
են
շենքի
կառուցումը՝ մինչև որ մի քանի տասնեակ
տարիների ընթացքում կարողացել են
էլի կոպէկ-կոպէկ հաւաքելով մի նշանաւոր գումար կազմել և շարունակել նրա
շինութիւնը...»:
Ի դեպ, 1887թ. օծմամբ եկեղեցին վերանվանվեց Սբ. Մեսրոպ: Այդ անվամբ
եկեղեցին հիշվում է նաև հետագա
տասնամյակներին:
Տարածքի խորհրդայնացումից հետո,
1926թ.-ին եկեղեցու շենքը վերածվեց
ակումբի: Այդ նպատակով քանդեցին
բեմը, իսկ զարդերը կողոպտվել էին մինչ
այդ:
Կառուցվածքային տեսակետից այն
եռանավ բազիլիկ շինություն է, որտեղ
կենտրոնական նավը ավելի բարձր և լայն
է, քան կողմնային նավերը: Կառույցի
ուղղանկյուն պլանում երկու զույգ
պիլոններ (սյուներ) կան, որոնք բաժանում
են ներքին ուղղանկյուն տարածությունը
երեք նավերի: Կենտրոնական նավն ունի
կիսակլոր խորանային, դեպի դուրս եկող
ապսիդ: Իսկ արևելյան երկու կողմնային
նավերն անցնում են ավանդատներ,
որոնք նույնպես արտաքուստ կիսակլոր
ապսիդներ են ստեղծում: Սա ավանդական, գետնահար կառույց է՝ կողմնային
նավերի համեմատությամբ շատ ցածր
կենտրոնական նավով: Նավերից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին կտուրը:
Եկեղեցին ունի երեք մուտք. հյուսիսային,
հարավային և արևմտյան: Հյուսիսային
մուտքին կցված է փոքր բաց սրահ՝ չորս
հենասյուներով:
Եսայի Աբովյան

© www.travelgeorgia.ru

Դիանա Աբգար - Առաջին կին դեսպան (սկիզբը՝ էջ 6)
Դիանա
Աբգարի
գրություններն
ու աշխատությունները քաղաքական
իրազեկության են բերել շատերին եւ
պատմական մեծ արժեք են ներկայացնում: Նա ստանում եւ կարդում էր ոչ
միայն հայկական ու ճապոնական, այլեւ
ամերիկյան, անգլիական ու հնդկական
մամուլ, ինչպես նաեւ նամակագրական կապեր ուներ աշխարհի քաղաքական, հոգեւոր եւ այլ բնագավառների
ճանաչված գործիչների հետ: Նրա
աշխատություններն ու գրքերը, անշուշտ,
կատարել են իրենց առաքելությունը`
ճապոնական հասարակությանը ծանոթացնելով հայոց ցեղասպանությանն ու
հայ ժողովրդին: Այս մասին է վկայում
1919թ. լույս տեսած թուրքական «Թասֆիր»
թերթը: Թուրքական թերթն աշխարհի
չորս կողմերից` ի վնաս հայերի, տարբեր
փաստեր էր հավաքում: Հարցումի
ընթացքում
թուրքերը
Կ.
Պոլսում
գտնվող մի ճապոնացու են հանդիպել:
Վերջինս լավատեղյակ էր հայկական ցեղասպանությանն ու հայկական հարցին:
Ճապոնացին մեղադրել է թուրքերին ու
խորհուրդ տվել հնարավորին չափով
հարմարվել իրենց երկրում ապրող ոչ
իսլամ հասարակության հետ, հակառակ դեպքում, կարժանանան Եվրոպայի
կշտամբանքին:
Դիանան նաեւ բանաստեղծություններ
է գրել, որոնք լույս են տեսել եվրոպական ու ամերիկյան մամուլում: Նրա
վերջին գործը եղել է «From the Book of One

