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Վերջերս Ռուս-հայկական բարեկամու-
թյան թանգարան էին այցելել Դոնի Ռոս-
տովի լրացուցիչ կրթության կենտրոնի 
«Արևիկ» հայերենի խմբակների աշակերտ-
ները (Ռոստովի թիվ 61, 83, 110 դպրոցներ, 
ուսուցչուհիներ՝ Ա. Հովսեփյան, Լ. Թևոսյան, 
Ծ. Սարգսյան), Աքսայ քաղաքի «Արարատ» 

ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՒՍ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Տեղեկանք. Ռուս-հայկական բարեկամության թանգարանը ստեղծվել է 1970-ական-
ներին, որպես գավառագիտական թանգարանի մի բաժին: Մինչև 2007-ը թանգարանը 
տեղակայված էր հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցում: 2011-ի նոյեմբերի 25-ին տեղի ու
նեցավ թանգարանի հանդիսավոր բացումը նոր հասցեում: Թանգարանն ունի 
ավելի քան 30 000 հազվագյուտ ցուցանմուշների բազմաբովանդակ հավաքածու, որն 
ընդգրկում է Ղրիմից Դոն հայերի բնակեցման պատմությունը, Նոր Նախիջևան հայկա- 
կան  քաղաքի և հինգ  գյուղերի հիմնադրման պատմությունը, դոնահայերի ազգագրու-  
թյունը և այլ մանրամասներ:

Նշենք, որ թանգարանը գործում է ճարտարապետության հուշարձան հանդիսացող 
պատմական առանձնատան մեջ, որը հայտնի է «Իսքիդարովի նախկին առանձնատուն» 
անունով, որտեղ նախկինում գործել է Պուշկինի անվան գրադարանը: Այժմ այն 
պատկանում է Ռոստովի գավառագիտության մարզային թանգարանին: Շենքը լիովին 
վերանորոգված է և հագեցած նոր տեխնիկական միջոցներով:

հայերենի խմբակի աշակերտները (ուսուց-
չուհի՝ Լ. Պետանյան), «Հայորդաց տուն» 
կրթամշակութային կենտրոնի հայկական 
դասարանի սաները (ուսուցչուհի՝ Ռ. Կա- 
րապետյան): Այցը կազմակերպել էր Դո-
նի Նոր Նախիջևանի հայ համայնքը: Աշա-
կերտները ծանոթացան Ղրիմից Դոնի երկ-

րամաս Անիի հայերի վերաբնակեցման, 
Նոր Նախիջևան քաղաքի և հինգ հայկա-
կան գյուղի հիմնադրման պատմությանը, 
դոնահայերի յուրահատուկ մշակույթին ու 
կենցաղին, թանգարանի պատմությանը, 
ցուցանմուշներին: Շրջեցին թանգարանի՝ 
«Դոնի նոր ապաստանում», «Նոր Նախի- 
ջևանի գաղթօջախի կենցաղը», «Նախիջևա-
նը և նախիջևանցիները» ցուցասրահնե-
րով և հաղորդակից դարձան դոնահայերի 
փառահեղ պատմությանը: Ծանոթացան 
Դոնի Նոր Նախիջևանում ծնված հայտնի 
հասարակական, քաղաքական, մշակութա- 
յին գործիչների՝ Մ. Սարյանի, Մ. Նալբանդ- 
յանի, Ռ. Պատկանյանի, Մ. Շահինյանի և 

այլոց ժառանգությանը, որոնք մասնակի-
որեն ներկայացված են թանգարանում: 

Դոնահայերի յուրահատուկ և ուսու-
ցանելի պատմության բաց դասն անչափ 
հետաքրքիր էր վարում թանգարանի էքս-
կուրսավար Իրինա Սոսնիցկայան: 

Կարող ենք հստակ ասել, որ Դոնի 
մշակույթը հարստացել է հայ մշակույթով և 
հենց դրանով ենք մենք ուժեղ: Թանգարա-
նի գործունեությունն ունի դաստիարակչա-
կան առաքելություն: Այն նպաստում է մա- 
տաղ հայ սերնդի ճանաչողական զարգաց-
մանը՝ լուծելով գլխավոր խնդիրը՝ ռուս և 
հայ ժողովուրդների միջև բարեկամական 
կապերի ամրացմանը:

Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Ռոստո- 
վի հայ համայնքին կից կիրակնօրյա դպրո-
ցի աշակերտները, լրացուցիչ կրթության 
«Արևիկ» հայերենի խմբակի սաները (ու- 
սուցչուհիներ՝ Արմինե Հովսեփյան, Ծովի-
նար Սարգսյան) մասնակցում են «Էյ Թի Փի» 
հայ — ամերիկյան բարեգործական հիմ- 
նադրամի կողմից կազմակերպվող բնա-
պահպանական դասերին, որը վարում է 
Ծովինար Սարգսյանը: 

Այս անգամ բնապահպանական բաց 
դասը նվիրված էր պլաստիկին, պլաստի-
կից շշերին ու թափոններին: Ուսուցչուհին 
աշակերտներին բաժանեց հիմնադրամի 
ուղարկած մայկաներն ու բուկլետները, 
պատմեց պլաստիկից իրերի, մեր կենցա- 
ղում դրանց լայն գործածության մասին: 
Ծովինար Սարգսյանը նաև ասաց, որ աշ-
խարհն առանց պլաստիկի իրատեսական 
է և գոյություն ունեն բնական այլընտրան-
քային լուծումներ: 

