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Գարեգին
Բ
Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսն ընդունեց Վրաստանի նախագահ Գիորգի Մարգվելաշվիլիին` ուղեկցությամբ ՀՀ Արտաքին գործերի նախարար
Էդվարդ Նալբանդյանի: Հանդիպմանը ներկա
էին Մայր Աթոռի դիվանապետ Տ. Արշակ
եպիսկոպոս Խաչատրյանը, Վիրահայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական
բաժնի տնօրեն Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը:
Ողջունելով Վրաստանի նախագահի և
նրան ուղեկցող պատվիրակության այցը Հայաստան և Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ուրախություն
հայտնեց երկու երկրների միջև առկա համագործակցության առիթով և շեշտեց, որ նման
փոխայցելություններն ավելի են նպաստում
երկու ժողովուրդների ու պետությունների
հարաբերությունների զորացմանը: Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսն ընդգծեց միևնույն տարածաշրջանում կողք կողքի ապրող երկու
հավատակից ժողովուրդների փոխադարձ զորակցության և եղբայրության ամրապնդման
կարևորությունը, ինչին մշտապես ուղղված
են եղել Հայ Եկեղեցու ջանքերը:
Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց Վրաստանի հայ համայնքին և նրա
պատմական ու ներկայիս մեծ ներդրումին
և դերակատարությանը երկրի տնտեսական, մշակութային, կրթական և այլ բնագավառներում: Իր խոսքում Ամենայն Հայոց
Հայրապետը գոհունակություն հայտնեց Վիրահայոց թեմի և հայ համայնքի եկեղեցական
հարցերի կարգավորման ուղղությամբ վերջին
շրջանում սկսված դրական գործընթացների
կապակցությամբ և վստահություն արտահայտեց, որ դրանք կառաջնորդեն հայորդիների
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հոգևոր կյանքի խնդիրների ամբողջական
լուծմանը:
Վերջում Նորին Սրբությունն արդյունավոր
գործունեություն մաղթեց տիար Գիորգի
Մարգվելաշվիլիին` ի բարօրություն Վրաստանի և նրա հավատավոր ժողովրդի:

Հանդիպումից հետո Վրաստանի նախագահն այցելեց նաև Մայր Տաճար, եղավ Տաճարի ավանդատուն-թանգարանում:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Տեղեկատվական համակարգ

Հանուն հավասարության և հաշտության
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2014 թ. փետրվարի 24-ին Հաշտության
եւ
քաղաքացիական
իրավահավասարության հարցերի պետնախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին հարցազրույց է տվել
«Արձագանք» թերթին (հարցազրույցի տեսագրությունը հասանելի է www.ardzagank.ge
կայքէջում):
Իր հետ զրույցի ընթացքում անհնար էր
չնկատել, որ նա պատրաստակամություն էր
ցուցաբերում օգնելու և զարգացնելու գաղափարախոսության աջակցությամբ ստեղծված
հարթակը`
ամրապնդելու
վրացական
պետության եւ պետական ռեսուրսների համախմբումը:
Պարո՝ն նախարար, առաջին հարցը վերաբերում է նախարարության վերաբրենդավորմանը: Ավելի վաղ նախարարությունը
կոչվել է վերաինտեգրման հարցերով պետական նախարարություն, իսկ 2014 թ.
հունվարի 1-ից այն փոխել է իր անունը` վերանվանվելով «Հաշտության եւ քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերի
պետական նախարարություն»: Ասացե՝ք,
խնդրեմ, թե ինչո՞վ է պայմանավորված նա-

խարարության անվանափոխությունը:
Այս փոփոխությունը անհրաժեշտ էր, նախ,
քանի որ նախարարության իրավասության
մեջ են մտնում երկու գործունեություն:
Առաջինը` հակամարտությունների կարգավորումը,
հակամարտության
վրա
ազդեցություն կրելը, կոնֆլիկտների հաղթահարումը, եւ երկրորդ` քաղաքացիական
ինտեգրում, Վրաստանի քաղաքացիների
ինտեգրումը
քաղաքացիական
հասարակության մեջ: Այս ուղղությունները հստակ
չեն
արտահայտվում
«վերաինտեգրում»
բառի մեջ: Վերաինտեգրումն ենթադրվում էր
աբխազներին եւ օսերին, սակայն տարօրինակ
էր այն, թե ինչին էին նախատեսում նրանց
վերաինտեգրել, որովհետեւ Խորհրդային
Միության փլուզումից անմիջապես հետո
վրացական հասարակության մեջ սկսվեց
այդ հասարակությունների մեկուսացումը,
եւ եթե խոսքը գնում է վերաինտեգրման
մասին, ապա այն վերաբերում է խորհրդային
տարիների վերաինտեգրմանը:
Շարունակությունը՝ էջ 2

Խմբագրական
Երբ Վրաստանի պետական պաշտոնյաները խոսում են էթնիկական համայնքների մասին, նրանց բառապաշարի
հիմնաբառերից մեկն է «ինտեգրումը»: Այս
բառն ունի լատինական ծագում՝ integratio,
որ նշանակում է միավորում: Նշյալ բառը
հանդիսանում է փոքրամասնությունների
նկատմամբ
վրաց
իշխանությունների
վարած քաղաքականության պաշտոնական խորհրդանշանը: Տվյալ եզրույթի հաճախակի կիրառումը ստեղծում է այն
տպավորությունը, որ Վրաստանի հասարակությունը կազմացրված է և նրա տարբեր
հատվածները հարկավոր է միավորել:
«Ինտեգրումը» առավել հաճախ է կիրառվում այն շրջանների նկատմամբ,
որտեղ բնակվում են ո՛չ վրացական ծագում
ունեցող քաղաքացիներ: Երբ վերլուծում
ես այս ամենի էությունն ու Վրաստանում
ինտեգրման հետ կապված գործընթացները,
ինչպես նաև խորհում ես այն մասին, թե
ինչ նպատակների է ծառայում վերոնշյալ
եզրույթի
հաճախակի
կիրառությունը,
հանգում ես հետևյալ եզրակացություններին.
1. Դասական հասկացությամբ քաղաքացիական ինտեգրումը դրական բնույթ է
կրում, քանի որ ուղղված է միավորմանը:
2. Ընդհանուր առմամբ, ինտեգրման քաղաքականությունն առավել գերադասելի է,
քան ձուլման քաղաքականությունը:
3.
Թեպետ,
տարօրինակ
է,
որ
Վրաստանում, ավելի քան 20 տարիների
անկախության ժամանակաշրջանում, դեռևս
արդիական է ինտեգրման հիմնախնդիրը:
4. Վրաստանում, առավել ևս, արդիական
է նաև այնպիսի ազգությունների ինտեգրման
հիմնախնդիրը, որոնք հազարամյակների
ընթացքում բնակվում են Վրաստանում և
նրանց համար վրացական պետության միջավայրը խորթ չէ:
5. Այսպիսով, անհիմն չէ այն կարծիքը, որ
ինտեգրման հիմնախնդիրը առաջադրվում
է
փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչներին որոշումների կայացման
գործընթացից բացառելը օրինականացնելու
համար:
Հարց է ծագում, թե ո՞րը պետք է լինի այն
անձանց պատասխանը, որոնց հարկավոր
է
ինտեգրել
վրաց
հասարակության
մեջ: Կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է
խրախուսել մեր պետության ինտեգրման
գործընթացները և, միաժամանակ, պահանջել հասարակության մեջ օրինական
բաժին ստանալը:

Հայոց
ցեղասպանության
99-րդ տարելիցին
նվիրված
Վիրահայոց
թեմում հիշատակի
միջոցառումներ
Շարունակությունը՝
էջ 7
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Վրաստանի նախագահը խորհրդարանում
հանդես է եկել ուղերձով
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փետրվարի 21-ին, Վրաստանի նախագահ Գիորգի Մարգվելաշվիլին խորհրդարանում հանդես է եկել երկրի իրավիճակի
մասին իր ամենամյա առաջին զեկույցով,
որից հետո մասնակցել է բանավեճերի:
Նախագահի ելույթին՝ բացի խորհրդարանի անդամներից, հրավիրված էին
նաև Վրաստանում հավատարմագրված

դիվանագիտական կորպուսի և կրոնական կազմակերպությունների մի շարք
ներկայացուցիչներ: Վիրահայոց թեմի
ներկայացուցիչներն
էին՝
Թբիլիսիի
առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ եկեղեցու
հոգևոր հովիվ Տ. Նարեկ քահանա
Ղուշչյանը և Վիրահայոց թեմի իրավաբանական հարցերով, պետության

հետ կապերի և միջկրոնական համագործակցության բաժնի ղեկավար՝
Լևոն Իսախանյանը:
Մարգվելաշվիլին իր ելույթը սկսել է
Ուկրաինայում ստեղծված բարդ իրավիճակի գնահատմամբ՝ նշելով այնտեղ
Վրաստանի քաղաքացիների մահվան
մասին, ներկաներին խնդրել է մեկ րոպե
լռությամբ հարգել զոհվածների հիշատակը: Հարկ է նշել, որ այս պահի
դրությամբ, Մայդանում՝ ցույցերի ժամանակ, սպանվել է երեք Վրաստանի
քաղաքացի՝
Գեորգի
Արությունովը,
Դավիթ Կիպիանին և Զուրաբ Խուրցիան:
«Ուկրաինայում իշխանությունները ուժ
են գործադրել ազատ քաղաքացիների
դեմ՝ անցնելով սահմանը, որը չպետք
է անցնի որևէ իշխանություն», - ասել է
Մարգվելաշվիլին: Նա նաև ավելացրել
է, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող
հեղափոխության
նախապայման
է
հանդիսացել տեղի իշխանությունների
պայմանագրի ստորագրման մերժումը
Եվրոմիության հետ:
Շարունակությունը՝ էջ 3

Վիրահայոց թեմը շարունակում է բարձրացնել
խորհրդային ժամանակաշրջանում
բռնագրավված գույքը վերադարձնելու հարցը
2014թ. փետրվարի 19-ին կայացավ կրոնական համայնքների ներկայացուցիչների հանդիպումը Վրաստանում
հավատարմագրված
դիվանագիտական առաքելությունների և մարդու
իրավունքների հարցով զբաղվող պետական մարմինների ներկայացուցիչների
հետ:
Հանդիպմանը
մասնակցում
էին
Վրաստանի հաշտության և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով
պետական նախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին, Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի տեղակալ Պաատա
Բելթաձեն, Վրաստանի վարչապետի՝
մարդու
իրավունքների
հարցերով

խորհրդական Թամար Չուգոշվիլին և
ուրիշներ:
Հանդիպումը
կազմակերպել
էր
Վրաստանի ժողովրդական պաշտպանի
գրասենյակին առընթեր գործող Հանդուրժողականության կենտրոնը: Հանդիպմանը Հայ Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու Վիրահայոց թեմը ներկայացնում էր թեմի իրավաբանական
հարցերով, պետության հետ կապերի և
միջկրոնական
համագործակցության
բաժնի ղեկավար՝ Լևոն Իսախանյանը:
Վերջինս ներկաներին տեղեկացրեց այն
մասին, որ Վիրահայոց Թեմը դրական
է գնահատում խորհրդային ժամանակաշրջանում Թեմին հասցված վնասի

մասնակի հատուցման մասին կառավարության որոշումը և բարձրացրեց
խորհրդային
ժամանակաշրջանում
Վիրահայոց
թեմից
բռնագրավված
եկեղեցիների վերադարձման հարցը,
ինչպես նաև Թեմին փոխանցելու այն
անշարժ գույքը, որը փաստացի գտնվում
է նրա տիրապետության ներքո: Պետական նախարար Զաքարեիշվիլին
նշեց, որ Կառավարությունը ընդունել է
որոշում կրոնական հարցերով պետական
գործակալություն ստեղծելու մասին և
տվյալ գործակալությունը առաջադրված
հարցերով զբաղվելու լիազորություն
կունենա:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Վրաստանում ստեղծվեց Կրոնական
հարցերով պետական գործակալություն
«Վրացական երազանք» կոալիցիայի
իշխանության
գալուց
հետո
պետությունը սկսել է ուշադրություն
դարձնել
այն
հիմնախնդիրներին,
որոնք անհանգստացնում են կրոնական կազմակերպություններին, և
սկսել է ստեղծել կրոնական փոքրամասնությունների
հանդեպ
առկա
խտրական ֆոնը կարգավորող նախապայմաններ:
Այսպես,
2013թ.
նոյեմբերին ստեղծվել է կրոնական
կազմակերպություններին
վերաբերող
առանձին
հարցերն
ուսումնասիրող
միջգերատեսչական հանձնաժողով, իսկ
մինչ այդ, դեռ անցյալ տարվա հունիսին
ստեղծվել
էր
հանձնաժողով,
որի
առաքելությունն էր Թբիլսիի Մուղնու,
Սուրբ Մինաս և Սուրբ Նշան եկեղեցիներին
հարող մասնավոր անշարժ գույքին վերաբերող հարցերն ուսումնասիրելը:
Ինչպես հայտնի է, հիշված եկեղեցիները,
ինչպես շատ ուրիշներ, այս թվում՝ Նորաշենը, Շամխորեցոնց Սուրբ Աստվածածինը Թբիլիսիում և Սուրբ Նշանը
Ախալցիխեում առգրավվել են Հայոց
թեմից Խորհրդային շրջանում, և պետական անկախության վերականգնումից
հետո Հայոց թեմը սկսեց սիստեմատիկ
աշխատել տվյալ տաճարները պատմական սեփականատիրոջը վերադարձնելու
ուղղությամբ: 2014թ. փետրվարի 19-ին
Վրաստանի կառավարության գործադիր
իշխանության համակարգում ստեղծվեց
ևս մեկ կառույց, որը պետք է աշխատի
կրոնական կազմակերպությունների հետ
կապված հարցերի շուրջ: Համաձայն Կառավարության №177 որոշման, ստեղծվեց

Կրոնական հարցերով պետական գործակալություն:
Ինչպես
հայտարարում
է
պետնախարար
Զաքարեիշվիլին,
տվյալ կառույցը կգործի Վարչապետին
կից և այն կենթարկվի անմիջապես
Կառավարության
ղեկավարին,
ինչը
խոսում է գործադիր իշխանության
հիերարխիայում
գործակալության
բարձր կարգավիճակի մասին: Կառավարության հրամանագրով որոշված
է Գործակալության իրավասությունը.
այն պետք է զբաղվի տեղեկատվական,
հետազոտական,
ուսումնակրթական
և հանձնարարական գործունեությամբ
ինչպես
Կառավարության,
այնպես
էլ Վարչապետի համար: Այլ կերպ
ասած, այս գործակալության շնորհիվ
պետությունը կիրականացնի կրոնական
կազմակերպությունների հետ կապված
քաղաքականություն:
Հարկ է նշել, որ տվյալ գործակալության ստեղծումը դրական փաստ է,
քանի որ Վրաստանում վերջապես կգործի
կառավարության
որոշակի
մարմին,
որին կարելի կլինի դիմել կրոնական
կազմակերպությունների
օրակարգում
կանգնած հարցերով: Հայոց թեմը դրական է գնահատում գործակալության
հիմնումը:
Ինչպես նշեց Պետնախարար Զաքարեիշվիլին,
գործակալության
գործունեության հետ կարող է լուծարվել
2013թ. նոյեմբերի 29-ին հաստատված
կրոնական
կազմակերպությունների
առանձին
հարցերն
ուսումնասիրող
միջգերատեսչական հանձնաժողովը:
Որպես ամփոփում հարկ է նշել, որ

այս կամ այն պետական մարմնի` այդ
թվում և վերոնշյալ գործակալության
գործունեության արդյունավետությունը
մեծապես կախված է պետության քաղաքացիների ակտիվությունից և վերահսկողությունից: Վրաստանի քաղաքացիները ավելի ակտիվ պետք է
լինեն պետական մարմիններին վերահսկելու հարցում, քանի որ` ա.)
յուրաքանչյուր պետության կոչումն է
ժողովրդին ծառայելը անկախ նրանց
էթնիկ և կրոնական պատկանելությունից,
բ.)
Վրաստանի
սահմանադրության
հինգերորդ հոդվածի համաձայն հենց
ժողովուրդն է իշխանության աղբուրը, գ.)
ժողովուրդն է պետական մարմինների ֆինանսավորման աղբյուրը: Ինչպես հայտնի
է, անկախության վերականգնումից հետո
Վրաստանում Հայոց թեմը, ինչպես նաև
մյուս կրոնական կազմակերպությունները
ի տարբերություն Վրաց Ուղղափառ
եկեղեցու
գտնվում
են
խտրական
իրավիճակում: Ըստ այդմ, վերոնշյալ
գործակալության գործառույթը պետք
է լինի նպաստել կրոնական խտրականությունը
արմատախիլ
անելու
գործին: Հայոց թեմի ինչպես նաև մյուս
կրոնական
կազմակերպությունների
հավատացյալները
խտրականությունը
վերացնելու օրինական պահանջմունք
ունեն, միևնույն ժամանակ պետական
մարմինների օրինական որոշումների
ընդունումը վերահսկելու և նրանց վրա
ազդեցություն ունենալու յուրահատուկ
առաքելություն ունեն:
Լևոն Իսախանյան

Հանուն հավասարության
և հաշտության
(սկիզբը՝ էջ 1)
Տվյալ բովանդակության մեջ շատ
տարօրինակ է «վերաինտեգրում» բառի
դիտարկումը, քանի որ այն չի արտահայտում իսկական քաղաքացիական
ինտեգրումը: Կողքի էին մղվում էթնիկական փոքրամասնությունները, որոնք
իրենց համարում էին Վրաստանի քաղաքացիներ: Կարիք չկար նրանց նորից
ինտեգրել վրացական հասարակությանը,
- հավելել է նախարարը: Հետեւաբար,
մեզ համար կարեւոր է, որ նախարարության անունը իր մեջ ներառի մեր
գործունեության երկու ուղղությունները:
Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է հնարավոր
օգտագործել Վրաստանի իրավասության
ներքո գտնվող փոքրամասնությունների
գործոնը Աբխազիան եւ Հարավային
Օսեթիան Վրաստանի պետական քաղաքականության մեջ որդեգրելու համատեքստում:
Դրանք
փոխկապակցված
են:
90-ականներին Խորհրդային Միության
փլուզումից հետո Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում հակամարտությունները
ունեին շատ պատճառներ: Դրանցից մեկը
եղել է էթնո-քաղաքական շարժառիթը,
երբ տեղի են ունեցել էթնիկ զտումներ, և
որն էլ հանդիսացել է հակամարտության
կարեւոր դրդապատճառ: Այսօր Վրաստանը երկիր է, որը գնում է դեպի Եվրոպա, հետեւաբար, շատ կարեւոր է մեզ
համար համապատասխանել այն չափանիշներին, որոնք կստեղծեն իսկապես
եվրոպական
պետություն:
Այսպիսի
պետություն
ձևավորելու
համար
կարեւոր բաղադրիչներից են կայուն հարաբերությունների պահպանումը էթնիկ
եւ կրոնական փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների հետ եւ մարդու
իրավունքների պաշտպանությունը: Մեզ
համար շատ կարեւոր է, որ Վրաստանը
առաջին հերթին հենց այս բաղադրիչով
աշխարհի եւ Եվրոպայի կողմից ճանաչվի
իրենց չափանիշներին համապատասխան
երկիր, որտեղ պաշտպանված են մարդու
իրավունքներն ու ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները` ի թիվս
այլ արժեքների, ինչպիսիք են անկախ
դատական համակարգը, ապակենտրոնացումը եւ այլն: Այս լույսի ներքո,
Վրաստանը կդառնա ավելի գրավիչ եւ
աբխազները եւ օսերը կկարողանան
տեսնել տարբերությունը Ռուսաստանի
եւ եվրոպականացած Վրաստանի միջեւ:
2014թ. Հունվար 27-ին կառավարությունը, որի անդամ եք հանդիսանում դուք, որոշում է կայացրել
մասնակի փոխհատուցել խորհրդային
շրջանում
նյութական
եւ
բարոյական վնաս կրած չորս կրոնական համայնքների ունեցվածքը: Ո՞րն էր այս
որոշումը կայացնելու պատճառը, որքա՞ն
գումար է հատկացվելու Վիրահայոց
թեմին եւ ի՞նչ ժամանակահատվածում է
կառավարությունը մտադիր հատկացնել
միջոցները կրոնական համայնքներին:
Որպես կրոնական ոլորտի մասնագետ` ես կասեի, որ քսաներորդ դարի
պատմության մեջ շատ կրոնական
միություններ են տուժել, ճնշվել ու հալածվել խորհրդային տոտալիտար ռեժիմի
կողմից: Անկախություն ձեռք բերելուց
հետո Վրաստանի իշխանությունները
կայացրեցին արդար, բայց միակողմանի
որոշում` փոխհատուցելու միայն Վրաց
Ուղղափառ Եկեղեցուն: Ի դեպ, Ուղղափառ Եկեղեցին կրել էր հսկայական
կորուստներ. տաճարները ավերվել էին,
բռնագրավվել էր գույքը, վտարվել էին
հոգեւորականները, եւ այլն:
Հետեւաբար,
Կառավարության
կայացրած
որոշումը
ուղղափառ
եկեղեցու
գույքի
փոխհատուցման
հետ կապված արդար էր եւ ճշմարիտ,
բայց դա անարդար էր այլ կրոնական
կազմակերպությունների
նկատմամբ,
որոնք նույնպես տառապել և հալածվել
էին, ինչպես նաեւ նյութական եւ բարոյական վնաս էին կրել խորհրդային ժամանակաշրջանում: Նման իրավիճակը
խտրականության ակնհայտ օրինակ է,
քանի որ, եթե որոշ հանգամանքներից
ելնելով` փոխհատուցվում է մի կրոնական կազմակերպության կրած կորուստը,
ապա մյուսներին նույնպես պետք է տրվի
նույն մոտեցումը:
Շարունակությունը՝ էջ 4
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Չիորա Թաքթաքիշվիլի. «մարդու
իրավունքների պաշտպանությունը
պետության առաջնային խնդիրն ու
պարտականությունն է»
2014 թ. փետրվարի 15-ին Հայարտուն
կենտրոնում
«Քաղաքական մասնակցություն երկխոսության
միջոցով»
ծրագրի
շրջանակներում
տեղի ունեցավ հանդիպում Վրաստանի
խորհրդարանի` մարդու իրավունքների
պաշտպանության և քաղաքացիական
ինտեգրացիայի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Չիորա Թաքթաքիշվիլու
հետ: Նա նշեց, որ հաճույքով է համաձայնել հանդիպել հայ հանրության
ներկայացուցիչների հետ և խոսել
Վրաստանում մարդու իրավունքների
պաշտպանության
իրավիճակի
վերաբերյալ ընդդիմության ունեցած տեսակետի վերաբերյալ:
Հանդիպման սկզբում նա նշեց, որ
խորհրդային շրջանում տիրապետած
հասկացություններից հետո Վրաստանը
պետք է երկար ճանապարհ անցներ,
որպեսզի հետզհետե գիտակցեր, որ մարդու
իրավունքների
պաշտպանությունը
պետության առաջնային խնդիրն ու
պարտականությունն է: Նա ընդգծեց, որ
2012 թ. նախընտրական քարոզարշավի
ընթացքում արձանագրվել են ատելության
լեզվի
օգտագործման
բազմաթիվ
դեպքեր, երբ քաղաքական հակառակորդի ազգային պատկանելությունը
նշվել է որպես բացասական երևույթ:
Հակառակորդին վիրավորելու նպատակով նրա կրոնական և ազգային
պատկանելությունը նշելը ատելության
լեզվի օգտագործում է, ինչը արգելվում է
միջազգային կոնվենցիաներով:
Ըստ
Թաքթաքիշվիլու՝
«Վրացական երազանք»-ի ներկայացուցիչները
իշխանության հասան այն ալիքի վրա,
որը ձևակերպվում էր այսպես. «Սաակաշվիլին Վրաստանի համար ոչ մի լավ
բան չի անի, որովհետև նա հայ է»: Սա մի
բան է, ինչը ո՛չ քաղաքական գործիչները,
ո՛չ էլ Վրաստանի որևէ քաղաքացի
չպետք է կրկնեն: Ազգային Շարժումը
խորհրդարանում հաճախ է բարձրացնում
ազգային
փոքրամասնությունների
հարցը և նույնիսկ այդ ժամանակ ընդդիմախոսների կողմից զգացվում է որոշակի
կասկածամիտ
վերաբերմունք
փոքրամասնությունների իրավունքները
ակտիվորեն պաշտպանելու մեր գործելաոճի նկատմամբ: Խնդիրը ոչ այնքան
նրանց հռետորաբանությունն է, որքան
այն, թե պետությունը պահպանում է
արդյոք Վարդերի հեղափոխությունից
հետո որդեգրած կուրսը: Բանն այն է,
որ Վարդերի հեղափոխությունից հետո
նորընտիր նախագահը հայտարարեց,
որ ինքը բոլոր քաղաքացիների նախագահն է` անկախ նրանց ազգային
պատկանելությունից և թե, որ լեզվով
են խոսում, իսկ այն դեպքում, երբ որևէ
մեկին դուր չեն գալիս հայերը, ապա այդ
դեպքում՝ ինքը նույնպես հայ է:
Խոսելով քաղբանտարկյալների ազատ
արձակման մասին՝ խորհրդարանականը նշեց, որ համաներման արդյունքում
ազատ են արձակվել նաև մարդիկ, որոնք

