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ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ՀԱՅԱԳԵՏՆԵՐԻ 
ԱՅՑԸ ՀԻՆԱՎՈՒՐՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ և

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂ
Անցյալ տարի հայ-հունգարական աշնանային
գիտական դպրոցի շրջանակներում,
Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի համալսարանի
պատմության ֆակուլտետի ուսանողները
հնարավորություն ունեցան ոչ
միայն մասնակցելու մի շարք գիտական
միջոցառումների, այլ նաև շրջեցին ողջ
Հայաստանով և Արցախով՝ ծանոթացան հայ
մշակույթին, պատմական հուշարձաններին, և
ավելի պատկերավոր դարձնել արդեն իսկ
ուսումնասիրած Հայաստանի պատմությունը: 
Ծրագրի նախաձեռնությունը երկկողմանի էր`
կազմակերպված Հայկական Սոցիոլոգիական
ակումբի, հայ-հունգարական մշակութային
միության` հանձինս Անահիտ Սիմոնյանի, և
Պիտեր Պազմանի համալսարանի
համագործակցության արդյունքում:
Միջոցառման նպատակն էր ստեղծել գիտական
կապեր, գիտական երկխոսություն հաստատել
հայ-հունգարացի հետազոտողների միջև, ինչպես
նաև հետազոտական փորձի փոխանակում:
Երևանի պետական համասարանում, ինչպես

նաև Արցախի պետական համալսարանում
կայացած հանդիպումների ընթացքում
հունգարացի ուսանողները ելույթ են ունեցել
հայ-հունգարական հարաբերությունների,
Հունգարիայի ազատության գործում ներդրում
ունեցած հայերի, Հունգարիայում` հայկական
սփյուռքի գործունեության, և այլ թեմաների
մասին զեկույցներով: Արցախի ուսանողներն
իրենց ելույթներով անդրադարձել են նաև հայ-
հունգարական հարաբերությունների ներկայիս
փուլին:
Աշնանային դպրոցն իր մեջ ներառում էր
փորձագետների կողմից մատուցած մի շարք
դասախոսություններ: Ծրագրի մասնակիցները
հանդիպումներ են ունեցել Միավորված Ազգերի
Կազմակերպությունում` ծանոթանալով
գործունեությանը, ծրագրերին և
կառուցվածքին:
Քրիստոնեությունը միավորում է հայերին և
հունգարացիներին, և իմ ուսանողները`
կաթոլիկ թե ուղղափառ, հավատքի հետքերով
էին գնացել այնտեղ: Հայկական մշակույթին



ավելի լավ ծանոթանալու համար մենք
նպատակահարմար գտանք այցելել ոչ միայն
Երևան, Տաթև, այլ նաև Արցախ,
մասնավորապես, Գանձասար և Շուշի: Մենք
հետագայում կշարունակենք հայկական
պատմության ուսումնասիրությունը
Հունգարիայում: Այցի արդյունքում մեր
ուսանողներն իրենց աշխատանքների համար
ընտրել են թեմաներ Հայաստանի, Արցախի,
ինչպես նաև Հայաստանի մաս կազմող
Նախիջևանի պատմության վերաբերյալ:
Ադրբեջանական կողմի «մարտահրավերներին»
պետք է հումորով վերաբերվել` նկատի ունեմ
«Սև ցուցակ»  ասվածը: Այն իրականում, մեր
գործունեության շրջանակներում, որևէ
նշանակություն չի կարող ունենալ մեզ համար:

Կարծում եմ, որ դա ոչ թե մեր, այլ իրենց
խնդիրն է: Լինելով դեմոկրատական
հայացքների տեր մարդ` ընդհանրապես չեմ
կարևորում ոչ դեմոկրատ երկրի նման
որոշումները:

Գ.Ղորքմազյան
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Կարծիքներ ուսանողներից

«Արցախը` ինչպես Հայաստանի պատմական
ու մշակութային մասնիկ, շատ տպավորիչ էր
մեզ համար: Այն հարուստ է հին
քրիտոնեական եկեղեցիներով և իր
չնաշխարհիկ բնությամբ, ոչ միայն
լանդշաֆտի առումով, այլ նաև հայերի, ովքեր
ապրում են այնտեղ»: 
-Պիտեր Պալ Կրանից (ծրագրի մասնակից)
«Ղարաբաղը խաղաղության կղզի է: Այնտեղ
ապրող մարդիկ շատ բարի, քաղաքավարի և
բարեհամբույր են: Հուսամ նրանք
կկարողանան ավելի զարգացնել իրենց
երկիրը, որովհետև շատ աշխատասեր են և
սիրում են իրենց հողը»:
- Նիկոլետ Ցեզարը (ծրագրի մասնակից)
«Գանձասար այցելելով հասկանում ես այն
հոգևոր և մշակութային հարուստ
ժառանգությունը, որը միայն ու միայն վկայում
է տվյալ տարածաշրջանում հայերի
պատմության և գոյության մասին: Կարծում
եմ, որ սա փաստ է, և յուրաքանչյուր ոք պետք
է հարգի այն»: 
-Ադրիեն Սեփա (ծրագրի մասնակից)

ՍԱՄՈՇՈՒՅՎԱՐԻ «ԱՐՄԵՆՈՊՈԼԻՍ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ 

Ելիզաբեթի օրվա կապակցությամբ
կազմակերպված եկեղեցական երգչախմբի
համերգը առաջին անգամ հյուրընկալեց
արտասահմանից ժամանած հյուրերի
ելույթները: Ընդունելով Պեշտերժեբեթի
հայկական փոքրամասնության հայ ազգային
ինքնավարության հրավերը` Սամոշույվարի
«Արմենոպոլիս» երգչախումբը 
մասնակցեց մի շարք տարբեր
միջոցառումների` իրենց երգերը
ներկայացնելով որպես Սամոշույվարի
հայկական համայնքի ողջույնի խոսք:
Այս միջոցառումը Պեշտերժեբեթի
հանդիսատեսին թեթևակի ներկայացրեց այն

ավանդույթներն ու սովորությնները, որոնք
Տրանսիլվանիայի հայ-հունգարացիները
կարողացել են պահպանել  հին պատմական
բուռն դարաշրջաններից:
Կցանկանայինք մեր շնորհակալական խոսքը
հղել օրիորդ Կանտոր Անդրեային`
թավջութակի նվագակցության, և երգչախմբի
դիրիժոր Մոլնար Անամարիանին`
երգչախմբին ուղորդելու համար:
Շնորհակալություն Սամոշույվարի
հայկական եկեղեցուն այդ գեղեցիկ
միջոցառումը կազմակերպելու և այդպիսի
լավ մթնոլորտ ստեղծելու համար:

Անի Պապյան
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Բուդապեշտի Հայկական Համայնքը 2014թ-ի
գարնանը հանդես կգա իր նոր մեծ
նախագծով`“Hallgasd a csendet”,
թարգմանաբար «Ականջ դրեք լռությանը»,
երաժշտական տեսահոլովակի  թողարկմամբ`
նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100
ամյակին, ինչպես նաև ևս մեկ անգամ ողջ
աշխարհին հիշեցնելու 20-րդ դարի
ամենաողբերգական ցեղասպանության մասին:
Այս տեսահոլովակի թողարկման
մանրամասների հետ կապված հարցազրույց
ենք ունեցել պարոն Դիրամերյանի Արթին հետ:
-Դիրամերյան Ա. Մեզ համար
ցեղասպանությունը դժբախտ ազգային
ժառանգություն է, որից չես կարող խուսափել,
քանզի այն միշտ քեզ հետ է. երբ մտածում ես քո
ծնողների մասին, երբ հիշում ես մանկությանդ`
այն օրերը, երբ նրանք խաղում էին քեզ հետ,
զբոսանքի տանում, անհանգստանում քո
ապագայի մասին և ընդհանրապես փորձում
օրինակ ծառայել քեզ համար: Այս ամենից մի
շարք հարցեր են առաջանում. «Որտե՞ղ են հիմա
նրանք, ինչո՞ւ պետք է նրանք հեռանային իրենց
հայրենիքից և այլոց հողում բնակության վայր
փնտրեին»: 
Կյանքը շարունակվում է միայն նրանց համար,
ովքեր կարողացել են ողջ մնալ, բայց այնքան

տարբեր իրենց ապրած կյանքից, որը, ցավոք
սրտի, երբեք էլ ետ չեն կարող բերել: Ինչևէ,
մենք կարող էինք ուղղակի լուռ սգալ, հարգել
զոհերի հիշատակը, բայց դժբախտաբար 21-րդ
դարի մտածելակերպը իր
արժանապատվությունը վեր է դասում ամեն
ինչից: Քաղաքականությունը երկակի
չափանիշով է անդրադառնում
«Ցեղասպանություն» թեմային: Շատ անգամ,
երբ քաղաքագետները, որպես անհատներ,
արտահայտում են իրենց կարեկցանքը այս
հարցի շուրջ, երբ գալիս է 1.5 միլիոն հայ
քրիստոնյաների և հազարավոր հույների
սպանության փաստը պաշտոնապես
ճանաչելու պահը, հենց այդ նույն
քաղաքագետները նախընտրում են լռել, բայց
չէ՞ որ նրանք բոլորն էլ գիտեն թե ինչ է տեղի
ունեցել, և թե ինչ սարսափելի և տաժանակիր
օրեր է անցկացրել հայ ժողովուրդը:
Եվ ահա այս երգերը գրվել են, որպեսզի օգնեն
համայն մարդկությանը սթափ  աչքերով նայել
այս փաստին և որպեսզի կարողանանք
արտահայտել մեր հոգիներում կուտակված
վիշտն ու դառնությունը: 
Հայ մասնակիցներից բացի, տեսահոլովակի
գործող անձանց հետ ներգրավված են նաև այլ
ազգի ներկայացուցիչներ, ովքեր իրենց