Thousand Tales»,-«Հազար պատմվածքների
գրքից», «Stories of Armenia and its
People»-«Հայաստանի ու նրա մարդկանց
պատմությունները»
պատմվածքների
ժողովածուները, որը 2004թ. ԱՄՆ-ում
հրատարակել է նրա թոռնուհին` Լուսիլ
Աբգարը: Ճիշտ է, դրանք գեղարվեստական գրվածքներ են, սակայն բոլորն էլ
իրական հիմք ունեն եւ ներկայացնում են
հայ ժողովրդի կյանքը: Աբգարը դրանք
լսել եւ գրի է առել Ճապոնիա հասած հայ
փախստականներից:
Դիվանագետը լավատեղյակ էր ինչպես
հայ ժողովրդի ծանր վիճակի, այնպես
էլ եվրոպական երկրներից տրվող
օգնության պակասի մասին: Ճապոնացի
ուսումնասիրող Հիդեհարու Նակաձիմայի
խոսքերով` «Դիանա Աբգարը, 46 տարի
ապրելով հեռավոր Ճապոնիայում, միակ
հայ կինն էր, ով լիովին տիրապետում
էր միջազգային իրավիճակին»: Նա
ամեն ինչ արել է Եվրոպայի օգնությունը
կազմակերպելու
ուղղությամբ,
բայց
ապարդյուն: Դիանան ցանկանում էր, որ
ԱՄՆ-ն խնամակալ պետություն դառնա
Հայաստանի համար, որը նույնպես տեղի
չունեցավ: Արդյունքում կատարվեց ամենաահավորը. Դիանայի հայրենակիցները,
հայ ժողովուրդը, զոհ գնաց թուրքական
յաթաղանին: Հենց այդ ժամանակ իր
կրթությամբ, հարստությամբ ու հայրենասիրությամբ մեծ համբավ ու հեղինակություն վայելող Դիանան դրսեւորեց
իր մեծ սերն ու հարգանքը հայ ժողովրդի

նկատմամբ: Նա փորձում էր ամեն կերպ
օգտակար լինել ազգակիցներին ու Հայաստանին, որտեղ, ի դեպ, երբեք չէր եղել:
Եվ դա նրան հաջողվեց: Դիանան կարողացավ օգնել բազմաթիվ հայ գաղթականների, ովքեր Սիբիրի եւ Ճապոնիայի
վրայով փորձում էին անցնել ԱՄՆ»:
Ասում են, որ Ճապոնիայում միշտ
էլ հայերի նկատմամբ բարեհաճ վերաբերմունք են ունեցել եւ անժխտելի
է Դիանա Աբգարի մեծ ավանդը
հայ-ճապոնական
բարիդրացիական
հարաբերությունների
կայացման գործում: Թողնելով իր աշխատանքը` Դիանան անձամբ է գնացել
ճապոնական
իշխանությունների
եւ
հյուպատոսների մոտ` փախստական
հայերի
փաստաթղթերի
խնդիրները
կարգավորելու
եւ
նրանց
ճանապարհորդությունը դյուրացնելու համար:
Նա իր առեւտրական գործակալությունը
օգտագործել է որպես հայ գաղթականների
դիվանագիտական
առաքելության
գրասենյակ, իսկ իր տունը` նրանց ժամանակավոր ապաստարան:
1919թ.
Դիանան
մասնակցել
է
Խարբինում
(Չինաստան)
կայացած
Սիբիրի եւ Ծայրագույն Արեւելքի հայերի
համաժողովին, որտեղ նրան ընտրել են
պատվավոր նախագահ: 1920թ. հուլիսի
2-ին Դիանա Աբգարը նշանակվել է Հայաստանի առաջին Հանրապետության
դիվանագիտական
ներկայացուցիչ
եւ գլխավոր հյուպատոս Ծայրագույն

