ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ,
10 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
2019
سه شنبه
1398  آذر19

Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Իրանցի վերլուծաբան.

«Մեղրիի ազատ
տնտեսական գօտու
գործարկումը կարեւոր
է հայ-իրանական
առեւտրա-տնտեսական
յարաբերութիւնները
խորացնելու
տեսանկիւնից»
«168.am» - «Հայաստանն ու Իրանը չունեն լուրջ
խնդիրներ, սակայն
առեւտրա-տնտեսական յարաբերութիւններում
կայ
դեռեւս չիրացւած լուրջ ներուժ»,այս մասին «168.am»-ի հետ զրոյցում ասաց իրանցի վերլուծաբան
Սալար Սէյֆոդինին` մեկնաբանելով հայ-իրանական յարաբերութիւնների ներկայիս մակարդակը եւ կարծիքները, որ այդ
(Շար. 8-րդ էջում)

Թեդ Քրուզ.

«Սենատն ամենայն
հաւանականութեամբ
կընդունի Հայոց
Ցեղասպանութեան
ճանաչման բանաձեւը»

«news.am» - Սենատն ամենայն
հաւանականութեամբ
կընդունի
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւը առաջիկայ շաբաթներին։ Այս մասին ասել է
փաստաթղթի հեղինակներից մէկը՝ սենատոր Թեդ Քրուզը։
«Մենք, հաւանական է, վերջապէս կը ճանաչենք Հայոց ահաւոր Ցեղասպանութիւնը, որի ճանաչման համար պայքարում եմ
տարիներ»,- ասել է Քրուզը NBC-ի
հարցազրոյցում։
Փաստաթուղթը ներկայացւել է
այս տարւայ ապրիլին սենատորներ Թեդ Քրուզի եւ Ռաբըրտ Մենենդէզի կողմից։
Թուրքիայում
պայթեցւել է զինւորականներ
տեղափոխող
աւտոշարասիւնը. կան
սպանւածներ, վիրաւորներ

«yerkir.am» - Ըստ թուրքական
«Անադոլու» գործակալութեան՝ Թուրքիայի հարաւ-արեւելքում գտնւող
Շըրնաք նահանգում Քուրդիստանի
Բանւորական կուսակցութեան զինեալների կողմից պայթեցւել է
զինւորականներ տեղափոխող աւտոշարասիւնը, ինչի հետեւանքով
մահացել է 2, վիրաւորւել 7 զինւորական:
Յիշեցնենք, որ Թուրքիան հարաւարեւելեան սահմաններից դէպի Իրաքի հիւսիսային լեռներ
իրականացնում է «Ճանկ-3» ռազմական գործողութիւնը՝ քրդական
զինեալների դէմ պայքար մղելու
նպատակով:
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Դոկտ. Զարիֆ.

«Պատրաստակամ ենք
ԱՄՆ-ի հետ բանտարկեալներ
փոխանակել »

Իրանի արտգործնախարարութեան կայքէջի համաձայն, Իրանի արտգործնախարար դոկտ. Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը յայտարարել է պատրաստ ենք
ԱՄՆ-ի հետ համապարփակ ձեւով փոխանակել
բանտարկեալների:
Նա, իր տւիտերի միկրոբլոգում գրել է. «Երբ, ընթացիկ
շաբաթ, մեր պատանդին տուն վերադարձրինք, այսօր
կատարելապէս պատրաստ ենք համապարփակ ձեւով
գերիներ փոխանակել: Գնդակը ԱՄՆ-ի բակում է: Այսօր Ստամբուլում իրականացնում ենք տարածաշրջանային դիւանագիտութիւնը, որպէսզի Աֆղանստանում խաղաղութիւն հաստատելու նպատակով համալրենք մեր կարողութիւնները»:
Իրանի արտգործնախարարը երէկ Ստամբուլ է
մեկնել մասնակցելու Աֆղանստանի մասին կայացած
համագումարին: Համագումարի ընթացքում
դոկտ.
Զարիֆը հանդէս է եկել ելոյթով եւ ընդգծել է. «Օտար

ուժերի ներկայութիւնը, մեր տարածաշրջանին երբեւէ
կայունութիւն չի պարգեւել, այլ տւեալները ապացուցում են, որ նոյնիսկ ենթահող է ստեղծել ծայրայեղական տարրերի ներգրաւման համար»:

Թէ՛ 1991-ին, թէ՛ 2006-ին Արցախի ժողովուրդը
կատարեց պատմական ընտրութիւն
Բակօ Սահակեանը շնորհաւորական ուղերձ է յղել

«tert.am»-Նախագահ Բակօ Սահակեանը
դեկտեմբերի
10-ին
շնորհաւորական ուղերձ է յղել
ԼՂՀ-ի պետական անկախութեան
մասին հանրաքւէի եւ Սահմանադրութեան օրւայ առթիւ:
Ուղերձն ամբողջութեամբ ներկայացնում ենք ստորեւ.

«Սիրելի՛ արցախցիներ,
Հանրապետութեան
իշխանութիւնների եւ անձամբ իմ անունից ի
սրտէ շնորհաւորում եմ պետական
կարեւորագոյն տօնի՝ ԼՂՀ պետական անկախութեան մասին հանրաքւէի եւ Սահմանադրութեան օրւայ առթիւ:
Թէ՛ 1991 թւականին եւ թէ՛ 2006
թւականին այս օրը մեր ժողովուրդը
կատարեց պատմական ընտրութիւն՝
իր ձայնը տալով՝ յանուն ազատ
ու անկախ Արցախի, յանուն ժողովրդավարական, իրաւական ու
սոցիալական պետութիւն կառուցե-

լու անսասան որոշման:
Մեր
պետականաշինութեան
ճանապարհին կարեւոր քայլ էր
երկրի հիմնական օրէնքի՝ Սահմանադրութեան ընդունումը, որի
հիմքում մարդն է, նրա իրաւունքների, ազատութիւնների ու շահերի
պաշտպանութիւնը: Սրանք համամարդկային արժէքներ են, որոնք
կարեւոր են քաղաքացիական հասարակութեան ու ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման
համար:
Եւ արդէն 28 տարի է՝ մենք

ընթացիկ օրակարգին եւ զարգացման ծրագրերին վերաբերող հարցեր:
Զրուցակիցները կարեւորել են
աւանդական դարձած, պարբերական
բնոյթ կրող հանդիպումները՝ որպէս
մեր երկրի զարգացման ընթացքի
եւ տեսլականի շուրջ մտքերի փոխանակութեան արդիւնաւէտ հարթակ:

ցանակները թարգմանւել են հայերէն:
Քաղաքի իշխանութիւններն արդէն
որոշ փողոցներում տեղադրել են

«Այնպիսի
դէմքեր են
հրաժարական
տւել, որ դրանից 2
շաբաթ առաջ չէին էլ
պատկերացնում»

«news.am» - Զրօ քաղաքական
ազդեցութիւն ունեցող ուժին
հակազդելու համար ամբողջ
Հանրային
հեռուստաընկերութեան եթերը մէկ օր տրամադըրւում է այդ ուժի հակաքարոզչութեանը։ Այս մասին երէկ՝
դեկտեմբերի 9-ին, լրագրողների
հետ հանդիպմանն ասաց ՀՅԴ
երիտասարդական
միութեան
անդամ Քրիստինէ Վարդանեանը՝
անդրադառնալով
վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի յայտարարութեանը՝ կապւած ՀՅԴ անդամների
ակցիաներին։

Պարտիզանական
պայքար ասւածը
դաշնակցական
բառապաշարի
մաս չէ

(Շար. 8-րդ էջում)

Արգենտինական քաղաքում փողոցների ցուցանակները
թարգմանւել են հայերէն

«yerkir.am» - Արգենտինայի` մեծութեամբ երկրորդ քաղաքում`
Կորդոբայում, երթեւեկութեան ցու-

ՀՅԴ երիտասարդական
միութեան անդամ.

(Շար. 8-րդ էջում)

Արմէն Սարգսեանը եւ
Նիկոլ Փաշինեանը քննարկել են երկրի
զարգացմանը վերաբերող հարցեր
«yerkir.am» - Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանն ու
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
հանդիպել են նախագահական
նստավայրում` «yerkir.am»-ին յայտնում են ՀՀ նախագահի եւ ՀՀ
վարչապետի լրատւական ծառայութիւններից:
Նրանք քննարկել են երկրի

www.alikonline.ir

երկլեզու` իսպաներէն եւ հայերէն
ցուցանակներ: Այդ մասին, ըստ
«yerkir.am»-ի, տեղեկացնում է Allinnet.info կայքը` Կորդոբայի հայ համայնքի «ֆէյսբուք»-եան էջին յղումով:
Նախաձեռնութեան հեղինակը
Քաղաքային խորհրդի անդամ
Լուկաս Պալեանն է: Այն նւիրւած
է Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան
100-ամեակին:
Քաղաքի հայ համայնքի ներկայացուցիչները շնորհակալական նամակ են յղել Կորդոբայի քաղաքապետ Ռամօն Խաւիէր Մեստրէին:

Եթէ Սովետական ժամանակներում լինէինք՝ կասէի յօդւածը
կարող է «Ոզնիում» են տպւած
եղել։ Այս մասին AD TV «Հարցազրոյց» հաղորդման ընթացքում
անդրադառնալով
տարածւած
լուրերին, թէ ՀՅԴ մարմինը շրջաբերական է իջեցրել՝ հրահանգելով պարտիզանական գործողութիւններ իրականացնել իշխանութիւնների դէմ, ասաց ՀՅԴ ԳՄ
անդամ Արթուր Խաչատրեանը։
«Այլապէս կարծում եմ՝ ինչ-որ
մէկը ծախել է եւ գրել յօդւածը»։
Դիտարկմանը, թէ նման բան
չկայ՝ նա նշեց, որ դա աբսուրդ է։
«Դա ոչ թէ զառանցանք է, այլ
զառանցանքից էլ մի բան անդին է։ Պարտիզանական պայքարը յիմարութիւն է, այսինքն,
ինչ են պատկերցնում այդ
մարդիկ։ Այդ պարտիզանական
պայքար ասւածը որ կայ, դա
ընդհանրապէս դաշնակցական
(Շար. 8-րդ էջում)

ԷՋ 2 - ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 10 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019
Փաշինեան․

«ՀՀ-ն տեսանելի
ժամանակահատւածի
համեմատ ձեռք է
բերել աննախադէպ քանակի
սպառազինութիւն»