մասնակցությամբ են փորձում
արտահայտել իրենց կարեկցանքը:
Պատկերացնո՞ւմ եք կան նաև այնպիսի
մասնակիցներ, ովքեր նախկինում
անգամ չէին լսել Հայոց
ցեղասպանության մասին:
Ինչ վերաբերվում է խմբի
անդամներին`մենք ունենք բազմաթիվ
երաժիշտներ, գրողներ, բանաստեղծներ,
գործարարներ և այլ մասնագիտության
տեր մարդիկ, ինչպես նաև, հայտնի
արվեստագետներ, բայց նրանք, ցավոք,
հրաժարվեցին մասնակցել` ասելով, որ
դա իրենց գործառույթի մեջ չի մտնում:
Այս նախագիծը բնավ նման չէ այն
աֆրիկյան բարեգործական
համերգներին, որոնք իրականացվում են
միայն նոր բրենդներ ստեղծելու
նպատակով:
«Ականջ դրեք լռությանը» (Hallgasd a csendet)
ռեպ երաժշտություն է: Այս ոճը իսկապես

«ԱԿԱՆՋ ԴՐԵՔ ԼՌՈՒԹՅԱՆԸ»
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ 



տպավորիչ է, քանզի այն ուշադրությունը
սևեռում է ինքնին խոսքի վրա, որն էլ օգնում է
ունկնդրին հասկանալ տեքստը: (տեսահոլովակի
անավարտ տարբերակը կարող եք դիտել
այստեղ`
http://www.youtube.com/watch?v=3GHi6nkkuXs )
Այս տեսահոլովակի հունգարերեն տարբերակը
ունկնդրի դատին կներկայացվի 2014թ-ի
ապրիլին`Հայոց ցեղասպանության 100 ամյա
տարելիցից մեկ տարի առաջ: Մենք արդեն իսկ
ունենք անգլերեն թարգմանված տարբերակը և

սպասում ենք հայերեն լեզվով թարգմանությանը:
2015թ-ին` Հայոց ցեղասպանության 100 ամյակին
ընդառաջ, ակնկալում ենք, որ այս տեսահոլովակը
թարգմանված կլինի այն լեզուներով, որոնց
ներկայացուցիչները պաշտոնապես կընդունեն
Հայոց ցեղասպանությունը: Եթե թարգմանված
տարբերակները գերազանցեն տասնյակը, ապա
հուսանք, որ 2015թ-ին Հայոց
ցեղասպանությունը պետականորեն կճանաչվի
ողջ աշխարհով մեկ:

Անի Պապյան

Այս տարի փետրվարի 19-ին լրանում է Գուրգեն
Մարգարյանի սպանության 10-րդ տարին: Ամեն
տարի Հունգարիայի հայկական համայնքը
հավաքվում է Դանուբի ափին գտնվող հայկական
խաչքարի մոտ` խնկարկելու եւ հարգելու նրա
հիշատակը: 
Ինչպես գիտնեք, 2012 թ. օգոստոսի 31-ին,
Հունգարիայի արդարադատության
նախարարությունը որոշում ընդունեց ոճրագործ
Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջան արտահանձնել:
Այս որոշումը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր
Օրբանը պատճառաբանեց, վկայակոչելով
դատապարտված անձանց փոխանցման
վերաբերյալ 1983 
թ. Ստրասբուրգի կոնվենցիան, ըստ 

որի, անդամակցված կողմերից մեկը կարող է իր
երկրի տարածքում դատապարտված անձին
հանձնել մյուս կողմին, որպեսզի նա ընդունող
երկրի տարածքում կրի իր պատիժը: 
Բոլորիս համար արեւի լույսի պես հայտնի էր, թէ
ինչ էր սպասվում Ռամիլ Սաֆարովին
Ադրբեջանում:
Գ.Մարգարյանի նահատակությունը դարձավ
հունգարահայերի նոր պատմություն, և մենք
պարատվոր ենք հավերժ վառ պահել սպա
Գ.Մարգարյանի հիշատակը: Կոչ ենք անում
Հունգարիայի մեր հայրենակիցներին,որ բոլորս
համախմբված հարգանքի տուրք մատուցենք
փետրվարի 19-ին Դանուբի ափին գտնվող
հայկական խաչքարի մոտ: Ս.Ս

ՍՊԱ Գ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 10-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԸ
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ՀՐԱՆՏ ԴԻՆՔԻ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 7-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԸ
Հունվարի 19-ին լրացավ պոլսահայ լրագրող,
Թուրքիայում հայերեն և թուրքերեն լեզուներով
տպագրվող միակ շաբաթաթերթի `«Ակոս»-ի
գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքի
սպանության 7-րդ տարելիցը: Հրանտ Դինքի
սպանությունը բողոքի զանգվածային
ակցիաների պատճառ դարձավ թե՛
արտերկրում, և թե՛ հենց Թուրքիայում`
հարյուր հազարավոր մարդիկ դուրս եկան
փողոց «Բոլորս հայ ենք, բոլորս Հրանտ Դինք
ենք» կարգախոսով, եղան նաև մարդասպանին
հերոսացնողներ: Դրան զուգահեռ,
համացանցում հայտնվեցին Օգյուն
Սամաստիին թուրքական ոստիկանության
բաժանմունքում հերոսացնող և մարդասպանի
հետ լուսանկարվող թուրք ոստիկանների
սկանդալային կադրերը: Սպանությունից
առաջ Դինքը բազմիցս բարձրաձայնել էր իր
հասցեին հնչող սպառնալիքների, կյանքին
սպառնացող վտանգի մասին, սակայն

թուրքական ոստիկանությունը սպանությունը
կանխելու համար ոչինչ չէր ձեռնարկել, իսկ
ահա այսօր, ինչ-ինչ նպատակով,
համախմբված «սգում» են: Ինչպես
Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար
Դորա Բակոյանին է նշել «Հրանտ Դինքի՝
խոսքի ազատության հիմնարար իրավունքի
համար պայքարող մարդու նողկալի
սպանությունն ուղղված էր իր եվրոպական
ապագան ապահովելու թուրք ժողովրդի
փորձերի դեմ» և ահա հենց դա է  նրանց
այսօրվա վարքագիծի պատճառը:
Չնայած սպանությունից անցել է 7 տարի,
սակայն հայ ժողովուրդը շարունակոմ է իր
սրտում վառ պահել Դինքի հիշատակը և ամեն
տարի այդ նույն օրը ողջ հայությունը`
Հայաստանի և Հայաստանի սահմաններից
դուրս գտնվող, հարգում են նրա հիշատակը:
Հրանտ Դինքը եղել է և միշտ էլ կլինի հայ
ժողովրդի սրտում:



2013թ-ին Հարավային Կորեայի Բուսան
քաղաքում անցկացվեց Եկեղեցիների
Համաշխարհային Խորհրդի 10-րդ համաժողովը,
որի նշանաբանն էր «Կեանքի Աստուած,
առաջնորդէ մեզ դէպի արդարութիւն եւ
խաղաղութիւն»: Համաժողովի շրջանակներում
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ ծայրագույն պատրիարք և
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը հանդիպել են
Հունգարիայի Կաթոլիկ Եկեղեցու
ներկայացուցիչ` եպիսկոպոս Գուստավ Բոլչկեի
և Հունգարական Եկեղեցիների Խորհրդի
գլխավոր քարտուղար` դոկտոր Վիլմոշ Ֆիշլի
հետ: Հանդիպման ընթացքում մասնավոր
անդրադարձ է կատարվել Հունգարիայի
իշխանությունների կողմից սպա Ռամիլ
Սաֆարովի` Ադրբեջանին արտահանձնման
խնդրին:
Վեհափառ Հայրապետը, ցավով արձանագրելով,
որ կատարվածը մեծապես ստվերել է հայ-
հունգարական բարեկամությունը, նշել է, որ
նման երևույթներն անընդունելի են և իբրև
ազգատյացության քարոզչություն
համընդհանուր դատապարտության պետք է
արժանանան: Հունգարական եկեղեցիների
ներկայացուցիչներն իրենց հերթին
դատապարտել են Հունգարիայի
կառավարության կատարած քայլը:
Զրույցի ընթացքում Հունգարիայի եկեղեցիների
պատվիրակությունը նաև իր աջակցությունն է
առաջարկել ԵՀԽ 10-րդ համաժողովում Հայոց
ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի

վերաբերյալ քննարկվող բանաձևին և
պատրաստակամություն հայտնել իրենց
ամբողջական մասնակցությունն ու
աջակցությունը ցուցաբերել տարելիցի առթիվ
Հայոց Եկեղեցու կողմից կազմակերպվող բոլոր
միջոցառումներին:
Վեհափառ Հայրապետը գոհունակությամբ է
ընդունել Հունգարիայի ներկայացուցիչների
պատրաստակամությունը` նրանց տալով իր
գնահատանքն ու օրհնությունը: 
Հունգարիայի հայ ինքնավարության համար այս
լուրը մեծ հետաքրքրություն եւ շփոթություն
ստեղծեց, այն առումով, թե արդյոք Հունգարիայի
եկեղեցիների ներկայացուցիչները հայկական
եկեղեցի ասելով, հենց հայկական եկեղեցին են
նկատի ունեցել, մինչդեռ, Հունգարիայի հայերը