աչքի էին ընկնում իրենց քսենոֆոբիկ
արտահայտություններով և բռնարարաքներին
իրենց
մասնակցությամբ,
իսկ
վերջիններս
նույնիսկ
ազատ
արձակվելուց հետո մասնակցել են
ազգային փոքրամասնությունների դեմ
արշավներին: Նա ընդգծեց, որ խոսքը այն
մարդկանց մասին է, ովքեր կարծում են,
թե Վրաստանի բոլոր քաղաքացիները
պետք է ունենան վրացական ծագում,
լինեն ուղղափառ, իսկ մյուսները վատն
են, և այլ կրոնական ծեսերի նկատմամբ
հանդուրժողականություն էլ չպետք է
գոյություն ունենա:
Տիկին Թաքթաքիշվիլին նշեց, որ
պետությունը պարտավոր է արձագանքել
Ճելա գյուղում տեղի ունեցած դեպքի նման
դեպքերին (խմբ. ի նկատի ունի մինարեի
ապամոնտաժման և այնուհետև վերականգնման դեպքը), քանի որ այս դեպքում
հավանականություն կա, որ ապագայում մեկ այլ կրոնի ներկայացուցիչ
նույնպես կարող է ենթարկվել նման վերաբերմունքի և բռնության: Ըստ նրա՝
տրամաբանական է, որ այդ դեպքից հետո
վանդալիզմ տեղի ունեցավ Թբիլիսիում
Հանուկա (խմբ. հրեական տոն) տոնակատարության ժամանակ:
Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որ նշեց
պատգամավորը, վերաբերում էր քաղաքական գործունեությունը սահմանափակելուն: Ըստ նրա՝ տվյալ դեպքում
խոսքը Միացյալ Ազգային Շարժման համակիրների և առաջնորդների մասին է:
Եղել են դեպքեր, երբ Ազգային շարժմանը
բացահայտ
սատարող
մարդկանց
ազատել են աշխատանքից կամ նրանք
ֆիզիկական հաշվեհարդարի զոհ են
դարձել, իսկ մեղավորները հետագայում
պատժվել են ընդամենը հարյուր լարի
արժողությամբ
տուգանքներով:
Նա
ընդգծեց, որ ընդդիմության իրավունքների
պաշտպանությունը կարևոր է ոչ միայն
այն պատճառով, որ այդպես են պահանջում որոշակի ստանդարտներ, այլ
նաև այն պատճառով, որ ժողովրդավարական հասարակություն գոյություն ունենալ
չի կարող, եթե չկա ուժեղ ընդդիմություն,
տարբեր կարծիքների համեմատություն,
քանի որ ճշմարտությունը ծնվում է
այն ժամանակ, երբ իրականության վերաբերյալ կան տարբեր կարծիքներ:
Հայարտունի հյուրը նշեց` կարևոր
թեմա է նաև քրեաիրավական քաղաքականության խնդիրը, հատկապես այն, թե
ինչպես է այն զարգանում և որքանով է
պաշտպանված քաղաքացին քրեական
հետապնդման ժամանակ: Վրաստանում,
որը այն երկրների շարքին է պատկանում,
որտեղ անկախ դատավարությունը նոր
է ձևավորվում, նախորդ տարիներին
առաջնահերթություն էր կաշառքների`
որպես դատական վճռի վրա ազդելու
միջոցի դեմ պայքարը: Տեղի ունեցած փոփոխությունները այդ առումով
առաջընթաց ապահովել էին, թեև բաց էր
մնում այն հարցը, թե որքանով էր դատական իշխանությունը անկախ գործադիրից:
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Նման միտումը հատկանշական է այն
երկրների համար, որոնք ինչպես և
Վրաստանը, անցել են նման ճանապարհ
Խորհրդային միության փլուզումից և
անկախության ձեռքբերումից հետո, օրինակ, Լեհաստանը, Բալթյան երկրները:
Երբ մարդկանց ընտրության արդյունքում
փոխվում
է
կառավարությունը,
իշխանությունը
մեծամասնությունից
անցնում է փոքրամասնությանը, դատարանի ինստիտուտը այդ գործընթացում
կարևոր դեր է ստանձնում, նրա անկախ
գոյության համար ավելի մեծ հնարավորություններ են առաջանում: Դատարանի անկախությունը Վրաստանի՝
Եվրամիության
և
ՆԱՏՕ-ի
հետ
ինտեգրացիայի հարցում որոշիչ նշանակություն ունի:
Տվյալ
համատեքստում
տիկին
Թաքթաքիշվիլին խոսեց Վանո Մերաբիշվիլու,
Գիգի
Ուգուլավայի,
Բաչո Ախալաիայի դեմ դատական
գործընթացների մասին և նշեց, որ
իր
կուսակցությունը
ակտիվորեն
համագործակցում
է
հասարակական
կազմակերպությունների,
հանրային պաշտպանի, միջազգային
կազմակերպությունների
աշխատակիցների հետ: Նրանք բոլորը մեծ
հետաքրքրությամբ հետևում են այդ
գործընթացներին
և
ամեն
անգամ
հիշեցնում
իշխանություններին,
որ
ընդդիմության դեմ պայքարը պետք է լինի
քաղաքական և ոչ թե քրեաիրավական
դատախազության օգնությամբ և միջոցով:
Քրեաիրավական քաղաքականության
մասին խոսելիս հյուրը հատկապես
ընդգծեց երկու հիմնախնդիր: Մեկը
վերաբերում է օրենսդրության մեջ
այնպիսի հոդվածների ներմուծմանը,
որոնց շնորհիվ արգելվում է հարցաքննել
վկային
դատարանից
դուրս,
եթե
վերջինս չի տվել իր համաձայնությունը:
Հարցաքննությունը պետք է տեղի ունենա դատարանում, որն էլ կերաշխավորեր
այն, որ նրա վրա ճնշում չէր գործադրվի
ո՛չ դատախազի, ո՛չ էլ ոստիկանների
կողմից: Այս փոփոխությունները կբացառեին առկա անհիմն մեղադրանքները
այն հարցում, որ դատախազությունը
ազդեցություն է գործում վկաների վրա:
Ըստ նրա՝ այն, որ կառավարությունը
երկու անգամ փոփոխել է այս դրույթների
ուժի մեջ մտնելու ամսաթվերը, որից հետո
ընդհանրապես հետաձգել է երկու տարով
մինչև 2016 թ. հունվարի 1-ը, վկայում է
այն, որ կառավարությունը չի կատարում
նախընտրական խոստումները:
Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է
փաստաբաններին,
մասնավորապես

այն հարցին, որ փաստաբանը պետք է
իրավունք ունենա ապացույցներից որևէ
մեկը ներկայացնել միայն դատարանի
դահլիճում, մյուս բոլորը պարտադիր
կերպով պետք է հայտնի լինեն դատախազությանը դատից առաջ: Օրինակ,
ամենակարևոր վկայի ցուցմունքները
կարող
էին
ներկայացվել
որպես
անակնկալ անմիջականորեն դատարանի
դահլիճում:
Թաքթաքիշվիլու
խոսքերով «Վրացական երազանք»-ի
մեծամասնությունը որոշեց այս նորմը
չիրագործել` պատճառաբանելով, որ
դատախազությանն
անհրաժեշտ
են
լրացուցիչ իրավունքներ, այն դեպքում,
երբ
նախընտրական
քարոզարշավի
ժամանակ նրանք պայքարում էին դատախազության կողմից իրավունքնրի
գերազանցման,
դատախազական
դիկտատուրայի դեմ: Իսկ գործնականում,
պարզվեց, որ գործող կառավարությունը
գործի է դնում այն փաստարկը, որ դատախազին անհրաժեշտ են լրացուցիչ
պաշտպանական «բերկետներ»:
Իր ելույթի վերջում խորհրդարանական
փոքրամասնության
ներկայացուցիչը
պատմեց
կուսակցության
ապագա ծրագրերի մասին: Նա նշեց,
որ
կուսակցությունը
ակտիվորեն
աշխատում է ինչպես Վրաստանում,
այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս,
որպեսզի
գործընկերներին
համարժեք տեղեկատվություն տրամադրի
մարդու
իրավունքների
խախտման
դեպքերի
վերաբերյալ:
Միացյալ
ազգային շարժման գլխավոր խնդիրն
ու առաջնահերթությունն այն է, որ
Վրաստանն էլ ավելի մոտենա ԵՄ անդամակցության հեռանկարին, ավելի բարձր
մակարդակի հասցնի ՆԱՏՕ-ի հետ
հարաբերությունները, ինչն անհնար
է դառնում այն դեպքում, երբ կառավարությունը չի հետևում օրենքի գերակայությանը, չի հոգում մարդու
իրավունքների պաշտպանության համար և միջոցներ ձեռք չի առնում դրանց
խախտումները կանխելու և պատժելու
ուղղությամբ:
Նա
խոստացավ,
որ
Վրաստանի քաղաքացիների իրավահավասարության խախտման և խտրական վերաբերմունքի արժանանալու
վերաբերյալ
փաստերի
հայտնվելու
դեպքում իր կուսակցությունը չի թողնի,
որ մեղավորները անպատիժ մնան, և, եթե
անգամ դա հնարավոր չլինի իրագործել
Վրաստանի տարածքում, ապա նրանք
նաև կտեղեկացնեն դրա մասին միջազգային կազմակերպություններին:
Վիկտորիա Մկրտչյան

Վրաստանի նախագահը խորհրդարանում
հանդես է եկել ուղերձով
(սկիզբը՝ էջ 2)

Մարգվելաշվիլին իր ելույթի ժամանակ նշել է նախագահին վերաբերող իր
իրավունքների, պարտականությունների
մասին
նախարարությունների,
պետական
կառավարական
բոլոր
հաստատությունների և մարմինների
նկատմամբ: Նա նաև կարևորել է ինքնակառավարման և տարբեր էթնիկ և կրոնական խմբերի դերը Վրաստանում, ասելով.
«ինքնակառավարումը
կարևորագույն
պայման է մեր երկրի նման էթնիկ և կրոնական բազմազանություն ունեցող երկրների
համար, քանզի էթնիկ, կրոնական և
սոցիալական խմբերի մասնակցությունը
պետության կառավարման մեջ, կօգնի
պետության զարգացմանը: Անխտիր,

եթե մենք լինենք միասնական, վարենք
մեր երկիրը միասին և մեր լուման
ներդնենք
պետության
զարգացման
գործում, ապա կկարողանանք ավելի
ծաղկեցնել և ամրապնդել մեր երկիրը: Դա
ակնհայտ երևում է մեր իսկ պատմության
էջերից, երբ միասնական Վրաստանն
էր ստեղծվում, որն էլ հենց հիմնված էր
բազմազան միասնության վրա: Այդ նախապայմանով էր նաև հիմնում միասնական և ուժեղ Վրաստան մեր մեծ թագավոր Դավիթ Շինարարը, նույն հիմքը
ունեցող ավանդույթներով էր զարգանում
մեր մշակույթը: Մենք ապրում ենք մի
երկրում, որտեղ դարեր շարունակ՝ մեր
հետ միասին, գոյակցում են տարբեր կրո-

նական և էթնիկ ծագում ունեցող մարդիկ:
Այս ամենը կատարվում է քրիստոնյա
երկրում և հենց այս հանդուրժողականությունն էլ քրիստոնեական արժեք
է»:
Նախագահի ուղերձից նաև պարզ
է դարձել, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները
տեղի կունենան սույն թվականի հունիսի
15-ին:
Անդրադառնալով աբխազական և օսական խնդիրներին՝ նախագահը աբխազ
և օս ժողովուրդներին առաջարկել է
ապրել միասնական պետությունում:
«Չպետք է դեմ գնալ սեփական ժողովրդի
շահերին, մի ձգտեք պատնեշ ստեղծել

ժողովուրդների միջև: Մեր միասնականությունը խախտվել է արտաքին
ուժերի սխալների և միջամտության
հետևանքով», - ասել է Մարգվելաշվիլին:
Նա աբխազ և օս ժողովուրդներին առաջարկել է եվրոպական երկիր և ազատ,
ժողովրդավարական
և
զարգացած
պետություն, որը յուրաքանչյուր բնակչի
համար երաշխիք կլինի էթնիկ, քաղաքական և կրոնական հարցերում:
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի
հետ հարաբերություններին, Մարգվելաշվիլին ասել է, որ Մոսկվայի հետ
երկխոսություններում առկա է որոշակի
առաջընթաց:
Ռոբերտ Քարտաշյան
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Հանուն հավասարության և հաշտության
(սկիզբը՝ էջ 2)

