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ARMYNIA

Հարգելի ընթերցո՛ղ,

Այս տարի  լրանում է Հայոց ցեղասպանության 98 տարին: Ապրիլի 23, 24-ին, աշխարհասփյուռ հայեր
այս օրերին համախմբվում են մեկ գաղափարի շուրջ` հարգել, անթաղ եւ անշիրիմ  մնացած մեկ ու
կես միլիոն նահատակների հիշատակը: Հայաստանում այսօր համարվում է ոչ աշխատանքային օր,
իսկ հայաշատ համայնքներում այս օրը համարվում է սուգի օր եւ ո՛չ իսկ ուրախ հավաքական
խնճույքների օր: Այս տարի, Հունգարիայի հայկական ինքնավարությունը Ապրիլի 20-ին, Սեգեդ
քաղաքի գլխավոր` Դոմ հրապարկում, կազմակերպում է Խաչքար-հուշակոթողի բացման
արարողություն` ի հիշատակ Հայոց ցեղասպանության բյուր նահատակների հիշատակին: Ցանկալի
է մեր հայրենակիցների կողմից այս իրադարձության մասնակցությունը:
Ինչպես նաեւ մեր բարեմաղթանքներն ենք հղում Սբ.Հարության տոնին կապակցությամբ Քրիստոս
հարյավ ի մեռելոց. Օրհնյալ է Հարությունն Քրիստոսի: 
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14 «ՖԻԼՄԵՐ ԱՄԲՈՂՋ ԳԻՇԵՐ»

16 ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿ ՆՎԻՐՎԱԾ
100-ԱՄՅԱԿԻՆ

16 Էրդողանը և Դեմոկրատիան

17 Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՏԻԿԻՆ ՍԻԼՎԱ
ԱՎԱՆՆԵՍՅԱՆԻՆ

19 25  ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ

20 ՍՈՒՐԲ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՃԱՐ

22 Բուն Բարեկենդան

22 Սերգեյ Խաչատրյանի համերգը
Բուդապեշտում

23 «ՎԻԶԱ» ռոք խմբը Հունգարիայում

4 ՀԱՅԵՐԸ ԿԱՐՊԱՏՅԱՆ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

5-6 ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ ԵՎ ՀՈՒՆԳԱՐԻԱՆ
ԵՎՐՈԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

7 ՄԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ.

8 Գուրգեն Մարգարյանի հիշատակին

9 ԼԱԶԱՐ ԻՄՈԼԱ

9 ՀԱՅ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

10 ԽԱՉՔԱՐ ՍԵԳԵԴ ՔԱՂԱՔՈՒՄ

11 ԱՎԱԳ ՇԱԲԱԹ



–Ինչպես գիտենք հայկական արմատներ չունեք,
սակայն Ձեր մասնագիտությունն ինքնին խոր
կապ է ստեղծում Ձեր և հայերի միջև: Իսկ
ինչպե՞ս ստեղծվեց կապը հենց Հունգարիայի
հայության հետ:

–Հայերը դարեր շարունակ շատ կարևոր դեր են
կատարել արևելյան Եվրոպայում:
Հետաքրքրական է, որ բերելով իրենց մշակույթը
կարողացան արագ ինտեգրվել այս միջավայրին:
Թե՛մշակութային, թե՛ տնտեսական և թե՛
պատմական տեսանկյունից լուրջ ազդեցություն
ունեցան Հունգարիայի վրա:
Ավելի քան տասը տարի առաջ կազմակերպած
ցուցահանդեսի ժամանակ հասկացա, որ
Հունգարիայի հայության համար
Տրանսիլվանիայում եղած ժառանգությունը ոչ
միայն գանձ է, այլ նույնիսկ որոշ պատմական
իրադարձությունների սկզբնաղբյուր:
Հետազոտության ժամանակ պարզ դարձավ, որ
այնպիսի արժեքավոր իրեր և ձեռագրեր կան,
որոնք բառիս բուն իմաստով պահվում են

նկուղներում և կարիք կա շտապ փրկելու,
այլապես կարող են անհետ կորչել՝ տանելով
իրենց պատմությունը:
Այս արժեքների մի մասը վերահսկվում է մի
տարեց կնոջ կողմից, իսկ մի այլ
հատված՝գտնվում էր քահանայի մոտ, ում մի
ժամանակ թալանել էին:
Իսկ թե ինչպես սկսեցի հայերի հետ կապված
հետազոտություններն, ասեմ, որ սկսեցի
Տրանսիլվանիայի Էրժիբեթ քաղաքի
գրադարանից և շարունակեցի միչև Վատիկանի
գրադարան: Հետագայում ՀՀ
գիտահետազոտական ակադեմիայի կողմից
հովանավորություն ստանալով շարունակեցի
աշխատանքներս նաև Երևանում,  այնուհետև
Գերմանիայի Հալլե քաղաքում: 
Աշխատանքները շարունակում եմ Լիպչե
քաղաքում «Հայերն արևելյան Եվրոպայում»
նախագծի շրջանակներում, ինչպես 
նաև զուգահեռաբար դասավանդում եմ 
Պազման Պետերի անվան Կաթոլիկ
համալսարանում:

–Այժմ միջազգային կոնֆերենցիա եք
կազմակերպում:  Մի քիչ կմանրամասնե՞ք:

–Այո՛, Սեչենյի անվան գրադարանի և Լիպչեի
համալսարանի հովանավորությամբ
կազմակերպում ենք միջազգային
գիտահետազոտական կոնֆերենցիա տասնյոթ
դասախոսություններով: Սրա հետ
զուգահեռաբար կազմակերպում ենք
ցուցահանդես Բուդապեշտի պատմության
թանգարանում «Հայերի մշակույթը Կարպատյան
տարածաշրջանում» խորագրով: 

Արթին Դիրամերյան
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ՀԱՅԵՐԸ  ԿԱՐՊԱՏՅԱՆ 
ՏԱՐԱԾԱՇՋԱՆՈՒՄ

2013թ. Ապրիլի  5-ին և 6 ին Բուդապեշտի Սեչենյի անվան գրադարանում տեղի է ունենալու
հայագիտության միջազգային կոնֆերանս և ցուցահանդես՝  նվիրված հայ տպագրության 500-
ամյակին, որը կազմակերպում է հայագետ Դոկտ. Կովաչ Բալինտը: Կովաչ Բալինտն ավարտել է
Պազման Պետերի անվան Կաթոլիկ համալսարանի պատմության ֆակուլտետը: Իր իսկ խոսքերով
Աստծո կամքն էր, որ ինքը փոխեց իր ուղղությունը դեպի հայագիտություն և դարձավ ճանաչված
գիտնական: Ձեզ ենք ներկայացնում նրա հարցազրույցը  «Դիասպորա 21» ամսագրի գլխավոր
խմբագիր Արթին Դիրամերյանի հետ:



–Պրն. Սարգսյա՛ն, այժմ, երբ Հայաստանը
Եվրոդատարան է դիմել և գործին ընթացք տվել,
ի՞նչ կարող է անել Հունգարիայի հայկական
ինքնավարությունը:

–Նախ նշեմ, որ ուրախ եմ, որ ՀՀ
Արդարադատության նախարարի տեղակալի
Եվրոդատարան դիմելու հայտարարությունն
օդում չմնաց և գործի վերածվեց: Մենք
պատրաստակամ ենք Հայաստանին օգնել մեր
ունեցած տեղեկություններով ինչպես նաև կարող
ենք հանդես գալ որպես վկա, քանի
որ սպանությունից կես ժամ անց արդեն դեպքի
վայրում էինք և լիովին տիրապետում
ենք գործին: Մենք արդեն քայլեր ենք
ձեռնարկում. հետաքննություն ենք սկսել, թե այդ

օրենքները կոնկրետ
ինչ կետերով են
խախտվել և այժմ մեզ
համար ավելի քան
պարզ է, որ սա քաղաքական որոշում էր: Կարող
ենք ասել, որ այս ամենի միակ
պատասխանատուն անձնապես Հունգարիայի
վարչապետն է:

–Այսի՞նքն ինչից ելնելով, կարո՞ղ եք մի փոքր
մանրամասնել:

–Մենք տեսել ենք այնպիսի փաստաթղթեր,
որոնք փաստում են, որ Հունգարիայի
վարչապետն, արտահանձնման որոշումը
կայացնելիս ոչ թե ուղղորդվել է օրենքով, այլ
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ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ ԵՎ ՀՈՒՆԳԱՐԻԱՆ
ԵՎՐՈԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

Մարտի 7-ին սպա Գուրգեն Մարգարյանի իրավահաջորդները և մահափորձի ենթարկված Հայկ
Մուկուչյանի ներկայացուցիչները Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան անհատական
բողոք են ներկայացրել Ադրբեջանի և Հունգարիայի դեմ: Ըստ ՀՀ Արդարադատության նախարարի
տեղակալ Ռուբեն Մելքոնյանի՝ Հայաստանը վարույթին միանալու է որպես 3-րդ կողմ՝ Մարդու
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության Կոնվենցիայի պահանջներին
համապատասխան:
Այս առիթով Ձեզ ենք ներկայացնում Հունգարիայի հայկական ինքնավարության նախագահ Դոկտ.
Սևան Սարգսյանի հարցազրույցը:
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սեփական ցանկությամբ և որոշմամբ՝ առանց
հաշվի առնելու Արդարադատության և
Արտաքին գործերի նախարարության կարծիքն
ու որոշումը, և հենց սա արդեն նրա՝
պատասխանատու լինելու ապացույց է:

–Արդյո՞ք նշված փաստաթղթերը ձեզ մոտ են, և
ինչպե՞ս եք պատրաստվում օգտագործել դրանք:

–Այդ փաստաթղթերը մենք տեսել ենք, սակայն
չունենք մեր ձեռքում: ՀՀ-ից էլ խնդրեցին մեր
օգնությունը որ ձեռք բերենք, որպեսզի այդ
փաստաթղթերն իրենց տանք, սակայն մենք
բացատրեցինք, որ եթե ՀՀ կառավարությունն
օրինական կերպով դատական գործ հարուցի
կամ Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների
պաշտպանին դիմի, այս պարագայում
Հունգարիայի արդարադատության
նախարարությունը պարտավոր է Ռամիլ
Սաֆարովի գործի հետ կապված բոլոր
փաստաթղթերը ներկայացնել դատարան:
Այսինքն՝ այժմ, երբ դատական գործն ընթացքի
մեջ է, փաստաթղթերը կարող են հասանելի
լինել:

–Իսկ ո՞րն է Հունգարիայի կառավարության
դիրքորոշումը:

–Եթե կառավարությունը չփոխվի, հնարավոր է,
որ ոչ մի նոր մոտեցում չտեսնենք, քանի որ
նրանք մինչ այժմ էլ չեն ընդունում սխալները և
կարծում են, որ ճիշտ են և, ինչն ամենացավալին
է,  Հայաստանին են մեղավադրում, որ այդպիսի
աղմուկ բարձրացրեց և խզեց դիվանագիտական
կապերը: Հունգարիայի ներկայիս
կառավարությունը կարծում է, որ Հայաստանը
պետք է առաջին քայլն ինքն անի նոր կապեր
հաստատելու համար և արդարանում է ասելով,
թե իրենք մեղավոր չեն, Ադրբեջանն է իրենց
խաբել, բայց ստի այս լաբիրինթում տարօրինակն
այն է, որ սովորաբար խաբված պետությունը
խզում է բոլոր կապերը և ոչ թե Ադրբեջանի ու
Հունգարիայի նման էլ ավելի ամրապնդում:
Արդյունքում Հունգարիայի կառավարությունը
Ադրբեջանին և Թուրքիային ցույց էր տալիս, որ
վերջիններիս հետ լավ հարաբերություններ
ունենալու համար, կարող են նման քայլերի
դիմել: Ի՞նչ կարող ենք սպասել մի
կառավարությունից, որտեղ հենց վարչապետն է
պատասխանատու տեղի ունեցածի համար և
անգամ վերջերս Էրդողանի հետ Բուդապեշտում
տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ
հայտարարել է, որ նա վերջին տասնամյակի
ամենահզոր իշխանություն ունեցող
քաղաքական գործիչն է ողջ Եվրոպայում:

–Արդյո՞ք սա չի փաստում այն, որ Հունգարիան
պատրաստ էր զոհել Հայաստանին, Թուրքիայի և
Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները
լավացնելու համար:

–Պետք է չմոռանանք, որ որպես այդպիսին
Հայաստանի և Հունգարիայի միջև ամուր կապեր
չեն էլ եղել, և Հունգարիայի կառավարությունը
մեծ հաշվով ոչինչ չկորցրեց:
Հունգարիայի հայկական ինքնավարությունը
2000թ.-ից որքան էլ ջանքեր է թափել
Հունգարիայում Հայաստանի Դեսպանություն
բացելու և սրանով իսկ հարաբերությունները
խորացնելու համար, Հայաստանի
Հանրապետությունն այդ հնարավորությունը չի
տվել: Արդյունքում Հունգարիայի համար
Հայաստանն ինչպես օվկիանոսի հակառակ
կողմում գտնվող և տնտեսապես որևէ
կարևորություն չներկայացնող պետություն էր:
Ասեմ նաև, որ Հայաստանը Հունգարիայի համար
այդքան կարևոր չէ, սակայն Հունգարիայի
կառավարությունը վախենում է տարբեր
երկրներում հայկական լոբբիից, որը կարող է լուրջ
ճնշում գործադրել: Հունգարիայի նման
պետությանը, որ առանձնապես շատ տեղեկացված
չէ Հայաստանից, Ադրբեջանի կողմից հեշտ էր թյուր
տեղեկություններով շեղվել, իբրև հայերը ոչինչ չեն
կարող անել, սակայն նրանք շատ զարմացան, երբ
ողջ հայությունը ոտքի կանգնեց, Ամերիկայից
զանգեր ստացան և այս ժամանակ նրանք
համոզվեցին, որ հայերն այնպիսին չեն, ինչպես
Ադրբեջանն էր ներկայացրել: Մենք ճանաչում ենք և
գիտենք մեր վաղեմի թշնամի Ադրբեջանի
քաղաքականությունը, սակայն այժմ ձեռք բերեցինք
նորին՝ ի դեմս Հունգարիայի կառավարության:

Արև Լալայան



ARMYNIA 7

ՄԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ.

1993 թ. ապրիլին Քարվաճառի
ազատագրման օրերին գյուղում մնացել
էին հարյուրավոր խաղաղ ադրբեջանցի
բնակիչներ՝ հիմնականում ծերեր,
երեխաներ և կանայք: Տղամարդիկ և
զինվորականները գյուղից փախել էին՝
անզեն մարդկանց թողնելով անօգնական
վիճակում: Մենք մոտեցանք դռան շեմին
նստած կանանց, և ես՝ Ս. Հացպանյանս,
թուրքերենով բարևեցի նրանց: Ութսունն
անց մի տարեց կին արհամարանքով
նայեց վրաս ու ասաց.
-ինչո՞ւ եք այսքան ուշացել: Հայերը շուտով
քաղաք են մտնելու:
Մերոնք ասացին, թե գնանք ձեզ համար
ուղղաթիռ ուղարկենք: Նրանք գնացին ու
մեզ թողեցին այստեղ. տղամարդիկ
փախան՝ կանանց թողնելով անտեր:
Ես հասկացա ամեն ինչ. ադրբենջանցի տատիկը
կարծում էր, թե մենք իր ազգակիցներն ենք: 
-Հայերն արդեն այստեղ են,- ասացի ես: 
Ռազմագերիների հարցերով պատասխանատուն
ես էի: Բոլորին հրահանգել էի հարգալից լինել
խաղաղ բնակիչների հետ: Մենք հավաքեցինք
նրանց, տեղավորեցինք գյուղի երկու շենքերում:
Ես անձամբ զրուցեցի նրանց հետ և բացատրեցի,
որ իրենց կյանքն ու պատիվը պաշտպանված է,
մեր կռիվը մեր դեմ զենք վերցնող թշնամու հետ է
այլ ոչ թե խաղաղ բնակչության, որ, ի
տարբերություն ադրբենջանցի զինվորի, մենք
զենք չենք բարձրացնում անզեն մարդու վրա,
չենք խոշտանգում, չենք վիրավորում մարդկային
արժանապատվությունը, և դուք   որոշ 
ժամանակ անց անվնաս ճանապարհելու ենք
մոտակա քաղաք` Կիրովաբադ: 
Սկզբում իհարկե չհավատացին, քանի որ շատ
էին վախենում: Մենք գնացինք մոտակա գյուղեր,
բոլորին հավաքեցինք Քարվաճառում: Գյուղերից

մեկում հանդիպեցինք մի զարհուրելի
տեսարանի. վիրավոր կինը խնամում էր մի
մահամարձ աղջկա: Աղջիկը լրիվ արյունաքամ
վիճակում էր: Սկզբում ինձ թվաց մերոնք են
վիրավորել, շատ բարկացա, մի քիչ հետո կինը
փարատեց կասկածներս. պարզվեց ամուսինն է
գնդակահարել կնոջն ու աղջկան, որ հանկարծ
հայերի ձեռքը չընկնեն, իսկ ինքը փախել է: Մենք
անմիջապես ուղղաթիռ կանչեցինք և
վիրավորներին տեղափոխեցինք Վարդենիս: Մեր
բժիշկները երկուսի կյանքն էլ փրկել էին: Այս
բոլորը տեղի ունեցավ ռազմագերիների աչքի
առաջ, ովքեր ապշել էին: Նրանց մեջ կար մի կին՝
81-ամյա Շեյխա խանումը, ում հանդեպ բոլորն
ակնածանք ունեին, նա բանաստեղծ էր, աշուղ,
բանասաց: Սուր միտք ուներ, ճարտար լեզու և
բնատուր փիլիսոփա էր: Ես սիրում էի զրուցել
նրա հետ: Նա ասում էր, որ այս կռիվը մեր երկու
ժողովուրդների կռիվը չէ,  իրենք սիրում են
հայերին, բոլորն էլ գիտեն, որ դա հայերի երկիրն

Առեղծվածային այս լուսանկարը դեռ շատ տարիներ պատմելու և սովորեցնելու բան կունենա: 
Մի բան պետք է հասկանան մեր վաղեմի թշնամիները, որ հայ մարդու մեջ, նույնիսկ ամենավայրագ
իրավիճակում էլ գտնվելիս, միշտ իշխում է մարդկային հոգին:  
Ադրբեջանցի մտավորական Աքրամ Այլիսլին, փորձում է հստակ ներկայացնել իր ժողովրդին
Ադրբեջանում տիրող մենիշխանությունը և այն, որ իրենց ազգին վայել չէ հարևան պետությանը
համարել դարավոր թշնամի, իսկ մարդասպան ոճրագործին` ազգային հերոս դարձնել : 

Այս լուսանկարի պատմության մասին պատմում է Սարգիս Հացպանյանը:



է, ամեն տեղ հայկական գերզմաններ են,
խաչերով զարդարված քարեր, ամենուր
հայկական մշակույթի հետքեր կան: 
Այդ նույն օրերին ադրբենջանցիներն աշխարհով
մեկ լուրեր էին տարածում, որ Քարվաճառում
սպանդ է, հայերը մորթում և խոշտանգում են
խաղաղ բնակչությանը: 
Քարվաճառ Ֆրանսիայից ժամանեցին
լրագրողներ, ինչպես նաև երկու հայ
լուսանկարիչներ: Նրանք խոսեցին, զրուցեցին,
տեսագրեցին ադրբեջանցիներին. խոսեց նաև
Շեյխա խանումը: Նա ասաց, որ հայերն իր
ազգակիցներից ավելի ջերմ են: Իր տղաները
փախել, գնացել են` իրեն թողնելով
անպաշտպան, իսկ հայ տղաներն այնքան
հոգատար են իրենց նկատմամբ, որ  շատ
կուզենար այդպիսի տղաներ ունենալ`
մատնացույց անելով մեզ ապա, լաց լինելով
ասաց, որ իր որդին Քարվաճառի
ոստիկանապետն է, բայց փախավ: 
Այս ողջ զրույցի ընթացքում լուսանկարիչ Զավեն
Խաչիկյանը լուսանկարում էր մեզ:
Ֆրանսիայի «Libration» թերթը հրապարակում է
լուսանկարը և գրում.- «Ադրբեջանցի տատիկը
ֆրանսիայից եկած կամավոր հային ավելի շատ է
սիրում, քան իր հարազատ տղային»: Հոդվածում
ներկայացնում է, ադրբեջանցի ռազմագերիների
խոսքը՝ հայերի բարյացակամ և մարդկային
վերաբերմունքի մասին: 
Մեկ օր անց թուրքական «Milliyet» թերթը նույն
լուսանկարի տակ գրում է իբրև Ադրբեջանցի
տատիկն իր թոռանը համբուրում է և ասում
(այսինքն ինձ), թե գնա՛ քո մորթված և
անարգված հարազատների վրեժը լուծի
հայերից: Ողջ հոդվածը նվիրված է լինում նրան,