«armenpress.am» - Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանական բիւջէն 2018 թւականից ի վեր աւելացել է
66 մլրդ. դրամով:
«Արմէնպրես»-ի
փոխանցմամբ՝
դեկտեմբերի 6-ին ՀՀ Ազգային ժողովում այս մասին ասաց Նիկոլ Փաշինեանը՝ անդրադառնալով «ՀՀ 2020 թ.
պետական բիւջէի մասին» օրէնքի նախագծի քննարկումներին:
«Սա այն թեման է, որի մասին
հասկանալիօրէն չենք կարող շատ
բան խօսել, բայց ուզում եմ ասել, որ
2018 թ. ի վեր՝ ներառեալ 2020 թ. բիւջէն,
մենք 66 մլրդ. դրամով աւելացրել ենք
պաշտպանական բիւջէն, դա մօտաւորապէս 28% է կազմում: Բայց
ուզում եմ մէկ նախադասութիւն ասել
դժւարութեամբ՝ կարող էք հաւաստիանալ, որ 2018 թ. մայիսից ի վեր
ՀՀ-ն ձեռք է բերել տեսանելի ժա-

մանակահատւածի համեմատ աննախադէպ քանակի զէնք, զինամըթերք, սպառազինութիւն, եւ ՀՀ կառավարութիւնը յստակ շարունակելու է
այդ քաղաքականութիւնը տարածաշրջանում ռազմական հաւասարակշռութիւնը վերականգնելու ուղղութեամբ: Ուզում եմ ասել, որ այդ
առումով արդէն իսկ լրջագոյն քայլեր ձեռնարկւել են»,- ասաց Փաշինեանը:

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 256 (23453)

Դեկտեմբերի 15-ին
կայանալու է ՀՅԴ
Արցախի շրջանի արտակարգ
Շրջանային ժողովը
«aparaj.am»- Դեկտեմբերի 4-ին, տեղի է ունեցել ՀՅԴ Արցախի Կենտրոնական կոմիտէի հերթական նիստը:
Նիստի ընթացքում որոշում է
կայացւել, ի կատարումն ՀՅԴ Արցախի Շրջանային ժողովի որոշման,
դեկտեմբերի 15-ին հրաւիրել ՀՅԴ Արցախի շրջանի արտակարգ Շրջանային ժողովը՝ 2020 թւականին Արցախում կայանալիք նախագահական եւ
խորհրդարանական ընտրութիւնների
օրակարգով:
Հարկ ենք համարում նշել, որ
Շրջանային ժողովը ՀՅԴ Արցախի
կառոյցի բարձրագոյն ժողովն է, որին
մասնակցում են Արցախի բոլոր

Ազգային ժողովի ամբիոնից Փաշինեան Նիկոլի արտայայտած միտքը՝ «քանի դեռ (Դաշնակցութիւնը) գնահատական չի տւել իր վերնախաւի
մի մասի գործունէութեանը, նա Հայաստանում ապագայ չունի» բոլորովին նոր չի նոյնիսկ անցած 30
տարւայ համար։ Դեռեւս 1995-96
թւերին, երբ ձերբակալւած էին Հրանտ
Մարգարեանը, Վահան Յովհաննիսեանը, Արմէն Ռուստամեանը եւ այլ
դաշնակցականներ, այսօրւայ վարչապետի հոգեհայրը կուսակցութեան
օրւայ Բիւրոյի առջեւ պայման էր
դնում, որ եթէ Դաշնակցութիւնը իր
շարքերից հեռացնի ու դատապարտի նրանց, Հայաստանում ՀՅԴ գործունէութեան արգելքը կը վերացւի։ Ի
պատասխան այդ լկտիութեան 96 թ.

Գումարւած ՀՅԴ Հայաստանի առաջին
Գերագոյն ժողովը ԳՄ-ի կազմում,
հետագայում ԳՄ ներկայացուցիչ
ընտրեց Վահանին։ Եւ ընդամենը
մի քանի ամիս յետոյ կայացած
նախագահական
ընտրութիւններին
ԼՏՊ-ն
ջախջախիչ
պարտութիւն
կրեց, որից ուշքի չեկաւ մինչեւ
իր անփառունակ հրաժարականի
օրը։
Լաւ, դուք չէք հասկանո՞ւմ, որ մեր
հետ այդպէս խօսել չի կարելի։ Լաւ,
չէք հասկանում, չէք հասկանում,
ինքնապահպանման բնազդ էլ չունէ՞ք։ Հէնց ձեր քաղաքական ապագայի համար էլի կրկնենք՝ մի արէք։
Դրսի հարւածներից միայն մեր
ներսի տատանւողներն ու նաեւ պատահաբար մեր մէջ յայտնւածներն են
ինքնաբերաբար դուրս մղւում, իսկ
մենք պնդանում, կարծրանում ենք
այնքան, որ վերջում մեզ կոտրել
փորձողներին ենք կոտրում։
ԲԱԳՐԱՏ ԵՍԱՅԵԱՆ
ԿԳ նախկին փոխնախարար
«yerkir.am»

ՀՅԴ ՆԱՈՒՄ-ի անունից տարածւող
անստորագիր նամակը
չի համապատասխանում
իրականութեանը.

Թեւան Պօղոսեանի՝ անվտանգութեան բանաձեւը

Հայաստանի
անվտանգութիւնը
սկսւում է ազգայինը պահպանելուց՝
«yerkir.am»-ի հետ հարցազրոյցում
ասաց «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի» տնօրէն Թեւան
Պօղոսեանը։
Անվտանգութիւնն ապահովող գործօններին նա աւելացրեց առողջ սերունդ ունենալը, որը կարողանալու է
տէր կանգնել մեր հողերին։
Թեւան Պօղոսեանը յիշեց Վազգէն
Սարգսեանի խօսքը, որ սահմանները
գծւում են արիւնով, բայց պահւում
են քրտինքով, եւ ընդգծեց՝ հիմա այդ
քրտինքով պահելու ժամանակն է։
Հայոց պատմութիւնը ԲՈՒՀ-երի ոչմասնագիտական ֆակուլտետներում
անցնելու մասին Թեւան Պօղոսեանի
դիրքորոշումն այն է, որ ցանկացած
երկրում սեփական պատմութեան
միջոցով են ընկալում աշխարհը.
«Քաղաքականութեան դասընթացների
նման են այդ պատմութիւնները, որ
մարդու աշխարհընկալումը ձեւաւորւի։ Միայն փաստեր չլինեն։ Մարքսիզմ-լենինիզմը դա Կառլ Մարքսի մասին չէ, կը ներէք, դա փիլիսոփայութեան մասին է եւ քաղաքականութեան մասին, որը սոցիալիզմի հիմքում էր դրւել եւ մարդկանց
փորձում էին այդ աշխարհընկալումը

«yerkir.am» - ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութեան անդամ, մինչեւ 2019 թ. նոյեմբերի
վերջը ՀՅԴ ՆԱՈՒՄ-ի վարչութեան
ներկայացուցիչ
Տարօն
Ղազարեանն արձագանգել է որոշ լրատըւամիջոցներում տեղ գտած անստորագիր եւ կեղծ հրապարակմանը,

ներշնչել, որ այդ արժեհամակարգը
կրէին։ Մենք հիմա ի՞նչ արժեհամակարգ ենք այստեղ ցանկանում կրել։
Ի վերջոյ, մեր երկիրը կոչւում է Հայաստանի Հանրապետութիւն, դրա
համար պէտք է մեր հայկականի ամրապնդումն ապահովենք այստեղ»,ասաց նա։
Հայոց լեզւի պահպանման առիթով
Թեւան Պօղոսեանը յիշեցրեց, որ այսօրւայ կառավարութիւնն իր ծրագըրում պարտաւորութիւն է ստանձնել
մասնագիտական լեզուն նոյնպէս հայաֆիկացնել։
«Հասկանալի է, որ դպրոցներում
լեզւի դասաւանդման որակը պէտք է
բարձրացւի, բայց դրա հետ միասին
կան առարկաներ եւ ընկալումներ,
որոնք չես կարող միայն դպրոցում
տալ, դրա համար բոլոր առարկաները
պէտք է լինեն հայերէն եւ ԲՈՒՀերում ա՛յդ հայոց լեզուն ես տալիս,.
մասնագիտակա՛ն
հայոց
լեզուն
պէտք է կարողանալ ներկայացնել»,ասաց նա։
Թեւան Պօղոսեանի համոզմամբ,
ինչպէս մեր նախկին կառավարութիւնների, այնպէս էլ այսօրւանի՝ ամենամեծ խնդիրը ռազմավարական հաղորդակցումն է, բարեփոխումները
ճիշտ բացատրելու եւ բոլոր քաղաքացիներին մասնակից դարձնելու հարցը։
Յիշեցնենք, որ ԿԳՄՍ նախարարութիւնը շրջանառութեան մէջ է դրել
«Բարձրագոյն կրթութեան եւ գիտութեան մասին» օրինագիծ, որով նախատեսւում է ԲՈՒՀ-երի ուսումնական
գործընթացում ոչ պարտադիր դարձնել
«Հայոց լեզու», «Հայոց պատմութիւն»,
«Հայ գրականութիւն» առարկաները։

«Կամք».

Եւրոպացիներից շատ մեծ բան
չենք պահանջում

ՆԱՈՒՄ-ի վարչութեան նախորդ պատասխանատու
ինչի առիթով «ֆէյսբուք»-եան էջում
կատարել է հետեւեալ գրառումը.
«Ես՝ որպէս ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան»
ուսանողական միութեան անդամ
եւ վերջին ամիսներին միութեան
վարչութեան ներկայացուցչի պարտականութիւնները կատարած անձ,
պաշտօնապէս յայտարարում եմ,
որ լրատւամիջոցներում տեղ գտած
հրապարակումները ՀՅԴ-ում խմորումների մասին եւ ուսանողական
միութեան անունից տարածւող անըստորագիր նամակը չեն համապատասխանում իրականութեանը եւ
չեն արտայայտում միութեան պաշտօնական տեսակէտը»։

շրջանների ՀՅԴ ներկայացուցիչներ,
ԱՀ Ազգային ժողովում ներկայացւած
«Դաշնակցութիւն»
խմբակցութեան
պատգամաւորներ ու կառավարման
համակարգում ներառւած դաշնակցական գործիչներ:

Ազգայինը պահպանել,
առողջ սերունդ ունենալ

Բ. Եսայեան.