Արեւելքում, Հայաստանի արտակարգ եւ
լիազոր դեսպան Ճապոնիայում:
Դիանա Աբգարի դեսպան նշանակվելուց հետո Ճապոնիան ճանաչեց
Հայաստանի
Հանրապետությունը`
հեշտացնելով տիկնոջ մարդասիրական գործունեությունը եւ փախստականներին տրվող օգնությունը: Նրա
հովանավորությունն են վայելել նաեւ
Սինգապուրի եւ Ինդոնեզիայի հայերը:
Դիանա Աղաբեկի Աբգարը մահացել է 1937թ. հուլիսի 8-ին, Յոկոհամայում: Նրա աճյունն ամփոփվել է տեղի
օտարերկրացիների գերեզմանատանը`
ամուսնու շիրիմի կողքին: Այսօր Աբգարի
շիրիմը գտնվում է Տոկիոյում գործող
ճապոնա-հայկական
բարեկամության
խմբի հոգածության տակ:
Դիանա Աբգարը հայոց պատմության
մեջ թողել է քաջ, ազնիվ, խելացի,
արդար ու գթասիրտ հայ կնոջ կերպար:
Նա չի ապրել Հայաստանում եւ հայրենակիցների մասին լսել է միայն իր տանն
ապաստանած գաղթականներից, բայց
եղել է իսկական հայ եւ ապրել հային
վայել կյանքով: Գուցե շատերն այսօր
նրան չեն հիշում, շատերը, ցավոք, չգիտեն
նրա մասին, իսկ պատմության էջերն ու
հայ գրականությունը ողողված են պակաս արժանի մարդկանց անուններով,
բայց կենդանի են նրա գործունեության
արդյունքում ծնված «պտուղները»:
Անժելլա Սարոյան
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Ստամբուլում հայտնաբերված հայկական
գերեզմանաքարերը կտեղափոխվեն
հայկական գերեզմանատուն

© AGOS
Ստամբուլի
Գեզի
այգում
հայտնաբերված
հայկական
շիրմաքարերը կտեղադրվեն Շիշլիի հայկական
գերեզմանատանը: Հայկական գերեզմանաքարերը հայտնաբերվել են Ստամբուլի
Թաքսիմ
հրապարակը
զբոսավայր
դարձնելու ծրագրի շրջանակներում, շինարարության ժամանակ:
Շիրմաքարերը, որոնք նախկինում
պատկանել են Սուրբ Հակոբ գերեզմանատանը, ուսումնասիրության նպատակով տեղափոխվել էին Հնագիտության
թանգարան: Թուրքական «Դեմոկրատ
հաբեր» լրատվական կայքը, հղում անելով
հայկական «Ակօս»-ին, հաղորդում է,
որ այժմ նշյալ գերեզմանաքարերը տեղադրվել են Ստամբուլի Շիշլի թաղամասի
հայկական գերեզմանատան տարածքում:
Ըստ Ստամբուլի հայկական «Ակոս»
թերթի, Գեզի այգում գտնվող շիրմաքարերի ուսումնասիրությունից հետո
պարզվել է, որ դրանք պատկանում

են
17-19
դարերին:
Գերեզմանաքարերի մեծ մասի վրայի գրությունները
վերծանել չի ստացվել, մի մասի վրա էլ
գրություններ չեն եղել, իսկ մնացածի
վրայի գրությունները հետեւյալն են՝
«Մարտիրոսի որդի Նիկողոս», «Եղիազարի որդի Գրիգոր», «Կարապետի որդի
Դիքեշ Հարություն», «Ասլանի որդի
վարսավիր Խաչատուր», «Անտիրեսի
տղա Միքայելի որդի Հովհաննես»:
Հարկ է նաեւ նշել, որ մինչ 1939թ. Գեզիի
այգու տարածքում էր գտնվում հայկական Սուրբ Հակոբ գերեզմանատունը:
Ինչպես որոշել է պետությունը, 1939թ-ին
գերեզմանատունը բռնագրավվել է: Այժմ
այս տարածքում են գտնվում Գեզի այգին,
«Դիվան» եւ «Հիլտոն» հյուրանոցները:
Այժմ գերեզմանաքարերը տեղադրված
են Ստամբուլի Շիշլի թաղամասի հայկական գերեզմանատան մուտքի դիմաց:
Էլզա Թորոսյան

Սուրբ Սարգիս.
Անմար սիրով օծված
Սուրբը եվ նրա
եկեղեցին
Այս գրությունն ընթերցվել է ինչ-որ հայ
հոգևորականներից մեկի, հնարավոր է,
վանահոր կողմից 19-րդ դարի 20-ական
թվականներին:
Գրության
տեքստը
պահպանվել է Ներսես Աշտարակեցու
պատվերով կազմված քաղաքի և նրա
շրջակայքի հայկական հնությունների
ցուցակում:
Մինչև 1831 թ. Սուրբ Սարգիս եկեղեցին,
Թիֆլիսի
մյուս
եկեղեցիների
հետ
(Մուղնի, Նորաշեն, Բեթղեհեմ, Սուրբ Գևորգ (Աստվածածին) Կաթողիկե, Հրեշտակապետաց, Թեքեյանց) պատկանել է
Հաղպատի առաջնորդարանին, ինչի
մասին խոսվում է կաթողիկոս Ղուկաս
Կարնեցու 1784 թ. հղման մեջ: Սակայն 1831
թ. հետո եկեղեցին անցնում է Էջմիածնի
կաթողիկոսի հովանավորության տակ
և հոգևոր հովիվ նշանակվում է Մանուել
Կյումուշխանեցին, որի օրոք կատարվում
են հիմնավոր շինարարական աշխատանքները: Կաթողիկոս Հովհանի հղման
մեջ ասվում է, որ «քանի որ Սեյդաբատում
գտնվող Սուրբ Սարգիս տաճարը դարձել
է Սուրբ Էջմիածնի սեփականությունը,
մենք պետք է հոգանք նրա շինարարության և բարեկեցիկութան մասին,
հիմքից այն նորից կառուցենք, և դրա
հետ կառուցենք մի քանի հարմարավետ
սենյակներ ուխտագնացների համար»:
Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց այսօր կանգուն
են պատերի միայն այն հատվածները,
որոնք հենք են ծառայում Գրիշաշվիլու
փողոցին կառուցված տների համար:
Արևելյան պատին պահպանվում է կից
կառուցված սենյակի մասին երկլեզվյա
շինարարական գրությամբ մարմարե մի
հուշատախտակ. «ՇԻՆԵ (Ա) Ց ԵՎ ԸՆԾԱԵ
(Ա) Ց ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՒՅՆ
ՏՓԽԻՍ (Ա) Յ ՍԵՆԵ (Ա) ԿՍ ԱՅՍ ԱՐԴ
(Ա) Ր ՎԱՍՏԱԿՈՎՔ ԻՒՐՈՎՔ ԹԷԼԱՒԻ
ՔԱՂԱՔ (Ա) ՑԻ ԵԱԳՈՐ Յ (Ա) ՐՈՒԹ (Ի)
ՒՆԵ (Ա) Ն ՈՍԿ (Ա) ՆԵԱՆՑՆ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ
ՀՈԳԻՈՅ ԵՒՐՈՅ ԵՒ ԾՆՈՂ (Ա)ՑՆ Ի 1-Ն
ՅՈՒՆՎ (Ա) ՐԻ 1883 ԱՄԻ»:
Եսայի Աբովյան

