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Վիրահայոց թեմի առաջնորդը
մասնակցեց Վրաստանի նախագահի
երդմնակալության արարողությանը
Շարունակությունը՝ էջ 2
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Երկու քաղաքապետերը այցելեցին
Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի և
«Հայարտուն» կենտրոն
Շարունակությունը՝ էջ 7

Գիա Նոդիա. «Ինքնավարության օրենսգրքի նախագծի դիտարկման մեջ
նկատվում է անվստահություն փոքրամասնությունների նկատմամբ»
2013 թ. դեկտեմբերի 22-ին «Հայարտուն»
կենտրոնում կայացավ Համերաշխության,
ժողովրդավարության
և
զարգացման
Կովկասյան Ինստիտուտի վարչության պետ
Գիա Նոդիայի և Վիրահայ համայնքի ներկայացուցիչների հանդիպումը: Հանդիպումը
կազմակերպվել
էր
«Քաղաքական
մասնակցություն երկխոսության միջոցով»
նախագծի շրջանակներում:
Սկսելով
ելույթը
հետևյալ
խոսքով՝
չէի ասի, որ Վրաստանը առանձնապես
հանդուրժողական երկիր է, որն աչքի է
ընկնում
առանձնահատուկ
հանդուրժողական սովորություններով: Չէի ասի նաև,
որ Վրաստանում տեղի ունեցած հակամարտությունները հարկադրվել էին դրսից:
Միաժամանակ, չէի ասի, որ մենք՝ վրացիներս,
յուրահատուկ այլատյացներ կամ ֆաշիստներ
ենք ուրիշների համեմատությամբ, հյուրը
հանդիպումը որակավորեց, իր իսկ խոսքով,
որպես հանդիպում այն մարդու հետ, ով, բառի
դասական իմաստով, քաղաքական գործիչ չի
հանդիսանում:
Վրաստանում ինքնության ձևավորման
գործընթացի մասին խոսելով, Նոդիան
նշեց, որ պատմության ներկա փուլում
ընթանում է «վրացի», «Վրաստանի քաղաքացի» հասկացությունների ձևավորման
գործընթացը, ինչի հաշվին տարակարծիքներ
կան ոչ միայն վրացիների և հայերի,
վրացիների և աբխազների, հայերի և ադրբեջանցիների, այլ նաև հենց վրացիների
միջև: Նոդիան նշեց նաև. «Վրացիներից
ոմանք համարում են, որ մուսուլմանացած
վրացիները վրացիներ չեն, թեև ես, չնայած, որ Ուղղափառությունը Վրաստանում
պատմականորեն գերիշխող կրոն է հանդիսանում, համարում եմ, որ մուսուլմանացած վրացիները նույնպիսի վրացիներ են,
ինչպիսին՝ քրիստոնյա վրացիները»:
Փորձագետը անդրադարձավ նաև փոքրա-

մասնությունների նկատմամբ պետության
վերաբերմունքին: Նրա կարծիքով, բազմազգ
պետություններում կարելի է առանձնացնել
պետության չորս տեսակի վերաբերմունք
փոքրամասնությունների
նկատմամբ:
Դրանք են՝ ցեղասպանությունը կամ էթնիկական զտումները, ձուլումը, էթնիկական դաշնակցության ստեղծումը փոքրամասնություններով
խիտ
բնակեցված
վայրերում, և բազմամշակութայնությունը,
որը ձուլման քաղաքականության հակասությունն է: Վրաց պետության քաղաքականության մասին խոսելիս Գիա Նոդիան
ընդգծեց. «Բոլորը համաձայն են, որ Վրաց
պետության նպատակը ձուլումը չէ, և
անհրաժեշտ է վարել ինտեգրման քաղաքականություն»: Հանդիպումը վարողի ռեպլիկին
այն մասին, որ գործնականում դիտարկվում է
հակառակ իրականություն, ինչը ակնհայտ է
Ինքնավարության օրենսգրքի նախագծի դիտարկման օրինակով, հյուրը պատասխանեց,
որ այդպիսին է մեր իրականությունը և
Ինքնավարության օրենսգրքի նախագծի դիտարկման մեջ նկատվում է անվստահություն

փոքրամասնությունների նկատմամբ: Միաժամանակ, Նոդիան նշեց, որ 25 տարի առաջ
քաղաքական գործիչներից մեկը անգամ
առաջարկել է բոլոր հայերին գնել Երևանի
տոմսեր:
Ինչ վերաբերում է պետական քաղաքականության դինամիկային, փորձագետը նշեց,
որ Գամսախուրդիայի օրոք անվստահությունն
ու ագրեսիան հասնում էին առավել բարձր
ցուցանիշների, Շևարդնաձեի ժամանակ քաղաքականության մակարդակով ագրեսիա
չէր նկատվում, սակայն չկար նաև քաղաքականություն, Սաակաշվիլու ժամանակ
նկատվում էր որոշակի առաջընթաց հրապարակախոսության մակարդակով և կային որոշակի քաղաքական նախաձեռնություններ՝
ուղղված ինտեգրմանը, օրինակ, կրթության
ոլորտում: Իսկ ինչ վերաբերում է ներկա
իշխանությանը, Նոդիայի կարծիքով, պետք
չէ շտապել որևէ բան ասել, սակայն ներկա
իշխանությունը խայտաբղետ է և բաղկացած
է սուբյեկտներից, որոնք ունեն տարբեր տեսակետներ:
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«Հայարտուն» կենտրոնը մարդու իրավունքների միջազգային օրվան
նվիրված միջոցառմանը ներկայացրեց Վրաստանի հայ համայնքը

1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին,
Միավորված ազգերի կազմակերպության
Գլխավոր վեհաժողովը ընդունեց մարդու
իրավունքների հանընդհանուր Հռչակագիրը,
իսկ 1950 թվականին ՄԱԿ-ի Գլխավոր Վեհաժողովը դեկտեմբերի 10-ը հայտարարեց
մարդու իրավունքների միջազգային օր:
Ի նշանավորումն այդ օրվան, Վրաստանում
Ամերիկայի
Միացյալ
Նահանգների,

Շվեդիայի, Նիդեռլանդների, Մեծ Բրիտանիայի
դեսպանությունների, Եվրոպայի միության
ներկայացուցչության և Եվրոպայի խորհրդի
գրասենյակի, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների
Գերագույն կոմիսարի օֆիսի, Վրաստանի
ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակի
և
Եվրասիական
համագործակցության
հիմնադրամի կազմակերպմամբ, 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Թբիլիսիում,

Զուրաբ Ծերեթելու ժամանակակից արվեստի
թանգարանում տեղի ունեցավ տոնական միջոցառումը, որին մասնակցում էին
տարբեր ազգերի և ազգությունների ներկայացուցիչներ: Միջոցառման նպատակն էր
առավել լավ ներկայացնել Վրաստանում
ապրող ազգային փոքրամասնություններին:
Վրաստանի
հայ
համայնքից
միջոցառմանը ներկա էին Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնի համակարգող Լևոն
Չիդիլյանը, պետության և միջկրոնական
հարաբերությունների բաժնի պատասխանատու Լևոն Իսախանյանը, էլեկտրոնային
լրատվության պատասխանատու Վալերի
Բադալյանը և գեղարվեսական ղեկավար
Պավել Օգանեզովը:
«Հայարտուն» կենտրոնի երիտասարդ
կամավորներ Ստելլա Մկրտչյանի, Միլենա Սիմոնյանի, Գևորգ Ավետիսյան, Էմիլ
Սարգսյանի, Աննա Միսկարյանի, Լիզա
Թորոսյանի, Սվետա Սագրադովայի, Անի
Ղուշչյանի, Մարիկա Սագրադովայի, Աննա
Սահակյանի, Վիկտորիա Սնխչյանի և Սերգո
Կամալովի օգնությամբ, կազմակերպությունը
ներկայացրեց
իր
գործունեությունը
և
Վրաստանում հայ համայնքը:

Խմբագրական
Տեղեկատվության
տիրապետումը
հանդիսանում է փոփոխությունների իրականացման անհրաժեշտ նախադրյալը:
Տեղեկատվությանը տիրապետող անձինք
վերափոխման գործընթացում դառնում են
սուբյեկտներ, և դա այն ժամանակ, երբ նրանք,
ում անհասանելի է տեղեկատվությունը, այդ
նույն գործընթացում դառնում են երրորդ
անձանց կամակատարները:
«Արձագանք» թերթը հիմնադրելու գաղափարը բխում է Վրաստանի քաղաքական և
հասարակական կյանքի, Վրաստանի հայ
համայնքի, նրա պատմական դերի և վրացական պետության ժամանակակից իրավիճակի, հայ-վրացական հարաբերությունների
տարբեր
ասպեկտների,
աշխարհում
հայկական Սփյուռքի, հայկական և վրացական պետությունների մասին լրացուցիչ
տեղեկատվական
աղբյուր
ստեղծելու
անհրաժեշտությունից:
Մեկ տարվա ընթացքում թերթը լույս
կտեսնի ամիսը երկու անգամ և կտարածվի
բոլոր հետաքրքրվող անձանց շրջանում: Դրա
իրականացումը հնարավոր դարձավ «Բաց
հասարակություն՝ Վրաստան» հիմնադրամի
«Քաղաքական
մասնակցություն
երկխոսության միջոցով» ծրագրին ցուցաբերած աջակցության շնորհիվ: Տվյալ ծրագրիը
ուղղորդված է քաղաքագետների, հասարակական գործիչների և Վրաստանում
լիազորագրված
դիվանագիտական
կորպուսի և Վրաստանի հայ համայնքի
ներկայացուցիչների միջև երկխոսության
հարթակներ ստեղծելու, Վրաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին Վրաստանում
ընթացող քաղաքական գործընթացներին և
դրանց մեկնաբանություններին իրազեկելու,
ինչպես
նաև
հայկական
ծագումով
Վրաստանի քաղաքացիների առջև ծառացած բազմաթիվ հարցերի մասին վերը նշված
անձանց ուղղակիորեն տեղեկացնելու նպատակներին:
Առաջադրված նպատակներին հասնելու
միջոցով կստեղծվեն նախադրյալներ համապատասխան փոփոխություններ իրականացնելու համար, որոնք անհրաժեշտ են
Վրաստանում հայ համայնքի զարգացմանը
և նրա կարողության լիարժեք պահանջի համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը:

Նինոծմինդայում բացվեց
Ռաֆայել Ջավախ Ղարսլ յանի
անվան կրթա-մշակութային և
երիտասարդական կենտրոն
Նոյեմբերի
30-ը
տոնական
էր
Նինոծմինդայում: Այստեղ էին ժամանել
հյուրեր Թբիլիսիից, Վրաստանի և Հայաստանի տարբեր շրջաններից, հարակից գյուղերից: Օրն սկսվեց տեղի
Սուրբ Սարգիս եկեղեցում Ս. Առաքյալներ
Թադեոսի
և
Բարդուղիմեոսի
տոնին
նվիրված առավոտյան ժամերգությամբ:
Արարողությանը ներկա էին Վրաստանում
ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Հովհաննես
Մանուկյանը, ՀՀ Սփյուռքի փոխնախարար Սերժ Սրապիոնյանը և Կովկասյան
տարածաշրջանի երկրների բաժնի վարիչ
Տարոն Շագոյանը, Վիրահայոց Թեմի հովանու ներքո գործող ստեղծագործական
միությունների ղեկավարները և ուրիշներ:
Շարունակությունը՝ էջ 8
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Վիրահայոց թեմի առաջնորդը մասնակցեց Վրաստանի
նախագահի երդմնակալության արարողությանը
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Նոյեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ
Վրաստանի
նորընտիր
նախագահ
Գիորգի
Մարգվելաշվիլու
երդմնակալության արարողությունը: Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցելու
պաշտոնական հրավեր էր ստացել նաև
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ
Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը:
Թբիլիսիում, Ռուսթավելու պողոտայի վրա գտնվող խորհրդարանի
շենքի բակում, Վրաստանի նախագահի պաշտոնական երդմնակալության
արարողությանը ներկա էին Վրաստանի
վարչապետ
Բիձինա
Իվանիշվիլին,
Համայն
Վրաստանի
կաթողիկոսպատրիարք Իլիա Երկրորդը, Վրաստանի
օրենսդիր և գործադիր մարմինների, դատական և այլ իշխանությունների բարձր
պաշտոնյաներ,
տարբեր
երկրներից
ժամանած
պաշտոնական
պատվիրակություններ և հյուրեր, ինչպես
նաև Վրաստանի տարբեր ազգային
համայնքների, ավանդական կրոնա-

կան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:
Երդմնակալության արարողությանը
մասնակցեցին ՀՀ արտաքին գործերի
նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և ՀՀ
էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների
նախարար
Արմեն
Մովսիսյանը,
Վրաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր
դեսպան
Հովհաննես
Մանուկյանը,
Վրաստանում ՀՀ դեսպանության դիվանագետներ Վահագն Աֆյանը, Արտակ
Քալաչյանը և ուրիշներ:
Հանդիսավոր արարողությանը իր
մասնակցությունը բերեց Վիրահայոց
թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն
եպիսկոպոս Միրզախանյանը, թեմի՝
պետության հետ հարաբերությունների
բաժնի պատասխանատու Լևոն Իսախանյանի ուղեկցությամբ:
Վիրահայոց թեմը շնորհավորում
է Վրաստանի նորընտիր նախագահ
Գիորգի Մարգելաշվիլուն պաշտոնակալության կապակցությամբ:
Վիրահայոց Թեմի մամլո դիվան