«Դրսի հարւածներից`
պատահաբար մեր մէջ
յայտնւածներն են դուրս
մղւում, իսկ մենք` պնդանում,
կարծրանում ենք»

Ռուսաստանը 5
մլրդ. դոլար վարկ կը
տրամադրի Իրանին

«panorama.am» - Հայկական արժէքների պաշտպանութեան «Կամք» հասարակական
նախաձեռնութիւնը
Երեւանում Եւրոխորհրդի գրասենեակի առջեւ ակցիա իրականացրեց
ընդդէմ Ստամբուլեան կոնւենցիայի:
«Հայաստանում
ստամբուլեան
կոնւենցիան չի վաւերացւելու եւ
վերջ»,- յայտարարում են ակցիայի
մասնակիցները:
«Կամք» հասարակական նախաձեռնութեան հիմնադիր Վահագն
Չախալեանն ասաց, որ իրենք
եւրոպացիներից շատ մեծ բան չեն

պահանջում, ընդամենը պահանջում
են յարգել հայերին, յարգել հայկական աւանդոյթները, հայերի հետ
խօսել որպէս հաւասարը հաւասարի հետ:
«Մեզ չպէտք է ստիպեն ու պարտադրեն, ասեն, որ ձեր պապերը,
պապերի պապերը սխալ են, ասեն,
որ իրենք յայտնաբերել են ապրելու
նոր մոդել, քանի որ իրենք այդպէս
են ուզում, մենք էլ պէտք է այդպէս
ապրենք: Չի լինելու նման բան: Մեր
պապերի ապրած աւանդոյթների, մեր
արժէքների, մեր ընտանեկան մոդելի
շնորհիւ է, որ հայերը հասել են մինչ
օրս»,- յայտարարեց նա:
Յիշեցնենք, որ «Կամք» հասարակական նախաձեռնութիւնն արդէն 100 օրից աւելի է Ստամբուլեան
կոնւենցիայի վաւերացման դէմ ստորագրահաւաք է իրականացնում Հայաստանի տարածքում:

Լրատւական ցանց - Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին յայտարարել է, որ յաջորդ տարի երկիրն աւելի
քիչ կախում կունենայ վառելիքից
ստացւած շահոյթից, քանի որ կը
ձեւաւորւի, այսպէս կոչւած, «դիմակայութեան բիւջէ»՝ մասամբ ֆինանսաւորւած Ռուսաստանի կողմից 5
մլրդ. դոլար վարկով:
Ինչպէս յայտնում է «The Guardian»-ը,
երկրի խորհրդարանում ելոյթի ժամանակ Ռոհանին ասել է. «Ինչպէս
եւ ընթացիկ տարում, յաջորդ տարի
եւս մեր երկրի բիւջէն լինելու է
դիմակայութեան, պատժամիջոցների
դէմ պայքարի բիւջէ»:
Աղբիւրը մանրամասնում է, որ
Իրանի նախագահը նկատի է ունեցել ամերիկեան կոշտ պատժամիջոցները, որոնք լրջօրէն վնասում են
երկրի տնտեսութեանը: Նախագահը
յայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ու Իսրայէլն արդիւնքի չեն հասնի պատժամիջոցների միջոցով Իրանին թուլացնելու հարցում:
Ռոհանիի ասութեամբ՝ Իրանը 5
մլրդ. դոլար վարկ կը ստանայ Ռուսաստանից: Նա մանրամասնել է, որ
այս հարցով բանակցութիւններն արդէն աւարտւում են:

Դոկտ. Զարիֆ.

«Դժգոհ ենք
Եւրոպայից»

Իրանի արտգործնախարարը շեշտել է. «Իրանը դժգոհ է միջուկային
գործարքի համաձայնագրի առումով
Եւրոմիութեան եւ այդ միութեան անդամ երկրների կողմից ոչ-բաւարար
մակարդակով
պարտաւորութեան
իրականացման առումով»:
ԻՍՆԱ-ի համաձայն, «Ասիայի
սիրտ» կոչւող համագումարի անդամ
երկրների արտգործնախարարների
8-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով Թուրքիա մեկնած Իրանի
արտգործնախարարը լրագրողների
հաւաքում ընդգծել է. «Համագումարի
նպատակն է տարածաշրջանային
համագործակցութիւնները համադրել Աֆղանստանի հետ, այդ երկրում կայունութիւն եւ համակողմանի
զարգացում ստեղծելու նպատակով»:
Անդրադառնալով
դեկտեմբերի
6-ին Վիեննայում կայացած Միջուկային գործարքի համաձայնագրի
համատեղ յանձնաժողովին եւ միջազգային այդ համաձայնագրին
առնչւող այլ հարցերին, դոկտ. Զարիֆը ընդգծել է. «Մենք դժգոհ ենք
Եւրոմիութեան եւ անդամ երկրների կողմից միջազգային այս համաձայնագրի
նկատմամբ
իրականացրած պարտաւորութիւնների
հարցով, որի մասին արձագանգել
են նաեւ համաձայնագրի ոչ-եւրոպական երկու երկրներ՝ Ռուսաստանն
ու Չինաստանը եւս»: Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ նիստի
ընթացքում յստակ հարց է դրւել
միջազգային այդ համաձայնագրի
իրականացումը անդամ երկրների
կողմից եւ նշւել այն հանգամանքը,
որ Իրանը միշտ պատրաստակամ է
համաձայնագրի 36-րդ յօդւածի շըրջագծում դադարեցնել իր քայլերը,
պայմանով, որ միջազգային համաձայնագրի անդամ այլ երկրները
յարգեն իրենց պարտաւորութիւնները:
(Շար. 8-րդ էջում)
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Կիրօ Մանոյեան.

«Պարզ չէ՝ վարչապետը կիսո՞ւմ է
Արցախի յայտարարութիւնները,
որ պէտք չէ խօսել ազատագրւած
տարածքների մասին, որովհետեւ ամբողջ
Արցախն է ազատագրւած»

ՀՀ եւ Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների՝ Բրատիսլաւայում կայացած
հանդիպման ու Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների մասին
«Փաստինֆօ»-ն զրուցել է ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Կիրօ Մանոյեանի հետ:
Հ.- Պարոն Մանոյեան, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ ադըրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ-ում շրջանառութեան մէջ դրեց՝ ԼՂ հակամարտութեան կարգաւորման՝ Ադըրբեջանի համար ընդունելի տարբերակի մասին փաստաթուղթը, որին
Հայաստանը գոնէ ԱԳՆ-ի մակարդակով դեռ չի արձագանգել: Այն
պայմաններում, երբ բանակցող կողմերից մէկը, փաստացի նախանշեց
գործընթացի վերաբերեալ իր պատկերացումների շրջանակը, ի՞նչ կարող
ենք ակնկալել Մնացականեան-Մամեդեարով հանդիպումից:
Պ.- Ճիշտ չէ եզրակացնել, որ
բանակցութիւնները պէտք է ընթանային այդ փաստաթղթի հիման
վրայ, բայց դա ուրիշ բանի մասին է
վկայում: Երբ ՌԴ ԱԳ նախարարը
Բաքւում էր եւ յայտարարեց, որ
ԵԱՀԿ նախարարների վեհաժողովի
շրջանակներում միշտ փորձել են,
այնպէս անել, որպէսզի բանակցութիւնների ընթացքում յայտարարութիւններ լինեն եւ իրենք ակնկալում են, որ դա կը լինի 5 կողմերի
ստորագրութեամբ՝ 3 համանախագահողների եւ ՀՀ ու Ադրբեջանի ԱԳ
նախարարների, բայց այդտեղ նա
ակնարկեց, որ խօսքը գնում է տեւական ժամանակ քննարկւող սկըզբունքների մասին, եթէ կուզէք՝ այսպէս կոչւած Մադրիդեան սկզբունքների մասին, որոնք տարբեր ժամանակներում տարբեր անւանումներ
են ստացել ու տարբեր շեշտադրումներ ունեցել, եթէ այդպէս էր, ապա
ինչո՞ւ Ադրբեջանը նման փաստաթուղթ տարածեց: Կարելի է ենթադրել, որ ընդամենը տարածեց,
բայց նպատակը ի՞նչ է եղել եւ
ըստ էութեան, այսօր մեր ԱԳՆ
խօսնակն ասել է, որ ԱԳ նախարար
Մնացականեանի այսօրւայ ելոյթը
անդրադառնալու է նաեւ Ադրբեջանի
տարածած փաստաթղթին, որովհետեւ առնւազն չկայ հայկական կողմի հակազդեցութիւնը այդ փաստաթղթին: Թէ ինչ արդիւնքներ է
ունեցել հանդիպումը, եթէ հիմնւենք
հրապարակւած տեղեկութիւնների
վրայ, պարզ է: Նախ, դեռեւս չկայ
համանախագահների յայտարարութիւնը, կարող է լինի, կարող է
չլինի, բայց մինչեւ այս պահը
չկայ: Ես չեմ զարմանայ, որ ԵԱՀԿ
նախարարների վեհաժողովի եզրափակիչ յայտարարութեան մէջ`
պարբերութեամբ,
անդրադառնան
ընդհանրապէս բանակցութիւններին:
Չի բացառւում, որ վաղը, երբ վեհաժողովն աւարտւի, յայտարարութիւնը հրապարակւի, բայց կարող է՝
իրենք սպասում են այսօր կամ
վաղը եռակողմ կամ հնգակողմ
յայտարարութեան հրապարակմանը:
Բնական է, որ Ադրբեջանի եւ ՀՀ
Արտգործնախարարութիւնները

իւրաքանչիւրն իր շահերից ելնելով յայտարարութիւններ է հրապարակել, բայց Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի
հաղորդագրութիւնը չի նշում այն
կէտերի մասին, որոնց մեր նախարարութիւնն
է
անդրադառնում,
այսինքն, ժողովուրդներին խաղաղութեան նախապատրաստելու քայլեր անելու, փոխադարձ վստահութիւն առաջացնելու, արդէն կայացած
պայմանաւորւածութիւնների
իրականացման մասին: Մեր ԱԳՆ-ն
բաներ է ասում, բայց Ադրբեջանին,
ըստ երեւոյթին, այդ կէտերը դուր
չեն եկել: Գոնէ մինչեւ այս պահը այդ
մասին ակնարկ չեմ տեսել, տեսել եմ
ակնարկ՝ տարեսկզբին հանդիպելու
եւ բանակցութիւնները շարունակելու
մասին:
Հ.- Պարոն Մանոյեան, յատկանըշական է, որ ժողովուրդներին խաղաղութեան նախապատրաստելու մասին յայտարարութիւնները հիմնականում պաշտօնական Երեւանից են
հնչում եւ, ինչպէս Դուք նկատեցիք,
ԱԳՆ-ի յայտարարութեան մէջ եւս
այդ մասին նշւում է, այն դէպքում, երբ
պաշտօնական Բաքւից, փաստօրէն
խաղաղասիրական
ուղերձներին
բոլորովին այլ արձագանգ է հնչում:
Արդեօք յայտնի է, թէ մենք ինչի՞
դիմաց ենք խաղաղութեան նախապատրաստւում: Եւ առհասարակ,
յստա՞կ է արդեօք հայկական կողմի
դիրքորոշումը, մենք գիտե՞նք, որտեղ
են կարմիր գծերը մեզ համար:
Պ.- Մեր ԱԳՆ մամլոյ խօսնակն
ասել է, որ նախարարն այսօր կանդրադառնայ Ադրբեջանի տարածած
փաստաթղթին, յոյս ունեմ, որ կանդրադառնայ նաեւ Հայաստանի պաշտօնական կեցւածքին, ընդհանրապէս հարցի կարգաւորման գծով,
որովհետեւ մենք հակասական յայտարարութիւններ ենք լսում եւ
վարչապետից եւ ԱԳ նախարարից:
Վարչապետը ԱԺ-ում մի կողմից
ասում էր, որ պաշտօնական Հայաստանի եւ պաշտօնական Արցախի իշխանութիւնների տեսակէտները 100 տոկոսով նոյնական են,
միաժամանակ հայկական կողմը,
ի դէմս եւ վարչապետի, եւ ԱԳ
նախարարի, շեշտում է, որ բանակցութիւնների
արդիւնաւէտութեան
համար անհրաժեշտ է Արցախի
իշխանութիւնների մասնակցութիւնը
գործընթացին, յատկապէս, հիմնարար մօտեցումների մշակման փուլում: Սրանք միմեանց հարւածող
յայտարարութիւններ են, սա նշանակում է, որ Երեւանում կամ
Ստեփանակերտում լաւ չեն հասկացել, որ այդ երկուսը միասին
ասելը շատ համոզիչ չէ, որովհետեւ
եթէ 100 տոկոսով նոյնական են,
ինչու է շեշտւում, որ անհրաժեշտ է
Արցախի մասնակցութիւնը: Յետոյ,
մենք տեսնում ենք, որ նոյնական չեն,

օրինակ, պարզ չէ, թէ Հայաստանի
վարչապետը կիսո՞ւմ է Արցախի՝
վերջին 3-4 տարիների այն յայտարարութիւնները, որ այլեւս պէտք
չէ խօսել այսպէս կոչւած ազատագըրւած տարածքների մասին, որովհետեւ ամբողջ Արցախն է ազատագրւած եւ պէտք չէ զանազանութիւն
դնել ԼՂԻՄ-ի եւ մնացած տարածքների
միջեւ, այս մօտեցումը կիսո՞ւմ է ՀՀ
իշխանութեան ղեկավարը: Այլ հարցեր էլ կան, որոնցից, դժբախտաբար,
երեւում է, որ մեր իշխանութիւնները
չունեն մշակւած ռազմավարութիւն,
որ գիտեն՝ այս քայլը անելուց յետոյ
դիմացինն այսպէս կանի, մենք էլ՝
այնպէս կանենք: Սա է իրականում
մտահոգիչը, որովհետեւ մէկ բան է,
որ դու սխալ ուղղութիւն բռնես եւ
գնաս, դա ինքնին խնդիր է, բայց
ընդհանրապէս չիմանալ, թէ որ
ուղղութեամբ ես գնում եւ փորձես ցոյց
տալ, իբրեւ գնում ես առաջ՝ հաճելի
թւացող յայտարարութիւններ անելով,
դա ինքնին աւելի վտանգաւոր է:
Հ.- Պարոն Մանոյեան, երէկ անգամ
որոշ փորձագէտներ կարծիքներ հընչեցրին, որ Ադրբեջանի տարածած
փաստաթղթից յետոյ, որտեղ խօսք էր
գնում զօրքերի դուրս բերման, այսպէս
կոչւած բռնի տեղահանւածների եւ
փախստականների վերադարձի, Ադըրբեջանի կազմում ԼՂ կարգավիճակի
յստակեցման եւ այլնի մասին, Հայաստանը Բրատիսլաւայում այլեւս
բանակցելու խնդիր չունի, որովհետեւ
հակառակը նշանակելու է, որ այդ
շրջանակի շուրջ են բանակցում: Այս
իրավիճակում
բանակցութիւնները
որքա՞ն արդիւնաւէտ կարող են լինել,
եթէ առնւազն կողմերից մէկը նման
դիրքորոշում է յայտնում:
Պ.- Ես կարծում եմ, որ նոյն յաջողութեամբ ադրբեջանական կողմից
կարող էին տեսակէտներ յայտնել
դեռ օգոստոս ամսին, որ եթէ ՀՀ
վարչապետը յայտարարում է, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, էլ ինչի
շուրջ պէտք է բանակցել: Ադրբեջանի
տարածած փաստաթուղթը իրենց
երազանքների արձանագրութիւնն է
ընդամենը,
իրականում
այնտեղ
նոր բան չկար: Իհարկէ, այդ կեցւածքը չի կարող արդիւնաւէտ դարձնել բանակցութիւնները, բայց այնպէս չէ, որ պէտք չէ բանակցել, որովհետեւ բանակցութիւնները միշտ
նախընտրելի են ոչ բանակցութիւններից, ինչը անվտանգութեան մթնոլորտն աւելի լարւած ու վտանգաւոր
կը դարձնի: Մենք ուրիշ բան պէտք
է անենք, որը չեն անում եւ այստեղ
էլ անհասկանալի է վարչապետի
ասածը, որ պաշտօնական Երեւանի
եւ Ստեփանակերտի կեցւածքները
100 տոկոսով նոյնական են, արդեօք իշխանութիւնների արտաքին
քաղաքականութեան առաջնահերթութիւններից մէկը Արցախի Հանրապետութեան միջազգային ճանաչման ուղղութեամբ աշխատա՞նքն է:
Այն գոնէ կառավարութեան ծրագրում
չկայ:
Մենք ե՛ւ նախորդ իշխանութիւնների ժամանակ, երբ եղել ենք
կոալիցիա, փորձել ենք սա ամրագրել,
չենք յաջողել, ե՛ւ այս իշխանութեան
սկզբնական շրջանում էլի փորձեցինք
ու էլի չյաջողեցինք: Ուրեմն, այստեղ
կեցւածքների յստակ տարբերութիւն
կայ, որովհետեւ Ադրբեջանի այդ
դիրքորոշմանը ամենաճիշտ եւ թիրախային պատասխանը կը լինի
այդ ուղղութեամբ կտրուկ քայլեր
ձեռնարկելը եւ իսկապէս աշխատանք
տանելը,
որ
Արցախի
(Շար. 7-րդ էջում)

Արայիկ Յարութիւնեանն
ամբողջ ՀՅԴ կառոյցի համար
կրթութեան նախարար չէ
«hraparak.am» - Օրերս Դաշնակցութիւնն իր շարքերից արտաքսեց ՀՅԴ
«Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական
միութեան երեք անդամի՝ Արտակ
Մելիքեանին, Վանիկ Չալոյեանին
եւ Անուշ Մարտիրոսեանին։ Նրանք
արտաքսւել են ՀՅԴ կանոնադրութիւնը խախտելու համար։
Դաշնակցութիւնում արտաքսելն
ամենախիստ պատիժն է՝ արտաքսւածներն այլեւս յետ վերադառնալու շանս չունեն։ Վերոնշեալ երիտասարդներն արտաքսւել են իրենց
ներկուսակցական քննարկումների
մասին «Ուղղամիտ եւ անվախ
դաշնակցականներ» «ֆէյսբուք»-եան
էջում յայտարարութիւն տարածելուց,
դրանում ՀՅԴ խորհրդաժողովից
մանրամասներ հրապարակելուց եւ
Հանրային հեռուստաընկերութեան
եթերում հարցազրոյց տալուց յետոյ։
Խնդիրը ՀՅԴ երիտասարդների կազմակերպած նստացոյցերն են՝ ԿԳՄՍ
նախարարի հրաժարականի պահանջով, որին վերոնշեալ երեք
անձինք դէմ են արտայայտւել ու
հրաժարւել մասնակցել ակցիաներին։
ՀՅԴ Գերագոյն մարմնի նախագահ Սիմոն Սիմոնեանը մեզ հետ
զրոյցում ասաց, որ այդ երեք երիտասարդներից երկուսն ուսանողներ չեն, այլ՝ ուսանողական միութեան անդամներ, եւ որեւէ պատասխանատւութիւն չունեն «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութեան մէջ։
«Իրենք լիազօրւած չեն եղել, իրաւասու չեն եղել, որ նման հարցազրոյցի մասնակցեն, յատկապէս, որ
իրենք մինչ այդ բազում առիթներ են
ունեցել կուսակցական ժողովներում
տարբեր բաների մասին իրենց տեսակէտները յայտնելու։ Իսկ իրենք
խօսել են բաների մասին, որ իրենք
դրանց մասնակից չեն եղել։ Օրինակ,
երբ խօսում են էդ ժողովի մասին,
որի մասին Գերագոյն մարմինը տարածել էր հաղորդագրութիւն, իրենք
ներկայ չեն եղել էդ ժողովին եւ
ենթադրութիւններով խօսքեր են
ասել, որ չի համապատասխանում
իրականութեանը»,- ասաց Սիմոն
Սիմոնեանը։
Հ.- Ո՞րը, մասնաւորապէս, ա՞յն, որ
Հրանտ Մարգարեանն ասել է՝ պէտք է
պարտիզանական հարւածներ հասցընել ներկայ իշխանութիւններին։
Պ.- Էդ անստորագիր նամակի մէջ,
որ գրւած է, դրանք իրականութեան
հետ որեւէ ձեւով չեն համապատասխանում, եւ յատկապէս էն բաժինը, որ ասում են՝ վախի մթնոլորտ եւ
այլն. ով Դաշնակցութեանը ճանաչում է, գիտի, որ Դաշնակցութեան
մէջ նման խնդիր չկայ։ Եթէ մենք ժողով ենք գումարել, շուրջ 150 մասնակից ենք ունեցել, տեւել է 5 ժամ,
ելոյթ են ունեցել 60-ից աւելի ընկերներ՝
ամէն մէկն իր տեսակէտն է յայտնել,
դա ինչպէ՞ս կարող ենք վերլուծել
որպէս վախի մթնոլորտ։ Կեղծ,
սուտ տեղեկութիւններ են տրւած
էդ նամակում, դա իրականութեանը
չի համապատասխանում, եւ որեւէ
դաշնակցական
իրաւունք
չունի
դրանք տարածել։ Իսկ բուն նամակը՝
մեր կանոնագրի մէջ նման գործընթաց
չկայ, նախաձեռնութիւն չկայ, բոլոր
դաշնակցականները կարող են իրենց
պատկան ժողովներից ինչ-որ նամակ
ժողովների խողովակով փոխանցել։
Հ.- Խօսքն ա՞յն նամակի մասին
է, որտեղ նշւում է, թէ Հրանտ Մարգարեանը յայտարարել է Ռոբերտ
Քոչարեանին քաղբանտարկեալ ճանաչելու եւ գործող իշխանութեանը
պարտիզանական հարւածներ հասցընելու մասին։
Պ.- Դա ամբողջովին սուտ եւ կեղծ
լուր է, որովհետեւ մեր օրակարգում
նման բան չի եղել։
Հ.- Պարտիզանական հարւածներ
հասցնելու մասին որեւէ խօսք չի՞ եղել։
Պ.- Ոչ, ոչ, ոչ մի նման բան չի եղել՝

պարտիզանական եւ այլն, եւ այլն...
քաղաքական հարցեր են քննարկւել,
ամէն մարդ իր կարծիքն ասել է
ազատ, որեւէ կաշկանդում դաշնակցականը չունի ներքին հանդիպումների մէջ։ Մեր որոշումները, իհարկէ, նման ժողովներում չենք ընդունում, այլ մեր գերագոյն ժողովներում,
որ արել ենք նախապէս, իսկ Գերագոյն մարմինները պարբերաբար
խորհրդաժողովներ են կազմակերպում՝ ընկերների կարծիքն իմանալու։ Էդտեղ կապ չունի՝ պարտիզանական եւ այլն, նման ելոյթ ոչ ոք
չի լսել։
Հ.- Բայց ասում են, որ իրականում
եղել է նման ելոյթ։
Պ. - Ոչ, ոչ, չի եղել… իսկ էդ գրութիւնը հակականոնագրային ընթացք է, մենք չունենք նման գրութիւն,
մեր կանոնագրով ուրիշ ձեւ են մեր
գրութիւնները։ Էդ գրութիւնը մի
քանի հոգու մէջ է տարածւել, որոնք
հիմնականում նման ժողովի չեն
ներկայացել։ Իսկ պարտիզանական
կամ նման ելոյթ մենք չենք լսել,
Քոչարեանի մասին որեւէ բան չենք
լսել, որովհետեւ օրակարգը դա չէր։
Հ.- Այսինքն՝ յօրինւա՞ծ է այդ նամակը։
Պ.- Այո, մենք տեղեակ ենք նամակ գրողից, խմբագրողից եւ տարածողներից։ Եւ մեր զարմանքն այն է,
թէ ինչու իշխանութիւններն էսպէս
ուրախութեամբ, ամէն ուժով լծւել են
էս հարցին։ Եթէ մենք զրօ տոկոսանոց
կուսակցութիւն ենք, ինչո՞ւ ենք այդքան ուշադրութեան առարկայ դարձել երկրում։ Ուրեմն մենք ուժ ենք
երկրում, որ շատ աւելի բարձր է, մենք
ուժ ենք համահայկական։ Եւ շատերն
էդ հարցի մէջ շատ մեծ սխալներ են
անում։
Հ.- Հիմա այդ երեք երիտասարդներն
արտաքսւել են ՀՅԴ շարքերից այն
պատճառով, որ Հանրայինով ելո՞ւյթ են
ունեցել, թէ՞, որ ի սկզբանէ դէմ էին արտայայտւում ցոյցերին։
Պ.- Նրա համար, որ ունեցել են
հակականոնագրային ընթացք։ Դաշնակցութեան մէջ, անկախ ամէն
ինչից, դու ժողովներում ազատ ես՝
քո տեսակէտն արտայայտել, քո
խօսքն ասել, վերջում որոշում է կայացւում։ Էդ որոշմանը բոլորը պէտք է
ենթարկւեն։ Ով չի ենթարկւում նման
որոշումներին, կանոնագիրը նախատեսութիւն ունի դրա համար։
Հ.- Իրենք կոնկրետ ո՞ր որոշմանը
չեն ենթարկւել, ցոյցերին մասնակցելո՞ւ։
Պ.- Այո, ցոյցերին, ակցիաներին
մասնակցելու հարց է եղել, եւ հակառակ ոմանց, մեր «Նիկոլ Աղբալեան»
ուսանողական միութեան անդամներն ակտիւ մասնակցութիւն են
ունեցել ցոյցերին եւ նստացոյցին։
Նոյնիսկ ձերբակալութեան ժամանակ
էդ 25-26 հոգուց բաւականին թւով
ընկերներ ՆԱՈՒՄ-ի անդամներից
էին։ Այսինքն՝ էնպէս չէ, որ չեն մասնակցել։
Հ.- Բայց երիտասարդներն ասում
են, որ ՆԱՈՒՄ-ի մեծ մասը դէմ է եղել
ցոյցերին, եւ որ ձեզ յաջողւել է հազիւ մի
50 հոգու հաւաքել։
Պ.- Բայց նստացոյցի համար ինչո՞ւ
պիտի աւել հաւաքէինք, թւո՞վ ենք
մենք ճշտում, թէ՞ բովանդակութեամբ։
(Շար. 7-րդ էջում)
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ԺԱՄԱՆԱԿՆ ԻՐ ՍԼԱՔՆԵՐ
ԲՈԼՈՐԱՆԻ ԱՐԵՒ

Եղիշ Միրզախանեան 66 տարեկան, հայրը քահանայ էր Տ. Թարէնի
տղան է, ունի 7 երեխայ:

Արմիկ Թահմազեան 81, Հարժիկ Խոդադայեան 72, Արմիկ Թահմազեանը
Բոլորանի նախկին գիւղապետ Խաչիկ Թահմազեանի որդին է: Բնակարանը,
որտեղ ապրում են նրանք արդէն իսկ երրորդ դարն է տեսնում:
Վարդեր Միրզախանեան, 80 տարեկան, իր թոռնուհու հետ:
Ամուսինը՝ Աւետիք Նազարեանը կեանքին հրաժեշտ է տւել մի քանի
տարի առաջ:

Այս տանը ժամանակին ապրել է Բոլորանի գիւղապետ Խաչիկ
Թահմազեանը: Այն Բոլորանի երկյարկանի հին կառոյցներից է, որը
յաջողութեամբ շարունակում է մնալ կանգուն: Աւելի քան 120-ամեայ այս
բնակարանում այժմ ապրում է գիւղապետի որդին՝ Արմիկ Թահմազեանը:

ԵՐԲ ՊԱՏՄՈՒԹԻ
ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԻ ՊԱ
ՉԻ ԱՆՑԵԼ

Փերիոյ շրջանի, կամ առհասարակ իրանահայերի գաւառական կեանքի պատմութիւնն ու այն ներկայացնելը մի բան է, գիւղացու կենսակերպն ու նրա օրւայ խնդիրների
վաւերագրումն ու շօշափելը այլ բան: Եւ հէնց
այս վերջինի մասին է, որ ինչքան ասես քիչ է
խօսւել ու բարձրաձայնւել:
Վերջերս թերթով ներկայացւածը (21-րդ
դարի բոլորանաբնակների դիմանկարը) ոչ
այլ էր քան՝ իր աշխարհագրութեամբ շարունակ գիւղից՝ քաղաք ու տեղից՝ տեղ (մէկ-մէկ էլ
ծովերի միւս ափեր) տեղափոխւող իրանահայի
իր պապական հողում արմատ գցած հատւածի
վաւերագրելու փորձ:
Այս ընթացքում շնորհակալութեամբ պէտք է
նշել նաեւ, որ հրապարակումներն անարձագանգ չթողնւեց, որով հեռաձայնողներն ու
դիմորդները շտապում էին ձայնը դառնալ
բացթողումներ ու չթերթւած մնացած էջերի: Դա
ինքնին ուրախացնող էր ու պարտաւորեցնող:
Սակայն արժէ նշել, որ մեր ու ձեր իմացածը,
նորից ու նորից, ներկայացնելը կրկնութիւն
լինելուց բացի, կարող էր՝ ընթերցողին էլ,
հեղինակին էլ, ինքնապտոյտի մատնել: Այսպիսով ամրագրել կարելի է, որ յօդւածաշարով
ներկայացւածը նախագծի քամւած նեկտարից
կաթիլներ էր միայն, որով փորձ է արւել գործին
հաղորդակից դարձնել ընթերցողներին եւս:
Իսկ նախքան առաջ անցնելը մի փոքր
յիշեցում կատարելը չէր խանգարի, այն
մասին, որ այս նախագիծը կարող էր
ծածկոյթի տակ առնել նաեւ այն գիւղերն
ու շրջանները, որոնցում դեռ հայերէնը
միայն տապանաքարերի վրայ չէ, որ խօսում է, այլ համարւում է տւեալ շրջանի կենդանի լեզուն կամ լեզուներից մէկը: Իսկ լաւ
կը լինի եթէ յաւելենք, որ նման նախագծեր
իրականացնելու համար, եթէ չես յաջողեցրել
հովանաւոր գտնել, ապա պիտի քեզ համապատասխանեցնես թելադրւող ծախսերի հետ
ու դանդաղ ընթացքին ու հաշւի նստես արածդ
գործը ժամանակի փոշուն կուլ գնալու իրողութեան հետ: Իսկ սա այն դէպքում, երբ
համայնքային կտրւածքով, կամ նոյնիսկ ազգային-վարչական հարթակներում դեռ պարզ
չէ, թէ կայ արդեօք այդօրինակ մշակութային
նախագծերը հովանաւորելու համար դրամաշնորհային ֆոնդ, կամ յատկացումնե՞ր: Եւ
լինելու դէպքում՝ ինչ կարգի նախագծերի է
յատկացւում այն: Անցած լինի...
...վերադառնանք գիւղ...
...Բոլորանը, ինչպէս իր հարեւանութեանը
գտնւող Խոյգանի դէպքում է, դեռ շարունակում է հայերէնով յիշեցնել ու յիշել իր
հմայքի ու անցեալի մասին: Երկուսի դէպքում
էլ տարւայ ընթացքում կան տօնական առիթներ
ու օրեր, երբ այցելուների զգալի հոսք է տեղի
ունենում, հետն էլ գիւղի գերեզմանատներից
սկսում է խունկի բուրմունք բարձրանալ:
Բոլորանի դէպքում իրենք՝ բոլորանցիք
այդ առիթների «ամենաներից» մէկն ունեն,
Վարդավառը: Բոլորանցիներին տեղով ու
տնով մէկ կարելի է այդ օրը գտնել թրջւած՝
Փունստանում: Զայանդէռուդ գետի ակունքը
համարւող այս առատ ու սառը ջրով գետակը
Վարդավառը նշելու համար օրւայ իրական
«քաւորի» դերում է յայտնւում: Ամռան շոգից
ազատւելու պատրւակով ու Վարդավառը
Բոլորանում անցկացնելու համար Թեհրանից,