Պլաստիկ թափոնը, լինի գետում, օվկի- 
անոսում, թե ցամաքում՝ դարերով կարող 
է պահպանվել և եթե ներկայիս միտում-
ները շարունակվեն, ապա 2050 թ. օվկի-
անոսները կարող են պարունակել ավելի 
շատ պլաստիկ, քան ձուկ: Այն նույն հատ- 
կանիշները, որոնց շնորհիվ պլաստիկն 
ունի մեծ կիրառություն, այն է՝ երկա-
րակեցությունը և քայաքայման նկատմամբ 
կայունությունը, պատճառ են հանդիսանում 
բնության մեջ վերջիններիս ամբողջական 
քայքայման անհնարինությանը: Պլաստիկ 
առարկաներից շատերը ամբողջությամբ 
չքայքայվելու արդյունքում գնալով փոքրա-
նում են և հաճախ սննդի հետ յուրացվում 
կենդանիների և ձկների կողմից:

Ներթափանցելով ջրատար համակարգ՝ 
պլաստիկ թափոնները և հատկապես 
պլաստիկ տոպրակները բարձրացնում են 
վարակիչ հիվանդությունների տարածման 
հավանականությունը: Բարեբախտաբար 
աշխարհն արդեն հասցեագրել է այդ մար-
տահրավերը և կառավարությունները 
սկսել են գործել: 

Ռոստովի պետական հեռահաղորդակ-
ցության համալսարանի ուսանող Տաթևիկ 
Սահակյանը ներկաներին ներկայացրեց 
պլաստիկի քիմիական բաղադրությունը, 

ԱՇԽԱՐՀՆ ԱՌԱՆՑ ՊԼԱՍՏԻԿԻ 
տեսակները, հատկությունները, տարբե- 
րանշանները, վերմշակման արդյունավե-
տությունն ու օգտակարությունը: Աշա- 
կերտներին վարպետության դաս տվեց՝ 
պլաստիկ շշին տալով երկրորդ կյանք: 
 Երեխաները պլաստիկ շշից պատրաստե-
ցին ծաղկաման և զարդատուփ: 

«Էյ Թի Փի» հայ — ամերիկյան բարե-
գործական հիմնադրամն իրականացնում 
է անտառավերականգնման, ծառատնկման 
և բնապահպանական խոշոր ծրագրեր: 
Հիմնադրամի գլխավոր կենտրոնները Հա- 
յաստանում են և ԱՄՆ Մասաչուսեթսի նա-
հանգում:

Հիմնադրամը Հայաստանում գործում է 
1994 թ-ից: Ծրագրի հիմնադիրն ամերիկա-
հայ հասարակական գործիչ Քերոլայն Մու- 
գարն է, ով 1992-ին Հայաստանում ակա-

նատես եղավ ցուրտ ու մութ տարիների 
սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին: Խնդիր-
ներից ամենացավալին անտառների մաս- 
սայական ոչնչացումն էր: Ծառն օգտա-
գործվում էր որպես վառելափայտ, որով- 

հետև երկրում այդ տարիներին չկար գազ, 
էլեկտրաէներգիա: Վերադառնալով Ամերի- 
կա՝ Քերոլայն Մուգարը հիմնում է «Էյ 
Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամը, 
որին միանում են սփյուռքի բազմաթիվ 
բարեգործներ և մեծ ներդրումներ անում: 

Եվ ահա գործունեության 26 տարիների 
ընթացքում կազմակերպությունը բազմա-
թիվ բարեգործների, մասնագետների, կա- 
մավորների և բնապահպանների օգնու-
թյամբ տնկել է մոտ 6 մլն ծառ Հայաստանում 
և Արցախում, հիմնել է 4 տնկարան, 2 բնա- 
պահպանական կրթության կենտրոն Հա- 
յաստանի տարբեր մարզերում, կանաչա-
պատել է Հայաստանի և Արցախի 1000-ից 
ավելի համայնքային տարածքներ: 

Կազմակերպությունը ամենամեծ գոր- 
ծատուներից մեկն է Հայաստանում, որն 

ապահովում է աշխատանքով լեռնային 
շրջաններում ապրող շատ գյուղաբնակնե-
րի: 

Կազմակերպության կարևոր առաքե-
լություններից մեկն էլ բնապահպանական 

կրթությունն է և շրջակա միջավայրի վերա-
բերյալ դասընթացները: 

Հիմնադրամի ներկայացուցիչը Դոնի 
Ռոստովում Հայ երիտասարդական միութ-
յան նախագահ Գևորգ Գևորգյանն է, ով 
իրականացրեց առաջին ծառատունկը՝ Մեծ 
Սալայի Սուրբ Աստվածածին հայկական 
եկեղեցու բակում: Իսկ բնապահպանական 
այս հետաքրքիր ծրագրերն իրագործվում 
են հիմնադրամի հանրային կապերի բաժնի 
ղեկավար, ամերիկաբնակ, Դոնի Ռոստովի 
երբեմնի բնակիչ Անահիտ Ղարիբյանի ջան- 
քերով: Հենց նա է իր կյանքի երեք տաս-
նամյակը նվիրել Հայաստանի և Արցախի 
կանաչապատման գործին: Այժմ էլ շարու-
նակում է իր գործը՝ բնակվելով ԱՄՆ-ում: 

Կարծում ենք, որ համագործակցությու-
նը կազմակերպության հետ հաջողվել է և 
շարունակական կլինի: 

Շնորհակալություն ռոստովյան ներկա- 
յացուցիչ Գևորգ Գրիգորյանին, ամերիկա- 
բնակ Անահիտ Ղարիբյանին և հայաս- 
տանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչ-
ներին: 

Էջը պատրաստեց՝  
Արմինե ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԸ


