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Հարաբերությունների կտրուկ
փչացնէլու «շքեղությունը» չունի ոչ
Հայաստանը և ոչ Վրաստանը
Շարունակությունը՝ էջ 4

www.ardzagank.ge

Էկումենիկ աղոթք բարձրացվեց
Թբիլիսիի Սբ. Էջմիածին եկեղեցու
կամարների ներքո
Շարունակությունը՝ էջ 7

Նիլս Մույժնիեքս: «Մասնակցությունը հանդիսանում
է երեք հենասյուներից մեկը, որոնց վրա է հենվում
փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը»
2014 թվականի հունվար 20-25-ը Վրաստանում էր Եվրոպայի խորհրդի Մարդու
իրավունքների Հանձնակատար Նիլս Մույժնիեքսը: Այցի շրջանակներում նա հանդիպում
է ունեցել երկրի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի, հինգ նախարարների,
Գերագույն դատարանի նախագահի, Համայն Վրաստանի Կաթողիկոս-Պատրիարքի,
էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ այցելել է Սամցխե-Ջավախքի եւ Քվեմո Քարթլիի
տարածաշրջաններ:
Հանձնակատարի
այցի հիմնական նպատակը հանդիսացել է
Վրաստանում արդարադատության եւ փոքրամասնություններին առնչվող հարցերի
ուսումնասիրությունը:
Այցի վերջին օրը Հանձնակատարը հանդես
է եկել մամուլի ասուլիսով, որի ժամանակ
նա ամփոփել է այցը, որից հետո առանձին
հարցազրույց է տվել «Արձագանք» թերթին
(հարցազրույցի տեսագրությունը հասանելի
կլինի www.ardzagank.ge կայքէջում, առաջիկա օրերին):
Պատասխանելով Խորհրդային շրջանում
բռնագրավված կրոնական կազմակերպությունների գույքի վերադարձման պրոցեսի
խտրական մոտեցման հետ առնչվող հարցին, Հանձնակատարը նշել է, որ ինքը
քննարկել է այս հարցը տարբեր կրոնական
կազմակերպությունների
ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ վրացական
իշխանությունների հետ: Ըստ նրա` «միանշանակ է, որ բռնագրավված գույքի վերադարձման գործընթացը բնութագրվում է կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ

անարդար դրսեւորմամբ: Ինձ հայտնի է
դարձել իշխանական կառույցների եւ տարբեր կրոնական կազմակերպությունների
միջեւ վերջիններիս սեփականության վերադարձման վերաբերյալ երկխոսության
գոյության մասին, որի արդյունքում որոշակի
առաջընթաց է կատարվել, քանի որ ոչ վաղ
անցյալում մի Սինագոգ եւ Լյութերական եկեղեցի վերադարձվել է համապատասխան կրոնական կազմակերպություններին: Միանշանակ պետք է նշել, որ շատ բան պետք է արվի
Հայոց Թեմի եկեղեցիների վերադարձման
ուղղությամբ: Մինչեւ իմ այցը ես տեղեկացված
էի, որ այդ եկեղեցիներից շատերը հանդիսանում են մշակութային հուշարձաններ, սակայն գտնվում են ոչնչացման եզրին, եւ պետք
է արվի ավելին դրանք որպես Վրաստանի
մշակութային ժառանգություն պահպանելու
համար:
Վրաստանի
իշխանությունները
վստահեցրել են ինձ, որ իրենք աշխատում են
այդ հարցերի ուղղությամբ, եւ ես կցանկանայի
այս առումով տեսնել արագ առաջընթաց»:
Այն հարցին, որը վերաբերում էր քաղաքացիների հավասարության սկզբունքի և տեղական ինքնակառավարման մասին Եվրոպական խարտիայի համապատասխանությանը
Ինքնավարության Օրենսգրքի նախագծից
փաստը հանելու կապակցությամբ, ըստ որի
ազգային փոքրամասնություններով խիտ
բնակեցված քաղաքները կկարողանային
ընտրել քաղաքապետ, մինչդեռ վրացիներով
բնակեցված քաղաքներին ինքնին շնորհվել
է այդ իրավունքը, Հանձնակատարը պատասխանել է. «Ինձ տեղեկացրել են, որ
ներկայումս
նախապատրաստվում
են

օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք
հնարավորություն կտան ընտրել քաղաքապետ Թբիլիսիի սահմաններից դուրս: Ես
չգիտեմ, թե որ քաղաքներն են ներառված այս
ցանկում, բայց իմ անձնական կարծիքն այն է,
որ բոլոր քաղաքների բնակչությունը պետք է
կարողանա ընտրել իր քաղաքապետին:
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Վրաստանի կառավարությունը մասամբ կփոխհատուցի Խորհրդային
միության ժամանակ Հայ Առաքելական եկեղեցուն հասցված վնասը

2014 թ. հունվարի 27-ին, Վրաստանի Կառավարությունը ընդունել է №117 որոշումը,
ըստ որի Վրաստանում՝ Խորհրդային տոտալիտար համակարգի հետևանքով տուժած
կրոնական կառույցները մասնակի փոխատուցում կստանան: Որոշման համաձայն,
պետական բյուջեն միջոցներ կհատկացվի
կրոնական կազմակերպություններին, որոնք
որոշումն ընդունելուց առաջ գրանցված եին
եղել որպես հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ և դավանել են Հայ Առաքելական, Կաթոլիկ, Մուսուլման և Հրեական

կրոններին: Նշենք, որ Հայ Առաքելական
եկեղեցու Վիտահայոց Թեմը 2012 թվականի
մարտի 12-ին գրանցվել է որպես հանրային
իրավունքի իրավաբանական անձ:
Որոշումը կարևոր է և խորհրդանշական:
Այս որոշմամբ պաշտոնապես ընդունվեց,
որ վերը նշված կրոնական կառուցները
պետության կողմից համակարգային, նյութական և բարոյական վնասներ են կրել:
Մինչ այս, միայն Վրաց Ուղղափառ եկեղեցուն հասցված վնասն է փոխհատուցվել
(Պետության և Վրաց Ուղղափառ եկեղեցու

2002 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված
Սահմանադրական պայմանագրի 11-րդ հոդվածի համաձայն): Ինչպես նշել է Հաշտության
եւ քաղաքացիական իրավահավասարության
հարցերի պետնախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին, 2014 թվականին նշված կրոնական կառույցներին միասին կհատկացվի
4.5 միլիոն լարի: Գումարը կբաշխվի համամասնորեն, բայց ոչ հավասար:
Գումարի բաշխման համակարգ դեռ չկա:
Այն կմշակվի կրոնական կազմակերպությունների առանձին հարցերն ուսումնասիրող
միջգերատեսչական հանձ-նաժողովի կողմից:
Որոշման համաձայն, Ֆինանսների նախարարությունը մեկ ամսվա ընթացքում պետք
է կառավարությանը ներկայացնի բյուջետային հատկացումների առաջարկություն,
որոնք ամեն ամիս պետք է փոխանցվեն
կրոնական կառույցներին: Մեկնաբանելով
միջոցների
բաշխումը,
խորհրդարանական մեծամասնության անդամ Զաքարիա
Քուցնաշվիլին նշել է, որ 4 կրոնական
կառույցներ կստանան նույնական տարեկան
հիմնական ֆինանսավորում, իսկ մնացած
ֆինանսավորումը կախված կլինի կոնկրետ
կրոնական կառույցի հավատացյալների քանակից:
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Խմբագրական
Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում
Վրաստանում տեղի ունեցան հայ համայնքի համար նշանակալից մի շարք իրադարձություններ: Առաջինը՝ երկրի կառավարությունը պաշտոնապես ընդունեց
Խորհրդային ժամանակաշրջանում հայ և
մյուս համայնքներին հասցված նյութական ու
բարոյական վնասի փաստը և քաղաքական
որոշում կայացրեց՝ պատճառված վնասի
մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ:
Նշյալ որոշումը կարևոր է ոչ միայն նյութական, և ոչ այնքան նյութական, որքան բարոյական տեսանկյունից, և տվյալ հարցի բարոյական կողմն ունի երկու բաղադրիչ: Նախ՝
դա հայ համայնքի և Ուղղափառ եկեղեցուց
տարբերվող մյուս համայնքների պատմական դերի և նշանակության պաշտոնական
ճանաչումն է ժամանակակից վրաց հասարակայնության համատեքստում: Հետո՝
Կառավարության
որոշումը
կատարեց
յուրօրինակ բյուրեղարարի գործառույթ,
որն ի հայտ բերեց և բացահայտեց որոշակի
անձանց իրական դեմքը: Բանն այն է, որ.
1. Վրաստանի կառավարությունը որոշել է
մասնակի փոխհատուցել հայ և մյուս կրոնական համայնքներին Խորհրդային ժամանակաշրջանում հասցված վնասը, 2.
որովհետև տվյալ կրոնական համայնքներին
Խորհրդային ժամանակաշրջանում բարոյական և նյութական վնաս է հասցվել, 3. վնասի
փոխհատուցման միջոցները հատկացվելու
են պետական բյուջեից, որը համալրվում
է նաև Վիրահայոց թեմի հավատացյալ
հանդիսացող հարկատուների կողմից, 4. այս
ֆոնում երևան են գալիս մի քանի, այսպես
կոչված, համայնքի գործիչներ, ովքեր
դեմ են Վիրահայոց թեմի կողմից Թեմին
հատկացված
միջոցների
տնօրինմանը,
որոնք տրվելու են Թեմին՝ որպես վնասնի
փոխհատուցում: Անմտություն: Եթե այդ
Հուդաները հարգարժան մարդիկ լինեին,
կարելի էր նրանց հարցնել. «Ձեր կարծիքով,
ո՞վ պետք է տնօրինի այդ միջոցները,
եթե ոչ Հայ Եկեղեցին»: Ընդ որում, մինչև
աղմուկի բարձրացումը, Վիրահայոց թեմի
առաջնորդը առաջարկել էր ստեղծել հոգևոր
սպասավորներից և աշխարհիկ անձանցից
բաղկացած հոգաբարձուների խորհուրդ, որը
պետք է տնօրիներ բյուջեից առանձնացված
միջոցները:

Ուխտագնացություն դեպի
հայկական միջնադարյան
վանքերը, որոնք գտնվում են
Հայաստանի Հանրապետության
Լոռվա մարզում

Վիրահայոց
թեմին
կից
«Հայարտուն» կենտրոնը 2014թ. մայիսի 4-ին
կազմակերպում է ուխտագնացություն դեպի
Ախթալայի, Հաղբաթի, Սանահինի և Օձուն
հայկական միջնադարյան վանքերը, որոնք
գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության
Լոռվա մարզում: Շարունակությունը՝ էջ 8
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Վրաստանի կառավարությունը մասամբ
կփոխհատուցի Սովետական միության
ժամանակ Հայ Առաքելական եկեղեցուն
հասցված վնասը (սկիզբը՝ էջ 1)
Ըստ որոշման 5-րդ հոդվածի 2 կետի,
փոխհատուցված գումարները կարող
են օգտագործվել կառուցման կամ վերանորոգման աշխատանքների, կրթական
կամ հրատարակչական գործունեության,
մշակութային
միջոցառումների,
գույքի ձեռքբերման և Վրաստանի
օրենսդրության սահմաններում թույլատրելի այլ գործողությունների իրականացման համար:
Պետնախարար
Զաքարեիշվիլին
նշել է, որ հարցը եղել է նախկին և
ներկա
վարչապետներ՝
Բիձինա
Իվանիշվիլիի և Իրակլի Ղարիբաշվիլիի
ուշադրության կենտրոնում: Այդպիսով,
վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց
հետո Ղարիբաշվիլին հարցը առաջ է
քաշում, և 2013 թվականի նոյեմբերին
Միջգերատեսչական
հանձնաժողովը
մշակում և կառավարությանն է ներկայացնում նախագիծ, ըստ որի հայկական, կաթոլիկ, հրեական և իսլամական
կրոնական կառույցները, որոնք տուժել
էին խորհրդային տարիներին, պետք է
փոխհատուցում ստանան: Կրոնական
կառույցներին ընտրելու չափորոշիչներից
մեկը Խորհրդային ժամանակաշրջանում
իրենց դեմ կիրառված սիստեմատիկ
ճնշումների առկայությունն է: Պետնախարար Զաքարեիշվիլին նշել է, որ
Սահմանադրական պայմանագրի հիման
վրա արված ձևակերպումը օգտագործվել
է Վրաստանի կառավարության կողմից
Ուղղափառ
եկեղեցուն
հասցված
վնասը փոխհատուցելու համար, սակայն այլ կրոնական միություններ,
որոնք նույնպես տուժել էին, մնացել
էին ստվերում: «Միջազգային թափանցիկություն - Վրաստան»-ը 2013 թ.
հուլիսին հրապարակել է Վրաստանի
Ուղղափառ
եկեղեցուն
պետական
բյուջեից հատկացված ֆինանսավորման
արդյունքները, ըստ որի, 2002 թ.-ից սկսած
պետական բյուջեից հատկացվել է մոտ
200 միլիոն լարի, իսկ 2014 թ.՝ 25 միլիոն
լարի:

Հունվարի 27-ին հայկական, հրեական,
իսլամական կրոնական կառույցների
ներկայացուցիչները ողջունել են կառավարության որոշումը: Կաթոլիկ եկեղեցու
ներկայացուցիչը վարանել է մեկնաբանություններ անել և նշել է, որ այս
փուլում կան մի շարք հարցեր, որոնց պատասխաները դեռ պարզ չեն:
Վրաստանի Ուղղափառ եկեղեցին
նույնպես արձագանքել է որոշմանը:
Հայտարարության
մեջ
ասում
է.
«Պատրիարքությունը դրական է գնահատում
որոշումը:
Խորհրդային
կարգերը բացի Վրաց Ուղղափառ
եկեղեցուց, վնասել են նաև այլ կրոնական
կառույցներին: Կառավարության այս
որոշումը հանդիսանում է արդարության
վերականգնման կարևոր քայլ»:
Վերը
նշված
որոշ
կրոնական կառույցներ չեն հանդիսանում
միասնական համակարգ, և վարչական
գործառույթներից ելնելով, նրանք ֆինանսավորում կարող են ստանալ, եթե
մինչև 2014 թ. մայիսի մեկը համախմբվեն և
գրանցվեն՝ որպես հանրային իրավունքի
իրավաբանական անձ, կամ էլ ստեղծեն
համակարգող խորհուրդ, որի մեջ կմտնեն
միևնույն
կրոնական
ուղղությունն
ունեցող կազմակերպություններ, կամ էլ
պետք է նամակ գրեն կառավարությանը,
ըստ
որի
կերաշխավորեն
իրենց
կազմակերպություններից մեկին կառավարության հետ աշխատելու համար:
Այլ
կրոնական
կառույցներ,
որոնք դուրս են մնացել կառավարության որոշումից, հայտնել են
իրենց դժգոհությունը: Սակայն Զաքարեիշվիլին նշել է, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովը շարունակում է
աշխատել այդ ուղղությամբ, և այն պետք
է պարզի, թե արդյոք այլ կրոնական
կառույցներին հասցված վնասը եղել է
սիստեմատիկ և մշտական բնույթի:
Լևոն Իսախանյան

Վրաստանի նախագահը ներկայացրեց
ազգային փոքրամասնությունների
հարցերով զբաղվող խորհրդատուին:

2014թ. հունվարի 29-ին, Վրաստանի
նախագահ Գիորգի Մարգվելաշվիլին, հասարակությանը ներկայացրեց ազգային
փոքրամասնությունների
հարցերով
զբաղվող իր նոր խորհրդատուին՝ Սոֆիո
Շամանիդիին: Նա Իվանե Ջավախիշվիլու
անվան Թբիլիսիի պետական համալսարանի ժամանակակից հունական բանասիրության պրոֆեսոր է, մի շարք
գիտական աշխատությունների հեղինակ: Սոֆիո Շամանիդին «Ալեքսանդր
Օնասսիս» հիմնադրամի և Վրաստանի
նախագահի
հիմնադրամի
կրկնակի
կրթաթոշակառու է եղել:
Ինչպես
նշեց
Շամանիդին,
նա
ինքն էլ ազգային փոքրամասնության
ներկայացուցիչ է. ազգությամբ հույն է
և քաջատեղյակ է առկա խնդիրներին:
Նրա կարծիքով, գլխավոր խնդիրը
ավանդույթների և ինքնության պահպանումն է: Հանդիպման ժամանակ Շա-

մանիդին հավելեց, որ որպես նախագահի խորհրդատու, կանի հնարավոր
ամեն ինչ, որպեսզի ազգային փոքրամասնություններն իրենց երկրորդ կարգի
քաղաքացի չզգան: Կփորձի նախագահին տեղեկացնել ազգային փոքրամասնությունների բոլոր խնդիրների մասին, միջնորդի դեր կկատարի, որպեսզի
նախագահի հետ միասին գտնեն բոլոր
խնդիրների լուծումները:
-Հավանաբար, սխալ է ասված, որ
եթե նկարում այս կամ այն գույնը ավելի
քիչ է օգտագործվում, ապա այն փոքրամասնության մեջ է գտնվում,- ելույթի ժամանակ նշեց Գիորգի Մարգվելաշվիլին՝
հավելելով, որ «փոքրամասնություն»
տերմինի գործածումը համարում է ոչ
ադեկվատ: Նախագահը նաև նշեց, որ
տնտեսականությամբ ուժեղ և մշակույթով
հարուստ Վրաստանը ստեղծվել է փոքրամասնությունների մասնակցությամբ:

Նիլս Մույժնիեքս. «Մասնակցությունը
հանդիսանում է երեք հենասյուներից
մեկը, որոնց վրա է հենվում
փոքրամասնությունների իրավունքների
պաշտպանությունը» (սկիզբը՝ էջ 1)
Բարձրաստիճան մի վրաց քաղաքական գործիչ ինձ ասել է, որ քաղաքապետերի ընտրության վերաբերյալ
օրենսդրական փոփոխությունները հանդիսանում են փոքրամասնությունների
վերաբերյալ
քաղաքականության
անբաժանելի մասը, քանի որ փոքրամասնության մասնակցությունը քաղաքապետերի ընտրությանը կբարձրացնի
նրանց Վրաստանի քաղաքացի հանդիսանալու զգացումը: Հուսով եմ, որ այս
տրամաբանությունը կկիրառվի նաեւ
շրջաններում կոմպակտ բնակվող փոքրամասնությունների նկատմամբ եւս»:
«Արձագանք»-ի խմբագրի Վրաստանում փոքրամասնությունների քաղաքական մասնակցության վերաբերյալ
հարցին ի պատասխան Հանձնակատարը
ասել է. «Մասնակցությունը հանդիսանում
է այն երեք հենարաններից մեկը, որոնց
վրա հենվում է փոքրամասնությունների
իրավունքների
պաշտպանությունը:
Այդ սյուներից առաջինը ինքնության եւ
կրթության, մշակույթի, ավանդույթների
եւ այլնի պահպանումն է, երկրորդը`
խտրականության
բացառումն
է,
այս առումով մենք ունենք որոշակի
առաջընթաց, իսկ երրորդը փոքրամասնությունների
մասնակցությունը,
ինչը թույլ է տալիս, որ վերջիններս
արտահայտեն
իրենց
կարծիքը,
եւ
որը հաշվի է առնվում քաղաքական
որոշումների կայացման գործընթացում:
Շատ կարեւոր է նաեւ, որպեսզի փոքրամասնությունները Վրաստանում ունենան լայն քաղաքական համայնքին
պատկանելու զգացողություն: Պետք է
արվի ավելին Վրաստանում փոքրամասնությունների
մասնակցությանը
նպաստելու ուղղությամբ: Սովորաբար,
քաղաքական գործընթացներում փոքրամասնությունների
մասնակցության
ապահովման առումով գոյություն ունեն
որոշակի խոչընդոտներ ու սահմանափակ
հնարավորություններ: Խոչընդոտներից
մեկը,
հատկապես
շրջաններում,
փոքրամասնության
պաշտոնական
լեզվին չտիրապետելու փաստն է, որը
սահմանափակում է նրանց քաղաքական, տնտեսական եւ այլ ոլորտներում
նրանց մասնակցությունը: Վրաստանի
իշխանությունները գիտակցում են այս
բանը, որոշակի քայլեր կատարվել են
այս ուղղությամբ, բայց ես կարծում եմ,
որ դեռ շատ բան պետք է արվի: Երկրորդ
խոչընդոտող գործոնը մեծամասնության
փոքրամասնությունների
նկատմամբ
համապատասխան
վերաբեր-մունքի
ձեւավորումը, իրազեկումն ու աջակցելու
պատրաստակամությունն
է,
առաջնորդվելով հետեւյալ օրինակով`
մենք բոլորս էթնիկ վրացիներ ենք, եւ,
հավանաբար, պետք է հրավիրել եւ քաղաքական կյանքում ներգրավել փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին`
ծանոթանալով իրենց դիրքորոշմանը:
Այսպիսով, այն պրոցեսը պահանջում է
լրացուցիչ ջանքեր եւ մեծամասնության
մտածելակերպի փոփոխություն`փոքրամասնություններին օգնելու եւ նրանց
նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք ձեւավորելու համար: Այսպիսով,
ջանքերը պետք է գործադրվեն երկու կողմից միաժամանակ: Իմ կարծիքով, կան
նաեւ դրական օրինակներ, ինչպիսիք են
խորհուրդների առկայությունը (Վրաստանի Հանրային պաշտպանին կից
Կրոնական Խորհուրդ եւ Էթնիկ Փոքրամասնությունների Խորհուրդ, Կրոնական կազմակերպությունների առանձին
հարցերն ուսումնասիրող միջգերատեսչական հանձնաժողով): Ես գտնում եմ,
որ հաջորդ քայլով պետք է խթանել տեղական ինքնակառավարմանը եւ խոշոր
քաղաքական կուսակցությունների գործունեությանը
փոքրամասնությունների
մասնակցության ապահովումն է, որով
նրանք կարող են ներկայացված լինել
կառավարման բոլոր մակարդակներում:
Իհարկե, այս ուղղությամբ դեռ շատ բան
պետք է արվի»:

Պատասխանելով Վրաստանի կողմից տարածաշրջանային լեզուների եւ
փոքրամասնությունների
լեզուների
վերաբերյալ Եվրոպական խարտիայի
վավերացմանը վերաբերող հարցին՝
Հանձնակատարը նշել է. «Ես քննարկել
եմ այդ հարցը իշխանությունների հետ,
եւ նրանք պատրաստակամություն են
հայտնել
վավերացնելու
խարտիան:
Բայց հարցը նրանում է, թե երբ, ինչպես
եւ ինչ համատեքստում այն կարվի:
Ըստ երեւույթին, այժմ քննարկվում է
վրացերենի աջակցության օրենսդրական նախաձեռնության հարցը, հավանաբար, իշխանությունները վերոնշյալ
հարցը քննարկում են նույն համատեքստում, նկատի ունենալով փոքրամասնությունների լեզուների համար
լրացուցիչ երաշխիքների առկայություն
եւ վրացերենի ուսուցման եւ կիրառման
հաստատումը եւ այն: Ես կարծում
եմ, որ դա լավ է, եւ ես կոչ եմ անում
Վրաստանի իշխանություններին վավերացնել խարտիան: Իմ տեսանկյունից,
ամենաբարձր
գերակայությունը
խտրականության վերացման օրենքի
ընդունումն է, եւ եթե դա տեղի ունենա, դա կլինի խոշոր առաջընթաց
Վրաստանի համար: Բայց ես կարծում
եմ, որ Խարտիայի վավերացումը եւս շատ
կառուցողական առաջընթաց է, եւ ես ի
նկատի ունեմ իշխանությունների հետ
այս հարցով երկխոսությունը»:
Վրաստանում փոքրամասնությունների հետ կապված խնդիրների քննարկումը ազգային անվտանգության պրիզմայով դիտարկելու եւ այս մոտեցման
վրա Վրաստանի հաշտության եւ քաղաքացիական իրավահավասարության պետական նախարարության ազդեցության
վերաբերյալ
հարցերին
Հանձնակատարը պատասխանել է. «Խնդիրների վերաբերյալ այնպիսի մոտեցումը, ինչպիսին
Վրաստանի
փոքրամասնությունների
հետ կապված խնդիրների դիտարկումն
է ազգային անվտանգության պրիզմայով,
բավականին տարածված է տարբեր եվրոպական երկրներում: Այս հարցը իմ առջեւ
դրվել է նաեւ Ախալքալաքիում, որտեղ
մարդիկ ասում են, որ իրենք ընկալվում
են որպես անջատողականներ, բայց
նրանք ասացին, որ իրենք անջատողականներ չեն: Կարծում եմ, որ առավել
արդյունավետ միջոց է, մարդկանց
լիազորություններ տալով, թույլ տալ
նրանց մասնակցել որոշումների կայացմանը:
Տեղական
ժողովրդավարությունը մեծապես նպաստում է սեփականության,
պատասխանատվության
զգացման զարգացմանը: Ես կարծում եմ,
որ գոյություն ունի առանձնացված տարածքների հետ կապվածություն, բայց
այս կապվածությունը ունի անուղղակի
բնույթ: Աբխազներին և օսերին միավորված
Վրաստանի
սահմաններում
բարեկեցիկ
կյանքով
ապրելու
մեջ
համոզելու համատեքստում վերջիններս
ուշադրություն կդարձնեն, թե ինչպիսին է
վրացական պետության վերաբերմունքը
մյուս
փոքրամասնությունների
նկատմամբ: Իմ կարծիքով, վրացական իշխանությունները կարող են
աբխազներին եւ օսերին ուղարկել
հետեւյալ ազդակը. «ձեզ կվերաբերվեն
այնպես, ինչպես մեր մյուս փոքրամասնություններին»:
Այսպիսով,
ես
գտնում եմ, որ վրացական պետության
փոքրամասնությունների
վերաբերյալ
քաղաքականությունը անուղղակիորեն
առնչվում է այս շրջանների ապագայի
հետ: Բայց սա անսովոր երեւույթ է, երբ
նույն պետական մարմինը միաժամանակ պատասխանատու է տարածաշրջանային հակամարտությունների
եւ փոքրամասնություններին հարցերի
համար: Թեեւ գոյություն ունի որոշակի
կապ, բայց ես կարծում եմ, որ փոքրամասնություններին առնչվող հարցերը
պետք է կարգավորվեն անկախ նրանից,
թե ինչ է տեղի ունենում այդ տարածքներում»:

Մարինա Սոլոմոնիշվիլի. «Սթափ դատող հանրությունը
պետք ժամանակին ընդդիմանա ու չլռի, նույնիսկ եթե
դա տեղի է ունենում ուրիշների հետ»

2014 թվականի հունվարի 27-ին
Թբիլիսիում հարգեցին Հոլոքոստի զոհերի հիշատակը։ «Ռեդիսոն Իվերիա»
հյուրանոցում անցկացված միջոցառ-ման
կազմակերպիչները Վրաստանի Հանրային պաշտպանի գրասենյակին կից
գործող Հանդուրժողականության կենտրոնը և «Լեա» միջազգային հիմնադրամն
էին։
Հունվարի 27-ը Հոլոքոստի զոհերի
հիշատակի միջազգային օր է ճանաչել
ՄԱԿ-ի Գլխավոր անսամբլեան, որը 2005
թվականի նոյեմբերի 1-ին ընդունել է համապատասխան հռչակագիր` A/RES/60/7։
Այս օրը խորհրդանշական է նրանով, որ
1945 թվականի հունվարի 27-ին ազատ են
արձակվել Լեհաստանի Օսվենցիմ Բիրկենաու համակենտրոնացման ճամբարի ողջ
մնացած բանտարկյալները։ Նացիստների
զանգվածային ցեղասպանությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի
տարիներին ոչնչացրել է վեց միլիոն
եվրոպացի հրեաների։
Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ
հարգեցին Հոլոքոստի զոհերի հիշատակը։ Ելույթով հանդես եկան ու մոմավառությանը մասնակցեցին Վրաստանի
նախագահ Գիորգի Մարգվելաշվիլին,
Վրաստանի Հանրային պաշտպան Ուչա
Նանուաշվիլին,
«Լեա»
միջազգային
հիմնադրամի ղեկավար Մարինա Սոլոմոնիշվիլին, Վրաստանում ՄԱԿ-ի
մշտական ներկայացուցիչ Նիլս Սքոթը,
Վրաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի տեղակալ Բո-

րիս Յարոշևիչը, Իսրայելի դեսպանի
կինը` Սանդրա Ֆուկսը, Վրաստանում
ԱՄՆ-ի հրեաների միացյալ կոմիտեի
ներկայացուցիչ
Զոար
Դավիդը,
Վրաստանի
Հանրային
պաշտպանի
գրասենյակին կից գործող Հանդուրժողականության կենտրոնի ղեկավար Բեքա
Մինդիաշվիլին։
Միջոցառմանը նաև մասնակցում
էին ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի,
Լեհաստանի դեսպանները, Իսրայելի
դեսպանատան ու Վրաստանում հավատարմագրված
դիվանագիտական
կորպուսի ներկայացուցիչներ, Վրաստանի պետական մարմինների ներկայացուցիչներ, հրեական համայքնի, էթնիկ
ու կրոնական խորհուրդների անդամներ։
Հոլոքոստի զոհերի հիշատակի միջոցառմանը ելույթ ունեցողները Մենորեում
խորհրդանշական ութ մոմ վառեցին,
որոնցից վեցը վառվեցին ի հիշատակ
Հոլոքոստի վեց միլիոն զոհերի (որոնցից
երեք միլիոնը կանայք էին և մեկ ու կես
միլիոն երեխաներ), մեկ մոմ ի հիշատակ այլ ազգերի զոհերի և մեկ մոմ այն
հերոսների հիշատակի համար, որոնք
սեփական կյանքը վտանգի տակ դնելով`
պաշտպանել են հրեաներին ու ֆաշիզմի
մյուս զոհերին։ Վրաստանի հրեաների
ռաբբի Ավիշայ Բատաշվիլին աղոթք կարդաց ի հիշատակ զոհերի։
Իր ելույթի ընթացքում նախագահ
Մարգվելաշվիլին նշեց, որ «մարդիկ պետք
է ներքուստ անընդհատ պատրաստ վիճակում գտնվեն, որ Հոլոքոստի սարսափները երբեք ու որևէ տեղ չկրկնվեն, իսկ
պետությունները պետք է ասվածի մշտական երաշխավորները լինեն»։
Միջոցառմանը ցուցադրվեցին Բիրկենաու համակենտրոնացման ճամբարի
բանտարկյալների լուսանկարները, ինչպես նաև Հոլոքոստի թեմայով գրաֆիկական աշխատանքներ ցուցադրվեցին,
որոնք պատրաստել էր «Լեա» միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Մարինա
Սոլոմոնիշվիլին։ Ինչպես նշեց գրաֆիկական աշխատանքների հեղինակը, այս
ոճով նա սկսել է նկարել Իսրայել կատարած այցից հետո։ Նա Վրաստանի նախագահին նվիրեց իր նկարազարդումներով
արված «Վրաստանի հրեական հա-

Արվեստի դպրոցի սաների բարեկամական
այցը «Հայարտուն» կենտրոն

2014 թվականի փետրվարի 1-ին, Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնի
Գ. Գյուլբենկյան սրահում կայացավ Թբիլիսիի Արամ Խաչատրյանի անվան թիվ 10
արվեստի դպրոցի սաների համերգը, որը
կրում էր «Բարեկամական այց» խորագիրը
և նվիրված էր մեծ երգահանի ծննդյան 110
-ամյակին: Այն Հայարտուն» կենտրոնի
աջակցությամբ և Թբիլիսիի Արամ Խաչատրյանի անվան թիվ 10 արվեստի
դպրոցի հետ համագործակցությամբ,
նախաձեռնել
էր
Վրաստանի
հայ
երաժիշտների միությունը: Պատվավոր
հյուրերի շրջանում էին Վրաստանում ՀՀ
փոխդեսպան Վահագն Աֆյանը՝ տիկնոջ
հետ, թիվ 10 արվեստի դպրոցի վետերան
ուսուցիչներ, ճանաչված երաժիշտներ,
արվեստագետներ, ծնողներ, երաժշտական դպրոցի շրջանավարտներ և ներկայի
սաներ:
Միջոցառումը ողջույնի խոսքով բացեց
Վրաստանի հայ երաժիշտների միության
նախագահ Արտեմ Կիրակոզովը: Թիվ
10 դպրոցի տնօրեն Տարիել Բերաձեն
շնորհակալության խոսքեր ուղղելով
միջոցառման նախաձեռնողներին, կարևորեց
աշխարհահռչակ
երգահան
Արամ Խաչատրյանի անունը կրելու

հպարտությունը, նաև պատասխանատվությունը: Այդ պատասխանատվության
յուրատեսակ դրսևորում նա անվանեց
մեծ երգահանի հայրենակիցների առջև
դպրոցի սաների այս բարեկամական
այցը և համերգը:
Դպրոցի սաներ Էլենե Գադրանին,
Լիկա Բաքրաձեն, Սալոմե Մերաբիշվիլին, Մարիամ Մացկոն, Նանա Ուստարաշվիլին, Դեա Ցքիտիշվիլին, Աննա
Քոչարյանը, Մերաբի Սեփաշվիլին, Մարիամ Մամփորիան, Դավիթ Հակոբյանը
փայլուն կատարեցին Կոմիտասի, Առնո Բաբաջանյանի, Գիա Ղանչելիի,
Գիորգի Ցաբաձեի, Լիստի, Կորսակովի
ստեղծագործություններից,
արժանանալով հանդիսատեսի բուռն ծափահարություններին
և
ուսուցիչներ
Մեհրաբյանի, Բանդուրայի, Բերաձեի,
Ճելիձեի, Դանիելյանի, Գալաչյանի, Էսիտաշվիլու, Միրզաշվիլու, Թութունջյանի,
դաշնակահարուհի Ղուբանեիշվիլու գոհունակությանը:
Նման բարեկամական այցի իրականացումը ողջունեց այս դպրոցի շրջանավարտ երաժիշտ Եսայի Աբովյանը,
իսկ կես դար առաջ այս դպրոցում
երաժշտության դասեր առած Ժաննա
Դավթյանը երախտիքի խոսքեր ուղղեց
նման միջոցառում կազմակերպելու համար և իր խոնարհումը բերեց դպրոցի
տարեց ուսուցչուհի դաշնակահարուհի
Իվետա Մեհրաբյանին:
Վիրահայոց թեմի անունից բոլոր
մասնակիցներին բաժանվեցին «Բարի
սամարացիներ»
կազմակերպության
նվերները:

մայնքը» գիրքը։
Նույն
միջոցառման
ժամանակ
Վրաստանի նախագահ Մարգվելաշվիլին
ոչ
ֆորմալ
միջավայրում
«Վրաստանի հայ համայնք» հասարակական
կազմակերպության
ներկայացուցչից
ստացավ նվեր ևս մեկ գիրք «Հայոց ցեղասպանությունը վրաց պարբերական
մամուլում 1914-1918թթ.» անվանումով,
որում հավաքված են վրացական մամուլի
հրապարակումները` տպագրված Հայերի
Ցեղասպանության ժամանակ։
«Արձագանք» թերթը խնդրեց «Լեա» միջազգային հիմնադրամի ղեկավարին պատասխանել Հոլոքոստին վերաբերող մի
քանի հարցերի։
Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞վ էր պայմանավորված նման վերաբերմունքը հրեական
ժողովրդին։
Անկայուն քաղաքական ու վատ տնտեսական իրավիճակի դեպքում, որպես
կանոն, մեղավորի են փնտրում։ Այդ մեղավորը կարող է լինել թվացյալ թշնամի։
Դրան նաև նպաստել է նացիստական
պատկերացումը եվրոպացիների կենսաբանական
անհամատեղելիության
մասին՝ որպես «արիական» ռասսայի,
իսկ հրեաներին` որպես «սեմիթական ռասսայի»։ Նացիստական հոգեբանությունը
բոլոր
«ռասսայապես
թերարժեք»
մարդկանց
նկատմամբ
(հրեաներին, գնչուներին, սևամորթներին
և այլն) նույնն է եղել ու նրանց կարծիքով
մարդկության մաքրության պահպանման
համար հարկավոր էր ոչնչացնել «թերարժեքներին»։ Հրեաներին, որպես ժողովրդի, Հոլոքոստի ժամանակ, 1939-1945
թվականներին ֆիզիկապես ոչնչացնում
էին ոչ միայն Գերմանիայում, այլև Եվրոպայի այլ երկրներում ևս, որոնք գրավված
էին Երրորդ ռեյխի զորքերով։
Ինչպես հայտնի է, Մենորեում հունվարի 27-ին վառված ութ մոմերից մեկը
նվիրված էր աշխարհի ժողովուրդների
սրբերին։ Ասացեք խնդրեմ, քանի՞ հայ
մարդ է պատվել այս կոչումով։
2013 թվականի դրությամբ 24811 մարդ
ճանաչվել են Աշխարհի ազգերի սրբեր,
որոնցից 21-ը հայեր են։ Այս կոչումը
տրվում է Երուսաղեմում Հոլոքոստի
Յադ վա-Շեմ թանգարանի կողմից։

Սրանք այն մարդիկ են, որոնք ակտիվ
մասնակցություն են ցուցաբերել մեկ
կամ մի քանի հրեաների` անհապաղ
ոչնչացման կամ մահվան ճամբարներ
դեպորտից փրկելու գործում` գիտակցելով
ու նկատի ունենալով հենց հրեայի
փրկությունը, նրանց գործողությունները
չեն հիմնավորվել դրամական պարգևի
ստացմամբ կամ այլ փոխհատուցումով,
որոնք փրկելով` վտանգի տակ են դրել
իրենց ու իրենց մերձավորների կյանքը։
Սա մարդկային նկարագրի շատ կարևոր գիծ է, երբ փրկում ես ապօրինի հետապնդվող մարդուն, առավել ևս, ռիսկի
ենթարկելով սեփական կյանքդ։ Հրեական կրոնում ասվում է` «ով փրկել է մեկ
մարդու, նա փրկել է ամբողջ աշխարհը»։
Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պետք է արվի հետագայում ցեղասպանությունները կանխելու համար։
Առաջին հերթին, թույլ չտալ իշխանության գալ ֆաշիստական գաղափարախոսություն ունեցող կուսակցություններին։ Երկրորդ` սթափ դատող
հանրությունը պետք է ժամանակին
ընդդիմանա ու չլռի, նույնիսկ եթե
դա տեղի է ունենում ուրիշների հետ։
Երրորդ` հարկավոր է խրախուսել
կրթությունը ինչպես ֆորմալ, այնպես էլ ոչ
ֆորմալ, այդ թվում` Հոլոքոստի պատմական անցյալի, ինչպես նաև տարբեր
եկեղեցիների մշակույթի ու կրոնի
առումով։ Այս համատեքստում կրոնական գործիչների դերը հսկայական է,
անհրաժեշտ է իրականացնել միջկրոնական նախաձեռնություններ։

Մարինա Սոլոմոնիշվիլի,
«Հոլոքոստ»

Վաչիան գյուղի պարային համույթի սաները
նվերներ ստացան

Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Հայր Բաբգէն վրդ Սալբիյանի անմիջական աջակցությամբ և
օրհնությամբ այս օրերին տարածաշրջանի տարբեր գյուղերում Հայ Առաքելական
Եկեղեցու քահանաները նվերներ են բաժանում երեխաներին:
Հայ Առաքելական Եկեղեցու Վիրահայոց թեմը հանդիսանում է «Բարի Սամարացի» միջազգային կազմակերպության
Էնելթի խորհրդի անդամ, և ինչպես ամեն
տարի, 2014 թ.-ին ևս Սուրբ ծննդյան
նվերներ են բաժանվում տարրական
դասարնների աշակերտներին և մանկապարտեզ հաճախող երեխաներին:

«Վաչիան» պարային համույթի սաները
նույնպես այս ծրագրի մասնակիցը դարձան և Ախալքալաքի Սբ Խաչ եկեղեցու
հոգևոր հովիվ Տեր Տաթև քահանա Մարուքյանից նվերներ ստացան:
Երեխաները Տերունական աղոթ-քով
իրենց գոհունակությունն ու շնորհակալությունը հայտնեցին կազմակերպիչներին և նվիրատուներին:
Նշենք, որ նվերներ են տրվում Ջավախքի մշակութային, հասարակական,
քաղաքական, հանրային և այլ ոլորտների
աշխատակիցներին:
Ջավախքի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդության մամլո դիվան
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Ալեքսանդր Իսկանդարյան. «հարաբերությունների կտրուկ
փչացնելու «շքեղությունը» չունի ո’չ Հայաստանը, և ո’չ
Վրաստանը»:

2014 թվական,
փետրվարի 3,
№2

Թբիլիսիում էր գտնվում Կովկասյան
Ինստիտուտի
տնօրեն
Ալեքսանդր
Իսկանդարյանը: «Արձագանք» թերթը
խնդրեց նրան պատասխանել հայ-վրացական հարաբերությունների և հայ համայնքի հետ կապված մի քանի հարցերի:
Հաճախ ենք լսում այն մասին, որ հայ
և վրացի ազգերի միջև գոյություն չունեն
չլուծվող խնդիրներ: Չնայած դրան,
կան մի շարք խնդիրներ, որոնք որակավորվում են որպես հակասական կամ
խնդրահարույց:
Պարոն Իսկանդարյան Ձեր կարծիքով, այսօր գոյություն ունեն հակասական խնդիրներ միջազգային հարաբերություններում:
Ի՞նչ կարող են
անել Հայաստանի և Վրաստանի իշխանությունները վերընշված խնդիրները
լուծելու համար:
Հայ-վրացական հարաբերություններում իսկապես գոյություն ունի հակասություն: Դա բնական է, Հայաստանը
և Վրաստանը հարևան պետություններ
են: Բացի այդ, Հայաստանը և Վրաստանը
նոր պետություններ են, իսկ երբ պետությունը նոր է կազմավորվում, իրենց