Սպահանից, կամ Շահինշահրից բազմաթիւ
հայեր են յայտնւում գիւղում: Այդ օրը, ինչպէս
Բոլորան այցելած ջուղայեցի մի երիտասարդ
է պատմում «անձրեւը վերեւից չի տեղում,
անձրեւը տեղում է որտեղից ասես»:
Այցելուների մի մասը «տան երեխան»
են, միւս մասն էլ գիշերն անց են կացնում Ս.
Ղուկաս եկեղեցու բակում: Ուշացողներն էլ
կամ բաց երկրնքի տակ՝ վրաններում, կամ
էլ շտապում՝ Խոյգան, որտեղ հիւրանոցային
համարները, կամ Ս. Աստւածածին եկեղեցու
բակն է սպասում նրանց: Իրիկունը բակում այս
մասին պատմող երիտասարդ զոյգը գաւաթը
բարձրացնում՝ ու ասում է «բարլուս»...եւ այսպէս բարիլոյս մինչեւ լոյս...
Ի դէպ, Բոլորանի գիշերների ու աստղաշատ «օջորքի» մասին չես կարող չյիշել
բոլորանաբնակ Յովհաննէսին՝ Օրուջեան:
Նա «ղայլանը» չաղ անելուց ասաց. «Բոլորանի
օջորքը ծակ է, որ ամպած չէ՝ ծագերից
աստղերն են երեւում, իսկ, որ ամպամած է
լինում՝ ծագերից կաթկթալ է սկսում...»,- ասում է
ու ինքը չէ, բայց միւս բոլորը ծիծաղում են...
Հայերով ու նրանց թողած հետքերով
շէնացած այս շրջանում այժմ, մեծամասնութիւն են վրացիներն ու լոռերը, որոնք, ի

դէպ, հպարտութեամբ են խօսում շրջանի
համբաւից ժառանգած ապահովութեան մասին: «Այստեղ աւելի քան 60 տարի է, ինչ
սպանութեան դէպք չի գրանցւել»-, ասում է
արեւի հետ իր ծալւող աթոռը յարմարեցրած
վրացի պապիկը՝ Աղչ գիւղի հրապարակում:
Բոլորանից՝ Խոյգան տանող ճանապարհը
մեքենայով մի քանի րոպէում ես անցնում:
Խոյգան գիւղի մասին անդրադարձ կատարելու առիթը դեռ մի քանի շաբաթ առաջ էր
ստեղծւել: Գիւղ այցելելիս առաջինը յիշում ես
Անահիտին: Երեւի, եթէ գիւղում ժամանակին
նրա ներկայութիւնը չլինէր, ապա դժւար թէ
այսօր հնարաւոր լինէր հանգիստ մտքով երեք
կանգուն եկեղեցիների պահպանման մասին
խօսք գնար: Գիւղի երեք գերեզմանատները
նոյնպէս կանգուն են ոչ թէ պահպանւած
լինելու հաշւին, այլ նրա համար, որ ոչ մէկը
գործ չի ունեցել ու չի աւերել այն: Մնացածը,
ինչպէս կասեն՝ «քարը պատմութեան պահարանն է»:
Ինչեւէ, իր կեանքի եօթերորդ տասնա-
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մեակը բոլորած Անահիտի ու եղբօր՝ 63-ամեայ Հենրիկ Բարսեղեանի հետ թէյի սեղանի շուրջ զրոյցը տաքացաւ՝ շուրթդ վառող թէյի գաւաթը կուլ տալուց յետոյ միայն:
Պարզապէս չհասցրեցինք: Պէտք էր առաջնորդւել ցերեկւայ լոյսի թելադրանքով ու
անցնել գործի:
Իր տարիքով սենեակում գտնւողներին
չզիջող ու պատմութիւն ապրած ֆոտոխցիկի
հերթն էր, լարելուց յետոյ Անահիտն ու Հենրիկը անշարժանում են տեղում ու պահը
շարունակում է ապրել լենտի վրայ:
Խոյգանաբնակ այս քոյր-եղբայրը արդէն
տասնհինգ տարուց աւելի է ինչ հաստատւել
եւ ապրում են գիւղում: Հենրիկին հրաժեշտ
տալուց յետոյ Անահիտն ուղեկցում է 78-ամեայ Ժորժիկ Մարկոսեանի՝ միւս Խոյգանի
հայ բնակչի բնակարան: Ժորժիկը գիւղում
ապրում է միայնակ: Ինքն է իր գլխի տէրը:
Դրա համար էլ յաճախ տանը չի լինում: Հեռու
գնալ էլ չի սիրում, ոտքի ցաւից է նեղւում:
Ժորժիկի եղբայրը բնակւում է աշխարհի միւս
ծայրում՝ ԼՈՍ-ում: Առաջին հայեացքից հարց
է ծագում, թէ ո՞րն է այս մարդկանց ուզածն այս
«մենաստանաոճ» կեանքից: Այդ հասկանալու
համար պէտք է ապրել քաղաքի թոհուբոհից

Ութսունն անց Յովսէփ Օրուջեանի ողջ ընտանիքը տեղափոխւել է Թեհրան: Նրա
թոռներից մի քանիսը հաստատւել են Երեւանում:

Շահէն Աւդալեան 64 տարեկան, եւ Էլիզ Շահիջանեան 60, Շահէնի հայրը սրանից
50 տարի առաջ Բուրւարիից տեղափոխւել է Բոլորան: Ապրում են Բոլորանում:
Ունեն երեք աղջիկ եւ երկու տղայ: Երեխաներն ապրում են Շահինշահրում, ուր
իրենք յաճախ են այցի գնում: Ի դէպ, բոլորանցիները լուսանկարիչներից լաւ յուշեր
չունեն: Նրանց չսիրած պատմութիւնը՝ կապւած լուսանկարներով հանգանակութիւն
հաւաքելու դրւագի հետ, ինձ պատմեց Շահէնի քոյրը՝ Քարմէն Շահիջանեանը:
Քարմէնը գիւղի ակտիւ պատանիներից է եղել: Յիշում է նաեւ գիւղում խաղացած իր
թատերական դերերը դպրոցի բակում տեղի ունեցած ներկայացումներում:

հեռու, արեւածագի դեղին ջերմութիւնն ու
մայրամուտի կարմիր զովը
հանդերում
զգալով:
Խոյգանում եւս մէկ տնւոր հայ ընտանիք է
ապրում, Եղիկեանների ընտանիքը, ում,
սակայն չյաջողւեց լուսանկարել. բերքահաւաքը գիւղացուն ազատ չի թողնում:
Գիւղը թողնելուց կանգնում ու նախքան
յիշողութիւն դառնալը շրջւում ու նայում
ես. հեռւից երեւում է միակ չորս յարկանի
շինութիւնը՝ հիւրանոցը, կողքին էլ Ս. Յովհաննէս եկեղեցու գմբէթն է արեւի նարնջագոյնը յետ դարձնում: Հեռւում էլ Չխագիրդ-ն
է, բլրի ճաղատ գլուխը պարզած, շուրջն էլ
ցանցառ խաղողի թփերն ու հատ ու կենտ
ծիրանենիներն են պարում քամու տակ:

Ստեփան Ծատուրեան, 68 տարեկան: Ունի 4 տղայ, երեքն ապրում են Նոր
Ջուղայում, իսկ մէկը Թեհրանում է:

Արշալոյս Հախվերդեան՝ 47, ծնւած Բոլորանում, իսկ Լուսինէ Հայրապետեան 36,
ծնւել է Հայաստանում: Նրանք Արայիկի 10, եւ 6 տարեկան Ալեքսի հետ ապրում են Նոր
Ջուղայում: Գիւղում լինում են յաճախ, բայց մնայուն բնակիչներ չեն զուտ գիւղում դպրոց
չլինելու պատճառով: Արշալոյսը համոզւած է, որ գիւղը դեռ շարունակելու է մնալ միայն
հայերով բնակեցւած եւ գիւղի ապագան նոյնպէս պատկերացնում է հայկական:
Մելանիա Մատթէոսեան՝ 24, ապրում է Թեհրանի Սասուն քաղաքամասում:

Արխիւային լուսանկար՝ Բոլորանի ազգ. «Խրիմեան
Հայրիկ» դպրոցից: Լուսանկարն արւել է ինսունականներին,
երբ դեռ այն կանգուն շինութիւն էր: Այժմ դպրոցից մնացել
է միայն քարակերտ դարպասը:

Շարունակում ես ճանապարհը, որը քեզ
տանելու է վրացիների հետքերով...
(Կը շարունակենք,
երբ տեղ հասնենք)

Իր կեանքի եօթերորդ տասնամեակը բոլորած Անահիտը ու իր
եղբայր՝ 63-ամեայ Հենրիկ Բարսեղեանը: Խոյգանաբնակ այս քոյրեղբայրը արդէն տասնհինգ տարուց աւելի է ինչ հաստատւել եւ
ապրում են գիւղում:

78-ամեայ Խոյգանաբնակ Ժորժիկ Մարկոսեանը: Ժորժիկը գիւղում ապրում է միայնակ:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ

Իսպանիայի ֆուտբոլի
ֆեդերացիան
կը կանգնեցնի Մեսսիի
արձանը

Գաբրիէլ
Սարգսեանը՝
արագ շախմատի
Եւրոպայի չեմպիոն

«panorama.am» - Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում ընթացող արագ
շախմատի Եւրոպայի առաջնութեան
13 տուրից յետոյ Գաբրիէլ Սարգըսեանը հաւաքել է 10,5 միաւոր եւ
լրացուցիչ միաւորներով դարձել
Եւրոպայի չեմպիոն:
Հայաստանի մէկ այլ ներկայացուցիչ Զաւէն Անդրիասեանը գրաւել
է 13-րդ հորիզոնականը։