Մուղնու, Սուրբ Մինաս եւ Սուրբ Նշան եկեղեցիներին
կից, մասնավոր սեփականության մեջ գտնվող անշարժ
գույքի հետ կապված հարցերն ուսումնասիրող
միջգերատեսչական հանձնաժողով
Կառավարության №1587 որոշմամբ,
2013 թվականի հունիսի 28-ին ստեղծվեց
«Մուղնու, Սուրբ Մինաս եւ Սուրբ Նշան
եկեղեցիներին կից, մասնավոր սեփականության մեջ գտնվող անշարժ գույքի
հետ կապված հարցերն ուսումնասիրող»
միջգերատեսչական
հանձնաժողով:
Հանձնաժողովի նախագահը Վրաստանի
մշակույթի
և
հուշարձանների
պահպանության նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Մարգիշվիլին է, իսկ
հանձնաժողովի անդամները արդարադատության, ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարարների տեղակալներն են:
Ըստ
կառավարության
նախնական
որոշման,
հանձնաժողովը
պարտավորվում էր երկու ամսվա
ընթացքում ուսումնասիրել տվյալ հարցը
և կառավարությանը ներկայացնել համապատասխան առաջարկներ:
2013 թվականի սեպտեմբերի 23ին
Կառավարությունն
ընդունեց
№1387
որոշումը՝
հանձնաժողովի
գործունեության ժամկետը մինչև 2013
թվականի նոյեմբերի 30-ը երկարացնելու
մասին:
2013 թվականի նոյեմբերի 25-ին,
Կառավարության
№1587
որոշմամբ,
2013 թվականի հունիսին ստեղծված
հանձնաժողովը առաջադրանք ստացավ
ստեղծել միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ և ուսումնասիրել
գույքի՝ փորձաքննություն անցկացնելու
անհրաժեշտության հարցը:
Ներկա
փուլում
հանձնաժողովի
օրակարգում աշխատանքային կազմի
որոշման հարցն է կանգնած: Վրաստանի
Մշակույթի
և
հուշարձանների
պահպանության նախարարի տեղակալ

Գիա Նոդիա. «Ինքնավարության օրենսգրքի նախագծի դիտարկման մեջ
նկատվում է անվստահություն փոքրամասնությունների նկատմամբ»
Ինչպես
նշեց
զեկուցողը,
ինտեգրման
քաղաքականության
արդյունավետության համար անհրաժշտ
է վստահության առկայություն և փոխադարձ ճանաչում: Օրինակ, անգամ որոշակի հարցերի շուրջ տարակարծիքների
առկայության դեպքում, բոլորը պետք
է պատրաստ լինեն ընդունել միմյանց
այնպես, ինչպիսին կան: Որպես ճանաչման անբավարարություն է դիտարկվում այն, երբ, օրինակ, նորմալ
է համարվում Վրաստանում հայերի,
ադրբեջանցիների, քրդերի և այլոց
կեցությունը, սակայն Խորհրդարանում
նրանց ընտրելը կամ պաշտոնի նշանակելը չափից ավելին է:
Ըստ
Նոդիայի,
Վրաստանում
կա
փոքրամասնությունների
չորս
կատեգորիա: Առաջինը՝ այսպես կոչված,
տարածքային
փոքրամասնություններ,
որոնք ունեին ինքնավարություն և
վարչա-տարածքայն
ինստիտուտներ,
երկրորդ կատեգորիան որոշակի տարածքներում կենտրոնացված ավանդական փոքրամասնություններն են, որոնք
տեսականորեն կարող են ունենալ տարածքային հավակնություններ, և մեծամասնությունը կարող է կասկածել,
որ
փոքրամասնությունը
ժամանակավորապես չի դրսևորում այդ հավակնությունները: Նման դեպքերում
մշտապես բարձր է անվստահության
մակարդակը: Վրաստանի օրինակով
դրանք
Սամցխե-Ջավախքի
տարածաշրջանի հայերը և Քվեմո- Քարթլիի
ադրբեջանցիներն են: Այս դեպքերում
անվստահության և օտարման աստիճանը համեմատաբար բարձր է, թեև դա
չի վերածվում լուրջ խնդիրների, սակայն
ունի ֆոնային թերություններ, որոնք
բացահայտվել
են
Ինքնավարության
օրենսգրքի նախագծի դիտարկման ժամանակ: Երրորդ կատեգորիան տարբեր
քաղաքներում
բնակվող
փոքրամասնություններն են, որոնց կողմից
չի ակնկալվում որևէ քաղաքականացված խնդիր: Չորրորդ կատեգորիան
նոր փոքրամասնություններն են. չինացիները, հնդիկները, սևամորթները և
այլն, որոնց հասցեին ուղղված ագրեսիան
ավելի մեծ է, քանի որ Վրաստանի հա-

մար դա համեմատաբար նոր երևույթ է:
Փորձագետն ընդգծեց, որ, բացառությամբ
երրորդ կատեգորիայի, բոլոր դեպքերում
կան այնպիսի խնդրիներ, ինչպիսին են՝
անվստահությունը, օտարումը, լեզվային
խնդիրները Ջավախքում ու Քվեմո
Քարթլիում և այլն:
Մեկնաբանելով առաջարկված դասակարգումը, Թբիլիսահայերի վեհաժողովի
նախագահ Դավիդ Մանուսաջևը նշեց,
որ երրորդ խմբի ներկայացուցիչներն
են,
օրինակ,
թբիլիսահայերը,
և
ինտեգրման գործընթացին խոչընդոտում
է ո՛չ թե վրացերենի չիմացությունը,
այլ՝ հայերենի, ինչի արդյունքում մեծանում է ձուլման վտանգը և ձուլման
վախը ինտեգրման արգելք է ստեղծում:
Մանուսաջևը խնդրի լուծումը գտնում է
հայալեզու դպրոցների աջակցության և
դրական խտրականության կիրառման
մեջ՝ նշյալ դպրոցներին աջակցելու
նպատակով: Նոդիան նշեց, որ ճիշտ
կլիներ վարել Վրաստանում ավանդաբար գոյություն ունեցող հայկական
դպրոցների աջակցության քաղաքականություն, որպեսզի վիրահայ համայնքի
ներկայացուցիչները հնարավորություն
ունենային իրենց երեխաներին տանել
հայկական դպրոց, նման պահանջի
առկայության դեպքում: Այդ առնչությամբ
Մանուսաջևը բերեց Թբիլիսիի թիվ 131
հանրային դպրոցի օրինակը, որի տնօրենը

Ալեքսանդր Մարգիշվիլին հայտարարեց,
որ մոտ ապագայում Կառավարությունը
կհաստատի
աշխատանքային
խմբի
կազմը: Նրա իսկ խոսքերով, 2014 թվականի գարնանը նշված գույքին վերաբերող հարցերը կլուծվեն, որից հետո
հնարավոր կլինի սկսել վերականգման
աշխատանքները:
Խորհրդային շրջանում Վրաստանի
Հայ Առաքելական Եկեղեցու Առաջնորդարանից առգրավված հայկական վանքերի
վերակառուցման հարցը արդիականացվեց նախկին վարչապետ Բիձինա
Իվանիշվիլու՝ Հայաստան, Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածին այցից հետո: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին
Բ-ի հետ հանդիպման ժամանակ, Բիձինա Իվանիշվիլին հանդես եկավ նշված
վանքերի
վերանորոգման
համար
մասնավոր
միջոցներ
հատկացնելու
նախաձեռնությամբ, քանի որ անկախ
իրենց ծագումից, դրանք հանդիսանում
են Վրաստանի մշակութային ժառանգության մասը:
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Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան
տոնահանդես «Հայարտուն»
կենտրոնում

արհեստականորեն կանխել է հայկական
դասարանի բացումը՝ նկատի չառնելով
ծնողներին և պատճառաբանելով, որ մեկ
աշակերտի համար նա չէր կարող դասարան բացել: «Հայարտան» համակարգող
Լևոն Չիդիլյանը նշեց, որ իր կարծիքով
նման մոտեցումը հանդիսանում էր պետական քաղաքականության մի մասը:
Առլեն Մովսեսյանը հետաքրքրվեց
Վրաստանում հայատյացության երևույթով, ինչի վերաբերյալ Նոդիան
ընդգծեց, որ ինչպես ցանկացած ֆոբիայի,
այնպես էլ հայատյացության դեպքում,
այն բխում է վրաց հասարակայնության
որոշակի թուլությունից: Հիմնականում
ֆոբիաները իռացիոնալ են:
Ամփոփելով իր ելույթը, Նոդիան նշեց,
որ առավել բացասական իրադարձություն
է հանդիսանում Վրաստանում կրոնական ազգայնականության հզորացումը:
Ամեն տեղ կա ազգայնականություն, սակայն, երբ դրան նպաստում են հոգևոր
սպասավորները, այն ավելի վտանգավոր
է դառնում: Վրաստանը հասել է կրոնական
ազգայնականության
գագաթնակետին և առաջիկայում այն կսկսի
նվազել: Այս առումով մանկավարժ Լուիզա Գրիգորյանը ընդգծեց վրաց հասարակության բացասական վերաբերմունքը
Հայ Առաքելական Եկեղեցու հավատացյալների նկատմամբ:

Վիրահայոց
թեմի
«Հայարտուն»
կենտրոնի Գալուստ Գյուլբենկյան սրահը
ձմեռային անտառի տեսք էր ստացել,
իսկ Սբ. Մովսես Խորենացու անվան
նախակրթարանի սաները իրենց հետաքրքիր արտահագուստով դարձել
էին ձմռան ցրտում ապրող անտառի
«կենդանիներ»: Ահա այս «անտառում» էլ
նախակրթարանի սաները դիմավորելու
էին Ձմեռ Պապին, որ գալու էր Ամանորյա
շնորհավորանքներով ու նվերներով:
Սբ. Մովսես Խորենացու անվան նախակրթարանի «Ձմեռ» տոնահանդեսը
սկսվեց Տերունական աղոթքով և Վիրահայոց թեմի առաջնորդի օրհնությամբ:
Դահլիճում տեղեր էին զբաղեցրել
«Հայարտուն»
կենտրոնի
բարերար,
ռուսաստանաբնակ Բորիս Սաակովը
դստեր՝ Յուլյայի հետ, Վրաստանում ՀՀ
դեսպանության դիվանագետները, թեմի
հոգևոր հայրերը, «Հայարտուն» կենտրոնի
համակարգողը, ծնողներ, հյուրեր:
Գեղեցիկ հայերենով փոքրիկների
ողջույնից հետո սկսվեց ներկայացումտոնահանդեսը: Դահլիճի զարմանալի
ձևավորմանը լրացնում էին «եղևնիների»,
անտառի «բնակիչների» ուրախ երգը,
պարը, գեղեցիկ արտասանությունը:
Մկնիկ ճստիկի, աղվեսի ու գայլի, նապաստակների, բրդոտ արջերի ու նրանց
քոթոթների
և
մյուս
կենդանիների
ցանկությունն էր ձմռան ցուրտ օրերը
միասին անցկացնել, հաստատվելով
«անտառի
խորքում»
տեղադրված
տնակում, սպասել Ձմեռ պապի ներկայանալուն, որը բերելու էր նոր տարվա բարի
լուրը և շատ ու շատ նվերներ:

Լևոն Իսախանյան
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Սիրելի հավատավոր հայորդիներ,
Շնորհավորում եմ Նոր տարվա և Սուրբ Ծննդյան
շնորհաբեր տոների առիթով: Այս մեծ ու սքանչելի
խորհուրդը հայտնվեց մարդկանց, որպեսզի մարդկանց
մեջ հոգևոր խաղաղություն և հաշտություն լինի:
Աստված մարդացավ, որպեսզի մարդն Աստվածանա, Արարիչը խոնարհվեց երկնքից, որ մարդուն վեր
խոյացնի: Մարդացյալ Աստված բարի սամարացու
նման բուժեց և խնամեց մեր վերքերը և քաջ հովվի
պես պաշտպան կանգնեց հոգևոր հոտին: Նմանվենք
Հիսուսին, քայլենք նրա շավիղներով ու ամեն օր տարածենք Քրիստոսի լույսը երկնային և ջերմությունը
հոգևոր: Համաքրիստոնեական տոնական այս օրերը
նոր իրագործումների ու ներշնչանքի առիթ են, նոր
արարումների սկիզբ, այսպես և նոր պարբերականի
հիմնումը:
Հանուն Հայ Եկեղեցու Վիրահայոց թեմի օրհնում եմ
«Արձագանք» լրագրի տպագրությունը և շնորհավորում
խմբագրության անդամներին Լևոն Իսախանյանի
գլխավորությամբ:
Թեև էլեկտրոնային լրատվությունը համացանցի
միջոցով լայն տարածում ունի հանրության մեջ, սակայն տպագիր մամուլը մնում է պահանջված և հին
ավանդություններին հավատարիմ:
Միշտ դժվար է գոյություն ունեցող բազմազանության
մեջ հնչեցնել նոր խոսք՝ թե՛ բովանդակային, թե՛
իմաստային առումով, սակայն տեղին է հիշել անտիկ
շրջանի փիլիսոփա Սոկրատեսի խոսքը. «Ես ոչ մեկին
ոչինչ չեմ կարող սովորեցնել, ես միայն կարող եմ
մտածելու առիթ տալ»: Կարևորը գրագետ և ճաշակով
մատուցելն է:
Վրաստանում տպագրվող հայալեզու լրագրերի
կողքին «Արձագանքը» կոչված է ճշմարտություն,
արդարություն փոխանցելուց բացի, մարդկանց մեջ
ներշնչել բարին, հոգևոր լույսը և քրիստոնեական
բարձրագույն արժեքները, որոնք կարող են հասարակությանը համերաշխության և համագործակցության
ուղղորդել:
«Արձագանքը» պետք է դառնա նաև հայ համայնքի
հիմնահարցերը վեր հանող, արձագանքող ատյան,
որտեղ մեր բարեպաշտ հոգևոր զավակները կկարողանան իրենց մասնակցությունը բերել երկխոսության և համագործակցության շրջանակներում ու դառնալ ապրող,
ստեղծագործող և մաքառող համայնքի մաս և բաժին:
Մեր մտածումն է, որ «Արձագանք» լրագիրը դառնա
նաև վրաց հասարակության հետ ազգային, եկեղեցական, մշակութային երկխոսության ու դարավոր կապերի
ամրապնդման և զարգացման հնարավորություն:
Աղոթքով և օրհնությամբ՝
Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյան
Հայ Առաքելական Ուղղափառ Սուրբ Եկեղեցու
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ

Սիրելի բարեկամներ,
Ողջունում եւ շնորհավորում եմ Նոր տարվա՝ 2014
թվականի առիթով: Բարօրություն, երջանկություն եւ
հաջողություն եմ մաղթում Ձեզ՝ Ձեր գործունեության մեջ:
Ողջունում եմ նոր տպագիր օրգանի՝ «Արձագանք» լրագրի հրապարակումը: Հիմնվեց եւս մեկ
հրապարակություն, որը կփորձի տեղեկատվություն
հաղորդել Վրաստանի հայալեզու բնակչությանը,
ինչպես նաեւ կնպաստի հասարակության մեջ տարբեր
ազգերի եւ մշակույթների ներկայացուցիչների միջեւ
երկխոսությանը եւ համագործակցությանը:
Վրաստանի պետության հիմնական խնդիրներից մեկը
ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված քաղաքացիական հասարակության ստեղծման օժանդակումն
է, որն իր հզորության աղբյուր է համարում բազմերանգությունը եւ բոլոր քաղաքացիներին ապահովում
է սեփական ինքնության պահպանման եւ զարգացման
հնարավորություններով:
Իսկ
այս
նպատակի
իրագործումը հնարավոր է միայն ողջ հասարակության
միասնական ջանքերով եւ այս գործընթացում ակտիվ
մասնակցությամբ:
Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը քաղաքացիական ինտեգրման գործընթացում շատ կարեւոր
է: Դա այն գործիքն է, որը կարող է զգալիորեն նպաստել
հանդուրժողական
միջավայրի
ձեւավորմանը:
Միաժամանակ կարեւոր է նաեւ ազգային փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների
համար
հասկանալի լեզվով տեղեկատվություն հաղորդելու
մատչելիության ապահովումը: Այս պարտականությունն
իրագործում է պետությունը եւ աջակցում ինչպես հեռարձակման, այնպես էլ էլեկտրոնային եւ զանգվածային
տեղեկատվության տպագիր միջոցների զարգացմանը
ազգային փոքրամասնությունների լեզվով:
Թեեւ բազմազան են գործող հանդես-լրագրերը,
այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ նկատելի է հասարակության
մեջ
հանդուրժողականության
եւ
մշակութային բազմակարծության հաստատմանը եւ
զարգացմանն ուղղված հրապարակումների պակասը:
Հուսով եմ, Ձեր հրատարակությունը կփորձի լրացնել այս
պակասը եւ կնպաստի մեր քաղաքացիների միջեւ բարեկամական գոյակցության եւ փոխհարաբերությունների
ամրապնդմանը:
Մաղթում եմ, որ արժանի տեղ զբաղեցնեք մեր երկրի
տպագիր մամուլի ասպարեզում եւ ձեր ներդրումն ունենաք հասարակության մեջ քաղաքացիական ինտեգրման
գործընթացների զարգացման գործում, ինչն իր հերթին
մեր երկրի հզորության ու ժողովրդավարական ապագայի երաշխիքն է:
Լավագույն ցանկություններով ՝
Պաատա Զաքարեիշվիլի
Հաշտության եւ քաղաքացիական
իրավահավասարության հարցերի պետնախարար

Սիրելի հայրենակիցներ,
Նախևառաջ, շնորհավորում եմ Ամանորի և Սուրբ
Ծննդյան տոների կապակցությամբ և ցանկանում, որ Նոր
տարվա մեր ուղեկիցները լինեն խինդը, առողջությունը,
հաջողությունը, բարեկեցությունն ու խաղաղությունը:
Վիրահայ համայնքը 2014 թվականը լավագույն
ակնկալիքներով մուտք գործելու լավ առիթ ունի՝ արդեն
տարեսկզբին ստանալով թանկարժեք նվեր՝ նոր հայալեզու մամուլ՝ «Արձագանք» թերթը:
Տեղյակ եմ, որ «Արձագանք»-ը պատվախնդիր նպատակներ ունի՝ լուսաբանելու ամբողջ Վրաստանի հայ
համայնքի քաղաքական, եկեղեցական, հասարակական,
մշակութային, կրթական և այլ ոլորտների կարևորագույն
իրադարձությունների միագումարությունը, դառնալու
վիրահայերի
ուղեկիցը՝
մարդու
իրավունքների
պաշտպանության,
հասարակական
կյանքի
զարգացման, վրացական հասարակական կյանքի մեջ
լիարժեք ինտեգրվելու և այլ կենսակարևոր հարցերում:
Չնայած, որ մեր օրերին լրատվական դաշտն աստիճանաբար նվաճում են էլեկտրոնային լրատվամիջոցները,
սակայն, տպագիր լրագրերը չեն զիջում իրենց ուրույն
դիրքերը այդ ասպարեզում, ոչ էլ կորցնում են իրենց նշանակությունը ընթերցողների համար: Այդ իրողության
բազում պատճառներից այստեղ ես կկամենայի նշել
միայն մեկը, որ տպագիր խոսքն ունի, ըստ երևույթին
հոգեբանական բնույթ կրող մի առավելություն, որն
ընկալողի համար ավելի արժեքավոր և վստահելի է
դարձնում նրա մատուցած տեղեկատվությունը: Կարծում
եմ, այդ առանձնահատկությունը առավել ակներև
ներկայացվում է հայտնի պատկերավոր ասացվածքով՝
«ինչ որ գրեցիր գրչով՝ չես կարող քանդել բրչով»:
Վրաստանում նոր հայալեզու անկախ հասարակական-քաղաքական թերթի լույս տեսնելը նաև այն բանի
ակնառու վկայությունն է, որ երկրի ներկա կառավարությունը հավատարիմ է իր որդեգրած քաղաքական
ծրագրին, որը նպատակաուղղված է ժողովրդավարական
սկզբունքների վրա հիմնված պետության կառուցմանը,
բոլոր քաղաքացիների համար՝ անկախ նրանց ազգային,
կրոնական պատկանելության, ապրելու ու գործելու հավասար հնարավորությունների ապահովմանը, նրանց
ազգային և կրոնական նույնականությունը պահպանելու
համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը:
Հավատում եմ, որ «Արձագանք»-ին կհաջողվի
պատշաճ կերպով, բարձր մակարդակի վրա կատարել
իր առջև դրած նշանակալից խնդիրները և Վրաստանում
հրատարակվող մյուս թերթերի կողքին դառնալ վիրահայ ընթերցողի հավատարիմ ու վստահելի օգնականը՝
կենսական նշանակություն ունեցող հարցերում, ինչպես
նաև, լինել պարզապես, հետաքրքիր ընթերցանության և
ժամանցի առարկա:
Լավագույն բարեմաղթանքներով՝
Հովհաննես Մանուկյան,
Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության
արտակարգ և լիազոր դեսպան

Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոն
Հունվարի 6-ի առավոտից տոնական տրամադրություն
էր իշխում Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում:
Առիթը Սուրբ Ծնունդը և Աստվածահայտնության տոնն
էր: Եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ: Պատարագիչը Վիրահայոց Թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր
Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն էր:
Օրվա առիթով իրենց պաշտոնական շնորհավորանքներն էին հղել հայ ազգին Վրաստանի նախագահը
և վարչապետը: Սուրբ Պատարագին և ողջ հանդիսավոր
արարողությանը ներկա էին գտնվում Վրաստանի
օրենսդրական և գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում՝ նախարարներ Պ. Զաքարեիշվիլին և Ս. Սուբարին, Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գ. Ուգուլավան, որոնք իրենց շնորհավորանքի

խոսքը ասացին հայությանը:
Տոնական Սուրբ Պատարագից հետո երկրի պետական այրերը ներկա գտնվեցին Վիրահայոց Թեմի
«Հայարտուն» կենտրոնում Վրաստանի Հայ կանանց
«Շուշանիկ» միության կողմից կազմակերպած ավանդական հայկական գաթայի փառատոնին:
Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնի
առթիվ տոնական Սուրբ և անմահ Պատարագներ
մատուցվեցին Վիրահայոց թեմի բոլոր գործող
եկեղեցիներում: Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Տեր Բաբկեն վարդապետ Սալբիյանի
հանդիսապետությամբ և գլխավորությամբ տոնական
Սուրբ Պատարագ մատուցվեց Ախալքալաքիի Սբ. Խաչ
եկեղեցում և կատարվեց ջրօրհնեքի արարողություն:

Տոնական օրը Սուրբ Պատարագով սկսվեց նաև
Բաթումիի Սբ. Փրկիչ եկեղեցում: Պատարագիչն էր
Աջարիայի, Գուրիայի և Իմերեթիի հայության հոգևոր հովիվ Տեր Արարատ քահանա Գումբալյանը: Տոնական Պատարագին ներկա էին Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետության վարչապետ Արչիլ Խաբաձեն և
Բաթումիի քաղաքապետ Ջեմալ Անանիձեն:
Հիշեցնենք, որ մինչև եկեղեցիների բաժանումը
քրիստոնյա ժողովուրդը միասին էր նշում Սուրբ Ծնունդը
և Սուրբ Մկրտությունը: Հայ Առաքելական եկեղեցին,
հավատարիմ մնալով հին ծիսակարգին և ավետարանական սկզբունքներին, Սուրբ Ծնունդը և Աստվածահայտնության տոնը նշում է միասին:

4

2014 թվական,
հունվարի 20
№1

Վրացական լրատվամիջոցներում ատելության եվ
խտրականության արտացոլման մոնիտորինգ

2013 թ. դեկտեմբերի 20-ին ԶԼՄ-ների
զարգացման
հիմնադրամը
հրապարակել է վրացական լրատվամիջոցներում
ատելության
և
խտրականության
արտացոլման
մոնիտորինգի
արդյունքները:
Մոնիտորինգն
անցկացվում էր 2013 թ. ապրիլի 15-ից
մինչև օգոստոսի 15-ը, որի առարկան
փոքրամասնությունների
վերաբերյալ
«Ռուսթավի 2», «Իմեդի», «Հանրային
հեռուստաալիք»,
«Կավկասիա»,
«Մաեստրո»,
«9-րդ
ալիք»
(մինչև
փակումը) հեռուստաալիքներում, «Ասավալ-դասավալի»,
«Ռեզոնանսի»,
«24
սաաթի», «Կվիրիս պալիտրա», «Կվիրիս
Քրոնիկա», «Ալիա» թերթերում, և մասամբ
տեղեկատվական գործակալությունների
կողմից լուսաբանված հարցերն էին:
Նախագծի նպատակը բաց բանավեճի
միջոցով
վրացական
ԶԼՄ-ներում
փոքրամասնությունների թեմատիկայի
որակյալ լուսաբանման աջակցությունն
էր՝ մոնիտորինգի արդյունքում բացահայտված խտրականության խնդիրների
թեմայով:
Մոնիտորինգի
ընթացքում
հետազոտողները նշում են լուրերում
և տպագիր մամուլում ի թիվս այլոց,
հայերին առնչվող փաստերի և իրադարձությունների վերաբերյալ տարատեսակ թեմաների լուսաբանումը: Օրինակ,
«Կվիրիս պալիտրա»- ի հուլիսի 28-ի
համարում լույս տեսած «Ինչի՞ մասին
են վիճում հայ և վրաց գիտնականները»

