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Կատարի Պետութիւն կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգըսեանը Դոհայում հանդիպել է
Կատարի Պետութեան տրանսպորտի եւ հաղորդակցութեան նախարար Ջասիմ բին Սայիֆ Ահմեդ Ալ
Սուլայիթիի հետ:
Հանդիպմանը քննարկւել են
բարձր տեխնոլոգիաների, հեռահաղորդակցութեան ոլորտներում
հայ-կատարական յարաբերութիւնների զարգացմանը վերաբերող
հարցեր: Նախագահ Սարգսեանը
նկատել է, որ թէ՛ Հայաստանը,
թէ՛ Կատարը, լինելով փոքր

«Նախագահի
հրաժարականի
մասին
հրապարակումները
սուտ են եւ
երբեւէ նման բան
չի քննարկւել
կառավարութիւնում»

www.alikonline.ir

Աւելի
արգահատելի է
«կուլիսներում»
գործող որոշ
«փորձառուների»
կեցւածքը.
Բագրատ Եսայեանը՝ ՆԱՈՒՄ-ի
դէմ դուրս եկածների մասին

(Շար. 8-րդ էջում)

«ԱԼԻՔ» - Վերջին շաբաթւայ ընթացքում սոցցանցերում շրջանառւած՝ կառավարութեան հրաժարականի մասին լուրերը խոշոր
ԶԼՄ-ների օրակարգ տեղափոխւեցին:
Լրատւական միջոցներից առաջինը հարցը բացեցին արմատականներին յարող «Ֆարս»-ն ու
«Թասնիմ»-ը, որտեղ անդրադարձ
կար նախագահ Ռոհանիի եւ փոխնախագահ՝ Ջահանգիրիի միջեւ
(Շար. 2-րդ էջում)

Իրանն անօրինական է
համարում ԱՄՆ-ի
պատժամիջոցները
Mahan Air
աւիաընկերութեան դէմ

Լրատւական ցանց - Թեհրանն
Mahan Air իրանական աւիաընկերութեան դէմ ԱՄՆ-ի սահմանած
պատժամիջոցները համարում է
անօրինական եւ ակնկալում է, որ
միւս երկրները չեն հետեւի նրան:
Այդ մասին յայտարարել է ԱԳ
նախարարութեան պաշտօնական
ներկայացուցիչ Աբբաս Մուսաւին,տեղեկացնում է «Արմէնպրես»-ը:
«Ակնկալում ենք, որ բարեկամ երկրները չեն հետեւի ԱՄՆ-ի
անօրինական, միակողմանի եւ
չհիմնաւորւած պատժամիջոցներին»,- ասել է նա ճեպազրոյցի
ընթացքում՝ յաւելելով, որ իր
պատժամիջոցներով ԱՄՆ-ը ճընշում է գործադրում նաեւ միւս
երկրների
վրայ:

Թէ՛ Հայաստանը, թէ՛ Կատարը
մեծ նշանակութիւն են տալիս
տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը
Յակոբ Տէր-Խաչատուրեան.

«Արցախը պէտք է մնայ
կայուն, համախմբւած եւ ՀՅԴ
գաղափարներով տոգորւած
առաջ շարժւի»

«Պատմական ժողով էր, ընտրութիւններն էլ պատմական են
լինելու: Արցախը պէտք է մնայ
կայուն, համախմբւած եւ ՀՅԴ
գաղափարներով տոգորւած առաջ
շարժւի»,- այս մասին դեկտեմբերի 15-ին կայացած ՀՅԴ Արցախի
Արտակարգ Շրջանային ժողովից
յետոյ «Ապառաժ»-ի հետ զրոյցում

նշել է ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ
Յակոբ
Տէր-Խաչատուրեանը:
«Շատ ուրախ եմ, որ ժողովն անցաւ
համերաշխ, փոխհասկացողութեան
մթնոլորտում եւ եզրակացրեց, որ
Արցախի առաջիկայ համապետական ընտրութիւններին կը ներկայանայ նախագահի սեփական թեկնածուով: Վստահ եմ, որ մեր

ընկերները ակտիւ եւ ամբողջական նւիրումով մասնակցութիւն
են ունենալու այս ընտրարշաւին,
որպէսզի այն պսակւի յաջողութեամբ եւ Դաշնակցութիւնն ունենայ իր կարեւոր տեղը Արցախի
քաղաքական կեանքում»,- աւելացրել է ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը:

Մամեդեարովը վստահելի աղբիւր
չէ, ինչ էլ որ ասի
«arfd.am»-«Լաւրովի
պլանը»
դա այն չէ, ինչ ոմանք մեր մօտ
ընկալեցին: «Մադրիդեան սկըզբունքներ»-ի այլ տարբերակ է
հաւանաբար միջնորդների կողմից առաջ քաշւում, բայց չեմ կարծում, թէ ՀՀ-ն եւ Ադրբեջանը դրա
շուրջ են քննարկում»,- «Փաստարկ»
մամուլի ակումբում լրագրողների
հետ հանդիպմանն երէկ անդրադառնալով Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Էլմար Մամեդեարովի յայտարարութեանը, թէ Արցախեան
հակամարտութեան
կարգաւորման գործընթացում հայկական
կողմը «Լաւրովի պլանի», ասել է
թէ՝ Ադրբեջանի կազմում Արցախի կարգավիճակի տարբերակն է

բանակցում, ասաց ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի եւ
քաղաքական հարցերի գրասենեակի
ղեկավար Կիրօ Մանոյեանը:
Նրա բնորոշմամբ. «Հայաստանը
փորձում է նոր մօտեցում ձեւաւորել: Այն աւելի մօտ է ԵԱՀԿ տեսակէտներին, քան Ադրբեջանի հրապարակած փաստաթղթին: Մամեդեարովն ինձ համար վստահելի
աղբիւր չէ, ինչ էլ որ ասի: Կարող են
մտահոգել նրա ասածները, բայց
դրանք որպէս անառարկելի փաստ
քննարկելը սխալ է»:
Կիրօ Մանոյեանը կրկնեց՝ չի
բացառւում, որ ԵԱՀԿ միջնորդները
որեւէ փաստաթուղթ են առաջարկում կողմերին, օրինակ՝ փոխզի-

ջումային տարբերակ, բայց հայկական կողմը յայտարարում է՝
որեւէ փաստաթուղթ չի բանակցւում:
Անդրադառնալով ՀՅԴ-ից հեռացւած երիտասարդների՝ կուսակցութեան ներսում իրավիճակի մասին գնահատականներին՝
Կիրօ Մանոյեանն ասաց. «ՀՅԴ-ն
129 տարւայ պատմութիւն ունի:
129 տարում նրանցից աւելի
փորձառուները՝ կուսակցութեան
(Շար. 8-րդ էջում)

«Եռաբլուր»-ում յարգել են հերոսների յիշատակը
«Ֆորդու»-ում Ռուսաստանի
աշխատանքը դադարելու
պատճառը տեխնիկական է
Իրանի արտգործնախարարութեան խօսնակ Սէյէդ Աբբաս Մուսաւին իր շաբաթական մամլոյ
ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով Իրանի եռեակ կղզիների
մասին տարածւած լուրերի վերաբերեալ ընդգծել է. «Աշխարհը
(Շար. 2-րդ էջում)

«yerkir.am»-28 տարի առաջ՝
1991 թ. դեկտեմբերի 16-ին, Արցախի Հասանաբադ գիւղի մատոյցներում զոհւած Վարդան Բախշեանի եւ պանթէոնում հանգչող
միւս ազատամարտիկների շիրիմների առջեւ նոյն օրը «Եռաբլուր»
պանթէոնում վերստին խոնարհւել են հարազատները, մարտական եւ գաղափարական ընկերները՝ յայտնում է «yerkir.am»-ը։
(Շար. 2-րդ էջում)

«yerkir.am» - ՆԱՈՒՄ (Նիկոլ
Աղբալեան ուսանողական միութիւն) մի քանի նախկին անդամները երիտասարդ են, անփորձ,
ու լաւ չի, որ իրենց «քաղաքական
կենսագրութիւնն»
աւարտեցին
նման անարժան կերպով, բայց
շատ աւելի արգահատելի է
«կուլիսներում»
գործող
որոշ
«փորձառուների» կեցւածքը՝ ըստ
«yerkir.am»-ի այս բովանդակութեամբ «ֆէյսբուք»-եան գրառում է
արել ՀՅԴ անդամ Բագրատ Եսայեանը:
«Չէի ուզում անդրադառնալ
ՆԱՈՒՄ մի քանի նախկին անդամների վարքագծին: Ի վերջոյ
մարդկային հաւաքականութիւններում հնարաւոր են թէ թիւրիմացութիւններ, թէ դաւադրութիւններ, թէ դաւաճանութիւններ:
ՀՅԴ-ն իր պատմութեան մէջ
ունեցել է նման փորձառութիւն:
Նմաններն անցել են, շատերը
մոռացւել, մեր կուսակցութիւնը
կայ ու կը լինի:
Այս ջահէլները վատ ճանապարհով գնացին: Ցաւօք: Ոմանք՝
գիտակցաբար, ոմանք՝ առանց
հասկանալու, ոմանք՝ իրենց «ընկերներին պադդերժկա» (հովանաւորելու) անելու համար: Նրանք
երիտասարդ են, անփորձ, ու
լաւ չի, որ իրենց «քաղաքական
կենսագրութիւնն»
աւարտեցին
նման անարժան կերպով:
Բայց շատ աւելի արգահատելի է «կուլիսներում» գործող որոշ
«փորձառուների» կեցւածքը, որոնք,
շատ լաւ ծանօթ լինելով Դաշնակցութեան
պատմութեանը,
սկզբունքներին,
կարգապահութեանն ու աւանդոյթներին, իրենք
տարիներով ներկայանալով որպէս անմնացորդ նւիրեալներ, այս
«խակերի» անմիտ թոթովանքը,
անգրագէտ ու չկապակցւած խօսքը բնութագրում են որպէս
«լուսաւոր, երիտասարդ մտաւորական, ազատ մտքի համար
պայքարող», այս ածականներով
փորձելով խրախուսել նրանց
դաւադիր արարքը, կուսակցութեան մէջ իրենց չբաւարարւած
ամբիցիաները բաւարարելու կամ
տարիներ ձգւող «աբիժնիկութիւնը»
(Շար. 8-րդ էջում)
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«Ես հայերին խոստացել էի»
Սենատոր Բաբ Մենենդէզը՝
Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւի ճանաչման մասին

«Twitter»-եան իր էջում ԱՄՆ-ի
սենատոր Բաբ Մենենդէզը մի շարք
գրառումներ է կատարել՝ կապւած
Սենատի կողմի Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման փաստի հետ:
«Մարդկանց տառապանքների վրայ
աչք փակելը չի համապատասխանում
մեր մարդ տեսակին, մեր՝ որպէս
ազգ ներկայանալուն: Մենք բարձր
ենք դրանից եւ մեր արտաքին
քաղաքականութիւնը միշտ պէտք է
դա անդրադարձնի:
Պէտք է առերեսւել մարդկութեան
պատմութեան այս կարեւոր հատւածի հետ: Այսօր, ընդունելով իմ
բանաձեւը Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին, Սենատը վերջապէս ոտքի

կանգնեց՝ պատմական արդարութիւնը
պաշտպանելու համար: Այն, ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում, անտարակոյս Ցեղասպանութիւն է: Ուրիշ համարժէք բառ գոյութիւն չունի, չկան
չէզոք բառեր: Սա անխուսափելի էր:
ԱՄՆ-ի հայ համայնքին ես խոստացել
էի չդադարել պայքարել, մինչեւ չգայ
արդարութեան օրը: Երախտապարտ
եմ ձեր անդադար օգնութեան ու
աջակցութեան համար»,- գրել է նա:
Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգների Սենատը միաձայն քւէարկութեամբ հաստատեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը դատապարտող՝ սենատոր
Ռաբըրտ Մենենդէզի ներկայացրած
թիւ 150 բանաձեւը։
Սենատորներից որեւէ մէկը վետօ
չդրեց այս անգամ փաստաթղթի
քւէարկութեան վրայ։ Վերջին ամիսներին 3 անգամ հանրապետական տարբեր սենատորներ՝ Քեւին Քրամերը,
Դէյւիդ Փերդիւն, Լինսի Գրահամը,
արգելափակել ու թոյլ չէին տւել,
որ բանաձեւն ընդգրկւի Սենատի
օրակարգում:
«mamul.am»

Ասադը ԱՄՆ-ին մեղադրել է Սիրիայից
զաւթւած նաւթը Թուրքիային
վաճառելու մէջ

«panorama.am»-Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը յայտարարել է,
որ Միացեալ Նահանգները թուրքական կողմին վաճառում է Սիրիայից
զաւթւած
նաւթը:
Այս
մասին նա յայտարարել է չինական
«Phoenix» հեռուստաալիքին տւած
հարցազրոյցում։
Պատասխանելով լրագրողի այն
հարցին, թէ ինչ է տեղի ունենում
Եփրատ գետի արեւելքից արդիւնահանւող նաւթի հետ, Ասադը նշել է,

որ «Ամերիկան այժմ նաւթ է գողանում
եւ վաճառում է Թուրքիային»:
Սիրիայի առաջնորդը նշել է,
որ
նախքան
ամերիկացիները
Սիրիայի տարածքներից Անկարային
սկսեցին նաւթ վաճառել, դրանով
զբաղւում էր «Ալ-Նուսրա»-ն, ապա
ԴԱԷՇ միջազգային ահաբեկչական
կազմակերպութիւնը։
ԱՄՆ-ի
նախագահ
Դոնալդ
Թրամփը հոկտեմբերին յայտարարեց Սիրիայի հիւսիսից ԱՄՆ-ի
զինւած ուժերի դուրսբերման մասին, սակայն ասաց, որ պահպանելու են հսկողութիւնը նաւթի հանքերի նկատմամբ, որից յետոյ Թուրքիան սկսեց իր ռազմական գործողութիւնը Սիրիայում։ Այս մասին
գրում է «ՏԱՍՍ»-ը։

«Եռաբլուր»-ում...
(Շար. 1-ին էջից)

Այդ օրը հետախուզութեան
մեկնած՝ ՀՅԴ վաշտի 11 հոգանոց
խումբը Արցախի Հասանաբադ
գիւղի մօտակայքում մարտի մէջ է
մտնում թշնամու՝ գերազանցող
ուժերի դէմ եւ, դիմագրաւելով յարձակմանը, կենդանի ուժի զգալի
կորուստ է կրում:
Անհաւասար մարտում հերոսաբար զոհւում են Վարդան Բախշեանը, Վաչէ Ռոստոմեանը եւ
Գագիկ
Գրիգորեանը:
Նրանցից
«Եռաբլուր-»ում
է
հանգչում ԼՂՀ «Մարտական խաչ»
2-րդ աստիճանի շքանշանակիր,
ՀՅԴ նւիրեալ ընկեր, Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր միութեան
Կենտրոնական վարչութեան անդամ, ԵՊՀ պատմութեան ֆակուլտետի սան եւ ապագայ գիտնական
Վարդան Բախշեանը։
«Եռաբլուր»-ում է նաեւ՝ ՀՅԴ
անդամ, Շուշիի առանձնակի գու-

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 262 (23459)
ՍԴՈՒ հրամանատար.

«ԱՄՆ-ի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչումը կը կանխի Թուրքիայի կողմից
քրդերի «կոտորածը»»

«yerkir.am» - Ուրբաթ ուշ երեկոյեան
Քրդստանի գլխաւորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի (ՍԴՈՒ) հրամանատար Մազլում Աբդը յայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի Սենատի կողմից Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչելու բանաձեւը թոյլ կը տայ
կանխել Թուրքիայի կողմից Սիրիայի
հիւսիսարեւելեան հատւածում քրդերի դէմ իրականացւելիք կոտորածները,- ըստ «yerkir.am»-ի՝ յայտնում է
rudaw.net-ը:
Հինգշաբթի օրը ԱՄՆ-ի Կոնգրեսը
(Սենատ) պաշտօնապէս ճանաչել
էր Օսմանեան կայսրութեան կողմից
1915-1917 թւականներին 1.5 միլիոն
հայերի զանգւածային սպանութիւնը
որպէս Ցեղասպանութիւն:
«Սա յստակ մեսիջ է այն մասին,
որ 21-րդ դարում ցեղասպանական
արշաւներ իրագործելն անհնար է:
Այս որոշումը կը ստիպի Թուրքիային
դադարեցնել
ջարդեր
իրագործել
քուրդ ժողովրդի դէմ, ինչպէս նաեւ կը
դադարեցնի նրա արշաւանքը դէպի
Ռոջաւա՝ Սիրիական Քուրդիստան», գրել է Աբդին «twitter»-եան իր էջում:
Թուրքիան 2019-ի մարտին մի շարք
գրոհներ է իրականացրել Սիրիայի
հիւսիսում հիմնականում քրդական
տարածքների վրայ՝ ներխուժելով եւ
գրաւելով Աֆրինը, այնուհետեւ՝ հոկտեմբերի 19-ին Սարի Քանին (Ռաս
ալ-Այն) եւ Գիր Սփին (Թալ Աբիադ):
Քուրդ պաշտօնեաները եւ միջազգային իրաւապաշտպան կազմակերպութիւնները մեղադրում են թուրքական բանակին եւ նրա՝ սիրիացի
վստահւած անձանց իրենց գործողութիւնների ընթացքում քրդերի դէմ

«Ֆորդու»-ում...
մարտակի գրոհային դասակի հրամանատար Արթուր Ղարիբեանը,
որի ծննդեան օրն էր այդ օրը:
Արթուր Ղարիբեանը զոհւել է
1992 թ.-ին ԼՂՀ Մարտակերտի
շրջանի Սրխաւենդ գիւղի համար
մղւած
ինքնապաշտպանութեան
մարտի ժամանակ՝ ականի պայթիւնից: Ասում են՝ այդ օրը չորս
փամփուշտ է ցոյց տւել, ասել.
«Էս մէկը Դուշմանինն է, մէկը՝
Ուզբեկինը, միւսը՝ Վարդան Բախշեանինը, չորրորդն էլ իմն է»։
Հերոսների յիշատակը յարգելու
համար «Եռաբլուր» էին այցելել
նաեւ ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ անդամներ
Արծւիկ
Մինասեանը,
Յակոբ Մաթիլեանը, Աշոտ Սիմոնեանը եւ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանը: Ներկայ էին
նաեւ ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական միութեան եւ «Նիկոլ
Աղբալեան» ուսանողական միութեան անդամները։

(Շար. 1-ին էջից)

եւ Պարսից ծոցի առափնեայ բոլոր
երկրները գիտեն, որ այդ կղզիները
առյաւէտ իրանական են»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, ասուլիսի
ընթացքում անդրադառնալով այլ
երկրների հետ բանտարկեալների փոխանակման խնդրին նա
նշել է. «Իրանի մօտաւորապէս
3000 քաղաքացիներ զանազան
յանցանքներով բանտարկւած են
արտերկրում եւ մօտաւորապէս
նոյն թւով եւս արտասահմանցի
բանտարկեալներ կան Իրանում:
Երբ զգանք, որ այս խնդիրը
մարդկայնօրէն նպաստում է որոշ
դժւարութիւնների կարգաւորմանը,
պատրաստ ենք աշխարհի զանազան երկրներում ունեցած մեր
բանտարկեալների փոխանակման
հարցով, եւ այդ քայլը իրականացել է մեր հիւսիսային հարեւանի
պարագային: Սակայն արտերկրում, ի շարս ԱՄՆ-ում մեր պատանդների հարցով յայտարարել

ռազմական յանցագործութիւններ կատարելու մէջ:
Հոկտեմբերի 9-ին մեկնարկած
Թուրքիայի «Խաղաղութեան ակունք»-ը
նպատակ ունէր «անվտանգ գօտի»
հիմնել Թուրքիա-Սիրիա սահմանին՝
դուրս մղելով ՍԴՀ ուժերը: Թուրքական կառավարութիւնը ծրագրում է
օգտագործել անվտանգ գօտին միլիոնաւոր սիրիացի փախստականների տեղահանելու նպատակով, որոնք
վերջին 8 տարւայ ընթացքում փախել
են Թուրքիա՝ սահմանի սիրիական
կողմից:
Այնուամենայնիւ, «Human Rights
Watch» մոնիտորինգի, հետազօտման
եւ փաստաթղթաւորման ոչ-կառավարական կազմակերպութիւնը դեռեւս նոյեմբերի վերջին իր հրապարակած զեկոյցում նշել է, որ այն
«անվտանգ գօտի»-ն, որը ցանկանում
է ստեղծել Թուրքիան, իրականում
անվտանգ չէ:
«Ի հակադրումն Թուրքիայի այն
յայտարարութեանը՝ իրենց գործողութիւնները անվտանգ գօտի ստեղծելու միտում ունեն, այն խմբերը,
որոնք նրանք օգտագործում են տարածքը ղեկավարելու համար, իրենք
են բռնութիւն գործադրում քաղաքացիական անձանց դէմ եւ խտրականութիւն են անում էթնիկական
հիմքերով», - ասել է «Human Rights
Watch»-ի Մերձաւոր Արեւելքի գրասենեակի տնօրէն Սառա Լիա Ուիթսոնը:
Միեւնոյն ժամանակ նա ներխուժող
ուժերին մեղադրել է «անհատներին
մահապատժի ենթարկելու, գոյքը
կոտորելու եւ տեղահանւածների
տուն վերադառնալն արգելափակելու մէջ»:
Ներխուժող ուժերի կողմից զանգւածային սպանութիւնների մասին տեղեկութիւններ չեն հաղորդւել, բայց
բազմաթիւ
մարդիկ
դաժանօրէն
մահապատժի են ենթարկւել թուրքամէտ զինեալների կողմից, այդ թւում
նաեւ՝ նշանաւոր քուրդ քաղաքական
գործիչ Հեւրին Խալաֆը:
ենք եւ այդ մասին նաեւ Իրանի
արտգործնախարարը ընդգծել է, որ
գնդակը ԱՄՆ-ի բակում է եւ
պատրաստ ենք միայն մարդկային
հիմունքներից ելնելով եւ ընդհանուր
առմամբ փոխանակել այս անձանց:
Նրանց բանտարկեալների յանցանքը
պարզ է՝ լրտեսութիւն եւ անվտանգութեան խնդիրներ, սակայն մեր
բանտարկեալները, որոնք ըստ մեզ,
համարւում են պատանդներ, սին
ամբաստանութիւններով են բանտարկւած, եւ եթէ Շւէյցարիայի
պէս երկրներ միջնորդեն, յուսանք
կրկին անգամ փոխանակումներ
կատարւեն»:Անդրադառնալով«Ֆորդու» ատոմական կենտրոնում Ռուսաստանի կողմից իր պարտաւորութիւնների հարցով տարածւած
շշուկների մասին, նա ընդգծել է.
«Մեր համոզմամբ, Իրանի հետ
համագործակցութեան
ոլորտում
Ռուսաստանը չի նահանջել, այլ
աշխատանքի դադարեցման պատճառը տեխնիկական է եւ Իրանի
ու Ռուսաստանի մասնագէտները
հարցը քննարկում են»:

Պոլսոյ հայոց պատրիարք.

«ԱՄՆ-ը
Հայկական Հարցը
Թուրքիային
ճնշելու համար է
օգտագործում»

«news.am» - Չեմ կարծում, որ
այնքան էլ բարոյական է Հայկական
Հարցը Թուրքիայի դէմ որպէս
քաղաքական գործիք օգտագործելը։
Այս մասին, թուրքական «Sabah»
պարբերականի հետ զրոյցում ասել է
Պոլսոյ հայոց նորընտիր պատրիարք,
եպիսկոպոս Սահակ Մաշալեանը։
«Տարբեր
խորհրդարաններում
շարունակ որոշ օրինագծեր են
անցնում։ Բայց դրանցում չկայ
այնպիսի բան, որ կոնկրետ մեզ
վերաբերւի եւ անհրաժեշտ լինի մեր
միջամտութիւնը։ Մեզ տխրեցնում է,
որ այս հողերում 100 տարի առաջ
տեղի ունեցած ողբերգութիւնը այլ
երկրների խորհրդարաններում ռազմավարական, տնտեսական եւ քաղաքական ճնշման գործիք են
օգտգործում»,- նշել է Մաշալեանը՝
շեշտելով, որ իրենց նպատակն է,
որպէսզի նոյն հողերում տեղի
ունեցածի մասին խօսեն հէնց այդ
հողերում
ապրողները։
«Յատկապէս թող կարգաւորւեն
հայ-թուրքական յարաբերութիւնները,
թող կողմերը խօսեն։ Երբ կողմերը
չեն խօսում, երրորդ եւ չորրորդ
կողմերն են խօսելու իրաւունք ձեռք
բերում։ Երանի հայ-թուրքական յարաբերութիւնները կարգաւորող արձանագրութիւնները կեանքի կոչւէին։
Չեմ կարծում, որ այնքան էլ բարոյական է Հայկական Հարցը Թուրքիայի
դէմ որպէս քաղաքական գործիք
օգտագործելը։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Այս ամէնը մեկնաբանելը
քաղաքագէտների հարցն է»,- ասել է
Մաշալեանը։

Ստեփան Դանիէլեան.

«Թուրքիայի հայ
համայնքը
շատ մեծ ճնշումների
տակ է գտնւում եւ
պատրիարքը
չի կարող իրեն
այլ կերպ պահել»
Պոլսի նորընտիր պատրիարքը
քննադատել է ԱՄՆ Սենատի կողմից
Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւը, ինչը շատերի մօտ վրդովմունք է առաջացրել:
Թուրքիայի հայ համայնքը շատ
մեծ ճնշումների տակ է գտնւում եւ
պատրիարքը չի կարող իրեն այլ
կերպ պահել։ Պատրիարքի հիմնական խնդիրը հայ համայնքի անվըտանգութեան ապահովութիւնն է
ու նա դա պէտք է ապահովի
ցանկացած եղանակով եւ դա մենք
պէտք է հասկանանք եւ ընդունենք։
Համայնքից ինքնաոչնչացման գնով
հերոսութիւն պէտք չի պահանջել:

«Նախագահի...
(Շար. 1-ին էջից)

հնարաւոր տարածութեանն ու նախագահի հրաժարականի պահանջին: Նոյն կապակցութեամբ ԻՌՆԱ
եւ ԻՍՆԱ գործակալութիւնները
հրապարակւած տեսանիւթ տեղադրեցին կառավարութեան խօսնակի՝ Ռաբիի հերքման մասին յայտարարութեան տեսանիւթը, որտեղ
նա խնդրին տալով «կառավա-

րութեան հրաժարականի հարցը չի
բացւել, որ փակելու կարիքն ունենայ» ձեւակերպումը, յայտարարել
է, որ նախագահը, ինչպէս ձեւաւորւած կառավարութիւնը, համակարծիք են այն հարցում, որ ժամանակին
պէտք էր բարձրաձայնել կառավարութեան գործունէութիւնը խանգարող միաւորների կամ ուժերի մասին,
որոնք այսօր մի քայլ առաջ գալով

նման հրապարակումներ են թոյլ
տալիս ու փորձում են ճնշումների
օղակը սեղմել:
«Հարցը բացւել է կառավարութիւնը անգործունեայ ու ծագած խընդիրների լուծման գծով անկարող
ներկայացնելու ձեւաչափով: Այդ մասին միայն այսքանը կասեմ, որ եթէ
քիչ ենք խօսել կամ բարձրաձայնել
կատարւած ծառայութիւնների ու

իրականացրած ծրագրերի մասին,
ապա այն պատճառով՝ որ դա համարել ենք կառավարութեան պարտականութիւնը: Սակայն, մեր այդ
լռութիւնը կարծես շահարկւել է այն
ուժերի կողմից, ովքեր, արդէն իսկ,
իրենց տեսնում են այս հարթակում,
մտածելով, որ իրավիճակը մեր չլինելով է կարգաւորւելու: Գիտակցելով,
որ նեղ պայմաններում է յայտնւել

ժողովրդի կենսամակարդակը, այն
համարում ենք պատժամիջոցների
լուրջ հետեւանք եւ յայտարարում
ենք, որ մնալու ենք կանգնած մեր
ժողովրդի թիկունքին,-առանց պատասխանելու լրագրողների հարցերին եզրափակել է իր ելոյթը
կառավարութեան
խօսնակը:
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Ստեփան Դանիէլեան.

«Նման աստիճանի
անհանդուրժողականութիւն
անգամ նախկին իշխանութիւնների
ժամանակ չի եղել»

«168.am» - Քաղաքագէտ Ստեփան
Դանիէլեանն իր «ֆէյսբուք»-եան էջում
գրում է․
«Այս խորհրդարանը չի կարող
կենսունակ լինել, այն իր մէջ ճգնաժամ պարունակող կառոյց է։
Ինչո՞ւ։
Հիմնական պատճառները մի քանիսն են։
- Այն չի ներկայացնում Հայաստանի իրական քաղաքական խճանըկարը եւ այդ պատճառով այն չի
կարող կատարել իր հիմնական

առաքելութիւնը՝ քաղաքական հիմնական բանավէճերը սահմանափակել խորհրդարանի պատերի ներսում։
- Խորհրդարանի կազմը քաղաքական չէ, այնտեղ մեծամասնութիւն են կազմում քաղաքական
առումով պատահական (շատ մեղմ
ասած) մարդիկ:
- Խորհրդարանը ինքնուրոյն քաղաքական մարմին չէ։ Դեռեւս
գործադիր մարմնից այս աստիճան
կախւած խորհրդարան չի եղել։
- Սա ամենահակաժողովրդական

խորհրդարանն է, ինչը շատերի
համար կարող է անսովոր հնչել,
որովհետեւ բոլորին ներշնչել են,
որ Հայաստանում կատարւել է դեմոկրատական յեղափոխութիւն եւ
խորհրդարան են մտել «ազնիւ»
մարդիկ։ Դեմոկրատիան հիմնւած է
արժէքների վրայ՝ խօսքի ազատութիւն,
պատասխանատւութիւն, դիմացին
լսելը եւ յարգելը։ Մենք պատգամաւորների մօտ այդ յատկութիւնները չենք տեսնում, իսկ իշխող
ֆրակցիայի պատգամաւորների յաճախակի օգտագործւող խօսքերը
սպառնալիքներն են։ Նման աստիճանի անհանդուրժողականութիւն անգամ նախկին իշխանութիւնների ժամանակ չի եղել, եթէ չհաշւենք 1996-ին
խորհրդարանի դահլիճում ընդդիմադիր պատգամաւորների ջարդը։
Խորհրդարանական ճգնաժամը
անխուսափելի է, աւելի ճիշտ, այդ
ճգնաժամն այն իր մէջ պարունակում է եւ սուր դրսեւորումները դեռեւս առջեւում են»:

Ամերիկեան մամուլ․

Տէր-Պետրոսեանն իր
նախագահութեան օրօք Հայաստանից
հանել է 153 մլն. դոլար

«yerkir.am» - ԱՄՆ-ում հրատարակւող «Նոր լոյսի տակ» ռուսալեզու
ամենաազդեցիկ
շաբաթաթերթը
դեռեւս 1998 թւականի յունիսի 11-ի
իր համարում անդրադարձ է կատարել Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի կլանի
եւ Հայաստանից նրանց արտահանած ֆինանսական միջոցների մասին։ Այս մասին գրում է «Politik.am»–ը:
«Մամուլում յաճախ են յայտնւում
հրապարակումներ
90-ականների
տէր-պետրոսեանական
իշխանութեան անօրինականութեան մասին:
Որքան էլ հրապարակումները շատ
են, միեւնոյնն է, դրանք շրջանցում են
առաջին նախագահ Տէր-Պետրոսեանին եւ նրա մերձաւորներին։
Աւելին, ստեղծւել է տպաւորութիւն,
որ 90-ականների մեծ թալանը
առանց Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի
գիտութեան է տեղի ունեցել, ինչը
միանշանակ այդպէս չէ:
ԱՄՆ-ում հրատարակւող «Նոր
աշխարհում» ռուսալեզու ամենաազդեցիկ շաբաթաթերթը 1998 թւա-

կանի յունիսի 11-ի իր համարում
անդրադարձ է կատարում Լեւոն
Տէր-Պետրոսեանի կլանի եւ Հայաստանից նրանց արտահանած ֆինանսական
միջոցների
մասին։
Շաբաթաթերթի
զրուցակիցը
ՀՀ
ԱԱԾ աշխատակից է եղել, ով իր
անվտանգութիւնից ելնելով հեռացել է Հայաստանից։ Լրագրողը նրան
հանդիպել է Մոսկւայում, որտեղ
անհրաժեշտ տեղեկատւութիւնը ՀՀ
ԱԱԾ աշխատակիցը փոխանցել է
լրատւամիջոցին:
Ըստ հրապարակման, Տէր-Պետրոսեանը իր մտերիմների միջոցով 90-ականների կէսերին կարողացել է երկրից դուրս հանել աւելի
քան 153 մլն. ԱՄՆ դոլար (խմբ.
հասկանալու
համար
գումարի
մեծութիւնը փաստենք, որ այդ
տարիներին Երեւանի կենտրոնում
ամենալաւ բնակարանը արժէր 6000
ԱՄՆ դոլար): Ըստ պարբերականի, Տէր-Պետրոսեանի մտերիմները
այդ գումարներով անշարժ գոյք են
գնում եւրոպական երկրներում եւ,
մասնաւորապէս,
Ֆրանսիայում:
ԱՄՆ-ում հրապարակւող ռուսալեզու այս պարբերականի հրապարակումը գալիս է փաստելու այն
խօսակցութիւնները, ըստ որի, երբ
1999 թւականին ՀՀ վարչապետ
Վազգէն Սարգսեանը մեկնել էր

ԱՄՆ, նրան ԱՄՆ-ում ցոյց էին
տւել նորանկախ Հայաստանի միլիոնատէրերի ցուցակը, դա նրան
սաստիկ ջղայնացրել էր, վիրաւորել
էր, թէ ինչու ինչ-որ մի ամերիկացի
պէտք է ասի, որ հայերը, ընդորում՝
իր ընկերները, փող են գողացել ու
շատ են գողացել: Ամերիկացիները
յստակ ցոյց էին տւել, որ պատերազմի եւ արհաւիրքի միջով անցնող
Հայաստանը, անցել է նաեւ չտեսնւած
թալանի միջով։ Ըստ ամենայնի, նաեւ
հէնց Տէր-Պետրոսեանի մտերիմների դուրս հանած գումարների մասին էին փաստեր ներկայացրել Հայաստանի վարչապետին:
Հետաքրքիր է, որ Տէր-Պետրոսեանի նման ահռելի կարողութեան
տիրապետելու մասին հրապարակումներ չեն եղել, անգամ այս
հրապարակումը կարծես աննկատ է
մնացել հայկական մամուլի համար։
Եւ հիմա, երբ իշխանութիւնները
խօսում են պետութիւնից գողացւած
միջոցների վերադարձի մասին, ապա
կարծում ենք՝ այս հրապարակումը
օգտակար կը լինի, որպէսզի ՏէրՊետրոսեանից հարցնեն, թէ որտեղից եւ ուր է տարւել 153 մլն. դոլարը։
Եւ սա այն դէպքում, երբ այդ
տարիներին Հայաստանի մէկ տարւայ բիւջէն կազմում էր ընդամենը
300 մլն. դոլար»,- գրում է կայքը:

Կարէն Կարապետեանը նոր պաշտօն ունի
«168.am» - ՀՀ նախկին վարչապետ
Կարէն Կարապետեանը նոր պաշտօն ունի. Կարապետեանը նշանակւել է ՌԴ կառավարութեանը
կից
արտահանման
խորհրդի
նախագահութեան անդամ: Ինչպէս յայտնում է
«Ինտերֆաքս»
գործակալութիւնը, համապատասխան որոշումը ստորագրել է ՌԴ
վարչապետ
Դմիտրի
Մեդւեդեւը:
Ընդհանուր առմամբ խորհրդի
նախագահութեան անդամների թիւը
հասնում է 15-ի: Այն մշտական
գործող մարմին է, որոշում է

խորհրդի
գործունէութեան
հիմնական ուղղութիւնները եւ ձեւաւորում է դրա դիրքորոշումը ռազ-

մավարական հարցերում, որոնք վերաբերում են կառավարութեան լիազօրութիւններին:

Առողջութեան
ապահովագրութեանը պէտք է
մասնակցեն պետութիւնը,
գործատուն եւ աշխատողը

«LIVEnews.am»-ի «Երկրորդ կարծիք» հաղորդման հիւրն է ՀՅԴ Բիւրոյի տնտեսական հետազօտութիւնների գրասենեակի պատասխանատու, տնտեսագէտ Սուրէն Պարսեանը։
Առողջապահութեան նախարարութիւնը հանրային քննարկման է
դրել «Հայաստանում առողջութեան
համապարփակ
ապահովագրութեան ներդրման հայեցակարգը»,
որը բուռն քննարկումների առիթ է
դարձել։ Ըստ առողջապահութեան
նախարար
Արսէն
Թորոսեանի՝
առողջապահութիւնը Հայաստանի 3
միլիոն քաղաքացիների հասանելի
դարձնելու համար պէտք է աշխատող
մարդիկ վճարեն առողջապահական
հարկ: Եւ այդ պակասող գումարը
նախարարն առաջարկում է լրացնել
նոր հարկատեսակ ֆիքսելով, որը
4-6 տոկոսի չափով բեռ կը դառնայ
հարկատուների վրայ։
«Միջազգային պրակտիկան փաստում է, որ գոյութիւն ունի առողջութեան ապահովագրութեան երկու մոդել՝ մէկը, որ պետութիւնն

ամբողջութեամբ ֆինանսաւորում է
առողջապահական
ծառայութիւնները
ազգաբնակչութեան
բոլոր
խմբերի համար, եւ միւսը ապահովագրութեան տարբերակն է, որի
համաձայն ազգաբնակչութեան ակտիւ մասը որոշակի գումարներ է
նախապէս վճարում, հետագայում,
երբ առողջական խնդիրներ է ունենում, օգտագործում է այդ գումարները։ Մեզանում առաջին մոդելն է
մասամբ գործում․ պետութիւնն իր
վրայ է վերցրել որոշակի ծառայութիւնների մատուցումն անվճար,
բայց ոչ ամբողջ ազգաբնակչութեան համար, քանի որ գումարները քիչ են»,- ասաց տնտեսագէտը։
ՀՅԴ Բիւրոյի տնտեսական հետազօտութիւնների գրասենեակի կատարած ուսումնասիրութիւնների արդիւնքում լաւագոյն տարբերակ են
համարել առողջութեան ապահովագրութեան այն մոդելը, որի դէպքում հարկային բեռը ոչ միայն
աշխատողի վրայ է ծանրանում, այլեւ
գործատուի եւ պետութեան։

Կոռուպցիայի դէմ պայքարի
լոզունգներով իշխանութեան եկած
քաղաքական ուժը փորձում է ՍԴ
անդամներին անթաքոյց պաշտօնական
կաշառք առաջարկել
Ա. Չալաբեանը՝ ՍԴ դատաւորների վաղ կենսաթոշակի
անցնելու օրինագծի մասին
«168.am» - «Ազգային օրակարգ»
կուսակցութեան
համահիմնադիր
Աւետիք Չալաբեանն իր «ֆէյսբուք»եան էջում գրառում է կատարել՝
հերթական անգամ անդրադառնալով ՍԴ դատաւորների վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու՝ արդէն իսկ
ընդունւած օրէնքին: Նա մասնաւորապէս նշում է, որ իշխանութիւն,
որը կը գայ «Իմ քայլից» յետոյ, կը
չեղարկի այս օրէնքը, իսկ այն
դատաւորները, որոնք կը փորձեն
հիմա օգտւել նրանից, այլեւս երբեք
չեն կարող նայել իրենց համաքաղաքացիների աչքերին: Գրառումն
ամբողջութեամբ՝ ստորեւ. «Երէկ
Ազգային ժողովը, «Իմ Քայլը» խմբակցութեան ձայներով, առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ՍԴ դատաւորներին «կաշառելու» մասին սկանդալային օրէնքը։ Այս օրէնքով
նախատեսւում է այն ՍԴ դատաւորներին, որոնք «կամաւոր» հրաժարական կը տան իրենց պաշտօններից, մինչ Սահմանադրութեան նախատեսւած պաշտօնավարման ժամկէտի վերջը շարունակել 100% աշխատավարձ վճարել,
թէեւ նրանք այլեւս որեւէ հանրօգուտ ֆունկցիա չեն կատարելու:
Ես արդէն առիթ եմ ունեցել գրել
այս խայտառակ օրէնքի մասին,
եւ չեմ ցանկանում կրկնել արդէն
հնչած բազմաթիւ փաստարկները
այդպիսի աննախադէպ կոռուպցիոն գաղափարի դէմ։ Այն հարկատուներին կարող է արժենալ
ընդհուպ մինչեւ մէկ միլիարդ դրամ,
եւ լրացուցիչ բազմաթիւ ռեպուտացիոն եւ առարկայական վնասներ
հասցնել երկրին։ Ամենավատն այն է,
որ «կոռուպցիայի» դէմ պայքարի

լոզունգներով իշխանութեան եկած
քաղաքական ուժը, փոխանակ յարգելու սահմանադրական կարգը, եւ
նորմալ աշխատանքային յարաբերութիւններ
հաստատելու
ՍԴ
հետ, փորձում է նրա անդամներին
անթաքոյց պաշտօնական կաշառք
առաջարկել, զուգահեռ էլ առանց
միջոցների մէջ խտրութիւն դնելու,
տարբեր միջոցներով նրանց վրայ
ապօրինի ճնշում գործադրել՝ իրեն
հնազանդ նոր ՍԴ ստանալու համար:
Ես ՍԴ անդամների մեծ մասին անձնապէս չեմ ճանաչում,
բայց անկեղծօրէն յոյս ունեմ, որ
նրանք չեն տրւի այս էժանագին
«գայթակղութեանը», եւ կը հրաժարւեն
անթաքոյց կաշառքի դիմաց իրենց
մասնագիտական
պատիւը
եւ
մարդկային հեղինակութիւնը վաճառքի հանելուց։ Աւելին, ես համոզւած եմ, որ ցանկացած նորմալ, իրեն
յարգող իշխանութիւն, որը կը գայ
«Իմ քայլից» յետոյ, կը չեղարկի
այս խայտառակ օրէնքը, իսկ այն
դատաւորները, որոնք կը փորձեն հիմա «օգտւել» նրանից, այլեւս երբեք չեն կարող նայել իրենց
համաքաղաքացիների
աչքերին՝
որպէս անսկզբունք եւ անպատասխանատու,
հանրային
բարիքը
իւրացնող
կոռուպցիոներներ»:
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Ս. Ամենափրկիչ վանքի «Տաթեւ»
երգչախմբի տարեկան համերգը՝
նւիրւած Կոմիտաս վարդապետի եւ
Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակին

Ուրբաթ, դեկտեմբերի 6-ի երեկոյեան, Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ.
«Արարատ» միութեան սրահում
տեղի ունեցաւ Ս. Ամենափրկիչ
վանքի «Տաթեւ» երգչախմբի տարեկան համերգը՝ ղեկավարութեամբ
մայեստրօ Համիկ Ալեքսանդրեանի։
Համերգը նւիրւած էր Կոմիտաս
վարդապետի եւ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակին։
Ծրագրին ներկայ էին՝ քահանայ
հայրեր, ազգային մարմինների,
շրջանի Հայ Դատի յանձնախմբի,

միութիւնների ու հայոց դպրոցների
ներկայացուցիչներ եւ ժողովուրդ։
Երեկոյի բացման խօսքն ընթերցեց երգչախմբի վարչութեան անդամուհի Սիւնէ Յարութիւնեանը,
ուր անդրադառնալով Կոմիտասի
եւ Թումանեանի կենսագրական
գծերին ու բեղմնաւոր գործունէութեանը, նրանց այսպէս բնութագրեց. «Երկու հանճար, Կոմիտաս եւ Թումանեան, որոնք իրենց
ծնունդով միաւորեցին Արեւելեան եւ
Արեւմտեան Հայաստանները, գծեցին մեր ժողովրդի հոգեւոր հայրենիքի սահմանները՝ տիեզերքի
չափ մեծ ու անծայրածիր»։
Անզուգական համերգում տեղ
էին գտել երգչախմբային, մեներգ,
զուգերգ եւ տրիօ կատարումներ՝ Կոմիտասի ստեղծագործու-

թիւններից ու Յովհաննէս Թումանեանի խօսքերից։ Խմբական կատարումների բաժնում հնչեցին
«Անձրեւ եկաւ», «Չինար ես», «Կուտ
ու կէս կորեկ ունիմ», «Կուժն առայ»,
«Ուլունք», «Ալագեազ», «Խնկի ծառ»,
«Շախկր շուխկր», «Ախ ինչ լաւն
են», «Համբարձում եայլա» (հատւած
անուշ օպերայից), «Գարնան առաւօտ» եւ «Հայրենիքիս հետ» երգերը։
«Հայրենիքիս հետ»-ի որոշ բաժինները կատարեցին Արսինէ Մարգարեանը, Վեդի Յարութիւնեանը,

Պարոյր Վարդանեանը եւ Ասպետ
Մարգարեանը։
Մայեստրօ Համիկ Ալեքսանդրեանը կատարեց «Մոկանց Միրզա», «Հով արէք» եւ «Աշնան երգը»
ստեղծագործութիւնները, Արսինէ
Մարգարեանը՝ «Քելեր, ցոլեր»-ը,
«Քելէ, քելէ» երգը հնչեց Ասպետ Մարգարեանի միջոցով, Արեգա Յարութիւնեանն ու Արգինէ Յովսէփեանը
կատարեցին «Երկինքն ամպել է»
երգը, իսկ «Վարդը» ստեղծագործութեամբ ելոյթ ունեցան Անասիկ
Յովսէփեանը, Արփի Դիլանչեանն
ու Սիւնէ Յարութիւնեանը։
Մեներգերի, զուգերգերի եւ տրիօ
ելոյթների ընթացքում դաշնամուրի կատարմամբ երգիչներին ընկերակցեց Նայիրա Ալեքսանեանը։
Համերգային երեկոն եզրափակ-

ւեց Սպահանի հայոց թեմի Պատգամաւորական ժողովի ատենապետ Թաթուլ Օհանեանի ելոյթով։
Նա բարձր գնահատելով երգչախմբի
եւ ղեկավարի գործունէութիւնը՝
անզուգական կատարումներով յագեցած երեկոյի մատուցման համար, անդրադարձաւ հայ ժողովրդի
երկու մեծերին եւ տիտաններին՝
Կոմիտաս վարդապետին ու Յովհաննէս Թումանեանին՝ յատկապէս նշելով նրանց մատուցած ծառայութիւնները հայ ժողովրդին։ Նա

թւարկելով նշւած անւանի հայորդիների գործունէութիւնից կարեւորագոյնները՝ յատկապէս շեշտեց, որ
Կոմիտաս վարդապետը հայկական երաժշտութեան խազերը համապատասխանեցրել է օրւայ նոտաների հետ, վերակենդանացրել
է մահւան դուռը հասած ժողովրդական երգերը եւ Եւրոպայի
մէջ փաստել է, թէ հայ ժողովրդի
երաժշտութիւնն ինքնուրոյն է,
իսկ արտասանելով Յովհաննէս
Թումանեանի գրչին պատկանող
երկու բանաստեղծութիւնից հատւածներ՝ աւելացրեց, որ միայն կարելի է հիացմունք ապրել նման
տիտանի խօսքերով։
Թղթակից
(Նոր Ջուղա)

Թբիլիսիում կը տեղադրւի
Յովհաննէս Թումանեանի
յուշարձանը
«armenpress.am» - Վրաստանում Հայաստանի դեսպանութիւնը աշխատաքներ է տանում Թբիլիսիի Երեւանեան պուրակում Յովհաննէս Թումանեանի արձանը տեղադրելու ուղղութեամբ:
Ինչպէս տեղեկացնում է «Արմէնպրես»-ը, Վրաստանի Մշակոյթի
նախարարութիւնում կազմակերպւած
Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակին նւիրւած «Տասը հեքիաթ», «Թումանեան-150» (երկուսն էլ՝
հայերէն եւ վրացերէն, զուգադիր) եւ
«Թումանեան լուսեղէն» (վրացերէն)
գրքերի շնորհանդէսի ժամանակ այս
մասին ասաց Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Ռուբէն Սադոյեանը:
«Ցանկանում ենք Թումանեանի արձանը անպայման այս տարի տեղադրել
Թբիլիսիում: Ունենք քաղաքապետարանի հետ նախնական համաձայնութիւն եւ ուղղակի տեղի հետ կապւած
կան որոշակի խնդիրներ: Երեւանեան
պուրակը, որտեղ տեղադրւելու է արձանը, հանդիսանում է մի քանի հոգու
սեփականութիւն եւ հիմա փորձում ենք
սեփականատէրերի հետ բանակցել
եւ Թումանեանի արձանը անպայման
տեղադրել այնտեղ: Կարծում եմ, ճիշտ

չի լինի, որ Թբիլիսիում Թումանեանի
արձան չլինի»,- եզրափակեց Սադոյեանը:
Յովհաննէս Թումանեանի աճիւնը
յուղարկաւորւած է Թբիլիսիի հայ
գրողների եւ հասարակական գործիչների Խոջիվանքի պանթէոնում:
Նրա անունն անխզելիօրէն կապւած
է Վրաստանի ու վրացիների հետ:
Վրաստանում Յովհաննէս Թումանեանը մեծ ժողովրդականութիւն վայելող ու սիրւած պոէտներից մէկն է:
Նրա լաւագոյն երկերը թարգմանւած են վրացերէն: Նրա ստեղծագործութիւններն ուսումնասիրում են
Վրաստանի դպրոցներում:

«Արմէնպրես»-ը Թբիլիսիի
Թումանեանի
տուն-թանգարանին փոխանցեց
բացառիկ լուսանկարներ

«armenpress.am» - «Արմէնպրես» լրատըւական գործակալութիւնը Թբիլիսիի
Յովհաննէս Թումանեանի տուն-թանգարանին փոխանցեց բացառիկ լուսանկարներ: Վրաստանի Մշակոյթի
նախարարութիւնում կազմակերպւած
Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակին նւիրւած «Տասը հեքիաթ», «Թումանեան-150» (երկուսն
էլ՝հայերէն եւ վրացերէն զուգադիր) եւ
«Թումանեան լուսեղէն» (վրացերէն)
գրքերի շնորհանդէսի ժամանակ այս
մասին ասաց «Արմէնպրես» լրատւական գործակալութեան տնօրէն Արամ
Անանեանը:
«Շատ հեշտ է խօսել այն ժամանակ,
երբ Թումանեանի նման մեծին բոլոր
գնահատականները տրւած են եւ միեւնոյն է այդ գնահատականները քիչ են:
Երբ այս տարի սեպտեմբերի 11-ին
նմանատիպ ցուցահանդէս բացեցինք,
մեր նպատակը եւ փոքրիկ երազանքն
էր, որ ցուցահանդէսը ներկայացնենք
Դսեղում, վերջում բերել Թբիլիսի եւ
թողնել այստեղ՝ մշակութային կենտրոնում, որը ձեւաւորւել է Թումանեանի
տանը: Ես իմ խոստումը կը կատարեմ,
որ տւել եմ այդ տան բացման օրը:
Մենք Թումանեանի բնակարանին կը
փոխանցենք ցուցահանդէսի լուսանըկարները»,- նշեց Անանեանը:
«Արմէնպրես» լրատւական գործակալութեան տնօրէնն ընդգծեց, որ լու-

սանկարչութիւնն էլ լուսեղէն արւեստ
է՝ լոյսի միջոցով պահի, պատկերի,
ժամանակի յաւերժացումն է, եւ այս
ցուցահանդէսն իր մէջ կրում է Թումանեանի յաւերժութեան խորհուրդը:
«Երբ մի քանի տարի առաջ մենք
արխիւացնում էինք «Արմէնպրես»-ի
նեգատիւները, հրաշալի, հանճարեղ
լուսանկարների կողքին գտանք այս
ցուցահանդէսը, որը պատրաստւել էր
50 տարի առաջ: Յիսուն տարւայ խորապատկերում տեսնում ենք, թէ
իսկապէս ինչքան յաւերժ է Թումանեանը, որովհետեւ տասնամեակներ
անց մատուցման ձեւերը փոխւում են,
բայց բովանդակութիւնը մնում է
անփոփոխ: Համոզւած եմ, որ տասնամեակներ անց նոյն բովանդակութիւնը Թումանեանի յաւերժական եւ
մշտական ներկայութիւնը լինելու է
մեզանում»,- նշեց Անանեանը:
Նրա ասութեամբ՝ Թումանեանը
եղել ու միշտ լինելու է հարազատ, մեծ,
պայծառ ու վառ՝ որպէս «Յովհաննէս
լուսեղէն»։ ««Արմէնպրես»-ի, թանգարանի եւ «Կոնւերս բանկ» ՓԲԸ-ի մեր
գործընկերների շնորհիւ, ում ես շատ
շնորհակալ եմ, Ձեր ուշադրութեանն
ենք ներկայացնում այս համեստ
յետահայեացքը, յոյսով, որ այն ձեզ
նոյնպէս դուր կը գայ»,-ընդգծեց Արամ
Անանեանը:
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Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդը Ղարադաղի Լումա գիւղում
Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Տեղագրական
եւ ազգագրական աշխատանքի հետամուտ եւ ուսումնասիրելու համար հայոց թեմում գտնւող նախկին հայաբնակ գաւառներն ու գիւղերը, Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանը ուրբաթ, նոյեմբերի 8-ին
մեկնեց Ղարադաղի նախկին հայաբնակ Լումա գիւղ, տեղի եկեղեցու
եւ գերեզմանատան ներկայ դրութիւնը արձանագրելու, ինչպէս նաեւ
հայկական շինութեան որեւէ մնացորդաց փնտրելու նպատակով:
Ստորեւ ներկայացնում ենք Սրբազան Հօր կատարած տեղագրութիւնը, ի՛ր
գրչով:
Մուտք
Միշտ չէ՛ որ բախտ ունենում
ենք նախկին հայկական մի գիւղ
հասնելուց յետոյ, այնտեղ կանգուն,
կիսականգուն կամ գէթ փլւած վիճակում տեսնել հայերից մնացած
որեւէ կառոյց, եկեղեցի կամ դպրոց,
հայկական տներ կամ դրանց աւերակները, եւ մինչեւ իսկ հայկական
գերեզմանատուն…: Ամբողջութեամբ
անհետացած կամ հողին հաւասարւած հայկական գիւղերի տեղերում
կանգնած լաց ենք լինում մեր սեւ
բախտի համար...
Գիւղական տարածքներ լինելով,
կողքի գիւղերի բնակիչներ միշտ էլ
բաց հողամասերի կարիք ունեն,
առաւել վարուցանք կատարելու համար: Նրանք նոյնիսկ անտառներ են
հատում գաղտնաբար, ցանքի տարածք բացելու նպատակով: Ի՞նչ խօսք,
որ նրանք որոշ գիւղերում, երբ տասնամեակներ շարունակ այցելու հայեր չեն եղել, լռելեայն հերկել են
նաեւ հայկական գերեզմանատների
տարածքները, պարզապէս ջարդելով արձանագրութիւն ունեցող շիրմաքարերը, իսկ անմշակ սալատապաններն էլ կողք քշելով, իբրեւ արտի
երիզը նշող սահման:
Ղարադաղի Հասանով գաւառակի
Լումա գիւղը, վերոյիշեալ տխուր
պատկերը ներկայացնող գիւղերից
մէկն է, որտեղ այցելեցինք նոյեմբերի
8-ին:
Լումա գիւղ
Ջանանլուից 50 կմ. քշեցինք դէպի
արեւմուտք, ապա Քարանլուից թեքւեցինք դէպի հարաւ եւ 8 կլմ. ոլորապտոյտ ճանապարհով գնալուց
յետոյ հասանք Լումա: Սարերը բարձրանալու պահին, երբ անցնում ես նեղ
ու հողաքանդ ճանապարհով, որը
ջարդելու չափ ցնցում է ամենագնաց
ինքնաշարժը, չես կարող պատկերացնել որ յանկարծ դիմացդ բացւելու են դրախտային բնութեան գեղեցիկ տեսարաններ, որոնց միայն
մանկական հեքիաթների գրքերում
նկարւած կարող ես հանդիպել:
Վերեւ բարձրանալու ձախ կողմից գետը հոսում է եւ հասնելով
Արաքսին, թափւում նրա մէջ: Աջ
կողմում՝ ծառախիտ լեռներ են, որոնք
ճանապարհի երկայնքով գիւղերի
այգիներ են, պտղատու ծառերով հարուստ: Ընկոյզն ու նուռը իրենց առատութեամբ կշտացնում են մարդկանց
աչքերը: Սրանց ծառերը մերձենալի
եւ անմերձենալի վայրերում են աճել,
որոնց նախկին տէրերը չկան արդէն:
Իր էշին արածացնող մի տարիքով
մարդ ճամբի եզրին զրուցեց մեզ հետ,
մեր հարցերին պատասխանելով
այնքան, ինչքան իր տարիքը բաւարարէր իմանալու անցեալի պատմութիւնը. «Այո՛, հայեր կային Լումա
գիւղում: Բայց այսօր ո՛չ նրանց տները
կան, ո՛չ էլ եկեղեցին: Հայերի ապրած
ժամանակ Լուման կանոնաւոր գիւղ
էր: Ես տեսել եմ հայերին այստեղում»,- ասաց նա: Մեր միւս հարցին պատասխանելով, թէ գերեզմանատունը գիւղի ո՞ր մասում է գտնւում,
նա պատասխանեց ասելով որ «ո՛չ
իս մէկ քար չի մնացել հայերի
գերեզմանատնում եւ դրանց հետքն
իսկ չկայ»: Ծերունին ճշնարտութիւնն
էր ասում, որովհետեւ երբ հասանք

Լումա գիւղը, նրա ցոյց տւած վայրը,
որտեղ հայկական գիւղն էր, վարելահողի էր վերածւել, բնաջնջւած
լինելով եկեղեցին, տները եւ նոյնիսկ
գերեզմանատունը…:
Բլրալանջ է նախկին հայկական
Լումայի գիւղատեղը այժմ, որտեղ
հայերը ապրել են մինչեւ 1946-ի
ներգաղթը դէպի Հայաստան: Մեզ հետ
զրուցող տարեց լումացին այնքան
ինքնավստահ էր փոխանցում իր
յիշողութիւնները հայերի Լումայում
գոյութիւն ունեցած լինելու մասին, որ
իր 85-ից վերեւ տարիքի մասին էր
վկայում միանգամայն:
Լումա գիւղի
տեղափոխութիւնները
1800-ականների սկզբին հայեր
ապրել են վերոյիշեալ Լումայից 3 կլմ.
հարաւ-արեւելք՝ մի հարթավայրի վրայ,
որը այժմ կոչւում է «Թուրք Լումա»,
այսինքն թուրքական Լումա գիւղ:
Ղարադաղի Խաների կողմից տրւած
ծանօթ նեղութիւններին եւ դաժան
վերաբերմունքին չդիմանալով, լումացի հայերը ստիպողաբար թողնում

են իրենց տներն ու արօտավայրերը,
վարելահողերն ու կատարած ցանքը
եւ գաղթում են Ղարաբաղ, աւելի
խաղաղ կեանք պարգեւելու համար
իրենց ընտանիքներին: Նրանք հաստատւում են Ղարաբաղի Թարթար
գետի հովւում, օգտւելու համար
ջրարբի այս վայրի ընձեռած առաւելութիւններից, արդիւնաւէտ հողամըշակութեան եւ անասնապահութեան համար: Հայ գիւղացու համար
ի՞նչ է անհրաժեշտ, եթէ ոչ՝ լոկ խաղաղ եւ անխռով պայմաններ, իր
օրական հացը ապահովելու համար:
Լումա գիւղի բերրի արտերը աննման
էին՝ 1840 թ.-ին Ղարաբաղ գաղթած
լումացիները քսան տարի յետոյ, 1860-ին
վերադառնում են Ղարադաղ, վերստին
հաստատւելու համար իրենց հիմնադըրած պապենական գիւղում: Թուրքերը տիրացել էին իրենց գիւղին,
այն վերակոչելով «Թուրք Լումա»1):

Հետաքրքիր է, որ թուրքերը չեն փոխել գիւղի բուն՝ հայկական անունը,
միայն դրա առջեւ աւելացրել են «թուրք»
բառը, սեփականացնելով գիւղը իր
հողամշակութեան բոլոր առաւելութիւններով:
Վերադարձող լումացիները ստիպւած 3 կլմ. հարաւ, դէպի ձոր թեքւող
հողամաս են գտնում, որը ծառահատում են եւ իրենց համար գիւղատեղ են դարձնում: Այնտեղ հիմնում են իրենց տները, կառուցում
են Ս. Սարգիս եկեղեցին, եւ գիւղը
դարձեալ անւանում են Լումա: Սա
լինում է գիւղի երկրորդ վայրը: «Թուրք
Լումա»-ի գիւղացիներին երբ հարց
տւեցինք անհետ կորած Լումա գիւղի
մասին, նրանք տարբերելու համար
իրենց կենդանի գիւղից, ասացին,
որ այն կոչւում էր «Էրմենի Լումա»
(թրգմ.՝ «Հայկական Լումա»):
Այս վայրից հայերը վերջնականապէս գաղթել են 1946-ի օգոստոսին
դէպի Հայաստան կազմակերպւած
ներգաղթին, հաստատւելով հիմնականում Մեղրիի եւ Կապանի շրջաններում: Ի դէպ, նոյեմբերի 26-ին,

երբ այցելեցինք այս շրջանները, սովորական մի ճաշարանում սպասարկող մի միջին տարիքի մատուցողուհի իմանալով մեր պաշտօնն ու
հանգամանքը, ուղղակի պատահականօրէն յայտնեց, որ իր պապը Ղարադաղի Լումա գիւղից է գաղթել ընտանիքով եւ հաստատւել Կապանում:
Գեղեցիկ զուգադիպութիւն էր, որովհետեւ դեռ մէկ ամիս չէր եղել Լումա
գիւղ մեր այցի եւ այս տողերի գրառման…:
Երրորդ վայրը Լումա գիւղին, դրա
այսօրւայ սքանչելի գիւղն է, թուրք նոր
սերնդի կողմից կառուցւած, գեղեցիկ
առանձնատներով եւ ցանկապատւած
հողատարածքներով, որոնց սեփականատէրերը, ինչպէս հարեւան գիւղացիներից ոմանք ասացին մեզ,
նախկին լումացի թուրքերի զաւակներ են, որոնք Թեհրանում մեծ առեւտըրականներ են, եւ ամռան եղանա-

կին հանգստանալուն են գալիս Լումա գիւղ:
Հայկական Լումայից մի քանի կլմ.
դէպի հիւսիս, անրջական գեղեցկութեամբ լեռան լանջին փռւած գիւղն
է այս նորագոյն Լուման, որտեղ մի
գիշեր իսկ անցկացնելը երկարացնում
է մարդու կեանքը…:
Բարի նախանձով նայեցինք անշուշտ Նոր Լումային, երանի տալով
այն նոր սերնդին, որ իր նախնիների
հողի հանդէպ պաշտամունքի աստիճան սիրով է կապնւած եւ չի ուզում
բաժանւել այն արտերից, որոնց մէջ
իրենց պապերի քրտինքն է թափւել:
Լումա գիւղի
Ս. Սարգիս եկեղեցին
Ո՛չ մի յիշատակարանում եւ ո՛չ
մի պատմագրքում չկարողացանք
գտնել Լումա գիւղի եկեղեցու մասին
որեւէ յիշատակութիւն: Պատմութիւնը միշտ երախտապարտ է մնալու
այն ղարադաղցիներին, գուցէ անգրագէտ հողագործներ, ո՛ր գաւառակից
էլ լինեն դրանք, որոնք գաղթի պատճառով կամ Թաւրիզ տեղափոխութեան օրերին, իրենց տան առարկաների հետ չմոռացան վերցնել նաեւ
գիւղի չափաբերական մատեանը,
այն իբրեւ նւիրական սրբութիւն
յանձնելով ազգային առաջնորդարանին:
Ղարադաղի գիւղերից եկած չափաբերական մատեանները, որտեղ
կիսագրագէտ քահանաների երախտարժան աշխատանքով արձանագըրւել են խորհրդակատարութիւնները, բազմաթիւ տառային սխալներ
ունեն: Երբեմն անընթեռնելի լինելու
չափ վատ ձեռագրով են գրւել: Մատեանները իրենք անխնամ եմ պահւել եւ իրենց տեղերից պոկւած ու յետ
առաջ դրւած թղթերի լաբիրինթոս
են ներկայացնում յաճախ: Սակայն
ոչինչ: Դարձեալ երախտապարտ ենք
դրանցում արձանագրողներին, պահպանողներին եւ մինչեւ Թաւրիզ փոխադրողներին…:
Լումա գիւղում տեղի ունեցած
խորհրդակատարութիւնների տարբեր թւականներ կան մատեանում:
Թեմի հոգեւորականներից Տ. Մարտիրոս քհնյ. Տէր-Մարտիրոսեանի
ինքնակենսագրականից
տեղեկանում ենք, որ նա քահանայական
կարգ է ստացել 1925 թ.-ի ապրիլի
28-ին, առաջնորդ Տ. Ներսէս արք.
Մելիք-Թանգեանի ձեռամբ, ծառայելու համար Նորաշէն եւ Լումա
գիւղերում: Նրա ստորագրութեամբ
արձանագրւած խորհրդակատարութիւններ կան մատեանում, որոնք
տեղի են ունեցել Լումա գիւղում
մինչեւ 1927 թւական:
Նրանից յետոյ, 1928-ից սկսած
հանդիպում ենք մի այլ քահանայի՝
Տ. Մատթէոս քհնյ. Տէր-Մատթէոսեանի ստորագրութեանը, որը դարձեալ Լումա գիւղում քահանայագործել է եւ կատարել խորհրդակատարութիւններ: Ուրեմն, մեր ենթադըրութիւնը այն է, որ նորընծայ քահանայի կամ գիւղի հոգեւոր հովւութիւնը ստանձնած նոր հոգեւորականի ժամանումով, Տ. Մարտիրոսի
հոգեւոր ծառայութիւնը սահմանափակւել է Նորաշէնում, մինչեւ որ
1960 թ.-ին փոխադրւում է Թաւրիզ:
Նա Թաւրիզում մնալու եւ քահանայագործելու խնդրագիր է ներ-

կայացնում Ատրպատականի հայոց
թեմի օրւայ առաջնորդարական տեղապահ Տ. Կարապետ աւ. քհնյ.
Մանուկեանին2), ասելով. «Խոնարհաբար խնդրում ենք նրան որեւէ տեղ
չի փոխադրէք երբ մանաւանդ Ղարադաղի հայ ժողովուրդը ցրւելէ,
միւս կողմից իւր տիրուհին հիւանդ
եւ կաթւած լինելու պատճառով պառկած է անկողնում: Նորից խնդրում ենք
այս բոլորը ի նկատի ունենալով նրան
թողնէք իւր ներկայ պաշտօնին»3):
Լումայում խորհրդակատարութիւն կատարած քահանայ հայրերը
յիշել են նաեւ Լումայի եկեղեցու
անունը՝ Ս. Սարգիս, որից այսօր մի
ափաչափ աղիւս իսկ չի՛ մնացել…:
Չկարողացանք ստուգել թէ Տ.
Մատթէոսը մինչեւ ներգաղթ ո՞ղջ էր
եւ միացա՞ւ դէպի Հայաստան մեկնող
քարաւանին, թէ՞ փոխադրւեց Թաւրիզ
եւ շարունակեց քահանայագործել
թեմի աթոռանիստում: Որոշ մանրամասնութիւններ կարելի չի՛ լինում
ստուգել, դեռեւս ամբողջութեամբ
չթւայնացւած մեր արխիւատան դեռեւս աշխատանքային յարմարութիւն չընձեռող պայմաններում: Հաւանաբար հետագայում ուսումնասիրողները կարողանան գտնել մեր
բացթողումները եւ ամբողջացնել մեր
պատմութեան պատկերի լրացման
համար անհրաժեշտ բոլոր կէտերը:
Լումա գիւղի
հայոց գերեզմանատունը
Մեզ ցոյց տւեցին նաեւ Լումայի
հայոց գերեզմանատան տարածքը,
որը ինչպէս յիշւեց՝ չքացել է մէջտեղից, շիրմաքարերն էլ վերացւել
են, բացի մի քանի անմշակ սալատապաններից, որոնք շպրտւել են
եւ հողատարածքի թեքութեան պատճառով գլորւել են ցած, ու հերկւած
հողամասի ծայրամասում հանգրւանել:
Այս տարւայ համար արդէն հնձւել
էր «արտ»-ը, որը Լումայի հայոց
նախկին գերեզմանատունն էր:
Մենք «Հոգւոց»-ը մրմնջացինք Լումայի գերեզմանատան տարածքում,
հոգ չէ որ գերեզմանատան կարգավիճակից դուրս էր եկել հողամասը,
բայց ինչ փոյթ՝ բազմաչարչար հայ
գիւղացու անթառամելի յիշատակը
վառ էր մեր հոգում:
Լումայի բնութիւնը
Ասեցինք արդէն, որ հրաշագեղ
բնութեամբ էր օժտւած Լումա գիւղը եւ
յատկապէս դրա երրորդ եւ նորագոյն
վայրը նախանձելի է պարզապէս:
Այս բոլորով հանդերձ կար նաեւ մի
հաճելի երեւոյթ. ամբողջ գիւղը լցւել
էր վայրի սոխակների դայլայլով, որը
իսկական դրախտում մէկ քանի ժամ
անցկացրած լինելու գերերջանիկ զգացումը պարգեւեց մեզ:

----------------------------------------1- Յովսէփեան, Յ., նոյն անդ, էջ
106:
2- Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդ չէր ընտրւել դեռ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
միաբան Տ. Արսէն վրդ. Աւետիքեանը,
որը 1961 թւականին Անթիլիասի Մայրավանքից ժամանելու էր Թաւրիզ:
3-Տէր-ՄարտիրոսեանՄարտիրոս
քհնյ., Յուշեր, Ատրպատականի հայոց
թեմի արխիւ, թղթ. թիւ 20, էջ 14:
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Շւեդիայում վերծանում են
Աստրիդ Լինդգրենի բնօրինակ
ձեռագրերը

«panorama.am» - Չնայած շւեդ գրող, արձակագիր եւ սցենարիստ Աստրիդ Լինդգրենի
(1907-2002 թթ.) գրքերն աշխարհում շատ
յայտնի են, դրանք հրատարակւել են
հսկայական տպաքանակներով, այս ամբողջ ժամանակահատւածում դրանց բնօրինակները չեն ուսումնասիրւել գրականագէտների կողմից, քանի որ համարւում
է, որ դրանք հնարաւոր չէ վերծանել: Ստեղծելով իր պատմութիւնները՝ նա օգտւել է
սղագրութիւնից:
«ՏԱՍՍ»-ի հաղորդմամբ, այժմ Ուփսալայի համալսարանում մեկնարկել է Կոդ

Աստրիդ Լինդգրեն անւամբ ծրագիրը, որի
նպատակն է ուսումնասիրել յայտնի գրքերի
բնօրինակները եւ ստեղծել համակարգչային
ծրագիր, որը կարող է սղագրութիւնը վերածել
գրաւոր շւեդերէնի:
«Ինչ էլ նա գրէր, միշտ օգտւել է սղագըրութիւնից եւ պահպանւել են սղագըրութիւններով նօթատետրեր: Մեզ հասել
են 670 նօթատետրեր, բայց մենք չգիտենք, թէ
ինչ է դրանցում գրւած, որովհետեւ, առաջին՝
սղագրութիւնը դժւար է կարդալը, երկրորդ՝
դա մեռնող արւեստ է»,- ասել է ծրագրի
ղեկավար, գրականագէտ Մալին Նայուբերկը:

Գիտնականները պարզել են
մարդու ծերացման 3 փուլերը

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 262 (23459)

Ռոբերտ դէ Նիրոյի
ամենաբարդ դերը

«panorama.am» - «Օսկարի» դափնեկիր
Ռոբերտ դէ Նիրոն պատմել է այն մասին, թէ
կինոյում մարմնաւորած իր դերերից որն է
եղել իր համար ամենաբարդը: kulturomania.ru
կայքը, յղում անելով THR-ին, գրում է, որ նրա
ասութեամբ՝ իր կարիերայի 50 տարիների
ընթացքում դժւար է եղել պատրաստւել Ջէյք
ԼաՄոտտայի դերին, որն նա խաղացել է
կենսագրական «Կատաղած ցուլը» ֆիլմում,
որի ռեժիսորն է Մարտին Սկորսեզէն:
Դերասանը յիշել է, որ մի օր նա փողոցում
հանդիպել է ԼաՄոտտային, որն արդէն թողել

Նշւում է, որ այս բացայայտումը կօգնի
առաւել արդիւնաւէտ պայքարել տարիքային
հիւանդութիւնների դէմ:

Չինական դամբարանում հնագէտները
500 տարւայ վաղեմութեան
հաւկիթներ են յայտնաբերել
«armenpress.am» - Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան կենտրոնում պեղումների արդիւնքում հնագէտները 500 տարւայ վաղեմութեան, ամբողջովին պահպանւած
հաւի ձւեր են յայտնաբերել: «Արմէնպրես»-ի
փոխանցմամբ՝ այս մասին յայտնում է «Սինխուա» լրատւական գործակալութիւնը:
«Կճեպն անվնաս է մնացել այն բանի
շնորհիւ, որ հաւկիթները գտնւել են փակ տարածքում, որտեղ ջերմաստիճանն ու խոնաւութիւնը կայուն են եղել»,- պատմել է
հնագիտական խմբի համակարգող Իւնմէյ
Տանը:
Հնագիտութեան մէջ հազւագիւտ երեւոյթ է
դամբարանում չկոտրւած հաւկիթներ յայտ-

«armenpress.am» - «Միկրոալիքային վառարանը վաղուց մեր կենցաղի անբաժանելի
մասն է: Սնունդն արագ տաքացնե՞լ է
պէտք՝ խնդրեմ, ճաշն արագ եփե՞լ է պէտք՝
դարձեալ խնդրեմ: Ոչ մի աւելորդ ջանք, ոչ
մի ժամանակի կորուստ. այս վառարանը յարեհաս է: Իսկական իրականացած երազանք:
Բայց, պարզւում է, ամէն ինչ այնքան
գունեղ չէ, ինչքան մենք ենք պատկերացնում:
Մեդալի երկու կողմերը տրամագծօրէն
հակառակ պատկերներ են ուրւագծում մեր
առջեւ. այն է՝ միկրոալիքային վառարանը

օգտակար է եւ վնասակար է: Երկուսն էլ՝
գիտական հատւածների տեսակէտներ: Ճիշտ
նոյն իրավիճակն էր, երբ ուսումնասիրում էի
գենետիկօրէն ձեւափոխւած օրգանիզմների
թեման. գիտական աշխարհը բերում էր
դրա օգտակարութեան եւ մահաբերութեան
մասին փաստարկներ:
Ինչ է ասում Հայաստանի Սննդամթերքի
անվտանգութեան տեսչական մարմինը (ՍԱՏՄ):
ՍԱՏՄ-ն տրամադրում է միկրոալիքային
վառարանների օգտագործման անվտանգութեան կանոնները, ուտեստ պատրաստելու համար ճիշտ տեխնիկական եղանակները, որ յետոյ վնաս չլինի առողջութեանը:
Գիտական այն շրջանակները, որ կարծում
են, որ միկրոալիքային վառարաններից ոչ
մի վնաս չկայ, մէջբերում են իրենց փաստարկները: Ամենաառաջինն այն է, որ միկրոալիքը վիբրացիա է հաղորդում սննդամըթերքի մէջ եղած ջրի մոլեկուլերին, ինչ
արդիւնքում բարձր ջերմութիւն է անջատւում,
եւ՝ կերակուրը պատրաստ է: Ահա եւ վերջ»:

Թողարկւել է Բոնդի մասին
նոր ֆիլմի թիզերը
նաբերելը: Պատմաբանները դեռ միակարծիք
չեն այն հարցի շուրջ, թէ ինչու են հաւկիթները
թողնւել դամբարաններում: Վարկածներից
մէկի համաձայն՝ հաւկիթները յարատեւութեան եւ կեանքի շարունակականութեան
խորհրդանիշն են:

Գիտնականները նշել են քիչ եւ
շատ քնելու վտանգը
«168.am» - Առողջ քնի բացակայութիւնը կարող է սրտի հետ կապւած խնդիրների յանգեցնել նոյնիսկ այն մարդկանց մօտ, որոնք
կանոնաւոր կերպով ժամանակ են յատկացնում
վարժանքներին եւ առողջ կենսակերպ են
վարում: Այս եզրակացութեանն են եկել Բոյուլդերի Կոլորադոյի համալսարանի գիտնականները: Այդ մասին գրել է «MedicalXpress»-ը:
Եօթնամեայ հետազօտութեան ընթացքում
փորձագէտներն ուսումնասիրել են 40-ից
մինչեւ 69 տարեկան 461 հազար մարդկանց
քնի ռեժիմը, գենետիկական տւեալները եւ
բժշկական ցուցանիշերը, որոնց մօտ երբեք չի

Ջէյք ԼաՄոտտայի դերի համար դէ Նիրոն
«Օսկար» մրցանակ է ստացել տղամարդու
լաւագոյն դերի համար:

Միկրոալիքային վառարան`
երազա՞նք, թէ՞...

«tert.am» - Հեղինակաւոր Ստենֆորդի համալսարանի գիտնականները պարզել են,
որ մարդու ծերացման գործընթացը տեղի է
ունենում մի քանի փուլով,- գրում է «Nature
Medicine»-ը:
Մասնագէտները 18-95 տարեկան 4263
մարդկանց շրջանում իրականացրել են
արեան պլազմայի սպիտակուցների անալիզ
ու յանգել այն եզրակացութեան, որ ծերացումը տեղի է ունենում երեք փուլով:
Ըստ այդմ՝ արեան պլազմայի սպիտակուցներում հիմնական փոփոխութիւնները
տեղի են ունենում 34, 60 եւ 78 տարեկանում:

էր իր կարիերան եւ շատ գիրացել է: Դէ
Նիրօն տպաւորւած է եղել բռնցքամարտիկի
այն ժամանակւայ եւ ռինգում աշխատելու
ժամանակ տեսքի հսկայական տարբերութիւնից, եւ նա որոշել է ստանձնել այդ դերը: Դէ
Նիրոն նշել է, որ կերպարի վրայ աշխատելիս
կարդացել է ԼաՄոտտայի յուշերը եւ յատուկ
քաշ է հաւաքել:

եղել սրտի նոպա: Պարզւել է, որ այն մարդիկ,
որոնք օրական վեց ժամից պակաս են քնել, 20
տոկոսով աւելի շատ են ենթակայ ինֆարկտի
ռիսկին, քան նրանք, ովքեր քնել են վեցից
մինչեւ իննը ժամ:
Դրա հետ մէկտեղ նրանց մօտ, ովքեր
քնել են իննը ժամից աւելի, սրտի նոպայի
հաւանականութիւնն աճել է 34 տոկոսով:
Հետազօտողները նշել են, որ վեցից մինչեւ
իննը ժամ տեւողութեամբ քունը գենետիկօրէն
սրտի հիւանդութիւնների նկատմամբ հակում
ունեցող մարդկանց մօտ ինֆարկտի ռիսկը
նւազեցնում է 18 տոկոսով,- հաղորդել է «ՌԻԱ
Նովոստի»-ն:

«armenpress.am» - «Մեռնելու ժամանակը չէ»
կինոնկարի կարճ թիզերը, կինոնկար, որը
25-րդ ֆիլմն է դարձել M16 գործակալ Ջէյմս
Բոնդի մասին շարքում, յայտնւել է ֆրանշիզայի պաշտօնական YouTube-ալիքում, տեղեկացնում է «Արմէնպրես»-ը:
14 վայրկեան տեւողութեամբ հոլովակում,
մասնաւորապէս, ցուցադրւել են Դենիէլ Քրէյգի
մասնակցութեամբ կադրեր, որը Բոնդին
մարմնաւորել է վերջին անգամ: Ընդամենը
Քրէյգը 007 գործակալին մարմնաւորել է հինգ
ֆիլմում: Կինոնկարի լիարժէք թրէյլերը կը
յայտնւի դեկտեմբերի 4-ին աւելի վաղ «The

Daily Mail» թերթը գրել է, որ ֆիլմի սկզբում
ցուցադրելու են գործերից հեռացած Բոնդին,
որը խաղաղ կեանք է վայելում Ջամայկայում:
Առեւանգւած գիտնականին գտնելու վերջին
առաջադրանքին համաձայնելու հարցում
նրան համոզում է հին ծանօթը՝ ԿՀՎ-ի
գործակալ Ֆելիքս Լէյթերը, որի դերը կրկին
խաղալու է ամերիկացի Ջեֆրի Ռայթը: Բոնդին դիմակայելու է Ռամի Մալեքի մարմնաւորած չարագործը, որն անհանգստացած
է բնապահպանութեան հարցերով: Ֆիլմի
նկարահանումներն աւարտւել են հոկտեմբերի վերջին, հաղորդել է «ՏԱՍՍ»-ը:
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ՄԱՀԱԶԴ ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Խոր վշտով համակւած
յայտնում ենք, որ մեր շատ
սիրելի եւ թանկագին՝

ՀԵԼԻԿ
ԲԱԲԱԽԱՆԵԱՆ
(ՄԱՍԻՀԻ)
ցաւալի մահւան (տեղի
ունեցած Ամերիկայում)
առթիւ, ուրբաթ, դեկտեմբերի 20-ին, Ս. Սարգիս եկեղեցում, ս. պատարագից յետոյ կը կատարւի
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ցաւակցութիւնները՝ եկեղեցում եւ «Խանէ
Սեփիդ» ճաշարանում (Ղաէմմաղամ պողոտայ):
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Թոմիկ Աջունեան՝ որդին:
Մելինէ, Բորիս եւ Ադէն Իսկանդարեաններ՝
դուստրը, փեսան եւ թոռը:
Ալմաս, Արեւ, Վալոդ եւ Սոնիկ Աջունեաններ՝ տագրը եւ տագեր կինը՝ զաւակներով:
Բաբախանեան (Մասիհի) եւ Աջունեան
ընտանիքներ՝ հարազատները:
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ՄԱՀԱԶԴ
Խոր վշտով համակւած յայտնում ենք մեր
շատ սիրելի ու թանկագին՝

ՀԱՅԿ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆԻ

ցաւալի մահը, որը տեղի ունեցաւ շաբաթ,
դեկտեմբերի 14-ին:
Թաղման կրօնական արարողութիւնը
կը կատարւի չորեքշաբթի, դեկտեմբերի
18-ին, առ. ժամը 10-ին, Նոր Ջուղայի
Ս. Յովհաննու եկեղեցում, որից յետոյ դին
կամփոփւի Նոր Ջուղայի հայոց ազգային գերեզմանատանը:
Ցաւակցութիւնները՝ եկեղեցու սրահում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Սիրանուշ Յովսէփեան (Յովսէփեան)՝
այրին:
Անահիտ, Վահիկ, Շաքէ Մարգարեաններ, Սօսէ, Ալէն եւ Նարեկ Յովսէփեաններ՝
դուստրը, փեսան, թոռները, թոռան ամուսինը եւ ծոռը:
Արսինէ, Յակոբ, Սարինէ Յակոբեաններ, Նարինէ եւ Անդրէ Պարսամեաններ՝
դուստրը, փեսան, թոռները եւ թոռան
ամուսինը:
Քաթրին, Հենրիկ, Վարագ, Գեւիկ եւ
Արփինէ Բուդաղեաններ՝ դուստրը, փեսան, թոռները եւ թոռան կինը:
Դիանա, Սիմոն եւ Արամէ Սիմոնեաններ, Ազատուհի, Նարեկ եւ Լուսի Վարդանեաններ՝ դուստրը, փեսան, թոռները,
թոռան ամուսինը եւ ծոռը:
Անդրէ, Վեհանուշ, Մենուա եւ Մանէ
Յովսէփեաններ՝ որդին, հարսը եւ թոռները:
Ալեքս, Կարինէ եւ Էրիկ Յովսէփեաններ՝
որդին, հարսը եւ թոռը:
Սառան Մատթէոսեան՝ քոյրը՝ ընտանեօք:
Յովսէփեան, Յովսէփեան, Մարգարեան,
Յակոբեան, Բուդաղեան, Սիմոնեան, ՏէրՄարտիրոսեան եւ Արմէն Խաչիկեան
ընտանիքներ՝ հարազատները:

Աւելի...
(Շար. 1-ին էջից)

(վրդովմունք, նեղւածութիւն) արդարացնելու
համար: Սա իսկապէս զզւելի է եւ պէտք է գնահատականի արժանանայ: Դէ իսկ իշխանութեան կողմից ստորութեան խրախուսումը
(վկան՝ իրենց քարոզչական գործիք դարձած պետրոսի ու հ1-ի՝ սրանց ամբիոն տալու
անսահման պատրաստակամութիւնը), քաղաքական հակառակորդին թէկուզ փոքր
«հարւած» հասցնելու համար, խօսում է նոյն
իշխանութեան՝ բարոյական արժեհամակարգի ձեւախեղւածութեան վտանգաւոր աստիճանի մասին»,- գրել է նա:

Մամեդեարովը...
(Շար. 1-ին էջից)

արմատներում կանգնածները, դուրս են
եկել կուսակցութիւնից ինչ-ինչ պատճառներով եւ իրենց կարծիքն են ունեցել: Չի
եղել, որ դուրս գալով՝ ազդեն ՀՅԴ-ի ներսում
կատարւածի վրայ»:
Նրա բնորոշմամբ՝ ՀՅԴ-ից դուրս եկածների ասածները մեկնաբանելու տրամաբանութիւն չկայ. «Ամէն դուրս եկողի հետ
չենք խօսելու: Որ ուղղորդւում են, դա
պարզ է: Ուղղորդում են նրանք, ովքեր
ասում են, որ ՀՅԴ-ն այսօր որպէս քաղաքական ուժ զրօ ազդեցութիւն ունի»: Ինչ
վերաբերում է ՀՅԴ-ից հեռացւածների պընդմանը, թէ Հրանտ Մարգարեանը ՀՅԴ Բիւրոյի նախկին անդամ է, բայց փաստացի ինքն
է ղեկավարում կուսակցութիւնը, որ նա իր
կլանն է ստեղծել, որը «սերժաքոչարեանահաճոյ» գործով է զբաղւած, Կիրօ
Մանոյեանը նման բնորոշումները որակեց
որպէս վիրաւորանք՝ ուղղւած բոլոր ՀՅԴականներին, այդ թւում՝ իրեն. «Աստւած իրենց
հետ»:

Թէ...
(Շար. 1-ին էջից)

երկրներ, մեծ նշանակութիւն են տալիս
տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը եւ
այս առումով համագործակցութեան մեծ
ներուժ ունեն:
Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել
փոխգործակցութեան ուղղութիւնների ու
հնարաւորութիւնների շուրջ:
«168.am»