որ հայերը Քարվաճառում տասնյակ
հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են սպանում: 
Օրեր անց այս երկու թերթերը, որպես թուրքերի
ստախոսության ու զրպարտանքի ցայտուն
օրինակ, Եվրոխորհուրդ են ուղարկվում:
Հետագայում Շեյխա խանումը, չնայած բոլոր
զգուշացումներին և սպառնալիքներին,
արտասահմանցի լրագրողներին պատմել է
ճշմարտությունը, որ հայերը Քարվաճառում
իրենց ավելի լավ էին վերաբերվել, քան
ադրբենջանցիները Կիրովաբադում:
Պատերազմից տարիներ անց Ֆրանսիայի
օդանավակայանում տեսա ցուցապաստառի վրա
փակցված իմ մեծ լուսանկարը, հետաքրքրվեցի և
իմացա, որ միջազգային կարմիր խաչն այս
լուսանակարը ճանաչել է մարդասիրություն
խորհրդանշող տարվա լավագույն լուանկար և
միլիոնավոր տպաքանակով տարածել է բոլոր
այն երկրներում, որտեղ Միջազգային կարմիր
խաչը գործում է:

Սարգիս Հացպանյանը, ծնվել է Կիլիկիայի
Ալեքսանդրետ քաղաքում, ապա տեղափոխվել է
Ֆրանսիա: Նա Ֆրանսիայի ազգային հերոս
Միսաք Մանուշյանի քրոջ` Հռիփսիմեյի թոռն է:
Մասնագիտությամբ կինոռեժիսոր է: 1990թ-ին
Փարաջանովի հրավերով գնացել է Հայաստան:
Այնուհետև անդամագրվել է Լեոնիդ Ազգալդյանի
«Ազատագրական բանակում» և մասնակցել
Արցախի ինքնապաշտպանական մարտերին:
Ամուսնացած է և ունի երկու երեխա:
Հացպանյանների ընտանիքն այժմ բնակվում է
Հայաստանում:

համադրեց՝ Ս.Ս
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Գուրգեն Մարգարյանի
հիշատակին

Այս տարի փետրվարի 19-ին լրացավ Գուրգեն Մարգարյանի
սպանության 9-րդ տարին, և Հունգարիայի հայկական
համայնքը կրկին հավաքվեց Դանուբի ափին գտնվող
հայկական խաչքարի մոտ՝ խնկարկելու և հարգելու նրա
հիշատակը:
Հիշեցնեմ, որ 26-ամյա հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանը
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ավագ սպա
Ռամիլ Սաֆարովի կողմից դաժանաբար սպանվել
կացնահարվել է 2004թ. փետրվարի 19-ի առավոտյան ժամը
5.30 Հունգարիայի մայրքաղաք Բուդապեշտում:
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ՀԱՅ ՀԵՐՈՍՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

Ինչպես  նախորդ տարիներին, այս տարի ևս
Վեսպրեմ քաղաքի  Հայ ազգային
ինքնավարությունը, Հայկական մշակութային
hիմնադրամը, լեհական և ուկրաինական
ինքնավարությունների հետ միասին նշեցին
1848-1849թթ. Հունգարիայի ազատգրման տոնը
գնդապետներ Լազար Վիլմոշին և Կիշ Էռնոյին
նվիրված բրոնզե հուշատախտակի մոտ, որը
1997թ.-ին  Վեսպրեմի Հայ ազգային
ինքնավարության և  Հայկական մշակութային
hիմնադրամի ջանքերով կանգնեցվեց  Տորոկ
Իգնատ փողոցում: 
Վեսպրեմի Հայ ազգային ինքնավարության
փոխնախագահ՝ Յոբայդ Էվան հանդես եկավ
բացման խոսքով և ողջունեց ներկաներին:  
Արարողության ժամանակ խոսքով հանդես
եկավ պատմաբան՝ Շոմֆայի Բալաժը, ով նշեց,
որ Հունգարիայի ազատագրմանը մասնակցել և
զոհվել են բազմաթիվ հայ զինվորներ, որոնցից
առավել նշանավոր են Կիշ Էռնոն և Լազար

Վիլմոշը, իսկ ասմունքող Հորվաթ Իմրեն հանդես
եկավ Պետոֆի Շանդորի
բանաստեղծություններով:

Արև Լալայան

ԼԱԶԱՐ ԻՄՈԼԱ

Փետրվարի 23-ին Հունգարիայի Պապա
քաղաքում տեղի ունեցավ Տրանսիլվանիայի հայ
նկարիչ Լազար Իմոլայի անհատական
ցուցահանդեսի բացումը: Ներկայացված էին
մանրանկարը էմալի վրա յուրօրինակ
տեխնիկայով աշխատանքներ Աստվածաշնչյան
թեմայով: Արվեստասեր հասարակությունը
հնարավորություն ունենցավ շուրջ մեկ շաբաթ
ուսումնասիրել ցուցադրված աշխատանքները:

Ծնվել է 1971թ. Հոկտեմբերի 20-ին
Տրանսիլվանիայի Ռեյգեն քաղաքում: 1990թ.
ավարտել է Բենեդեկ Էլեկի անվան
դպրոցը, այնուհետև ուսումը
շարունակել է Բուդապեշտում և
1999թ. ավարտել կահույքի և
տեքստիլի ֆակուլտետը: 2001թ-ին
ավարտում է մանրանկարն էմալի
վրա տեխնիկայի ուսուցումը և
սկսում աշխատել: Մասնակցել է
բազմաթիվ խմբային
ցուցահանդեսների, ինչպես նաև
ունեցել անհատական
ցուցահանդեսներ: 
Ոչ միայն Հունգարիայում, այլև

Ռումինիայի և Ֆրանսիայի որոշ քաղաքներում
այցելուները կարող են տեսնել նրա
աշխատանքները: 2000թ-ից ի վեր ունեցել է
ամենամյա անհատական ցուցահանդեսներ,
աշխատանքները տարբեր քաղաքներում
ցուցադրվել են շուրջ 32 անգամ:
2000թ-ին Հունգարիայի հայկական
ինքնավարությունը դիմել է նրան պատրաստելու
Աստվածաշնչյան, իսկ 2002թ-ին հայկական
տառերի թեմայով աշխատանքներ (էմալ և
ակվարել): 2002թ-ին նրա աշխատանքները շահել
են Միլենիում մրցանակը:

Այժմ էլ Լազար Իմոլայի
աշխատանքները գտնվում են
տարբեր երկրների
թանգարաններում,
ցուցասրահներում, ինչպես նաև
անհատական հավաքածուներում:
Նա իր աշխատանքներից մեկը
նվիրել է Ամենայն Հայոց կաթողիկոս
Գարեգին երկրորդին, և այժմ
աշխատանքը գտնվում է Հայաստանի
կրոնական կենտրոնի՝ Էջմիածնի
թանգարանում:

Դոմբի Գաբրիելլա



Ապրիլի 20-ին Հունգարիայի Սեգեդ
քաղաքում տեղի է ունենալու հայերի
համար պատմական իրադարձություն,
որն իր հետքը կթողնի պատմության
մեջ. Դոմ հրապարակում տեղադրվելու
է Հայոց Մեծ Եղեռնի և Սումգայիթի
զոհերին նվիրված խաչքար:
Դեռևս նախորդ տարվանից այս
գաղափարը կար, երբ Սեգեդ- Չանադի
մարզի եպիսկոպոս՝ Կիշ Ռիգո Լասլոն
խնդրանքով դիմեց Հունգարիայի
հայկական ինքնավարությանն օգնելու
իրականացնել իր՝ հայ ժողովրդի վիշտը որևէ
կերպ կիսելու վաղեմի երազանքը: Ինչպես նշեց
Հունգարիայի հայկական ինքնավարության
փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանը, որ իրենց
համար այդ խնդրանքը մեծ պատիվ էր և միայն
հարգանիքի էր արժանի: Բնականաբար, ջանք
չխնայելով, ամեն կերպ փորձեցին իրականացնել
այս միտքը, չնայած որ Հունգարիայի նման
պետությունում որոշակի քաղաքական
բարդությունների հետ էր կապված: Համայնքի
ղեկավարները նշում են, որ անկախ նրանից, թե
Հունգարիան Եվրոմիության երկրներից է,
այնուամենայնիվ թուրքամետ է և վերջին
տարիներին գտնվում է Ադրբեջանի լուրջ
ազդեցության տակ:
Հունգարիայի հայկական ինքնավարության
խաչքարը  պատվիրեց Հայաստանում, որը
2012թ-ի Սեպտեմբեր ամսին պետք էր
տեղափոխվեր Բուդապեշտ, ՀՀ Սփյուռքի
նախարարության աջակցությամբ, սակայն
հայտնի պատճառներով հետաձգվեց: Միայն այն

չէր, որ Հայաստանը խզեց
դիվանագաիտական
հարաբերությունները Հունգարիայի
հետ, այլև Սիրիայում, տեղի ունեցող
իրադարձությունների հետ կապված
առաջացան սիրիահայերի
տեղահանման խնդիրները, ինչի
հետևանքով Սփյուռքի
նախարարությունն այլևս
չկարողացավ աջակցել այս հարցում:
Վերջին քաղաքական  խնդիրները
չհուսաթափեցրին եպիսկոպոսնին, ով

նշեց, թե չկա քաղաքական և տնտեսական
երևույթ, որը կարող շեղել իրեն այդ նպատակն
իրականացնելուց, քանի որ վերջինս իր
պարտականությունն էր համարում
իրականացնել այն հատկապես հիմա, երբ
լրացավ Սումգայիթյան ջարդերի 25-րդ տարին:
Հպարտությամբ պետք է նշենք, որ այս բոլոր
բարդություններից հետո Հունգարիայի
հայկական համայնքի ներդրումների շնորհիվ
խաչքարն արդեն տեղափոխվել է Հունգարիա և
գտնվում է Սեգեդ քաղաքում:
Ինչպես արդեն նշեցինք,որ այս տարի լրացավ
Սումգայիթի ջարդերի  25-րդ տարին: Այս
պատճառով ամբողջ աշխարհի հայությունը
միավորվեց տաբեր բողոքի ակցիաներով, և
Հունգարիայի հայերն էլ անմասն չմնացին: Վեշլեյ
Յանոշի անվան Աստվածաբանական
համալսարանում տեղի է ունենալու թե՛
Սումգայիթի և թե՛ Ցեղասպանության զոհերին
նվիրված հուշատախտակի բացման
արարողությունը:

Հիշեցնենք,  որ Սաֆարովի
արտահանձնումից հետո Հունգարիայի
մտավորականներից առաջինն այս
համալսարանի ռեկտոր Իվանի Գաբորն
էր, որ մեկնեց Հայաստան անձամբ իր
ցավակցությունը հայտնելու և
Հունգարիայի մտավորականության
անունից ներողություն խնդրելու
համայն հայությունից և Գուրգեն
Մարգարյանի ծնողներից:
Հետաքրքրականն այն է, որ
Հունգարիայում մտավորական խավի
զգալի մասը անկախ իրենց
կառավարության կողմնորոշումից,
ավելի հակված են դեպի հայ
ժողովուրդը, նրա պատմությունը և
քրիստոնեությունը: 

Արև Լալայան
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Ավագ շաբաթ է կոչվում Ծաղկազարդից մինչև Սբ.
Զատիկ ընկած խորհրդավոր շաբաթը, որի
յուրաքանչյուր օրը «ավագ» անվանումն է կրում` իր
այլաբանական խորհրդով: Դրանք հենց այն օրերն
էին, երբ Քրիստոսն իրականացրեց իր վերջին և
գլխավոր տնօրինությունները, որի արդյունքում
կատարվեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր
մեղավոր մարդուն վերստին անմահություն
պարգևելու և երկնքի արքայություն տանելու
համար: Այդ օրերին Եկեղիցին հանդիսավոր
արարողություններով մասնակից է դառնում Տիրոջ
երկրային կյանքի վերջին շրջանին` քայլ առ քայլ
ընթանալով նրա հետ և հիշատակելով միմյանց
հաջորդող խորհրդավոր իրադարձությունները:
Ավագ Երկուշաբթին «Անպտուղ թզենու» առակի
հիշատակության օրն է: Այս օրը Քրիստոսն անիծեց
անպտուղ թզենին, և այն իսկույն չորացավ:
Անպտուղ Թզենին ճշմարիտ հավատք ու բարի
գործեր չունեցող մեղավորներիօրինակ է, ովքեր
պատժվելու են վերջին օրը Աստծո հրամանով:
Ավագ Երեքշաբթին «Տասը կույսերի» առակի
հիշատակության օրն է: Այս օրը Քրիստոսը
նստում է Ձթենու լեռան վրա, որը
խորհրդանշում է վերին արքայությունը, և իր
աշակերտներին պատմում է իր
չարչարանքների, տաճարի ավերման, աշխարհի
վախճանի, նեռի գալստյան, գործվելիք
պղծությունների և իր երկրորդ` հրաշափառ
գալստյան մասին: Վերջում այս ամենն
ամփոփվում է «Տասը կույսերի առակով», որը
հնչում է իբրև հորդոր` առաքինության
գործերով նմանվելու իմաստուն կույսերին:
Ավագ Չորեքշաբթին Հիսուսի մատնության և
Բեթանիայում օծման հիշատակության օրն է:
Այսօր հիշատակում ենք այն մեղավոր կնոջը, ով
թանկագին յուղով օծեց Քրիստոսի գլուխը, ինչը
խորհրդանշեց Տիրոջ մոտալուտ մահը: Ավագ
Չորեքշաբթին հիշատակն է նաև Տիրոջ մատնու-
թյան, որ կատարվեց նրա աշակերտ Հուդա
Իսկարիովտացու կողմից` քահանայապետերից
ստացած 30 արծաթե դիմաց:
Ավագ Հինգշաբթին Քրիստոսի կողմից
հաղորդության խորհրդի հաստատման
հիշատակությունն է: Ավագ Հինգշաբթին
խորհրդանշական է խորհդավոր ընթրիքի, ինչպես
նաև Ոտնլվայի համար, երբ Հիսուս, ի նշան և
որպես օրինակ անսահման հեզության, լվաց իր
աշակերտների ոտքերը: Այդ օրը նաև Հիսուս իր
աշակերտներին հաղորդ դարձրեց իր մարմնին ու
արյանը` դրանով իսկ հաստատելով Սբ.
Պատարագի խորհուրդը: Ավագ երեկոյան

եկեղեցիներում կատարվում է նաև Խավարման
արարողությունը, որն արդեն վերաբերում է Ավագ
Ուրբաթի խորհրդին` Տիրոջ ձերբակալությանը,
չարչարանքներին, խաչելությանն ու մահվանը, և
խավարում է կոչվում այն պատճառով, որ Հիսուսի
խաչելության ժամանակ արևը կեսօրին մինչև
ժամը երեքը, երբ Հիսուսը հոգին ավանդեց:
Ավագ Ուրբաթը Տիրոջ չարչարանքների,
խաչելության և թաղման հիշատակությունն է:
Այսօր Տերը Հուդայի մատնությամբ ձերբակալվեց,
ծեծի ու ծաղրի ենթարկվեց և ապա, իր վրա
վերցնելով Ադամի անեծքն ու դատապարտու-
թյունը, խաչի վրա մեռնելով՝ բացեց իր կողը և
կողից բխած ջրով լվաց մարդու մեղքերը, իսկ
բխած արյամբ մեզ գնեց չարին ծառայությունից:
Այսօրը ուրախություն է հոգիների համար, քանի
որ Քրիստոսի չարչարանքներով մեր հոգիներն
ազատվեցին դժոխքից, սակայն մարմնապես սուգ
է ու տրտմություն:
Ավագ Շաբաթը Սուրբ Հարության Ճրագալույցն է՝
նախատոնակը: Երեկոյան բացվում են խորանների
վարագույրները և Սուրբ Հարության ավետիսով
պատարագ է մատուցվում բոլոր եկեղեցիներում:
Այս օրը նվիրված է Հիսուսի թաղմանը և
գերեզմանի կնքմանը: Քրիստոսը, գերեզման
դրվելով, իջավ դժոխք և ավիրեց այն` փրկութուն
շնորհելով արդարների հոգիներին, ինչպես
ուսուցանում է մեր եկեղեցու վարդապետությունը,
և բացեց հանգստյան տունը` Դրախտը:
Թեև Տիրոջ թաղման հիշատակի օրը Ավագ
Շաբաթն է, սակայն թաղման գլխավոր արարողա-
կարգը կատարվում է Ավագ Ուրբաթ երեկոյան:
Իսկ Ավագ Շաբաթ օրվա երեկոյան կատարվում է
Սբ. Զատկի ճրագալույցի արարողությունը`
այսպիսով եզրափակելով Տիրոջ չարչարանքների
շաբաթը և ավետելով նրա հրաշափառ
Հարությունը մեռյալներից: Քիրիստոսի Հարության
Ավետիսով ավարտվում է Մեծ պահքը: Ավագ
շաբաթվա երեկոյան մատուցված ճրագալույցի
պատարագով սկսվում է Հարության տոնը, իսկ
Կիրակի օրը Զատկական պատարագով, որը
վերածվում է համընդհանուր տոնախմբության: 
Հիսուսն իր մահով հաղթեց մահվանը, մեր`
մարդ արարածներիս փրկության համար: Եվ երբ
Զատկական պատարագիչ քահանայի շուրթերից
լսենք «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց» ավետիսը,
մենք էլ մեր ձայնը բարձրացնենք, ականատես-
ները լինենք Քրիստոսի հրաշափառ Հարության`
զվարթաձայն արձագանքելով` «Օրհնեալ է
Յարութիւնն Քրիստոսի»:

համադրեց՝ Ս.Ս

ԱՎԱԳ ՇԱԲԱԹ 
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Սբ. Հարության տաճարը (Երուսաղեմ)

Լ.Իմոլայի ցուցահանդեսը (Պապա)

Դոմ հրապարակ (Սեգեդ)

Սերգեյ Խաչատրյանի  համերգը Բուդապեշտում
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Արմենոպոլսի գանձերից



–Բանական էակը կարող է մտածել, որ ռեժիսոր
մուլտիպլիկատորն այնքան հանճարեղ նկարիչ
պետք է լինի, ով ունակ է մի քանի
քառակուսիների միջոցով ծովի ամբողջ շարժը
ներկայացնել, և ով կարող էր մտածել, որ
գոյություն ունեն այնպիսիք, որ մեկ գիծ անգամ
չեն նկարել որևէ ֆիլմի համար: Դ.Ա.

–Այո՛, կան նման մարդիկ, բայց ես նրանց թվին
չեմ պատկանում: Մշտապես վերահսկում,
բացատրում և քննադատում եմ, շատ անգամ
գծում և օրինակով եմ ցույց տալիս, թե ինչպիսին
պետք է լինի գծագիրը:
Ես սկսել եմ որպես նկարիչ, և ճանապարհը շատ
արագ ինձ տարել է դեպի անիմացիա և ապա՝
դեպի մուլտռեժիսուրա: Բնավորությունս
այնպիսին է, որ մասնագիտությանս մեջ
պրպտող եմ և սիրում եմ տեղյակ լինել ամեն
ինչից: Կարելի է ասել, որ նաև օպերատոր եմ,
քանի որ նկարելիս պատկերը պետք է տեսնեմ
նաև օպերատրի աչքերով:
Նկարողը պետք է ունակ լինի տեսնել,
պատկերացնել, թե նկարը մոտեցնելիս,
հեռացնելիս կամ ընդհանրապես անհետացնելիս
ինչ տեսք կունենա. պրոֆեսիոնալ
մուլտիպլիկատոր ռեժիսորը պետք է ունենա այս
հատկանիշը: 
Ջոն Լիդլը ամերիկացի անիմատոր էր, ով
պատերազմի տարիներին եղել էր ինքնաթիռ
վերանորոգող և դրա հետևանքով կորցրել էր
լսողությունը: Ջոնը չէր գնահատում այն
անիմատորներին, ովքեր նկարել չգիտեին և
միշտ ասում էր, թե պրոֆեսիոնալ 
անիմատորն 
ամենակարևոր դերն է կատարում ֆիլմում, քանի
որ նրա ձեռքերի  միջոցով է ծնունդ տրվում այն
պատկերին, որը կարող է ցնցել հանդիսատեսին:
Մասամբ համամիտ եմ, սակայն կան դեպքեր, որ
հակասում են: Օրինակ՝ Ռայշնբուխլեր Շանդորն,
ով ավարտել է կինոմատոգրաֆիայի
ինստիտուտը, կարելի է ասել, նկարել չգիտեր,
բայց միևնունն է իր ֆիլմերն ինքն էր նկարում և
ստանում շատ յուրօրինակ պատկերներ, իսկ
Վայդա Բելլան ընդհանրապես չէր կարողանում

նկարել, սակայն իր տաղանդի և
անհատականության շնորհիվ կարողանում էր
ղեկավարել անիմատորին և ստեղծել է հիանալի
ֆիլմեր:

–Շատ սերունդներ են մեծացել Յանկովիչ
Մարցելի ֆիլմերը դիտելով, հատկապես
ճանաչված է  Յանոշ Վիտեզը, որի ցուցադրման
իրավունքը գնեց ամերիկյան շատ հայտնի
մուլտիպլիկացիոն ընկերություն, և ցավալին այն
էր, որ դա արվեց ոչ թե աշխարհին ցուցադրելու
համար, այլ՝ արկղերում պահելու:
Դա Ձեզ, որպես մուլտիպլիկատոր ռեժիսոր,
չհիասթափեցրե՞ց: Դ.Ա.

