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«news.am» - Յուլիսի 14-ին Հայաստանի ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեանը հեռախոսազրոյց է ունեցել Իրանի ԱԳ
նախարար Մոհամմադ Ջաւադ
Զարիֆի հետ։

Զոհրապ Մնացականեանը
հեռախօսազրոյց է ունեցել
Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆի հետ
Ադրբեջանի
իսրայէլական
խոցւած
անօդաչու
թռչող սարքն
արժէ մօտ

30 մլն.
ԱՄՆ դոլար

Հայաստանի ԱԳՆ ղեկավարն
իր իրանցի գործընկերոջն է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից ուժի
կիրառման արդիւնքում հայադրբեջանական սահմանի հիւսիսարեւելեան հատւածում ստեղծւած իրավիճակը։
Երկուստեք ընդգծւել է տարածաշրջանային անվտանգութեան եւ կայունութեան պահպանման, հակամարտութիւնները
բացառապէս խաղաղ ճանապարհով կարգաւորելու անհրաժեշտութիւնը։

ներ Սմբատ Գաբրիէլեանին եւ
Գրիշա
Մատթէոսեանին
Արիութեան մեդալներով յետմահու պարգեւատրելու վերաբերեալ Հանրապետութեան նախագահին ուղղւած միջնորդութիւնը:
Խոնարհւում եմ Ձեր եւ Ձեր ընտանիքների առաջ՝ նահատակւած եղբայրներ: Մենք պիտի՛ կարողանանք
արժանի լինել Ձեզ եւ Ձեր սխրանքին:
Եւ կը լինե՛նք:
Կեցցէ՛ Հայոց յաղթական բանակը»:

Պեսկով.

(Տես 8-րդ էջում)

Արթուր Վանեցեան.
«Հայոց յաղթական
բանակի շուրջ
համախմբումը՝ բոլորիս
պարտքն է»

(Տես 7-րդ էջում)

Դաւիթ Ջամալեան.
«Ադրբեջանում խառնաշփոթ է.
տւեալներ կան, որ իրենց
սահմանամերձ հատւածներում
խուճապ է, մարդիկ թողնումփախչում են»

«Մենք խորապէս անհանգստացած ենք հայադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող
փոխհրաձգութիւնների կապակցութեամբ»
«tert.am» - ՌԴ նախագահի մամուլի խօսնակ Դմիտրի Պեսկովը յայտարարել է, որ Կրեմլում խորապէս
անհանգստացած են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող
փոխհրաձգութիւնների կապակցութեամբ եւ կոչ են անում կողմերին
զսպւածութիւն դրսեւորել եւ հետեւել

հրադադարին: Այս մասին գրում է
«ՌԻԱ Նովոստի» գործակալութիւնը:
«Մենք խորապէս անհանգստացած
ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին
տեղի ունեցող փոխհրաձգութիւնների
կապակցութեամբ: Մենք երկու կողմերին էլ կոչ ենք անում զսպւածութիւն
(Շար. 8-րդ էջում)

Փարիզում Ադրբեջանի
դեսպանատունը ներկւել է «Ո՛չ
պատերազմին» եւ «Կանգնեցրէ՛ք
Ալիեւին» գրութիւններով

(Տես 8-րդ էջում)

Ադրբեջանցի ցուցարարները,
որոնք պահանջում են ռազմական
գործողութիւնների շարունակութիւն,
ներխուժել են երկրի խորհրդարանի շէնք
(Տես 2-րդ էջում)

(Տես 7-րդ էջում)

Կիրիակոս Միցոտակիս.
«Թուրքիան սպառնալիք է
դառնում ողջ
հարաւարեւելեան
միջերկրածովեան
տարածաշրջանի
կայունութեան համար»
(Տես 7-րդ էջում)

Ադրբեջանը սպառնալիք է
տարածաշրջանային
անվտանգութեան համար
ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի
գրասենեակի յայտարարութիւնը
(Տես 2-րդ էջում)

ՀՅԴ Բիւրոյի
յայտարարութիւնը
Միշտ պատրաստ
ենք մեր բոլոր

հնարաւորութիւններն
ու կարողականութիւնը

ի սպաս դնել
Հայրենիքի ու
հայութեան
անվտանգութեանն
ու զարգացմանը

(Շար. 8-րդ էջում)

Նիկոլ Փաշինեանը յետմահու մեդալներով է
պարգեւատրել Տաւուշի հատւածի
պաշտպանութեան ժամանակ զոհւածներին
«168.am» - ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանն իր «ֆէյսբուք»-եան էջում
գրել է.
«Հէնց նոր ստորագրեցի՝ Հայաստանի պետական սահմանի Տաւուշի հատւածի պաշտպանութեան
ժամանակ զոհւած՝ մայոր Գարուշ
Համբարձումեանին «Հայրենիքին մատուցած
ծառայութիւնների
համար» 2-րդ աստիճանի մեդալով, կապիտան Սօս Էլբակեանին Արիութեան մեդալով, կրտսեր սերժանտ-
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Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան դէմ Ադրբեջանի յարձակողապաշտ ու ռազմատենչ նկրտումների հերթական փաստն արձանագրւեց: Այս պահին թիրախը ՀՀ
սահմանի հիւսիսարեւելեան հատւածն է: Ինչպէս նախորդ բոլոր դէպքերում, այս անգամ էլ դրան ուղեկցում է քարոզչական ապատեղեկատւութիւնը՝ Թուրքիայի անմիջական աջակցութեամբ:
Առաջին իսկ պահից ՀՅԴ աշխարհասփիւռ կառոյցը, իր բոլոր
հնարաւորութիւններով,
ձեռնամուխ եղաւ բանակցութիւնների փոխարէն Հայաստանի համար ֆիզիկական սպառնալիք հանդիսացող Ադրբեջանի քաղաքականութիւնը միջազգային հանրութեանը
ներկայացնելուն. մէկ անգամ եւս
հաստատելով, որ ներխուժումն
ու նախայարձակ կողմին չդատապարտելը
խրախուսում
է
Ադրբեջանին եւ հող է նախապատրաստում լայնամասշտաբ ռազմական գործողութիւնների համար:
Այս դժւարին պահին Հ. Յ.
Դաշնակցութիւնն՝ իր աշխարհասփիւռ կառոյցով, Հայ Դատի
յանձնախմբերի եւ գրասենեակների
ցանցով, ուղեկից միութիւններով
ու համակիրներով, կանգնած է
Հայոց զոյգ պետութիւնների, Հայոց
Բանակի կողքին: Ինչպէս միշտ,
մենք պատրաստ ենք մեր բոլոր
հնարաւորութիւններն ու կարողականութիւնը ի սպաս դնել Հայրենիքի
ու հայութեան անվտանգութեանն
ու զարգացմանը:
Հ. Յ. Դաշնակցութեան Բիւրօ
14 յուլիսի 2020
arfd.am
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Մենք սպասում ենք ՀԱՊԿ-ի
համապատասխան
արձագանգին
ՀՀ ԱԺ պատգամաւորը՝ Ադրբեջանի
ագրեսիայի մասին
«yerkir.am» - Ադրբեջանի կիսագըրագէտ ռազմաքաղաքական կամ
ոչ-քաղաքական ղեկավարութիւնը
նախաձեռնեց հերթական սադրանքը եւ պատշաճ պատասխան ստացաւ: Այս մասին Հայաստանի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստին ասաց «Բարգաւաճ
Հայաստան»
կուսակցութեան պատգամաւոր, Եւրասիական ինտեգրման եւ տարածաշըրջանային հարցերով մշտական
խորհրդարանական
յանձնաժողովի նախագահ Միքայէլ Մելքումեանը:

Պատգամաւորը մասնաւորապէս նշեց. «Մենք վստահ ենք, որ
թշնամին միշտ պատշաճ պատասխան կը ստանայ: Հիմա մենք
սպասում ենք Հաւաքական անվըտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) համապատասխան արձագանգին: Կան բազմաթիւ տեղեկութիւններ, որոնց
չեմ ցանկանում անդրադառնալ,
քանի որ սա Հայաստանի Հանրապետութեան պետական սահմանի գնդակոծում է, այլ ոչ թէ՝ Ղարաբաղում շփման գծի»:

ԱՄՆ Կոնգրեսի Հայկական Հարցերի
յանձնախմբի համանախագահ
Ֆրանք Փալոնը եւս դատապարտել է
Ադրբեջանի գործողութիւնները
Ադրբեջանցի ցուցարարները,
որոնք պահանջում են ռազմական
գործողութիւնների շարունակութիւն,
ներխուժել են երկրի խորհրդարանի շէնք
«tert.am» - Լոյս յուլիսի 15-ին
Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքւում` խորհրդարանի շէնքի դիմաց,
ակցիա է անցկացւել, որի մասնակիցները ներխուժել են խորհըրդարանի շէնք: Այս մասին
տեղեկացնում է meydan.tv-ն:
Ակցիայի մասնակիցները պահանջել են շարունակել յուլիսի
12-ից Հայաստանի Հանրապետութեան դէմ սկսւած ռազմական
գործողութիւնները Տաւուշի ուղղութեամբ:
Ակցիայի վայր են ժամանել
բազմաքանակ
ոստիկանական
ուժեր:
Հետաքրքիր է, որ խորհրդարանի անվտանգութեան ծառայութեան աշխատակիցները չեն խոչընդոտել ցուցարարների մուտքին

խորհրդարան, որը տեղի է ունեցել
ժամը 4:00-ի մօտակայքում: Ներխուժումից 15-20 րոպէ անց ոստիկանական ուժերը, մահակներ
գործածելով, դուրս են հանել
ցուցարարներին
խորհրդարանի
շէնքից եւ ձերբակալել մի քանիսին: Միեւնոյն ժամանակ, ցուցարարների մի մասը ոստիկանական մեքենայ է շրջել: Խորհըրդարանի առջեւ մնացած ցուցարարներին ոստիկանութիւնը ցրել է
ջրցան մեքենաների միջոցով:
Յիշեցնենք, որ յուլիսի 12-ին՝ ժամը
12:30-ի սահմաններում, Ադրբեջանի զինւած ուժերի զինծառայողները, անհասկանալի պատճառով,
«ՈՒԱԶ» մակնիշի աւտոմեքենայով
Տաւուշի ուղղութեամբ ՀՀ պետական սահմանը խախտելու փորձ
են կատարել: Հայկական կողմի

նախազգուշացումից յետոյ Ադրբեջանի զինծառայողները, թողնելով
«ՈՒԱԶ» մակնիշի աւտոմեքենան,
վերադարձել են իրենց դիրք:
Յուլիսի 12-ին՝ ժամը 13:45-ին,
Ադրբեջանի զինւած ուժերի զինծառայողները կրկնել են հայկական
զինւած
ուժերի
սահմանային
դիրքը գրաւելու փորձը՝ կիրառելով
հրետանային կրակ, սակայն ճնշւել
են հայկական կողմից եւ կորուստներ կրելով` յետ շպրտւել:
Ադրբեջանական կողմը հրետակոծութիւնը շարունակել է նաեւ
յուլիսի 13-ին եւ 14-ին։
Ադրբեջանական կողմը, ըստ
պաշտօնական հաղորդագրութիւնների, ունի 11 սպանւած, հայկական
կողմը՝ 4:

Իտալիայի Պատգամաւորների պալատի անդամ Ալեսանդրօ Պագանօ.