Ուխտագնացություն դեպի
հայկական միջնադարյան
վանքերը, որոնք
գտնվում են Հայաստանի
Հանրապետության Լոռվա
մարզում
Վիրահայոց
թեմին
կից
«Հայարտուն» կենտրոնը 2014թ. մայիսի 4-ին
կազմակերպում է ուխտագնացություն
դեպի Ախթալայի, Հաղբաթի, Սանահինի
և Օձուն հայկական միջնադարյան
վանքերը, որոնք գտնվում են Հայաստանի
Հանրապետության Լոռվա մարզում:
Արժեքը՝ 45 լարի, ներառյալ ճանապարհածախսը և Հայարտան վերնաշապիկը:
Մեկնումը՝ մայիսի 4-ին, առավոտյան
ժամը 7-ին, վերադարձը՝ մայիսի 4-ին,
նախատեսված է երեկոյան ժամը 8-ը:
Գրանցման համար
- զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 2546411,
- գրել Հայարտան ֆեյսբուքյան էջին
www.facebook.com/officialhayartun,
- կամ գրել հետևյալ հասցեով՝
hayartun@armenianchurch.ge

ԱՄՆ Պետդեպարտամենտ: Խորհրդային շրջանում առգրավված Հայոց թեմի գույքի
խնդիրը հակասական ու վիճելի հիմնահարց մնաց (սկիզբը՝ էջ 2)
«Ազատ
դեմոկրատներ»
կուսակցության
երիտասարդական
խորհրդի
ներկայացուցիչ
Գիորգի Պոպիաշվիլին, ով զբաղվում
է
էթնիկ
ու
կրոնական
փոքրամասնությունների
հարցերով,
հետաքրքրվեց
փոքրամասնությունների
իրավունքների
ոլորտում
հասարակական
կազմակերպությունների
ու
քաղաքական
կուսակցությունների
պաշտպանությանն ուղղված Դեսպանատան
գործունեությամբ:
Պատասխանելով երիտասարդ քաղաքական գործչի հարցին` պրն. Ռինակերը
որպես կարևորագույն միջոց նշեց
դրամաշնորհների
տրամադրումը
Վրաստանում մարդու իրավունքների
պաշտպանության խրախուսման համար:
Բացի դրանից, դեսպանատան ներկայացուցիչները մասնակցում են փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների
կողմից կազմակերպված տարատեսակ
միջոցառումների, ինչպես նաև աջակցում
են դասընթացների կազմակերպման
գործում: Նա շեշտեց, որ մի քանի շաբաթ առաջ ԱՄՆ դեսպանը մասնակցել է
հայկական եկեղեցում կազմակերպված
էկումենիկ աղոթքին:
Վրաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Արամայիս Միքայելյանը հետաքրքրվեց ԱՄՆ-ի կողմից Հայոց
ցեղասպանության,
ինչպես
նաև
Արցախի
անկախության
ճանաչման
հիմնախնդիրներով` ընդգծելով Կոսովոյի
անկախության ճանաչման օրինակը:
Դրա հետ մեկտեղ, նա նշեց, որ առավել
նպատակահարմար
կլիներ
հիմնվել
Վուդրո Վիլսոնի դատական վճռի ու Սևրի
պայմանագրի վրա: Պարոն Ռինակերը
պատասխանեց, որ այդ խնդիրները դուրս
են իր լիազորությունների շրջանակներից,
սակայն ինքը Վաշինգտոնում կտեղեկացնի այդ մասին համապատասխան
մարդկանց` ընդգծելով, որ նմանատիպ

հարցերը պետք է լուծվեն շատ բարձր
մակարդակի վրա: Այս առումով Լևոն
Իսախանյանը նշեց, որ երբ 1948թ. ՄԱԿում քննարկվում էր Ցեղասպանության
կոնվենցիայի նախագիծը, ԱՄՆ վարչակազմը ՄԱԿ ուղարկեց մի փաստաթուղթ,
որով իր դիրքորոշումն էր հայտնում

տվյալ կոնվենցիայի վերաբերյալ, և
որում նշվում էր, որ կոնվենցիայի
ընդունումը անհրաժեշտ է, որպեսզի
հետագայում
չկրկնվեն
այնպիսի
հանցագործություններ,
ինչպիսիք
Հայոց Ցեղասպանությունը կամ Հրեական Հոլոքոստն են: Այսպիսով, ԱՄՆ
կառավարությունը ճանաչել է Հայոց
Ցեղասպանությունը:
Իսկ
ինչ
վերաբերում է ԼՂՀ անկախության ճանաչման խնդրին, Լևոն Իսախանյանը
ընդգծեց, որ ներկայիս փուլում մի քանի
ամերիկյան նահանգներ արդեն պաշտոնապես ճանաչել են ԼՂՀ անկախությունը,
և
իրավիճակի
զարգացման
միակ
տարբերակը ԼՂ-ի՝ որպես միջազգային
իրավունքի սուբյեկտի ամբողջական
ճանաչումն է, և հայկական ծագում
ունեցող Վրաստանի քաղաքացիները
պետք է փորձեն բացատրել բոլորին, թե
որքան կարևոր է ազգերի ինքնորոշման
իրավունքի իրագործմանն աջակցելը:
ԼՂՀ-ն առաջացել է ազգերի ինքնորոշման
իրավունքի կիրառման հիման վրա,
որը միջազգային հանրային իրավունքի

հիմնարար սկզբունքներից մեկն է հանդիսանում: Նա նաև ավելացրեց, որ հայերի
առաքելությունը Վրաստանում կայանում
է գործող օրենսդրության կիրառմանը
նպաստելու մեջ:
Բացի դրանից, Արամայիս Միքայելյանը նշեց, որ Վրաստանում գործող
ադրբեջանական
ընկերությունները
ծագումով
հայ
քաղաքացիների
նկատմամբ
խտրականություն
են
ցուցաբերում աշխատանքի ընդունման
գործընթացի ժամանակ: Հյուրը հետաքրքրվեց նշված խնդրի մանրամասներով ու հաշվի առավ տրված տեղեկատվությունը:
Չենք կարող անտեսել հայ համայնքի մեկ այլ ներկայացուցչի` Առլեն
Մովսիսյանի տված տեղեկատվությունը,
ըստ որի` 1925թ. Սիղնաղիում ապրում
էին 377 հայ ու 12 վրացի ու ռուս
ընտանիքներ: Նա հարցրեց. «Իսկ որտե՞ղ
են այդ մարդիկ» և նշեց, որ տեղի են
ունենում ժողովրդագրական իրավիճակի մեթոդական փոփոխություններ:
Ինչ վերաբերում է «վիճելի» եկեղեցիների
խնդրին, նա ընդգծեց, որ 20-րդ դարի
սկզբին Թբիլիսիում 27 հայկական
եկեղեցիներ կային, սակայն ներկայումս
միայն երկուսն են գործում: Ի՞նչ ճակատագրի են արժանացել մնացած 25
եկեղեցիները: «Ես` որպես Վրաստանի
շարքային քաղաքացի, կարող եմ փնտրել
արխիվում ու գտնել իմ պապի ծննդյան
ու մկրտության վկայականը, որում
նշված է, թե որ եկեղեցում է նա մկրտվել:
Այսպիսով, պետությունը տրամադրում է
փաստաթուղթ, որը հաստատում է տվյալ
եկեղեցու հայկական ծագման փաստը,
այսինքն, պետությունը ընդունում է, որ
եկեղեցին հայկական է, սակայն մյուս
կողմից հայտարարում է, որ եկեղեցու
հարցը վիճարկելի է»:
Միլենա Հովհաննիսյան

Արձագանք թերթ
Արմազի փողոց №18
0103 Թբիլիսի, Վրաստան
Հեռախոս: +995 32 2309390
էլ. հասցե՝ contact@ardzagank.ge
Կայք-էջ՝ www.ardzagank.ge
Տպագրվում է «Քաղաքական
մասնակցություն երկխոսության
միջոցով» ծրագրի շրջանակներում
«Բաց հասարակություն - Վրաստան»
հիմնադրամի աջակցությամբ
Խմբագիր՝
Լևոն Իսախանյան
Բջջային: +995 597 313313
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