–Կարող էի հիասթափվել, սակայն Յանոշ
Վիտեզից հետո ես բազում ֆիլմեր եմ նկարել:
Ներկայիս զբաղվածությունը և հետագա
պլաններն այնքան խիտ են, որ թույլ չեն տալիս
մտածել անցյալում տեղի ունեցածի մասին:
Կկոտրվեի գուցե այն դեպքում, եթե տանը նստեի
և ոչնչով չզբաղվեի և միայն մտածեի անցյալի
մասին: Ինչպես շատ մարդկանց մոտ, ես էլ եմ
ունեցել բազմաթիվ դժվարություններ կյանքում,
սակայն աշխատանքում ունեցած
հաջողություններս մշտապես
հավասարակշռության մեջ են պահում կյանքս:
Հին վերքերը բուժելով առաջ չես գնա.
հաջողության հասնելու համար պետք է
մշտապես աշխատել:
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Հանրաճանաչ հունգարահայ անիմացիոն մուլտռեժիսոր Յանկովիչ Մարցելը , Հայաստանում Ռե
Արմենիա  2012թ. փառատոնում «Ֆիլմեր ամբողջ գիշեր» նոմինացիայով, շահել էր գլխավոր
մրցանակը:
Հարցազրույց Յանկովիչ Մարցելի հետ որը պատրաստեց Դիրամերյան Արթինը:



–Շատ քչերը գիտեն, որ դուք ծագումով
Տրանսիլվանիայի հայ եք: Դ.Ա.

–Մորս կողմը Սամոշույվարի (Արմենոպոլիս
կամ Գեռլահ, Ռումինիա) հայկական ընտանիքից
էր, և նրանց տունը մինչև հիմա կա: Վերջերս
այցելեցի Սամոշույվար, որտեղ ինձ ցույց տվեցին
իմ մայրական տունը: Հայաստանի մասին շատ
բան գիտեմ, քանի որ մայրիկիս տատը շատ-շատ
էր խոսում և պատմում Հայաստանից: Երբ
նայում եմ մորական կողմիս լուսանկարները,
տեսնում եմ տիպիկ հայկական դիմագծեր. մուգ
մաշկ, մուգ մազեր, մեծ սև աչքեր:
Տրանսիլվանիայի հայերի պատմությանը
ծանոթացել եմ գրադարաններում բազմաթիվ
գրքեր և հանրագիտարաններ կարդալով: 90-
ականներին բախտ եմ ունեցել լինել նաև
Հայաստանում, ինչպես նաև անձնապես շփում
ունեմ Վենետիկի հայ եկեղեցականների հետ:

–Խոսեցինք հաջողությունների մասին, բայց
ամենավերջինն  կապված է Հայաստանի հետ,
քանի որ Երևանի անիմացիոն ֆիլմերի
փառատոնում Ձեր «Մարդկային
դժբախտությունն» արժանացավ գլխավոր
մրցանակներից մեկին: Դ.Ա.

–Դա շատ հետաքրքիր էր, որովհետև հունգարական
մուլտիպլիկացիոն կենտրոնը «Մարդկային
դժբախտություն» ֆիլմով մասնակցության հայտ էր
ներկայացրել շուրջ 60 փառատոնների և հանկարծ
իմացանք, որ Ռե Արմենիա փառատոնում գոյություն
ունի «Ֆիլմեր ամբողջ գիշեր» նոմինացիա, որտեղ
մենք շահեցինք գլխավոր մրցանակը: Մեզ համար
դա մեծ անակնկալ էր, քանի որ դեռևս օրեր էին
անցել այն բանից, երբ Հայաստանը խզեց իր
դիվանագիտական հարաբերությունները
Հուգարիայի հետ ադրբեջանցի մարդասպանի
արտահանձնման հետ կապված: 
Հայաստանում նույնիսկ աննշան պատկերացում չեն
ունեցել այն մասին, որ ես ծագումով հայ եմ, և իմ
երակներով էլ նույն արյունն է հոսում:
Ես մեծ հաճույքով տեղեկացրեցի
Հունգարկան լրատվական
միջոցներին, որ այդ ամենից հետո ՀՀ-ի
կողմից այս մրցանակը Հունգարիային
հանձնելը լավ ժեստ էր, ինչն այդպես էլ
չհրապարակվեց: Գուցե մտածել են, թե
Յանկովիչն ի՞նչ է իրենից
ներկայացնում, որ ֆիլմեր է նկարում,
փառատոններին մրցանակներ է
շահում, պետք է նաև
դիվանագիտական հաշտարարի դեր
կատարի:

–Իմ կարծիքով նման դեպքերում մշակույթն է
սկսում գործել և մոտեցնում է երկու
պետություններին: Բոլորս տեղյակ ենք, որ
Հունգարիայի կողմից ադրբեջանցի
կացնահարողին ետ վերադարձնելու փաստը
խայտառակ արձագանք ստացավ ողջ
աշխարհում: Ինչպե՞ս Դուք կմեկնաբանեք տեղի
ունեցածը: Դ.Ա.

–Ամենամեծ քաղաքական ցինիզմի արդյունք է:
Գուցե տարօրինակ է ինձանից սա լսել, քանի որ
ես ինքս գաղափարապես ներկայիս
կառավարության կողմնակից եմ, սակայն այս
քայլն ինձ համար անընդունելի էր: Հավանաբար
այս քայլի ետևում տնտեսական մեծ շահ կար:
Կատարված հանցագործությունն ինքնին
անմարդկային էր, սակայն առավել
ողբերգականն այն էր, թե մարդ որքան
ատելությամբ պետք է լցված լինի, որպեսզի
կարողանա նման դաժանությամբ քնած մարդ
սպանել: Նման երևույթը խորթ է մեր մշակույթի
համար, և իզուր չէր, որ հունգար ժողովուրդն իր
անհամաձայնությունը ցույց տվեց կանգնելով
հայ ժողովրդի կողքին: Նման սպանությունը
չափազանց պրիմիտիվ և ամոթալի արարք է՝
ծայրահեղ հետամնացության ապացույց: Սա
ավելին է, քան սովորական հանցագործությունը:
Նման երևույթը եվրոմտածողության տեր
անձնավորության համար անընդունելի է: 

–Վերջին լուրերում հաճախ ենք հանդիպում, որ
Թուրքիայում հարձակումներ են կատարում հայ
տարեց կանանց վրա: Նույն ժամանակա-
հատվածում Թուրքիայի վարչապետը Հունգարի-
այում թուրքական դեմոկրատիայի մասին
դասախոսություն էր կարդում, որին չէին թողել
մասնակցել հույն, սիրիացի և հայ ուսանողներին:
Դ.Ա.

– Սա էլ կարող եմ մեկնաբանել: Բոլորս գիտենք,
որ պատմական Հայաստանի Կիլիկիան այժմ

Թուրքիայի տարածքում է, գիտենք
նաև, որ տեղի բնակչությունը խոսում
է թուրքերեն, սակայն թուրքեր չեն
Թուրքիայի համար և վերջինս
ցանկանում է վավերացնել այս
տարածքները, որի համար ձեռնտու
չէ հայերի գոյությունը: Այս նույն
գաղափարներն էին, որ 1915թ-ին
տարավ Հայոց Ցեղասպանությանը,
ինչը մինչև հիմա թուրք ժողովրդին
գաղափարական կապանքների մեջ է
պահում:

Արթին Դիրամերյան 
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2013թ. փետրվարի 6-ին պաշտոնական այցով
Բուդապեշտ էր ժամանել Թուրքիայի
վարչապետ Թայիփ Էրդողանը: Այցի
ընթացքում նախատեսվել էր ‘’Դեմոկրատիան
Թուրքիայում’’ թեմայով դասախոսություն

Բուդապեշտի ԷԼՏէ համալսարանում:
Ամենացնցողն այն էր, որ դասախոսությանը
մասնակցության հայտ ներկայացրած հայ,
հույն և սիրիացի ուսանողները մերժվել էին`
այլևս տեղ չլինելու պատճառաբանությամբ:
Երկար պետք չէր մտածել հասկանալու
համար, որ այստեղ էլ գործի էր դրվել
թուրքական դեմոկրատիան: Ողջ
դասախոսության ընթացքում Հունգարիայի
սիրիացի, հայ և հույն բնակիչները չհեռացան
համալսարանի դիմացից և բողոքի ակցիայով
պահանջում էին ճանաչել Հայոց
Ցեղասպանությունը, վերջ տալ Սիրիայում
անմեղ բնակչության կոտորածին, իսկ
Էրդողանին բազմիցս կոչեցին ահաբեկիչ:

Ա.Լ.

Էրդողանը և Դեմոկրատիան

Մոտենում է Հայոց Ցեղասպանության 100-
ամյակը և այս կապակցությամբ Հունգարիայի
հայկական ինքնավարության
հովանավորությամբ կազմակերպվում է
տեսահոլովակի նկարահանում Արթին
Դիրամերյանի և Ռադիչ Դեբորայի՝ «Լսիր
Լռության ձայնը» երգի հիման վրա
տեսահոլովակ, որը գրվել է նախորդ տարվա
Ապրիլ ամսին:
Ստեղծագործական խումբը մտադրված է
տեսահոլովակում նկարահանել հասարակ
մարդկանց, հասարակական գործիչների,
արվեստագետների, հայտնի և ոչ  հայտնի
դեմքերի, ովքեր հիշում  և ցավում են Հայոց և
բոլոր Ցեղասպանության զոհերի համար:
Նկարահանումները տեղի կունենան Ապրիլ
ամսին: Տեսահոլովակի վրա աշխատող ողջ
անձնակազմը հրավիրում է բոլոր
անշահախնդիր մարդկանց մասնակցություն
ունենալ այս նոր ֆիլմի ստեղծման մէջ: Երգը
ներկայացվում է անգլերեն և հունգարերեն
լեզուներով, իսկ ավելի ուշ կլինի նաև
հայերենով: Տեսահոլովակի միջազգային
պրեմիերան տեղի կունենա 2013թ.-ի Ապրիլի
24-ին, իսկ մինչ այդ երգի համար գործում է
ժամանակավոր հոլովակ, որը դուք կարող եք
տեսնել այստեղ
http://www.youtube.com/watch?v=3GHi6nkkuXs

Մասնակցության հայտեր ներկայացնելու և
հարցերի համար գործում է հետևյալ էլ.
հասցեն՝diaspora21@gmail.com,
n.akopyan@yahoo.com 
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն
է՝10.04.2013թ.

ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ 
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Մարտի 18-ին, մեր վերջին հրաժեշտը տվեցինք
մի մարդու, որը Հունգարահայ համայնքի վերջին
70 տարիներին եղել է ամենագործունյա եւ
նվիրյալ անձնավորությունը: Բուդապեշտի
հայկական եկեղեցու նվիրյալ հավատացյալ`
քույր, մայր: Հակառակ բոլոր ոչ հայախոս
հունգարահայերին, նա նույնիսկ իր խոր
ծերության մեջ խոսում էր գրագետ հայերեն: Դեռ
նրանից շատ բան կարելի էր սովորել, սակայն
դժբախտաբար այսօր նա մարմնապես մեզ հետ
չէ, բայց վստահ եմ, որ դեռ շատ երկար ենք
հիշելու Տիկին Սիլվա Ժամկոչյան
Ավաննեսյանին:  
Սիլվա Ժամկոչյանը ծնվել է Թուրքիայում, 1921
թ. Կեսարիա քաղաքում՝ հայտնի
Ժամկոչյանների ընտանիքում: Մի քանի
ամսական էր դեռ Սիլվան, երբ
ցեղասպանության տարիներին, ինչպես բոլոր
հայերը, այնպես էլ Ժամկոչյան ընտանիքը,
հայրական տնից տեղահան լինելով, բռնում են
արտագաղթի ճամփան՝ նախ դեպի Կ.Պոլիս,
ապա՝ Ռումինիա` Բուխարեստ, հետո՝
Կոստանցիա եւ վերջին հանգրվանը՝
պատմական Հունգարիայի հայկական քաղաք`
Արմենոպոլիս: Ժամկոչյան ընտանիքը այստեղ
նույնպես հասցնում է դառնալ քաղաքի հայտնի
ընտանիքներից մեկը, որը զբաղվում է
գորգավաճառությամբ եւ հնավաճառությամբ: 
Սիլվան մեծանում է մեծ ընտանիքում: Նա ուներ
2 քույր եւ մեկ եղբայր: Ցեղասպանության
արհավիրքը լուրջ հետեւանքներ էր թողել բոլոր

վերապրող հայերի վրա: Հայրը մտահոգ էր,
բազմանդամ ընտանիքը չի կարելի մի երկրում
պահել, իսկ եթե հանկարծ կրկնվե՞ր
ցեղասպանության տարիների դժբախտությունը.
այդ նպատակով հայրը Սիլվայի քույրերից մեկին
ուղարկում է Արգենտինա, իսկ երկրորդ քրոջն
ԱՄՆ. Սիլվան եւ եղբայրը մնում են
Արմենոպոլսում, ուր տարիներ հետո Սիլվան,
նույնպես թողնելով իր հարազատ քաղաքը,
գնում է  Հունգարիա` Բուդապեշտ:  
Սիլվան կրթությունը ստանում է տեղի նախ
հունգարական, ապա՝ ռումինական
դպրոցներում: Նա շատ լավ տիրապետում էր
հայերեն, թուրքերեն, հունգարերեն, ռումիներեն
եւ մի քիչ ֆրանսերեն լեզուներին: 1943թ.
հանդիպում է իր ամուսնուն` Գուրգեն
Ավաննեսյանին: Նրանք ամուսնանում են եւ
որովհետեւ Գուրգենն ապրում էր
Բուդապեշտում, այսպիսով հաստատվում են
Բուդապեշտում: 
Ավաննեսյան ամուսինները կառչած են մնում
իրենց հայկական սովորույթներին,
ավանդույթներին, հայ եկեղեցուն եւ ո’չ միայն
պահպանում, այլ նվիրում եւ սեր  դեպի
նախնյաց հավատքի: Նրանք միանում են
Հունգարիայում արդեն հաստատված շատ հայ
ընտանիքներին, որոնք նույնպես,
ցեղասպանության դաժան ճակատագիրը կրելով,
հասել էին Բուդապեշտ: Նրանք բոլորը միասին
դառնում են մի մեծ ընտանիք, որը հիմք է դնում
հունգարահայ համայնքին: 
Բուդապեշտում համայնքի ուժերով կառուցում

Ի  ՀԻՇԱՏԱԿ  ՏԻԿԻՆ  ՍԻԼՎԱ
ԱՎԱՆՆԵՍՅԱՆԻՆ



են իրենց երազած առաջին հայկական եկեղեցին:
Օրլայի փողոցում հաստատված եկեղեցին
դառնում է ինչպես բոլոր հայերի համար, այնպես
էլ Ավաննեսյան ամուսինների համար
ամենաանբաժանելի վայրերից մեկը:
Աշխարհում սփռված բոլոր հայերի համար,
հակառակ նրանց դաժան կյանքին. Աստուծու
հանդեպ ունեցած նրանց հավատքն ու սերը
հիմնական ուժ է դառնում հայերի
միասնականությանն ու հայապահպանությանը:
Ինչպես բոլոր հայերի համար, Ավաննեսյան
ամուսինների համար հայկական եկեղեցին
դառնում է նրանց կյանքի եւ գոյության անբաժան
մի մասնիկը:
1947թ. Ավաննեսյան ամուսինները բախտավորվում
են արու զավակով: Հավատացյալ զույգի համար,
մեծ հույս էր, որ նրանց որդին նվիրվելու է
Աստուծուն ու եկեղեցուն, այսպիսով  փրկած կլինի
եկեղեցու ապագան: Սակայն երիտասարդ Ալեքսի
համար կար կյանքի այլ ուղի: Նա գնալու էր
Հայաստան եւ դառնալու էր բեմադրիչ:
Ավաննեսյան ամուսիններին յուրահատուկ էր
նաեւ նրանց ունեցած ջերմ հյուրասիրությունն ու

ընդունելությունը, ո’չ միան հայ համայնքի
համար, այլ նրանց տունն ու սեղանը բաց էր
արտերկրից ժամանած բոլոր հայերի համար:
Նրանց տունը կարելի էր համարել քաղաքի
հայկական փոքրիկ հյուրանոց: Տիկին Սիլվան
միշտ պատրաստ էր սիրով, հարգանքով եւ
հայկական սովորույթներով պատվել հյուրերին:
Մեծ կարեւորություն էին տալիս հայ մշակույթին
եւ պատմությանը նվիրված բոլոր մարդկանց:

Կարելի է հիշել անուններ,
որոնք եղել են
Ավաննեսյան
ամուսինների տան
հյուրերը, պարզապես մի
փոքր պատկերացում
տալու համար. օրինակ`
օպերայի աշխարհահռչակ
երգչուհի` Գոհար

Գասպարյան, Արամ Խաչատուրյան, Պարյուր
Սեակ, Վիլյամ Սարոյան, Շարլ Ազնավուր եւ դեռ
շատ ու շատ հայտնի հայեր:
Տիկին Սիլվան եղավ նաեւ այն բախտավոր
տատիկներից, որ ոչ միայն վայելեց իր երկու
թոռներին` Սոնային եւ Սիլվիին, այլ մեծ դեր
ունեցավ նրանց հայեցի դաստիարակությունը,
որպես ապագա հայուհիներ: Տիկին Սիլվան
կարողացավ իր երկար կյանքում վայելել իր 

4 ծոռներին: Նա, երբ իր աչքերը հավիտյան
փակեց, նրա շուրջն էին համախմբված իր որդին,
տիկինը` Կարինեն, 2 թոռներն ու 4 ծոռները եւ
նրան սիրող բարեկամները:
Բայց եւ այնպես, Տիկին Սիլվան աշխարհից
հեռացավ չիրականացած մի երազանքով, դա
Օրլայի փողոցում թողած հայկական եկեղեցին
էր, որ ինչ- ինչ պատճառներով վերջին
տարիներին զրկված էր այցելելուց: Նա շատ
երկար սպասեց, որ հանկարծ մի օր դարձյալ
վերադառնալու էր Օրլայի փողոց` հայկական
եկեղեցի, դարձյալ խնամելու, մաքրելու էր իր
հարազատ եկեղեցին, իր վերջին մոմն էր վառելու
եւ Աստուծուն շնորհակալություն հայտնելու,
սակայն դժբախտաբար դա անկատար երազանք
մնաց նրա համար: Այդպես էլ Սիլվան
աշխարհից հեռացավ առանց իր վերջին մոմը
վառելու իր ամենասիրած եկեղեցում, ուր
հեռավոր տարիների հուշեր կային, ո’չ միայն
Ավաննեսյան ամուսիններին հետ կապված, այլ
բոլոր՝ Բուդապեշտում ապրող հայերի:    