իրենց ձեռքերով իսկ կառուցած եկեղեցուց մոտ
10 տարուց ավելի զրկված են եղել: 10 տարուց
ավելի հայկական ոչ մի տաղավար տոնի
պատարագ տեղի չի ունեցել, նույնիսկ Հայոց
ցեղասպանության տարելիցին նվիրված
պատարագ տեղի չի ունեցել: 
ՀՀԻ որոշել է անձամբ ներկայանալ Հունգարիայի
Կաթոլիկ Եկեղեցու ներկայացուցիչ` եպիսկոպոս
Գուստավ Բոլչկեին և Հունգարական
Եկեղեցիների Խորհրդի գլխավոր քարտուղար`
դոկտոր Վիլմոշ Ֆիշլին եւ փորձել առաջարկված
խոստումները պարզաբանել եւ միասնական
ծրագրով լրջորեն պատրաստվել Հայոց
ցեղասպանության 100 ամյա տարելիցին:

Ս.Ս
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Հայկական մշակութային հիմնադրամը
հիմնվել է 1995թ-ին Հունգարիայում և 2005թ-ից
սկսած այն իր  գործունեության
շրջանակներում բազում կամավորների է
հյուրընկալել, ովքեր, ծանոթանալով
կազմակերպության ծրագրերին, սկսել են
ներգրավվել և ավելի ու ավելի մեծ
ոգևորությամբ մասնակցել նմանատիպ
նախագծերին: Նրանք մեծ օգնություն են
ցուցաբերել Հունգարիայում հայկական
մշակութային հիմնադրամի կողմից
կազմակերպած բազմաբնույթ
գործունեություններին, որոնք շատ
գործառույթներ են իրենց մեջ ընդգրկում`
տարաբնույթ ցուցահանդեսների
կազմակերպում, ազգային
տոնակատարությունների
նախապատրաստական աշխատանքների
իրականացում,  ցանկացած բնագավառի
նորությունների թարգմանություններ, որոնք

վերաբերում են միայն 
հայկական սփյուռքին և որոնց կարող եք
տեղեկանալ www.armenians.hu կայքում: Նրանց
գործառույթների մեջ են մտնում նաև
հանդիպումներ այլ կազմակերպությունների
կամավորների հետ, որը նպաստում է այլ
ազգերի մտածելակերպն  ու մշակույթը ճիշտ
հասկանալուն, ինչու չէ նաև ընկերներ ձեռք
բերելուն: 
Հարկ ենք համարում մեր շնորհակալական
խոսքը հղել 2012-2013թթ. մեր կամավորներին`
Արև Լալայանին և Գաբրիելա Դոմբիին`իրենց

կատարած բազում աշխատանքների հանդեպ
մեծ նվիրվածության համար: Հատուկ
շնորհակալություն, քանզի նրանց
մտահղացումով է բացվել հայկական
մշակութային հիմնադրամի պաշտոնական
կայքը, ինչպես նաև մեր սոց. էջը` Arm Hun-
gary:

Անի Պապյան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 
2012-2013ԹԹ ԿԱՄԱՎՈՐՆԵՐԸ



24 տարի առաջ` 1990 թ. հունվարի 13-ին,
Բաքվում սկսվեց հայերի ջարդը, որը տևեց մեկ
շաբաթ: Այն դադարեցվեց զանգվածային
ջարդերի միայն յոթերորդ օրը` քաղաք
խորհրդային զորքեր մտցնելուց հետո:
Մինչև օրս զոհված հայերի ստույգ թիվը հայտնի
չէ, քանզի հատուկ վիճակագրություն չի արվել
կոտորածների ժամանակ:
Փաստը այն է, որ մի քանի օրվա ընթացքում
Բաքվում հայ չմնաց, թեև այնտեղ բնակվում էր 
250 հազար հայ: Նրանք փախչում էին` թողնելով
ամեն ինչ և ապաստան փնտրելով Վրաստանում,
Ռուսաստանում, Հայաստանում:

Ըստ Վագիֆ Հուսեյնովի հուշերի`Բաքվում
անկարգությունները մանրամասնորեն
նախապատրաստվել են Ժողովրդական
ճակատի կողմից: «Բաքվում ջարդերը սկսվեցին
հունվարի 11-ին: Ամբողջ քաղաքում շրջում էր
ջարդարարությամբ զբաղվող 40 խումբ (50-300-
ական մարդ յուրաքանչյուրում):
Ոստիկանությունը ոչինչ չէր կարողանում անել»:
Հուսեյնովի համոզմամբ, ԱԺՃ-ի նպատակն էր
արյամբ թաթախել ԿԿ այն ժամանակվա
ղեկավարության ձեռքերը, ինչպես նաև
հրավիրել միջազգային հանրության
ուշադրությունը:
Դեռ 1988-1989թթ-ին ադրբեջանական բոլոր
լրատվամիջոցները` հատկապես
հեռուստատեսությունը, հեղեղված էին

հակահայկական քարոզչությամբ, ինչը լուրջ հող
նախապատրաստեց Ադրբեջանի
մայրաքաղաքում հայ բնակչության ջարդերի
համար: Ադրբեջանի «Ժողովրդական ճակատը»,
որտեղ տիրապետող էր դարձել արմատական
թեւը, բացիեբաց կոչ էր անում վտարել քաղաքի
հայերին եւ զբաղեցնել նրանց բնակարանները:
Ամբողջ 1989թ. ընթացքում Բաքվի հայ
բնակիչները վախենում էին քաղաք դուրս գալ,
քանի որ ազգությամբ հայ քաղաքացիները
հարձակումների, ծեծի եւ թալանի էին
ենթարկվում ինչպես քաղաքային
տրանսպորտում, այնպես էլ փողոցներում: 
1990թ. հունվարյան ջարդերն ու բռնությունները
Բաքվում ավելի վաղ էին նախապատրաստվել:
Աշխատանքները տարվել էին մի քանի
ուղղություներով: Մասնավորապես
լայանամաշտաբ հակահայկական
քարոզչություն էր ծավալվել
լրատվամիջոցներում, որի նախաձեռնողն ու
ուղղորդողը ադրբեջանական
մտավորականությունն էր: Ելույթ ունենալով
հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով`
մտավորականներից շատերը շեշտում էին, որ
հայերը զբաղեցնում են ամենակարեւոր
պաշտոնները եւ քաղաքի լավագույն
բնակարանները: Ջարդերի իրականցման
մեխանիզմի հաջորդ կարեւոր փուլը
բնակշահագործման աշխատակիցների,
միլիցիայի եւ շտապօգնության

ծառայությունների համակարգումն էր:
Բնակշահագործման աշխատակիցները
ճշտում եւ հստակեցնում էին քաղաքում
գրանցում ունեցող հայերի
առկայությունը պարենային կտրոնների
ցուցակներով: Կազմվել էր քաղաքի
քարտեզը իր բոլոր
մանրամասնությամբ` բաժանված
շրջանների եւ թաղամասերի, որոնց
վրա նշված էին հայերով խիտ
բնակեցված հատվածները:
Ջարդարարներին աջակցում էին նաեւ
իրավապահ մարմինները`
ապահովելով նրանց
անպատժելիությունը: 
1990թ. հունվարի 13-ին հայերի
ջարդերը Բաքվում ընդունեցին
համատարած բնույթ: Բռնությունների
սկսվելու օրը քաղաքը լիքն էր
ցուցարարներով, մասնավորապես

10 ARMYNIA
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Լենինի հրապարակում այդ օրը հավաքվել էր 70-
100 հազար մարդ, որոնք պահանջում էին
իշխանությունների հեռացում եւ հաշվեհարդար
հայերի նկատմամբ: Այս ամենը տեղի էր
ունենում ԽՍՀՄ եւ Ադրբեջանի
ղեկավարությունների իմացության եւ
թողտվության պայմաններում: Հունվարի 13-ի
հանրահավաքից հետո ամբոխը` խմբերի
բաժանված, ԱԺՃ-ի ակտիվիստների
ղեկավարությամբ տուն առ տուն սկսում է
քաղաքը «մաքրել» հայերից: Գոյություն ունեն
բացառիկ դաժանությամբ իրականացված
գազանությունների, սպանությունների մասին 

բազմաթիվ վկայություններ. հայ բնակիչներին
դուրս են նետել պատուհաններից, սպանել
երկաթե ձողերով ու դանակներով, բռնաբարել
կանանց, շատերին ողջակիզել: Դրան հետեւել է
ԱԺՃ-ի անդամների այցը բնակարանի համար`
այսպես կոչված «օրենքով ձեւակերպված»
փաստաթղթերով: Ջարդարարները բնակարանի
հայ սեփականատիրոջը առաջարկում էին
կյանքը փրկելու համար անմիջապես մեկնել
նավահանգիստ:
1990թ. հունվարի 13-20-ը Բաքուն ամբողջովին
ջարդարարների ձեռքում էր, որոնք միլիցիայի եւ
ներքին զորքերի աչքի առաջ սարափելի
բռնություններ էին իրականացնում: ԽՍՀՄ
ղեկավարությունը չէր խառնվում այս դեպքերին,
չնայած քաղաքում կային բավարար թվով
զինվորական ստորաբաժանումներ եւ ԽՍՀՄ
ՆԳՆ ներքին զորքեր, որոնք կարող էին արագ
կարգուկանոն հաստատել: Իրավիճակի
ծանրությունը ենթադրում էր պարետային ժամ,
որի ընթացքում ներքին զորքերը կարգ ու կանոն