Հետեւաբար,
կոաբիտացիայից
անմիջապես հետո (2012թ. եւ 2013-ի
հոկտեմբեր ամիսների միջև ընկած ժամանակահատվածում,
երբ
Միացյալ
ազգային շարժման եւ Վրացական երազանք-ի ներկայացուցիչները միաժամանակ զբաղեցնում էին պետական
տարբեր բարձրաստիճան պաշտոններ),
երբ իշխանությունը անցավ Վրացական
երազանք կոալիցիային, մենք սկսեցինք
փոփոխություններ
իրականացնել:
Այսպիսով, ստեղծվեց միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը որոշեց, որ այն
կրոնական
կազմակերպությունները,
որոնք խորհրդային շրջանում գտնվել
են պարբերական ճնշման տակ, որի համար որևէ ապացույց անհրաժեշտ չէ,
այսինքն` ակնհայտ է, որ նրանք գտնվել
են ճնշման տակ, այնպես ինչպես Վրաց
Ուղղափառ եկեղեցին չի ներկայացրել
որևէ փաստաթուղթ, որևէ ապացույց այն
բանի համար, որ հալածանքի զոհ էր, ինչը
արդեն իսկ պարզ էր, քանզի 20-րդ դարի
ամբողջ պատմությունն էր վկայում դրա
մասին:
Լեգիտիմությունից
եւ
իրավասությունից ելնելով` հանձնաժողովի
աշխատանքների
ընթացքում
մենք
որոշեցինք, որ խորհրդային տոտալիտար ռեժիմի ճնշման զոհ դարձած
կազմակերպությունները առնվազն չորս
են` Հայոց եկեղեցին, Կաթոլիկ եկեղեցին,
Հրեական եւ Իսլամական համայնքները:
Ես`
որպես
կրոնական
հարցերի
փորձագետ, կարծում եմ, որ եւս մեկ կամ
երկու կրոնական կազմակերպություններ
կարող են ընդգրկվել այս ցանկում: Սակայն, հանձնաժողովը որոշում է կայացրել սկսել աշխատանքը նշված չորս
կազմակերպությունների
հետ,
իսկ
զուգահեռ կհավաքագրվեն փաստեր
ցուցակը ընդլայնելու համար: Այս պարագայում ես կարտահայտվեմ ըստ
Ավետարանի. «Այսօրվա գործը վաղվան
մի թող»: Գլխավորն այն է, որ մենք
անկեղծ ենք եւ ոչինչ չենք թաքցնում:
Պետությունը որոշել է հատկացնել տարեկան 4,5 մլն լարի Վիրահայոց թեմին,
Կաթոլիկ եկեղեցուն, Մահմեդական եւ

Հրեական համայնքներին: Այս քաղաքականությունը չունի կարճաժամկետ
բնույթ, եւ կշարունակվի մինչեւ ապագա
սերունդները չեն փոխի այն:
2013 թ. Հունիսի 28-ին կառավարությունը ընդունել է հրամանագիր
№1587,
ըստ
որի
միջգերատեսչական
հանձնաժողով
Է
ստեղծվել`
ուսումնասիրելու
Մուղնեցոց
Սուրբ
Գեւորգ, Սուրբ Մինաս եւ Սուրբ Նշան
եկեղեցիներին կից մասնավոր անշարժ
գույքին
առնչվող
հարցերը:
Ի՞նչ
առաջընթաց է նկատվում Հանձնաժողովի
աշխատանքներում:
Հանձնաժողովը որոշել է ստեղծել կրոնական հարցերով զբաղվող մշտական
գործակալություն: Ես պետք է նշեմ, որ
նախկինում նման կազմակերպություն
չի եղել: Դեռևս հայտնի չէ, թե ով է ղեկավարելու գործակալությունը: Այն պետք
է գտնվի վարչապետի անմիջական վերահսկողության տակ, որն էլ խոսում է
գործակալության բարձր մակարդակի
լեգիտիմության մասին:
Ըստ
մի
շարք
միջազգային
կազմակերպությունների
առաջարկությունների
(օրինակ,
ՄԱԿ-ի
Մարդու իրավունքների կոմիտե)` էթնիկ
համայնքների ներգրավվածության մակարդակը քաղաքական կյանքում պետք է
բարձրացվի: Ի՞նչ ծրագրեր է ձեռնարկում
կառավարությունը այս ուղղությամբ:
Կան տարբեր տեսակետները, որ
ազգային փոքրամասնությունները բավարար չափով չեն ներգրավված կառավարության գործընթացի մեջ: Կարծում
եմ, որ մենք պետք է շարժվենք ոչ թե
ժողովրդավարացման
ու
պետական
կառույցների` այս կամ այն ազգային կամ
կրոնական խմբերին պատկանելու հիմքի
վրա կազմավորման սկզբունքներով, այլ
մասնագիտական հիմունքներով:
Պրոֆեսիոնալիզմի
բաղադրիչների
մեկը պետական լեզվին տիրապետելն է:
Ցավոք, իրենց մայրենի լեզվով սովորող
շատ քիչ երիտասարդներ են կարողանում
մրցակցել իրենց հասակակիցների հետ,
որոնց համար պետական լեզուն հանդիսանում է մայրենի լեզուն: Մենք հպարտ

ենք, որ պետությունն ունի բավարար
դպրոցներ, որտեղ ազգային փոքրամասնությունները կարող են կրթություն
ստանալ իրենց մայրենի լեզվով, սակայն,
այս հանգամանքը ունի իր թույլ կողմը,
մասնավորապես, այդ երիտասարդները
լավ են տիրապետում մայրենի լեզվին,
բայց վատ են տիրապետում պետական
լեզվին: Մենք պետք է օգնենք, որ այդ
երիտասարդներին ապահովվի պատշաճ
կրթություն եւ իրենց որակավորմանը
համապատասխան աշխատանք: Գուցե
ոչ բոլոր, բայց շատ հարցեր են հենվում
պետական լեզվի վրա: Կարծում եմ, որ
առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կառավարությունը պետք է ամեն ինչ անի,
որպեսզի լուծի այս խնդիրը:
Վիրահայոց թեմը ու համայնքային
կազմակերպությունները իրականացնում
են գործունեություն, որն ուղղված է վիրահայ համայնքի համախմբմանն ու դրա
ռեսուրսների օգտագործմանը` ի նպաստ
համայնքի զարգացման ու վրացական
պետության բարգավաճման: Ինչպե՞ս
եք գնահատում իրենց աշխատանքը ժամանակակից վրացական պետության
ստեղծման համատեքստում:
Եթե մենք կարող ենք Վրաստանում
հպարտանալ ինչ-որ բանով, ցավոք,
դեռ շատ բան չկա հպարտանալու,
դա բավականին զարգացած քաղաքացիական հասարակություն Է: Մենք
ունենք բավականին հզոր հասարակական կազմակերպություններ, որոնք
աշխատում են պահպանել հայ համայնքի ինքնությունը եւ նպաստել
նրանց ինտեգրմանը վրացական հասարակությանը: Մենք պետք է ողջունենք
այնպիսի կազմակերպությունների, որոնք
գործում են երկու ուղղություններով, մի
կողմից, աջակցում են նրանց ինքնության
պահպանմանը, մյուս կողմից, հանդիսանում են այն կամուրջները, որոնք
օգնում են համայնքի անդամներին
ինքնակառավարելով պետության առջև
դնել իրենց հուզող հարցերը, կառավարության կողմից լուծվող ու չլուծվող
հարցերը:
Էռնա Հարությունյան

«Հայարտուն» կենտրոնում տեղի ունեցավ «Հովհաննես
Թումանյան-145» գրական-երաժշտական երեկո՝

Փետրվարի 19-ը Ամենայն հայոց բանաստեղծ
Հովհաննես
Թումանյանի
ծննդյան օրն է: Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնը Մեծ Լոռեցու ծննդյան
145-րդ տարեդարձը նշանավորեց գրական-երաժշտական երեկոյով, որը նախաձեռնել էր «Հայարտուն» կենտրոնը՝
Վրաստանի հայ գրողների «Վերնատուն»
միության հետ համագործակցությամբ:
Միջոցառումը
մեկնարկեց
հայ
գրողների և հասարակական գործիչների
Խոջիվանքի պանթեոնից: Ներկաները
ծաղիկներով զարդարեցին ժողովրդական բանաստեղծի շիրիմը: Հովհաննես
Թումանյանի տապանաքարի մոտ, Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ
Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի հանդիսապետությամբ և հոգևոր դասի մասնակցությամբ կատարվեց
հոգեհանգստյան կարգ, որից հետո
իրականացվեց
գրքանվիրատվության

ակցիա՝ «ԴՈՒ՝ ՄԵԿԸ 145 ՆՎԻՐԱՌՈՒ
ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԻՑ»
խորագրով:
Գրքանվիրատվության ակցիան նվիրված
էր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան
145-ամյակին: Այն արդեն ավանդույթի
ուժ է ստացել և իրականացվում է բանաստեղծուհի Անահիտ Բոստանջյանի
նախաձեռնությամբ իր հրատարակած
գրքերից և անձնական գրադարանից:
Միջոցառումը շարունակվեց Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնում:
Կազմակերպիչների ջանքերով ստեղծվել
էր թումանյանական մթնոլորտի նմանակում, լույսերի և վառվող մոմերի՝
որպես
ժամանակի
և
հիշատակի
խորհրդանիշների
համադրություն:
«Անուշ» օպերայի նախերգանքի ներքո
դահլիճում հնչեց Լևոն Չիդիլյանի արտասանությունը որպես հայոց աշխարհում
Հովհաննես
Թումանյան
հանճարի
ծննդյան ավետիս:
Միջոցառմանը ներկա էին ՍամցխեՋավախքի և Ծալկայի ընդհանուր
առաջնորդական
փոխանորդ
Հայր
Բաբգէն վարդապետ Սալբիյանը, ՀՀ
Սփյուռքի նախարարության Կովկասի
տարածաշրջանի վարչության ղեկավար
Տարոն Շագոյանը, գրողներ, մտավորականներ,
Թումանյանի
գործերի
երկրպագուներ:Թումանյանի ծոռնուհին՝
Ելենա Կոլեսնիկովան, որ հեռախոսազանգով իր երախտագիտությունն էր
հայտնլ միջոցառման կազմակերպման
կապակցությամբ,
առողջական
խնդիրների պատճառով չկարողացավ
ներկա գտնվել երեկոյին:
Ցուցադրվեցին դրվագներ Հովհաննես
Թումանյանի կյանքին և գործունեությանը
նվիրված
վավերագրական
ֆիլմից,
որոնք ընդհատվում էին Թումանյանի
ստեղծագործություններից
թիվ
104
դպրոցի աշակերտուհի Լիզա Թորոսյանի,

Պետրոս Ադամյանի անվան հայպետդրամայի թատրոնի դերասան Սամվել
Էլբակյանի,
բանաստեղծ-թարգմանիչ
Գիվի Շահնազարի, բանաստեղծուհի
Անահիտ Բոստանջյանի ասմունքով:
Վրաստանի
հայ
գրողների
«Վերնատուն» միության նախագահ Գևորգ Սնխչյանը կարևորեց Հովհաննես
Թումանյանի գործունեությունը ոչ միայն
որպես բանաստեղծի, այլև հասարակական ակտիվ գործչի, որը համարվում է
նաև հայ գրողների առաջին միության
ստեղծողը,
«Վերնատուն»
միության
հիմնադիրը, «Հայարտուն» կենտրոնի
շուրջը հայ ստեղծագործական մտքի
ներկայացուցիչների
համախմբողը,
Սայաթնովյան
«Վարդատոնի»
կազմակերպիչը,
ցեղասպանությունից
փրկվածներին օգնության ձեռք մեկնողը:
Հավարտ երեկոյի՝ Վիրահայոց թեմի
առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն
եպիսկոպոս
Միրզախանյանն
իր
օրհնությունը
հղելով
ներկաներին,
Հովհաննես Թումանյանին անվանեց այն
ֆենոմենը, որի ստեղծագործություններով
կրթվել և դաստիարակվել են սերունդներ,
իսկ բանաստեղծը իր հեքիաթներով
,պատմվածքներով,պոեմներով,
բանաստեղծություններով,
քառյակներով
հայ ժողովուրդն է իր բոլոր կողմերով:
Թեմակալ առաջնորդը գնահատանքի
խոսքեր ուղղեց կենտրոնի համակարգող
Լևոն Չիդիլյանին, գեղարվեստական
ղեկավար Պավել Օգանեզովին, բոլոր
մասնակիցներին և ներկաներին:
Թումանյանի տեքստերով երգերի կատարումներով հանդես եկան երգչուհի
Սվետլանա Տատոևան, մենակատարներ
Անի Ղուշչյանը, Հենրիխ Պետրոսյանը,
Հովհաննես Շահնազարյանը, Ներսես
Շնորհալի պատանեկան երգչախումբը:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Կիրակնօրյա դպրոցի
սաների խոնարհումը
մայրենի լեզվին

Սկսած 2005 թվականից փետրվարի
21-ը, որպես մայրենիի միջազգային
օր, արժանի տեղ ունի Հայաստանի
Հանրապետության
պետական
տոնացույցում: Այդ օրը մայր հայրենիքում
և աշխարհասփյուռ հայության շրջանում
կազմակերպվում են բազում միջոցառումներ՝
նվիրված
հայերենի՝
պահպանմանը և մեծարմանը:
Վիրահայոց
թեմի
Սուրբ
Եղիա
Մարգարեի
անվան
կիրակնօրյա
դպրոցում մայրենիին նվիրված օրը նշանավորվեց բաց դասով, որը փետրվարի
23-ին,
«Հայարտուն»
կենտրոնում
անցկացրեց վաստակաշատ ուսուցչուհի,
ՀՀ «Մեսրոպ Մաշտոց» և Վրաստանի
«Պատվո»
շքանշանակիր
Ռոզա
Զոհրաբյանը:
Մեկօրյա դպրոզի հայերենի հերթական, բայց ոչ սովորական դասին ներկա
էին Թեմի հոգևոր դասի, թբիլիսահայ
մտավորականության ներկայացուցիչներ,
«Հայարտուն» կենտրոնի պաշտոնյաներ,
Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի
մայրենիի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Աշոտ
Գալստյանը, ծնողներ, սաներ:
Ուսուցչուհի Ռոզա Զոհրաբյանի մեծավարպետությամբ դասը ասես գրական մոնտաժ էր, որի մասնակիցները
այն 50 ունկնդիրներն էին, ովքեր իրենց
գիտելիքները ստացել էին այստեղ
ուսանելու կարճ ժամանակաընթացքում:
Դասը սկսվեց Տերունական աղոթքով
և ավարտվեց մեսրոպյան այբուբենին
նվիրված օրհներգով: Իսկ ընթացքում շոշափվեցին միմյանց հետ կապված չորս
թեմաներ՝ մայր, մայրենի լեզու, մայր
հայրենիք և Մեծն Թումանյան: Ներկայացվեց մի ծաղկաքաղ՝ հայերենին՝ հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող
հնագույն լեզվի մասին ներածական
խոսքով, հայոց լեզվին տրված աշխարհի
մեծերի գնահատականով, հայոց լեզվին
նվիրած տարբեր հեղինակների բանաստեղծություններով և հնամենի լեզվի
մասին ազգի մեծերի ասույթներով:
Իրենց գեղեցիկ ելույթները՝թող որ մի
փոքր ոչ հայկական առոգանությամբ, մի
փոքր ոչ ճիշտ շեշտադրությամբ, սակայն
հոգեբուխ և սրտալից ներկայացրեցին կիրակնօրյա դպրոցի 10 –ից մինչև 50-ն անց
տարիքի սաները:
Ներկաներին հղելով իր օրհնությունը,
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն
եպիսկոպոս Միրզախանյանը բարձր գնահատեց բաց դասը՝ ի մասնավորի ասելով՝
տպավորությունը վեր է ամեն ինչից,
միջոցառումը բարձրարժեք է՝ գեղեցիկ
հայերենով, հարուստ բովանդակությամբ
և դինամիկ ընթացքով, ինչը ուսուցչի
արհեստավարժ լինելու վկայությունն է:
Բոլոր ելույթ ունեցողները երախտիքի
խոսքեր ուղղեցին Վիրահայոց թեմի
ազգապահպան գործունեությանը, որի
շնորհիվ բազում հայորդիներ կարողանում են կրկին վերադառնալ իրենց
արմատներին, սովորել հայոց գիրն ու
սերտել նրա պատմությունը: Մայրենիին
նվիրված բաց դասը դարձավ հայոց լեզվի
նկատմամբ սիրո և հպարտության այն
զգացումը, որը ազգային ինքնության
կարևորագույն բաղադրիչն է:
Միջոցառումն ավարտվեց մայրենին
պահպանելու և սերունդներին հանձնելու
ներկաների երդումով:
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Կարնո հայության «Ելից գիրքը»
(սկիզբը՝ նախորդ համարում)
Հեղինակը պատմության բացվածքի
մեջ տեղադրում է պապենական գյուղը՝
Հավճիչ-Մոխրաշեն-Քյուլլին, անուններ,
որոնց հետ կապված են լեգենդներ:
Հավճիչի արմատները Մուշում են,
սաղարթը՝ Կարնո աշխարհում: Ըստ
ավանդության՝ Բյուրակնյա լճակներից
ամեն մեկը մի զորությամբ է օժտված:
Օրերից մի օր որսորդի ձեռքով սպանված
հավքը կենդանություն առել ու ճչալով
թռել է՝ կնքելով տեղանունը՝ Հավճիչ:
Կենդանացնող զորություն է վերագրվում
նաև Արաքսին:
Վեպի առանցքում Հավճիչ-ՄոխրաշենՔյուլլին է: Այն իր պատմության վերջին
ու ցնցող էջերով գաղթող արևմտահայութան խորհրդանիշն է: Եվ պատահական չէ, որ վիպական գործողությունն
ընդգրկում է համարյա միայն տեղահանության մանրամասները: Վիկտոր
Հովսեփյանի
հայրենաշունչ
խոսքի
զորությամբ պատմության սլաքները
կանգ են առել «գնալ-չգնալ» ծանր վճռի
պահին: Գրողը պատմավեպի մեջ մտցրել
է ազգախնդիր վճռին մասնակցելու իր
իրավունքը, ապրումների ներկա ժամանակը: Պատմություն և ներկա ներքին
երկխոսությունը ծավալվում է հօգուտ
հեղինակային խոհերի ու տանջագին
ապրումների ներկայի: Ահա թե ինչու վիպական ժամանակը մնում է անավարտ:
Հեղինակը պատմության հետ հաշիվը
փակված չի համարում.
«-Տներուց հեչ մեկն չծախվավ, չէ՞,կրկին ձայն տվեց աշուղը:
- Սուլթան Մահմուդն հրաման ունի՝
որն որ գաղթողներու տներուն փարա տա,
առնե, ուր տուն ու տեղն կրակին կիտան,կողքի սայլից ասաց տեր Անտոնի այրին:
- Ու մենք կերթանք՝ թողած մըր տուն ու
տեղ... Իդա պիտի գրվի, որ չմոռցվի: Լա՛վ
հիշացեք, մտեհան չէնիք, ձըր մի՛տքն
պահեք, ձըր երեխոցն ըսե՛ք, որ մենք մըր
տներու տեղն ոսկի կամ հաց չընք առեր
ինք, մըր տներն ծախած չին... Մարդ կա,
մուլք ու ոսկի է հորի, որ ետ գա... Արազի
բազում ակունքներուց հեչ մեկն ծախած
չէ... Մըր տներն ու Արազի ակունքներն
ամանաթ ին թողած...»:
Սա ողբի մեջ եփված-ձուլված գնահատական է: Ամանաթ է թողնված ողջ
Արևմտահայաստանը: Գրողը զարգացնում է նաև մեկ այլ հայեցակետ. եթե
գաղթել են, ապա Հավճիչ-Քյուլլին պետք
է իր նոր տեղում միասնական լինի, ցաք
ու ցրիվ չլինի, տեղը փոխելով՝ սաղարթարմատի խզում թույլ չտա: Գյուղը իր
բնակիչների հավաքականությամբ կմնա
Արազի ակունքների մոտ եղած Հավճիչը:
«Կորուսյալ Եդեմ...» վեպը արդիական է նաև ասքային հատկանիշներով:
Գրողը կենդանի է պահում գյուղական
կենցաղը, ոգին, մտածողությունը: Ասքի
մեջ պատմական ժամանակը դադարում

է որպես այդպիսին լինել և դառնում է
ներկա: Ասքը հետ է բերում Եդեմն ու եդեմականը: Օգտագործված ժողովրդական
ստեղծագործության նմուշները փայլում
են գեղարվեստական խոսքի ուժով:
Հերոսների բարբառային խոսքը հարուստ
է բանավոր պատմվածքի գեղարվեստական շերտերով:
Վիկտոր Հովսեփյանը իր վեպը անվանել է «գեղջկական», ինչը ակնարկում է
ստեղծագործության մերձությունը էպոսի
միջավայրին: Վեպում ներկայացվում
է գյուղաշխարհը` համապատկերային
ընդգրկումով: Այստեղ միահյուսվում
են քնարականն ու էպիկականը: Հեղինակը վեպում չափածո տեքստեր է
զետեղել՝ կրկնակի գեղարվեստական
ուժ տալով վիպական նյութին: Չափածո
հատվածները միասին կազմում են բանաստեղծական վեպ: Այդ հատվածները
մաքուր, ազնիվ խոհեր են՝ ինքնին
արժանի ուսումնասիրութան:
«Կորուսյալ Եդեմի...» կերպարները
հարազատ են իրենց նախատիպերին: Սա
գրողի նախասիրությունն է՝ կերպարի մեջ
պահպանել պատմական-իրականը: Ամենաընդհանրականը Գևորգ նահապետի
կերպարն է: Այն ներկայացված է գեղջկական գերդաստանի նահապետի դեմքդիմագծով: Նրա կերպարում խտացված
են բնիկ ու տոհմիկ գծերը և գեղջկական
անչափ զուլալ ու խոր բնավորությունը:
Նրա կերպարը էպիկական լայն շերտեր
ունի: Ջոջ մարեի կերպարը շատ
ավելի ասքային աշխարհատեսության
խտացումն է: Երկուսն էլ թոռներին
պատմում են աստվածաշնչյան սյուժեներ՝
խառնված հեքիաթին: Երբ գալիս է
Բյուրակնյա աշխարհին հրաժեշտ տալու
վճռի պահը, լեռնակուտակ ցավով այսպես
է ասում Գևորգ նահապետը. «Աստծո
աչքն պաղավ Բյուրակնյա աշխարհի
վրեն...»: Էպիկական ինքնատիպ կերպար
է խելքապակաս Բերսիկի կերպարը:
Ժողովուրդը սիրում է խելքապակասի
բերանում դնել այն խոսքը, որը «խելոքը»
չի կարող ասել: Բացի այս, գրողը ճակատագրի ծանր սպասելիքների, ենթագիտակցական մղձավանջների մասին նրա
շուրթերով է խոսում: Վերստին անդրադառնալով Գևորգ նահապետի կերպարին,
նշենք, որ նա իր հոգեբանությամբ ասքէպոսում է, առասպել-հեքիաթում, Նոյի,
Ադամի կողքին և բնականաբար տեղահանությանը համաձայն չէ:
Աշխարհատեսությունը
աստվածաշնչյան
պատումների
պրիզմայով
անցկացնելը բնորոշ է էպոսին: Սա շատ
հետաքրքիր երանգներ է հաղորդում
անհատական
գրականությանը,
մեր
դեպքում՝
«Կորուսյալ
Եդեմին...»:
«Կորուսյալ Եդեմը...» ծավալուն արձագանքն է կարոտի գրականության:
Բրաբիոն ծաղկի որոնման ճանա-

Հեռավար բարձրագույն կրթության մեթոդը
հետաքրքրեց թբիլիսահայ երիտասարդներին

Սույն թվականի փետրվարի 23-ին, Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնի
Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում կայացավ հանդիպում Երևանի Խաչատուր
Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի մայրենիի
ամբիոնի
վարիչ,
բանասիրական
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Աշոտ
Գալստյանի հետ: Հանդիպման նպատակն էր վիրահայությանը ծանոթացնել
համալսարան ընդունելության 2014-2015
ուսումնական տարվա փաթեթին՝ առկա
և հեռակա մասնագիտությունների գծով:
Դահլիճում տեղ էին գտել թբիլիսահայ
երիտասարդներ, ծնողներ, ուսուցիչներ,
ապագա դիմորդներ, դպրոցների բարձր

դասարանների աշակերտներ:
Պարոն
Գալստյանը
ներկաներին
մանրամասն ներկայացրեց այն նորամուծությունները, որ կատարվելու են
Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան
պետական մանկավարժական համալսարանում այս տարվա ընդունելության ժամանակ: Տեղեկացրեց, որ մանկավարժական համալսարանը նոր ուսումնական
տարվանից առկա և հեռակա ուսուցման
հետ միասին մտցնում է նաև հեռավար ուսուցում, որը արտասահմանյան
երկրներում փորձված և արդարացված
մեթոդ է և հնարավորություն է տալիս
երիտասարդին օնլայն ճանապարհով
ստանալ
բարձրագույն
կրթություն:
Նորույթը մտցվում է համալսարանի
բոլոր ֆակուլտետներում և հետապնդում
է Սփյուռքում ազգայինը պահպանելու
նպատակ:
Դոցենտ Աշոտ Գալստյանը սիրով պատասխանեց ներկաներին հետաքրքրող
բոլոր հարցերին: Սփյուռքում հայեցի
դաստիարակությանը նպատակամղված
մանկավարժական
բարձրագույն
կրթության նորույթը ընդունվեց մեծ ոգևորությամբ:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

պարհին վեպում բացվում են Բյուրակնյա
աշխարհի բոլոր ծմակները, երկիրը
ներկայացվում
է
աշխարհագրական
մանրամասներով, որպեսզի տեղանքը
կենդանի մնա սերունդների իմացության
մեջ:
Գրողը զարմանալիորեն ճշգրիտ է,
երբ միաժամանակ ձգտում է առասպելականի ու երևակայականի կողքին
ընդգծել իրեղենը, իրականը, տեսիլից
դուրս բերել Բյուրակնյան, Արզրումը,
Բասենը, Խնուսը... Վիկտոր Հովսեփյանը
կորուսյալ Եդեմը դարձնում է իրական
ցավ, Արևմտահայաստանի քարտեզը
փոխում է ցավի քարտեզի: Թող որ լինի
աստվածաշնչայինը, նախաստեղծը, բայց
նաև հարկ է տեսնել ու չափել կորուստը՝
իր ողջ ծավալով ու ահագնությամբ: Սա է
սերունդներին՝ վեպի հղած դասը:
Արևմտահայաստանի հայաթափումը
վեպի ողբասացական շերտի հենակետն
է: Վեպից մեզ հաղորդվող երկրորդ դասը
հայրենիքը իր մարդկանցով ամրապնդելն
է, ինչն իր նշանակությունն առավել է մեծացրել ժամանակի հետ:
Վեպի երրորդ դասը հայրենիքի
սրբացումն է: Սրբացման միտումով է
թելադրված կոլորիտային, ծիսական
լայն հենքի ապահովումը: Ողջ պատումը
միասնական է կոլորիտային-ծիսական
պատումային հենքով: Ահա թե ինչու
ազգագրական տարրերը վեպում հենակետային
նշանակություն
ունեն:
Պատմավեպի
ազգագրական
շերտը
նրա էական կողմերից է, որովհետև
կեցությունը մշտապես հետաքրքրություն
է ծնում նախկինում եղածի հանդեպ:
Բացի այդ, ազգագրականը այն հիմնականն է, որը ստեղծագործությունը
պահում
է
մշակութային
ծիրում:
Վիկտոր
Հովսեփյանը
հստակորեն
կողմնորոշված
է
դեպի
ազգային
մշակույթը՝
ազգի
պահպանության
առաքելությամբ:
Նա
ազգագրական
համակողմանի
հատկանիշներով
է
առաջնորդվում,
երբ
ներկայացնում
է
հայ
գեղջկության
համահավաք
բնավորությունը: Գրողը ազգագրական
ծեսերի ու սովորույթների պահպանման
ու շարունակության մեջ է տեսնում
էթնիկ
առանձնահատկությունները:
Այս իմաստով ազգագրականը վեպում
հայրենասիրական
և
հայրենապահպան ուղղորդվածություն ունի: Վեպի
առանձնահատկություններից
մեկը
այն է, որ նրանում երկրորդականի ու
գլխավորի խիստ առանձնացում չի
արվում, որովհետև «երկրորդականը» իր
դերով բովանդակային ընդգծվածություն
ունի: Մի փոքրիկ կախարդանք-բժժանքի
նմուշը մեր առջև բացում է հնագույն
խոսքի զորության հավատը և մարդու՝
գաղտնածիսական
բնույթի
հոգեբանությունը:
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Ավելորդ չի նշել, որ Վիկտոր
Հովսեփյանը զբաղվել է բանահավաքչությամբ, գրառել է հեքիաթներ,
բանահյուսական
այլ
ժանրի
ստեղծագործություններ, որոնք սպասում
են տպագրության: Հեղինակը նպատակադրորեն հերոսներին խոսեցնում է
բարբառով, բարբառը մտածելակերպ է և
հոգեբանություն, ոգի: Գրողը բարբառի
միջոցով վերականգնել է պատմական
լեզուն, նաև բարբառի շնորհիվ ձեռք է
բերվել լեզվի էպիկական ամրություն:
Վիկտոր Հովսեփյանը պահպանել է դասական գրականության լեզվի օրենքները,
«գեղջկական» վեպին բնորոշ իմաստալից
պատկերավորությունը (դարձվածքներ,
հարադրություններ,
անձնավորում
և
այլն):
Ազգագրական
բնույթի
հատվածներում շատ են առարկապատկերները:
Կարնոհայության ելից գիրքը գրվել է
տարիների ջանադրությամբ, ազգասերի
գրչով, հոգու չմարող կրակով, ցավի
պոռթկումով և մշտականությամբ:
Վիկտոր
Հովսեփյանը,
որպես
գրող, Կարնո աշխարհի ոգու, էթնիկ
սրբությունների առջև ծնրադրել է և սրբազան երկյուղը փոխանցել ընթերցողներին:
Գրողը ապավինում է հավատին և
հայտնությանը: Նա մատնացույց է անում
ճանապարհ՝ ի վեր Արաքս, Բինգյոլ և
Հավճիչ: Գրողը պատմության հանդեպ
արդար դատավորի դերում է, դեմընթաց
հավատավորի դերում:
Նա իր գրքում ի պահ է վերցրել Կարնո
հայութան կենդանի կեցությունը: Այս
գիրքը Կարնո աշխարհի կեցության
հուշարձանն է ու հանրագիտարանը:
Նորայր Ղազարյան
Բանասիրական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ

«Ներսես Շնորհալի» պատանեկան երգչախմբի
մշակութային էքսկուրսիան

Վիրահայոց
թեմի
«Հայարտուն»
կենտրոնի
նախաձեռնությամբ
և
«Ժողովրդավարություն
երեխաներին»
հիմնադրամի (փոխնախագահ՝ Վլադիմիր
Նիքատաձե) աջակցությամբ, փետրվարի
17-ին,
կազմակերպվեց
կենտրոնի
«Ներսես
Շնորհալի»
պատանեկան
երգչախմբի անդամների այցելություն
Թբիլիսիի «Ռուսթավելի» կինոթատրոն:
Երեք տասնյակից ավելի 8-13 տարեկան տղաներ ու աղջիկներ, կենտրոնի
համակարգող Լևոն Չիդիլյանի, խմբավար Մարիա Աբուլյանի և դաշնակահար
Կարեն Միրզոյանի առաջնորդությամբ
հնարավորություն
ունեցան
մեկ

անգամ
կրկին
հիանալու
կինոթատրոնի ժամանակակից սրահների
գեղեցկությամբ և տարբեր սարքավորանքների գայթակղությամբ: Համույթի
անդամները մեծ տպավորություն ստացան «Տարզան -3D» կինոնկարը դիտելուց,
արտահայտելով
իրենց
անսահման
ուրախությունը:
Հետաքրքիր օրը զվարճալի դարձնելու
նպատակով, երեխաների մշակութային
էքսկուրսիան շարունակվեց քաղաքի
տեսարժան վայրերով: Էքսկուրսիայի
մասնակիցները Ռուսթավելու կինոթատրոնից հետիոտն հասան մինչև
Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի,
ճանապարհին լսելով Լևոն Չիդիլյանի
պատմածները՝ քաղաքի հինավուրց թաղամասերի մասին:
Վիրահայոց
թեմի
«Հայարտուն»
կենտրոնի ղեկավարությունը դիմել է
Վրաստանի մշակույթի և հուշարձանների
պահպանության
նախարարությանը՝
աջակցել
կենտրոնի
սաների
այցելություններին քաղաքի թատրոններ
և թանգարաններ: Հուսով ենք նման
մշակութային էքսկուրսիաները կստանան շարունակական բնույթ:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան
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Գիորգի Մարգվելաշվիլին պաշտոնական
այցով ժամանել է Հայաստան
բանակցություններից
հետո,
Սերժ
Սարգսյանը և Գիորգի Մարգվելաշվիլին
ԶԼՄ-ների առջև հանդես են եկել բանակցությունների
արդյունքների
վերաբերյալ հայտարարությամբ:
Հայաստանի
վարչապետ
Տիգրան
Սարգսյանն
աշխատանքային
ճաշ
է ունեցել պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի նախագահ Գիորգի Մարգվելաշվիլիի հետ:
Զրուցակիցները կարեւորել են երկու
հարեւան եւ բարեկամ երկրների միջեւ
բոլոր ոլորտներում կապերի զարգացումը
եւ սերտացումը: Նշվել է, որ երկու
երկրների իշխանությունները պետք է

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով փետրվարի 27-ին
երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն էր ժամանել
Վրաստանի նախագահ Գիորգի Մարգվելաշվիլին: Վերջինս հանդիպել է ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին: Այցի շրջանակներում նախատեսված են եղել նաև
հանդիպումներ ՀՀ բարձրագույն ղեկավարության, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդի և այլոց
հետ: Երկու նախագահների համատեղ
ասուլիսում ՀՀ նախագահ Ս. Սարգսյանը
նշել է. «Հայ-վրացական գործընկերության
ամրապնդումը ՀՀ արտաքին քաղաքական օրակարգի կարեւորագույն բաղադրիչներից է: Հայաստանի որոշումը՝
միանալու Մաքսային միությանը եւ
Վրաստանի որոշումը՝ Ազատ առեւտրի
պայմանագիր կնքելու Եվրամիության
հետ, մեր համոզմամբ, չեն խոչընդոտի մեր
տնտեսական
հարաբերություններին»:
Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Մարգվելաշվիլուն Վրաստանի նախագահի բարձր պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ
և
բարեկամության,
ներդաշնակության ոգով աշխատելու
պատրաստակամություն է հայտնել:
Սարգսյանը իր խոսքում նշել է. «Մենք
մշտապես մեծ նշանակություն ենք տալիս Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ
բարիդրացիական կապերի զարգացմանը:
Հայ եւ վրաց ժողովուրդների միջեւ
գոյություն ունեցող ջերմ բարեկամական
հարաբերությունները մեր միջպետական
փոխշահավետ
համագործակցության
երաշխիքն էն եւ տարածաշրջանում
կայունության պահպանման լավագույն
ուղին: Հայ-վրացական գործընկերության
հետեւողական
ամրապնդումը
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
քաղաքական օրակարգի կարեւորագույն
բաղադրիչներից
է»:
Նախագահները
քննարկել են նաև կրթամշակութային
համագործակցության
հարցեր:
Նախագահները համակարծիք էին, որ
բոլոր հակամարտությունների համապարփակ կարգավորումը հնարավոր
է բացառապես խաղաղ ճանապարհով՝
միջազգային իրավունքի սկզբունքներին
համապատասխան:
Սերժ Սարգսյանը խնդրել է Գիորգի
Մարգվելաշվիլուն իր շնորհակալությունը
փոխանցել Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիձինա Իվանիշվիլուն, որը իր
մասնավոր հիմնադրամից միջոցներ
է հատկացրել Թբիլիսիում գտնվող
հայկական Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերանորոգելու համար:
Բանակցությունների շրջանակներում
քննարկվել են նաեւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք
ենթակառուցվածքային ծրագրեր, որոնք,
կողմերի համոզմամբ, երկու երկրների
տնտեսական առաջընթացի ապահովման
տեսանկյունից կարեւոր են:
Վրաստանի
նախագահ
Մարգվելաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել
նախագահ Սերժ Սարգսյանին հրավերի
եւ
ջերմ
ընդունելության
համար՝
ընդգծելով, որ Հայաստանի եւ մայրաքաղաք Երևանի հետ իրեն կապում են շատ
ջերմ հիշողություններ: Իր խոսքով, դա
բարեկամական
հարաբերությունների,
մշակութային կապերի, ինչպես նաեւ
ժողովուրդների միջեւ շփումների հիմքն
է: Նա ընդգծել է, որ վիրահայերը շատ
բան են անում Վրաստանի համար.
նրանք ամրապնդում են Վրաստանի
տնտեսությունը,
հարստացնում
են
մշակույթը: Գիորգի Մարգվելաշվիլիի

համոզմամբ, այն, որ Վրաստանում հայերը
չեն կորցնում իրենց ավանդույթները եւ
սրբորեն պահպանում են դրանք, ինչպես
նաեւ՝ մշակույթը, լեզուն, այդպիսով,
ակնհայտորեն, հարստացնում են նաեւ
վրացական մշակույթը: Նա ընդգծել
է, որ Վրաստանն ազատության եւ
մշակույթների հանդիպման վայր է,
որտեղ տարբեր մշակույթներ զարգանում
ու նոր ծիլեր են տալիս:
Վրաստանի նախագահի կարծիքով
իր
գլխավորած
պատվիրակության
այցը Երեւան կարեւոր է նաեւ տարածաշրջանային հարցերի քննարկման
տեսանկյունից, քանի որ հայ եւ վրաց

ժողովուրդներն ապրում են նույն տարածաշրջանում, ունեն այդ տարածաշրջանում ընդհանուր ապագա, իսկ
Հայաստանի մասնակցությունը տարածաշրջանային
գործընթացներում
նշանակալի է: Նախագահ Մարգվելաշվիլին նույնպես հույս է հայտնել, որ
երկու երկրների միջեւ առկա հարցերը
բարիդրացիական մթնոլորտում ընթացող
բանակցությունների արդյունքում լուծում
կստանան: Հայաստանի և Վրաստանի նախագահների նեղ, ապա՝ երկու երկրների
պատվիրակությունների
անդամների
մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով

շարունակեն ջանքեր գործադրել՝ երկկողմ
առեւտրաշրջանառության մակարդակն
առաջիկայում էլ ավելի բարձրացնելու
եւ համատեղ տարբեր ծրագրեր իրականացնելու համար:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն
Պատրիարք
և
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսը, փետրվարի 28-ին, Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունել
է
Վրաստանի
նախագահ
Գիորգի
Մարգվելաշվիլիին` ուղեկցությամբ ՀՀ
Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ
Նալբանդյանի: Հանդիպմանը ներկա
էին Մայր Աթոռի դիվանապետ Տ.
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Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը, Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տ. Վազգեն
եպիսկոպոս Միրզախանյանը, Մայր
Աթոռի
Վարչատնտեսական
բաժնի
տնօրեն Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը: Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսն և Վրաստանի նախագահ
Գիորգի Մարգվելաշվիլին խոսել են Վիրահայոց թեմի եւ հայ համայնքի եկեղեցական հարցերի մասին: Գարեգին Բ-ն իր
ուրախությունն է հայտնել երկու երկրների
միջեւ
առկա
համագործակցության
առիթով եւ շեշտել, որ նման փոխայցելություններն ավելի են նպաստում
երկու ժողովուրդների ու պետությունների
հարաբերությունների
հզորացմանը:
Կաթողիկոսն ընդգծել է միեւնույն տարածաշրջանում կողք կողքի ապրող երկու
հավատակից ժողովուրդների փոխադարձ զորակցության եւ եղբայրության
ամրապնդման կարեւորությունը, ինչին
մշտապես ուղղված են եղել Հայ Եկեղեցու
ջանքերը: Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Վրաստանի հայ համայնքին և նրա պատմական ու ներկայիս
մեծ ներդրումին և դերակատարությանը
երկրի
տնտեսական,
մշակութային,
կրթական և այլ բնագավառներում: Իր
խոսքում Ամենայն Հայոց Հայրապետը
իր գոհունակությունն է հայտնել Վիրահայոց թեմի և հայ համայնքի եկեղեցական
հարցերի կարգավորման ուղղությամբ
վերջին շրջանում սկսված դրական
գործընթացների
կապակցությամբ
և
վստահություն արտահայտել, որ դրանք
կառաջնորդեն հայորդիների հոգեւոր
կյանքի
խնդիրների
ամբողջական
լուծմանը: Վերջում Նորին Սրբությունն
արդյունավետ
գործունեություն
է
մաղթել նախագահին` ի բարօրություն
Վրաստանի
եւ
նրա
հավատավոր
ժողովրդի:
Հանդիպումից
հետո
Վրաստանի նախագահն այցելել է նաև
Մայր Տաճար և Տաճարի ավանդատունթանգարան:
Պաշտոնական
հանդիպումներից
հետո Վրաստանի նախագահն այցելել
է Էջմիածնում բնակվող իր վաղեմի
ընկերոջ՝
Ռոբերտ
Աբրահամյանի
տուն։ Ռոբերտ Աբրահամյանը, ով
մասնագիտությամբ երաժիշտ է, պատմել
է, որ վրացի ժողովրդի, նրանց լեզվի եւ
երգ-երաժշտության հանդեպ իր սերը
գալիս է թերեւս նրանից, որ ինքը ծնվել
է Կախեթիում: Մարգվելաշվիլին եւ
Ռոբերտ Աբրահամյանը ծանոթացել են
1987թ., երբ Մարգվելաշվիլին ծառայում
էր Էջմիածնի զորամասում: Նա փողոցում
պատահաբար հանդիպած անծանոթ
վրացի զինծառայողին հյուրընկալել է
իր տանը, ինչն էլ նրանց ընկերության
սկիզբն է դարձել: Վրաստանի նախագահն ու Ռոբերտ Աբրահամյանը զրուցել
են, հիշել են միասին անցկացրած ուրախ
պահերը եւ նվերներ փոխանակել:
Վրաստանի
նախագահը
այցելել
է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր,
ծաղկեպսակ դրել Հայոց Մեծ Եղեռնի
զոհերի հուշարձանին և հարգանքի տուրք
մատուցել անմեղ զոհերի հիշատակին:
Նա նաև այցելել է «Արարատ» կոնյակի
գործարան: Հայաստանի նախագահի
նստավայրում՝ փետրվարի 28-ին, տեղի
է ունեցել պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի նախագահի
հրաժեշտի արարողությունը: Նախագահ
Սերժ Սարգսյանի հետ աշխատանքային
ճաշից հետո, Վրաստանի նախագահի
գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Վրաստան:
Ռոբերտ Քարտաշյան
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Հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին նվիրված
Վիրահայոց թեմի հիշատակի միջոցառումներ
12 ապրիլի
Թբիլիսի
18:00 Գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդես՝ Վիրահայոց թեմի
«Հայարտուն» կենտրոնի Գ. Գյուլբենկյան
սրահում, նախաձեռնությամբ՝ Վրաստանի հայ նկարիչների միության և թեմի
«Հայարտուն» կենտրոնի:

22 ապրիլի
Ասպինձա
12:00 Սամցխե-Ջավախքի և Ծալկայի
ընդհանուր փոխանորդության Ասպինձայի շրջանի Դամալա գյուղում տեղադրված Հայոց ցեղասպանության զոհերի
հիշատակին նվիրված խաչքարի օծման և
հոգեհանգստյան արարողություն:

15 ապրիլի
Թբիլիսի
16:00 Վիրահայ ռուսագիր գրող,
լուսանկարիչ Վալերի Հունանյանցի՝
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին
նվիրված «Վիլ-Ժուիվ բուժարանի այցելուն» հայերեն գրքի շնորհանդես՝ Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնի
Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում՝ նախաձեռնությամբ Վրաստանի «Կամուրջ»
գրական-մշակութային հասարակական
կազմակերպության:

Թբիլիսի
18:00 Հայտնի արձակագիր Ծերուն
Թորգոմյանի Հայոց ցեղասպանությանը
նվիրված
«Պատմվածքներ»
գրքի
շնորհանդես Վրաստանի Ազգային գրադարանում, նախաձեռնությամբ Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնի
և Վրաստանում ՀՀ դեսպանության,
աջակցությամբ Վրաստանի Ազգային
գրադարանի:

21 ապրիլի
Թբիլիսի
11:00 Սբ. Պատարագ և հոգեհանգստյան
արարողություն Թբիլիսիի Սբ. Էջմիածին
Եկեղեցում:
12:00 Հայոց ցեղասպանության անմեղ
զոհերի հիշատակին նվիրված Թբիլիսիի
Սբ. Էջմիածին եկեղեցու բակում տեղադրված խաչքարի օծում:
14:00 Երևանի Զանգակ» համույթի
մասնակցությամբ դասական երաժշտության համերգ Թբիլիսիի «Քորթիարդ
Մարիոտ» հյուրանոցի դահլիճում, նախաձեռնությամբ Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնի:

23 ապրիլի
Նինոծմինդա
12:00 Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան
արարողություն
Նինոծմինդայի
Սբ.
Սարգիս եկեղեցում:
12:30 Հայոց ցեղասպանության զոհերի
հիշատակին
նվիրված
հուշարձանի
բացման և խաչքարի օծման հանդիսավոր
արարողություն Նինոծմինդայի կենտրոնական հրապարակում Մշակույթի պալատի մոտ:
Բաթումի
23:30
Հանգստյան
ժամերգություն
Բաթումի Սբ. Փրկիչ եկեղեցում:
24:00 Հայոց ցեղասպանության անմեղ
զոհերի հիշատակին նվիրված մոմա-

վառություն Բաթումի Սբ. Փրկիչ եկեղեցու
բակում տեղադրված խաչքարի մոտ:
00:30 Խաղաղ երթ դեպի Բաթումիի ծովափ և վառված մոմերով օդապարիկների
բարձրացում:
24 ապրիլի
Այդ օրը Վիրահայոց Թեմի բոլոր
եկեղեցիներում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ և կկատարվի հոգեհանգստյան
արարողություն
Թբիլիսի
11:00 Սբ. Պատարագ Թբիլիսիի Սբ.
Էջմիածին եկեղեցում:
13:00 Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հոգեհանգստյան
արարողություն Թբիլիսիի Սբ. Էջմիածին
եկեղեցու բակում տեղադրված Խաչքարի
մոտ:

Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն»
կենտրոնի Գ.Գյուլբենկյան սրահում, նախաձեռնությամբ Վրաստանում հայկական գիտահետազոտական կենտրոնի:
29 ապրիլի
Թբիլիսի
19:00
- Ողբամ մեռելոց...
- Բեկանեմ շանթեր...
- Կոչեմ ապրողաց... – ներկայացում՝
նվիրված
Հայոց
ցեղասպանության
զոհերի Հիշատակին, Թբիլիսիի Ա.Ս.
Գրիբոյեդովի անվան թատրոնում, նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ
Թբիլիսիի Պ. Ադամյանի անվան հայպետդրամայի թատրոնի:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

14:00 Թբիլիսիում Թուրքիայի դեսպանության մոտ բողոքի ակցիա:
Բաթումի
13:00 Ծաղիկների տեղադրում Հայոց
ցեղասպանության զոհերի հիշատակին
Բաթումի Սբ. Փրկիչ եկեղեցու բակում
կանգնեցված խաչքարին:
15:00 Գրական-երաժշտական երեկո՝
նվիրված Հայոց ցեղասպանության անմեղ
զոհերի Հիշատակին, Բաթումի թիվ երեք
երաժշտական դպրոցի դահլիճում
26 ապրիլի
Թբիլիսի
18:00 «Վերքը դեռ թարմ է» գիտամշակութային միջոցառում՝ նվիրված

Վիրահայոց թեմի քահանաները Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում
մասնակցեցին Ս. Ղևոնդյանց քահանայից տոնին

Փետրվարի 25-ին` Ս. Ղևոնդյանց
քահանայից տոնին, Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածնում,
հանդիսապետությամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն
Պատրիարք
և
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսի, տեղի ունեցավ քահանայից
ավանդական հավաքը, որին հրավիրված
էին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան եպիսկոպոսները, Հայաստանյան

թեմերի առաջնորդները, Մայր Աթոռի
և թեմերի երկու հարյուր քսան հոգևոր սպասավորներ: Վիրահայոց թեմից
Քահանայաց ժողովին մասնակցում էին
Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ
եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ քահանա Ղուշչյանը, Սբ. Գևորգ եկեղեցու
լուսարարապետ Տեր Հուսիկ քահանա Հարությունյանը, Թբիլիսիի Սուրբ

Էջմիածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր
Սամվել քահանա Թորոսյանը:
Առավոտյան Մայր Տաճարում եկեղեցականները, նախագահությամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, մասնակցեցին
Ս. Պատարագի արարողությանը:: Պատարագիչն էր Սևանի տարածաշրջանի
Ծաղկունքի Ս. Սարգիս և Ցամաքաբերդի
Ս. Գևորգ եկեղեցիների հոգևոր հովիվ
Տ. Նշան քահանա Սարգսյանը: Պատարագի ընթացքում Տեր Հայրը հավուր
պատշաճի քարոզ խոսեց տոնի խորհրդի՝
Ղևոնդյանների տոնի հարատևության
մասին: Պատարագից հետո Գևորգյան
հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների
դահլիճում իր աշխատանքները սկսեց
քահանայից
ավանդական
հավաքը,
որի քննարկման թեմաներն էին` «Կիրակնօրյա դպրոցների կարևորությունը
համայնքային կյանքում» և «Երեցկնոջ
դերը հովվական ծառայության մեջ»:
Ժողովի ավարտին տեղի ունեցավ
ամենամյա
ավանդական
պարգևաբաշխությունը: Տոնի առիթով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ծաղկյա

փիլոն կրելու իրավունք շնորհեց Հայ
Առաքելական Եկեղեցու որոշ քահանաների: Հուրախություն Վիրահայոց
թեմի, տեղեկացնում ենք, որ Ծաղկյա
փիլոն կրելու իրավունք շնորհվեց նաև
Վիրահայոց թեմից Տ. Հուսիկ քահանա Հարությունյանին, Տ. Նարեկ քահանա Ղուշչյանին և Տ. Սամվել քահանա Թորոսյանին: Շնորհաբաշխության
ավարտին հոգևորականներին վերստին
հայրապետական իր պատգամը բերեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն
Պատրիարք
և
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսը:
Վիրահայոց թեմի հոգևոր դասը՝ Թեմակալ առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր
Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի
գլխավորությամբ,
պաշտոնեությունը,
«Հայարտուն» կենտրոնի աշխատակազմը
սրտանց շնորհավորում են թեմի քահանաներին բարձր շնորհի արժանանլու կապակցությամբ և մաղթում են արգասաբեր
հոգևոր ծառայություն:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Կրոնական համայնքների առաջնորդների հանդիպում

2014 թվականի փետրվարի 25-ին, Հայ
Առաքելական Ուղղափառ Սուրբ Եկեղեցու
Վիրահայոց թեմում, կայացավ կրոնական

համայնքների առաջնորդների խորհրդի
հանդիպումը՝ խորհրդի նախագահ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր

Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի
գլխավորությումբ: Հանդիպմանը մասնակցում էին Անդրկովկասի լատինական
կաթոլիկների առաքելական վարչության
առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Ջուզեպպե
եպիսկոպոս Պազոտտոն, Վրաստանում
Ավետարանական-լյութերական Եկեղեցու առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր ՀանսԻոիահիմ
եպիսկոպոս
Կիդերլենը,
Վրաստանում Ավետարանական-բապտիստական
Եկեղեցու
նախագահ,
Գերաշնորհ Տեր Մերաբ եպիսկոպոս
Գափրինդաշվիլին և Վրաստանում Ավետարանական-Բապտիստական Եկեղեցու եպիսկոպոս, Գերաշնորհ Մալխազ
Սոնղոլաշվիլին:
Հանդիպմանը քննարկվեցին խորհրդային ժամանակաշրջանում կրոնա-

կան համայնքներին հասցված վնասի
փոխհատուցման մեխանիզմի, ինչպես
նաև կրոնական հարցերով պետական
գործակալության հետ կապված հարցերը:
Կրոնական համայնքների առաջնորդները ընդունեցին որոշում՝ դիմել Վրաստանի վարչապետին այն անձանց վերաբերյալ
երաշխավորություններով,
որոնք ղեկավարելու են տվյալ գործակալությունը,
ինչպես
նաև
դիմել
Վրաստանի
իշխանություններին
խնդրանքով՝ վերանայել համաչափո-րեն
բոլոր վնաս կրած կրոնական կազմակերպություններին
համամասնության
սկզբունքի
հաշվառումով
միջոցներ
հատկացնելու հնարավորությունը:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

7

2014 թվական,
մարտի 3,
№4

8

2014 թվական,
մարտի 3,
№4

Հայաստան և Վրաստան`
բարիդրացիական հարաբերություններ
ամեն գնով

Բարեկամության հռչակագիր` ԼՂՀ Հադրութի և
Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքների միջև

Քննարկում Բելլի ֆոնդում

© Բելլի ֆոնդ

«Հայաստան և Վրաստան». ներքաղաքական իրավիճակի զարգացման դինամիկան և արտաքին ձգողականության
կենտրոններ.
ահա
այս
թեմայով
փետրվարի 17-ին Թբիլիսիի գերմանական ֆոնդի գրասենյակում տեղի ունեցավ
քննարկում: Իրենց զեկույցներով ելույթ
ունեցան Ալեքսանդր Իսկանդարյանը`
Երևանի
Կովկասի
ինստիտուտի
տնօրենը, և Իվլիան Խաինդրավան`
Վրաստանի Հանրապետական համալսարանի ռեկտորը:
Իր ելույթի սկզբում Ալեքսանդր
Իսկանդարյանը
շնորհակալություն
հայտնեց ֆոնդից Վրաստանում Հայաստանի քաղաքական իրավիճակի
մասին պատմելու հնարավորության
համար: Ըստ նրա` ցավոք սրտի, երկու
երկրների բնակիչները հաճախ այնքան
էլ լավ տեղյակ չեն միմյանց իրականությունից, քանի որ մեծամասամբ
չեն տիրապետում միմյանց մասին տեղեկատվությանը: Իսկանդարյանը նաև
ներկայացրեց «Հայաստանի արտաքին
և ներքին քաղաքականությունը» գիրքը,
որը հրատարակել է իր ինստիտուտը
Հելսինկիի Ալեքսանտերի ինստիտուտի
հետ համատեղ:
Նախևառաջ
Իսկանդարյանը
շոշափեց ներքին քաղաքականության թեման` հակիրճ պատմելով ավարտված
ընտրական մարաթոնի մասին, այն է`
ընտրությունների ցիկլի` տեղական` ի
թիվս երևանյան ընտրությունների, նախագահական, խորհրդանական: Իշխող
Հանրապետական
կուսակցությունը
ամենուր հաղթեց, և այժմ նրանք որևէ
մեկի կարիք չունեն, որպեսզի օրենքներ
ընդունեն: «Սա տարբերվում է նախորդ
հավաքից, չնայած այն ժամանակ ևս մեծամասնությունը հանրապետականներ
էին», - նշեց Իսկանդարյանը:
Նա
ավելացրեց,
որ
չնայած
ընդդիմություն գոյություն ունի, այն
մարգինալ է, և, ավելին, քարուքանդ
վիճակում: «Նրանք իրավունք և հնարավորություն ունեն ելույթ ունենալու,
խորհրդարանում տեղ ունեն, բայց չունեն
ոչ մի ազդեցություն քաղաքականության
վրա: Ընդդիմությունը չունի որևէ իրական ծրագիր: Եվ իշխանությունը ուղղակի
նրանց վրա ուշադրություն չի դարձնում»,
–ասաց Իսկանդարյանը:
Նա համեմատեց այս իրավիճակը
ուշսաակաշվլիյան ժամանակաշրջանի
հետ, չնայած տարբերություններ կան:
«Այդ ժամանակ Սաակաշվիլիի անձը
բուրգի գագաթին էր գտնվում, և, միգուցե,
ևս մի քանի մարդ: Իսկ Հայաստանում
բուրգի գագաթին ոչ թե նախագահն
է, այլ օլիգարխների մի խումբ` 12-40
մարդ: Նրանք խոշոր գործավարներ
են, ովքեր ներգրավված են քաղաքականության մեջ: Նրանք իշխում են
առանց որևէ դիմադրության: Միգուցե
և կա դիմադրություն քաղաքացիական հասարակության կողմից, սակայն
այն չունի իրական ազդեցություն այս
գործընթացների վրա: Սա զուտ դիմադրություն է առանց կառուցվածքի:
Պետությունը կարող է ինչպես արհամարել դա, այնպես էլ չնչին զիջումների
գնալ, նաև` ուղղակի գնել ընդդիմադիրներին», - նշեց Իսկանդարյանը:
Արտաքին քաղաքականության հետ
կապված` Իսկանդարյանը շոշափեց
Եվրամիությանը և Մաքսային միությանը

ինտեգրման թեման: Իր պնդմամբ
սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանը
կարծես թե որոշում է ընդունել, որ չի
մեկնելու Վիլնյուս: Իրականում որոշումը
Պուտինն է ընդունել: Ընդ որում, ըստ
Իսկանդարյանի,
վերջին
տարիների
ընթացքում Հայաստանը լուրջ աշխատանք է տարել այդ փաստաթղթի վերաբերյալ և մի կերպ հաջողացրել է
համատեղել իր ձգտումը դեպի Եվրոպա Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների հետ: «Երեք տարի
կոնֆիգուրացիան տիպիկ հայկական
էր` երկու աթոռների վրա նստելը, երբ
ռուսներին ասում էինք, թե շարունակելու
ենք
համագործակցել
ձեզ
հետ
անվտանգության ոլորտում, իսկ եվրոպացիների հետ` միայն տնտեսական
ոլորտում: Բայց հետագայում հայտնվեցին
կանխանշաններ, որ համաձայնությունը
չի վավերացվի: Երբ ռուսները սեղանին
են դնում անվտանգության խաղաքարտը, ապա ակնհայտ է դառնում, թե
որն է առաջնայինը: Անվտանգությունը
հնարավոր չէ հատուցել որևէ բանով:
Վրաստանի, Ուկրաինայի նկատմամբ
այլ լծակներ են կիրառվում, ասենք` վիզային ռեժիմը, սակագինը և այլն, բայց
այդ ամենը կարելի է հատուցել: Ես
կասկածամիտ եմ Մաքսային միության
հանդեպ, առավել ևս, որ պարզ չէ, թե
որքան կգոյատևի այդ նախագիծը:
Կարծում եմ` տնտեսական առումով
Հայաստանը Ռուսաստանին այդքան
էլ չի հետաքրքրում: Սակայն, քանի որ
Մաքսային միություն են կանչում, ապա
պետք է փորձել դրանից առավելագույնը
քաղել: Իհարկե, Հայաստանում մարդիկ
հիասթափվել են ԵՄ-ի հետ համաձայնության հրաժարումից: Բայց խոսքը
5000 մարդու մասին է: Շարքային քաղաքացին առանձնապես չգիտի, թե ինչ է ո՛չ
ԵՄ-ն, ո՛չ էլ ՄՄ-ն», - նշեց Իսկանդարյանը:
Իր հերթին Իվլիան Խաինդրավան
նշեց, որ այդ փուլում Հայաստանի և
Վրաստանի քաղաքական և տնտեսական համակարգերի միջև եղած
տարբերությունների թիվը աճում է: Չէ՞ որ
Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է. այն ունի
Ռուսաստանի հետ ռազմավարական
գործընկերություն, ինչպես նաև խոսք կա
ՄՄ մտնելու մասին: Այնուամենայնիվ,
Հայաստանը փորձում է պահպանել
բարիդրացիական հարաբերություններ
ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ:
Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա
այն մաս չի դարձել ՀԱՊԿ-ի, իսկ ՄՄ
անդամակցելը իր համար բացառված
է գրեթե օրենսդիր մակարդակի վրա:
Խոսքը գնում է Վրաստանի խորհրդարանի 2013թ. մարտի բանաձևի մասին,
ուր ասվում է, որ Վրաստանը չի կարող
ռազմաքաղաքական
և
մաքսային
միություն ստեղծել այն պետությունների
հետ, որոնք ճանաչել են Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան: Վրաստանի եվրոպական և եվրոատլանտիկ ուղղվածությունը
արդեն 15 տարի է, ինչ անխախտ է: Ինչ
վերաբերում է Ռուսաստանի ռազմական ներկայությանը Վրաստանի տարածքում, ապա, ըստ Խաինդրավայի,
2008թ. պատերազմից հետո ռուսները
էլ առավել են հաստատվել այդ հարցի
առումով: Խոսքը գնում է Աբխազիայում և
Հարավային Օսեթիայում ռուսական բազաների մասին: Հայաստանը իր հերթին
օրինականացրել է ռուսական բազայի
ներկայությունը Գյումրիում 49 տարով:
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութ եւ Ֆրանսիայի Վիեն
քաղաքների միջեւ 2014թ. փետրվարի
21-ին ստորագրվեց բարեկամության
հռչակագիր: Ինչպես տեղեկացանք ԼՂՀ
արտգործնախարարության պաշտոնական էջից հռչակագիրը ստորագրել են
աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում
գտնվող ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե
Աղաբալյանը և Վիենի քաղաքապետ Ժակ
Ռեմիլյեն։
«Հռչակագիրը ողջունում է Լեռնային
Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանությունների հետևողական քայլերը՝ ուղղված
ազատ և ժողովրդավարական հասարակություն ստեղծելուն ու զարգացնելուն,
և անընդունելի է համարում Արցախի
ժողովրդի մեկուսացումը։ Այն նպատակ
ունի զարգացնել երկու քաղաքների միջև
բարեկամական կապերը և խրախուսել
համագործակցությունը
կրթության,
մշակույթի, սպորտի և մի շարք այլ
բնագավառներում», - փոխանցում է
արտգործնախարարությունը:
Այս քայլը կարևորում է քարոզչական
ոլորտի մասնագետ Կարեն Վրթանեսյանը.
- Ադրբեջանն այսօր ամեն կերպ փորձում
է մեկուսացնել Արցախը բոլոր ոլորտնե-րում, այդ թվում և միջազգային հարաբերությունների և տեղեկատվական
Մոսկվան ակտիվորեն զինում է ինչպես
Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը, իսկ
Վրաստանը դուրս է մնում նմանատիպ
պարիտետից: Վրացական քաղաքագետը
օրինակ է բերել Բոնյան ինստիտուտի
զինվածության
համաշխարհային
ռեյտինգից, ըստ որի Հայաստանը 4
տեղում է, Ադրբեջանը` 9, Վրաստանը`
54, Ռուսաստանը`3, Թուրքիան` 23,
Իրանը` 28 տեղերում:
«Նմանատիպ իրավիճակը չի կարող
տեղիք
չտալ
անհանգստության`
հատկապես
հաշվի
առնելով,
որ
Ռուսաստանը համառորեն հրաժարվում
է իր վրա ուժի չկիրառման պարտականություն վերցնել: Որոշ ռուսական
փորձագետներ նույնիսկ գրում են այն
մասին, որ եթե ղարաբաղյան հակամարտությունը վերսկսվի, ապա Գյումրիի
բազան կկարողանա օգնության գալ միայն
Վրաստանի տարածքով: Ընդ որում,
առանձնապես ոչ ոք չի պատրաստվում
հարցնել
Վրաստանին:
Վրաստանը
որպես թիկունք է ընկալվում: Այս համատեքստում հարկ է նշել, որ ինչպես
Գյումրիում, այնպես էլ Աբխազիայի
և Հարավային Օսեթիայի ռազմական բազաներում տեղակայված է նաև
հարձակվողական բնույթի զենք», - նշեց
Խաինդրավան:
Այնուհետև քաղաքագետը սևեռեց
ուշադրությունը հայ-վրացական հարաբերությունների վրա` նշելով, որ
անկախության տարիներին Վրաստանին
հաջողվել է պահպանել բարիդրացիական
հարաբերությունները
ինչպես
Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի
հետ, չնայած հավասարակշռություն
պահելը հեշտ չէր: «Երևանը և Բաքուն
մանրազննին հետևում են Վրաստանի
կողմից ձեռնարկվող քայլերին և հայտարարություններին:
Շարունակությունը՝ հաջորդ
համարում

ոլորտներում, փորձում է ներկայացնել
այն որպես մի տարածք, որտեղ օրենքներ
չեն գործում, ժողովուրդ էլ գրեթե չկա։ Այդ
համատեքստում Արցախի ցանկացած
նոր կապ այլ երկրների հետ որոշ չափով
չեզոքացնում է Արցախն արտաքին
աշխարհից մեկուսացնելու Ադրբեջանի
փորձերը, - նշում է Կարեն Վրթանեսյանը:
Հուչենք որ բարեկամական կապեր
են հաստատվել նաեւ ԼՂՀ Մարտունի եւ
Ֆրանսիայի Լե-Պեն-Միրաբո, ԱՄՆ Լոս
Անջելես և Արցախի Շուշի քաղաքների
միջև: ԱՄՆ Մոնտեբելո և Ստեփանակերտը քույր քաղաքներ են արդեն մոտ
20 տարի։
Իսկ ահա ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի
Հայլենդի Քաղաքային խորհուրդը հռչակագիր է ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի
Բերձորի և Հայլենդի միջև քույրացած
քաղաքների հարաբերությունների հաստատման մասին։ Քաղաքային խորհրդի
կողմից նախապես ընդունված մեկ այլ
հռչակագրով Հայլենդը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
անկախությունը և կոչ է անում ԱՄՆ Կոնգրեսին և Նախագահին աջակցել Լեռնային
Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքին ու
ժողովրդավար անկախությանը:
Լիլիթ Քոչինյան

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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