«168.am» - Լեգենդար մարզիկի
արձանը կը կանգնեցւի այդ երկրի
ֆուտբոլի ֆեդերացիայում: «Այս
մասին գրում է «Mundo Deportivo»-ն:
Արձանը կը կանգնեցւի Լաս Ռոսասում, որտեղ տեղակայւած է
ֆեդերացիան: Այնտեղ արդէն իսկ
կան Մարադոնայի, Ալֆրեդօ դի
Ստեֆանոյի եւ Պելէի արձանները:
Մեսսիի արձանը կը պատրաստւի
երկաթից:
Մեսսին «Բարսելոնա»-ում է հանդէս գալիս 2000 թւականից, որի
կազմում մասնակցել է 700 խաղի:

Լօզան-2020-ի բացման արարողութեան
բոլոր տոմսերը սպառւել են
«panorama.am» - Լօզան-2020 ձմեռային երրորդ պատանեկան Օլիմպիական խաղերի բացման արարողութեանն անշլագ է սպասւում:
Միջոցառման բոլոր տոմսերը վաճառւել են 2 ժամում:
Շւէյցարիայի մշակոյթի եւ աւանդոյթների մասին պատմւող բացման արարողութիւնը տեղի կունենայ յունւարի 9-ին Vaudoise մարզապալատում, որը հիւրընկալում

է 8000 հանդիսական: ՀԱՕԿ-ի հաղորդմամբ՝ բացման արարողութեան տոմսերի գինը 59-99 շւէյցարական ֆրանկ է: Ներկայացւել է նաեւ Խաղերի պաշտօնական երգը՝ «Start now» («Սկսիր
հիմա»):
Ձմեռային պատանեկան Օլիմպիական խաղերի բոլոր մարզական իրադարձութիւնների եւ
պարգեւատրման արարողութիւն-

ների մուտքը կը լինի ազատ:
Կազմակերպիչները որոշել են
նաեւ հրաժարւել փակման արարողութիւնից, որին կը փոխարինի
Լօզանի կենտրոնում անցկացւելիք
դիսկոտեկը:
Ձմեռային պատանեկան Օլիմպիական խաղերը տեղի կունենան 2020
թւականի յունւարի 9-22-ը։ Հանդէս կը
գան 15-18 տարեկան 1880 մարզիկներ
աւելի քան 70 երկրներից:

ՄՕԿ-ը հաստատել է Օլիմպիական
խաղերի շքերթի հերթականութիւնը
«panorama.am» - Միջազգային
օլիմպիական կոմիտէի (ՄՕԿ) գործադիր խորհուրդը հաստատել է
Օլիմպիական խաղերի բացման
արարողութիւնում շքերթի հերթականութիւնը թիմերի համար:
Սկսած Տոկիօ-2020-ից՝ Յունաս-

տանի հաւաքականից յետոյ շքերթի
դուրս կը գայ փախստականների
թիմը, որը ՄՕԿ-ի նախաձեռնութեամբ ստեղծւել էր Ռիօ-2016 Օլիմպիական խաղերից առաջ: Տանտէրերի հետ շքերթը կը փակեն
յաջորդ Օլիմպիական խաղերը

հիւրընկալող
ցուցիչները:

երկրի

ներկայա-

Յիշեցնենք, որ Տոկիօ-2020 Օլիմպիական խաղերը Ճապոնիայի մայրաքաղաքում կանցկացւեն 2020 թ.
յուլիսի 24-ից օգոստոսի 9-ը:

Մեսսի .

«Տարիքի հետ նմանատիպ
պարգեւները առաւել կարեւոր են
դառնում»

«armenpress.am» - Կատալոնական «Բարսելոնա»-ի եւ Արգենտինայի ազգային թիմի յարձակւող
Լեօ Մեսսիի կարծիքով, որքան մօտ
է կարիերայի աւարտը, այնքան
աւելի նշանակալից են դառնում
պարգեւները:
Ես հրաշալի գիտակցում եմ,
թէ արդէն քանի տարեկան եմ եւ
նմանատիպ պարգեւները առաւել
նշանակալից են: Ես միայն մի քանի
տարի ունեմ զբաղւելու այն գործով,
որը սիրում եմ եւ ինձ յաջողակ եմ
համարում, քանի որ ամբողջ կեանքի
ընթացքում ֆուտբոլ խաղալու հնարաւորութիւն եմ ստացել»,- «Արմէնպըրես»-ի հաղորդմամբ` ասել է
արգենտինացին:
Մեսսին յոյս է յայտնում, որ
յաջորդիւ եւս ինքը կը շարունակի
հաճոյք ստանալ ֆուտբոլից, նմանատիպ հաճոյք պարգեւելով նաեւ
իր ընտանիքին եւ ֆուտբոլասէրներին:
Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային թիմի եւ կատալոնական

«Բարսելոնա»-ի յարձակւող Լիոնէլ
Մեսսին «France Football» պարբերականի անցկացրած մրցանակաբաշխութիւնում 6-րդ անգամ արժանացաւ «Ոսկէ գնդակ»-ին:
Մրցանակաբաշխութիւնը կայացաւ Փարիզում:
Երկրորդ տեղում Նիդերլանդների ազգային թիմի եւ անգլիական
«Լիւերպուլ»-ի պաշտպան Վիրջիլ
վան Դայկն է, իսկ եռեակի վերջում
Պորտուգալիայի ընտրանու եւ

Թուրինի «Իւվենտուս»-ի յարձակւող
Ռոնալդուն:
«Ոսկէ գնդակ» ամենամեայ
մրցանակը շնորհւում է ֆրանսիական «France Football» ամսագրի
կողմից նախորդ տարւայ ընթացքում լաւագոյն ելոյթ ունեցող
ֆուտբոլիստին:
Մինչ այս Մեսսին այս մրցանակին արժանացել էր նաեւ
2009, 2010, 2011, 2012, 2015 թւականներին:

Ռոնալդուն ստացել է
Սերիա Ա-ի լաւագոյն
ֆուտբոլիստի
պարգեւը

«armenpress.am» - Պորտուգալիայի ազգային թիմի եւ իտալական
Թուրինի «Իւվենտուս»-ի յարձակւող
Կրիշտիանու Ռոնալդուն ճանաչւել է Իտալիայի Սերիա Ա-ի
նախորդ մրցաշրջանի լաւագոյն
ֆուտբոլիստ:
«Արմէնպրես»-ի հաղորդմամբ`
այս մասին գրում է Իտալիայի
ֆուտբոլի ֆեդերացիան: Ռոնալդուն

արժանացել է «Տարւայ լաւագոյն
ֆուտբոլիստ» կոչմանը: Gran Galà
del Calcio մրցանակաբաշխութեան
ընթացքում «Տարւայ լաւագոյն դարպասապահ» դարձաւ Սամիր Հանդանովիչը «Ինտեր»-ից:
Լաւագոյն մարզիչը «Ատալանտա»-ի գլխաւոր մարզիչ Ջան Պիէրօ
Գասպերինին է, իսկ լաւագոյն
թիմը` «Ատալանտա»-ն:
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«Պարզ չէ...
(Շար. 3-րդ էջից)

Արայիկ...
(Շար. 3-րդ էջից)

Մենք նման խնդիր չենք դրել։ Նախ՝ այդ
ցոյցերը լրիւ կազմակերպել է ՀՅԴ երիտասարդական միութիւնը։ Որեւէ խնդիր Դաշնակցութիւնը կամ Երիտասարդական միութիւնն իր առջեւ չի դրել, որ հազարաւոր
մարդիկ հաւաքւեն էդտեղ։
Հ.- Հիմա ձերբակալւածներից կա՞ն մարդիկ,
որոնք դեռ անազատութեան մէջ են, եւ որո՞նք
են լինելու ձեր հետագայ քայլերը։
Պ.- Ոչ, մեր երիտասարդները բոլորն էլ
այդ գիշեր ազատւեցին։ Նախաձեռնութիւնը
մնում է։ Արայիկ Յարութիւնեանը ոչ թէ մեզ
համար, այլ ամբողջ ՀՅԴ կառոյցի համար
կրթութեան նախարար չէ, եւ մենք մեր
պայքարը շարունակելու ենք մինչեւ նրա
հրաժարականը։

ՎԱՀԷ ՄԱԿԱՐԵԱՆ

Հանրապետութիւնը, առնւազն մի քանի պետութիւնների կողմից, առնւազն այն սահմաններով, որով Հայաստանն է ճանաչել,
բայց դա ոչ միայն չկայ, այլեւ դրա մասին
խօսակցութիւն էլ չկայ եւ համաձայն էլ չեղան,
որ կառավարութեան ծրագրում ընդգրկւի:
Իրականութեանը չի համապատասխանում
ասելը, թէ մեր տեսակէտները 100 տոկոսով
նոյնական են եւ նպատակայարմար էլ
չէ՝ բանակցութիւններին Արցախի իշխանութիւնների լիիրաւ մասնակցութեան խնդրի
տեսանկիւնից: Սա յստակ պատասխան
կը լինի Ադրբեջանին:
(Շար. 1)
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«Այնպիսի....
(Շար. 1-ին էջից)

Թէ՛....
(Շար. 1-ին էջից)

ընթանում ենք այս ճանապարհով՝ օր-օրի
զարգացնելով ու զօրացնելով մեր երկիրը,
ամրապնդելով պետականութեան հիմքերն
ու ժողովրդի անվտանգութիւնը, բարելաւելով
մարդկանց կենսապայմանները: Սա բարդ
ու անհարթ ճանապարհ է, որը մեր ժողովուրդն անցնում է պատւով ու արժանապատւութեամբ՝ անձնւիրաբար յաղթահարելով բոլոր դժւարութիւններն ու փորձութիւնները:
Թանկագի՛ն հայրենակիցներ,
Մէկ անգամ եւս շնորհաւորում եմ բոլորիս այս նշանակալի տօնի կապակցութեամբ
եւ մաղթում խաղաղութիւն, քաջառողջութիւն,
մեծագոյն յաջողութիւններ՝ ի փառս Արցախի Հանրապետութեան ու մեր ժողովրդի»:

Պարտիզանական....
(Շար. 1-ին էջից)