կհաստատեին, սակայն կենտրոնական
իշխանությունները հապաղում էին:
Սպանությունները եւ թալանը շարունակվեցին
ընդհուպ մինչեւ հունվարի 20-ը, երբ խորհրդային
զորքերը կարգուկանոնը «վերականգնելու»
պատրվակով մտան քաղաք: Խորհրդային
իշխանությունը Բաքվում փրկելու համար, Մ.
Գորբաչովը հրամանագիր ստորագրեց
քաղաքում արտակարգ դրություն մտցնելու
մասին: 
Բաքվում կազմակերպված հայկական ջարդերին
զոհ գնացածների ճշգրիտ թիվը դեռեւս
պարզված չէ: Մի շարք ուսումնասիրողների
կարծիքով այդ թիվը 400-ից անցնում է:
Բռնությունների արդյունքում Բաքուն
ամբողջովին հայաթափվեց: 
Եվրոպական եւ ամերիկյան մի շարք
լրատվամիջոցներ անդրադարձան Բաքվում
տեղի ունեցած կոտորածներին: Հունվարի 18-ին
մի խումբ սենատորներ համատեղ նամակ
հղեցին Մ. Գորբաչովին, որում
անհանգստություն էին արտահայտում Բաքվում
տեղի ունեցած հայերի ջարդերի
կապակցությամբ:
1990թ. հունվարին Բաքվում տեղի ունեցած
հայերի ջարդերը դատապարտվել են
Եվրոխորհրդարանի եւ ԱՄՆ Կոնգրեսի կողմից:
Սարսափելի եղելության արդյունքներն են
100.000-ավոր բռնագաղթվածներ եւ
հարյուրավոր սպանվածներ ու կտտանքի
ենթարկվածներ: Բաքվում տեղի ունեցած
իրադարձությունները չեն ստացել իրավական
գնահատական, իսկ հասցված վնասները չեն
հատուցվել:

համադրեց Ս.Ս
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Բուդապեշտի XI թաղամասի Չիկի Գերգեյ
փողոցը գտնվում է Բարտոկ Բելա փողոցի և
Տեխնիկական Համալսարանի միջև, քանի որ նրա
առաքելությունն է միավորել արվեստն ու
գիտությունը: Արվեստ և գիտություն, ահա թե
ինչպես է գնահատվում Չիկի` որպես անհատի,
անունը:
Մենք ավելին չունենք ասելու Չիկիի
մասնագիտության մասին, իսկ ահա, Գեզա
Հեգեդուշը իր հոդվածում անդրադարձել է նրան
որպես հունգարացի ռեալիստ քննադատ,
դրամատուրգիայի վարպետ, բայց որպես
անհատ` իր բոլոր պայքարներով նա
ազգությամբ հայ էր:
Չիկ Գերգեյ դրամատուրգը (1842-1891) արդեն
իսկ դպրոցական տարիքում գիտեր կարդալ և
բեմականացնել թատրոնի ներկայացումներից,
որոնց հեղինակը իր հայրն էր:
Ավագ դպրոցում ուսանելիս նա ավելի
ինքնամփոփ, զգայուն և «անհույս» տղա էր, ով
միշտ նախընտրում էր կարդալ, քան
ներկայացնել: Նա առաջատար ուսանող էր և
բացի իր աշխատասիրությունը, նաև հրաշալի
հիշողություն ուներ, ով ավարտեց ուսումը
որպես «արտասովոր», բայց խելացի տղա:
Նա նպատակ ուներ դառնալ
քաղաքական գործիչ, բայց հոր
մահից հետո,
անհրաժեշտությունից դրդված,
նա ստիպված էր ընդունել
հորեղբոր` Իգնաս Չիկիի
առաջարկը և սկսել իր ուսումը
քահանա դառնալու համար,
որպեսզի ֆինանսապես մի քիչ
թեթևացներ մոր հոգսը: 
Նրա 12 պոեմները, գրված
ավագ դպրոցում ուսանելու
ժամանակ, արտացոլում են
նրա վերաբերմունքը
քահանայի կարիերայի
վերաբերյալ, քանզի դրանցից
միայն մեկն էր կրոնի մասին:
Նա կարճ պատմվածքներ էր
տպագրում Մարոշի Դյուլա

կեղծանվան տակ: Այս ժամանակահատվածում
նա գրում և թարգմանում է
բանաստեղծություններ և կարճ պատմվածքներ,
ինչպես նաև ուսումնասիրում Հռոմեացի և հույն
գրողներին: 1864 թվականին քահանա
կարգվելուց հետո տաղանդավոր տղային
տանում են Վիեննայի Ավգուստինյան Վերին
Ճեմարան: Կյանքի այս փուլում նա արդեն իսկ
փորձում էր գտնել իր ձայնը, որպեսզի
կարողանար արտահայտել իր կարծիքը կյանքի
մասին: 
1896 թվականին նա դառնում է
Աստվածաբանության ուսուցիչ Տեմեշվարում,
որի հետ զուգահեռ, ազատ ժամանակ,
դաշնամուր է նվագում, անգլերեն և ֆրանսերեն
կարճ պատմվածքների թարգմանություններ է
անում և տպագրում իր կարճ պատմվածքների
գրքերը Մարոշ  Դյուլա կեղծանվան ներքո,
որտեղ նա բացահայտում է իր կաթոլիկ
քահանայական զայրույթը ընդդեմ
բողոքականների:
1870-1878 թվականներին նա դասավանդում է
Եկեղեցու պատմություն Տեմեշվարի
քահանաների դպրոցում: 1870-1873
թվականներին խմբագրում է Սանադ Դիոցեշան

ամսագիրը: Նա գրում է նաև
այնպիսի գրրքեր ինչպիսիք են
«Քենոնի Օրենքը» գիրքը
(1873թ.), և ամուսնության
օրենքներն ըստ կաթոլիկ
եկեղեցու, իսկ ահա 1874
թվականին տպագրում է վեց
«Եկեղեցական Աստիճանների»
հավաքածուն:
Նա իր առաջին վեպը`
«Վայրենին» գրել է 1872
թվականին, որն, ավելի շատ,
մի մոլեռանդ
ստեղծագործություն է ընդդեմ
ազատ քարտաշի: Խմբագիրը չի
գնում այս վեպը` նախկինում
«Դելիբաբ» շաբաթաթերթի իր
տպագրություններում թույլ
տված սխալների և Ազգային
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Թատրոնի կողմից մերժված
այն 5 ներկայացումերի
պատճառով:
1873 թվականի ամռանը նա
տպագրում է
բանաստեղծությունների մի
ժողովածու, բայց այս անգամ
Պիտեր Վերզար կեղծանվամբ,
որն իր հորեղբոր անունն էր:
Ինչևէ, վերցնելով ուրիշների
անունները իր վեպերը տպագրելու նպատակով,
բարեգործական ծրագիր էր իրենից
ներկայացնում և բացի տպագրություններից
ստացած գումարը, նրանք, նաև հանրահայտ
գրողի անուն էին ձեռք բերում: 
1874 թվականին նա դիմում է Բուդապեշտի
Համալսարանի Աստվածաբանության
ֆակուլտետի օգնականի պաշտոնում
աշխատելու համար, բայց դժբախտաբար
դրական պատասխան չի ստանում, որն էլ որպես
ձախողում ընդունելով սկսում է ավելի ու ավելի
շատ ստեղծագործել: 
Նա գրում է մի հանգավորված դասական
դրամա «Պատգամախոսը» վերնագրով, որն
ուղարկում է Գիտությունների Ակադեմիա և
ստանում առաջին մրցանակը, բայց առանց
որևէ շնորհակալական խոսքի, քանի որ
Ակադեմիան այն համարում է ամենավերջին
վատ գործը: Բարեբախտաբար Սիգլիգետը,
Ազգային Թատրոնի տնօրենը, կարդում է այն և
որոշում այն բեմականացնել: Պրեմիերայի
ժամանակ, 1875 թվականի հոկտեմբերին,
հանդիսատեսը այնպես է դիմավորում
«Պատգամախոսը» ներկայացումը, որ
լրատվամիջոցները մեղադրանք են
ներկայացնում Ակադեմիային` նախորդ վատ
գնահատանքի համար:
«Պատգամախոս»-ը նրան հանրաճանաչ
դարձրեց և ամոթխած քահանան հանկարծակի
ինքն իրեն գտավ հաջողության ճանապարհին:
Այս ուղղին սկսվեց իր կապը եկեղեցու հետ
կտրելով և նույնիսկ հանգեցրեց ողջ
հասարակությունը փոփոխելու գաղափարին: 
Չիկի ընտանիքը ամենահայտնի հայ
ընտանիքներից մեկն է: Ընտանիքի հին
հայկական անունը դեռ հայտնի չէ, պնդում են, որ
իրենց նախահայրը ազգությամբ հայ Յոանն է
Մոլդովայից, իսկ ըստ հին հունգարական
տվյալների, նրանք Շոմոլովցի էին, որը սկիզբ է
առել Չիկշոմլո անունից, որը փոխարինվել է
Չիկիյան, այնուհետև Չիկի: Այսպիսով,
ընտանիքը սերել է Չիկից, բայց նրանք ապրել են
Էրժեբեթվարոշում (Դումբրավեն): 
Նախ պիտի նշենք Գերգեյի հայրիկ` Յանոշին
(1816-1856), ով դեղագործությունն ավարտելուց

հետո դարձավ Բուդապեշտի
(1840), այնուհետև Վիեննայի
(1841) համալսարանների
ակնաբույժ դոկտոր,
պրոֆեսորի օգնականը,
այնուհետև, 1842 թվականին
Պանկոտայում, իսկ 1844
թվականին Արադում
աշխատեց որպես
պրակտիկանտ: 