վերնագրով հոդվածը վերաբերում է Հայաստանի տարածքում գտնվող կրոնական կառույցների ծագումնաբանությանը:
Հոդվածում ներկայացված չէ ո՛չ հայկական կողմի դիրքորոշումը, ո՛չ էլ վիճահարույց տեղեկատվության աղբյուրը:
Տարածաշրջանային
լեզուների
կարգավիճակի վերաբերյալ բանավեճի
համատեքստում նկատվում են նաև
այլատյացական արտահայտություններ:
Ինչպես նշվում է հետազոտության մեջ,
տպագիր մամուլում հայատյացության
դրսևորումներ են նկատվում քաղաքական
համատեքստում նախկին իշխանության
ներկայացուցիչների և Միխեիլ Սաակաշվիլու հասցեին ուղղված արտահայտությունների մեջ: Հասցեատերերը
հիշատակվում են բացասական իմաստով,
որպես «հայեր» կամ «նրանք, ովքեր
փոխել են իրենց ազգանունները» (Զազա
Դավիթաիայի հեղինակային հոդվածում
նախկին
նախագահի
ազգանունը
փոփոխված է «Սաակովի»՝ որպես
Սաակաշվիլու ոչ վրացական ծագման
մատնանշում: «Կվիրիս Քրոնիկա» թերթի
հունիսի 24-ի համարում լրագրող Դալի
Բարաբաձեն վարկաբեկում է Քութաիսիի
եպիսկոպոս Կալիստրատեն էթնիկական նշանով, մարդկանց բաժանում
է կենսաբանական վրացիների և ոչ
վրացիների: Կալիստրատե եպիսկոպոսը
փոխել է իր ազգանունը, - ասում է նա
հարցազրույցի ժամանակ, - ճիշտ է, նա
այժմ Մարգարիտաշվիլի է, բայց իրականում նրա ազգանունը Մարգարիտով
է): «Ալիա» թերթի ապրիլի 19-ի համարում
հրապարակված է «Թեթրեբի» քաղաքական կուսակցության ղեկավար Թեմուր
Շաշիաշվիլու խոսքը. «Իշխանության 80
տոկոսը բաղկացած է այն մարդկանցից,
ովքեր փոխել են իրենց ազգանունները: Ես
հայերին դեմ չեմ, նրանք մեր եղբայրներն
են, բայց իրենք թույլ կտայի՞ն արդյոք,
որպեսզի իրենց երկիրը ղեկավարեին
ազգափոխ մարդիկ»: «Ասավալ-դասավալի» թերթի ապրիլի 29-ի համարում դերասան Դիմա Ջաիանին Սաակաշվիլու
մասին արձագանքում է հետևյալ կերպ.
«Հայը պետք է Հայաստանի նախագահ
լինի: Իսկ Վրաստանի նախագահը պետք
է լինի վրացի: Որպես Հայաստանի նախագահ կարո՞ղ եք վրացուն պատկերացնել:
Մի՞թե Վրաստանում վրացի չի մնացել,
որ մեր նախագահը հայ է»: «Կվիրիս

պալիտրա» թերթին հարցազրույց տալիս
Վրաստանի ՆԳ նախկին նախարար
Կախա Թարգամաձեն ասել է. «Գիտե՞ք
ինչու եմ ծեծել Գիորգի Թարգամաձեին:
Նա ծագմամբ հայ է՝ Օսիպով: Երբ իմացա,
որ նա փոխել է իր ազգանունը, մանավանդ, որ դարձել է Թարգամաձե, զայրացա»:
Նշված ժամանակահատվածում վրացական լրատվամիջոցները լուսաբանում
էին, այսպես կոչված, վիճահարույց կրոնական կառույցներին վերաբերող թեմաներ:
Մոնիտորինգի
արդյունքում
կատարվել է եզրահանգում, որ ներկայացված տեղեկատվությունը կրում է
միակողմանի և ոչ հստակ բնույթ:
Ինչ վերաբերում է դրական օրինակներին, զեկույցում հիշատակվում է
Վրաստանի Հանրային հեռուստաալիքով
հունիսի 3-ին հեռարձակված ռեպորտաժը,
որը վերաբերում էր Նորաշեն եկեղեցու
վերականգնողական աշխատանքներին:
Նույն օրը «Ռեզոնանսի» թերթը Նորաշեն
եկեղեցուն նվիրված հոդված էր հրապարակել, որը պարունակում է անիրավասու
կերպով հաղորդված տեղեկատվություն
այն մասին, իբր Վիրահայոց թեմը պահանջում է 600 եկեղեցիներ: Այդ տեղեկատվությունը տրամադրել է Վրաց
Պատրիարքարանի
ներկայացուցիչ
Տեր Միքայել Բոտկովելին, թեև Վիրահայոց թեմի ներկայացուցիչներից այդ
տեղեկատվությունը ճշտելու փորձ չի
եղել: Ինչպես հայտնի է, Վիրահայոց
թեմը ժամանակակից Վրաստանի տարածքում գտնվող 600 եկեղեցիների
նկատմամբ հավակնություն չի դրսևորել: Թեմի դիրքորոշումը կայանում էր
նրանում, որ Վրաստանում իր գոյության
15-դարյա պատմության ընթացքում իրեն
պատկանել է շուրջ 600 կրոնական և այլ
բնույթի կառույցներ: Դրանց զգալի մասը
այսօր գոյություն չունի, և Վիրահայոց
թեմը դիմել է Վրաստանի պետական
մարմիններին Խորհրդային ժամանակաշրջանում առգրավված և պետական
անկախության վերկանգնումից հետո
Թեմին չվերադարձված սեփականության
փոխհատուցման խնդրանքով:
Վիկտորիա Մկրտչյան

Հաշտության եւ քաղաքացիական իրավահավասարության
հարցերի պետական նախարարության գործունեության
երկու ուղղությունները

Վերջին
ժամանակահատվածում
Վրաստանի
կառավարությունը
առանձնակի ուշադրություն է դարձնում
երկրի ազգային և կրոնական փոքրամասնություններին
վերաբերվող
հարցերին նոր մոտեցումներ մշակելու
անհրաժեշտությանը: Մուղնու, Սուրբ
Մինաս եւ Սուրբ Նշան եկեղեցիներին
կից մասնավոր սեփականության մեջ
գտնվող անշարժ գույքի եւ կրոնական
միությունների հետ կապված առանձին
հարցերի
ուսումնասիրության
համար ստեղծվել են միջգերատեսչական
հանձնաժողովներ: Սրա հետ մեկտեղ,

Վրաստանի կառավարության որոշմամբ,
2014թ. հունվարի 1-ից, անվանափոխվել
է վերաինտեգրման հարցերով զբաղվող
պետական
նախարարությունը,
որը
ներկայումս կոչվում է «Հաշտության
եւ
քաղաքացիական
իրավահավասարության հարցերի պետական նախարարություն»:
Պետնախարար Պ. Զաքարեիշվիլին
պատճառաբանում է, որ մինչև այժմ
իշխանությունում
գոյություն
չուներ
որևէ
գերատեսչություն,
որը
պատասխանատու կլիներ և միաժամանակ
կկարգավորեր ազգային և կրոնական
փոքրամասնություններին վերաբերվող
հարցերը: Այդ իսկ պատճառով, նախարարության նոր անվանման մեջ
ներառված է «քաղաքացիական իրավահավասարություն»
բաղադրիչը:
Պետնախարարը նաև նշեց, որ «վերաինտեգրում» տերմինը չի ընդունվել
հակամարտական տարածաշրջանների
ներկայացուցիչների կողմից, և դա հանդիսացել է իրենց կողմից օգտագործված
փաստարկ՝ պաշտոնական Թբիլիսիի
հետ կոնստրուկտիվ երկխոսությանը
դեմ լինելու համար: Այս պատճառով
որոշվեց «վերաինտեգրում» տերմինը
փոխարինել «հաշտություն» տերմինով՝
այս կերպ ընդգծելով պաշտոնական
Թբիլիսիի վերաբերմունքը Աբխազիայի և
Հարավային Օսեթիայի նկատմամբ: Այս
կերպ նախարարության առաքելությանը
պայմանականորեն տրվել է երկու
ուղղություն.
գործունեություն՝

ԵԽԽՎ համազեկուցողները
Վրաստանում քննարկել են
ազգային փոքրամասնությունների
իրավունքների հետ կապված
հարցեր
2014 թ. հունվարի 13-16-ին Թբիլիսիում
էին գտնվում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողներ
Մայքլ Աստրուպ Յենսենը և Բորիս Ցիլևիչը, որոնց առաքելության մեջ էր մտնում
Վրաստանի կողմից Եվրախորհրդի առջեւ
ստանձնած
պարտավորությունների
կատարման հետ առնչվող հարցերի
ուսումնասիրումը:
Նրանք հանդիպեցին երկրի նախագահի,
վարչապետի,
խորհրդարանի
նախագահի, նախարարների, ինչպես
նաև
պաշտոնատար
այլ
անձանց
հետ: Համաձայն վարչապետի, նախագահի և Վրաստանի խորհրդարանի
մամուլի գրասենյակներից ստացված
հաղորդագրությունների,
հանդիպման
ժամանակ
համազեկուցողները
ի
թիվս այլոց քննարկել են փոքրամասնությունների իրավունքների հետ
կապված հարցեր: Խորհրդարանի մամլո
հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ
խորհրդարանական
ընդդիմության
ներկայացուցիչները համազեկուցողների
հետ զրույցում նշել են, որ իրավիճակն
այս ոլորտում առավել վատացել է:
Տարածաշրջանների
լեզուների
և
փոքրամասնությունների
լեզուների
մասին Եվրոպական Խարտիայի վավերացման
վերաբերյալ
վրացական
իշխանությունների դիրքորոշման մասին
«Արձագանք» թերթի լրագրողի հարցին
համազեկուցողները պատասխանեցին,
որ նրանք հասկանում են, որ Վրաստանի
դեպքում այս թեման բավական նուրբ
է, բայց վախը, որ Խարտիայի վավերացումը կարող է ինչ - որ կերպ
օժանդակել
անջատողականությանը,
բոլորովին անհիմն է: Ավելին, արդեն
այսօր Վրաստանի օրենսդրությունը եւ
պրակտիկան տարբեր ոլորտներում համապատասխանում են Խարտիայի պահանջներին, եւ դրա վավերացումը դժվար
թե լուրջ փոփոխություններ պահանջի:
Կանոնադրության վավերացումը առայժմ
մնում է Վրաստանի չիրականացրած
պարտավորություններից մեկը, և համազեկուցողները հույս են հայտնել, որ
Վրաստանի կառավարությունը կկարողանա հաղթահարել անհիմն մտավախությունները եւ կսկսի վավերացման
գործընթացը:
Վիկտորիա Մկրտչյան

Եկեղեցիներին կից, անշարժ
գույքի հետ կապված
հարցերն ուսումնասիրող
միջգերատեսչական
հանձնաժողով (Սկիզբը՝ էջ 2)

Վրաստանի
իրավասության
ներքո
գտնվող
փոքրամասնությունների
հետ
հարաբերություններում,
և
գործունեություն այն անձանց հետ հարաբերություններում, ում կամենում են
փոքրամասնությունների տեսքով վերադարձնել Վրաստանի իրավասության
ներքո:
Վրաստանի իշխանությունների քաղաքական հաջողությունը, վերոնշյալ
երկրորդ ուղղությամբ, շատ հարցերում
կախվածության
մեջ
կհայտնվի
առաջինից, քանի որ ավելի արտահայտիչ
ցուցանիշ կհանդիսանա պաշտոնական Թբիլիսիի իրավասության տակ
գտնվող փոքրամասնությունների վիճակը: Վրաստանի իշխանությունները
պետք է ուշադրություն դարձնեն տարբեր
ազգային, կրոնական, լեզվային խմբերի
(որոնք պատկանում են պաշտոնական
Թբիլիսիի
իրավասությանը)
կողմից
ստացված օրինական խնդրանքներին,
քանի որ նրանց դրությունը կարող
է օրինակ ծառայել «նոր» փոքրամասնությունների համար:
Նշենք, որ 2013թ. դեկտեմբերի 20-ին,
Վրաստանում Եվրոպական Միության
պատվիրակությունը ողջունել է նախարարության անվանափոխման փաստը
և դիմել Վրաստանի կառավարությանը՝
աբխազների և օսերի հետ պրագմատիկ
համագործակցությունը
շարունակելու
կոչով:

Վրաստանի
Մշակույթի
և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարությանը
կից
ստեղծվեց
անհրաժեշտ կոնսերվացման եւ վերականգնման աշխատանքների պլանավորման մոնիտորինգային խումբ, որի
մեջ մտան. Մշակույթի և հուշարձանների
պահպանության
նախարարության
կողմից՝ Մարինա Միզանդարին և
Բեսիկ Մացաբերիձեն, Մշակութային
Ժառանգության
Պահպանման
գծով
Ազգային
Գործակալությունից՝
Մերաբ
Բոչոիձեն,Գիորգի
Գագոշիձեն,
ԻԿՕՄՕՍ-Վրաստանի
կողմից՝
Լիա
Բոկուչավան, Հայոց Առաջնորդարանից՝
եպիսկոպոս Վազգեն Միրզախանյանը և
Լևոն Իսախանյանը, Ուղափառ եկեղեցու
պատրիարքարանից՝
Ալավերդիի
եպիսկոպոս
Դավիթը
և
Գիորգի
Անդրիաձեն:
Հարկ է նշել, որ Վրաստանի մշակույթի
և
հուշարձանների
պահպանության
նախարարության
2007
թվականի
հոկտեմբերի 1-ի №3/181 հրամանի համաձայն, Թբիլիսիի Սուրբ Մուղնի, Սուրբ
Մինաս, Սուրբ Նշան, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ
Էջմիածին, Նորաշեն, Շամխորեցոց Սուրբ
Աստվածածին եկեղեցիներին և Վանքի
տաճարի
զանգակատանը
շնորհվել
է Վրաստանի մշակույթի անշարժ
հուշարձանների կարգավիճակ:

Լևոն Իսախանյան

Լևոն Իսախանյան

Վրաստանում կգործի իրավահավասարության
հարցերի տեսչություն

2013 թվականի դեկտեմբերի 17-ին
Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեա Ծուլուկիանին ներկայացրել է խտրականության բոլոր ձևերի վերացման օրինագծի վերանայված
տարբերակը: Օրինագիծը մշակվել է
Արդարադատության նախարարության
կողմից և ներկայացվել է հանրությանը
ու միջազգային փորձագետներին՝ ծանոթանալու և երաշխավորություններ առաջարկելու համար: Նախարարությունը
օրինագծի վրա աշխատել է 2013 թվականի հունվարից և ներկա հանդիպումը
երկրորդն էր հուլիսի 10-ի ծանոթացման
հանդիպումից հետո, որի ժամանակ նախարարը ներկայացրել էր փաստաթղթի
նախնական տարբերակը:
Չնայած այն բանին, որ վրացական
օրենսդրությունն արդեն պարունակում է
խտրականությունն արգելող դրույթներ,
այն այնուամեայնիվ տեղ ունի այնպիսի
ոլորտներում, ինչպիսիք են, օրինակ,
կրոնական
կազմակերպությունների
ֆինանսավորումը պետական բյուջեից,
մասնավոր
կազմակերպությունների
կողմից առաջարկվող ծառայությունների
օգտագործումը, կամ, ասենք, պետական
պաշտոն զբաղեցնելու համար այնպիսի
նախապայմանների
առկայությունը,
որոնք օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով
չեն կարող հաղթահարվել մեր հասարակության որոշ սեգմենտների կողմից:
Այսպատճառով, խտրականության դեմ
արդյունավետ պայքարի համար առաջին
հերթին անհրաժեշտ է համապատասխան
քաղաքական կամքի դրսևորումը:
Ամեն դեպքում, օրինագծն ընդունելը
կարևոր է, քանի որ այն պարունակում է մի
շարք նորամուծություններ, որոնք, իրենց
գրագետ կիրառման դեպքում, կնպաստեն
Վրաստանում իրավահավասարության
հաստատմանը և խտրականության դեմ
պայքարին: Օրինագիծը որոշակիացնում է
տարբեր տերմիններ, այս թվում՝ ուղղակի
և անուղղակի խտրականությունը: Միաժամանակ, կարեւոր նորամուծություն է
ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր
ոլորտում ցանկացած խտրականության
արգելումը, այսինքն օրինագծի ուժի
մեջ մտնելուց հետո, խտրականության
համար
պատասխանատվություն
կկրեն ինչպես հանրային օրգանները,
այնպես էլ մասնավոր դեմքերը և
կազմակերպությունները:
Եվս մեկ կարևոր նորամուծություն է

Իրավահավասարության
պահպանության տեսչի ինստիտուտի հիմնադրումը,
որը կունենա իրավահավասարության
վերականգնման և խտրականության դեմ
գործուն պայքարի համար անհրաժեշտ
մի շարք լիազորություններ: Նրա զինանոցում կլինեն այնպիսի մեխանիզմներ,
ինչպիսիք են տուգանքները (100 - 500
լարի՝ ֆիզիկական և 500-2000 լարի իրավաբանական դեմքերի համար), խտրականության վերացման և իրավահավասարության վերականգնման համար
անհրաժեշտ միջոցների սահմանումը,
Վրաստանի Մարդու իրավունքների
պաշտպանին
վերջինիս՝
խտրականության առկայութան մասին ակտով
Օրենսդրական Դատարան դիմելու հնարավորությունը:
Միաժամանակ տեսուչը կունենա իրավահավասարության ոլորտում իրավիճակը ուսումնասիրելու, օրենսդրական
նախաձեռնությունների
գնահատման,
ինչպես նաև դիրքորոշումը դատարանին ներկայացնելու մանդատ (Amicus
Curiae):
Խտրականություն
իրականացնող անձը կամ կազմակերպությունը
պարտավորված
կլինեն
1
ամսվա
ընթացքում կյանքի կոչել Տեսչի ընդունած
որոշումը:
Արդարադատության
նախարարությունը հարցում է հղել ԵԱՀԿ-ի՝
Ժողովրդավարական ինստիտուտների և
Մարդու Իրավունքների (ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ)
գծով բյուրոյին, Վրաստանում Օրենսդրական և Իրավական բարեփոխումների
և
Մարդու
Իրավունքների
գծով
Եվրամիության
Հատուկ
Խորհրդականի կողմից առաջարկված Ռասիզմի
և Անհադուրժողականության դեմ Եվրոպական հանձնաժողովին: Արդարադատության նախարարության համաձայն
ներկա փուլում միայն ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի
պատրաստած զեկուցումն է համարվում
հանրային:
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի
ներկայացրած
երաշխավորությունների
շարքում
հատուկ ուշադրության է գրավում
պոզիտիվ դիսկրիմինացիայի համակարգի
ժամանակավոր
ներդրման
նպատակաուղղվածության
մասին
երաշխավորությունը (փաստացի իրավահավասարության հասնելու նպատակով
որոշակի խմբերի ներկայացուցիչներին
լրացուցիչ
իրավունքներ
տալը),
ինչպես նաև ռասիստական արտահայտությունների
քրեականացումը,
ռասայական գերազանցության գաղափարների տարածումը, ինչպես նաև ռասայական խտրականության հրահրումը:
Օրինագծի
ընդունումը
դրական
ազդեցություն կունենա նաև Վրաստանի
միջազգային իմիջի վրա: Նախարար
Ծուլուկիանին ընդգծեց, որ օրինագիծն
ընդունելու արդյունքում Վրաստանը
կկատարի Վրաստանի քաղաքացիների
համար Եվրամիության վիզային ռեժիմի
ազատականացման
գործողության
պլանի ամենակարևոր պայմաններից
մեկը:
Եվրահանձնաժողովի
կողմից
պատրաստված և 2013 թ. նոյեմբերի 15ին հրատարակած Վրաստանի կողմից
Գործողության պլանի կատարման մասին
զեկույցում նշված է հակախտրական օրինագծի ընդունման անհրաժեշտության
մասին:
Լևոն Իսախանյան

Օծվեց Շահումյանի Սուրբ
Աստվածածին եկեղեցին
2013 թվականի դեկտեմբերի 21-ին
օծվեց Մառնեուլիի շրջանի Շահումյան
ավանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին:
Բնակավայրը հիմնադրելու ժամանակ,
1715-20-ական թվականներին, ժողովրդի
միջոցներով կառուցվել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին: Տարիների ընթացքում
առաջացավ եկեղեցու հիմնական վերանորոգման անհրաժեշտություն: Վիրահայոց թեմը նախաձեռնեց, կազմակերպեց
և ավարտին հասցրեց եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները:
Եկեղեցու օծումից հետո մատուցվեց
անդրանիկ Սուրբ Պատարագը: Պա-

տարագիչն էր Տեր Հուսիկ քահանա
Հարությունյանը: Սբ. Պատարագն ընթացավ Թբիլիսիի Սբ. Գևորգ եկեղեցու
երգչախմբի
կողմից
շարականների
կատարումների
ներքո:
Վիրահայոց
թեմի
առաջնորդ
Գերաշնորհ
Տեր
Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը
շնորհավորեց
շահումյանցիներին
եկեղեցու բացման կապակցությամբ, գնահատանքի խոսքեր ուղղեց բարերարներ
Հրաչ և Վիտալի Մանասյաններին, Միքայել Արաբաջյանին:
Վիրահայոց Թեմի մամլո դիվան

Ստամբուլում տեղի ունեցավ հայկական սփյուռքի
երիտասարդ լիդերների «Գորիզ 2013» սեմինարին

2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ից առ
նոյեմբերի 3-ը Հայ Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցու Վիրահայոց թեմի իրավաբանական հարցերի, պետության հետ հարաբերությունների և միջկրոնական համագործակցության բաժնի ղեկավար Լևոն
Իսախանյանը մասնակցեց հայկական
սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների
«Գորիզ-2013» սեմինարին, որը տեղի
ունեցավ Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում:
Սեմինարը
կազմակերպել
էր
Հայկական
Բարեգործական
Ընդհանուր Միությունը (ՀԲԸՄ) Հրանտ
Դինքի անվան Հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ:
Սեմինարի շրջանակներում մասնակիցները
ծանոթացան
Թուրքիայում
հայ
համայնքի
պատմությանը
և
ներկա իրավիճակին, Թուրքիայի հայ
ազգաբնակչությանը,
քննարկեցին
ինչպես
քաղաքական
և
իրավական բնույթի, այնպես էլ տվյալ ժա-

ռանգության
պահպանության
գործում համագործակցության
հարցերը:
Կազմակերպվեցին
հանդիպումներ
«Ագոս»,
«Մարմարա» և «Ժամանակ» (առավել հին
հայալեզու թերթ, որը հրատարակվում
է առանց ընդմիջումների) հայալեզու
թերթերի, «Արաս» հայկական տպագրատան, «Նոր ռադիո» հայկական ռադիոյի
և «Նոր Զարթոնք» հասարակական
կազմակերպության ներկայացուցիչների,
«Գետրոնագան» հայոց դպրոցի տնօրենի
հետ:
Առանձին նստաշրջաններ նվիրվեցին
հայկական կրոնական հիմնադրամների
և նրանց գույքի, Թուրքիայում հայկական տպագիր մամուլի, Արևմտյան
Հայաստանում հայոց ժառանգության
հարցերին: Կազմակերպվեց հանդիպում
ֆրանսիական լրագրողներ, «Հայկական
ուրվականը Թուրքիայում» գրքի հեղինակներ Լոր Մարշանի և Գիյոմ Պերրիեի
հետ:
Նոյեմբերի
2-ին
նստաշրջանի
մասնակիցները մասնակցեցին «Մահմեդականացված հայերը Թուրքիայում»
կոնֆերանսին, որը կազմակերպվել էր
Բոսֆորի համալսարանում՝ ի Թուրքիայի,
ինչպես նաև արտասահմանյան հայտնի
թուրք, քուրդ, հայ և ուրիշ պատմաբանների մասնակցությամբ:
Նոյեմբերի 3-ին, կիրակի օրը, սեմինարի
մասնակիցները
այցելեցին
Ստամբուլի գերեզմանոցներից մեկում
գտնվող Հրանտ Դինքի շիրիմին, ներկա
գտնվեցին Կոստանդնուպոլսի Հայոց
Պատրիարքարանի
առաջնորդանիստ
«Սուրբ
Աստվածածին»
եկեղեցում
մատուցված Սուրբ Պատարագին, որից
հետո ծանոթացան Ստամբուլի հայաբնակ Քումքափը թաղամասին:
Հարկ է նշել, որ Թուրքիայի հայ
համայնքում, Վրաստանի հայ համայնքի նման, դեռևս գոյություն ունեն
չկարգավորված գույքային խնդիրներ,
որոնք, հուսով ենք, մոտ ապագայում
կունենան իրենց լուծումը:
Վիրահայոց Թեմի մամլո դիվան

Վերաօծվեց Ալաթումանի Սուրբ
Երրորդություն եկեղեցին

2013 թվականի Նոյեմբերի 23-ին,
ձեռամբ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ
Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս
Միրզախանյանի և մասնակցությամբ
Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Տ. Բաբգէն վրդ. Սալբիյանի, Արակովայի և հարակից գյուղերի
հոգևոր հովիվ Տեր Թադեոս քահանա
Տեր-Մկրտչյանի, Տեր Տաթև քահանա Մարուքյանի և Տեր Տիգրան քահանա Մխիթարյանի, օծվեց Ախալքալաքի
շրջանի Ալաթուման գյուղի «Սուրբ
Երրորդություն» անունը կրող եկեղեցին և
եկեղեցու բակում կանգնեցված Խաչքարը:
Եկեղեցու վերաօծման կարգից հետո
մատուցվեց Սբ. և Անմահ Պատարագ:
Պատարագիչն էր Տեր Թադեոս քահանա
Տեր-Մկրտչյանը:
Վիրահայոց թեմի առաջնորդը Ջավախքի և, մասնավորպես, Ալաթումանի
ժողովրդին
փոխանցեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի հայրապետական օրհնությունն ու բարեմաղթանքը: Սրբազան
Հայրն իր խոսքում, կարևորեց. «Այսօր
կան մարդիկ, ովքեր, հիրավի, փնտրում
են Աստծուն և այդ ճանապարհին
գալիս ու խոնարհվում են Աստծո տաճարի առաջ: Հայաբնակ այս գողտրիկ
անկյունում ապրում է մի ժողովուրդ, ով
քրտնաջան աշխատանքով վաստակում է
իր հանապազօրյա հացը և այսքան ամուր
կապված է իր եկեղեցուն»: Ներկաներին
իր ողջյունն էր հղել Վրաստանում Հա-

յաստանի Հանրապետության արտակարգ
և լիազոր դեսպան պարոն Հովհաննես
Մանուկյանը:
Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդը բարձր գնահատեց
բարերարի
իրականացրած
աշխատանքը: «Ալաթումանցիները գրեթե մեկ
դար սպասել են այս երանելի օրվան:
Երազել են տեսնել Սուրբ Երրորդություն
եկեղեցին բարեկարգ վիճակում, լսել
զանգերի ղողանջը, մոմ վառել և աղոթք
անել առ Աստված: Եվ ահա բարերարի
շնորհիվ նրանց երազանքը դարձավ
իրականություն», - իր խոսքում նշեց Տեր
Բաբգէն վրդ. Սալբիյանը և բարերարին
փոխանցեց օրհնության գիր և Աստվածաշունչ մատյան:
Սուրբ
Երրորդություն
Եկեղեցին
կառուցվել է 1830-ական թվականներին:
Եկեղեցու շենքը վնասվել է 1899-թ. տեղի
ունեցած երկրաշարժի ժամանակ: Այն վերանորոգվել և տարածքը բարեկարգվել է
ռուսաստանաբնակ, ծնունդով ջավախքցի
Ալիկ Մակարյանի բարերարությամբ:
Ի հիշատակ բարերարի հոր՝ եկեղեցու
բակում կանգնեցվեց Խաչքար:
Եկեղեցու
վերաօծման
սուրբ
արարողությանը ներկա էին Վրաստանի
խորհրդարանի
հայազգի
պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանը, տարածաշրջանի փոխնահանգապետ Հարություն Հովհաննիսյանը, Ախալքալաքի
շրջանային ժողովի նախագահ Համլետ
Մովսիսյանը, Վարչության նախագահ
Էդուարդ Աղասարյանը, Հայաստանի,
Ռուսաստանի և Վրաստանի տարբեր
անկյուններից ժամանած հյուրեր և
ուխտավորներ: Սուրբ Երրորդություն
Եկեղեցու վերաօծման ավարտին կատարվեց
ավանդական
մատաղի
օրհնություն:
Վիրահայոց Թեմի մամլո դիվան
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Հայ և վրացի նկարիչների
աշխատանքների՝ «ԴիմանկարXXI» խորագրով ցուցահանդես

Թբիլիսեցի Աննա Խանչալ յանը
դարձավ «Հայաստանի ձայնը»
նախագծի հաղթող

«Հայարտուն» կենտրոնի
հյուրերն էին միջազգային
կանանց ասոցիացիա «IWAGՎրաստան» անդամները

Օգնություն Բաթումիում
ապրող հայ անապահով
ընտանիքներին

Վիրահայոց
թեմի
«Հայարտուն»
կենտրոնի Գալուստ Գյուլբենկյան սրահի
պատերը զարդարված էին յուղաներկ
և
գրաֆիկական
աշխատանքներով:
Այստեղ կազմակերպվել էր ցուցահանդես «Դիմանկար-XXI» խորագրով,
որի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ 2013 թվականի դեկտեմբերի 15-ին,
հասարակայնության տարբեր ազգերի
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:
Այն իրականացրել էր Վրաստանի հայ
նկարիչների միությունը՝ «Հայարտուն»
կենտրոնի աջակցությամբ և Վրաստանում
գործող այլ նկարիչների հետ համագործակցությամբ: Ներկայացված էին
հայ և վրացի երկու տասնյակից ավելի
նկարիչների շուրջ 80 աշխատանքներ:
Միջոցառումը բարձր գնահատեցին և
մասնակիցների վարպետությունը արժևորեցին բանաստեղծ, թարգմանիչ Գիվի
Շահնազարը, նկարիչ-խեցեգործ Լևոն
Օսիպովը, նկարիչ Ջովաննի Վեփխվաձեն
և ուրիշներ: Ցուցահանդեսում ներկայացված էին ճանաչված նկարիչների
երկու-երեք սերնդի ներկայացուցիչների՝
Բոյախչևների, Վեփխվաձեների, Մանոյանների
աշխատանքները:
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր
Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը
ողջունեց
նման
ցուցահանդեսների
կազմակերպումը:

Վիրահայության համար անսպասելի
չէր Վրաստանում ճանաչված և բոլորի
կողմից սիրված Աննա Խանչալյանի
հաղթանակը «Հայաստանի ձայնը» նախագծում: Գիտենալով նրա տաղանդը,
կատարողական
բարձր
արվեստը,
վերուստ տրված անկրկնելի ձայնը և
մեծ արտիստիզմը, կասկածից վեր էր,
որ Աննան առաջինը կդառնա նաև մայր
հայրենիքում:
Նախագծի բոլոր փուլերին հետևելով,
սրտի տրոփյունով և մեծ ապրումներով
հեռուստացույցի դիմաց, Աննային ճանաչողները և նրա տաղանդը գնահատողները սպասում էին նրա ելույթին,
հաղորդագրություններով
սատարում
շնորհալի երգչուհուն՝ մաղթելով արժանի
հաղթանակ: Աննան եղել է ֆավորիտ
մասնակիցներից մեկը՝ ողջ նախագծի
ընթացքում հավաքելով ռեկորդային քանակությամբ քվեներ տարբեր երկրներից:
Աննան սկզբում Հայկոյի թիմից էր, սակայն իրադարձությունների զարգացման
արդյունքում նա հայտնվեց Քրիստինե
Պեպելյանի թիմում՝ում հետ միասին էլ
հաղթահարեցին բոլոր փուլերը:
Վիրահայոց թեմը և «Հայարտուն»
կենտրոնը իր շնորհավորանքներն են
հղում տաղանդավոր երգչուհի Աննա
Խանչալյանին, մաղթում մեծամեծ բեմեր
ու որոտընդոստ հաղթանակներ:

2013 թվականի նոյեմբերի 20-ին,
Միջազգային կանանց ասոցիացիայի
«IWAG-Վրաստան»
անդամները
հյուրընկալվեցին
Վիրահայոց
թեմի
«Հայարտուն»
կենտրոնում:
Միջոցառումն իրականացավ ասոցիացիայի
անդամներ, Վրաստանում ՀՀ դեսպանի
տիկին
Արմինե
Մանուկյանի
և
փոխդեսպանի տիկին Լուսինե Աֆյանի
նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ,
Վրաստանում հայ կանանց «Շուշանիկ»
միության հետ համագործակցությամբ:
«Հայարտուն» ժամանեցին ասոցիացիայի
ղեկավար խորհրդի նախագահ Մարթա
Ֆերեր Լյուբեքը, խորհրդի անդամ Նանա
Դվալին, Գվանցա Ժուրուլին, Բենգյու
Աքչարդաք Քյուչուքը, ասոցիացիայի ուրիշ
անդամներ: Հանդիպումը բարի գալստյան
մաղթանքով բացեց Լուսինե Աֆյանը և
ներկայացրեց «Հայարտուն» կենտրոնի
համակարգող Լևոն Չիդիլյանին: Վերջինս
ողջունելով հյուրերին, պատմեց Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնի՝
հիմնադրումից առ այսօր անցած ճանապարհի մասին, իր ասածը հավաստելով
էկրանին ցուցադրվող սլայդերով:
Ուրախ և տպավորիչ հանդիպումն
ուղեկցվեց «Անի» և «Ջեյրան» պարային համույթների կատարումներով,
Անի Ղուշչյանի և Հենրիխ Պետրոսյանի
ելույթներով:
Օտարազգի
կանայք
հիացմունքով
արձագանքեցին
գեղեցիկ
համերգին
և
հայկական
հյուրասիրությանը:

Ինչպես նախորդ տարում, այս տարի
ևս Բաթումիում ապրող հայ անապահով ընտանիքները հոգևոր հովիվ
Տեր Արարատ քահանա Գումբալյանի
օրհնությամբ և Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու
խաչքավոր
Կարեն
Կարապետյանի
օժանդակությամբ ամբողջ ձմռան համար ստացան վառելանյութ: Այս կարևոր
ծառայությանը իրենց մասնակցությունը
բերեցին
եկեղեցու
երիսասարդաց
շարժման անդամները:

Երիտասարդական համաժողովին
«Հայարտունը» ներկայացրեց Վրաստանի հայ
երիտասարդությանը

2013 թվականի դեկտեմբերի 18-19-ին
Թբիլիսիում անցկացված Վրաստանի երիտասարդական կազմակերպությունների
5-րդ համաժողովին մասնակցում էին
128 կազմակերպություններ, այս թվում՝
կրթական-մշակութային
և
երիտասարդական «Հայարտուն» կենտրոնը,
որը ներկայացրեց
Վրաստանի հայ
երիտասարդությանը:
«Հայարտան»
անունից հանդես եկան Աննա Սուքիասովան և Գևորգ Ավետիսյանը և իրենց
ներդրումն
ունեցան
արդյունավետ
մասնակցության
հարցերի
շուրջ
աշխատող
աշխատանքային
խմբի
գործունեության մեջ: Համաժողովի շրջանակներում կազմակերպված երիտասարդական
կազմակերպությունների
ցուցահանդեսին Աննային և Գևորգին
օգնում էին Աննա Միսկարյանը, Միլենա Ազոյանը, Ռոզիտա Համբարովան
և Դիաննա Մարդյանը: Համաժողովը
կազմակերպել էին Վրաստանի սպորտի
և երիտասարդության գործերի նախարարությունը,
Խաղաղության
և
զարգացման ակադեմիան (Թբիլիսի): Հա-

մաժողովի աշխատանքային թեման երիտասարդական կազմակերպությունների
ցուցահանդեսն
էր.
երիտասարդական ոլորտի նորությունները, ընթացիկ
տարվա հաշվետվությունը, Եվրոպական միության Էրազմուս+ ծրագրի
շնորհանդեսը:
Վրաստանի
երիտասարդական
կազմակերպությունների համաժողովն
անցկացվում
է
2007
թվականից,
մեկ կամ երկու տարին մեկ անգամ,
Վրաստանում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար:
Գևորգ Ավետիսյան

Ներսես Շնորհալի պատանեկան
համույթը հանդես եկավ
հաշվետու համերգով

«Հայարտուն» կենտրոնի «Ներսես
Շնորհալի» պատանեկան համույթը 2013
թվականի դեկտեմբերի 26-ին ներկայացավ հաշվետու համերգով:
Համույթը կազմավորվել է «Հայարտուն»
կենտրոնի բացման հետ միասին, վաստակաշատ խմբավար Մարիա Աբուլյանի
հմուտ ղեկավարությամբ և դաշնակահար
Կարեն Միրզոյանի նվագակցությամբ,
8-15
տարեկան
պարմաններն
ու
պարմանուհիները սովորում են մեր դասական և ժողովրդական երգերը, տիրապետում կատարողական արվեստի
նրբություններին
և
շնորհալիորեն
ներկայացնում հայ խմբային երգը
տարբեր բեմահարթակներում ինչպես
Թբիլիսիում, այնպես էլ Հայաստանի
Հանրապետությունում:
Ընդամենը
երեք ամիս առաջ համույթի սաները
հաջողությամբ մասնակցեցին Երևանում
անցկացված «Վարդապետ Կոմիտաս»
փառատոնին:
Այնուհետև
իրար
հաջորդեցին
Կոմիտասի, Սայաթ-Նովայի, Ռոբերտ
Ամիրխանյանի, Ռևազ Լաղիձեի և այլոց
ստեղծագործությունները և ժողովրդական այլ երգեր: Համերգի վերջում,
ներկաներին իր օրհնությունը հղեց Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր
Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը:

Բենիկ Սեյրանյան-100.
Կերպար` միտված
հավերժությանը

Վիրահայոց
թեմի
Նինոծմինդայի
Ռաֆայել Ղարսլյանի անվան նորաբաց մշակութային կենտրոնի սրահը
2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ին
մարդաշատ էր: Այստեղ էին հավաքվել
շրջանի մտավորականության ներկայացուցիչները` գրողներ, մանկավարժներ,
լրագրողներ: Նրանք եկել էին հանդիսավորությամբ նշելու վիրահայ անվանի
արձակագիր և հասարակական գործիչ
Բենիկ Սեյրանյանի ծննդյան 100-ամյա
հոբելյանը:
Տեղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր
հովիվ Տեր Արմաշ քահանա Պողոսյանի
օրհնության խոսքից հետո հանդիսավար-զեկուցող Ժ. Սնխչյանը պատմեց
Բենիկ Սեյրանյանի կյանքի, նրա՝ որպես
իսկական թբիլիսահայի ընկերական
շրջապատում ունեցած հմայքի, նրա
հրաշալի ընտանիքի մասին: Միջոցառումը զարդարեցին Բ. Սեյրանյանի,
Ա. Իսոյանի, Ս. Առաքելյանի և Հ.
Մարիկյանի
ստեղծագործությունների
ընթերցումները:
Միջոցառման ավարտին, որպես գրողի
և գործչի հավերժության առհավատչյա,
տեղի ունեցավ գրքերի նվիրատվություն:

Երիտասարդների արշավ դեպի
Կոջորի

Վիրահայոց թեմի երիտասարդության
հարցերի բաժինը նախաձեռնեց երիտասարդների արշավ դեպի Կոջորի:
Միջոցառմանը մասնակցում էին երիտասարդները և «Հայարտուն» կենտրոնի
«Տարոն» սիրողական պարի խմբի
անդամները: Արշավի նպատակն էր
երիտասարդներին միմյանց հետ ծանոթացնել և մերձեցնել:
Երիտասարդները Կոջորիի անտառ
հասան ուրախ երգերով ու զվարճալի
կատակներով:
Բացատում
նրանք
վառեցին խարույկներ և ձեռնամուխ եղան
ավանդական խորոված պատրաստելուն:
Ուրախ խաղերով, հայրենասիրական
և ազգագրական երգերով և զվարճալի
պատմություններով անցավ երիտասարդների օրը Կոջորիի անտառում:

Երկու քաղաքապետերը այցելեցին Թբիլիսիի Սուրբ
Էջմիածին եկեղեցի և «Հայարտուն» կենտրոն
Երևանի
քաղաքապետարանի
պատվիրակությունը,
քաղաքապետ
Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ,
դեկտեմբերի 15-ին երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանեց Թբիլիսի:
Այցելության առաջին օրը, երկու մայրաքաղաքների՝ Երևանի և Թբիլիսիի
առաջին դեմքերը և նրանց ուղեկցող
անձինք այցելեցին Թբիլիսիի Սուրբ
Էջմիածին եկեղեցի: Գիգի Ուգուլավան, Տարոն Մարգարյանը և հայկական
պատվիրակության անդամները ներկա
գտնվեցին հայոց եկեղեցում Վիրահայոց
թեմի առաջանորդ Գերաշնորհ Տեր
Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի
հանդիսապետությամբ ընթացող կիրակնօրյա Սուրբ Պատարագին:
Սբ. Պատարագի ավարտից հետո
հյուրերին բարի գալստյան խոսքով դիմեց
Թեմակալ Առաջնորդը: Սրբազան Հայրը
արժևորեց դարերի խորքից եկող երկու
հինավուրց ժողովուրդների բարեկամական հարաբերությունները: Գերաշնորհ
առաջնորդը արժևորեց հայի դիմագիծն
այս քաղաքում, որտեղ դեռևս 20-րդ
դարի սկզբներին գործում էր 26 հայկական եկեղեցի, և հայն իր կառուցողական
ձիրքն ու շինարար կարողությունը ի
սպաս էր դնում իր քաղաքի զարգացմանն
ու բարգավաճմանը:
Այնուհետև հյուրերը այցելեցին «Հայարտուն» կենտրոն, որտեղ նրանց դիմավորեցին Վիրահայոց թեմի հովանու
ներքո
գործող
ստեղծագործական
միությունների ղեկավարները, հոգաբարձուների խորհրդի անդամները:
Երկու մայրաքաղաքները ներկայացնող
հյուրերը
հետաքրքրությամբ
դիտեցին Գալուստ Գյուլբենկյան սրահում

կազմակերպված «Դիմանկար-XXI» խորագրով ցուցահանդեսը:
Թբիլիսիի
քաղաքապետ
Գիգի
Ուգուլավան,
դիմելով
ներկաներին,
խոսեց
այս
քաղաքի
բազմազգ
բնակչության և թբիլիսցու ինքնատիպ
դիմանկարի մասին: Նա արժևորեց հայ
և վրացի քրիստոնյա ժողովուրդների
դարավոր բարեկամությունը և ոգեկոչեց
շարունակել առաջընթացը պատմականորեն ձևավորված ժողովուրդների
բարեկամության ուղիով:
Այնուհետև Երևանի քաղաքապետը
կարևորեց այն, որ երկու մայրաքաղաքների
համագործակցությունը
զարգանում է ի շահ ժողովուրդների
և նրանց դարավոր բարեկամության
ամրապնդման: Նա բարձր գնահատեց
«Հայարտուն»
կենտրոնի
ազգանվեր
գործունեությունը և այս կենտրոնի
գործունեությունը անվանեց հայ-վրացական
բարեկամական
փոխհա-

րաբերությունների փայլուն վկայություն:
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս
Միրզախանյանը, բարձր գնահատելով
երկու քաղաքապետերի այցելությունը
Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի և
«Հայարտուն» կենտրոն, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին և
Թբիլիսիի քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավային նվիրեց թբիլիսահայ ճանաչված
գեղանկարիչ Թենգիզ Միկոյանցի հին
Թիֆլիսի տեսարաններով կտավները:
Թբիլիսիի քաղաքապետը, Երևանի
իր գործընկերը և պատվիրակության
անդամները դիտեցին Փոնիճալայում
նորերս բացված ապակու վերամշակման
գործարանը, որը համապատասխանում
է միջազգային բոլոր չափանիշերին,
հագեցած է ժամանակակից սարքավորանքներով: Ձեռնարկությունը ստեղծվել
է
հայ-վրացական
ներդրումներով:
Գործարանատեր Սամվել Աղեկյանի

Վրաստանի կառավարությանն առընթեր
ստեղծվել է կրոնական կազմակերպություններին
վերաբերող առանձին հարցերն ուսումնասիրող
միջգերատեսչական հանձնաժողով
2013 թվականի նոյեմբերի 29-ին, № 305
որոշմամբ, Կառավարությունը ստեղծեց
կրոնական
կազմակերպությունների
առանձին
հարցերն
ուսումնասիրող
միջգերատեսչական
հանձնաժողով:
Հանձնաժողովի նախագահը Վրաստանի
Հաշտության և քաղաքացիական իրավահավասարության Պետական նախարարն
է:
Հանձնաժողովը
համալրված
է
հաշտության
և
քաղաքացիական
իրավահավասարության,
արդարադատության, գիտության եւ կրթության,
ներքին
գործերի,
եվրոպական
ինտեգրման
ու
եվրաատլանտյան
կառույցներում ինտեգրման հարցերի,
սփյուռքի,
ֆինանսների,
տնտեսագիտության և կայուն զարգացման,
մշակույթի եւ ազգային հուշարձանների
պահպանության փոխնախարարներով:
Բացի այդ, գորձադիր մարմինների
ներկայացուցիչների
տվյալներով,
Հանձնաժողովի որոշմամբ, դրա մեջ
կարող են մտնել նաև Վրաստանի
Խորհրդարանի
անդամները:
Հանձնաժողովի
գործունեությանը
մասնակցելու համար, առանց ձայնի
իրավունքի, կարող են հրավիրվել
ոչ կառավարական և միջազգային
կազմակերպությունների անդամներ, պետական և այլ կազմակերպությունների,
կրոնական հարցերով զբաղվող ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև փորձագետներ:
Կառավարության
որոշմամբ,
հանձնաժողովը պետք է զբաղվի իրավական ակտերի վերլուծմամբ, կրոնական-պաշտամունքային
կառույցների
և շինությունների շինարարությունը
կարգավորող իրավական նորմերի կատարելագործմամբ,
ֆինանսավորման
հարցի ուսումնասիրությամբ, գույքային
հարցերի
ուսումնասիրությամբ,
հանրային պաշտամունքի եւ կրոնական
երթերի հարցերի ուսումնասիրությամբ,

միջազգային
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների,
քաղաքացիական
սեկտորի և գիտական շրջանների հետ
խորհրդակցություն անցկացնելով, կրոնական կազմակերպությունների կրթական գործունեության հետ կապված
հարցերի
ուսումնասիրությամբ,
ինչպես նաև վերը նշված հարցերի հետ
կապված
երաշխավորությունների
և
համապատասխան
օրենսդրական
փոփոխությունների մշակմամբ:
Մինչ
տվյալ
հանձնաժողովի
ստեղծումը,
Վրաստանի
գործադիր
իշխանության համակարգի կառույցում
չկար որևէ մարմին, որն անմիջականորեն
պատասխանատու էր կրոնական կազակերպությունների
հետ
կապված
հարցերի կարգավորման համար: Չնայած այն բանին, որ արդեն 2011 թվականի
հուլիսին Վրաստանի Խորհրդարանը
ուղղումներ մտցրեց Քաղաքացիական
օրենսգրքում, համաձայն որի կրոնական
համայնքները, այդ թվում նաև Հայոց թեմի
Առաջնորդարանը, ստացան իբրև կրոնական կազմակերպություն գրանցվելու
հնարավորություն,
նրանց
հիմնական խնդիրները եղել և դեռևս մնում են
անլուծելի:
Տվյալ հիմնախնդիրներից հատկապես
պետք է առանձնացնել խորհրդային
շրջանում եկեղեցիների և այլ գույքի
ռեստիտուցիայի
հարցը
և
ֆինանսավորման հարցում Պետության
կողմից խտրական վերաբերմունքը:
Այսօրվա դրությամբ բացառապես
Վրաստանի Ուղափառ Եկեղեցին է ֆինանսավորվում
պետական
բյուջեից
(ընթացիկ տարում այդ գումարը կազմում
է 25 միլիոն լարի, որը համարժեք է 15
միլիոն ԱՄՆ դոլարի), այն դեպքում,
երբ հարկեր գանձվում են հավասարապես երկրի բոլոր քաղաքացիներից,
այդ թվում նրանցից, ովքեր կրոնական
փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ

են
հանդիսանում:
Տվյալ
հարցում
պետության և Ուղղափառ եկեղեցու
դիրքորոշումը կայանում է նրանում, որ
ֆինանսավորումը պետք է դիտել՝ որպես
պետական անկախության կորստյան
տարիներին
Ուղղափառ
եկեղեցուն
հասցված նյութական եւ բարոյական
վնասի փոխհատուցում:
Սակայն հանուն արդարության պետք է
նշել, որ պետական անկախության կորստի
շրջանում զգալի վնաս է հասցվել նաև
կրոնական համայնքներին, այդ թվում՝
Վրաստանի Հայոց Առաջնորդարանին:
Այս հարցով Հայոց թեմի Առաջնորդարանը
բազմիցս է դիմել իշխանություններին՝
կրոնական
կազմակերպությունների
հավասար
ֆինանսավորման
ներդրումների համակարգի վերաբերյալ
երաշխավորություններով:
Հանձնաժողովը պետք է զբաղվի նաև
կրոնական
կազմակերպությունների
գույքային խնդիրներով և տվյալ համատեքստում հավանաբար կզբաղվի
խորհրդային
շրջանում
Հայոց
Առաջնորդարանից և այլ կրոնական
կազմակերպություններից առգրավված
վանքերի և այլ գույքի ռեստիտուցիայով:
Ինչպես հայտարարեց հանձնաժողովի
նախագահ Պաատա Զաքարեիշվիլին,
ներկա
փուլում
նվազագույն
բարդություն է ներկայացնում կրոնական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը, և այն կարգավորելու
համար անհրաժեշտ է մշակել համապատասխան բանաձև, ըստ որի պետությունը
կհատկացնի
միջոցներ
կրոնական
կազմակերպություններին: Իսկ ինչ վերաբերում է գույքի ռեստիտուցիային,
տվյալ հարցը, ըստ պետնախարարի,
առավել համակողմանի է և ավելի
մանրակրկիտ ուսումնասիրություն է պահանջում:
Լևոն Իսախանյան

խոսքերով, այստեղ աշխատում են շուրջ
150 մարդ, արտադրանքը արտահանվում
է արտերկրներ:
Նույն օրը Թբիլիսիի և Երևանի քաղաքապետերը շրջագայեցին Հին Թիֆլիս և
Աբանոթուբանի թաղամասերում:
Դեկտեմբերի 16-ին Հավլաբար թաղամասում կատարվեց Սուրբ Էջմիածին
եկեղեցուն հարակից Երևանյան պուրակի
հանդիսավոր բացումը, որին ներկա էին
Թբիլիսիի քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան և Երևանի քաղաքապետ Տարոն
Մարգարյանը:
Հանդիսությունը բացեց Թբիլիսիի քաղաքապետը: Գիգի Ուգուլավան շնորհակալության խոսքեր ուղղեց մայրաքաղաքի
Սակրեբուլոյին՝
քաղաքապետարանի
նախաձեռնությանը
աջակցություն
ցուցաբերելու համար, և պուրակի
բացումը անվանեց Թբիլիսիի և Երևանի
միջև դարավոր բարեկամության նոր էջ:
Նա ներկաներին շնորհավորեց Հավլաբարում նորաբաց պուրակը «Երևանյան»
անունով կոչելու կապակցությամբ:
Երևանի
քաղաքապետ
Տարոն
Մարգարյանը
խորհրդանշական
անվանեց այն, որ Երևանյան պուրակ
անվանումով այս փոքրիկ այգին գտնվում
է Թբիլիսիի հայաշատ Հավլաբար թաղամասում, Հայ Առաքելական Սուրբ
Էջմիածին Եկեղեցուն հարող տարածքում:
Թբիլիսիում
Երևանյան
պուրակի
հանդիսավոր բացման կապակցությամբ,
երկու հնամյա քաղաքներին նվիրված սեփական բանաստեղծությունը ընթերցեց
բանաստեղծ,
թարգմանիչ
Անահիտ
Բոստանջյանը:
Վիրահայոց Թեմի մամլո դիվան

Արամ Հակոբյանը՝
Աշխարհի չեմպիոն

Հպարտությամբ եմ հայտնում այն
փաստը, որ մեր հայ երիտասարդները
ամեն անգամ նորանոր հաղթանակներով
ու նվաճումներով են ուրախացնում մեզ:
Նոր Տարվա նախաշեմին, դեկտեմբերի
17-29-ին, արաբական Միացյալ Էմիրաթությունների Ալ Էյն քաղաքում կայացավ պատանիների ու աղջիկների
շախմատի աշխարհի առաջնությունը:
8-18 տարեկանների աշխարհի պատանեկան առաջնության եզրափակիչ
տուրում հայաստանցի Արամ Հակոբյանը
սեւ խաղաքարով 25-րդ քայլում ոչ-ոքի
արեց Նիդերլանդների ներկայացուցիչ
Ռոբի Կեւլիշվիլու հետ եւ նվաճեց
մինչեւ 12 տարեկանների աշխարհի
չեմպիոնի կոչումը: Արամը 11 հնարավորից վաստակեց 9,5 միավոր ու մեկ
միավորով գերազանցելով մոտակա հետապնդողներին, անհասանելի դարձավ
մրցակիցների համար:
Համաշխարհային
ստուգատեստում
Հայաստանը ներկայացնում էին 28 պատանի շախմատիստներ, որոնցից մինչեւ
18 տարեկանների խմբում հանդես եկող
Հովհաննես Գաբուզյանը մեդալ նվաճելու
հնարավորություն ուներ, սակայն, վերջին
տուրում պարտվեց եւ դուրս մնաց մրցանակային եռյակից:
Էլզա Թորոսյան
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Նինոծմինդայում բացվեց Ռաֆայել Ջավախ Ղարսլ յանի անվան
կրթա-մշակութային և երիտասարդական կենտրոն (Սկիզբը՝ էջ 1)
Սրբազան
արարողությունը
կատարվեց Վիրահայոց թեմի առաջնորդ
Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս
Միրզախանյանի հանդիսապետությամբ
և
մասնակցությամբ՝
Ջավախքի
ընդհանուր փոխանորդության առաջնորդ
Հայր Բաբգէն վարդապետ Սալբիյանի, Նինոծմինդայի հոգևոր հովիվ Տեր
Արմաշ քահանա Պողոսյանի և Ախալքալաքի հոգևոր հովիվ Տեր Տաթև քահանա
Մարուքյանի: Հավարտ ժամերգության
ժողովրդի բազմությունը ուղղվեց դեպի
Նինոծմինդայի նորակառույց կենտրոն:
Կենտրոնի հանդիսավոր բացման
արարողությանը
հանդես
եկավ
Վրաստանի հայ գրողների «Վերնատուն»
միության նախագահ Գևորգ Սնխչյանը:
Նա ներկայացրեց երջանկահիշատակ
Ռաֆայել Ղարսլյանի կենսագրությունը,
ով
իր
ստեղծագործական
կյանքի
տարիներին ընթերցողին է ներկայացրել
բանաստեղծությունների
ու
արձակ
գործերի 5 գիրք: Բանախոսը արժևորեց Արմեն Ղարսլյանի և նրա եղբայր
Թաթուլ Ղարսլյանի բարեգործությունը
և կենտրոնը նրանց հորեղբոր՝ Ռաֆայել
Ջավախ անունով կոչելը:
Վրաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր
դեսպան Հովհաննես Մանուկյանն իր
ելույթում արժևորեց մշակույթի, լեզվի
և հավատքի հիմնարար դերակատարությունը ազգի ինքնության կայացման մեջ: Նա բարձր գնահատեց
մշակույթի տան գործառույթն ազգային
ինքնությունը պահպանելու գործում
և
կարևորեց
այդ
գործառույթում
Հայ
Եկեղեցու
Վիրահայոց
թեմի
առաքելությունը:
ՀՀ Սփյուռքի փոխնախարար Սերժ
Սրապիոնյանը
ներկաներին
փոխանցեց Սփյուռքի նախարար տիկին
Հրանուշ Հակոբյանի ողջույնները, բարձր
գնահատեց
Ղարսլյան
եղբայրների
բարեգործությունը և կարևորեց մանավանդ Հայաստանից դուրս նման
հաստատությունների
կառուցումը
որպես հայ մշակույթի ինքնության և հայապահպանության օջախներ: Նա նաև
կարևորեց հայ-վրացական մշակութային

կապերը, որոնք բխում են մեր միասնական քրիստոնեական արմատներից և
ձգվում դեպի դարերի խորքը:
Տեղական իշխանությունների անունից
հյուրերին դիմավորեց Նինոծմինդայի
շրջանի գամգեբելի (մունիցիպալիտետի
նախագահ)
Գագիկ
Կարսլյանը
և
շնորհավորանքի
խոսքեր
հղեց
ներկաներին ու բարեգործ Ղարսլյան
եղբայրներին: Նա իր աջակցությունը
հայտնեց կրթությանը, մշակույթին, երիտասարդության
դաստիարակությանը
նվիրված բոլոր նախաձեռնություններին:
Վիրահայոց Թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս
Միրզախանյանը հանձինս Ղարսլյան
եղբայրների,
գնահատանքի
խոսքեր
ուղղեց
բարեգործության
շնորհով
օժտված մարդու գործունեությանը և ի
մասնավորի կարևորեց նրանց կողմից
հիվանդանոցի, Եկեղեցու տանիքի վերանորոգությունները
և
Ղարսլյան
կենտրոնի կառուցումը: Սրբազան Հայրը
անդրադարձ կատարեց բարեգործների՝
մանթաշովյան
սերնդի
ներկայացուցիչներ,
միջոցառմանը
ներկա

Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյակը
նշվեց «Հայարտուն» կենտրոնում

Հունվարի
9-ին
աշխարհահռչակ
կինոռեժիսոր
Սերգեյ
Փարաջանովը
կդառնար 90 տարեկան: Ազգությամբ
հայ, Թբիլիսիում ծնված, ստեղծագործական արգասաբեր տարիները այստեղ և
Ուկրաինայում անցկացրած և Երևանում
հուղարկավորված Սերգեյ Փարաջանովի
հոբելյանին էր նվիրված հուշ-երեկոն,
որը նախաձեռնել էր Վիրահայոց թեմի
«Հայարտուն» կենտրոնը՝ ճանաչված
լուսանկարիչ Յուրի Մեչիտովի հետ համագործակցությամբ և ՀՀ Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ:
Թբիլիսիի Սբ. Էջմիածին եկեղեցում,
Վիրահայոց
թեմի
առաջնորդի
և
հոգևոր դասի մասնակցությամբ մեծ
կինոռեժիսորի հիշատակին կատարվեց
հոգեհանգստի կարգ:
Այնուհետև հուշ-երեկոն շարունակվեց
«Հայարտուն»
կենտրոնում,
որտեղ
կազմակերպվել էր Սերգեյ Փարաջանովի

գտնվող Սոս Սահակյանին, Արամ
Սանոսյանին, Սամվել Աղեկյանին և
մյուսներին, որոնց նվիրատվություններով
կառուցվում են նաև կենտրոններ, որտեղ
իշխում է հոգու ջերմությունը, լսվում է
Աստծո խոսքը, սերունդներին դասավանդվում է մեր լեզուն և պատմությունը,
մեր մշակույթն ու արվեստը:
Թեմակալ Առաջնորդն իր գնահատանքը և օրհնությունը փոխանցեց
Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդության հոգևոր սպասավորների
բարի
աշխատանքին
և դրվատանքի խոսքեր ուղղեց Վիրահայոց
Թեմի
Սամցխե-Ջավախքի
ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ
Հայր Բաբգէն վարդապետ Սալբիյանին: Առաջնորդ Հայրը Թեմի անունից
հուշանվերներ փոխանցեց բարերար
Արմեն և Թաթուլ Ղարսլյան եղբայրներին:
Նինոծմինդայի
Ռաֆայել
Ջավախ
Ղարսլյանի անվան կրթա-մշակութային
և երիտասարդական կենտրոնի բացման
ժապավենը կտրեցին բարերար Արմեն
Ղարսլյանը և Հայր Բաբգէն վարդապետ
Սալբիյանը:
Վիրահայոց
Թեմի

առաջնորդի և Ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Հայր Բաբգէն վարդապետ
Սալբիյանի կողմից կատարվեց կենտրոնի
օրհնության կարգ:
Նինոծմինդայի
Ռաֆայել
Ջավախ
Ղարսլանի անվան կրթա-մշակութային և
երիտասարդական կենտրոնն իր առաջին
այցելուներին ընդունեց թբիլիսիահայ
մանրանկարիչներ Գոհար Հակոբյանի և
Մերուժան Շահումյանի, Նինոծմինդայից
Համլետ Արոյանի, Հմայակ Գրիգորյան
պապի և Հմայակ Գրիգորյան թոռան
և Ախալքալաքից՝ Հայկազուն Ղարագուլյանի և Սերգեյ Ունանյանի աշխատանքների ցուցահանդեսով:
Նինոծմինդայում տոնական օրվա
միջոցառումները շարունակվեցին տեղի
Մշակույթի տանը: ՀՀ Սփյուռքի փոխնարար Սերժ Սրապիոնյանը Վրաստանի
հայ գրողների «Վերնատուն» միության
Ջավախքի անդամ Ալբերտ Իսոյանին փոխանցեց ՀՀ Սփյուռքի նախարարության
և Մխիթարյան միաբանության «Հակոբ
Մեղապարտ» հուշամեդալը, իսկ Վիրահայոց թեմի մամլո խոսնակ Սուսաննա
Խաչատրյանին փոխանցեց ՀՀ Սփյուռքի
նախարարության շնորհակալագիրը:
Վիրահայոց Թեմի մշակույթի բաժնի
տնօրեն, «Հայարտուն» կենտրոնի համակարգող Լևոն Չիդիլյանի, գեղարվեստական ղեկավար Պավել Օգանեզովի և
էլեկտրոնային
լրատվության
բաժնի
պատասխանատու
Վալերի
Բադալյանի ջանքերով և Թբիլիսիից ժամանած Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն»
կենտրոնի «Ջեյրան» պարային համույթի
(պարուսույց՝
Սվետլանա
Երիցյան),
անհատ կատարողներ Անի Ղուշչյանի,
Աննա Պողոսովայի, Նինա ԿարապետյանԳևորկովայի,
Դիանա
Մովսիսյանի,
Հենրիխ Պետրոսյանի, Վանո Մկրտչյանի
(դուդուկ), Նինոծմինդայի «Գուգարք» և
«Փարվանա» ազգագրական համույթների
(ղեկավարներ՝ Լուսինե Մզիկյան, Սևակ
Բդոյան և Զեփյուռ Ղարսլյան) և դհոլահարների խմբի (Սարո Ղարսլյան)
մասնակցությամբ տրվեց ճոխ համերգ:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան
տոնահանդես «Հայարտուն»
կենտրոնում (Սկիզբը՝ էջ 2)

լուսանկարների ցուցահանդես:
Միջոցառմանը ներկա էին Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր
Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը,
հոգևոր հայրերը, Վրաստանի նախագահի խորհրդական Վան Բայբուրթյանը,
Վրաստանում ՀՀ դեսպանի տեղակալ Վահագն Աֆյանը, հայ և վրացի
արվեստագետներ,
Փարաջանովի
արվեստի երկրպագուներ: Դահլիճում
էր գտնվում 90-ամյա Մանանա Բարաթաշվիլին, ով մեծացել է Փարաջանովի
հետ նույն բակում:
Երեկոն բացեց Վիրահայոց թեմի
«Հայարտուն» կենտրոնի համակարգող
Լևոն Չիդիլյանը:Սերգեյ Փարաջանով
հանճարի մասին խոսք ասաց Յուրի
Մեչիտովը, որի գիտակցական կյանքը
ձևավորվել է Փարաջանովի երևակայական աշխարհի, գեղեցիկը ընկալելու և
վերարտադրելու բազում դրսևորումների,
հանճարեղ ստեղծագործողի դաստիարակիչ խոսքի ազդեցությամբ: Յուրի
Մեչիտովը դրվագներ պատմեց Սերգեյ
Փարաջանովի կյանքից:
Ներկաները դիտեցին Ռոն Հոլլովեյի
«Փարաջանով.
Ռեքվիեմ»
վավերագրական ֆիլմը, որտեղ ճանաչված
կինոռեժիսորը խոսում է ինքն իր և իր
ստեղծագործական ուղու մասին: Փարաջանովի ժամանակակիցները կիսեցին
իրենց հուշերը հանճարեղ կինոռեժիսորի
և մեծ կոլաժիստի մասին:
Թբիլիսիի հայոց թատրոնի նախկին
ռեժիսոր Միքայել Գրիգորյանը, խոսելով
Փարաջանովի մասին, ափսոսանքով
նշեց, որ չիրականացավ «Սասունցի
Դավիթ» էպոսը մեծ էկրան դուրս բերելու
Սերգեյ Փարաջանովի մտահղացումն ու
երազանքը:

Թեմի
կրթական
բաժնի
պատասխանատու
և
նախակրթարանի
տնօրեն Եվգենյա Մարկոսյանի նախաձեռնությամբ բարձր ճաշակով ու
հարուստ
երևակայությամբ
կազմակերպված
տոնահանդեսին
արժանի
գնահատական
տվեցին
բարերար
Բորիս
Սաակովը,
Վրաստանում
ՀՀ փոխդեսպան Վահագն Աֆյանը,
ընդգծելով, որ ամեն անգամ «Հայարտուն» կենտրոնի, հատկապես նախակրթարանի տոնահանդեսները իրենց
կազմակերպվածությամբ, գեղեցիկ ձևավորմամբ և նորույթներով զարմացնում
և մեծ բավականություն են պարգևում
ներկաներին:
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս
Միրզախանյանը,
կարևորեց
մեծ
աշխատանքը
և
անդուլ
ջանքերը,
որոնք հանգեցնում են նման գեղեցիկ
արդյունքի: Սրբազան Հայրը գնահատանքի խոսքեր ուղղեց ծնողներին, ովքեր
քաղաքի տարբեր ծայրամասերից իրենց
փոքրիկներին բերում են հայկական այս
օջախը նրանց հայեցի դաստիարակելու և
հայ մեծացնելու անսասան որոշմամբ:
Վերջում
երեխաները
ստացան
ամանորյա նվերներ, որոնց մասնակցել
էր նաև Թեմի վարչա-տնտեսական բաժնի
պատասխանատու Կարեն Երիցյանը:
Գնահատանքի խոսքեր ուղղվեցին նաև
նախակրթարանի ծնողներ Սպարտակ և
Գայանե Մկրտչյաններին, որոնց բարերարությամբ տոնահանդեսը դարձել էր
գեղեցիկ և լիարժեք:

Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Արձագանք թերթ
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