բառապաշարի մաս չէ, որ ասէին ֆիդայական պայքար, ազգային ազատագրական
պայքար կը հասկանայի։ Փոխաբերական
պարտիզանական պայքար շատ տարբեր
տեղեր օգտագործւում են»,- ասաց նա՝ յիշեցնելով, որ համալսարանական տարիներին մարքեթինգ ուսումանսիրելիս անգամ
նման տերմինն օգտագործւում էր ու ամէն
պարտիզանական պայքար զէնքով կրակել
չի ենթադրում։
Նա վստահեցրեց, որ հոկտեմբերի 30-ի
հանդիպման ժամանակ նման միտք չի հընչեցւել։
«Հոկտեմբերի 30-ի ժամանակ ԳՄ-ի
հրաւիրած խորհրդակցութիւնն է եղել, որին
հրաւիրւել էին մարզային կոմիտէների
անդամները, կուսակցութեան մէջ հեղինակութիւն վայելող անդամները եւ քննարկւել է Հայաստանում ստեղծւած քաղաքական իրավիճակը։ Կարծիքները, որ հնչել են,
իրարից տարբեր են հնչել։ Մեր մօտ միայն
չի հնչում ղեկավարի կարծիքը, որին բոլորը
ծափ են տալիս, եղել է կարծիքների բախում,
քննարկում եւ ԳՄ-ն արձանագրել է, թէ
ինչ մօտեցումներ կան երկրում ստեղծւած
իրավիճակի մասին, թէ հետագայ անելիքների մասին»,- ասաց Խաչատրեանը։
Անդրադառնալով կուսակցութիւնից անդամների հեռացմանը՝ նա նշեց, որ կայ
որոշակի կանոնադրութիւն, վարւեցողութեան
կանոններ, որոնք խախտողները հեռացւում
են շարքերից։
«Կուսակցութիւնը գոյութիւն ունի 130
տարի հէնց այն պատճառով, որ ունի
հզօր գաղափարախօսութիւն եւ կարգապահութիւն, այդ անդամները խախտել էին
կարգապահական նորմերը»,- նշեց նա։

«Դժգոհ ենք....
(Շար. 2-րդ էջից)

Դոկտ. Զարիֆը շեշտել է. «Եւրոմիութեան անդամ 6 երկրների նոր քայլը
ԻՆՍԹԵՔՍ-ին միանալու համար, դրական երեւոյթ է, սակայն անհրաժեշտ է
ԻՆՍԹԵՔՍ-ի բացայայտ գործադրումը եւ
իրանական կողմի ու ԻՆՍԹԵՔՍ-ի եւրոպական կողմի միջեւ համաձայնագրի ստորագրմամբ հաւանական է, որ այդ մեխանիզմը ապագայում իրականացւի»:

Փարիզում կայացել է
Պուտին - Զելենսկի հանդիպումը
«tert.am»-Փարիզում աւարտւել է ՌԴ
նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ուկրայինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու
հանդիպումը, - գրում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն:
Պուտինի ասութեամբ՝ հանդիպումը լաւ է
անցել:
Երկկողմանի բանակցութիւնները տեւել են
մօտ 1 ժամ եւ 20 րոպէ:
Նշենք, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը
մեկնարկել էր «նորմանդական քառեակի»
բանակցութիւնների աւարտից յետոյ:

«Մեղրիի....
(Շար. 1-ին էջից)

յարաբերութիւններում կայ չիրացւած առեւտրա-տնտեսական
ներուժ:
Յիշեցնենք, որ ԵԱՏՄ-ի եւ Իրանի միջեւ
ազատ առեւտրի գօտու ձեւաւորմանն ուղղւած եռամեայ համաձայնագիրը սկսել է գործել 2019 թ. հոկտեմբերի 27-ից:
Սալար Սէյֆոդինին ասաց, որ Իրանը
հարեւաններ շատ ունի եւ այս տեսանկիւնից
աշխարհում ռեկորդակիր երկիր է: «Մենք
մօտաւորապէս 15 հարեւան ունենք քարտէզի
վրայ պաշտօնապէս եւ մօտ 24 հարեւան էլ
ունենք, որոնք քարտէզի վրայ չկան, օրինակ՝
Իրաքի Քրդստանը, Արցախը, եւ այլն: Իրանը
մի թէզ ունի, որով առաջնորդւում է՝ որքան
շատ հարեւան, այդքան շատ հնարաւորութիւններ: Իրանը հետամուտ է լինում այդ
բանաձեւին, եւ Հայաստանն էլ այդ համատեքստում տեղաւորւում է եւ մեր եզակի
հարեւաններից է, որի հետ մենք չունենք ոչ
մի խնդիր՝ ո՛չ
անվտանգային խնդիրներ,
ո՛չ մարզային, ո՛չ մաքսանենգային, ո՛չ պատերազմ: Ապագայում հնարաւոր է, որ
բնապահպանական խնդիրներ առաջանան,
դրա վրայ պէտք է աշխատել, իհարկէ»,- ասաց
Սէյֆոդինին:
Նրա կարծիքով՝ հայ-իրանական քաղաքական յարաբերութիւնները ներկայումս էլ
բարձր մակարդակի վրայ են գտնւում, եթէ
դիտարկենք երկրի ղեկավարների փոխայցելութիւնների յաճախականութիւնը՝ ամէն տարի առնւազն մէկ անգամ ղեկավարները հանդիպում են:
«Ինչպէս իւրաքանչիւր երկկողմ յարաբերութեան դէպքում, Հայաստանի եւ Իրանի
դէպքում եւս կան աշխարհաքաղաքական
խնդիրներ, սակայն ընդհանուր առմամբ աշխարհագրական եւ աշխարհաքաղաքական
շահերն ու հետաքրքրութիւնները գրեթէ
մշտապէս համընկնում են: Միւս կողմից՝ կան
նաեւ պատմութիւնից եկած աւանդական յարաբերութիւններ: Հայաստանն Իրանի պատմական, բնական հարեւանն է, դարերի խորքից

եկող յարաբերութիւններ են սրանք»,- ասաց
իրանցի վերլուծաբանը:
Այս ամենի հետ մէկտեղ՝ նա նշեց, որ կան
խնդիրներ: Ըստ նրա՝ երբ ասում են, որ ոչ
այնքան բարձր մակարդակի վրայ են հայիրանական յարաբերութիւնները, նկատի ունեն
առեւտրա-տնտեսական
յարաբերութիւններում առկայ չիրականացւած ներուժը: «Իրանի
համաձայնագիրը ԵԱՏՄ-ի հետ լրացուցիչ
հնարաւորութիւններ է ընձեռում նաեւ հայիրանական յարաբերութիւնների խորացման
համար, լրացուցիչ
ներուժ է բացւում, եւ
Հայաստանն այս առումով դարպաս է Իրանի համար դէպի ԵԱՏՄ շուկայ: Իմ կանխատեսումն այն է, ամէն ինչ լաւ ընթանալու
դէպքում, տնտեսական յարաբերութիւնները
եւս կը ծաղկեն, ինչպէս քաղաքական յարաբերութիւնները»,- ասաց Սալար Սէյֆոդինին:
Իրանցի վերլուծաբանի կարծիքով՝ հայիրանական առեւտրա-տնտեսական յարաբերութիւնների խորացման համար երկու երկըրներն էլ պէտք է լրացուցիչ ջանքեր
ներդնեն, անպայմանօրէն աճեցնեն համագործակցութեան ծաւալները: «Շատ կարեւոր է
այս համատեքստում
մասնաւոր սեկտորի
աշխատանքը: Եթէ ներկայումս էլ դա չարւի,
կարծում եմ՝ կրկին կունենանք այդ խնդիրը, եւ
դա բաց կը մնայ: Իրանի տնտեսութիւնը մինչ
այժմ էլ շատ կախւած է նաւթից: Բայց գնալով
այդ կախւածութիւնը նւազում է, եւ եթէ այն
քչանում է, տնտեսութեան մնացած ճիւղերն
էլ են սկսում զարգանալ: Ապագայում երկու
երկրների՝ միմեանց նկատմամբ ճանաչելիութիւնը պէտք է աւելանայ, եւ եթէ լուծենք այդ
հարցը, կը կարողանանք աճ արձանագրել նաեւ
առեւտրա-տնտեսական յարաբերութիւնների
ոլորտում: Մեղրիի ազատ առեւտրի գօտու
գործարկումը չափազանց կարեւոր է. կարծում
եմ,
որ տնտեսական յարաբերութիւնները
մէկ քայլ առաջ կը գնան դրանով»,- ասաց
վերլուծաբանը:

ՀՅԴ երիտասարդական միութեան անդամը յայտնեց, որ առաջիկայ շաբաթում
կրկին կունենան ակցիաներ՝ ԿԳՄՍ
նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականի պահանջով։
«Պատմութեան մէջ այնպիսի դէմքեր են
հրաժարական տւել, որ դրանից 2 շաբաթ
առաջ չէին էլ պատկերացնում։ Հաշւի
առնելով այս զարգացումները՝ նման յայտարարութիւն անող մարդկանց չենք
հասկանում՝ ինչպէս են նրանք զբաղւում
քաղաքականութեամբ։ Եթէ սա զրօ ազդեցութիւն ունեցող քաղաքական ուժն է, ապա
ես վախենում եմ պատկերացնել ուժեղ
ազդեցութիւն ունեցող քաղաքական ուժի
դէմ ինչ է լինելու։ Մարդիկ վախենում են
դէմ խօսելու, չպիտակաւորւելու համար
որպէս սեւեր»։
Անդրադառնալով կուսակցութեան անդամներից մի քանիսի դուրս գալուն
միութիւնից՝ ՀՅԴ Բիւրոյի երիտասարդական
գրասենեակի
պատասխանատու
Արշակ Մեսրոպեանն ասաց, որ իրենց
կուսակցութեան ներսում ներքին ժողովրդավարութիւնը
արմատացած
է.
«Դաշնակցական երիտասարդները յանձնառու են հզօր ընկերվար, ժողովրդավար
եւ ազգային արժէքներ կրող պետութիւն
կերտելու գործում։ Մեր բոլոր գործողութիւններն ուղղւած են լինելու դրան։ Եթէ
օրինակ բերենք մեր խմբային ժողովները,
ցանկացած հարց, որ մտնում է ժողով,
բոլորն ունեն իրաւունք՝ արտայայտւելու։
Երբ ժողովն արդէն կայացնում է որոշում,
այդ պահից յետոյ բոլորս դառնում ենք մի
զինւոր՝ այդ գործն իրագործելու համար։
Եթէ այդ որոշումից յետոյ ցանկացած ոք
ուրիշ ուղղութեամբ է գնում, գոյութիւն ունի
կանոնագիր եւ այդ համապատասխան
կէտով արժանանում են համապատասխան
պատժին։ Իւրաքանչիւրը երբ մտնում է այդ
շարքերը, երդում է տալիս յստակ նպատակի համար՝ ձեռքը դնելով կանոնագրքի վրայ։
Որոշումը ոչ թէ կայացւել է նրա համար, որ
նրանք չեն մասնակցել ցոյցերին, այլ նրա
համար, որ հրապարակային քննադատել
են կուսակցութեանը, որն արգելւած է մեր
կանոնագրով»։