զարգացման փոփոխականությանը բավականին բարձր է լինում: Առաջ են գալիս
տարբեր տեսակի խնդիրներ, որոնք
անլուծելի են դառնում և դա ստեղծում է
դժվարություններ: Յուրաքանչյուր հարևանների միջև ծագում են խնդիրներ. և°
Հայաստանը, և° Վրաստանը, չեն կարող
հույս ունենալ, որ խնդիրներ չեն լինի:
Խնդիրներ կարող էն չլինել Հայաստանի
և Ուրուգվայի միջև, որովհետև այս
երկու պետությունները կիսելու բացարձակ ոչինչ չունեն: Մյուս կողմից, հարաբերությունների կտրուկ փչացնելու
«շքեղությունը» չունի ո°չ Հայաստանը, և
ո°չ Վրաստանը: Մենք կախված ենք մեկս
մյուսից և պետք է միասին փորձենք լուծել
այդ խնդիրները, հակառակ դեպքում
պետք է սառեցնել հարաբերությունները
և մի կողմ դնել: Դա բնական է, դա է հայվրացական հարաբերությունների բուն
էությունըՆրանք չունեն «շքեղություն»
լինել ամենից լավը և չունեն «շքեղություն»
լինել
ամենից
վատը:
Ասածներիս
իրազեկությունն
ունեն
Հայաստանի
և
Վրաստանի
իշխանությունները:
Այսինքն՝ բոլորին պարզ հասկանալի է,
որ այդ կրակին շատ մոտ գալ պետք չէ:
Հայաստանը և Վրաստանը միշտ ունեցել
են հնարավորություն կարգավորելու
իրենց փոխհարաբերությունները, անգամ ամենադժվար ժամանակներում,
օրինակ՝
Վրաստանի
ապակենտրո-

նացման ժամանակ, ազգայնամոլական
միտումների ժամանակ, Վրաստանի
քաղաքական շարժումների ժամանակ,
Ղարաբաղյան հակամարտության ժամանակ, այն ժամանակ, երբ Վրաստանը
ուներ չոր և կտրուկ ուղվածություն դեպի
միջազգային առանցքներ՝ բացարձակ
անտեսելով մյուսներին, Բոլոր այդ ժամանակներուն Հայաստանը և Վրաստանը
ունեցել են հնարավորություն միասին համագործակցելու, անգամ երբ գտնվում էին
տարբեր ճամբարներում: Դա պատահականություն չէ, դա օրինաչափություն է:
Անգամ 2008թ. հակամարտությունից
հետո, Սահակաշվիլիին ընդունեցին Երևանում: Անգամ հակամարտության ժամանակ փոխգործունեությունը շարունակվում էր, չնայած, որ Հայաստանը
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ էր, և
ես ունեմ հիմքեր ասելու, որ Հայաստանը
բավականին լուրջ ճնշման տակ էր այն
պետության կողմից, որը Հայաստանի
համար շատ կարևոր էր և այլն:
Հայաստանի և Վրաստանի փոխհարաբերությունների
տեսակետից
նայելով կարելի է առանձնացնել որոշ
հարցեր: Նախևառաջ դա Հայաստանի և
Վրաստանի տարբեր կողմնորոշումներն
են տարածաշրջանային, քաղաքական
համակարգում: Հիմա այդ խնդիրը համեմատաբար թույլ է, քան երկու տարի առաջ,

բայց պետք է նշել, որ այն դեռ գոյություն
ունի: Այն բավականին լուրջ խնդիր է,
որովհետև Վրաստանը հակված է դիտել
Հայաստանին Ռուսաստանի պրիզմայով:
Չնայած վերջին ժամանակներս հնարավոր է դառնում օգտագործել այն ամենը,
ինչն առաջ համարվում էր բացասական:
Երկրորդը, Վրաստանի տարածքում
ապրում են հայեր: Հայաստանում դա
վատ են հասկանում, բայց վրացիների
մոտ «ազգային իրավունք», «մշակութային
իրավունք», «ինքնավարություն» բառերի
նկատմամբ սկսվում է իդիոսինկրազիա
(խմբ. միջազգային տերմին, որը նշանակում է վախ): Դա հասկանալի է,
գալիս է դեռ աբխազական և հարավօսեթական պատմությունից, վրացիների
մոտ ասոցացվում է տարածքային բաժանման հետ և սա կարելի է հասկանալ:
Այս համատեքստում երբեմն լիմում են
անհասկացողություններ: Ինձ բախտ է վիճակվել զրուցել և° հայերի, և° վրացիների
հետ: Հայերն ասում են. «Իսկ ի՞նչ է մեր
ուզածը, մենք խնդրում ենք սովորական իրավունքներ, որոնք համարվում
են ժամանակակից ժողովրդավարական
պետության նորմ»: Վրացիները այնպես
կտրուկ են արձագանքում մի սովորական
բառի «ինքնավարություն», որը հայերի
տեսակետից դիտելով, սարսափելի ոչինչ
չի ենթադրում:
Շարունակությունը՝ էջ 6

Մի քանի էջ հայկական ճարտարապետության պատմությունից
Հայկական
ճարտարապետության
արմատները հասնում են դարերի
խորքերը՝ սնվելով հնագույն խոշոր
մշակույթների կենսահյութով: Կամար,
գմբեթ, խորան - ճարտարապետական
այս ձևերը, որ հմտորեն գործածվել
են հռոմեացիների կողմից, իսկ հետո
հիմք
հանդիսացել
բյուզանդական
ողջ
ճարտարապետության
համար,
ավելի վաղ զարգացել են Եգիպտոսում,
Սիրիայում, Իրանում, Ուրարտական
պետությունում, Միջագետքի մշակույթի
մեջ:
Հայաստանի
աշխարհագրական դիրքն ինքնին պայմանավորել
է այս մշակույթների ազդեցությունը,
և այս բարեբեր հողին հայ ժողովրդի
ստեղծագործ հանճարը հսկայական
ներդրում է արել ողջ համաշխարհային
հոգևոր մշակույթի գանձարան, այս թվում՝
նաև աշխարհիկ և պաշտամունքային
ճարտարապետության
բնագավառում,
շինությունների
կառուցվածքի
մեջ՝
դառնալով մի քանի խոշոր, անկյունաքարային
նշանակություն
ունեցող
հայտնագործությունների
հեղինակ,
ինչպիսին է օրինակ, այսպես կոչված,
կամարների խաչաձևման՝ ներվյուրային
համակարգը,
որը
շինություններին
անհենասյուն ամուր ծածկեր կառուցելու
հնարավորություն է տալիս: Այն հետագայում որդեգրել և հմտորեն օգտագործել
է Եվրոպան, մասնավորապես՝ գոթական
ճարտարապետությունը:
Այս ենթատեքստում տեղին կլինի
մեջբերել ճարտարապետության դոկտոր,
ավստրիացի
Յոզեֆ
Ստրժիգովսկու
բառերը՝ գրված դեռևս 1918 թվականին,
իր «Հայերի ճարտարապետությունը և
Եվրոպան» գրքի առաջաբանում. «Նախ
և առաջ արվեստաբանները պետք է
հրաժարվեն այն պատկերացումներից,
որ հայերը բարբարոսներ են, որ սեփականացրել են Հռոմի և Բյուզանդիայի
մշակույթը... Ճարտարապետության մեջ
հայերը, հիմնվելով Ասիայում ծագած
հնագույն ավանդների վրա, եկեղեցու համայնքի համար ստեղծել են շինության մի
տեսակ շատ ավելի վաղ, քան քրիստոնյա
միջերկրածովային մշակույթը կսկսեր
իր ազդեցությունն ունենալ: Հնագույն
ասիական-արիական մշակույթը փայլուն
հաղթանակ է տարել Հայաստանում, ինչի
արդյունքում այստեղ գերակշռում էին ոչ
թե բազիլիկ, այլ գմբեթավոր կառույցները,
որոնք
հետագայում
Հայաստանից
նվաճեցին Եվրոպան...»:
Այս հոդվածում խոսք կլինի բազիլիկայի՝ որպես առավել հին շինության տեսակի մշակման և խաչաձև գմբեթավոր

համակարգի՝ «տետրակոնխի» վերածման
մասին (ինչը հունարենից թարգմանաբար
նշանակում է չորս, քառախորան կառույց՝
խորանների խաչաձև դիրքով): 7-րդ դարի
1-ին կեսի սիրիական տեքստի համաձայն, գմբեթավոր տաճարը ընկալվել է
որպես երկնքի և երկրի արտացոլանք:
Գմբեթը երկնակամարի խորհրդանշանն է
հանդիսացել, Աստծո հանգրվանը, սրահը
աղոթողների, մեր՝ երկրային աշխարհի
համար է նախատեսվել, իսկ համակարգի
խաչը
քրիստոնեության
հիմնական
խորհրդանշանն է եղել:
Այս գաղափարի մեծությունն ավելի վաղ
ներշնչել է հայ ճարտարապետներին խաչաձև, կենտրոնագմբեթ շինությունների
կառույցի մեջ, ինչն ակնհայտորեն զերծ
չէ հայկական ժողովրդական «գլխատան»
ազդեցությունից՝ կենտրոնում գմբեթաձև
ծածկով և լուսամուտ-ծխնելույզ երդիկով:
Համաշխարհային
ճարտարապետության մեջ այս տիպի կառույցի
ավելի վաղ հայտնի օրինակ է հանդիսանում Հովհաննես Ա Մանդակունի
կաթողիկոսի օրոք իշխան Սահակ
Կամսարականի կողմից կառուցված
Տեկորի Սուրբ Երրորդության տաճարը
Արևմտյան Հայաստանում (470-490 թթ.)
(ներկայումս՝ Թուրքիա), Անիից մոտ 20
կմ հեռավորության վրա, Տեկոր գետի
ափին: Այս մասին է վկայում տաճարի
գլխավոր մուտքի տիմպանին արված բացառիկ գրությունը, որն ի դեպ, մեզ հասած ամենավաղ մաշտոցյան տառերով
արձանագրությունն է համարվում: Սա
գմբեթավոր եկեղեցու չորս ազատ հենարաններով կառույց է...

Տեկորի Սուրբ Երրորդություն,
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Տաճարի
ճարտարապետական
այս տեսակը հետագայում հսկայական ազդեցություն ունեցավ այնպիսի
գլուխգործոցների
ստեղծման
վրա,
ինչպիսիք են Օձունի (6-րդ դար),
Մրենի, Էջմիածնի Սուրբ Գայանե, Զորի,
Կումայրիի, Բագավանի եկեղեցիները
(7-րդ դար) և ավելի ուշ՝ 10-րդ դարի

Բագրատունյաց
թագավորության
մայրաքաղաք Անիի Սուրբ Աստվածածին կաթողիկե տաճարը՝ հանճարեղ
ճարտարապետ Տրդատի շինությունը,
որն իր ժամանակի աշխարհի ամենամեծ
գմբեթի՝ Բյուզանդական կայսրության
գլխավոր տաճարի՝ Կոստանդնուպոլիս
քաղաքի (այժմ՝ Ստամբուլ) Սուրբ
Սոֆիայի և մի շարք ուրիշ եկեղեցիների
շինարարն էր: Շինության այս տեսակը ստեղծագործաբար փոփոխվել
և
գործածվել
է
ողջ
քրիստոնյա
աշխարհի կողմից՝ Բյուզանդիայում,
Հունաստանում, Վրաստանում, Սերբիայում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում:
Կառույցի ընդհանուր համակարգում,
չնայած խաչին, առկա են բազիլիկայի տարրեր: Եվ նույնիսկ ավելի ուշ,
մինչև 19-րդ դար այդպիսի հայկական
եկեղեցիներ են կառուցվել Նախիջևանի
մարզում և Վրաստանում, մասնավորապես Թիֆլիսում, օրինակ.
1.Սուրբ Գևորգ կաթողիկե - (7-13-րդ
դարեր)
2.Մուղնու Սուրբ Գևորգ - 13-րդ դար,
3.Բեթղեհեմի Սուրբ Աստվածածին - 14րդ դար,
4. Սուրբ Կարապետ - 15-18-րդ դարեր,
5.Սուրբ Նշան - 17-րդ դար,
6.Կուսանաց Սուրբ Ստեփանոս - 18-րդ
դար,
7.Նորաշենի Սուրբ Աստվածածին - 18-րդ
դար,
8.Կարմիր Ավետարան կամ Շամխորեցոնց
Սուրբ Աստվածածաին - 18-19-րդ դարեր
(Թիֆլիսի ամենաբարձր եկեղեցական
կառույցն է եղել),
9.Էջմիածնի Սուրբ Գևորգ - 18-րդ դար,
10.Վերայի հայկական գերեզմանատան
Սուրբ Խաչ - 19-րդ դար,
11.Կուկիայի Սուրբ Աստվածածին - 18-րդ
դար:
Սրանցից մի քանիսը, դեպի արևելք,
խորանին ուղղված գմբեթով կառույցներ
են, որ քանդվել են 20-րդ դարի 30ական թվականներին: Նման կառույց
է Ախալցիխե քաղաքի «Երևման Սուրբ
Խաչ» եկեղեցին:
Բոլոր
այսպիսի
եկեղեցիներում
գմբեթը (երբեմն հովանոցանման) դրվում
է բազմանիստ կամ կլոր նեղ, բարձր
պատուհաններով թմբուկին: Լույսը, որ
թափանցում է այս պատուհաններով,
ստեղծում է մի տեսակ հանելուկային
լուսավորում: Թմբուկը գմբեթի հետ
իրենց հերթին հենվում են անկյունային
ելուստներին, այսպես կոչված «տրոմպներին», որոնք ներսում, տաճարի
ինտերյերում ստեղծում են «առա-