Անկախության պատերազմի ժամանակ նա
աշխատում էր որպես հիվանդանոցի վարիչ,
որտեղ նա հիվանդություն է ձեռքբերում, որի
պատճառով էլ համրանում է, բայց նույնիսկ այդ
վիճակում նա շարունակում է բուժել մարդկանց,
պատասխանել նրանց հարցերին` գրելով կամ
տարբեր նշաններ օգտագործելով: 
Արդյունքում նրա կենսագրությունը հայտնվում է
«Բժշկական» շաբաթաթերթում` այդուհանդերձ,
բոլոր բժիշկների կենսագրությունները
լրատվության մեջ զետեղելու գաղափարն առաջ
քաշելով:
Հունգարիայի հայտնի հայերը.
Չիկի Մարսել (Մարկ), ծնվել է Էրժեբետվարոշում:
1789 թվականին հայ քահանան տեղափոխվել է
Մոլդովիա (Չիկսեպվիզ) անհայտ
պատճառներով, որտեղ նա կաթոլիկացրել է 400
հայ օրթոդոքս եկեղեցու ներկայացուցիչների:
Վիկտոր (1839-1910), գաղտնի խորհրդական,
Կոլոժվարի Համալսարանի դասախոս:
Լուկաչ Միկլոշ (Մխիթարյան միաբանության
անդամ)(1835-1911), Վալենսիա,  Սինֆերոպոլի
(Ղրիմ) և Էրժեբետվարոշի դասախոս: 
Յանոշ (1873-1917) երգահան, երաժշտագետ:
1904-1911 թվականներին նա աշխատում էր
որպես երաժշտական քննադատ «Budapesti
News»-ում: Նա աշխատել է որպես
երաժշտության ուսուցիչ Ազգային
կոնսերվատորիայում և Թատերական
ակադեմիայում: Նա նաև հետազոտություն է
կատարել հունգարական ազգային
երաժշտության վերաբերյալ:
Ժոզեֆ (1881-1929), 1916 թվականին աշխատել է
որպես բժիշկ-թերապևտ Բուդապեշտում, իսկ
ավելի ուշ, 1921 թվականին, Դեբրեցենում:
Էնդրե (1888-1955) երաժշտության ուսուցիչ: 1914
թվականին նա աշխատում է որպես դիրիժոր,
սկզբում Բուդապեշտի մի քանի թատրոններում,
իսկ հետո Հունգարիայի այլ հատվածներում:
1919 թվականից նա աշխատում է որպես
երաժշտության ուսուցիչ նախ Դեշում,
այնուհետև Կոլոժվարում: Նա գրել է նաև մի
շարք բանաստեղծություններ և կարճ
պատմվածքներ:

Ալեքս Ավաննեսյան
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Դեկտեմբերի 29-ին հայկական մշակութային
կենտրոնը հերթական անգամ իր դռները բացեց
հայ մանուկների առջեւ:
Մանկական ակումբի երեխաները բարձր
տրամադրությամբ էին եկել մասնակցելու
տոնական այդ միջոցառմանը:
Միջոցառման սկզբում երեխաները սիրով
զարդարեցին տոնածառը, իրենց իսկ ձեռքով
պատրաստած հետաքրքիր, գույնզգույն
աշխատանքներով: Ծնողների անմիջական
մասնակցությամբ եւ Արուսյակ Միրզոյանի
ղեկավարությամբ երեխաներին ներկայացվեց 
«Շաղգամ» հեքիաթը, որը մեծ ուրախություն
պատճառեց նրանց:
Այնուհետեւ երեխաներն իրենց ուրախ երգով,
պարով, գեղեցիկ հայերեն

արտասանություններով
դիմավորեցին երկար
սպասված սիրելի Ձմեռ
Պապին, որն էլ ժամանել էր ի
ուրախություն երեխաների՝
անակնկալներով լի պարկով:
Միջոցառման վերջում
երեխաները կենդանի
կիթառի հնչողությամբ
ունկնդրեցին Ռուբեն

Հախվերդյանի մանկական երգերից:
Սիրելի՛ Հունգարիայի հայեր, շնորհավորում ենք
Ձեր նոր տարին, ցանկանում առողջ եւ
բարգավաճումներով լի տարի:

Հայկուհի Պետրոսյան

Միջմշակութային
փառատոնը, որ դարձել է
Եվրոպական կենտրոնական
համալսարանի (Central Euro-
pean University) ամենամյա
սպասված
իրադարձություններից մեկը,
այս տարի անցկացվեց
հունվարի 20-25-ը:
Միջոցառումը
կազմակերպվում է համալսարանի ուսանողական
խորհրդի կողմից: Համալսարանը, որն ունի
ուսանողներ աշխարհի ամենատարբեր ծայրերից,
յուրօրինակ մշակութային խառնարան է, ու այս
փառատոնը այդ մշակույթներից յուրաքնաչյուրը
ներկայացնելու լավագույն առիթներից է: Այս
տարի փառատոնին մասնակցում էին
երեսունհինգ երկիր, այդ թվում նաև Հայաստանը:

Թեև հայ ուսանողները, այս
տարի նախորդ տարիների
համեմատությամբ թվով քիչ
էին, սակայն դա չխանգարեց
լավագույնս ներկայացնել
երկիրը: Փառատոնի
վերջնակետը Միջազգային
տոնավաճառն էր (International
Bazaar), որին մեր
ուսանողները ներկայացել էին

Հայաստանի վերաբերյալ տեսանյութերով,
ազգային խորհրդանիշներով, ինչպես նաև
հայկական կոնյակով, գինիով, աղանդերով:
Երիտասարդներին ազգային խորհրդանշանների
ու այլ պարագաների ձեռբերման հարցում
մեծագույնս աջակցել էր Հունգարայի  Հայ
ինքնավարությունը:

Փիրուզ Հայրապետյան

Միջմշակութային փառատոն
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Մարդկային իրավունքների Եվրոպական
դատարանը դեկտեմբերի 17-ին բավարարել է
թուրք քաղաքական գործիչ Դողու Փերինչեկի
հայցն ընդդեմ Շվեյցարիայի, որին շվեյցարական
դատարանը պատժել էր Հայոց ցեղասպանության
փաստը ժխտելու և «Ցեղասպանությունը
միջազգային սուտ է» հայտարարությունն անելու
համար: Այս անգամ ևս իրականությունը ցույց
տվեց, որ շատ հաճախ գործում են երկակի
ստանդարտներ և տնտեսական շահերը երբեմն
վեր են դասվում մարդկային իրավունքներից, որն
իհարկե անընդունելի պետք է լինի 21-րդ դարում
ապրող հասարակությունների համար:
Փերինչեքը` աննշան թուրքական կուսակցության
ղեկավարը, 2005 թվականին մեկնել էր
Շվեյցարիա այն դիտավորությամբ, թե ինչպես են
շվեյցարական իշխանությունները հանդգնելու
պատժել իրեն Հայոց ցեղասպանության ժխտման
համար: Հայոց ցեղասպանությունը նա
լկտիաբար անվանել էր «միջազգային սուտ»: Ի
պատասխան «Շվեյցարիա-Հայաստան»
ընկերակցության կողմից քրեական գործ
հարուցելու մասին բողոքի, Լոզանի
ոստիկանության դատարանը 2007 թվականի
մարտին Փերինչեքին դատապարտել և տուգանել
էր ռասայական խտրականության համար:
Շվեյցարիայի վերաքննիչ դատարանը
հաստատել էր իր դատավճիռը, որոշելով, որ նա
խախտել էր Քրեական օրենսգրքի 216-րդ
հոդվածը: Շվեյցարիայի Ազգային խորհուրդը
(խորհրդարանը) դեռևս 2003 թվականին ճանաչել
էր Հայոց ցեղասպանությունը: Հետագայում
Փերինչեքն իր գործով դիմել էր Շվեյցարիայի
բարձրագույն դատական ատյանին` Դաշնային
դատարան, որն էլ վերահաստատել էր նրա
դատավճիռը: 2008 թվականի հունիսի 10-ին
Փերինչեքը բողոքարկել էր իր դատավճիռը
Ստրասբուրգում գտնվող Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանում, պնդելով, որ իր
բազմաթիվ իրավունքները, այդ թվում` խոսքի
ազատության իրավունքը, խախտվել են
շվեյցարական դատարանների կողմից: Նա 140
հազար եվրո փոխհատուցում էր պահանջել
բարոյական և ֆինանսական վնասների, ինչպես
նաև դատական ծախսերի համար: 2013 թվականի
դեկտեմբերի 17-ին Եվրոդատարանը չի