Սոսի Սուսանյան
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Սումգայիթը կարող էր լինել պարզապես քաղաք
Ադրբեջանի տարածքում, սակայն արդեն 25
տարի է, ինչ վերք է յուրաքանչյուր հայի սրտում:
1988 թվականի Փետրվարի 26-29-ին
ադրբեջանական իշխանությունների փաստացի
աջակցությամբ և ԽՍՀՄ ղեկավարության
թույլտվությամբ Ադրբեջանական ԽՍՀՄ
Սումգայիթ քաղաքում տեղի են ունեցել հայերի
զանգվածային ջարդեր, որոնք իրենց վայրենի ու
դաժան կատարմամբ ցնցել են համաշխարհային
հանրությանը:
Սումգայիթյան նախճիրը դարձավ ամբողջ
խորհրդային շրջանում ադրբեջանական
իշխանությունների վարած հայատյաց
քաղաքականության ողբերգական ելքը:
Ինտերնացիոնալ Սումգայիթում հայերի
զանգվածային ջարդերին պատակն էր`
խափանել հիմնախնդրի հնարավոր լուծումները,
Լեռնային Ղարաբաղի հայերին վախեցնել նոր
արյունահեղություններով և ստիպել նրանց
հրաժարվել ազգային ազատագրական
շարժումից: Տասնյակ մարդիկ սպանվեցին
անմարդկային դաժանությամբ, իսկ մարդկանց
մի զգալի զանգված ողջակիզվել էր ծեծի,
խոշտանգումների ու բռնությունների
ենթարկվելուց հետո: Հարյուրավոր մարդիկ
անդառնալիրոեն դարձան հաշմանդամներ,
հազարավոր մարդիկ՝ փախստական:
“Խորհրդային Միությունը խաղաղ
ժամանակներում երբևէ չի վերապրել այն, ինչ
տեղի ունեցավ այնուհետև: Տասից մինչև հիսուն
և ավելի հոգանոց ավազակախմբերը սփռվեցին
քաղաքով մեկ. ջարդում էին ապակիները,
հրկիզում ավտոմեքենաները, բայց ամենից
գլխավորը` փնտրում էին հայերի”,- գրել է
“Ռոդինա” հանդեսը 1994թ.-ին: 
Փետրվարի 28-ին մետաղյա ձողերով,
կացիններով, մուրճերով, 
ձեռքի տակ եղած այլ միջոցներով զինված
ջարդարարների թիվը զգալիորեն ավելացավ:
Ամբոխը հստակ գիտեր ինչ է պետք անել: Մի
քանի խմբի բաժանված ջարդարարները
ներխուժում էին հայերի բնակարանները,
սպանում մարդկանց ոչ միայն իրենց տներում,
այլև ամենից հաճախ դուրս էին բերում նրանց
փողոցներ` հրապարակավ ծաղրի ենթարկելու
համար: Կտտանքների ենթարկելուց հետո
զոհերի վրա բենզին էին լցնում և ողջակիզում:
Ցավոք, առ այսօր Փետրվարի 27-29-ին
Սումգայիթում ամենաբարձր մակարդակով
կազմակերպված ջարդերը չեն արժանացել

համարժեք քաղաքական և իրավաբանական
գնահատականի, իսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի
միջև խոր ատելությունը շարունակվում է մինչ
օրս: 
Ադրբեջանցիներն անողոք են նույնիսկ իրենց
մտավորականների նկատմամբ, երբ շոշափվում
է հայի անուն: Ադրբեջանցի գրող Աքրամ
Այլիսլին սկսեց հալածվել սեփական
հայրենիքում «Քարեերազներ» վիպակից հետո,
որտեղ նա շոշափում է Հայաստանի հետ առկա
հակամարտության տասնամյակների տաբուն:
Նրան սպառնում են, նրա գրքերը հրո ճարակ
դարձնում, գլխագին են սահմանել:
Հարցազրույցներից մեկում գրողնիր գրքերն
այրելու փաստը համեմատում է
Գերմանիայում նացիստների արարքիհետ:
«Այսպիսի բան երբևէ չէր եղել, դեռ
հեռուստատեսությունն էլ ցուցադրում է,
սարսափելի է», գանգատվում է գրողը:
«Արտաքուստ Ադրբեջանն աշխարհին է
ներկայանում իբրև բաց երկիր, ներքուստ այն
ավտորիտար Իլհամ Ալիևն է կառավարում, որ
թույլ չի տալիս հայերի հակամարտության
տրավմայի մասին որևէ բանավեճ: Բաքվի հայ
կական եկեղեցին հիշեցնում է, թե 20 տարի
առաջ այստեղ 200 000 հայ էր ապրում: ԽՍՀՄ
փլուզումից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի
միջև պատերազմ է բռնկվում: Բոլոր
ադրբեջանցիները Հայաստանից արտաքսվում
են, Ղարաբաղի Խոջալու գյուղում հայերը մի
քանի հարյուր ադրբեջանցիների սպանեցին,
ողջ մնացածները պիտի փախուստի դիմեին:
Դարեր ի վեր կողք կողքի խաղաղ ապրած
հարևաններ են: Խոջալուի այս կոտորածի

25  ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ
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Սուրբ Հարության Տաճարը

Սուրբ Հարության Տաճարը գտնվում է Հին
Երուսաղեմի կենտրոնում: Հունաց
Պատրիաքության և Կաթոլիկ եկեղեցու հետ
հավասար Հայոց Պատրիարքությունը նույնպես
Տաճարի պահապաններից է:
Տաճարը եկեղեցիների և մատուռների
ամբողջություն է: Կան սրբավայրեր, որտեղ քույր
եկեղեցիները պաշտամունք անցկացնելու
իրավունք ունեն: Տարբեր խորանների և
սեղանների թվում Հայոց Պատրիարքությունը նաև
լայն իրավունքներ ունի Սուրբ Գրիգոր
Լուսավորիչ և Երկրորդ Գողգոթա եկեղեցիներում:

Խաչելության վայրը` Գողգոթան, մինչև XV
դարը եղել է Հայոց Պատրիարքության
սեփականությունը: Սուրբ Հարության Տաճարի
գավթում կա մի գեղեցիկ խաչ: Փրկչի
խաչելության ժամանակ Հայոց մատրան այս
վայրում կանգնած է եղել Հովհաննես
Ավետարանիչը: Այդտեղ այժմ գտնվում է Սուրբ
Հովհաննեսի անունը կրող կենտրոնական
խորանը: Աջ կողմում` Չարչարանաց խորանի
վրա, պահպանվում է Կայիափա
քահանայապետի տան, Քրիստոսի
չարչարանքների սյան մի մասը: Իսկ ձախ կողմի

մասին Բաքվում մի հուշարձան է հիշեցնում,
Ադրբեջանի քաղաքականության հիմնական
սլաքը 30 տարի ի վեր հայերի հանդեպ
ատելությունն է: «Հենց դրա մասին է իմ գիրքը,
պատմում է Այլիսլին, նրանք, որ Հայաստանից
Բաքու էին տեղահանվել, պիտի իրենց վրեժը
մի ծեր հայից առնեին, իմ գրքի հերոսը մի
ադրբեջանցի է, որ ապարդյուն փորձում է
հային օգնել, մեղադրելով ադրբեջանցիներին,
թե ոճրագործությունը նրանք են սկսել»,
լրացնում է ադրբեջանցի գրողը: Դրանով
Այլիսլի նպատակ ն այն ճշմարտությունն է
ներկայացնում, որը տասնամյակներ շարունակ
ադրբեջանցիները վանում են:
Այլիսլին միակը չէ, որ երկրում մարդու
իրավունքների, ժողովրդավարության
ճանաչման պահանջն ունի: Ոստիկանությունն
անպատիժ է թողնում  Այլիսլիի դեմ
ազգայնականների հալածարշավը, իսկ միապետ
նախագահի դեմ խաղաղ ցույցի մասնակիցներին
խոշտանգում: Հանուն ժողովրդավարության
շարժումը գնալով ընդլայնվում է, թեպետ
Այլիսլիի դեմպայքարը ընդդիմադիրներին
վախեցնելու նշան պիտի լիներ: «Իմ հերոսը
Գալիլեո Գալիլեյին է նման. նա գիտեր
ճշմարիտը, որ երկրագունդը պտտվում է արևի
շուրջը, ուժեղները ճնշում էին, բայց...
ճշմարտությունը պիտի հաղթի «հայերն ու
ադրբեջանցիները պիտի հաշտվեն իրար հետ»:
Ադրբեջանը հարևան հայերի հանդեպ
ատելության գերի դարձած, բզկտված երկիր է:
Նույնիսկ մի վիպակ իրավունք չունի սեփական
մեղքը ողբալով տաբուն շրջանցելու: Այլիսլին
երկյուղում է իր կյանքի համար: Ադրբեջանը դեռ
երկար ճանապարհ ունի անցնելիք «մինչեւ
հաշտվի սեփական պատմության հետ, իր

հաղորդումն այսպես է եզրափակում Մարկուս
Բենսմաննը:
«Սա այն անհատի ողբերգությունն է, որն
աշխարհն ամբողջական է ընկալում: Մարդիկ
նրա համար մարդ են «անկախ ազգային
պատկանելիությունից», իր ադրբեջանցի հերոսին
է բնութագրում Այլիսլին: «Գրողն իր
ստեղծագործության մեջ իր համերկրացիներին չէ,
որ դատապարտում է, այլ «մի մարդու
սպանությունը», պարզաբանում է
հրապարակումը: Անդրադառնալով ղարաբաղյան
հակամարտության պատմությանը՝ նկատելի է
երկու է թնոսների գործողություններին նույն
հավասարեցնող շեշտադրումը «երկկողմ
տեղահանություններ ու կոտորածներ: «Չնայած
1994-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված
հրադադարին, հակամարտությունը մինչեւ օրս
ձգվում է՝ դառնալով երկու ժողովուրդների
ազգային գիտակցության էական մաս: Երկու
կողմում էլ ատելությունը խոր նստվածք է թողել:
Դրա չափը երևակվում է երկխոսության հրավերի
կոչված «Քարե երազներ» գրքի արձագանքից:
Բայց Ադրբեջանում այս օրինակ ուղերձը
«պահանջարկ» չունի. «Քարոզչությունն
առավոտից իրիկուն կրկնում է, թե հայերը վատն
են: Նրանք ոչ մշակույթ ունեն, ոչ երաժշտություն,
ոչ մի բան չունեն: Երկիրն էլ, որտեղ ապրում են,
մեզանից են գողացել: Եվ լույս աշխարհ է գալիս
մի գիրք, որտեղ գրված է ̔«հայերն էլ մարդ են,
նրանց մեջ էլ հրաշալի մարդիկ կան: Ժողովուրդը
չի կարողանում ըմբռնել՝ ինչու ամեն օր մի բան
ենք լսում, բայց կա մի գրող, որ բոլորովին ուրիշ
կերպ է պատմում»,- ասում է Այլիսլին: «Այլիսլիի
գրքում ադրբեջանցիները շատ վատ կերպով են
ներկայացված: 
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սեղանը Հայր Աբրահամին և նրա որդի
Իսահակի զենմանն է նվիրված: Սուրբ
Հարության Տաճար մտնելիս անմիջապես
կարելի է տեսնել Պատանատեղի
մարմարապատ սրբավայրը, որտեղ Խաչից
իջեցված Քրիստոսի մարմինը օծել:
Այս սրբավայրերի կանթեղներից երկուսը
պատականում են Հայ եկեղեցուն, իսկ հենց
սրբավայրը և նրան շրջափակող տարածքը`
քույր եկեղեցիներին:
Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանը ծածկող Մատուռը
(Էդիկուլա, Կուբուկլիա) գտնվում է Բոլորաշեն
(Ռոտունդա) տաճարի կենտրոնում: Այդ
տաճարի գմբեթը կառուցվել է հայ
ճարտարապետի նախագծով: Սուրբ Գերեզմանի
մատուռը պատկանում է հայ, հույն և կաթոլիկ
համայնքներին: Ճիշտ այդ հերթականությամբ էլ
երեք համայնքներն ամենօրյա պատարագներ են
մատուցում Քրիստոսի հարության վայրում: 
Մատուռն ունի նախամուտք, որի աջ և ձախ
կողմերում կան մեծ ու փոքր մոմակալներ, և
ճակատային մաս, որտեղ գտնվում են Քրիստոսի
Հարությունը պատկերող սրբապատկերներ,
որոնք երեք իրավատերերինն են: Մատուռը
բաղկացած է 2 մասերից` ա. Հրեշտակի կամ
Հանոտից,  բ. Ս. Գերեզման` Հիսուսի թաղման և
հարության վայրը:
Սուրբ Պատարագի մատուցման ժամանակ
հայոց վարդապետը Քրիստոսի Սուրբ
Գերեզմանի մոտ է կանգնում: Հայ, հույն և
կաթոլիկ եկեղեցիները, ի հիշատակ Քրիստոսի
սուրբ հարության, այստեղ ունեն մշտավառ
կանթեղներ, մոմեր ու սրբապատկերներ:
Կանթեղներ ունի նաև Ղպտի դավանակից
եկեղեցին:
1422թ. զրկվելով Գողգոթայից` 1439թ.,
Մարտիրոս սրբազան արքեպիսկոպոսի
պատրիարքության ժամանակաշրջանում /1419-
1450/, հայերը կառուցում են Երկրորդ Գողգոթան
կամ Վերնատուն կոչվող եկեղեցին: Գետնին և
պատերին կան հայկական խճանկարներ:
Արևմտյան պատի վերևի մասում պատկերված է
Գ. Խանջյանի «Վարդանանքը», իսկ արևելյան
մասը` Երաշխավորաց խորանի հետևի պատը,
Քրիստոսի ծննդյան թեմայով է նկարազարդված,
որտեղ պատկերված է Թորոս Ռոսլինի` «Մոգերի
երկրպագությունը»: Հատակի խճանկարների մեջ
կան նաև Երուսաղեմի 5-7-րդ դդ. հայոց
եկեղեցիների խճանկարների նմուշները: Այստեղ
է գտնվում Չարչարանաց սյան մի մասը, որին
կապված է եղել Հիսուսը:
Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ տանող ճանապարհին է
գտնվում Հանդերձից բաժանման Խորանը: Երբ
Գրիգոր Լուսավորիչը ուխտի է եկել Ս. Երկիր,
երկար ժամանակ ճգնել է այս այրում, որտեղից էլ