գաստներ»:
Տրոմպները
քառակուսի
կամ ուղղանկյուն կառույցի պլանում
հարթեցնում են տեսողական անցումը
թմբուկից գմբեթին: Տաճարի ներսում
ստեղծվում է ամբողջական, միասնական ստորգմբեթային տարածություն այն
բանի հաշվառմամբ, որ գմբեթը պետք է
երևա տաճարի տարբեր կետերից:
Ամենավաղ խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցիների շարքում առանձնանում է 5-րդ

Մորո Ձորի Սուրբ Աստվածածին
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դարի գլուխգործոց Մորո Ձորի Սուրբ
Աստվածածին փոքր եկեղեցին Տավուշի
մարզի Լուսահովիտ (հնում՝ Ծռվիզ)
գյուղի մոտակայքում: Այն «տետրակոնխ»
շինություն է կիսակլոր, տերևաձև ապսիդներով և տրոմպների վրա՝ կլոր թմբուկով:
Նրա ամբողջկանությունը, համաչափ,
գեղեցիկ, սլացիկ կառուցվածքը ասես
երաժշտություն լինի քարի մեջ: Ճարտարապետության պատմության դոկտոր,
ակադեմիկոս Ն.Մ. Տոկարսկին իր «Հայաստանի ճարտարապետությունը 4-14րդ դարերում» գրքում նկարագրում է 5-րդ
դարի մեկ կենտրոնագմբեթ տաճար ևս
Ջրվեժ գյուղի մոտակայքում (ներկայումս՝
Կոտայքի մարզ), Գառնիի ճանապարհին:
Թվարկումը կարելի է շարունակել,
ինչը սակայն թույլ չեն տալիս լրագրային
նյութերի
չափսերը:
Այս
հոդվածը
հիմնավոր ուսումնասիրման նյութ լինելու
հավակնություն չունի, այլ միայն ներկայացնում է հայ հանճարի դրսևորումներից
մեկը, ընթերցողի համար առաջ է քաշում
որոշ հարցեր: Հուսով եմ խորագրի հետագա իմ հրապարակումներում կլուսաբանվեն հայկական մշակույթի այս և
այլ ոլորտների ուրիշ կարևոր բացահայտումներ ու հարցեր ևս:
Եսայի Աբովյան
Երաժիշտ, Հայ Առաքելական
Ուղղափառ Սուրբ Եկեղեցու Վիրահայոց Թեմի Վրաստանի հայկական
պատմամշակությաին ժառանգության
ուսումնասիրության կենտրոնի ղեկավար

Հայերը. Պատերազմ, թե խաղաղություն
Սիրիական կոնֆլիկտ. հրաշք որոնելիս

Ջոն Քերրի
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների
պետքարտուղար
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«Ժնև-2»
հունվարյան
միջազգային
կոնֆերանսի
մոտեցման
հետ մեկտեղ Սիրիայի Արաբական
Հանրապետությունում
իրավիճակը
միայն վատթարացել է: Այսպես կոչված
«Արաբական
գարնան»
ժամանակաշրջանում
բռնկված
կոնֆլիկտում
նկատելի են քաղաքացիական պատերազմի հստակ ուրվագծերը, որը, նախ
և առաջ, սպառնում է Սիրիայի քաղաքացիական
բնակչությանը,
այդ
թվում` նրա քրիստոնեական փոքրամասնությանը:
Միջազգային կոնֆերանսը, որը տեղի
է ունենում Մոնթրյո շվեյցարական քաղաքում, որը գտնվում է Ժնևից ոչ հեռու,
որտեղից էլ ծագում է «Ժնև-2» կոնֆերանս
անվանումը, կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի
ջանքերի շնորհիվ, ներառյալ` ՄԱԿ-ի
Անվտանգության խորհրդի մշտական
անդամներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանի Դաշնությունը
և ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների
լիգայի հատուկ ներկայացուցիչ Լահդար
Բրահիմը, իր առջև խնդիր է դրել լուծելու
քաղաքական ճգնաժամը և բարելավելու
մարդասիրական
իրավիճակը,
որը
լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում նաև
կոնֆլիկտի սկսվելուց գրեթե երեք տարի
անց:
Հիշեցնենք, որ տվյալ կոնֆերանսը
հիմնվում է Սիրիայի վերաբերյալ առաջին
Ժնևյան կոնֆերանսի սկզբունքների վրա,
որոնք հավանության են արժանացել
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում և
ընդունվել են ՄԱԿ-ի Անվտանգության
խորհրդի №2118 բանաձևի տեսքով:
Կարևոր է նշել, որ տվյալ բանաձևը
պաշտպանում է Սիրիայի տարածքային
ամբողջականությունը, անկախությունը
և ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև նշում
է Ժնևյան կոմյունիկեի կարևորության
մասին, որը, իր հերթին, հիմնվում է տվյալ
կոնֆլիկտի
խաղաղ
կարգավորման
սկզբունքների վրա:
Ինչպես և ծրագրվել էր, «Ժնև-2»
կոնֆերանսի
պաշտոնական
մասի
ավարտից հետո, որին ներկա էին ավելի
քան 40 պետությունների պատվիրակություններ,
սկսվեցին
անմիջական բանակցությունները Սիրիայի կառավարության ներկայացուցիչների և
ընդդիմության միջև: Իրանը, որը հանդիսանում է Սիրիայի կարևորագույն տարածաշրջանային դաշնակիցը, կոնֆերանսին չի մասնակցում: Տվյալ որոշումը
կայացրել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղար
Պան Գի Մունը:
Սիրիական կոնֆլիկտի կարգավորման
հետ կապված «Ժնև-2» կոնֆերանսին
Իրանին չհրավիրելու որոշումը ճիշտ
էր,- նման դիրքորոշում է հայտնել ՄԱԿ-ի
Գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունը:
«Ես գտնում եմ, որ ընդունել եմ ճիշտ
որոշում, թեև դա ընդունել եմ վերջին
պահին», - ասաց նա «Ժնև-2» առաջին
բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ մամլո ասուլիսի ժամանակ:
Պան Գի Մունը նշեց, որ համապատասխան մերժման պատճառ է
դարձել կոնֆերանսի գլխավոր խնդիրը
հաստատելու համար Իրանի կողմից
պատրաստակամություն
չհայտնելը:
«Կոնֆերանսի գլխավոր խնդիրը, Ժնևյան
կոմյունիկեին համապատասխան, հանդիսանում է Սիրիայի անցումային կառավարության ստեղծումը: Ես Իրանից
չկարողացա ստանալ միանշանակ հաս-

Բան Կի Մուն

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության
Գլխավոր քարտուղար
© UN

տատում առ այն, որ նրանք հավատարիմ
կլինեն այդ նպատակին», - ընդգծեց նա:
Մինչ կողմերը փորձում են պայմանավորվել Սիրիայի հյուսիսային մաս
մարդասիրական օգնության մատակարարման վերաբերյալ, տվյալ շրջանի
բնակչությունը, որոնց թվում են մեր
բազմաթիվ հայրենակիցները, գտնվում
են ծայրահեղ սովահար վիճակում:
Սիրիայի` դեռևս վերջերս տակավին
հարուստ և առատաձեռն համայնքը
ներկայումս ինքն օգնության կարիք ունի:
Հալեպը` Սիրիայում իր մեծությամբ
երկրորդ քաղաքը, հանդիսանում է տեղական հայկական սփյուռքի հենակետը: Այն
անվանում են «մայրական», քանի որ այն
այստեղ բազմադարյա պատմություն ունի:
Մինչև պատերազմը հայերը Սիրիայում
կազմում էին ավելի քան հարյուր հազար,
իսկ ներկայումս կեսից քիչ:
Հալեպում գտնվող «Սուրբ Գևորգ»
եկեղեցին ռազմական գործողությունների
արդյունքում այրվել է: Հիմնովին այրվել
է ամբողջ գրադարանը: Երգեհոնը, հոգևորականների հանդերձներն ամբողջովին
այրվել են: Սովորական դարձած քաղաքային պեյզաժը, երբ մեկ թիզ հողի վրա
գոյակցում են մզկիթը, հունական տա-

Սիրիայի հայոց թեմի
առաջնորդը հանդիպել է
ԱՄՆ Կոնգրեսմենի հետ

Սերգեյ Լավրով

Ռուսաստանի արտաքին
գործերի նախարար
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իմ
երեխաներին,
աշակերտներին,
որոնք գնացել են: Չեք հավատա, բայց
ես նրանց երազումս տեսնում եմ: Հնարավոր է, նրանք արդեն սովորում են Երևանյան դպրոցում: Այն հատուկ բացել են
փախստականների համար` ընձեռելով
երեխաներին սովորելու և նաև փախստական հանդիսացող ուսուցիչներին աշխատանք գտնելու հնարավորություն»:
Երևանյան դպրոցի գրատախտակին
արաբական ձեռագիրն է, և դա շատ
անսովոր է հայկական դպրոցի համար:
Սակայն այստեղ դասավանդումն իրականացվում է արաբերենով, այն ծրագրերով,
որոնք այժմ գոյություն ունեն Սիրիայում,
քանի որ երեխաների ծնողները և հենց
երեխաները նույնպես հույս ունեն վերադառնալ:
Կյանքը կրկին նրանց տարանջատում
է և դուրս մղում իրենց տներից: Մինչ
նրանք, ովքեր մեկնել են, փորձում են
համակերպվել նոր կյանքին, այստեղ
մնացածներն ամբողջ ուժով ջանում
են պահպանել պատմականորեն ձևավորված չեզոքությունը: Եվ նրանք, և
մյուսները հույս ունեն երբևէ վերադառնալ
խաղաղ երկիր և սպասում են հրաշքի
«Ժնև-2» միջազգային կոնֆերանսից:

ԱՄՆ կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆֆ և
Դամասկոսի Հայոց Թեմի Առաջնորդ
Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյան
© Ադամ Շիֆֆ
Անցյալ
շաբաթ
Դամասկոսի
Հայոց
Թեմի
Առաջնորդ
Արմաշ
եպիսկոպոս Նալբանդյանը հանդիպեց
ԱՄՆ
կոնգրեսմեն
Ադամ
Շիֆֆի
հետ: Հայ եպիսկոպոսը ԱՄՆ-ում էր
գտնվում Սիրիայի քրիստոնյա ուրիշ
առաջնորդների հետ: Գերաշնորհ Հայրը
և մյուս քրիստոնյա առաջնորդները
խոսեցին այն վտանգների մասին, որոնք
սպառնում են պատերազմից հետո
տեղում մնացած Սիրիայի միլիոնավոր
բնակիչների, և խնդրեցին Կոնգրեսին և
ԱՄՆ նախագահին արագացնել տուժյալ
բնակչությանը օգնություն հատկացնելու
գործընթացը: Կոնգրեսմեն Շիֆֆը նշեց,
որ եպիսկոպոս Նալբանդյանի զեկույցը
հաստատում է Սիրիայի ներսում տեղահանված անձանց և հարևան երկրներում
գտնվող անձանց հատկացվող օգնության
անհամաչափ բաշխման մասին լուրերը:
Կոնգրեսմենը նշեց, որ անհրաժեշտ
է ավելի շատ օգնություն հատկացնել
և ներգաղթի մասին հաստատված
միջնորդագրերով սիրիացիներին, որոնցից շատերը քրիստոնյաներ են, թույլ տալ
ժամանակավորապես մտնել Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներ:

Ամենամյա ընթրիք
Փարիզում

© Ժան Էքիյան

ճարը, հայկական եկեղեցին և կաթոլիկ
եկեղեցին, ընդմիշտ անհետանում է:
Սիրիայում
Քրիստոնեությունը
գոյություն ունի դեռևս առաքելական
ժամանակներից: Իսկ հայերն այստեղ
բնակություն են հաստատել դեռևս
մեր թվարկությունից առաջ (մ.թ.ա.):
Նրանց համայնքը կրել է զրկանքներ,
հաղթահարել է այլադավանների արշավանքները, ցեղասպանությունը, սակայն որից հետո ծաղկել է: Ով կմտածեր,
որ այժմ` XXI դարում այն կհայտնվի
անհայտացման եզրին: Որոշ ձեռագրեր,
օրինակ, Ավետարանի հայերեն լեզվով
հնագույն թարգմանությունը, հաջողվեց
փրկել: Սակայն Մատենադարանի` ձեռագրերի հսկայական պահոցի, աշխատակիցները
խոսում
են
մոտեցող,
սպասվող մշակութային աղետի մասին:
Կարող են կործանվել այն մասունքները,
որոնք կմնան Սիրիայում:
Հալեպում գործող 12 հայկական
դպրոցներից մնացել են միայն երեքը:
Համալսարանը չի գործում, քանի որ
այնտեղ ապրում են տանիքը կորցրած
անձինք: Հալեպից ուսուցչուհի Իզաբել
Թորոսյանը նշում է. «Շատ եմ կարոտում

Այս
իրադարձության
փաստացի
արդյունքների մասին շատ դժվար է
դատել, քանի որ կոնկրետ ասպեկտների
քննարկումը
և
բանակցությունները
շարունակվում
են,
իսկ
որոշակի
արդյունքներ դեռևս չկան: Սակայն դրա
փոխարեն կան բազմաթիվ մարդիկ, այդ
թվում` մեր հայրենակիցները, որոնք
շարունակում են հավատալ Ժնևյան բանակցությունների հրաշքին` հուսալով
վերադառնալ իրենց տները:
Հիշեցնենք,
որ
արձագանքելով
Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթողիկոս
Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ-ի կոչին,
Վրաստանում Հայոց թեմի առաջնորդ`
Եպիսկոպոս Վազգեն Միրզախանյանի
ղեկավարությամբ 2013թ. Վրաստանի
հայերը կազմակերպել են մի շարք
բարեգործական միջոցառումներ մեր
սիրիահայ եղբայրներին և քույրերին
օգնելու նպատակով միջոցներ հավաքելու համար, որոնք Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի միջոցով ուղարկվել են Հայկական առաքելական եկեղեցու Սիրիական թեմ` այդ օգնությունը նրանց տրամադրելու համար:
Գեորգի Թումասյան

2014թ. հունվարի 29-ին Փարի-զում
Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը
կազմակերպել էր ամենամյա ընթրիք,
որին ներկա էին 320 հյուրեր, այդ թվում՝
Ֆրանսիայի Արդարադատության նախարար Կրիստիան Տոբիրան, փիլիսոփա
Բերնար-Անրի Լևին, աշխարհահռչակ
շանսոնյե, Շվեյցարիայում Հայաստանի
Հանրապետության ատակարգ և լիազոր
դեսպան Շարլ Ազնավուրը, ֆրանսիայում
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիգեն Չիտեչյանը և այլք:
Ընթրիքի օրը պատահական չէր
ընտրված. 2001թ. հունվարի 29-ին
Ֆրանսիան օրենք էր ընդունել Հայոց
ցեղասպանության
մասին:
Ընթրիքի
ընթացքում հյուրերին ներկայացվեց ցեղասպանության 100-ամյակին պատրաստվող միջոցառումների ցանկը:
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Ալեքսանդր Իսկանդարյան: «վրացիները այնպես կտրուկ են արձագանքում
Իրակլի Սամսոնաձեի
մի սովորական բառի «ինքնավարություն», որը հայերի տեսակետից
«Քուրթբալիշ» վեպը
թարգմանվել է հայերեն: դիտելով, սարսափելի ոչինչ չի ենթադրում» (սկիզբը՝ էջ 4)

Վրաստանի Մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարարության
աջակցությամբ Իրակլի Սամսոնաձեի
«Քուրթբալիշ»
վեպը
թարգմանվել
է հայերեն: Այն շուտով կհասնի իր
ընթերցողներին: Թարգմանությունը կատարվել է նախարարության հատուկ
ծրագրի շրջանակներում, որը նպատակ
ունի ժամանակակից վրացի գրողների
աշխատանքները ներկայացնել հարևան
երկրներում:
Վեպում նկարագրված է 20-րդ դարի
90-ական թվականները, երբ երկրում
աղքատություն էր տիրում: Գլխավոր
հերոսը գրողն է, ով իրեն համարում է այդ
հասարակության արժանի անդամ և չի
կարողանում մինչև վերջ համակերպվել
որևէ
գաղափարախոսության
հետ:
Վեպի յուրահատկությունը նաև այն է,
որ հեղինակը անկեղծորեն պատմում է
Վրաստանի նորագույն պատմության
ամենաողբերգական ժամանակաշրջանը:
Իրակլի
(Լաշա)
Սամսոնաձեն
ծնվել է 1961 թ. մայիսի 31-ին: 1983
թվականին ավարտել է Իվանե Ջավախիշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի
ֆակուլտետը: 1985 թ.-ին, «Խելովնեբաշի»
(Արվեստում) թերթում հրապարակվել է
նրա առաջին «Կեսգիշերին» պիեսը: Եղել
է «Դրամատուրգ» ալմանախի գլխավոր
խմբագիրը: 1986 թվականից նա հանդիսանում է Վրաստանի գրողների միության
անդամ և Վրաստանի թատերական
գործիչների միության անդամ:
Ծրագիրը նախաձեռնել էր հայկական «Անտարես» գրահրատարակչական
ընկերությունը:
Ռոբերտ Քարտաշյան

Իսկ վրացիների հետ զրուցելիս նրանք
ասում են. «Ձեզ այսօր լեզու է պետք, վաղը՝
օրենք, մյուս օրը՝տարածաշրջանային
ինքնավարություն: Հետո կլինեն ծանր
հրետանիներ, թնդանոթներ և այլն: Դա
պետք է հաշվի առնել: Եվ հաշվի առնելու
կամ չառնելու հնարավորությունը արդեն
խնդիր է:
Ըստ Ձեզ, ինչ խնդիրներ կան Վրաստանում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման խնդրի մասին:
Մամուլում շատ է քննարկվում հայ
համայնքի մշակութային ժառանգության
խնդիրը:
Իմ կարծիքով դա չի հանդիսանում
առանձին խնդիր: ՈՒղղափառ եկեղեցու
ներկայությունը որպես քաղաքական
ինստիտուտի, իր հավակնությունները
և տեղը հասարակության մեջ, հասարակության տրամադրվածությունը եկեղեցու նկատմամբ և այլն: Այս ամբողջի
մի մասը համարվում է հայ մշակութային
ժառանգության խնդիրը: Այն, թե ինչպես
է իրեն դրսևորում Վրաց Ուղղափառ
եկեղեցին, ուղղված չէ հայերի դեմ, կամ
ոչ միայն հայերի դեմ է ուղղված: Սա լավ
օրինակ է, թե ինչպես է էթնիկացվում
խնդիրը մարդկանց աչքերում: Հայաստանում միշտ չէ, որ դա հասկանում
են, նրանք կարծում են, որ հայաֆոբիա
է և այն ուղղված է միայն հայերի դեմ:
Այնտեղ շատ չեն հետաքրքրվում նրանով,
թե ինչ է կատարվում մուսուլմանների,
կաթոլիկների, ավարների, քիստերի հետ
և այլն, և դա անհրաժեշտ է հասկանալ թե°
հայերին, թե° վրացիներին:
Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ է և° Վրաստանի,
և° Իրանի հետ, իսկ Վրաստանը՝ Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ:
Ի՞ նչ չափման միավորով պետք է չափել
միջպետական հարաբերությունները:
Հարևանների
հետ
փոխհարաբերությունները ամենօրյա են, խնդիրները
լուծվում են անընդհատ և այդ հարցերով
զբաղվում
են
տարբեր
պետական
մարմիններ: Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի և Վրաստանի քաղաքական
հարաբերություններին
գլոբալ
հա-

մատեքստում, պետք է նշեմ, երբ մեկնում
ես Մոսկվա, պետք է ասես. «посмотрите
на карту, ребята» (քարտեզին նայեք),
մեկնում ես Վաշինգտոն պետք է ասես.
«look at the map, guys» (քարտեզին նայեք):
Այսինքն պետք է ամեն անգամ շեշտել, որ
մենք հարևան պետություններ ենք:
Ինչպիսի՞ն պետք է լինի Հայաստանի
քաղաքականությունը Վրաստանի հայերի
նկատմամբ: Ի՞նչ պետք է անեն Հայաստանի իշխանությունները՝ խրախուսելու
համար Վրաստանում բնակվող հայերի
պահանջները
ի
շահ
վրացական
պետության:
Հայաստանը չի կարող ազդեցություն
ունենալ այն վայրերում, որը զբաղեցնում
է Վրաստանում հայկական համայնքը:
Դա պետք է անեն հենց այստեղ բնակվող
հայերը և վրացական իշխանությունը: Հայաստանը չպետք է խառնվի Վրաստանի
ներքին գործերին: Սակայն միջազգային
ասպարեզում Հայաստանը, ինչպես նաև
աշխարհի մյուս պետությունները, կարող
են նպաստել Վրաստանին՝ միջազգային
պարտավորությունները կյանքի կոչելու
համար, բայց դա պետք է անել շատ զգույշ:
Իմ կարծիքով թբիլիսյան համայնքի
հիմնական վտանգը ձուլումն է, և հակազդելու
համար
անհրաժեշտ
են
մշակութային
նախաձեռնություններ:
Ջավախքում դեռ չկա ասիմիլացիայի
վտանգը, սակայն այնտեղ պետք է մեծ
ուշադրություն դարձնել և պահպանել սեփական մտավորականությանը և վերնախավին: Շատ հաճախ ուսում ստանալու
նպատակով, Երևան մեկնած Ջավախքի
երիտասարդները չեն ցանկանում հետ
վերադառնալ Ջավախք: Նույն իրավիճակն է տիրում նաև Հայաստանի շատ
շրջաններում, ուղղակի Ջավախքի դեպքում երիտասարդների արտահոսքը շատ
է, դա նախադրյալ է Ջավախքի յուրահատուկ մշակույթի ոչնչացմանը:
Այս
համատեքստում
կցանկանայի շեշտել էթնիկ խմբերի և պետական կառույցների համագործակցման
ունակությունը: Այս մշակույթը ինքնին
չի ծնվել, այն պետք է զարգանա: Ես
կասեի, որ այսօր հայկական և վրացական

իշխանությունները զբաղվում են դրանով:
Սակայն առաջ են գալիս խնդիրներ,
լինում են դեպքեր, որ միմյանցից վիրավորվում են, հանկարծ մի բան «դուրս
է տալիս» վրացական պաշտոնյան
հայերի մասին, մեկ այլ բան ասում է հայ
պաշտոնյան վրացու մասին, նախագահի
թեկնածուն ինչ-որ արտահայտություն է
անում, որը վրացիների համար խնդիր
է դառնում, իսկ Հայաստանում դրա
մասին ոչ ոք չգիտի և հակառակը: Սահակաշվիլին ելնելով կոաբիտացիաի
(խմբ. այսինքն՝ ընդդամադիր քաղաքական ուժերի իշխանությունում միաժամանակյա ներկայությունը) մեջ գտնվելու
իր հատուկ դիրքից կարող է տարբեր
արտահայտություններ անել՝ հիմնվելով
Վրաստանի քաղաքական իրականության
վրա: Բայց վրացիները դրան լուրջ չեն վերաբերվի, քանի-որ հասկանում են, թե ինչ
է կատարվում, իսկ Հայաստանում ամեն
թերթում կտպագրվի դրա մասին: Նման
խնդիրներ առաջ են գալիս ամեն անգամ:
Այդ խնդիրները կանխելու համար
անհրաժեշտ է մշտական փորձագետ
հանձնաժողով, որպեսզի հնարավոր լինի
հասարակությանը բացատրել, թե ինչ է
կատարվում:
Տարբեր երկրներում գոյություն ունեն
էթնիկ փոքրամասնություններին պետական պաշտոնների նշանակելու քվոտային
համակարգ: Ի՞նչ եք դուք կարծում այս
մասին:
Ես դեմ եմ ցանկացած քվոտային
ցանկացած հիմքով: Պաշտոնի նշանակման հարցի հիմքում պետք է
առաջնային լինի իրենց պրոֆեսիոնալիզմը, այլ ոչ թե այս կամ այն խմբի
պատկանելիությունը:
Վրաստանում,
այդ թվում՝ վերնախավում, ես գիտեմ
անտանելի հայերի, որոնք ուղղակիորեն
չէին կարողանում ներկայացնել և
պաշտպանել
հայկական
համայնքի:
Վրաստանում ես գիտեմ նաև հիանալի
վրացիների, որոնք ամեն կերպ փորձում
են և ձգտում են լուծել Վրաստանում
ապրող հայերի խնդիրները:
Անուշիկ Ավետյան

Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության
կազմակերպության (ԵԱՀԿ) շվեյցարական
նախագահության առաջնահերթությունները
2014թ. հունվարի 16-ին Եվրոպայի
անվտանգության
և
համագործակցության
կազմակերպության
նոր
նախագահող, գործող նախագահ և
շվեյցարական Արտաքին գործերի դեպարտամենտի
գլխավորող
Դիդյե
Բուրկհայլտերը
Վիեննայում
ԵԱՀԿ
Մշտական խորհրդի նիստում ներկայացրեց նշված կազմակերպությունում
շվեյցարական նախագահության առաջնահերթությունները:
Շվեյցարիան ռոտացիայի կարգով
ԵԱՀԿ-ի նախագահությունն ընդունեց
Ուկրաինայից 2014թ. հունվարի 1-ին, և
ըստ նոր նախագահողի` «Շվեյցարիան
սերտորեն համագործակցելու է Սերբիայի
հետ, որն ստանձնելու է ԵԱՀԿ նախագահությունը 2015 թվականին»:
Դիդյե Բուրկհայլտերի խոսքերով,
«Սառը պատերազմի ժամանակ ստեղծված ԵԱՀԿ-ն ներկայումս ունի 57 անդամ
պետություն, որոնցից չորսը հանդիսանում են ՄԱԿ-ի Անվտանգության
խորհրդի մշտական անդամ: Կազմակերպությունը հանդիսանում է երկխոսության իդեալական հարթակ. նրա
Մշտական խորհուրդը հավաքվում է
շաբաթը մեկ անգամ, որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով և հիմնված չեն
հարկադրող օրենսդրության վրա»:
Նորընտիր
նախագահողը
հենց
Մշտական խորհրդի առջև ներկայացրեց իր ուղերձը, որում, մասնավորապես, նշեց շվեյցարական քաղաքականության առանձնահատկությունները
նախագահության
շրջանակներում,
որոնց թվում ընդգծեց երեք հիմնական
ուղղությունները` անվտանգության և
կայունության ամրապնդումը, մարդկանց

կյանքի որակի բարելավումը և ԵԱՀԿ-ի
գործուն ներուժի ամրապնդումը:
Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու
Եվրոպայում կայունությանը և անվտանգությանը, որի ձեռքբերումը, ըստ նախագահողի ուղերձի, «հնարավոր կլինի
միայն քաղաքական կամքի և կողմերի`
փոխզիջման
գնալու
պատրաստակամության առկայության դեպքում»:
Դիդյե Բուրկհայլտերը հավատարիմ
է մնում չեզոքության սկզբունքին ոչ
միայն Շվեյցարիայի արտաքին քաղաքականության առումով, այլ նաև ԵԱՀԿ
քաղաքականության առումով: «Տվյալ
կազմակերպությունը
խոչընդոտ
չի
հանդիսանում
ենթատարածաշրջանային միավորումների համար: ԵԱՀԿ-ն
հանդիսանում է տանիք եվրատլանտյան
և եվրասիական տարածաշրջանների
համար», - հայտարարեց Դիդյե Բուրկհայլտերը:
Դիդյե Բուրկհայլտերը նշեց, որ
2014-ը պետք է դառնա Արևմտյան
Բալկաններում հաշտության տարի, և
ԵԱՀԿ-ն պետք է աջակցի տարածաշրջանային համագործակցությանը: Շվեյցարական արտաքին գործերի նախարարության գլուխն անվտանգության
ապահովման
տեսանկյունից
որպես
ևս մեկ առաջնահերթ տարածաշրջան
ընդգծեց Հարավային Կովկասը:
Նա նաև ընդգծեց տարածաշրջանային
կոնֆլիկտների
վերաբերյալ
բանակցությունների արդիականությունը:
«Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ
առաջընթացը չի կարող գալ անսպասելի,
արագ, և որ կարգավորումը հնարավոր չի լինի, եթե կողմերը չգնան
փոխզիջումների: Այդուհանդերձ, մենք

հաս-տատապես վստահ են, որ սպասելու
քաղաքականությամբ ելք չի գտնվի»,հայտարարեց ԵԱՀԿ-ի նախագահողը:
«ԵԱՀԿ գլխավոր առաջնահերթություններ են շարունակում հանդիսանալ տեղական առաքելությունները և դաշտային
գործառնությունները, որոնք տվյալ փուլում հաշվվում են երեսունից ավելի:
Մենք
շարունակում
ենք
աջակցել
ԵԱՀԿ Առաքելությանը Կոսովոյում և
այլ
տարածաշրջաններում,
ինչպես
նաև հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունն այլ տարածաշրջաններում
ԵԱՀԿ առաքելությունների ստեղծման և
վերականգնման գործում», - նշեց Դիդյե
Բուրկհայլտերը:
«Չնայած Հայաստանի և Ադրբեջանի բարձր վերնախավերի միջև
շփումներին, մեր մտահոգությունն են
հարուցում շփման գծում միջադեպերը:
Մենք
շարունակում
ենք
աջակցել
Մինսկի խմբին, այդ թվում` իմ հատուկ
ներկայացուցչին, ինչպես նաև կապեր
ենք հաստատելու նաև Հայաստանի ու
Ադրբեջանի ոչ կառավարական սեկտորի
և փորձագետների միջև», - նշեց շվեյցարական արտաքին քաղաքական գերատեսչության գլուխը:
«Վրաստանում կոնֆլիկտի առնչությամբ Ժնևի միջազգային բանակցությունները հանդիսանում են յուրօրինակ հարթակ, որի արդյունավետությունն
անհրաժեշտ է ուժեղացնել: Միջադեպերի կանխարգելման և դրանց արձագանքման կառուցակարգը շարունակում
է
հանդիսանալ
տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման
գործընթացի կարևոր մասը: Մենք
նաև
մեր
պարտաստակամությունն

ենք հայտնում Վրաստանում ԵԱՀԿ
Առաքելությունը վերականգնելու վերաբերյալ քննարկումների վերսկսման
համար», - հայտարարեց Դիդյե Բուրկհայլտերը:
ԵԱՀԿ-ում նախագահության ժամանակ Շվեյցարիայի հավակնոտ խնդիրներից մեկն է Արևմուտքի և Արևելքի
միջև վստահելի հարաբերությունների
զարգացումը:
Մասնավորապես,
Le
Temps շվեյցարական թերթը նշում է,
որ Ռուսաստանն անվստահություն է
հայտնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի
(ՆԱՏՕ) դեպի արևելք ընդարձակման
և հակահրթիռային պաշտպանության
համակարգի տեղակայման նախագծի
առնչությամբ: Այդ պատճառով ռազմավարական տեսանկյունից կարևոր տարածաշրջաններում, օրինակ, Կովկասի
և Բալթյան երկրների հետ սահմանի
երկայնքով անհրաժեշտ է ռազմական
ներկայության մեծ թափանցիկություն:
Դրա համար Շվեյցարիան մտադիր
է
նախաձեռնել
վստահության
և
անվտանգության
միջոցների
վերաբերյալ արդեն գոյություն ունեցող
«Վիեննական փաստաթղթի» արդիականացումը: Le Temps թերթի կարծիքով,
այդ փաստաթուղթն այլևս չի համապատասխանում ներկայիս աշխարհում
առկա մարտահրավերներին, այն նման չէ
Սառը պատերազմի ժամանակներին:
Շվեյցարիան կարող է օգուտ քաղել
միջազգային հարաբերություններում իր
հեղինակությունից և փորձից` ԵԱՀԿ-ին
ուղղորդելով ավելի ակտիվ քաղաքականության:
Շարունակությունը՝ էջ 8

Էկումենիկ աղոթք բարձրացվեց Թբիլիսիի
Սբ. Էջմիածին եկեղեցու կամարների ներքո
Ընթացիկ տարվա հունվարի 24-ին,
Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու կամարների ներքո հնչեց հանուն քրիստոնյաների միասնության ամենամյա էկումենիկ աղոթքը, որի կարգախոսն էր՝
«Անհնար է Քրիստոսի մասնատումը»:
Հայ Առաքելական Ուղղափառ Սուրբ
Եկեղեցու Վիրահայոց թեմը 2014 թվականին ստանձնել է քրիստոնեական քույր
եկեղեցիների և հարանվանությունների
առաջնորդների խորհրդի նախագահի
պարտականությունը:
Վիրահայոց թեմի առաջնորդի հրավերով,
էկումենիկ աղոթքին մասնակցում էին
Անդրկովկասի լատինական կաթոլիկների առաքելական վարչության առաջնորդ
Ջուզեպպե
արքեպիսկոպոս
Պազոտտոն, Վրաստանում Ավետարանական-լյութերական
Եկեղեցու
առաջնորդ Հանս-Իոիահիմ եպիսկոպոս
Կիդերլենը,
Վրաստանում
Ավետարանական-բապտիստական
Եկեղեցու
առաջնորդ Իլյա եպիսկոպոս Օսեփաշվիլին և այլ քույր եկեղեցիների և հարանվանությունների հոգևոր դասի և հավատացյալների խմբեր:
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս
Միրզախանյանը, ներկաներին ուղղված
իր ողջույնի խոսքում, անդրադարձ կատարեց Էկումենիկ շարժման նկատմամբ
Հայոց Եկեղեցու դիրքորոշմանը և գործուն

մասնակցությանը միասնական աղոթքին:
Նա կարևորեց այն, որ երկուհազարամյա
պատմություն ունեցող Հայոց Եկեղեցին
միշտ բաց է այլ դավանանքների հետ
շփումների
համար
և
փոխանցեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
կաթողիկոսի օրհնությունը էկումենիկ
աղոթքի բոլոր մասնակիցներին: Սրբազան հայրը արժևորեց Հայ քրիստոնեական եկեղեցու տոներն ու ծիսակատարությունները,
շարականները,
9
ժամերգությունները և 7 խորհուրդները:
Նրա առաջարկությամբ, Վիրահայոց
թեմը էկումենիկ աղոթքին հանդես եկավ
9-րդ՝
հանգստյան
ժամերգությամբ,

Օգնենք գյուղական դպրոցների
բարձր դասարանցիներին

«Շեն» հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և «Ջինիշյանի հիշատակին» հիմնադրամի աջակցությամբ 2013 թվականին Ծալկայի
շրջանի հայաբնակ գյուղերի երիտասարդության
համար
իրականացվեց
«Օգնենք գյուղական դպրոցների բարձր
դասարանցիներին» կարգախոսով նախագիծը: Նախագծի նպատակն էր երիտասարդներին սովորեցնել տարբեր
արհեստներ, որոնք հետագայում հնարավորություն կընձեռեն նրանց աշխատանք գտնել և գումար վաստակել:
Ծալկայի շրջանի երկու ուսուցչուհիներ՝
Վարսենիկ Բաբերցյանը և Անժելա Գևորգյանը թաղիքագործության և կավագործության եռամսյա դասընթացներ
անցան Թբիլիսիում: Այնուհետև իրենց
գիտելիքները երիտասարդներին փոխանցելու առաքելությամբ վերադարձան
Ծալկա:
«Շեն» կազմակերպության ղեկավար
Միքայել Ավագյանի և նախագծի տնօրեն
Աքսանա Շարոյանի գլխավորությամբ
ամեն շաբաթ և կիրակի Ծալկայի շրջանի
Դարագյուղ, Օզնի, Նարդևան, Ղուշչի,
Աշխալա և մյուս գյուղերից սովորող երիտասարդները հավաքվում էին Կզլքիլիսա գյուղի հանրային դպրոցում՝ կավագործության և թաղիքագործության
գաղտնիքներին տիրապետելու և հմտանալու դասընթացներին մասնակցելու

որի ընթացքում աղոթք բարձրացվեց
նաև Սիրիայում արյունահեղության և
ահաբեկչությունների
դադարեցման,
Ուկրաինայում քաղաքացիական լարվածության վերացման և ողջ աշխարհում
խաղաղության հաստատման համար:
Էկումենիկ
աղոթքին
մասնակից
եկեղեցիները հանդես եկան ներման,
ապաշխարհության
և
գթության
աղոթքներով: Ու թեև տարբեր էր
մասնակիցների մշակույթն ու լեզուն,
բայց նույնն էր բոլոր աղոթքներում
հնչած քրիստոնյաների միասնության
կարգախոսը՝
ինչպես
անհնար
է
Քրիստոսին մասնատել, այնպես էլ

Սերգեյ Խաչատրյանը
ճանաչվել է 2014թ.
լավագույն երիտասարդ
երաժիշտ

անհնար է քրիստոնյաներին բաժանել:
Միասին աղոթելու, միմյանց զորավիգ
լինելու շունչն ու ջերմությունն էր տիրում
Թբիլիսիի
Սբ.Էջմիածին
հինավուրց
Եկեղեցում:
Արարողության
վերջում
հայերեն
և
վրացերեն
ընթերցվեց
Պողոս
առաքյալի Առաջին թուղթը՝ ուղղված
կորնթացիներին (Գլուխ Առաջին, 1-17):
Էկումենիկ աղոթքին ներկա էին
Վրաստանի հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով
պետական նախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին, Վրաստանի ժողովրդական
պաշտպանի
(օմբուդսմենի)
գրասենյակի
հանդուրժողականության
կենտրոնի տնօրեն Բեքա Մինդիաշվիլին,
Վրաստանում ԱՄՆ-ի արտակարգ և
լիազոր դեսպան Ռիչարդ Նորլանդը,
Վրաստանում Գերմանիայի Դաշնության
արտակարգ և լիազոր դեսպան Օրտվիգ
Հեննիգը, Վրաստանում Լեհաստանի
արտակարգ և լիազոր դեսպան Անդրեյ
Չիեսկովսկին,
Անդրկովկասյան
երկրներում Հռոմի Պապի ներկայացուցիչ
Մարեկ
Սոլչինսկին,
Վրաստանում
ՀՀ փոխդեսպան Վահագն Աֆյանը,
խորհրդական Լևոն Թորգոմյանը և
ուրիշներ:
Էկումենիկ աղոթքն ավարտվեց չորս
եպիսկոպոսների օրհնությամբ:
Վիրահայոց Թեմի մամլո դիվան

Սիրուշոն՝ World Music
Awards-ի նոմինանտ

համար: Ծրագրի շրջանակներում երիտասարդներին տրամադրվում էր տրանսպորտ՝ Կզլքիլիսա հասնելու համար:
Յուրաքանչյուր արհեստից պարապմունքները շարունակվում էին 1,5
ամիս, որից հետո կազմվում էր նոր խումբ:
Ամեն խմբում ընդգրկվում էր 7-10 երիտասարդ: Այս ծրագիրը մեկամյա էր:
Հունվարի 27-ին Վիրահայոց թեմի
«Հայարտուն» կենտրոնում կայացավ
նախագծի
հանդիսավոր
փակումը:
«Գալուստ
Գյուլբենկյան»
սրահում
կազմակերպվեց
դասընթացներն
ավարտած 60 բարձր դասարանցիների
պատրաստած աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք:
Առանձնակի
հետաքրքրություն առաջացրեցին Անի Մեհրաբյանի, Անուշիկ Սարգսյանի, Նարեկ
Տեր-Բալյանի և այլ մասնակիցների աշխատանքները: Ծալկայից ժամանած
պատանիները ստացան «Բարի Սամարացի» կազմակերպության նվերները:
Շնորհանդեսն ավարտվեց ավանդական
հայկական շուրջպարով:
Ծալկայից ժամանած երիտասարդներն
այցելեցին Թբիլիսիի տեսարժան վայրեր:
«Օգնենք գյուղական դպրոցների բարձր
դասարանցիներին»
կարգախոսով
նախագծի
նպատակը
շարունակականությունը ապահովելն է:

Վիեննայում 28-ամյա տաղանդավոր
ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանն արժանացել է հեղինակավոր միջազգային
մրցանակի՝ 2014 թվականի «Credit Suisse
Young Artist Award»-ին: Ժյուրին իր
որոշումը հայտնել է 2014թ. հունվարի 18ին:
Ջութակահարին
տրվեց
75000
շվեյցարական ֆրանկ (82000 դոլար) և
այս տարվա Լյուցեռնի փառատոնում
վենեսուելացի հայտնի դիրիժոր և
ջութակաhար Գուստավո Դուդամելի և
Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի
հետ մենահամերգով հանդես գալու հնարավորություն:
Այս մրցանակը տրվում է երկու
տարին մեկ տաղանդավոր երիտասարդ
երաժիշտներին՝ հնարավորություն տալով նրանց ներկայանալու միջազգային
հանրության ավելի լայն շրջանակներին:
Նախկինում Սերգեյն արդեն արժանացել էր Սիբելիուսի և Թագուհի Էլիզաբեթի հեղինակավոր մրցանակներին՝
դառնալով մրցանակապաշխության ամենաերիտասարդ հաղթողը։ Նա ստացել է
Ստրադիվարիուսի 1704 թ.-ին ստեղծված
ջութակը, որը տրվում է հաղթողին 4
տարի ժամկետով:
Ներկայումս Սերգեյ Խաչատրյանը
նվագում է 1740թ.-ի Ջ. Գվառներիի
«Իզայի» ջութակը, որը նրան տրամադրել
է ճապոնական երաժշտական «Nippon»
հիմնադրամը:
Անվանի ջութակահարը հաճախ է
այցելում հայրենիք, բայց, կարճ ժամանակով: Սերգեյը տարբեր երկրներում
ներկայացնում է նաև հայկական երաժշտություն՝
Կոմիտաս, Խաչատրյան,
Բաբաջանյան:
Մենք սրտանց շնորհավորում ենք մեր
հայրենակցին և մաղթում ենք նրանոր
հաջողություններ ու մրցանակներ երաժշտական ասպարեզում:

Ապրիլին կկայանա ամենամյա համաշխարհային երաժշտական մրցանակաբաշխությունը՝ World Music Awards,
որին մասնակցում են աշխարհի լավագույն արտիստները բոլոր աշխարհամասերից՝ Ամերիկա, Եվրոպա, Ասիա,
Աֆրիկա, Օվկիանիա: Այս տարի նոմինանտների շարքում ընդգրկված է նաև
Սիրուշոն, որպես եվրոպական արտիստ:
Սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանից
ներկայացուցիչ է ներգրավված այս համաշխարհային մրցանակաբաշխությանը:
Սիրուշոն ներկայացված է երեք անվանակարգերում՝
Լավագույն երգչուհի
Լավագույն երգ (PreGomesh)
Լավագույն տեսահոլովակ (PreGomesh)
«Երգչուհի Սիրուշոյի՝ որպես Եվրոպացի արտիստ, ապրիլին կայանալիք
համաշխարհային երաժշտական World
Music Awards մրցանակաբաշխությանը
երեք անվանակարգերում ներկայացված
լինելը ոչ միայն նրա, այլեւ հայերի
ու Հայաստանի համար համար մեծ
հաջողություն է», - Ասվում է Սիրուշոյի
ֆեյսբուքյան էջում:
«Լավագույն
երգչուհի»
անվանակարգում ներկայացված են հանրահայտ
երգչուհիներ Ադելը, Ավրիլ Լավինը,
Ալիսիա Խիզը, Բրիթնի Սպիրսը, Շերը,
Քրիստինա Ագիլերան եւ ուրիշներ: «Լավագույն երգ» անվանակարգում ներկայացված են Մարայա Քերիի «Almost
here», Լեդի Գագայի «Applause» եւ այլ
հանրահայտ կատարումներ: Ռիհաննայի
«Diamonds», Լորինի «Euphoria», Էնրիկե
Իգլեսիասի «Finally found you» տեսահոլովակները ներկայացված են «Լավագույն
տեսահոլովակ» անվանակարգում:
«Արձագանք»-ը մաղթում է Սիրուշոին
հաջողություններ
եւ
հաղթանակներ
հետագա
մրցանակաբաշխման
ժամանակ: Ցանկացողները կարող են
քվեարկել Սիրուշոյի օգտին այցելելով
World Music Awards պաշտոնական կայք՝
worldmusicawards.com
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ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
պատվիրակությունը այցելեց Թբիլիսիի հայոց եկեղեցի

Ուխտագնացություն դեպի
հայկական միջնադարյան
վանքերը, որոնք գտնվում են
Հայաստանի Հանրապետության
Լոռվա մարզում

Վրաստանի կրթության և գիտության
նախարարի հրավերով պաշտոնական
այցով Թբիլիսիում գտնվող ՀՀ կրթության և
գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի
գլխավորած պատվիրակությունը, փետրվարի 1-ին այցելեց Վիրահայոց թեմի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի, որտեղ
նրանց դիմավորեցին Թեմի առաջնորդ
Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս
Միրզախանյանը, Վրաստանի խորհրդարանի անդամ Ռուսլան Պողոսյանը, հոգևոր դասը, թեմի բաժինների պատասխանատուները, թբիլիսահայ հասարակական
կազմակերպությունների ղեկավարներն
ու
համայնքի
ներկայացուցիչները:
Պատվիրակության կազմում էին ՀՀ
ԿԳՆ Ազգային ինստիտուտի տնօրեն
Նորայր Ղուկասյանը, ՀՀ ԿԳՆ հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության պետ Արթուր
Բաղդասարյանը, ՀՀ ԿԳՆ Սփյուռքի
բաժնի պետ Նունե Վարդանյանը և Խ.
Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալասարանի ռեկտոր
Ռուբեն Միրզախանյանը: Այցելուների

ԵԱՀԿ շվեյցարական
նախագահության
առաջնահերթությունները
(սկիզբը՝ էջ 6)

Շվեյցարիայի չեզոքությունն օգնեց
կառուցել վստահելի հարաբերություններ
ԵԱՀԿ բոլոր անդամ երկրների հետ:
Նրա համեմատաբար փոքր չափերը քիչ
կասկածներ են հարուցում այն առումով,
որ նա հետևում է գաղտնի օրակարգի: Այն
փաստը, որ նա չի հանդիսանում ոչ մի
տնտեսական կամ ռազմական միության
անդամ, վստահություն է առաջացնում
նրա նկատմամբ և օրինականացնում
է նրա ինքնուրույն դիրքը ԵԱՀԿ-ն
գլխավորելիս:
Շվեյցարական Արտաքին գործերի
դաշնային դեպարտամենտի աշխատանքի գլխավոր ուղղությունը խաղաղության
հաստատումն ու պահպանումն է:
Նախարարության
գործունեության
առաջնահերթ տարածաշրջաններն են
Բալկանները, Կովկասը և Կենտրոնական
Ասիան:
Հիշեցնում ենք, որ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունն
(ԵԱՀԿ)
աշխարհում
ամենախոշոր
տարածաշրջանային
կազմակերպությունն է, որն զբաղվում է
անվտանգության հարցերով և որի կազմի մեջ մտնում են 57 պետություններ:
Այն հիմնադրվել է 1975թ. օգոստոսի
1-ին որպես ճգնաժամային իրավիճակների կանխարգելման և կանխման,
գոյություն ունեցող կոնֆլիկտների կարգավորման, ինչպես նաև Եվրոպայում
հետկոնֆլիկտային
վերականգնման
գլխավոր գործիք:
Գեորգի Թումասյան

շրջանում էր Վրաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Հովհաննես
Մանուկյանը:
Նրանք հյուրընկալվեցին Վիրահայոց
թեմի «Հայարտուն» կենտրոնում: Թեմի
կրթական բաժնի պատասխանատու Եվգենյա Մարկոսյանը, ներկայացնելով
«Սուրբ Մովսես Խորենացի» նախակրթարանը, կարևորեց մանուկների հայեցի
դաստիարակությունը և մանուկներին
հայոց դպրոց ուղղորդելու նպատակը:
Փոքրիկները հյուրերին դիմավորեցին ՀՀ
պետական օրհներգի կատարմամբ:
ՀՀ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը
և
պատվիրակության
անդամները
եղան Կենտրոնի Սբ. Գրիգոր Նարեկացու անվան շաբաթօրյա դպրոցում,
զրուցեցին ուսուցչուհի Թամարա Գաբոյանի հետ: Հետաքրքվեցին օտարալեզու դպրոցներից այստեղ հայերեն
սովորողների ձեռքբերումներով:
Այնուհետև հյուրերը ներկա գտնվեցին
«Հայարտուն» կենտրոնի Գ.Գյուլբենկյան
սրահում Գևորգ սարկավագ Անտոնյանի
կողմից տարվող հայագիտության դա-

սին և զրուցեցին սովորողների հետաքրքրությունների շուրջ:
ՀՀ կրթության բնագավառի ներկայացուցիչները մոմեր վառեցին Թբիլիսիի
հինավուրց Սբ. Էջմիածին եկեղեցում:
Հանդիպումը շարունակվեց կլոր սեղանի շուրջ, որտեղ շոշափվեցին թբիլիսահայ համայնքի հայալեզու դպրոցների,
հայեցի
դաստիարակության,
աշակերտության թվաքանակի նվազման,
հայ ժողովրդի պատմություն առարկայի
դասավանդման և այլ հարցեր: Նախարար
Արմեն
Աշոտյանը
խոսեց
Վրաստանի իշխանությունների հետ
ունեցած հանդիպումների մասին, որտեղ
քննարկվել են հայ-վրացական երկկողմ
կրթական ծրագրեր իրականացնելու,
համատեղ
միջազգային
ծրագրերին
մասնակցելու
հնարավորությունների
հարցերը:
ՀՀ հյուրերը այցելեցին Հայ գրողների և
հասարակական գործիչների Խոջիվանքի
պանթեոն և ծաղիկներ դրեցին ազգի
պանծալի զավակների շիրիմներին:
Վիրահայոց թեմի մամլո դիվան

Վիրահայոց
թեմին
կից
«Հայարտուն» կենտրոնը 2014թ. մայիսի 4-ին
կազմակերպում է ուխտագնացություն
դեպի Ախթալայի, Հաղբաթի, Սանահինի
և Օձուն հայկական միջնադարյան
վանքերը, որոնք գտնվում են Հայաստանի
Հանրապետության Լոռվա մարզում:
Արժեքը՝ 45 լարի, ներառյալ ճանապարհածախսը և Հայարտան վերնաշապիկը (Եթե ունեք Հայարտան վերնաշապիկ, ապա արժեքը 35 լարի է:):
Մեկնումը՝ մայիսի 4-ին, առավոտյան
ժամը 7-ին, վերադարձը՝ մայիսի 4-ին,
նախատեսված է երեկոյան ժամը 8-ը:
Գրանցման համար
- զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 2546411,
- գրել Հայարտան ֆեյսբուքյան էջին
www.facebook.com/officialhayartun,
- կամ գրել հետևյալ հասցեով՝
hayartun@armenianchurch.ge

Աշխարհի կրոնների ակումբ
Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի
«Արևելյան
Կովկասի
քաղաքական
երկխոսություն»
տարածաշրջանային
ծրագիրը և Խաղաղության, ժողովրդավարության և զարգացման Կովկասյան
ինստիտուտը արդեն երրորդ անգամ
ներկայացնում են «Աշխարհի կրոնների
ակումբ» նախագիծը:
Դասընթացի մասնակիցները հինգ
ամսվա ընթացքում հնարավորություն
կունենան ծանոթանալ աշխարհի ամենատարածված կրոնների (քրիստոնեություն,
հուդաիզմ, իսլամ, հինդուիզմ, բուդդայականություն և այլն) հիմնական էությանը և
պատմությանը, կմասնակցեն համապատասխան բաժնի մասնագետների վարած
դասախոսություններին և կհանդիպեն
այս կամ այն դավանանքի ներկայացուցիչների հետ: Ակումբի անդամները
նաև կլսեն դասախոսություններ քաղաքական և հասարակական գիտությունների,
կրոնի հետ կապված հրատապ հարցերի
մասին, կմասնակցեն ակումբի կողմից
կազմակերպված
բանավեճերին:
Դասընթացի մեջ մտնում են նաև.
Վրաստանում գոյություն ունեցող կրոնական հուշարձանների և կենտրոնների
ուսումնասիրություն, էսսեների մրցույթ՝
կրոնի թեմայով, կինոնկարների ցուցադրում: Դասընթացները սկսվում են
մարտի 12-ից, ամեն չորեքշաբթի, ժամը
16:00-18:00-ին: Դասընթացն անվճար է:
Լրիվ դասընթացն ավարտելուց հետո
տրվում է հավաստագիր: Հայտ կարող
են ներկայացնել 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները: Դիմումների ընդունման
վերջնական ժամկետը փետրվարի 16-ն
է: Հայտ ներկայացնելու համար դիմեք.
cipdd.kas@gmail.com:

Արձագանք թերթ

Փետրվարի 17, 18 և 19-ին Ազատ
համալսարանի Ասիայի և Աֆրիկայի
ինստիտուտը անցկացնում է ամենամյա
ձմեռային դպրոց: Այս տարի Ձմեռային
դպրոցի թեման Մշակույթների բախումն
է - Pro Mundi Beneficio (Խաղաղության
անունով): Մասնակիցները հնարավորություն կունենան նոր գիտելիքներ ձեռք
բերել մշակութային և քաղաքական տարբեր թեմաների շուրջ:
Ձմեռային դպրոցը ներկայացնում է
ինտենսիվ եռօրյա ծրագիր, որը նախատեսված է բակալավրիատի ուսանողների
համար: Ծրագրին մասնակցում են Ազատ
համալսարանի պրոֆեսորները և Փոքրամասնությունների հարցով Եվրոպական կենտրոնի աշխատակիցները: Ձմեռային դպրոցի ընթացքում ուսանողները
կմասնակցեն դասախոսություն-բանավեճերի և խմբային աշխատանքների:
Ձմեռային դպրոցը անցկացվում է
փետրվարի 17, 18 և 19-ին, Բազալեթի
ուսումնական կենտրոնում:
Ծրագրին մասնակցելու արժեքը կազմում է. 80 լարի ցանկացած ուսումնական
հաստատության ուսանողների համար:
Նշված գումարի մեջ են մտնում
ուսումնական կենտրոնում գտնվելը,
սնվելը և ճանապարհային ծախսերը, ինչպես նաև բոլոր ուսումնական նյութերը:
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար
մինչև փետրվարի 10-ը դիմել Գիորգի
Թումասյանին՝
george.tumasyan@gmail.
com էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել 558 503550 հեռախոսահամարին:

Արմազի փողոց №18
0103 Թբիլիսի, Վրաստան
Հեռախոս: +995 597 313313
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
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0103 თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 597 313313
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იბეჭდება პროექტ «პოლიტიკური
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ფარგლებში
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