բավարարել Փերինչեքի գրեթե բոլոր
պահանջները (Մարդու իրավունքների
եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ, 7-րդ, 14-րդ, 17-
րդ և 18-րդ հոդվածները) և մերժել
փոխհատուցման նրա դիմումը: Սակայն, յոթ
դատավորներից հինգը որոշել են, որ
Շվեյցարիան խախտել է Փերինչեքի խոսքի
ազատության իրավունքը (Հոդված 10): Ահա այն
հինգ դատավորները, որոնք հաստատեցին
Փերինչեքի կեղծ մեղադրանքները. Գվիդո
Ռայմոնդի (Իտալիա), Պիեռ Լորենցեն (Դանիա),
Դրագոլյուբ Պոպովիչ (Սերբիա), Անդրաշ Սաջո
(Հունգարիա) և Հելեն Քելեր (Շվեյցարիա): Դեմ
արտահայտված դատավորներն էին Նեբոժսա
Վուչինիչը (Չեռնոգորիա) և Պաուլո Պինտո դը
Ալբուկերկեն (Պորտուգալիա): Դատավճռին կից
յոթ էջանոց լրացման մեջ դատավորներ
Ռայմոնդին և Սաջոն կրկին հակասեցին իրենք
իրենց` արդարանալով ի նպաստ Փերինչեքի
վճիռ կայացնելու համար: Հարցեր բարձրացնելով
«հայկական ջարդերի» հավաստիության մասին,
հետո պնդելով, թե իրենց խնդիրը
ցեղասպանության փաստերը գնահատելը չէ, այս
երկու դատավորները հաստատեցին, որ հայ
ժողովրդի ոչնչացումը եղել է կառավարության
հովանավորությամբ, դրանով իսկ ընդունելով
դրա ցեղասպան բնույթը: Սակայն նրանք պնդում
են Հայոց ցեղասպանությունը վկայակոչել որպես
«Մեծ եղեռն», որը թարգմանում են որպես «Մեծ
հանցագործություն»: Մյուս կողմից,
տարակարծիք դատավորներ Վուչինիչը և Պինտո
դը Ալբուկերկեն, դատավճռին կից ներկայացրել
են իրենց 19 էջանոց խորապես ուսումնասիրված
համապարփակ զեկույցը Հայոց
ցեղասպանության մասին: Հունգարիայի հայ
ինքնավարությունը անմիջապես
Բուդապեշտում հանդիպում է կազմակերպել
դատավոր Անդրաշ Սաջոյի հետ`
պարզաբանելու իր անընդունելի որոշումը այս
հարցի շուրջ, հատկապես որ Հունգարիան 1915
թ. այն երկրներից մեկն էր որ հարյուրավոր
գաղթական հայեր է ընդունել: Հանդիպումը շատ
ջերմ եւ մտերմիկ մթնլորտի է վերածվել:
Դատավոր Անդրաշ Սաջոն ՀՀԻ
ներկայացուցիչներին պատասխանել է, որ
Հայկական ցեղասպանության հարցը մարդու

ԵՄ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ
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իրավունքների ԵՄ դատարաում չէր կարող այլ
կերպ ներկայացնել, քանի դեռ Հունգարիան չի
ճանաչել Հայոց ցեղասպանության հարցը. «Ես
պարզապես չէի կարող դրական որոշում
ընդունել եւ հակասել իմ երկրին, երբ դեռ
Հունգարիան չի ընդունել եւ չի դատապարտել
Հայոց ցեղասպանության հարցը». ասել է
դատավոր Անդրաշ Սաջոն: ՀՀԻ համար Հայոց
ցեղասպանության ճանաչման հարցը միշտ էլ
առաջնային հարցերից մեկն է եղել եւ մինչ օրս

ՀՀԻ լրջորեն քայլեր է ձեռնարկում այն հասցնել
քաղաքական բարձր ատյաններ: 
Հուսով ենք, որ Հունգարիան կընդգրկվի այն
պետությունների ցուցակում, որը ճանաչում եւ
դատապարտում է Հայոց ցեղասպանությունը
հանուն արդարության, հանուն մարդու
իրավունքների և հանուն նրա, որ աշխարհի ոչ
մի անկյունում այլևս ցեղասպանություն տեղի
չունենա: 

Համադրեց Ս.Ս

Նոյեմբերի 22-ին, Հունգարիայի մայրաքաղաք
Բուդապեշտում տեղի ունեցավ «Ուրարտու»
հայկական մշակութային թատրոնի բացման
արարողությունը` թատրոնի դերասանուհի
Լինդա Կելլերի նախաձեռնությամբ:  Երեկոն

սկսվեց հայ ազգային ժողովրդական
երաժշտության վառ նմուշների կատարումներով,
որը զուգակցված էր հայ մեծանուն գրողների
ստեղծագործությունների բեմականացումներով`
համադրված 2 լեզուներով: Քանզի այն իր
բնույթով համարվում էր ավելի շատ հայկական
պարեղանակների երեկո, հիմնական ծրագրից
հետո դրվեցին տարբեր ժանրի պարեղանակներ
և բոլոր ունկնդիրները հրավիրվեցին պարելու:
Նախագծի ավարտից հետո մենք հարցազրույց
ունեցանք ինքնին կազմակերպիչ`Կելլերի Լինդա
հետ:
-Լ. Կելլեր. «Ես միայն մեկ նախադասությամբ
կամփոփեմ ասելիքս. այս իրադարձությունը
միայն սկիզբն է, որովհետև դեռ շատ
նպատակներ կան Հունգարիայի հայերին
համախմբելու համար»:  Նա նաև
շնորհակալություն հայտնեց Հունգարիայի
Հայկական մշակութային կենտրոնին` այդ
ամենը իրականացնելուն ուղղված
գործընթացներին օժանդակելու համար: 
Երեկոյին մասնակցում էին բազմաթիվ հայեր,
ինչպես նաև ծագումով հայ Հունգարիայի
քաղաքացիներ, ովքեր նույնպես իրենց
շնորհակալական խոսքը ուղղեցին

կազմակերպիչներին և
ցանկություն
հայտնեցին, որ
այդպիսի
իրադարձություններն
ավելի հաճախակի
բնույթ կրեն
Հունգարիայում:  

Անի Պապյան

«ՈՒՐԱՐՏՈՒ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԹԱՏՐՈՆԸ
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«Բարեփոխումները
հաջողությամբ ավարտին
հասցնելու և ոստիկանության
գործունեության մեջ
որակական տեղաշարժ
արձանագրելու գրավականը
ոստիկանի ներքին
բարեփոխումն է, մարդկային ու
քաղաքացիական որակների
կատարելագործումը»: Սա է
Հայաստանի
Հանրապետության
ոստիկանության պետ
Վլադիմիր Գասպարյանի
համոզմունք-պահանջը: 
Ոստիկանությունն այսօր
հաստատուն քայլերով է
իրականացնում այդ գործընթացը. արդյունքում`
այսօրվա ոստիկանն էապես տարբերվում է
նախկինից: Տարբերվում է մտածելակերպով`
ժամանակակից ոստիկանը պետք է
առավելագույնս ծառայի ժողովրդին,
առաջնորդվի մարդու իրավունքների
պահպանման հիմնարար սկզբունքներով,
ունենա բարոյակամային բարձր
հատկանիշներ:Ոստիկանությունն իր որդեգրած
քաղաքականությունը, նոր գործելաոճը կյանքի է
կոչում ամենօրյա ծառայությամբ, իսկ 2013
թվականի ապրիլի 9-ի միջադեպը դրա փայլուն
վկայությունն է:
Ընդդիմության հետընտրական կրքերն այդ օրը
հասել էին կուլմինացիոն կետին. Բաղրամյան
պողոտան կարող էր դառնալ անկանխատեսելի
բախումների վայր: Իրերի վիճակը կտրուկ
փոխվեց, երբ անսպասելիորեն Բաղրամյան
պողոտայում հայտնվեց ոստիկանության պետ,
գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը և
կարողացավ գտնել իրավիճակը շտկելու,
վտանգավոր բախումից խուսափելու
ճանապարհը: Ոստիկանության պետի
հայտնվելն ու հանդարտության կոչերը նախ
զսպեցին ցուցարարերին, իսկ հետո եղավ
անսպասելին. ոստիկանության պետի
առաջարկությամբ` ընդդիմության առաջնորդ
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հետ ոտքով շարժվեցին
դեպի Ծիծեռնակաբերդ` հայոց
ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր:
Վլադիմիր Գասպարյանն ու Րաֆֆի

Հովհաննիսյանը միասին մոմ
վառեցին և հայ ժողովրդի
բարօրության համար
աղոթեցին առ Աստված:
Արյունահեղությունը
կանխվեց… Նախադեպը
չունեցող իր այս քայլով
ոստիկանության պետը
ուղղակիորեն հաստատեց
ոստիկանության որդեգրած
քաղաքականությունը` նոր
կառույց, նոր մտածելակերպ,
նոր ոստիկան` հոգևոր
արժեքների
առաջնահերթությամբ…
Իրենց մասնագիտական
գործառույթներից զատ

ոստիկանները պարբերաբար այցելում են
կրթօջախներ, կազմակերպում մշակութային
միջոցառումներ: Արմավիր քաղաքի արվեստի
դպրոցում կազմակերպված «Ոստիկանն իմ
բարեկամն է» խորագրով ցուցահանդեսն, օրինակ,
լավագույնս վկայում է ոստիկանության նոր
գործելաոճի մասին: Երեխաներն իրենց բնորոշ
անկեղծությամբ ու անմիջականությամբ
ոստիկանին ներկայացրել էին այնպիսին,
ինչպիսին պատկերացնում էին` ուժեղ, բարի,
պատրաստակամ: Իրենց նկարները որպես
արվեստի փոքրիկ գործեր ներկայացնելով`
երեխաներն ազդարարում էին իրենց
ցանկություն-պահանջը: Ի դեպ, բարի ու լուսավոր
նկարներն այսօր իրենց մշտական տեղն ունեն
ոստիկանության Արմավիրի վարչությունում:
Արվեստը մարդուն վեհ գաղափարներով
դաստիարակելու լավագույն միջոցն է, և
Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանությունում հաճախ են դիմում այդ
միջոցին:
Ոստիկան և արվեստ` թվում է` տարբեր բևեռներ
են, բայց ոստիկանները հաճախ են խախտում
այդ սահմանը` զարմացնելով գրականության ու
երաժշտության իմացությամբ, իրենց
քանդակներով ու գեղանկարներով: Արվեստը
հոգում ունեցող մարդը չի կարող վատը լինել,
իսկ լավ ոստիկանը նախ լավ մարդ պիտի լինի:
Այսպիսին է նոր մտածելակերպով նոր հայ
ոստիկանը: 

Ս.Պողոսյան

ՆՈՐ ՄԱՐԴԻԿ, ՆՈՐ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊ, 
ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑ 
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Հունվարի 6-ին Հայ Առաքելական Եկեղեցին նշեց
Հիսուս Քրիստոսի Ծննդյան ու
Աստվածահայտնության տոնը, որը Հիսուսի
ծննդյան եւ մկրտության հիշատակումն է:
Հայ Առաքելական Եկեղեցին միակն է
քրիստոնյա աշխարհում, որը, հավատարիմ
հնավանդ ավանդությանը, Հիսուս Քրիստոսի Ս.
Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնը նշում
է ոչ թե դեկտեմբերի 25-ին, այլ հունվարի 6-ին։
Սակայն աշխարհասփյուռ հայ եկեղեցում,
առանձին դեպքերում, Հիսուսի ծննդյան
ավետիսը տրվում է ոչ թե նոր՝ Գրիգորյան
տոմարով, այլ հին՝ Հուլյան տոմարով, որ
համապատասխանում է հունվարի 19-ին։
Այսպես է այսօր Երուսաղեմի հայոց
պատրիարքությունում։ 1923 թվականից նոր

տոմարն ընդունած հայ եկեղեցին հին տոմարով
է Ս. Ծնունդը նշում նաեւ Հարավային
Ռուսաստանի հայոց թեմի եկեղեցիներում։ 
Նշենք, որ 1917 թվականից նոր տոմարին
անցնելու հարցը հայ եկեղեցում օրակարգային
էր, որով զբաղվում էր Ամենայն Հայոց Գեւորգ Ե
Սուրենյանց Կաթողիկոսի կարգադրությամբ
ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը։
1918 թվականին, սակայն, երբ նոր տոմարն
ընդունում է նաեւ Հայաստանի առաջին
հանրապետությունը, տոմարական խնդրով
զբաղվող եկեղեցական հանձնաժողովը որոշում է
առժամանակ պահել հին տոմարը, քանի որ
ժամանակի պատերազմական-քաղաքական
իրավիճակի պատճառով անհնար էր ստանալ
եկեղեցական բոլոր հատվածների
համաձայնությունը։ Եվ միայն 1923 թվականին է,
որ Գեւորգ Ե Կաթողիկոսի կոնդակով հայ
եկեղեցին անցնում է նոր տոմարի։
Գրիգորյան տոմարի ներմուծումը, սակայն,
հայոց մի շարք թեմերում, մասնավորապես
Ռուսաստանում եւ Վրաստանում, հանդիպում է
լուրջ խոչընդոտների։ Բանն այն է, որ ռուս եւ
վրաց եկեղեցիները, չնայած նոր տոմարի

անցնելու մասին վաղօրոք արած
հայտարարությունների, շատ շուտով 
հրաժարվում են իրենց մտադրությունից եւ
շարունակում են պահպանել հին` Հուլյան
տոմարը։ Ահա այս պատճառով էլ Ռուսաստանի
եւ Վրաստանի հայությունը եւս շարունակում է
եկեղեցական տոները նշել հին տոմարով։ Խոսքն
առաջին հերթին վերաբերում էր Քրիստոսի
Հարության տոնին, որ տարբեր տոմարների
հաշվարկով օրացուցային տարբեր օրերի կարող
էին հանդիպել։ Պահպանելով հին տոմարը՝
ռուսահայ եւ վրացահայ հավատացյալները
կամենում էին միանալ նաեւ այդ երկրների
ժողովուրդների համընդհանուր ուրախությանը։
Ինչ վերաբերում է Ս. Ծննդյան տոնին, ապա ըստ
հին տոմարի՝ Ուղղափառ Եկեղեցիները
դեկտեմբերի 25-ի փոխարեն Սբ Ծնունդը
կատարում են հունվարի 7-ին, իսկ Հիսուսի
Մկրտությունը, ոչ թե Սբ Ծննդյան տոնին, ինչպես
հայ եկեղեցում է, այլ 12 օր անց՝ հունվարի 19-ին։
Հուլյան հաշվարկով՝ այս նույն օրվա հետ է
համընկնում նաեւ հայ եկեղեցու Ս. Ծննդյան եւ
Աստվածահայտնության տոնը։ Այս դեպքում եւս
ռուսահայ եւ վրացահայ համայնքները,
առաջնորդվելով հին տոմարով, միանում էին այդ
երկրների հավատացյալների ուրախությանը։
Չնայած 1924 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Գեւորգ
Ե Կաթողիկոսը կրկին նոր տոմարին անցնելու
պահանջով իր երկրորդ կոնդակն է արձակում,
սակայն այս թեմերում իրավիճակը գրեթե չի
փոխվում։ Ի վերջո ռուսահայ ու վրացահայ
համայնքներին արտոնվում է գործածել նաեւ հին
տոմարը, որ առ այսօր պահպանվում է այդ
թեմերի եկեղեցական մի քանի համայնքներում։
Բացառություն է արվում նաեւ Երուսաղեմի Հայոց
Պատրիարքության համար։ Ընդառաջելով
պատրիարք Եղիշե արք. Դուրյանի դիմումին՝
Գեւորգ Ե Կաթողիկոսը համաձայնում է, որ
Տերունական սրբավայրերի նկատմամբ հույն
Ուղղափառ Եկեղեցու հետ ունեցած ընդհանուր
իրավասությունների պարագայում, քանի դեռ 
հույն եկեղեցին պահպանում է հին տոմարը,
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունում եւս
նպատակահարմար է հին տոմարի
գործածությունը։
Ս. Ծննդյան տոնը Երուսաղեմի Հայոց
Պատրիարքությունում եւ որոշ հայ
համայնքներում շարունակվում է կատարվել
հունվարի 19-ին՝ նոր տոմարի համեմատ 13
օրվա տարբերությամբ։ 

Համադրեց Ս.Ս

Ս.ԾՆՈՒՆԴ
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Մշտական Ծրագրեր
-Հայ մանուկների ակումբ (կիրակի օրերին)
- «ԱՐՄԵՆԻԱ» հայկական մշակութային ամսագրի
տպագրություն (տարեկան 4 անգամ)
- «Diaspora 21» հունգարական մշակութային
ամսագրի տպագրություն (տարեկան 4 անգամ)
-հայկական ազգային ռադիո: Հայկական ազգային
ռադիոն եթերում է շաբաթական մեկ անգամ (30
րոպե)`սկսած 1998 թվականի հունվար ամսից,
որը կարող եք լսել հունգարական ռադիոյով` 876
և1187 հաճախականությամբ www.mr4.hu:

Հունվարի 11, Բուդապեշտ. Դասական
երաժշտության երեկո` երաժշտագետ Յանոշ
Ույհազի, դաշնակահար Տամարա Մոզեսի և
թմբուկահար Պիտեր Հորվաթի
նվագակցությամբ:

հունվարի 22, Բուդապեշտ. «Դյանգո» ջազ
համերգ:

հունվարի 23, Բուդապեշտ.  «Մեր
ընդանրությունները» խորագրով արվեստի
ցուցահանդես:

հունվարի 27, Բուդապեշտ.  Հայկական Եկեղեցու
հիմնադրմանը նվիրված դասախոսություն և
ֆիլմի ցուցադրություն:

փետրվարի 6, Բուդապեշտ. «Ֆյուժիոնիզմի
ուսումնասիրությունը» հայ գեղանկարիչ Ազբեյ
Կրիշտոֆի ցուցահանդեսը:

փետրվարի 8, Բուդապեշտ. Համերգ` նվիրված
սիրուն:

փետրվարի 15, Բուդապեշտ. Դասական
երաժշտության երեկո:

փետրվարի 16, Բուդապեշտ. Նկարիչ Միկլոշ
Յակոբովիչի հիշատակին նվիրված երեկո:

փետրվարի 19, Բուդապեշտ. Սպա Գուրգեն
Մարգարյանի հիշատակին նվիրված երեկո

փետրվարի 21, Բուդապեշտ. Հայ մանուկների
նկարների ցուցահանդես:

փետրվարի 23, Պապա. «Մանրանկարը էմալի
վրա» տեխնիկայով աշխատանքներ
Աստվածաշնչյան թեմաներով:

փետրվարի 27, Բուդապեշտ. «Անհայտ
Ժամանակակիցը» լուսանկարների
ցուցահանդես:

մարտի 1, Դյոր. Հայկական պարի երեկո:

մարտի 2, Բուդապեշտ.  Հայկական
բուսաբուժությանը նվիրված միջոցառում մարտի
4, Բուդապեշտ. «VIZA» ռոք խմբի համերգը:

մարտի 15, Վեսպրեմ. Արադի զոհեր` Լազար
Վիլմոշի և Կիշ Էռնյոյի հիշատակին նվիրված
երեկո:

մարտի 22, Բուդապեշտ. Դասական
երաժշտության երեկո` երաժշտագետ Յանոշ
Ույհազի, դաշնակահար Տամարա Մոզեսի և
կլարնետահար  Զոլտ Բարտեկի
նվագակցությամբ:

ապրիլի 9, Դունակեսի. «Արվեստ առանց
սահմանների» ցուցահանդես:

ապրիլի 10, Բուդապեշտ. Երիտասարդ
տաղանդավոր արվեստագետների
ցուցահանդես:

ապրիլի 20, Սեգեդ. Հայոց ցեղասպանության և
Սումգայիթի ջարդերի զոհերի հիշատակին
նվիրված հուշարձանի տեղադրման
արարողություն:

ապրիլի 24, Բուդապեշտ. Հայոց
ցեղասպանության և Սումգայիթի զոհերի
հիշատակին նվիրված ցուցատախտակի բացում:

ապրիլի 24, Բուդապեշտ. Պսակադրում Հայոց
ցեղասպանության զոհերին նվիրված հայկական
խաչքարի մոտ:

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

Հունգարիայի Հայ ազգային ինքնավարության և համագործակցող կազմակերպությունների`
Հայկական մշակութային կենտրոն, Հայկական մշակույթի հիմնադրամ, Հայ Ազգ մշակութային
միություն, Արարատ մշակութային միություն, Ելիզաբեթ քաղաքի Հայ մշակույթի բարեկամների
միություն, Կիլիկիա մշակութային միություն, Հայ Առաքելական հավատքի համայնք, մշտական և
2013 թվականի մշակութային ծրագրերն են`
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ապրիլի 24, Պապա. Դասական երաժշտության
երեկո` նվիրված Հայոց ցեղասպանության և
Սումգայիտի զոհերի հիշատակին:

մայիսի 5, Դեբրեցեն. Մայրության Օրվան
նվիրված երեկո:

մայիսի 10, Դեբրեցեն. Հայոց ցեղասպանության և
Սումգայիթի ջարդերի հիշատակին նվիրված
ֆիլմի ցուցադրություն:

մայիսի 14, Բուդապեշտ. «Ժամանակակից
արվեստի ուսումնասիրությունը», Ազբեյ Կրիշտով:

մայիսի 17, Բուդապեշտ. «Բարտոկից մինչև
Խաչատրյան» համերգային ծրագիր:

մայիսի 28, Բուդապեշտ. Համաշխարհային
Արվեստի Ցուցահանդես:

մայիսի 29, Շալգոտարյան. Գլոբ-թրոթեր ակումբ:
Ֆիլմի ցուցադրություն նվիրված Հայկական
Եկեղեցու հիմնադրմանը:

մայիսի 30, Բուդապեշտ. Ջազ համերգ:

մայիսի 31, Բուդապեշտ. Հայկական խոհանոցին
նվիրված ֆիլի ցուցադրություն:

հունիսի 7-9, Բուդապեշտ. Ազգային Փառատոն:

հունիսի 8-10, Բուդապեշտ. Գրական պոեզիայի
երեկո:

հունիսի 11, Բուդապեշտ. Մալկո թատրոնի
բացման արարողությունը:

հուլիսի 5, Բալատոնֆյուռեդ. Ազգային
տոնակատարություն:

հուլիսի 12, Դյոր. Մանրանկարչություն էմալի
վրա` հիմնված Աստվածաշնչյան թեմաների
վրա:

սեպտեմբերի 9, Կալազնո. «Հայաստանի
խորհրդանշանները և ապակյա
մանրանկարչություն» ցուցահանդես:

սեպտեմբերի 12-20, Բուդապեշտ. Հայաստանի
Հանրապետության անկախության հռչակագրին
նվիրված մշակութային միջոցառումներ:

սեպըեմբերի 20, Վեսպրեմ. Հայ ազգային
խոհանոցի ցուցադրություն:

սեպտեմբերի 21, Պապա. Հայաստանի
Հանրապետության անկախության հռչակագրին
նվիրված մշակութային միջոցառում:

սեպտեմբերի 21, Կեչկեմետ. «Հայկական
Մշակույթի Հետքերով» միջոցառում:

սեպտեմբերի 20-22, Բուդապեշտ. Արվեստին
նվիրված երեկոներ:

հոկտեմբերի 3-5, Բուդապեշտ. Մշակութային
կամուրջ փառատոն:

հոկտեմբերի 4, Դունակեսի. «Գույնի և նախշի
թաքնված տրամադրությունը» Միկլոշ
Յակոբովիչի հիշատակին նվիրված
ցուցահանդես:

հոկտեմբերի 4, Վեսպրեմ. Պսակադրում նվիրված
Արադի զոհերի հիշատակին: 

հոկտեմբերի 7, Տիսաույվարոշ. «Հայաստանի 13
մայրաքաղաքները» ցուցահանդես:  

հոկտեմբերի 8, Վեսպրեմ. Լազար Իմոլա.
«Մանրանկարչությունը էմալի վրա» արվեստի
ցուցադրություն:

հոկտեմբերի 9, Բուդապեշտ. «Ուրարտու»
հայկական ազգային թատրոնի  ներկայացումը:

հոկտեմբերի 10, Դեբրեցեն. Հայ գեղանկարիչ
Ազբեյ Կրիշտոֆի «Ֆյուժիոնիզմի հետքերով»
խորագրով ցուցահանդեսը:

հոկտեբերի 18, Բուդապեշտ. «Երկու
բասկիթառը» համերգային ծրագիր:

հոկտեմբերի 22, Բուդապեշտ. Ռոնդոն
աշխարհում, գրական պոեզիայի երեկո:

նոյեմբերի 15, Պեչ. «Աստվածաշնչյան
թեմաներով մանրանկարչություն էմալի վրա»
ցուցահանդես:

նոյեմբերի 22, Բուդապեշտ. «Ուրարտու»
թատրոնի ներկայացումը:

նոյեմբերի 28, Դեբրեցեն. ֆիլմի ցուցադրություն:

դեկտեմբերի 7, Նիրեդյհազա. Վիլեն
Առուստամովի մենահամերգը:

դեկտեմբերի 10, Դեբրեցեն. Ազգային Օր:

դեկտեմբերի 13, Բուդապեշտ. Դասական
երաժշտության երեկո:

դեկտեմբերի 16, Բուդապեշտ. Միկլոշ
Յակոբովիչի հիշատակին նվիրված երեկո:

դեկտեմբերի 19, Բուդապեշտ. «Վարպետը և
աշակերտները» մանրանկարչության
ցուցահանդես:

դեկտեմբերի 29, Բուդապեշտ. Սուրբ Ծննդյան և
Ամանորյա միջոցառումներ երեխաների համար:

Ալեքս Ավաննեսյան



«ՊԱՏՈՒՀԱՆ ԴԵՊԻ ԱՇԽԱՐՀ»
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԸ

Ինչպես հայտնի է, ֆոտոպոդիում կայքը (pho-
topodium.com) ստեղծվել է ԱՄՆ-ում` լուսանկարիչ
Վիկտոր Դանիլովի կողմից, որը շատ կարճ
ժամանակահատվածում մեծ ճանաչում գտավ
ամբողջ աշխարհում: Կայքի ներկայացուցչություն
կա նաև Հայաստանում, որը, լուսանկարիչ Արմեն
Ենգոյանի նախաձեռնությամբ 2014 թվականի
հունվարի 15-ին, Երևանի Թեքեյան կենտրոնում
բացեց ֆոտոպոդիումի առաջին Երևանյան
ցուցահանդեսը: Ցուցահանդեսը վերնագրված էր
«Պատուհան դեպի աշխարհ» խորագրով, որտեղ
իրենց լուսանկարներն էին ներկայացնում
խորհրդային միությունում ծնված և այլ երկրներում
գտնվող լուսանկարիչների ավելի քան 87
աշխատանքներ: Միջազգային ցուցահանդեսի
նպատակն էր ծանոթացնել Երևանի բնակիչներին
ու հյուրերին Հայաստանի, Ավստրալիայի,
Գերմանիայի, Վրաստանի, Նիդերլանդների,
Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի
լուսանկարիչների արվեստին:  Այստեղ կարելի է
տեսնել տարբեր բնագավառներին պատկանող
լուսանկարներ. սկսած ստորջրյա աշխարհից մինչև
անապատ, դիմանկարից մինչև բնապատկեր,
կոլաժ և այլն: Ցուցադրված աշխատանքները
ներկայացնոմ են այն երկրների կենցաղը,
ավանդույթները, մշակույթը, որտեղ ապրում են
հեղինակները, սակայն ոչ բոլոր հեղինակներն են
պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ, օրինակ Ռուբեն
Չախմախչյանի հիմնական մասնագիտությունը
դեկորատիվ արվեստն է, բայց ճիշտ չի լինի նրա
աշխատանքները միայն սիրողական համարել:

Ցուցահանդեսից հետո`հարցազրույցի ժամանակ,
լուսանկարիչ Արմեն Ենգոյանը, հակիրճ
ներկայացրեց ցուցահանդեսի նպատակը և
խորագրի իմաստը. 
«Այս ցուցահանդեսում հիմնականում այն
մարդկանց աշխատանքներն են ներկայացված,

ովքեր ապրել և
աշխատել են
սովետական
միությունում, իսկ
այժմ ապրում են այլ
երկրներում և
հիմնական շեշտը
դրվում է այն բանի
վրա, թե նրանք
ինչպես են նայում

աշխարհին, և թե մենք` Հայաստանում
ապրողներս, ինչպիսի աչքերով ենք նայում
աշխարհին, ահա թե ինչ է թաքնված  «Պատուհան
դեպի աշխարհ» խորագրի տակ»: 
Իսկ այժմ «Արմենիա» ամսագրի խմբագրական
կազմի կողմից ցանկանում ենք շնորհավորել և
մեր շնորհակալական խոսքը հղել Արմեն
Ենգոյանին, ով երկար տարիներ համագործակցել
է մեզ հետ և ավելի ու ավելի գեղեցկացրել մեր
ամսագրի յուրաքանչյուր էջը: Նա ոչ միայն լավ
արվեստագետ է, այլ նաև լավ մարդ, ընկեր և
գործընկեր, ով, չնայած հեռավորությանը, միշտ
մեր կողքին է և միշտ աջակցում է մեր
աշխատանքներին:  

Անի Պապյան
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