«Համերաշխութիւն Հայաստանին. Հայաստանը
նորից յարձակման է ենթարկւում, այս անգամ՝
Ադրբեջանի կողմից»
«tert.am» - Իտալիայի Պատգամաւորների պալատի անդամ, Պատգամաւորների պալատի Ֆինանսական հարցերով յանձնաժողովի անդամ, Կենսաթոշակային եւ սոցիալական հարցերով յանձնաժողովի
քարտուղար Ալեսանդրօ Պագանօն «twitter»-եան գրառմամբ անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին կատարւող դէպքերին։
Ալեսանդրօ Պագանօն մասնա-

ւորապէս գրել է. «Համերաշխութիւն
Հայաստանին, որը բազմիցս ստանձնել է քրիստոնէական քաղաքակըրթութեան առաջամատիկի դերը:
1915 թ. թուրք օսմանեան ցեղասպանութեանը զոհ գնացած մէկ
միլիոն զոհերը մեզ ամէն օր յիշեցնում են այդ մասին: Հայաստանը
նորից յարձակման է ենթարկւում,
այս անգամ՝ Ադրբեջանի կողմից»:
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Իրանը վճռականօրէն
կարձագանգի՝ Նաթանզի
միջադէպին օտարերկրեայ
կառավարութեան
մասնակցութեան դէպքում
Լրատւական ցանց - Իրանը
վճռականօրէն կարձագանգի՝ Նաթանզի միջուկային օբիեկտի միջադէպին օտարերկրեայ ռեժիմի
կամ կառավարութեան մասնակցութեան դէպքում: Այս մասին
յայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտօնական ներկայացուցիչ Սէյէդ
Աբբաս Մուսաւին,- յայտնում է
«Mehr»-ը:
«Այս միջադէպի համար անհըրաժեշտ բացատրութիւնները ուսումնասիրում են Իրանի Միջուկային էներգիայի կազմակերպութեան (AEOI) եւ Ազգային անվըտանգութեան բարձրագոյն խորհըրդի (ԱԱԲԽ) քարտուղարութեան
փորձագէտները: Արդիւնքներն ամփոփելուց յետոյ այս հարցի վե-

րաբերեալ կը ներկայացւի ամբողջական զեկոյց, այնուհետեւ մենք
կը կատարենք անհրաժեշտ գործողութիւններ` համաձայն այն եզրակացութիւնների, որոնք կարւեն
հետաքննութիւնից յետոյ: Եթէ որեւէ
ռեժիմ կամ կառավարութիւն ներգըրաււած լինի Նաթանզի միջադէպում, Իրանը վճռականօրէն
կարձագանգի»,- ընդգծել է Մուսաւին:

«news.am» - ԱՄՆ Կոնգրեսի
հայկական հարցերի յանձնախմբի
համանախագահ Ֆրանք Փալոնը
եւ սենատոր Էդւարդ Մարքին
իրենց զօրակցութիւնն են յայտնել
Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին՝
դատապարտելով
Ադրբեջանի
կոնֆլիկտ հրահրող սադրիչ գործողութիւնները:

Ադրբեջանը սպառնալիք է
տարածաշրջանային
անվտանգութեան համար

ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի
գրասենեակի յայտարարութիւնը
Բրիւսէլ, 14 յուլիսի, 2020 - ՀՅԴ
Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախմբի
գրասենեակը խստօրէն դատապարտում
է ադրբեջանական զինւած ուժերի՝
յուլիսի 12-ից ի վեր նախաձեռնած
եւ դեռեւս շարունակւող ռազմական
սադրանքը, ներթափանցման փորձերը
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան
Տաւուշի մարզում ծանր հրետանու
գործադրումը: Ադրբեջանի իշխանութիւնները շարունակում են իրավիճակը
սրելու եւ հրադադարը խախտելու իրենց
ագրեսիւ քաղաքականութիւնը՝ չնայած
համաճարակին եւ անցած շաբաթ
ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհրդի՝
90 օրով համընդհանուր հրադադար
հաստատելու մասին ընդունած որոշմանը:
Այս տարւայ մայիսին Արցախի եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանների մօտ լայնածաւալ զօրավարժութիւններից, Բերքաբեր գիւղի հրետակոծութիւնից յետոյ, Ադրբեջանն
այժմ էլ խախտում է Հայաստանի
տարածքային
ամբողջականութիւնը՝
օգտւելով COVID-19-ի պատճառով
երկրում ստեղծւած իրավիճակից: Դատապարտելի է նաեւ Թուրքիայի
Արտաքին գործերի նախարարութեան
յայտարարութիւնը, որը, փաստերը խեղաթիւրելով, հրապարակայնօրէն իր
անվերապահ աջակցութիւնն է յայտնել
Հայաստանի Հանրապետութեան դէմ
ադրբեջանական բանակի սադրիչ գործողութիւններին: Թուրքական եւ ադրբեջանական իշխանութիւնները երկար
տարիներ համագործակցում են՝ Հայաստանը աշխարհաքաղաքականօրէն
եւ տնտեսապէս մեկուսացնելու համար:
Ցաւօք, թուրքական իշխանութիւնները
ոչ միայն շարունակում են ժխտել Հայոց
Ցեղասպանութիւնը եւ հրաժարւում են
անցեալից դասեր քաղել, այլ նաեւ
ակտիւօրէն քաջալերում են Հայաստանի
Հանրապետութեան
քաղաքացիների
ֆիզիկական անվտանգութեանը սպառնացող ռազմական ագրեսիան:

Որպէս եւրոպական հասարակական
կազմակերպութիւն՝ ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ
Դատի յանձնախմբի գրասենեակը կոչ
է անում Եւրոմիութեանը, ԵՄ հաստատութիւններին եւ անդամ-երկրներին
խստօրէն դատապարտել ատելութեան
խօսքի տարածման եւ Արցախեան
հակամարտութեանը ռազմական լուծում պարտադրելու ցանկացած փորձ:
Անցած ամիսների ընթացքում ադրբեջանական իշխանութիւնները եւ լրատըւամիջոցները շարունակաբար աղաւաղում եւ շահարկում էին Եւրոխորհըրդարանի բանաձեւերի բովանդակութիւնը՝ այդպիսով փորձելով հող նախապատրաստել ռազմական յարձակման համար: Ադրբեջանի նախագահ
Իլհամ Ալիեւը բազմիցս յայտարարել է
Արցախեան հակամարտութեան ռազմական լուծման հնարաւորութեան
մասին: Հայատեացութեան քաջալերումն արդէն տասնամեակներ շարունակ Ադրբեջանում պետական քաղաքականութիւն եւ երկրի ներքին խնդիրներից շեղելու միջոց է:
Մեկնաբանելով իրավիճակը՝ ՀՅԴ
Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախմբի
գրասենեակի նախագահ Գասպար
Կարապետեանն ասաց. «Ինչպէս ամբողջ աշխարհը Հայաստանը պայքարում է համավարակի դէմ: Բացի այդ՝
այժմ այն ստիպւած է նաեւ կասեցնել
ադրբեջանական ռազմական յարձակումը: Ցաւօք, այսօր Ադրբեջանը սպառնալիք է տարածաշրջանային անվտանգութեան համար: Եթէ ԵՄ-ն կամենում
է իր հարեւանութեան երկրներում
խաղաղարարի դեր կատարել, ապա այն
պէտք է ատելութեան խօսքի դէմ յստակ
միջոցներ ձեռնարկի, այն է՝ յստակօրէն
նշի, որ Ադրբեջանն է ագրեսորը: ԵՄ-ն
պէտք է նաեւ Թուրքիան ենթարկէ
պատժամիջոցների այլատեացութեան
քարոզի եւ Հայաստանի՝ ինքնիշխան
պետութիւն եւ ԵՄ գործընկեր երկրի
դէմ ռազմական ագրեսիան սատարելու
համար»:
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Պատրաստ ենք միասնական ուժերով
նոր յաջողութիւններ գրանցել.
Անի Աբրահամեանը՝ Դաւիթ Տօնոյեանին

«news.am» - ՀՀ պաշտպանութեան
նախարար Դաւիթ Տօնոյեանն յուլիսի 11-ին, ընդունել է «Ալիխանեանի
անւան ազգային գիտական լաբորատորիա» հիմնադրամի տնօրէն,
«Նոտր Դամ»-ի համալսարանի ֆիզիկայի դեպարտամենտի պրոֆեսոր
Անի Աբրահամեանին՝ պաշտպանութեան ոլորտում գիտութեան հնարաւոր ներուժի կիրառումը քննարկելու նպատակով:
Պաշտպանութեան նախարարը
բարձր է գնահատել Անի Ապրահա-

մեանի դերը գիտութեան առաջընթացի գործում՝ Հայաստանում եւ
աշխարհում: Իր խօսքում Դաւիթ
Տօնոյեանը նշել է. «Յարգելի պրոֆեսոր, երկար ժամանակ է հետեւում
եմ Ալիխանեանի անւան ազգային
գիտական լաբորատորիայի ձեռքբերումներին եւ հիացած եմ յաջողութիւններով: Ի սրտէ ցանկանում եմ
ուրւագծել գործնական հեռանկարները: Արագ փոփոխւող աշխարհում ցանկալի արդիւնքի կարող
ենք հասնել միասնական ջանքերի

շնորհիւ: Բոլոր գործերում կարեւոր
է ճշգրտութիւնն ու արագութիւնը:
Դրան զուգահեռ` ցանկալի է տեսանելի դարձնել քւանտային տեխնոլոգիաների ներդրումը»:
Անի Աբրահամեանն իր հերթին
երախտագիտութիւն է յայտնել Դաւիթ
Տօնոյեանին՝
երկարաժամկէտ ծրագրերի շուրջ համագործակցութեան պատրաստակամութեան
համար եւ, մասնաւորապէս, նշել.
«Պարոն նախարար, շնորհակալ եմ
ջերմ ընդունելութեան եւ Ձեր կողմից առաջարկած գաղափարների
իրագործման համար, որոնք մեծ
յաջողութիւններ են բերել պաշտպանութեան ոլորտին: Միեւնոյն ժամանակ շնորհակալ եմ, որ իրատեսական էք համարում գիտութեան եւ
ռազմարդիւնաբերութեան ոլորտում
համատեղ ջանքերի գործադրումը:
Պատրաստ ենք միասնական ուժերով նոր յաջողութիւններ գրանցել»:
Հանդիպմանը կողմերը պայմանաւորւածութիւն են ձեռք բերել մի
շարք ուղղութիւններով համագործակցելու վերաբերեալ:

Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդ.

Սուրբ Սոֆիային մզկիթի կարգավիճակը
վերադարձնելը
կարող է յանգեցնել
կրօնական պառակտման

«news.am» - Սուրբ Սոֆիային
մզկիթի կարգավիճակը վերադարձնելը կարող է յանգեցնել կրօնական պառակտման եւ վտանգաւոր նախադէպ ստեղծել այլ կրօնական խմբերի համար, ասւում է
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանին ուղղւած Եկեղեցիների համաշխարհային խորհըրդի գլխաւոր տնօրէնի ժամանակաւոր պաշտօնակատար Իոան Սաուկայի նամակում,- յայտնում է
«ՌԻԱ Նովոստի»-ն:
Շաբաթ օրը Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի մամուլի
ծառայութեան կողմից տարածւած
նամակումՍաուկանարտայայտում
է «ԵՀԽ-ի եւ 110 երկրներից 350 եկեղեցիների վիշտն ու տարակուսանքը», որոնք վերաբերում են Սուրբ Սոֆիայի հանդէպ Թուրքիայի իշխանութիւնների կատարած քայլին:

«Որոշելով Սուրբ Սոֆիան կըրկին մզկիթի վերածել, դուք յետ էք
շրջել Թուրքիայի թափանցիկութեան դրական նշանները եւ դրանք
վերածել էք բացառման եւ բաժանման նշանների»,- ասւում է
նամակում:
Սաուկան ափսոսում է, որ
Թուրքիայի որոշումը կայացւել է

առանց իրավիճակը ԻՒՆԵՍԿՕ-ի
հետ քննարկելու՝ հաշւի առնելով
Սուրբ
Սոֆիայի
միջազգային
արժէքը:
Ըստ նրա, Սուրբ Սոֆիային մըզկիթի կարգավիճակը վերադարձնելը «անխուսափելիօրէն կը յանգեցնի անապահովութեան, կասկածների եւ անվստահութեան,
կը խաթարի տարբեր հաւատքի
տէր մարդկանց երկխօսութեան
եւ համագործակցութեան սեղանի
շուրջ համախմբելու բոլոր ջանքերը»:
ԵՀԽ-ում նաեւ մտավախութիւն
ունեն, որ Թուրքիայի իշխանութիւնների որոշումը «կոգեւորի այն
խմբերի յաւակնութիւնները, որոնք
ցանկանում են փոխել գոյութիւն
ունեցող ստատուս քւօն եւ առաջ
քաշել կրօնական համայնքների
տարանջատման գաղափարը»:

ԱՄՆ Գերագոյն դատարանը Օկլահոմա
նահանգի
գրեթէ կէսը հնդկացիների
հինգ ցեղերի սեփականութիւն է ճանաչել
«tert.am» - ԱՄՆ Գերագոյն դատարանը Օկլահոմա նահանգի զգալի մասը՝ տարածքի գրեթէ կէսը
հնդկացիների սեփականութիւն է
ճանաչել,- հաղորդում է «The New
York Times»-ը։
Նման որոշման օգտին քւէարկել
են հինգ դատաւորներ, չորսը դէմ
են արտայայտւել։ Նահանգի գրեթէ
ամբողջ արեւելեան հատւածը՝ 1,8
միլիոն բնակչութեամբ, այժմ պաշտօնապէս համարւում է հնդկացիների հինգ ցեղերի՝ Չոկտօ պետութեան ներկայացուցիչների հողը,

որի անունից էլ հայց էր ներկայացւել նահանգի կառավարութեան դէմ:
Յստակեցւում է, որ դատարանի որոշումը կը յանգեցնի հարիւրաւոր դատավճիռների վերանայմանը, քանի որ այսուհետեւ բնիկ
ժողովուրդների
ներկայացուցիչները կը դատւեն կա՛մ ցեղային
դատարանների, կա՛մ, լուրջ իրաւախախտումների դէպքում, դաշնային դատարանների կողմից։
Բացի այդ, նման հարցերի շուրջ
հետագայ գործերը կը վարւեն այս
նախադէպի հիման վրայ։

ԸԵՄՄ-ը (IUSY) անդրադարձել է
Արցախի ուսանողութեան
վիճակին եւ

դատապարտում է

Ադրբեջանի ռազմատենչ
քաղաքականութիւնը

«arfd.am» - Սոյն թւականի յուլիսի
1-ին եւ 2-ին տեղի ունեցաւ ԸԵՄՄ-ի
(Ընկերվարական երիտասարդների միջազգային միութեան) սեւծովեան տարածաշրջանի յանձնախմբի տարեկան
ժողովը։
Համաճարակի պատճառով ժողովը
տեղի ունեցաւ առցանց: ՀՅԴ երիտասարդականի անունից ժողովին մասնակցում էր Սարինէ Աբրահամեանը:
Ժողովին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ՝ Բելառուսիայից, Բուլղարիայից, Վրաստանից եւ Ուկրայինայից: Քննարկման հիմնական նիւթն
էր՝ թագաժահրի պարտադրած պայմանները եւ նրա հետեւանքների դէմ
պայքարը։
Ժողովի առաջին օրւայ օրակարգում մասնակից երկրների ներկայացուցիչների զեկոյցներն էին՝ վերոյիշեալ երկրներում տիրող առողջապահական եւ տնտեսական վիճակների
մասին։ Ներկայացուցիչները ներկայացրեցին իրենց երկրների կառավարութիւնների կատարած աշխատանքը՝ ուղղւած համաճարակի հետե-

ւանքների վերացմանը։ Խօսւեց ոչ
միայն կառավարութիւնների իրականացրած գործողութիւնների մասին,
այլ նաեւ իւրաքանչիւր կազմակերպութեան աշխատանքների եւ կամաւորական նախաձեռնութիւնների մասին, որոնք ուղղւած են յատկապէս
հասարակութիւնների խոցելի խմբերի պաշտպանութեանը։
ՀՅԴ երիտասարդականի ներկայացուցիչը նշեց, որ Հայաստանի ՀՅԴ
Երիտասարդական միութիւնը նախաձեռնել է «Օգնիր հայրենակցիդ» ծրագիրը, որին ներգրաււել է ՀՅԴ երիտասարդականի ողջ համաշխարհային կառոյցը։ Ծրագրի նպատակն է
սննդամթերքով օգնել Հայաստանի կարիքաւոր
ընտանիքներին,
որոնք
առանձնայատուկ ծանր վիճակում են
յայտնւել՝ յատկապէս համավարակի
պատճառով։
Երկրորդ օրւայ օրակարգը նւիրւած
էր համավարակի դէմ պայքարում
արդիւնաւէտ միջոցների կիրառմանը՝
ինչպէս առանձին պետութեան, այնպէս
էլ տարածաշրջանային առումով։
Մէկ այլ կէտով քննարկումն ընթացաւ տարածաշրջանում առկայ հակամարտութիւնների շուրջ։ Ժողովը
հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ, այն
կարելի է վերբեռնել հետեւեալ յղումով:
http://iusy.org/category/home/blacksea-area-cooperation-bsac-committee2020-statement/
ՀՅԴ երիտասարդականի ջանքերով յայտարարութեան մէջ նշւեց, որ

դատապարտելի է Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականութիւնը՝ ընդդէմ
Արցախի ժողովրդի ազատագրական
պայքարի։ Յայտարարութեան մէջ նըշւած է, որ հակառակ ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհրդի յուլիսի 1-ի բանաձեւի, համաշխարհային հրադադարի մասին, Ադրբեջանը կազմակերպում է սադրիչ զինավարժութիւններ
Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետութիւնների սահմանին։
Սեւծովեան տարածաշրջանի
յանձնախումբ
Վերոնշեալ ժողովից բացի ՀՅԴ
երիտասարդականը մասնակցել է նաեւ
ԸԵՄՄ-ի Ուսանողական յանձնախմբի
տարեկան խորհրդաժողովին, որը տեղի էր ունենում առցանց ժողովների
շրջանակներում։ Այս ժողովին մասնակցում էին ներկայացուցիչներ հետեւեալ երկրներից՝ Շւեդիա, Գերմանիա, Աւստրիա, Արգենտինա, Չիլի, Ֆիլիպին, Հնդկաստան, Պաղեստին, Իտալիա եւ Գանա: Խոհրհդաժողովի բնաբանն էր՝ «Ուսանողների իրաւունքները
ճգնաժամի պայմաններում»:
Այս ժողովը քննարկեց ուսանողների խնդիրներն ու մարտահրաւէրները թագաժահրի ճգնաժամի պայմաններում։ Խօսւեց նաեւ միջազգային պաշտօնական ճանաչում չունեցող երկրների, ինչպիսիք են՝ Արցախի,
Պաղեստինի եւ Արեւմտեան Սահարայի Հանրապետութիւնների ուսանողների վիճակի եւ իրաւունքների
մասին եւ քննարկւեցին հնարաւոր
լուծումներ:
ՀՅԴ Երիտասարդականը հանգամանալից
ներկայացրեց
Արցախի
ուսանողութեան ձեռքբերումները եւ
ներդրումը Արցախի Հանրապետութեան զարգացման հարցում: 2020
թւականի յուլիսի 9-ին հրապարակ-

ւեց ԸԵՄՄ-ի Ուսանողական յանձնախըմբի յայտարարութիւնը, որը կարելի է վերբեռնել հետեւեալ յղումով:
http://iusy.org/wp-content/
uploads/2020/07/SWG-2020-Statement.
pdf
Այս յայտարարութեան մէջ մասնաւորապէս ասւում է, որ պաշտօնապէս
ճանաչւած չլինելու պատճառով նման
որոշ երկիրների ուսանողները զրկւած
են իրենց համար հասարակական
ապահովութիւններ ստեղծելու հնարաւորութիւնից։ Այս հանգամանքը, յատկապէս համավարակի պայմաններում,
է՛լ աւելի է խորացնում ուսանողների
առանց այդ էլ ծանր պայմանները, որոնք
ապրում են շրջափակման մէջ, փախըստականների ճամբարներում, ունեն
ճամբորդելու սահմանափակ հնարաւորութիւն, սահմանափակ հասանելութիւն էլեկտրականութեան, համացանցի, համակարգչային սարքերի եւ այլնի
նկատմամբ։
ԸԵՄՄ-ի Ուսանողական յանձնախըմբի խորհրդաժողովի
Ընկերվարական երիտասարդների
միջազգային միութիւնը Ընկերվար-Միջազգայնականի ուղեկից երիտասարդական կազմակերպութիւն է, որին անդամակցում են աւելի քան 143 կազմակերպութիւններ աշխարհի շուրջ 100
երկրներից։ ՀՅԴ Երիտասարդականը
ԸԵՄՄ-ի լիիրաւ անդամ է։
ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական
գրասենեակ
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Սրբազան Հայրը ընդունեց
ՀՀ նորանշանակ հիւպատոսին
Յուլիսի 13-ի կէսօրին, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ.
Սեպուհ արք. Սարգսեանը ազգային
առաջնորդարանի իր գրասենեակում ընդունեց Հայաստանի Հանրապետութեան նորանշանակ հիւպատոս՝ Արամ Մանուկեանին, ընկերակցութեամբ դեսպանատան

մշակութային կցորդ, դեսպանի
խորհրդական՝ Էդւարդ Խաչատըրեանի:
Սրբազան Հայրը ջերմօրէն ողջունեց հիւրերին, շնորհաւորեց պրն.
Մանուկեանին իր նոր պաշտօնի
կապակցութեամբ եւ օրհնաբեր
ծառայութիւն մաղթեց ստանձնած

առաքելութեան մէջ:
Հանդիպումը առիթ եղաւ միասին զրուցելու նաեւ հայ համայնքի մասին եւ Իրան-Հայաստան բարեկամական յարաբերութիւնների ու այդ յարաբերութիւնների առաւել զարգացման
մասին:

Չեխիայի դեսպանի այցը՝
ազգային առաջնորդարան
Յուլիսի 13-ի առաւօտեան, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ.
Սեպուհ արք. Սարգսեանը ազգային առաջնորդարանի դահլիճում ընդունեց Չեխիայի հանրապետութեան նորանշանակ դեսպան՝ Ժոզէֆ Ռաքթրին:
Սրբազան Հայրը ջերմօրէն ողջունեց պրն. դեսպանին, օրհնաբեր ծառայութիւն մաղթեց նրան
իր առաքելութեան մէջ եւ պրն.

դեսպանին ներկայացրեց ներկաներին՝ Թ. Հ. Թ. Թեմական
խորհրդի ատենապետ՝ ճրտպ. Նորայր Արամեանին, «ՀՈՒՍԿ» հաստատութեան նախագահ՝ Իսիկ
Իւնանէսեանին եւ նոյն հաստատութեան վարչութեան անդամ՝
Ռուբիկ Աղաջանեանին:
Պրն. Դեսպանը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց ջերմ ընդունելութեան համար եւ նշեց, որ իր
երկրի Սենատի ատենապետը, ով

իր ընկերն է եղել գոհունակութեամբ
ճանաչել են Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Սրբազան Հայրը յատուկ
շնորհակալութիւն յայտնեց պրն.
դեսպանին եւ խնդրեց, որ իր եւ հայ
համայնքի երախտագիտութեան
զգացումները փոխանցի երկրի
Սենատին, ժողովրդին եւ երկրի
նախագահին:
Այնուհետեւ խօսակցութիւնը շարունակւեց, կենտրոնանալով հայ

համայնքի հետ կապւած պատմութեան եւ Իրանում ունեցած դերակատարութեանը:

Աւելի քան մէկ ժամ տեւած
ընդունելութիւնը անցաւ մտերմիկ
եւ հարազատ մթնոլորտում:

մասնութիւնը ներկայացնել Թ. Հ. Թ.
Թեմական խորհրդին առ ի գիտութիւն,
ուսումնասիրութեան եւ պատշաճ տնօ-

րինման:

Չէի կարող համակերպւել այդ դառն
իրողութեան հետ։ Անհաւատալի էր։
Այդքան ուրախ, խանդավառ եւ ապագայի նկատմամբ այնքան յուսալի
մարդու մահւան բօթը պատկերացնելի
չէր:
Աւելի քան քսան տարի էր, որ
ճանաչում էի նրան. «Ալիք» օրաթերթում
գործակիցներ էինք։ Ինքը «ՄահազդՀոգեհանգիստ» յայտարարութիւնների
բաժնի պատասխանատուն էր։ Իւրաքանչիւր երիտասարդի մահազդի լուրը
ընդունելով` արտասւում էր եւ վշտակցում էր ննջեցեալի հարազատի
հետ։
Կենսուրախ էր եւ չափազանց
լաւատես. խենթանալու չափ կապւած
էր իր երեք հոգանոց ընտանիքին։
Ուրախանում էր իր տան համար
մի նոր գոյք գնելու համար։ Նոր էին
բնակարան գնել եւ մինուճար դստեր
ամուսնացրել։
Մինչեւ մի քանի շաբաթ առաջ
ամէն ինչ բնական էր ու Շաքէն
նոյնպէս ուրախ։ Հազիւ տաս օր էր, որ
իրեն լաւ չէր զգում. մի քանի բժշկի եւ
հիւանդանոց էին դիմել։

+++
Ուշ երեկոյեան Շաքէն իր տան
անկողնու մէջ «գրեց իր մահազդը»...
+++
Շաքէն հանգստի էր կոչւել եւ
մէկ տարի էր, որ աշխատավայր չէր
գնում, իսկ նախքան այս ցաւալի
դէպքը, «Ալիք»-ի վարչութիւնը դիմել
էր պատկան մարմինների, որպէսզի
այդ հիւանդութեան համար քննութիւն
կատարւի «Ալիք»-ի ամբողջ անձնակազմից, որից յետոյ բոլորի քննութեան
արդիւնքը բացասական էր եղել՝
խմբագրական կազմ, գրաշարանոց,
սրբագրութեան բաժին, էջկապութիւն,
... եւ նոյնիսկ ցրիչները։
+++
Ձեռքումս մնացած չորացած տերեւը
ժամանակից ուշ էր ընկել ցած, բայց
Շաքէի աստղը երկնքում ժամանակից
շուտ մարեց եւ վար ընկաւ....
Ու ափսոս, որ այս կենսուրախ աղջիկը այլեւս չկայ... Ննջիր խաղաղութեամբ սիրելի Շաքէ...
Ձերդ`
Վարդան
vartandav.yahoo.com

Թեհրանի նահանգային խորհրդի
նախագահը այցելել է հանգուցեալ
արւեստագէտ՝ Լիլիթ Տէրեանի բնակարան
Յուլիսի 11-ին Թեհրանի նահանգային խորհրդի նախագահ եւ Թեհրանի Իսլամական քաղխորհրդի անդամ՝ Էլհամ Ֆախարիին, Թեհրանի
Քաղաքապետարանի բարեզարդման
հիմնարկութեան նախագահ՝ Բարզին
Զարղամին եւ Թեհրան նահանգի քաղխորհրդի կրօնական եւ ազգային փոքրամասնութիւնների հարցերով նախագահի խորհրդատական՝ Արմէն Նա-

զարեանը այցելեցին հանգուցեալ արւեստագէտ-քանդակագործ՝ Լիլիթ Տէրեանի բնակարան:
Պետական այրերին ընդունեց եւ
դիմաւորեց Թեհրանի հայոց թեմի
Թեմական խորհրդի ատենապետ՝ ճրտպ.
Նորայր Արամեանը:
Այցի բուն նպատակն էր Թեհրանի
Քաղաքապետարանի կողմից առա-

ջարկւած նախագիծը, ըստ որի՝ հանգուցեալ Լիլիթ Տէրեանի բնակարանը
վերանորոգել եւ այն դարձնել պատկերասրահ-տուն-թանգարան:
Վերոնշեալ առաջարկութեան շուրջ
եղան մտքերի փոխանակումներ եւ
խօսւեց նախագծի իրականացման գործընթացի մասին, ի վերջոյ որոշում
ընդունւեց Քաղաքապետարանի կողմից յստակեցւած նախագծի մանրա-

Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

«Իր մահազդը գրեց»...
Շաքէն
ՎԱՐԴԱՆ ԴԱՒԹԵԱՆ

Ամռան առաջին ամսւայ կէսերն
է։ Յոգնելով տան մէջ կարանտինից,
յարգելով առողջապահական պրոտոկոլները, ձեռնոցները ձեռքիս, դիմակը՝
երեսիս, զգուշութեամբ դուրս եմ գալիս
ու գնում դէպի մօտակայ զբօսայգին։
Անկախ կորոնավիրուսի վտանգից,
ոտք եմ դնում դատարկ զբօսայգու
մէջ։ Քանի ամիս էր, որ չէի տեսել
զբօսայգին։ Նստում եմ ստւերի տակ
գտնւող նստարանին։
Ծառից, ուշացած մի չոր տերեւ
նազանքով ու պարելով վար է իջնում։ Պարն ու խաղը եւ նազանքը
խելագարում էր, թէեւ երբեք չեմ սիրել
տերեւաթափը, բայց շատ գրաւիչ է։
Յիշում եմ, երբ փոքր էի եւ տանիքում
քնում էի հայրիկիս կողքին, երկնքում
աստղերի պարը շատ էի սիրում։
Դրանցից մի քանիսը վառւում ու
մարում էին եւ հայրս մատը ցուցանակի
պէս ուղղելով երկինք, ասում էր. «այ էն
ուժեղ լոյս ունեցող աստղը քո աստղն
է», ու շարունակում էր՝ «ուժեղ լոյս
ունեցող աստղերը երիտասարդներինն
են, մարւող աստղերը՝ մարդկանց վերջալոյսն է ցոյց տալիս, իսկ նոր պսպղող
աստղերը, նորածիններինն են, որ
ծնւում են։
Երբ մայրս վախճանւեց, ես տասներկու տարեկան էի, ու երկար ժամանակ գիշերները երկնքին չէի նայում, որպէսզի չտեսնեմ նրա աստղի

մարումն ու անկումը։
+++
Չորացած տերեւը, որ ուշացած էր
պոկւել ծառից, դանդաղ իջնելով, հանգիստ առաւ հէնց իմ նստարանի վրայ։
Վերցնում եմ ափիս մէջ եւ մեղմօրէն
շոյելով, զրուցում եմ իր հետ։ Այն ինձ
պատմեց, թէ ինքը շատ է դիմադրել
ծառից չպոկւելու համար, սակայն, երբ
ժամանակը հասաւ, այլեւս անխուսափելի էր պոկւելը։
Տերեւի հետ զրուցելու ընթացքում, մի
բարձրահասակ տղամարդ, որի դէմքը
ապացուցում էր, որ ափիոն է ծխում,
առանց բարեւելու նստեց դիմացիս
նստարանին։ Պահանջեցի, որ դիմակ
դնի բերանին։ Քմծիծաղով ցոյց տւեց
տեղի կատուներին, որոնք իրենց բազմութեամբ համարւում էին որպէս զբօսայգու հարստութիւնը։
Երկար վիճեցինք՝ թէ կենդանիներն
էլ են կորոնավիրուսով վարակւո՞ւմ,
թէ ոչ։
Առանց անյարմար զգալու սկսեց
թմրեցուցիչ օգտւել։ Ասացի՝ էդ ի՞նչ
յիմարութիւն է։ Պատասխանեց՝ կորոնայից պաշտպանում է։ Ասացի՝ ոչինչ
չի կարող այդ ահռելի վիրուսի առաջն
առնել։
Նկատելով իր վիճակը, մտածեցի՝
գուցէ վիրուսով վարակւած լինի։ Անմիջապէս հեռանալով իրեն խորհուրդ
տւեցի, որ դիմակից օգտւի։

Հեռանալով նրանից, նստեցի աւելի
հեռու տեղ գտնւող նստարանին։ Անկախ ինձանից, ձեռքումս պահած
չորացած տերեւն էլ բերել էի ու
մտասեւեռումս դարձաւ այդ տերեւը։
Մեղմ քամուց ծառերի տերեւների
սոսափիւնը, սակայն, շատ տխուր եւ
ողբանւագ էր դարձել. անկախ իմ կամքից, չորացած տերեւը փշրեցի ափիս
մէջ։
+++
Ձեռքիս փոքր ռադիօն, որ միշտ
իմ հետ է լինում, անդադար առողջապահական յորդորներ էր սփռում։
Միաժամանակ թէ՛ զբօսայգու մարդիկ
շատացան, եւ թէ՛ դրսի մայթում էլ
մարդիկ առանց դիմակի եւ չյարգելով
միմեանց մէջ ընկած տարածութիւնը`
քայլում են, երբեմն նոյնիսկ դէմդիմաց խօսում են իրար հետ, նոյնպէս
մրգավաճառի խանութում իրար քթի
մէջ մտած միրգ են ջոկում, եւ կամ
հերթերի մէջ փորձում են միմեանցից
առաջ ընկնել։
Նստարանի վրայ գամւելով խաչակնքում եմ եւ մեղայ եմ գալիս
Աստծուն։
Ռադիօն դեռ շարունակում էր յորդորներ սփռել։ Դիմացից արագ քայլերով մօտենում է Էդւարդը։ Մտահոգ
տեսք ընդունած` փոխանցում է Շաքէի
մահւան անհաւատալի լուրը։
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Հայաստանը առաջատարն է
տարածաշրջանում
1 մլն. շնչի հաշւով
կորոնավիրուսով վարակման
եւ մահացութեան
ցուցանիշով, սակայն իջել է
10-րդ տեղ՝ աշխարհում
վարակման ցուցանիշով

Վանուշ Խանամիրեան
Արւեստի պատմութեան մէջ
հայկական պարը յիշատակւում է
վաղնջական ժամանակներից։ Այն
իւրատեսակ միջոց էր պարի լեզւով
ներկայացնելու մեր պատմութիւնը:
Հայկական պարի աւանդոյթների
կրողն ու փոխանցողներից մէկը
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրեանն էր։
Նա լինելով Հայաստանի պարի
պետական անսամբլի մենակատար,

այնուհետեւ՝ գեղարւեստական ղեկավար, հայկական պարը ներկայացրեց աշխարհի տարբեր երկրներում եւ միշտ արժանացաւ հիացմունքի ու անվերապահ գնահատականի։ Վանուշ Խանամիրեանը
բեմադրեց տասնեակի հասնող ներկայացումներ, մէկը միւսից հիասքանչ։ Վայելեց եւ փառք եւ պատիւ,
սակայն մնաց միշտ համեստ, միշտ
խոնարհումով հայկական բազմա-

դարեան մշակոյթի հանդէպ։ Վանուշ
Խանամիրեանի առաքելութիւնը մէկն
էր՝ հայկական պարը ամենահասկանալի լեզւով հասցնել հանդիսատեսին։
Նա հասաւ իր նպատակին,
աւելին՝ կրթեց սերունդներ, ովքեր
նոյն առաքելութեամբ, նոյն ոգով,
այսօր աշխարհի տարբեր բեմերում
թնդացնում են հայկական պարը։
«yerkir.am»

Արմէն Սարգսեանը հանդիպել է Ազգային
պատկերասրահի տնօրէնի պաշտօնակատար
Մարինա Յակոբեանի հետ
«yerkir.am» - Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգըսեանն յուլիսի 13 -ին հանդիպում է
ունեցել Ազգային պատկերասրահի
տնօրէնի պաշտօնակատար Մարինա
Յակոբեանի հետ: Նախագահ Սարգըսեանը հետաքրքրւել է կորոնավիրուսի համավարակով պայմանաւորւած՝ Ազգային պատկերասրահի
գործունէութեամբ եւ կարեւորել
արւեստասէրների հետ մշտական
կապը: Այս մասին «yerkir.am»-ին
յայտնում են ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերի վարչութիւնից:
Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել
նաեւ Ազգային պատկերասրահի
ծրագրերին: Պատկերասրահի տնօրէնի պաշտօնակատարը ներկայացրել է առաջիկայ ծրագրերը՝ մասնաւորապէս անդրադառնալով պատ-

կերասրահի արդիականացման ռազմավարութեանը, դրա իրականացման
հետ կապւած հարցերին:
Նախագահ Սարգսեանն ընդգծել է
հայկական հարուստ մշակոյթն առաւել ընդգրկուն եւ ժամանակակից
եղանակներով ներկայացնելու կարեւորութիւնը եւ նշել, որ պատրաստ է հնարաւորութիւնների սահմաններում աջակցութիւն ցուցա-

բերել:
Անդրադարձ է եղել նաեւ
Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի եւ Ազգային պատկերասրահի համագործակցութեան
հնարաւորութեանը՝ նախագահական
նստավայրի տարածքում համատեղ
մշակութային միջոցառումների եւ
ցուցադրութիւնների կազմակերպմանը:

Բրիտանացի նկարիչ.

«tert.am» - Հայաստանը շարունակում է առաջատարը լինել տարածաշրջանում 1 մլն. շնչի հաշւով
կորոնավիրուսով վարակման, ինչպէս նաեւ հիւանդութիւնից մահացութեան ցուցանիշերով:
Ինչպէս հետեւում է worldometers.
info կայքի՝ պարբերաբար թարմացւող տւեալներից, յուլիսի 12-ի
դրութեամբ՝ 1 մլն. բնակչութեան հաշւով կորոնավիրուսով վարակման
ցուցանիշը Հայաստանի համար կազմել է 10788, մահացութեան ցուցանիշը՝ 191:
Վերջին տւեալների համաձայն՝
տարածաշրջանում 1 մլն. շնչի հաշւով
կորոնավիրուսով վարակման ցուցանիշերն ունեն հետեւեալ տեսքը.
1- Հայաստան - 10788
2- Ռուսաստան - 4983
3- Իրան - 3062
4- Թուրքիա - 2525
5- Ադրբեջան - 2370
6- Վրաստան - 247
Տարածաշրջանում 1 մլն. շնչի
հաշւով կորոնավիրուսից մահացութեան ցուցանիշերն այսպիսին են.

1- Հայաստան - 191
2- Իրան - 153
3- Ռուսաստան - 78
4- Թուրքիա - 64
5- Ադրբեջան - 30
6- Վրաստան - 4
Յիշեցնենք, որ Հայաստանում
յուլիսի 12-ին հաստատւել է կորոնավիրուսով վարակւելու 577,
մահւան՝ 8 նոր դէպք վարակւածների
ընդհանուր թիւը 31969 է, մահւան
դէպքերինը՝ 747:
Մէկ օրում առողջացածների թիւը
214 է, ընդհանուր առողջացածներինը՝
19419, փաստացի բուժւողներինը՝
11589 (մէկ օրում աւելացել է 355-ով):
Նշենք նաեւ, որ կայքի տւեալների համաձայն՝ Հայաստանը 1 մլն.
բնակչութեան հաշւով կորոնավիրուսով վարակման ցուցանիշով ներկայ պահին գտնւում է 10-րդ հորիզոնականում: Մեզ նախորդում են
Չիլին, Բահրէյնը, Կատարը, Ֆրանսիական Գւինեան, Անդորան, Սան
Մարինօն, Վատիկանը, Քուվէյթը,
Օմմանը:

Բրիտանացիների շուրջ
57%-ը չի ցանկանում
վերադառնալ
գրասենեակային
աշխատանքի

«Կովիդը բոլորին հաւասարեցրել է»

«panorama.am» - Յայտնի բրիտանացի նկարիչ Սաշա Ջաֆրին պատւէրներ է ստանում Լէոնարդ Դի
Կապրիոյից, Մադոննայից ու Բարաք Օբամայից։ Այսօր վարպետն
իրականացնում է իր կարիերայում
ամենաբարդ խնդիրը՝ ստեղծում է
կտաւ, որն իր չափսերով հաւասարը
չունի։ Նա «Միասին կանգնենք. ոգեշընչւած մարդկայնութիւն» անւանումով նկարը ստեղծում է բարեգործութեան նպատակով։ Այն միաժամանակ գեղարւեստական բոլոր
ռեկորդները գերազանցում է՝ այդ
թւում չափսերը, նկարը համեմատելի
է ֆուտբոլի երկու դաշտի հետ։
«Ես սովոր եմ աշխատել մեծ մաստաբների կտաւների վրայ։ Ինչ վերաբերում է այս աշխատանքին, ժամանակ չունէի, եւ յանկարծ այդ ժամանակն ունեցայ»,- պատմել է վարպետը։
Համավարակի ժամանակ բրիտանացի նկարիչն ինքնամեկուսացել է
Դուբայի հիւրանոցներից մէկում եւ
այնտեղ անցկացրել 6 շաբաթ։
«Ես մտածում եմ, որ մենք գնում
էինք ինչ-որ վատ ուղղութեամբ։ Մարդկութեան մօտ ինչ-որ մեխանիզմ
արդէն փչանում էր, արդէն լուրջ
խնդիրներ կային։ Հիմա յայտնւեց
կորոնավիրուսը, այն դարձաւ մի տեսակ ընդհանուր նշանակութեան. վի-

րուսը հաւասարեցնում է բոլորին`
թէ նիւթապէս, թէ սոցիալապէս։
Կովիդն այդ առումով մեծ երեւոյթ է։
Անսպասելի մենք բոլորս դարձանք
հաւասար։ Ցանկացած տղամարդ,
ցանկացած կին կարող է յանկարծ
ընկնել վանդակի մէջ եւ տառապել:
Կարծում եմ` մեզ պէտք էր այն
արթնանալու համար: Միեւնոյն ժամանակ համաճարակը ողբերգութիւն
է, շատ մարդիկ են մահացել»,- ասել է
նարիչը։
Նախագծի շրջանակում Սաշան
աշխարհի տարբեր երկրներից հրաւիրում է երեխաներին ներկայացնելու
մեկուսացման ու շփումների եւ
կապերի նոր փոխըմբռնմանը նւիրւած իրենց արւեստի գործերը։ Դրանք
կը տեղաւորւեն հսկայ կտաւում:
«Կտաւի «դարպասի» մօտ կը լինեն
երեխաների նկարները, որոնք ինձ
ուղարկւում են։ Գաղափարը հետեւեալն է. ձեր առջեւ մեծ շէնքի
գլխաւոր մուտքն է՝ դրանով անցում

դէպի աւելի լաւ աշխարհ: Եւ դուք
հասնում էք այնտեղ աշխարհի երեխաների սրտերի, մտքերի եւ հոգիների միջով»,- պատմել է արւեստագէտը։
Կտաւն աւարտելուց յետոյ վաճառւելու է աճուրդում, որոշ գնահատականներով գումարը կը կազմւի
աւելի քան 20 միլիոն եւրօ։ Նկարիչը
գումարն ուղղելու է կրթական ռեսուրսների աջակցութեանը, նաեւ
հիւանդանոցներին։ Նա չի թաքցնում,
որ իրեն յուզում է նկարի հետագայ
ճակատագիրը. «Չեմ ուզում, որ
կտաւը գնեն, փակեն ու չորս տարուց
վաճառեն։ Ես ուզում եմ, որ նկարը
յուզի մարդկանց, ուզում եմ, որ ինչոր մէկը կանգնի դրա առջեւ եւ լաց
լինի»:
Նկարի ստեղծման ընթացքում
նկարիչն առողջական խնդիրներ է
ունեցել, մասնաւորապէս ողնաշարի
հետ կապւած, սակայն նա չի ցանկանում հանգստանալ։
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տարածումը կանխելու նպատակով յայտարարւած կարանտինի
ընթացքում տնից աշխատած բրիտանացիները
սահմանափակումների վերացումից յետոյ եւս չեն
ցանկանում վերադառնալ գրասենեակներ, փոխանցում է «ՌԻԱ
Նովոստի»-ն՝ յղում տալով «Theta
Financial Reporting»-ի ուսումնասիրութեանը։
Մեծ Բրիտանիայում կարանտին
յայտարարւեց մարտի 23-ին։ Յունիսի
կէսերից որոշ սահմանափակումներ
հանւեցին։ Վերացել են զբօսանքի
սահմանափակումները,
խանութները, ռեստորանները եւ հիւրանոցները սկսել են աստիճանաբար
բացւել։
Այնուամենայնիւ, երկիրը դեռ
կարանտինում է. մարդկանց խորհուրդ է տրւում աշխատել տնից,
զանգւածային միջոցառումներն ար-

գելւած են, իշխանութիւնները յորդորում են ուղեւորութիւնների չգնալ,
եթէ դրանք խիստ անհրաժեշտ չեն:
Ամենամեծ հաւաքոյթները կարող են
լինել առաւելագոյնը վեց հոգանոց, այն
էլ մի դէպքում, երբ մասնակիցները
կը պահպանեն սոցիալական երկու
մետր հեռաւորութիւնը։
«Աշխատող
բրիտանացիների
երկու երրորդը, կամ 65%-ը, իրենց լաւ
չեն զգում աշխատանքի համար
գրասենեակ գնալիս: Նրանք աշխատանքի գնալու ժամանակահատւածը
համարում են առաւել ստրեսային:
Բրիտանացիների շուրջ 57% -ը չի
ցանկանում վերադառնալ գրասենեակային աշխատանքի»,- ասւում է
ուսումնասիրութեան մէջ:
Ուսումնասիրութեան
համար
հարցումներ են անցկացւել Բրիտանիայի երկու հազար աշխատող
քաղաքացիների շրջանում:
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ՍԱՐՕ ՆԱԶԱՐԵԱՆ

Վարդգէս Պետրոսեանի «Վերջին
ուսուցիչը» վիպակը դեռ չէի կարդացել, բայց պատանի տարիքում դիտել
էի «Պարոնին՝ Սիրով» (To Sir with love)
շարժանկարը, սեւամորթ հանրայայտ
դերասան՝ Սիդնի Փուաթիէյի խաղարկութեամբ եւ խորապէս տպաւորւել ու
հիացել: Շարժանկարը, որը նկարահանւել էր 1967 թւականին, բրիտանացի սեւամորթ արձակագիր՝ Էդւարդ
Ռիքարդօ Բրէյթւէյթի ինքնակենսագըրական վէպի հիման վրայ, պատկերում էր առաջին անգամ անփորձ
ուսուցչի՝ Մարք Թաքըրէյի (դերակատար՝ Սիդնի Փուաթիէ), մարտահրաւէրային հոգեիրավիճակը՝ բրիտանական կիսաղքատ թաղամասի մի դըպրոցի աւարտական դասարանի սանձարձակ, շփացած ու մոլագար աշակերտներին կրթելու, կարգի հրաւիրելու եւ մարդկային արժեհամակարգին ընտելացնելու առաքելութեամբ:
Շարժանկարի ազդեցութեան ներքոյ,
օրերով մտածում էի, որ եթէ մի օր, ես
էլ, Մարք Թաքըրէյի նման ուսուցիչ
դառնամ, պիտի որդեգրեմ նրա սըրտագորով, բայց խստապահանջ, սիրալիր, մտերմական, բայց կարգասէր,
հանդարտաբարոյ, բայց լրջախոհ,
համբերատար, բայց բուռն բնաւորութիւնն ու գործելաոճը: Պատանեկան երազային տարիներին, ինձ հա-

ւորում են մարդկային բարոյական
արժէքներով:
Վարդգէս Պետրոսեանի լայն ժողովրդականութիւն վայելած «Վերջին
ուսուցիչը» վիպակը նորովի երանգ
ստացաւ 2019-ին, երբ սեպտեմբերհոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի
հանրային հեռուստաընկերութեան
առաջին ալիքով ցուցադրւեց վիպակի հիման վրայ նկարահանւած համանուն հեռուստաշարքը 16 մասերով:
Հեռուստաշարքի բեմադրիչն է
39-ամեայ Հայկ Կբէեանը: Բեմագիրն է
Անահիտ Աղասարեանը: Հեռուստաշարքը Վարդգէս Պետրոսեանի վիպակի ազատ փոխադրութիւնն է: Խորհըրդային տարիների ուսումնական
եւ դպրոցական կեանքը, մասնաւորապէս Երեւանի Մովսէս Խորենացու
անւան դպրոցի 10-րդ «բ» աւարտական դասարանը, աշակերտների ու
ուսուցիչների
յարաբերութիւնները
այնպէս, ինչպէս նկարագրւած է
Վարդգէս Պետրոսեանի վիպակում,
ստանում են նոր կերպարանք, ընդորում, վիպակի 10-րդ «բ» աւարտական խնդրայարոյց դասարանը ներկայացւում է Երեւանի նոյն «Մովսէս
Խորենացու» Աւագ դպրոցի աւարտական 12-րդ «բ» դասարանի նոյնակերպար խնդրայարոյց աշակերտ-