եկեղեցին ստացել է իր անվանումը: Ս. Գրիգոր
Լուսավորիչ եկեղեցին զարդարված է հայ սրբերի
և նահատակների նկարներով, խճանկար
հատակով: Այստեղից աստիճանները տանում են
դեպի Գյուտ Խաչ սրբատեղի: Ս. Գրիգոր
Լուսավորիչ եկեղեցին ունի 2 խորան.
աջակողմյան` Ս. Հովհաննես Մկրտչի անունով,
և ձախակողմյան` Ս. Գրիգոր Լուսավորչի:
Առաջին եկեղեցու կողքին մի դուռ կա, որը
տանում է դեպի Ս. Վարդան Զորավարի
մատուռը: Վերջինս հայտնաբերվել է պեղումների
ժամանակ 11-րդ դարի 70-ական թթ.: Համարվում
է, որ մատուռի տեղում քարհանք է եղել, որտեղից
քարեր են հատվել Հրեական Տաճարի նորոգման`
Մեծն Հերովդեսի / 1 դար մինչև Ք. Ծ.- 1դար Ք. Ծ.
հետո/ և Ս. Հարության Տաճարի կառուցման
համար, Հեղինե թագուհու ժամանակաշրջանում
/4-րդ դար Ք. Ծ. հետո/: Այնտեղ կանգնեցված է
խաչքարով մի Սուրբ Սեղան Ս. Վարդանանց
1036 հայ մարտիրոսների անունով: Ս. Վարդանի
մատուռի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել
է որմնանկար` նավակ և արձանագրություն:
Երկար ժամանակ այն եղել է բանավեճերի
առարկա, սակայն ի վերջո հնագետները եկել են
այն եզրակացության, որ որմնանկարը
պատկանում է 4-րդ դարին: Որմնանկարը և
արձանագրությունը թողել է լատին քրիստոնյա
մի ուխտավոր: Domini ivimus գրությունը կարելի
է համեմատել լատիներեն 122 սաղմոսի առաջին
համարի հետ. «In domum Domini ibimus»,
թարգմանաբար «Գնանք Տիրոջ տուն»: Ամեն
ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի Հայ Երուսաղեմի Ս.
Հակոբյանց վանքի Ժառանգավորաց վարժարանի
սաները Ս. Հարության Տաճարում մասնակցում
են Միասնական թափորի: Այդ արարողությունը
իրավունք ունեն կատարելու միայն Հայերն ու
Կաթոլիկները:

համադրեց՝ Ս.Ս
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Սերգեյ Խաչատրյանը 2013 թվականի իր
համերգային շրջանի բացումը կատարեց
Հունգարիայում: Հունվարի 24-ին, Բուդապեշտի
Արվեստագետների պալատում Բառտոկ Բելա
ազգային համերգասրահում տեղի ունեցավ
հռչակավոր ջութակահարի երկար սպասված
համերգը: Վաղ տարիքից մենահամերգներով և
որպես մենակատար՝ սիմֆոնիկ նվագախմբերի
հետ հանդես է եկել աշխարհի շուրջ 50
երկրներում, այդ թվում, որպես կանոն,
տարեկան 1–2 համերգներով հանդես է գալիս
Հայաստանում։
Սերգեյ Խաչատրյանի վրա մեծ տպավորություն է
թողել Հունգարիայի մշակույթն ու մայրաքաղաք
Բուդապեշտը: Նա բարձր է գնահատում
Հունգարիայի մշակութային արժեքները:
Երաժիշտը մեծ ոգևորությամբ էր սպասում, որ
այս համերգի ժամանակ պետք նվագի

հռչակավոր դիրիժոր Կոչիշ Զոլտանի հետ,
սակայն վերջինիս լուրջ առողջական խնդիրների
պատճառով,  չկայացավ այդ
համագործակցությունը:  

Հայ Առաքելական եկեղեցին այս տարի Բուն
Բարեկենդանը նշեց Փետրվարի 10-ին: Տոնը
հատկապես շատ սիրված և տարածված է

երեխաների մոտ. բազմաթիվ դպրոցներում,
մանկապարտեզներում կազմակերպում են
տոնահանդեսներ, որտեղ երեխաները
ներկայանում են զանազան հագուստներով`
հիմնականում կերպարային կոստյումներ և
դիմակներ, ներկայացնում են զվարճալի պարեր
և խաղեր: Բարեկենդանի տոնը Հունգարիայի
ժողովրդի համար նաև իմաստավորվում է
որպես հրաժեշտ ձմռանը և սպասում գարնան
զարթոնքին:
Հայկական մշակութային կենտրոնում այս տարի
նույնպես Բարեկենդանը նշվեց մանկական
ակումբի երեխաների հետ: Երեխաներին
ներկայացվեց Հովհաննես Թումանյանի
«Բարեկենդան» հեքիաթը: 

Հայկուհի Պետրոսյան

Սերգեյ Խաչատրյանի 
համերգը Բուդապեշտում

Բուն Բարեկենդան
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Հունգարիայի մայրաքաղաք
Բուդապեշտում արդեն
հարազատ դարձած ՎԻԶԱ ռոք
խումբը, այս տարի եւս
յուրահատուկ ծրագրով հադես
եկաւ՝ A38 նավի երաժշտական
սրահում, որտեղ մարտի 4-ին
տիրում էր  կատարյալ ռոքային
տրամադրություն: Համերգի
բացումը կատարեց իտալական CAYNE կլասիկ
մետալ խումբը , որը ևս լավ ընդունվեց
հանդիսատեսի կողմից:
Բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ ծանոթ չեն
ՎԻԶԱ խմբին և նրա գործունեությանը, կարող
ենք ասել, որ Վիզան 9 միջազգային
երաժիշտներից կազմված խումբ է Լոս
Անջելեսից, որը միավորում է դուդուկը, ուդը և
ցնցման գործիքները ծանր ռոքի հետ: «Վիզա»-ն

մուտքի արտոնագիր է
դեպի երաժշտական
բազմազանության
աշխարհ, կամուրջ՝
ժանրերի, տարատեսակ
հնչյունների ու ռիթմերի
միջև, այնպես ինչպես
անձնագրում դաջված
«վիզան» է կապում
աշխարհագրական
տարածքները: 

2000 թվականին ազգությամբ հույն
Կնուպ Տոմոպուլոսը Միացյալ
նահագներում նախաձեռնեց
«Վիզա» անունով նախագիծը, որը
տարիներ անց հիմք դարձավ
համանուն խմբի ստեղծման
համար: Այստեղ հավաքվեցին Լոս
Անջելեսում հաստատված 9
երաժիշտներ, նրանցից 6-ը՝ հայեր:

«Մեր խումբը պիցցայի նման է, որի վրա ¾-ը
պեպերոնի է, մի փոքր կոկոս և մնացածը՝
պանիր: Այս դեպքում պեպերոնին հայերն են,
այդուհանդերձ, խումբը հայկական չէ, ոչ էլ
հունական, ճապոնական կամ իսպանական:
Նպատակը աշխարհի տարբեր մշակույթները,
երաժշտական գործիքներն ու հնչյունները
կամրջելն է, նոր երաժշտություն մատուցելը» –
ասում է Կնուպը: 6 տարի առաջ «Վիզա»-ն իր
շարքերում ընդգրկեց ևս մի գործիք՝ դուդուկ, որը
հնչում է Ջիվան Գասպարյան Կրտսերի
ձեռքերում: - «Ռոքը բարձր են նվագում և ինձ
համար հեշտ չէ լսելի դարձնել դուդուկի ձայնը», -
ասաց Ջիվանը, ով խմբին միանալիս ռոքի
սիրահար չէր, բայց հիմա շատ լավ է զգում իրեն:
Վիզայի պատմության մեջ կարևոր շրջադարձ
գրանցվեց, երբ հանդիպեցին System of a Down
խմբի մենակատար Սերժ Թանգյանին, ով անգամ
ստանձնեց նրանց պրոդյուսերական գործը:

Ա.Լ.

«ՎԻԶԱ» ռոք խմբի համերգը Հունգարիայում
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