են գտել նաեւ մերօրեայ արհեստագիտական միջոցները, դիմատետրը
(Ֆէյսբուք), բջջային հեռախօսները,
որոնք աւելի այժմէականութիւն են
հաղորդում հեռուստադիտողին:
Հայաստանի վաստակաշատ դերասանուհի՝ Էւելինա Շահիրեանի,
հանրայայտ դերասաններ՝ Աշոտ Ղազարեանի, Զաւէն Աբրահամեանի, Խորէն Լեւոնեանի կողքին, դասարանի
աշակերտների դերակատարութեամբ,
հեռուստաշարքում հանդէս են եկել
նոր ու երիտասարդ, դերասան-դերասանուհիներ, ովքեր հեռանկարային իմաստով, ոգեւորիչ յոյսեր են
ներշնչում հայ թատերաշարժանկարային արւեստի համար:
«Վերջին ուսուցիչը» վիպակի հերոս՝ Վահան Մամեանին, հոյակապ
խաղարկութեամբ ներկայացնում է
Հայաստանի վաստակաւոր արտիստ,
դերասան, հաղորդավար Խորէն Լեւոնեանը, մարմնաւորելով բարութիւն,
սէր ու մարդկային արժէքներ սերմանող, աշակերտների նկատմամբ հոգատարութիւն ցուցաբերող, նրանց
տարերային աշխարհը խորապէս ըմբռնող՝ Վահան Մամեան ուսուցչի
կերպարը: Խորէն Լեւոնեանը լիարժէքօրէն փոխանցեց նաեւ այն բազմաբովանդակ ու ուսուցանող պատգամներն ու ուղերձները, որոնք

մար Սիդնի Փուաթէյի խաղարկութեամբ ուսուցիչ Մարք Թաքըրէյը հեքիաթային կերպար էր դարձել: «Հեքիաթներ ունեցէք: Ձեր հեքիաթը: Ձեր
էութեան ինչ-որ մասով ապրէք հեքիաթի մէջ...»,- գրել է Վարդգէս Պետրոսեանը «Վերջին ուսուցիչը» վիպակում: Իսկ ի՞նչ իմանայի, որ իմ ապրած երազային հեքիաթը, մի օր պիտի իրականանար եւ վիճակւէր այնպէս,
որ ես էլ մի օր ուսուցչական մարտահրաւէրային ասպարէզը մուտք գործէի:
Տարիներ անց «Պարոնին՝ Սիրով»
շարժանկարին յաջորդեց Վարդգէս
Պետրոսեանի 1978 թւականին լոյս տեսած «Վերջին ուսուցիչը» վիպակի ընթերցումը, որի հերոս՝ Վահան Մամեանին, Մարք Թաքըրէյի նման, վիճակւում է ստանձնել Երեւանի Խորենացու անւան դպրոցի ոչ պակաս խելայեղ աշակերտներով 10-րդ «բ» դասարանի գրականութեան ուսուցչի
պաշտօնը: Դպրոցում մղձաւանջային
վիճակ է ստեղծւում, երբ մի օր, 10-րդ
«բ» դասարանում,- ինչպէս նշում է վիպակագիրը,- «կատաղի տղաների մի
խումբ կայֆ» է անում, «որի գագաթնակէտը հանդիսանում է դասարանի
աշակերտուհիներից՝ Մարի Մելիքեանի մերկապարը՝ սեղանի վրայ»: Վիպակի մէջ, Պետրոսեանի հանճարեղ
գրչով, Մամեանը ներկայացնում է
առաքելատիպ հայ տղամարդու, բայց
մասնաւորաբար յանձնառու հայ ուսուցչի հզօր կերպարը, ինչի շնորհիւ 10-րդ
«բ»-ի շրջանաւարտ աշակերտները
հոգեփոխւում, ազնւանում եւ լիցքա-

ների միջադէպերով: Այստեղ էլ, քիմիայի խստադէմ ուսուցչուհին՝ Սոնա
Միքայէլեանը, մի օր դասարան մըտնելիս տեսնում է տղաների առջեւ
սեղանի վրայ աշակերտուհի՝ Մարի
Մելիքեանի մերկապարը, որտեղից էլ
սկսւում է դպրոցում հետզհետէ ծաւալւող ահաւոր, մեծ թնջուկը, ինչի
հանգուցալուծման մարտահրաւէրը վիճակւում է 12 «բ»-ի գրականութեան
ուսուցիչ եւ դասղեկ՝ երիտասարդ Վահան Մամեանին, ով դպրոցի աւարտին հազիւ երկու ամիս մնացած,
նշանակւել էր նոյն դասարանի ուսուցիչ,- կամ ինչպէս՝ աշակերտուհիներից մէկը անւանեց՝ «վերջին ուսուցիչը»,- փոխարինելով դասարանի նորոգ հանգուցեալ գրականութեան տարեց ուսուցչին: Հեռուստաշարքը վիպակի համեմատութեամբ նորովի է
նաեւ նրանով, որ աւելացւած են այսօրւայ հայաստանեան կեանքում տեղի
ունեցող ընտանեկան ու հասարակական, զգացական ու մարդկային
այնպիսի գեղեցիկ, այնպիսի յուզական ու խորաթափանց դրւագներ,
որոնք ակամայից կլանում են հեռուստադիտողին, գրաւում նրա հետաքըրքրասիրութիւնը եւ որ դիտողը
հիացմունքով է հետեւում մասնաւորաբար՝ դերասանների բարձր մակարդակի խաղարկութեանը: Մի խօսքով, Խորհրդային տարիների դըպրոցական կեանքը՝ հեռուստաշարքում ստանում է այսօրւայ կերպարանք, ուր աշակերտների, ուսուցիչների եւ ընդհանրապէս մարդկանց
առօրեայ իրադարձութիւններում տեղ

Վարդգէս Պետրոսեանը ցանկացել
է իր վիպակով յանձնել ընթերցողի
ուշադրութեանը: Ձայնային հնչեղ ու
հմայիչ հարստութեամբ, դերասանական բարձր մակարդակի արհեստավարժութեամբ ու հմտութեամբ օժտւած
թատերաշարժանկարային դէմք է Խորէն Լեւոնեանը, ակնյայտօրէն շարունակելով իր մեծ հօր՝ Խորէն Աբրահամեանի հայ բեմարւեստին ժառանգած աւանդը:
Դպրոցի տնօրէն՝ Սահակ Վանունու կերպարը գերազանցօրէն ներկայացրեց Հայաստանի ժողովրդական
արտիստ, բազմավաստակ դերասան`
Աշոտ Ղազարեանը, ցոյց տալով նրա
բարի, սակայն անինքնավստահ, որոշումներ կայացնելու մէջ՝ անինքնուրոյն, անհանգիստ եւ իր վաստակաւորի կոչմանը սպասող անձի հոգեմտաւոր աշխարհը: Իր եզակի եւ
ինքնատիպ խաղարկութեամբ Աշոտ
Ղազարեանը հումորային պահեր ձեւաւորեց նաեւ Սահակ Վանունու կերպարում, մասնաւորաբար, երբ վերջինս կագնած լինելով իրավիճակային փակուղիների առջեւ, անճարակութեան աղաղակ է բարձրացնում, թէ՝
«անիծւի այն օրը, որ ես մանկավարժ
դարձայ», իսկ մի անգամ էլ, թէ՝ «անիծւի
այն օրը, որ ես տնօրէն դարձայ»
արտայայտութիւններով: Իսկ իրականում, նա չի էլ ցանկանում հրաժարւել տնօրէնի աթոռից, մտահոգ
լինելով իր «վաստակաւորի կոչման»
անխաթարութեան համար:
Դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհի՝
Սոնա Միքայէլեանի կերպարը բա-

Գտան իրար
Ամենահեշտ քայլն առանց մտածելու է առաջ գնում: Եւ ես քայլեցի՝
չիմանալով, թէ որտեղ եմ գնում: Մի
սովորութիւն ունեմ. միշտ ենթադըրութիւններ եմ անում՝ յստակ չիմանալով դրա անհրաժեշտութիւնը:
Այս տօթ եղանակին ամենաճիշտ
բանը սառը ջուր խմելն ու տանից
դուրս չգալն է: Միշտ այդպէս եմ
մտածում, երբ տաքերն ընկնում են:
Ինձ բարեւող թթենին արդէն ուժասպառ է եղել ու չի խօսում հետս: Մի
տեսակ նեղանում եմ ու հասկանում, որ ինքն էլ յոգնել գիտի: Բայց
կեանքում ամէն բանից պէտք չէ
յոգնել:
Կեանք, որ չի ուզում աւարտւել…
Իր վրայ հազա՜ր փորձանք բերող
կեանք, սակայն աւարտւել չգիտի:
Չի՛ սիրում այդ բառը լսել: Սին մըտքերով լցւած, անեզր գայթակղութիւններից էլ անպակաս ակնթարթ
է, որի հետ պէտք է ուղղակի լեզու
գտնել:
Մանուշակագոյն ծաղիկների թերթերը թափւում են ոտքերիս տակ,
ասես անասելի քնքշութիւն զգամ: Հարեւանիս դարպասը դեռ փակ է:
Երեւի չբացւի էլ: Իսկ արդէն փթող
նստարանը մեզանից նոյնպէս յոգնել
է: Է՜հ, կեանքն է այդպիսին, ի՞նչ
արած…
Իմ յետեւից քաշքշում եմ մտքերս
ու յուշաթաթախ հայելիս իր մէջ նորից ինձ է ցոյց տալիս: Տարօրինակ ոչինչ չկայ: Ես նրան սիրում եմ:
Բայց սովորականի պէս չեմ սիրում:
Ականջներ խլացնող աղմուկը
դեռ իր հաստատուն վիճակում է:
Մեր թաղի մարդիկ ասում են, որ
պատերազմը շատերին ստրեսի է
ենթարկել, շատերը նոր հիւանդութիւններ ձեռք բերեցին… եւ այսպէս…
պատմում են՝ իրենց աչքերում դեռ
արկերի տեսիլներ, սիրտ մաշող տեսիլներ:
Միշտ զարմանում եմ ու հիանում, որ պատմում են պատերազմական տարիներին տեղի ունեցող
հարսանիքների մասին: Չեմ թաքցնի՝ անգամ նախանձում եմ: Չնայած պատերազմին նախանձելը յիմար բնաւորութիւն է: Ես հարսանիքներին եմ նախանձում:
Մի քանի օր առաջ հարեւաններս
ծիծաղելով պատմում էին, որ այդ
ժամանակ հիւթ բան էին պատրաստում՝ յատուկ նախատեսւած փոշիով: Հիմա ի՜նչ ասես արտադրում
են … Ու մի պահ զարմանում եմ, որ
այդպէս է եղել այն ժամանակ:

Էլմիրա տատիկը երկու նկար է
գրկել իր աչքերի մէջ ու նստել՝ լո՜ւռ,
տխուր, սպասումով: Երբեք այդ
հարցին չի պատասխանում, թէ ինչո՞ւ
է տխուր: Սեւ շրջանակի մէջ ապրող
երկու որդիներին է կարօտում, որ
խրամատի մէջ էլ էին վեհութեամբ
կանգնել ու չգիտէին, թէ ինչ է վախը…
չգիտէին անգամ մեռնել…
Հիմա իր փափուկ քայլերով թոռանը գրկած զբօսնում է վերեւի ճանապարհով՝ բնութեան ամէն հրաշքի հաւատալով ու երկնքի ամպերը հաշւելով: Թռվռացող թոռների
հետ օրը լաւ է անցնում… գիտի, թէ
իր որդիներն են՝ փոքր տարիքում:
Պատկերացնում է, աւելի ուրախանում: Ցաւօք այդպէս չէ:
Կան երեւոյթներ, որոնք առանձնական են ու դառը ճշմարտութեամբ են ամբողջացած: Սակայն
յուշամատեանը դեռ չի ուզում փակւել, չի՛ էլ փակւի: Մանր-մանր կըտրում եմ արեւի տակ մնացած թերթիկները, քամին նորից խելագարւում է ու չի ենթարկւում ինձ: Ձեռքերով փորձում եմ պահել կտրտած
թերթիկները… ափսո՜ս… էլ բանի
տէր չեմ:
Քամին իր հետ տանում է ամէն
ինչ՝ նա չի հարցնում՝ համաձա՞յն ես,
թէ ոչ: Իսկ թերթիկների ցրւելուց յետոյ ինչ ասես չեղաւ: Դըմփ-դըմփ,
գի՜ւվ, չրըխկ-թրըխկ…
Երկինքը փոփոխեց իր գոյնը:
Սահման հասան թղթերս: Անհետաքըրքիր էի պատկերացնում ամէն
ինչ: Եղաւ այն, ինչ մտածում էի:
Այրւեց ամէնը…
Խրամատի մէջ մնաց Արմէնը՝
Էլմիրա տատիկի որդին, ծնկել չէր
ուզում, բայց ի՞նչ անէր: Երկնքից էին
հրամայել, որ ծնկի: Այդ ժամանակ
հրաման տւողն Աստւած էր: Միշտ էլ
այդպէս է:
Էլ անելու բան չկար… ծկեց…
Այրւած թղթերս երկինք բարձրացան: Մոխիրներից աղաւնի ելաւ՝
վեհութեամբ սաւառնող: Եկաւ ու
Արմէնի ուսին նստեց, յետոյ Արմէնն
աղաւնին վերցրեց եւ իր ձեռքերում
պահեց: Նրանք իրար գտան:
Նայեցին իրար աչքերի ու մի պահ
անհաւատալի էր…բայց աղաւնին
խօսեց…
- Քո եղբայրն եմ, Հայկն եմ… իմ
համազգեստը թողել եմ երկնքում,
բայց եկել եմ քո յետեւից: Զենքդ այստե՛ղ թող, որ մեր ընկերները կըռւեն: Արի՜, թռչե՜նք…
Ու թռան երկու ճերմակաթեւ
աղաւնիներ՝ առանց հրաժեշտի:
ՎՈՎԱ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
ԱՐՑԱԽ

ցառիկ տաղանդով է ներկայացրել
Հայաստանի թատերաշարժանկարային երիտասարդ դերասանուհի՝ Լիլի Միքայէլեանը: Դերասանական արւեստի բարձր հմտութեամբ, նա լիարժէքօրն է ներկայացնում քիմիայի չամուսնացած ուսուցչուհու՝ Սոնա Միքայէլեանի հոգեկան մելամաղձոտ ներաշխարհը, նախ՝ որպէս մենակեաց,
ինքնամփոփ, աշակերտների նկատմամբ խստասիրտ ու անզիջող եւ
ապա՝ կանացիական նրբութեամբ
հետզհետէ դառնում է փափկասիրտ
ու սիրադէմ՝ Վահան Մամեանի հետ
շփւելուց եւ սիրոյ բռնկումը զգալուց
յետոյ: «Առաջարկեցին Սոնա Միքայէլեանի կերպարը. ինձ հետ ընդհանրապէս կապ չունեցող դեր էր, միակ
նմանութիւնը երեւի այն է, որ ես էլ իմ

տեսակով անհանգիստ մարդ եմ: Բայց
նրա արարքներն ընդհանրապէս իմ
սրտով չէին: Դպրոցում կատարւած
իրավիճակին ես լրիւ այլ լուծում կը
տայի, կը փորձէի խօսել այդ աղջկայ
հետ, հաստատ այդպէս մեծ աղմուկ
չէի բարձրացնի, տնօրէնին չէի դիմի»,ասել է Լիլի Միքայէլեանը՝ «Բռաւօ.ամ»
առցանց թերթի հետ ունեցած հարցազրոյցում: Այնուամենայնիւ, իր հոյակապ խաղարկութեամբ Լիլի Միքայէլեանը արձանագրեց այն համոզումը, որ ուշագրաւ խոստում է հայ թատերաշարժանկարային արւեստի համար: Նա նաեւ շնորհալի ասմունքող է,
ում ձայնագրած խօսուն գրքերի շարքը կարելի է գտնել՝ «grqaser.org/am»
կայքէջում:
(Շար. 7-րդ էջում)

ԳՐԱԿԱՆ

«Վերջին ուսուցիչը»
հեռուստաշարքի հետքերով
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«Վերջին...
(Շար. 6-րդ էջից)

Դաւիթ Ջամալեան.

Բարձր
գնահատանքի
արժանի
է
«Վերջին ուսուցիչը» վիպակի հիման վրայ
Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսութեան թողարկած տեսաշարքը եւ որպէս
հեռուստադիտող յուսով եմ, որ կը շարունակւի մեր հանճարեղ հեղինակների
գործերը շարժանկարի կամ տեսաշարքի
վերածելու գործընթացը, ինչը մշակութային
իմաստով մեծ նշանակութիւն կունենայ
հանրութեան, մասնաւորաբար գիրք չընթերցող եւ գրականութեամբ չհետաքրքրւող
շրջանակների (որոնց թիւը հետզհետէ
դժբախտաբար մեծանում է) գրական ճաշակը բարձրացնելու եւ մեր գրողների
ստեղծագործութիւնները տարածելու գործում: «Գիրք կարդալը ծով մտնելու նման
է, պիտի գլուխդ պտտւի ծովի անսահմանութիւնից, պիտի յանկարծ քո մէջ
շօշափես յաւերժութեան ներկայութիւնը,
պիտի յանձնւես տարերքին»,- գրել է Վարդգէս
Պետրոսեանը: Աւա՜ղ, որ մեզանում շատերի
մօտ բացակայում է այդ անսահմանութիւնից
ստանալիք գլխապտոյտը:
Գրականագէտ Արքմենիկ Նիկողոսեանը իր հարցազրոյցներից մէկում
անդրադառնալով «Վերջին ուսուցիչը»
հեռուստաշարքին, ասել է, թէ հեռուստաշարքի ցուցադրութիւնից յետոյ
մեծ վաճառք է ունեցել ո՛չ միայն Վարդգէս
Պետրոսեանի յիշեալ գիրքը, այլ նաեւ՝
ֆրանսիացի գրող Անտուան Ֆրանսուա
Պրէւոյի «Մանոն Լեսկօ» վէպը, որի մասին
խօսւում է հեռուստաշարքում: Արդարեւ,
կինօբեմադրիչ Հայկ Կբէեանի եւ բեմագիր
Անահիտ Աղասարեանի համատեղ աշխատանքը արգասաւորւել է նաեւ հայ գրքի
տարածմամբ: Եւ դա շատ լաւ է:
Ես կը ցանկանայի համեստօրէն առաջարկել, որ ծաւալւեն նման ծրագրերը: Մենք
ունենք հայ գրողների համաշխարհային
ու համամարդկային արժէք ներկայացնող գրական-գեղարւեստական ստեղծագործութիւններ, որոնց լիարժէքօրէն դեռ ծանօթ
չի համաշխարհային գրականութիւնը: Մեր
թարգմանիչների, գրականագէտների, կինօբեմադրիչների, արւեստասէր շրջանակների,
մի խօսքով, բոլորի՛ս, բոլորի՛ս պարտքն է
տքնաջանօրէն աշխատել այդ ուղղութեամբ:
Այդ աշխատանքը դարձնել Վարդգէս Պետրոսեանի խօսքերով՝ մեր կենսագործելի
հեքիաթը, եւ մեր էութեան ինչ-որ մասով
ապրել այդ հեքիաթով...:
Յունիս 2020,
Գլենդէլ

Արթուր Վանեցեան.

«Հայոց յաղթական
բանակի շուրջ
համախմբումը՝
բոլորիս պարտքն է»
«news.am» - Հայոց յաղթական բանակի շուրջ
համախմբումը՝ բոլորիս պարտքն է: Այս մասին
«twitter»-եան իր միկրոբլոգում գրառում է կատարել
ԱԱԾ նախկին տնօրէն, «Հայրենիք» կուսակցութեան
նախագահ Արթուր Վանեցեանը:
«Ցաւակցում եւ զօրակցում եմ մայոր Համբարձումեանի, կապիտան Էլբակեանի, կրտսեր
սերժանտ Գաբրիէլեանի, կրտսեր սերժանտ Մատթէոսեանի ընտանիքներին եւ հարազատներին:
Հայոց յաղթական բանակի շուրջ համախմբումը՝
բոլորիս պարտքն է:
Մենք յաղթելու ենք»:

Կիրիակոս Միցոտակիս.

«Թուրքիան սպառնալիք է
դառնում ողջ
հարաւարեւելեան
միջերկրածովեան
տարածաշրջանի
կայունութեան համար»
«news.am» - Յունաստանը Ստամբուլի Սուրբ
Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու Թուրքիայի
որոշումը բնութագրել է որպէս «անտեղի ու մանր»
եւ կոչ է արել Եւրոմիութեան կողմից աւելի կոշտ
գործողութիւններ իրականացնել Միջերկրական
ծովում Անկարայի հետախուզական աշխատանքների հանդէպ, -յայտնում է «Reuters»-ը:
«Այս յետամնաց գործողութիւններով Թուրքիան
որոշում է խզել կապերը արեւմտեան աշխարհի
եւ նրա արժէքների հետ»,- ասել է Յունաստանի
վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը: «Բախւելով
Թուրքիայի այս անհարկի մանր նախաձեռնութեան
հետ՝ Յունաստանը բոլոր մակարդակներում պատասխան է դիտարկում»:
«Եւրոպան պէտք է մեկընդմիշտ գործողութիւնների եւ պատժամիջոցների յստակ ցուցակ
կազմի այն երկրի դէմ, որը ձգտում է դառնալ
տարածաշրջանային հանգստութեան խախտող եւ որը վերածւում է սպառնալիքի՝ ողջ
հարաւարեւելեան միջերկրածովեան տարածաշըրջանի կայունութեան համար»,- ասել է Միցոտակիսը:

«Ադրբեջանում խառնաշփոթ է.
տւեալներ կան, որ իրենց
սահմանամերձ հատւածներում
խուճապ է, մարդիկ թողնումփախչում են»

«168.am» - «Եթէ փորձում են մեզ հետ
ուժի լեզւով խօսել, սահմանին իրավիճակը
լարել, ապա հարւածը պէտք է լինի հուժկու,
հակառակորդն այնքան աւելի շատ պէտք
է տուժի, որ հրաժարւի այդ լեզւից: Ըստ
էութեան, հիմա մենք այդ իրավիճակն ունենք,
փառք ու պատիւ մեր զինւորականներին»,168TV-ի «Ռեւիւ» հաղորդման ընթացքում
ասաց ռազմական փորձագէտ Դաւիթ Ջամալեանը՝ անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարւած իրավիճակին:
Նրա կարծիքով՝ լարւածութեան այս փուլն
առաջիկայ մի քանի օրը դեռեւս կը պահպանւի.
«Եթէ նկատում էք, ադրբեջանական կողմը
դեռեւս խուսափում է հակագրոհներից,
այսինքն՝ իրենց զինւած ուժերի անձնակազմը
չի գրոհում՝ իրենց կորցրած յենակէտերը
վերցնելու նպատակով. հասկանում են, որ
այդ պարագայում կորուստները շատ մեծ կը
լինեն: Իրենք վախենում են կորուստներից:
Ընդորում՝ տւեալներ կան, որ իրենց սահմանամերձ հատւածներում խուճապ է,
մարդիկ թողնում-փախչում են: Նոյն իրավիճակն է, ինչ 2016 թ.: Իրենց մօտ խառնաշըփոթ է»:
Ռազմական փորձագէտն ընդգծեց՝ հայոց
հրետանին միշտ փայլել է ու հիմա էլ է
փայլում եւ ճշգրիտ խոցում է այն, ինչ պէտք
է խոցել. «Իրենք հիմա գնում են հեռահար
խոցման ճանապարհով, խուսափում են
մերձամարտից, եւ ինձ մօտ տպաւորութիւն է,
որ իրենց մօտ խառնաշփոթ է, չեն պատկերացնում՝ ինչպէս գործել: Տեղանքին շատ
լաւ ծանօթ եմ, եւ այն, ինչ կորցրել են, չեն կարող յետ բերել, այդ փորձն իրենց տալու է
աւելի մեծ կորուստներ: Այս փուլում հայոց

բանակը փայլեց, մենք արդէն ունենք յաղթանակ: Բայց երբ յետքայլ կանի Ալիեւը,
ըստ ամենայնի, իրենք ինչ-որ պահից յետոյ
էլի կը դիմեն Մոսկւային, բայց այս անգամ
մենք լիակատար յաջողութիւն գրանցած
եւ այդ տեղանքում աւելի ամրացած դուրս
կը գանք այս լարւածութեան փուլից: Բայց
հետագայում միշտ պէտք է ակնկալել, որ
հետագայում այդ լարւածութեան փուլերը էլի
ու էլի լինելու են, ադրբեջանական կողմը էլի
ու էլի գնալու է այս ճանապարհով՝ տարբեր
տեղամասերում: Ի դէպ, մենք հիմա պէտք
է շատ աչալուրջ լինենք, որ հակառակորդը
չփորձի փոխհատուցել իր կորուստները՝ այլ
հատւածում մեզ յանկարծակիի բերելով»:
Դաւիթ Ջամալեանի ասութեամբ՝ պէտք է
շատ զգոյշ լինել հէնց նախիջեւանեան հատւածից. «Այն, ինչ մենք հիմա խօսում ենք,
մեր Գլխաւոր շտաբում վաղուց գիտեն,
բոլոր խոցելի հարցերի պատասխաններն
այնտեղ կան: Փառք Աստծոյ, այս տարիներին
ձեւաւորել ենք շատ լուրջ, պրոֆեսիոնալ,
առկայ մարտահրաւէրները ադեկւատ գնահատելու եւ պատասխանելու ունակ Գլխաւոր
շտաբ: Ընդորում՝ Գլխաւոր շտաբը հիմա ղեկավարում է շատ լուրջ կենսագրութիւն
ունեցող զինւորական՝ գեներալ Գասպարեանը, այնպէս որ, այն, ինչի մասին մենք
խօսում ենք, այնտեղ պատասխանները կան:
Բայց հանրութեան համար ասեմ՝ մենք պէտք
է պատրաստ լինենք, որ հէնց նախիջեւանեան
ուղղութիւնից կարող է լինել ագրեսիայի
յաջորդ դրսեւորումը՝ ամենահաւանականը՝
Արարատ-Վայք հատւածում: Այդպէս կը
մտածեն, որ կարող է խուճապ ստեղծւի
այստեղ: Պէտք է պատրաստ լինենք, որ այդտեղից էլ կարող է հարւած լինել, պէտք է
պատասխանել եւ գնալ առաջ՝ որքան հնարաւոր է»:

ԷՋ 8 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 15 ՅՈՒԼԻՍԻ 2020

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 132 (23603)

ՄԱՀԱԶԴ
Խորը վշտով համակւած յայտնում ենք մեր
շատ սիրելի ու թանկագին՝

ԵՐՒԱՆԴ
ԲԱՐԶԵԳԱՐ
ՆԱԶԱՐԻԻ

ցաւալի մահը, որը տեղի
ունեցաւ երեքշաբթի, յուլիսի 14-ին:
Թաղումը կը կատարւի հինգշաբթի,
յուլիսի 16-ին, Նոր Բուրաստան գերեզմանատանը:
Երկրում տիրող համաճարակի բերումով՝ ցաւակցութիւնների ընդունելութիւն
չի կատարւում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Շուշիկ Բարզեգար Նազարի (Գրիգորեան)՝ այրին:
Ռայմոնդ, Քաթրին եւ Վեդի Բարզեգար
Նազարիներ՝ որդին, հարսը եւ թոռը:
Ռոզետա, Հենրիկ եւ Քալին Խաչատրեաններ՝ դուստրը, փեսան եւ թոռնուհին:
Արմոնդ եւ Արսինէ Բարզեգար Նազարիներ՝ որդին եւ հարսը:
Աշոտ եւ Հրանտ Բարզեգար Նազարիներ՝
եղբայրները՝ ընտանեօք:
Վարդուհի Մինասեան եւ Սեդիկ Լազարեան՝ քոյրերը՝ ընտանեօք:
Գրիգորեան ընտանիք՝ հարազատները:
Նազարեան, Խաչատրեան եւ Շահբազեան ընտանիքներ՝ խնամիները:
Արփիկ Քոչարեան (Յովհաննիսեան)՝
հօրաքրոջ հարսը:

Փարիզում Ադրբեջանի
դեսպանատունը ներկւել է
«Ո՛չ պատերազմին» եւ
«Կանգնեցրէ՛ք Ալիեւին»
գրութիւններով
«168.am» - Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանատան շէնքի մուտքը ներկւել է «Ո՛չ պատերազմին» եւ «Կանգնեցրէ՛ք Ալիեւին» գրութիւններով: Այս մասին հաղորդում է «Զարթօնք
Մեդիա»-ն:
Դեսպանատան շէնքի մուտքի առջեւ եւ
դիմային հատւածում նման գրութիւններ են
յայտնւել յուլիսի 14-ի գիշերը: Ադրբեջանի դեսպանութեան դռան վրայ նաեւ արնագոյն ներկ
է թափւել՝ խորհրդանշելով խաղաղ հայ հարեւանների նկատմամբ Ալիեւ արիւնարբու ռեժիմի գործողութիւնները:

«Մենք....
(Շար. 1-ին էջից)

դրսեւորել եւ հետեւել հրադադարի ռեժիմի
շրջանակում իրենց պարտաւորութիւններին»,ասել է Պեսկովն ի պատասխան այն հարցի, թէ
ինչպէս է Կրեմլը գնահատում երկու երկրների
սահմանին տիրող իրավիճակը:
«Ռուսաստանը, մենք դա արդէն յայտարարել ենք տարբեր մակարդակներով, պատրաստ է իր միջնորդական ջանքերը գործադրել
կարգաւորման համար որպէս Մինսկի խմբի
համանախագահ երկիր: Դուք գիտէք, որ արտգործնախարար Լաւրովի եւ Երեւանի ու Բաքւի
իր գործընկերների միջեւ հեռախօսային պարբերական շփումներ են եղել: Այդ իսկ պատճառով մենք երկու կողմերին էլ զսպւածութեան
կոչ ենք անում»,- ասել է մամուլի քարտուղարը:

Ադրբեջանի իսրայէլական խոցւած անօդաչու
թռչող սարքն արժէ մօտ 30 մլն. ԱՄՆ դոլար
«tert.am» - Ըստ «Razm.info.am»-ի հաղորդման՝
ՀՀ զինւած ուժերն երէկ խոցել են ադրբեջանական
Hermes-900 ԱԹՍ։ Խոցման տեսանիւթ է հրապարակւել ՀՀ ՊՆ «Զինուժ Մեդիա» պաշտօնական
YouTube ալիքում:
«Razm.info.am» կայքի «ֆէյսբուք»-եան էջի փոխանցմամբ՝ սա շուրջ 30 մլն. ԱՄՆ դոլար արժողութեամբ, մարտավարական խոշոր անօդաչու

սարք է, ընդորում՝ այս տիպի ԱԹՍ-ի աշխարհում
առաջին յայտնի խոցումն է:
Hermes-900-ը արտադրում է իսրայէլական
«Elbit systems» ընկերութիւնը:
Արբանեակային լուսանկարում ադրբեջանական Hermes-900 ԱԹՍ-ն է՝ Սանղաչալի աւիաբազայի թռիչքուղու վրայ:

(Շար. 1-ին էջից)

Թեհրանի նահանգապետ.

«Թեհրանում որոշ
սահմանափակումներ են սկսւելու»
Թեհրանի նահանգապետ Անուշիրաւան Մոհսենի Բանդփէյը
երէկ շեշտելով սահմանափակումներ գործադրելու եւ մայրաքաղաքի
հանրային կենտրոններում առողջապահական
պրոտոկոլներն ու սահմանափակումները իրականացնելու առումով յայտարարել է. «Չորեքշաբթի
օրը որոշում է ընդունւելու Թեհրանում երթեւեկութիւնը պակսեցնելու նպատակով պաշտօնեաների հեռակայ կարգով աշխատանքի ուղղութեամբ»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ նա երէկ Թեհրան նահանգի
ծրագրամշակման խորհրդի նիստին առընթեր
ընդգծել է. «Վերջին օրերին Թեհրան նահանգում եւ
ի մասնաւորի՝ Թեհրան քաղաքում կորոնավիրուսի
տարածումը սաստկացել է եւ առաջին անգամը
լինելով մայրաքաղաքում հոսպիտալացւած հիւանդների թիւը հասել է չորս հազարի: Այս տւեալները
մտահոգիչ են եւ իրավիճակը բարելաւելու նպատակով չորեքշաբթի օրւանից մինչեւ մէկ շաբաթ
Թեհրանում սահմանափակութիւններ ենք սկսելու»:

Զոհրապ....

Թեհրանի նահանգապետը շեշտել է, որ դիմել ենք
գործադիր օրգաններին, որպէսզի համաձայնւեն այն
պաշտօնեաների հեռակայ կարգով աշխատանքի
հետ, որոնք ունեն ինչ-որ հիւանդութիւններ եւ փոքր
զաւակ ունեցող կանանց հեռակայ աշխատանքի
հետ: Նա նաեւ ընդգծել է, որ Թեհրան նահանգի
ուրբաթօրեայ աղօթքի քարոզների շտաբի հետ
համագործակցաբար որոշւել է, որ Թեհրան
նահանգում այս շաբաթ ուրբաթօրեայ աղօթք չի
կայանալու»:
«Ֆարս» լրատւական գործակալութեան համաձայն՝ Իսլամական խորհրդարանի ուսուցման
յանձնաժողովի խօսնակ հոջ. Ահմադ Հոսէյն
Ֆալլահին յայտարարել է. «Հանր. նախագահի
գիտա-տեխնիկական հարցերով տեղակալ Սուրենա Սաթարին այս յանձնաժողովում յոյս է յայտնել
է, որ Իրանի գիտելիքահէն ընկերութիւնների ջանքերի արդիւնքում կորոնավիրուսի հարցով պատւաստանիւթը կը պատրաստւի նոյեմբեր-դեկտեմբեր
ամիսներին»:

Աւելի ուշ Իրանի արտգործնախարար
Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը Հայաստանի
եւ Ադրբեջանի իր գործընկերներ՝ Զոհրապ
Մնացականեանի եւ Էլմար Մամեդեարովի հետ
հեռախօսազրոյցներում քննարկել է երկրների
միջեւ լարւածութեան սրումը՝ յայտնելով ծագած խնդիրը լուծելու հարցում կողմերին օգնելու
Թեհրանի պատրաստակամութեան մասին,տեղեկացնում է ԻԻՀ ԱԳՆ-ին:
«Ադրբեջանական եւ հայկական ուժերի
միջեւ վերջերս տեղի ունեցած բախումներից
յետոյ Իրանի արտգործնախարարն Ադրբեջանի
եւ Հայաստանի նախարարների հետ առանձին
հեռախօսազրոյցների ընթացքում յայտարարել
է լարւածութեան դադարեցմանը օգնելու Իրանի
պատրաստակամութեան մասին՝ կողմերին
զսպւածութեան կոչ անելով եւ խորհուրդ տալով հակասութիւնների խաղաղ լուծման բանակցութիւններ սկսել»:

