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Այնպէս չէ,
որ մենք չենք
սպասում
հրամանի

ՀՀ ԳԱԱ
Պատմութեան
ինստիտուտը
հրաւիրում է
ԱԱԾ-ի
ուշադրութիւնը

Դաւիթ Տօնոյեանի
պատասխանը
Զաքիր Հասանովին

«yerkir.am» - Հայկական երկու
հանրապետութիւնների ռազմական
գերատեսչութիւնների միջեւ առկայ
փոխհամագործակցութեան եւ գործողութիւնների համադրման ծրագրի
շրջանակում յուլիսի 30-ից 31-ը աշխատանքային այցով Արցախում էր
գտնւում ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանը:
(Շար. 8-րդ էջում)

Դաւիթ Տօնոյեանն
այցելել է ՀՀ
արեւմտեան
սահմանագօտի

«168.am» - ՀՀ պաշտպանութեան
նախարար Դաւիթ Տօնոյեանն այցելել
է ՀՀ արեւմտեան սահմանագօտի,
որտեղ ՀՀ ԶՈւ-ն տեղադրել են նոր
մարտական յենակէտ:
Դաւիթ Տօնոյեանը նոր յենակէտից տեսադիտարկման համակարգով հետեւել է սահմանի պահպանութեան ընթացքին, լսել հրամանատարութեան զեկոյցները, տւել
համապատասխան յանձնարարականներ:

ՄԻ ՔԱՆԻ ՏՈՂՈՎ
- Հանր. նախագահ դոկտ. Ռոհանին այսօր առաւօտեան Կորոնայի դէմ պայքարի ազգային շտաբում ընդգծելով, որ երկրի 10
նահանգներ անցել են կորոնայի
պիկից, ասել է. «Առողջապահութեան
նախարարութեան կողմից առաջին
իսկ օրւանից յայտարարւած բոլոր
օրէնքները ուժի մէջ են եւ մինչ այն օրը,
որ նախարարութիւնը յայտարարի,
որ ընդունելի պատւաստանիւթ է
տրամադրւելու, բոլորս պարտաւոր
ենք յարգել բոլոր օրէնքները»:
- Թեհրանի նահանգապետ Անուշիրաւան Մոհսենի Բանդփէյը անդրադառնալով կորոնավիրուսի տարածման հարցով, Թեհրան նահանգի
կարմիր կարգավիճակին, որը նշանակում է խիստ պայմաններ, ասել է,
որ օրական միջին հաշւով նահանգում ախտորոշւում են 700 վարակակիրներ եւ հոսպիտալացւում:
Նահանգապետի հաւաստմամբ,
այսօրւանից մինչեւ շաբաթավերջ
Թեհրանում առկախւել է «Թարհէ
թրաֆիք»-ը:
- Իրանի Առողջապահութեան
նախարարութեան խօսնակը, երէկ
երեկոյեան յայտարարեց, որ յուլիսի 31-ին նախորդող 24 ժամւայ
ընթացքում երկրում COVID 19-ից
ընդհանուր մահացածների թիւը
հասել է 16766-ի, իսկ ընդհանուր վարակւածների թիւը 304204-ի:

www.alikonline.ir

Յայտարարութիւն է
նախապատրաստւում

Այաթ. Խամենէի.

«Պատժամիջոցներին
դիմակայելու համար
անհրաժեշտ է կառչել ներքին
հնարաւորութիւններին»

Իսլամական
յեղափոխութեան
առաջնորդ այաթ. Խամենէին Ղորբան տօնի առիթով հեռուստատեսային ուղղակի եթերի ընթացքում
ժողովրդին կոչ ուղղեց նպաստել

խոցելի խաւին եւ աջակցել առողջապահութեան ոլորտի նւիրեալներին:
Յեղափոխութեան առջնորդի գրասենեակի կայքէջի համաձայն՝ իր ելոյթի
այլ բաժնում անդրադառնալով Իրանի

դէմ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին, յեղափոխութեան առաջնորդը, պատժամիջոցները համարեց մեծ ոճրագործութիւն Իրանի ժողովրդի դէմ
(Շար. 8-րդ էջում)

Իսրայէլի աջակցութիւնն Ադրբեջանին մեզ համար
անընդունելի է եւ դատապարտելի
ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրապ
Մնացականեանի՝ վերջերս Իսրայէլին
յղած ուղերձը բաւականին կոշտ էր եւ
տեղին։ Ուղերձում մասնաւորապէս
ասւում էր, որ սպառազինելով Բաքւին՝ Իսրայէլը գիտակցում է, որ

իր կողմից Ադրբեջանին տրամադըրւած զինատեսականերն օգտագործւում են հայ խաղաղ բնակչութեան եւ քաղաքացիական ենթակառուցւածքների դէմ։ Այսինքն՝ Իսրայէլը
(Շար. 8-րդ էջում)

Զօրակցութիւն Հայաստանի եւ Արցախի
ժողովուրդին եւ սահմաններուն վրայ ծառայող
խիզախ հայ զինւորներուն
«yerkir.am» - ՀՅԴ Յունաստանի
Աթենքի կոմիտէութիւններու կազմերը, անցնող շաբաթավերջին, համախմբւեցան Աթենքի «Արամ Մանուկեան» ակումբէն ներս, արտահերթ
առցանց հանդիպումի մը մասնակցելու նպատակով։ Այս հանդիպումը նախատեսւած էր ՀՅԴ Յունաստանի Կենտրոնական կոմիտէի
կազմակերպութեամբ, տեղեկութիւններ քաղելու եւ քննարկելու համար Հայաստանի Տաւուշի մարզի
ուղղութեամբ կատարւած՝ Ադրբեջանական ռազմական յարձակումին վեր-

ջին իրադարձութիւններն, ինչպես նաեւ
Հայաստանի քաղաքական զարգացումները ու տիրող իրավիճակը եւ
լուսաբանական հարցումներու պատասխաններ տրւեցան։
Քննարկւեցան նաեւ Յունաստանի
քաղաքական եւ պետական շրջանակներու մօտ տարւած աշխատանքներուն
արդիւնքները։
Զրոյցին մասնակցեցան ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ Բենիամին Պչաքճեան եւ ՀՅԴ
Գերագոյն մարմնոյ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան։
ՀՅԴ Աթենքի Կոմիտէներու կազ-

մերը իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդին եւ սահմաններուն վրայ
ծառայող խիզախ հայ զինւորներուն,
իրենց անվերապահ հաւատքն ու զօրակցութիւնը յայտնելով Հայոց Բանակին հանդէպ։

ՕՐՒԱՅ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Այսօր Հայոց պառլամենտարիզմի օրն է

Այսօր Հայոց պառլամենտարիզմի օրն է:
1918 թ. օգոստոսի 1-ին մայրաքաղաք Երեւանում մեծ հանդիսաւորութեամբ եւ զօրահանդէսով բացւեց Հայաստանի Հանրապետութեան խորհրդարանի առաջին նիստը:

Հայաստանի պատմութեան մէջ առաջին օրէնսդիր մարմինը՝ պառլամենտը,
ձեւաւորւել է 1918 թւականի ամռանը՝ Առաջին Հանրապետութեան՝ Մայիսի 28ին՝ անկախութեան հռչակումից երկու ամիս անց: Այդ պառլամենտը Հայաստանի
պատմութեան մէջ միակ օրէնսդիր մարմինն էր, որ ձեւաւորւել է ոչ թէ ընտրութիւնների,
այլ քաղաքական համերաշխ պայմանաւորւածութեան արդիւնքում:
Հայաստանի Հանրապետութեան պառլամենտը, որը կրում էր Խորհուրդ անունը,
ձեւաւորւեց Հայոց Ազգային խորհրդի անդամների եռապատկումով, ինչպէս նաեւ
6 անդրկովկասեան մուսուլմանների (թաթարների) ու մէկական ռուսի ու եզդու
ներգրաւումով, ընդամէնը՝ 46 պատգամաւորներից կազմւած, որոնցից 38-ը՝ հայեր էին:
ՀՀ Խորհրդում ներկայացւած էին հետեւեալ քաղաքական ուժերը՝ Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութիւն, Հայ ժողովրդական կուսակցութիւն (Ռամկավարներ),
Սոցիալ-դեմոկրատներ եւ Սոցիալիստ յեղափոխականներ:
Լուսանկարը եւ լուսանկարի բացատրութիւնը Մայքըլ Բաբայեանի «ֆէյսբուք»-եան էջից:
(Վերցւած է Ռիչարդ Յովհաննիսեանի «Հայաստանի առաջին խորհրդարանը՝
Խորհուրդը» աշխատութիւնից)

Առաջիկայ օրերին ՀՀ ԳԱԱ
Պատմութեան ինստիտուտը հանդէս կը գայ պաշտօնական յայտարարութեամբ, որտեղ «Հայոց պատմութիւն»,
«Համաշխարհային
պատմութիւն»,
«Հասարակագիտութուն» առարկաների դասաւանդման համար ներկայացւած
նոր չափորոշիչների եւ օրինակելի ծրագրերի նախագիծի առնչութեամբ կը հրաւիրի Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան
ուշադրութիւնը։ Այս մասին «Փաստինֆօ»-ի հետ զրոյցում յայտնում է
ինստիտուտի տնօրէն Աշոտ Մելքոնեանը. «ՀՀ ԳԱԱ Պատմութեան
ինստիտուտը յայտարարութիւն է
պատրաստում, որում, ի թիւս խնդրի
հետ կապւած շատ այլ հարցերի,
հրաւիրւելու է նաեւ Ազգային
Անվտանգութեան ծառայութեան
ուշադրութիւնը։ Վերջերս պարզւեց,
որ «Հայոց պատմութիւն», «Համաշխարհային պատմութիւն», «Հասարակագիտութիւն» առարկաների
առարկայական չափորոշիչները
լրամշակող փորձագէտների թիմի
ղեկավարը Լիլիթ Մկրտչեանը, մի
քանի այլ անձանց հետ 2017-19
թւականներին թուրքերի հետ համատեղ հեղինակել են “History
Education in Schools in Turkey and
Armenia. A Critique and Alternatives”
(«Պատմութեան ուսուցումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի դպրոցներում. քննադատութիւն եւ այլընտրանքներ» աշխատութիւնը, որտեղ
մանրամասն ներկայացւած է, թէ
ի՞նչ չափորոշիչներով պէտք է
առաջնորդւեն Հայաստանում եւ
Թուրքիայում պատմութեան գրքեր
կազմելիս։ Հիմա այս խայտառակ
աշխատութեան
հեղինակներից
մէկը՝ Լիլիթ Մկրտչեանը հանդիսանում է միանգամից չորս դըպրոցական առարկաների փորձագիտական թիմի ղեկավար։ Այս
հանգամանքը մեզ (եւ ոչ միայն մեզ)
խիստ մտահոգութեան տեղիք է
տւել եւ մենք պատրաստւում ենք
դիմել Ազգային անվտանգութեան
ծառայութեանը, որովհետեւ այստեղ պետական եւ ազգային անվըտանգային հարցերի հետ կապւած
(Շար. 8-րդ էջում)
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Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ԱԳ
նախարարների հանդիպումը ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահների
հետ կարող է տեղի ունենալ աշնանը

«panorama.am» - Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերեալ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահների ու Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին
գործերի նախարարների հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ աշնան
սկզբին, եթէ երկու պետութիւնների
միջեւ յարաբերութիւնների իրավիճակը եւ կորոնավիրուսի պանդե-

միայի դինամիկան թոյլ տան: Այս
մասին «ՌԻԱ Նովոստի»-ին յայտնել է Ռուսաստանի Արտգործնախարարութեան աղբիւրը:
«ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում 3+2 ձեւաչափով հանդիպումը
կարող է տեղի ունենալ աշնան սկզբին,
եթէ թոյլ տան երկու պետութիւնների
միջեւ յարաբերութիւնների իրավիճակը եւ համաճարակի դինամի-

կան»,- ասել է աղբիւրը:
Միեւնոյն ժամանակ, նրա ասութեամբ՝ «ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում շփումները շարունակւում
են մշտական ռեժիմով, ամէն օր
համանախագահների միջեւ»:
«Այժմ հիմնական խնդիրն է
իրավիճակի մեղմացումը, որը բաւականին լարւած է մնում Ադրբեջանի
եւ Հայաստանի սահմանին, եւ ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի շրջանակներում դիւանագիտական լուծման որոնումների
ակտիւացումը,- ասել է Ռուսաստանի
արտգործնախարարութեան աղբիւրը:
Նա նշել է, որ հնարաւոր հանդիպման վայրը դեռ որոշւած չէ, այն
«կարող է տեղի ունենալ ցանկացած
վայրում»:

Արա Աբրահամեանը հայրենակիցներին
յորդորել է չմտածւած քայլեր
չձեռնարկել եւ համախմբւած լինել
«news.am» - Ռուսաստանի հայերի
միութեան (ՌՀՄ) նախագահ Արա
Աբրահամեանը հանդիպել է Մոսկւայի
հարաւ-արեւելքի եւ Մերձմոսկւայի
յարակից շրջանների (Լիւբերցի, Ռէուտովօ եւ այլն) հայ համայնքի հետ,
որտեղ վերջերս բախումներ էին
տեղի ունեցել ադրբեջանցիների հետ,
որոնք կազմակերպւել էին հայերի
վրայ յարձակւած խմբերի կողմից:

Հանդիպման վայրը «Սայեաթ Նովա» ռեստորանային համալիրն էր,
որի վրայ ուրբաթ օրը յարձակման
փորձ էր արւել մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից: Այս մասին
յայտնում են ՌՀՄ-ի մամուլի ծառայութիւնը։
Հանդիպմանը մասնակցել են
հայ համայնքի աւելի քան 250
(Շար. 7-րդ էջում)

Ալեքսանդր Խրամչիխին.

«Թուրքիան իր յայտարարութիւններով
փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել,
որ Հայաստանը վախենայ, իրավիճակը հայադրբեջանական սահմանում չլարւի»
«tert.am» - Որքանով ինձ յայտնի է՝
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համատեղ զօրավարժութիւնները տարեկան բնոյթ են գրում եւ նախապէս
ծրագրւած են լինում: «tert.am»-ի
հետ զրոյցում այսպէս ասաց ռուսաստանցի ռազմական փորձագէտ
Ալեքսանդր Խրամչիխինը՝ անդրադառնալով յուլիսի 26-ից օգոստոսի
10-ը իրականացւող Ադրբեջանի եւ

Թուրքիայի համատեղ զօրավարժութիւններին եւ պատասխանելով
դիտարկմանը, թէ արդեօք պատահականութիւն կարող է լինել, որ
դրանք անցկացւում են տաւուշեան
դէպքերից անմիջապէս յետոյ:
«Քանի որ դրանք ամենամեայ
բնոյթ են կրում՝ դժւարանում եմ ասել,
թէ արդեօք կապւած են սահմանային
(Շար. 7-րդ էջում)

Թուրքիան եւ Միացեալ Նահանգները
զօրավարժութիւններ են անցկացրել
Միջերկրական ծովում
«panorama.am» - Միջերկրական
ծովում անցկացւել են զօրավարժութիւններ, որոնք ներգրաււել են
Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի
Kemalreis ֆրեգատի եւ ամերիկեան
Eisenhower աւիակիրի մասնակցութեամբ: «ՌԻԱ Նովոստի»-ի փոխանցմամբ, նման տեղեկութիւն է տարածել
Թուրքիայի Պաշտպանութեան նախարարութիւնը:

«Յուլիսի 28-ին ռազմածովային
զօրավարժութիւններ են անցկացւել
Միջերկրական ծովի կենտրոնական
եւ արեւելեան հատւածում, Թուրքիայի
ռազմածովային
ուժերի
Kemalreis ֆրեգատի եւ ամերիկեան
Eisenhower աւիակիրի մասնակցութեամբ»,- «twitter»-ում գրել է
Թուրքիայի ռազմական գերատեսչութիւնը:

Մերկէլին յաջողւել է դադարեցնել յոյնթուրքական գազային հակամարտութիւնը
«yerkir.am» - Յունաստանը ողջունել է Թուրքիայի որոշումը՝ Միջերկըրական ծովի յունական կղզիների
տարածքում երկրաբանական ուսումնասիրութիւնները
դադարեցնելու մասին, ինչը վերջերս յանգեցրել էր երկու երկրների յարաբերութիւնների կտրուկ սրացման: Ինչպէս նշել են յուլիսի 28-ին, Յու-

նաստանի Պաշտպանութեան նախարարութեանը մօտ շրջանակները,
թուրքական ռազմանաւերի մեծ
մասը լքել են տարածաշրջանը Կրետէի հարաւում: Յունական ծովային
ուժերը նոյնպէս իրենց նաւատորմի
մի մասը դուրս են բերել ռազմակայաններ,- հաղորդում է «Deutsche Welle»-ն։
(Շար. 7-րդ էջում)

Արմէն Սարգսեան.

Թուրքիան միջազգային
յարաբերութիւններին
ոչ-յարիր բառապաշար
է օգտագործում
Հայաստանի նկատմամբ

«yerkir.am» - Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանն
յուլիսի 29-ին հիւրընկալել է Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Կիշան
Դան Դեւալին:
Նախագահ Սարգսեանը խնդրել է
իր երախտիքի խօսքերը փոխանցել
Հնդկաստանի նախագահ Ռամ Նաթ
Քովինդին եւ իր վաղեմի բարեկամ,
վարչապետ Նարենդրա Մոդիին՝
Հայաստանին ցուցաբերած աջակցութեան համար:
Հայաստանը
Հնդկաստանից
ձեռք է բերել հակավիրուսային
«Ռեմդեսիւիր» (Remdesivir) դեղամիջոցի խմբաքանակ: Դեղամիջոցը
ամենաարդիւնաւէտներից
մէկն է համարւում կորոնովիրուսի
դէմ պայքարում: «Ռեմդեսիւիր»-ի
որոշ քանակ հնդկական արտադըրողը՝ «Hetero labs» ընկերութիւնը,
նւիրաբերել է Հանրապետութեան
նախագահի աշխատակազմին:
Նախագահ Սարգսեանը վստահութիւն է յայտնել, որ դեղամիջոցը
օգտակար կը լինի համավարակի
դէմ պայքարում: «Բոլորս գիտենք,
որ Հնդկաստանը դեղագործական
արտադրանքի ամենամեծ արտադըրողներից է,- ասել է Հանրապետութեան նախագահը։ - Հայաստանն առաջիններից մէկն է, որ ձեռք
է բերել դեղամիջոցը, յոյս ունեմ, որ
արդիւնքները գոհացուցիչ կը լինեն
բոլորի համար: Մենք միասին կը
կարողանանք արդիւնաւէտ պայքարել կորոնավիրուսի դէմ»։
Արմէն Սարգսեանը շնորհակալութիւն է յայտնել նաեւ «Hetero
labs» ընկերութեանը՝ նախագահի
աշխատակազմին դեղամիջոցի խմբաքանակ նւիրելու համար եւ նշել.
«Մենք այն կը տրամադրենք Առողջապահութեան
նախարարութեանը՝ աջակցելու մեր հայրենակիցներին, որոնք առնչւել են կորոնավիրուսի հետեւանքով առաջացած դժւարութիւններին, յատկապէս մեր երկրի սահմանային
տարածքների բնակիչներին, քանի
որ նրանք այս օրերին լրացուցիչ
դժւարութիւններ ունեն՝ հարեւան
երկրի հրահրած ագրեսիայի պատճառով»:
Դեսպան Կիշան Դան Դեւալը
հնդկական ընկերութեան անունից
յոյս է յայտնել, որ աջակցութիւնը
օգտակար կը լինի Հայաստանի
համար։ «Յոյս ունենք, որ այս
դեղամիջոցը կօգնի կորոնավիրուսի
աճի կորը կտրուկ իջեցնելուն։
Յուսով ենք նաեւ, որ այն կօգնի
Հայաստանի ժողովրդին՝ վերադառնալու բնականոն կեանքի»,- ասել է
դեսպանը։
Հանդիպման ընթացքում Հանրապետութեան նախագահն անդրա-

դարձել է նաեւ վերջին շրջանի
հայ-ադրբեջանական
սահմանի
Տաւուշի
հատւածում
Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական
գործողութիւններին եւ լարւածութեանը: «Այս ընթացքում, երբ մենք
ու ողջ աշխարհը պայքարում ենք
մէկ ընդհանուր թշնամու՝ կորոնավիրուսի համավարակի դէմ, եւ
չնայած այն հանգամանքին, որ
գրեթէ ողջ աշխարհում հակամարտութիւնները դադարեցւել են,
մեր հարեւան երկիրը՝ Ադրբեջանը,
փորձեց օգտւել իրավիճակից՝ այս՝
բացասական իմաստով «հնարաւորութեան պատուհանը» օգտագործելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ագրեսիա հրահրելու համար»,- ասել է նախագահ Արմէն
Սարգսեանը: Նա նշել է, որ, որպէս
Հանրապետութեան
նախագահ,
հպարտ է, որ մեր զինւած ուժերը
վերստին իրենց հայրենիքը պաշտպանելու լիակատար ուժ եւ կարողութիւն դրսեւորեցին:
Նախագահ Սարգսեանը միաժամանակ նշել է, որ որոշակի
մտահոգութիւններ ունի, եւ դրանցից մէկը վերաբերում է մեր արեւմըտեան հարեւանի՝ Թուրքիայի
բաւականին ագրեսիւ հռետորաբանութեանը: «Թուրքիան միջազգային յարաբերութիւններին ոչ-յարիր բառապաշար է օգտագործում
Հայաստանի նկատմամբ, եւ սա
արւում է առանց որեւէ պատճառի,- նշել է նախագահ Արմէն
Սարգսեանը: - Դա այն երկիրն է,
որտեղ 105 տարի առաջ ցեղասպանութիւն է իրականացւել
մեր ժողովրդի նկատմամբ»:
Հանրապետութեան նախագահի
միւս մտահոգութիւնը վերաբերել
է նրան, որ Ադրբեջանը փորձում է
տպաւորութիւն ստեղծել, թէ իբր
Հայաստանը վտանգ է ներկայացնում Ադրբեջանի տարածքով
անցնող միջազգային ենթակառուցւածքների համար: «Սա բացարձակ
անհեթեթութիւն է»,- նշել է նախագահ Սարգսեանը:
Հանրապետութեան նախագահի
յաջորդ մտահոգութիւնը վերաբերել
է Ադրբեջանի կառավարութիւնից
հնչող պաշտօնական յայտարարութիւններին, թէ Ադրբեջանը
կարող է հարւածել Մեծամօրի ատոմակայանին: «Ես ինքս ֆիզիկոս եմ
ու շատ լաւ պատկերացնում եմ այն
իրական հետեւանքները, որ կարող
են լինել, եթէ յանկարծ նմանատիպ
գործողութիւն կատարւի,- ասել է
նախագահ Արմէն Սարգսեանը: Այդ դէպքում մենք ունենալու ենք
կովկասեան Չեռնոբիլ, որից ո՛չ
միայն Հայաստանն է տուժելու,
այլեւ բոլորը, ողջ տարածաշրջանը»:
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Համբերութեան
բաժակը

12 յուլիսին ու յաջորդ օրերուն,
ադրբեջանական բանակը, Հայաստանի Տաւուշ քաղաքի սահմանային
գօտիէն ներս թափանցումի փորձ
կատարելով, նոր տարածք մը տւաւ
հայ-ադրբեջանական հակամարտութեան, որ մինչ այդ, առաւելաբար կը տարւէր Արցախի ճակատներուն վրայ: Չենք մոռցած
ուղղակի Հայաստանի վրայ անցեալի յարձակումներն ու ռմբակոծումները, սակայն Տաւուշի ուղղութեամբ գործողութիւնը բացայայտօրէն տարբեր էր նախընթացներէն,
ինչպէս որ 2016-ի Ապրիլեան պատերազմը տարբեր էր իր նախընթացներէն (որոնք յաջորդած էին
Շուշիի եւ արցախեան այլ շրջաններու ազատագրումին ու անոր
հետեւած՝ զինադուլի համաձայնութեան):
Քանի մը օր ետք, աշխարհին
համար արեւու լոյսին չափ յստակ
դարձաւ, որ ադրբեջանական բանակն էր նախայարձակը, գործադըրութեան դնելով Ալիեւի ու
գործակիցներուն ռազմատենչ սպառնալիքները, որոնք անվերապահ
քաջալերանք գտած են ու կը
գտնեն համաթուրանական հին
ծրագիրները վերականգնելու ձգտող
Թուրքիոյ կողմէ: Ու տարօրինակ չէր, որ ուղղակի եւ անուղղակի դատապարտանքի արտայայտութիւնները ուղղւեցան Ադրբեջանին, որքան ալ որ ոմանք փորձեցին «հաւասարակշռութիւն» պահել եւ հակադիր կողմերը հրաւիրեցին ինքնազսպումի, ռազմական գործողութեանց դադրեցումին:
***
Ռազմաճակատին ընդհանուր
հանդարտեցումէն
ետք
(չենք

մոռնար օր աւուր կրկնւող կրակոցները, հրթիռարձակումները եւ
թափանցումի
նոր
փորձերը),
Ադրբեջան տարբեր տարածք տւաւ
հակամարտութեան: Ո՛չ ոք թող
մատին յետին պահւըտի, չտեսնելու
համար, որ աշխարհի տարբեր
երկիրներու մէջ, հայ անհատներու, հաստատութեանց ու դիւանագիտական
ներկայացուցչութեանց դէմ խուլիգանական արարքները, ոճրային յարձակումները
հրահրւած են, կազմակերպւած ու
հովանաւորւած՝ Բաքւի աւազակախումբին կողմէ, մի՛շտ զօրակցութեամբ եւ օժանդակութեամբ «սուլթան» Էրդողանի Թուրքիոյ:
Ճակատին վրայ, ադրբեջանցիներու յարձակումներուն խորտակումը բացայայտ է: Հայկական
բանակին աներեր կեցւածքն ու
զոհաբերութիւնը կը վայելէ համայն
հայութեան զօրակցութիւնը: Ադրբեջանն անգամ մը եւս զգաց, որ
հայը աննահանջ կանգնած է իր
հողին ու իրաւունքներուն պաշտպանութեան դիրքերուն վրայ, նաեւ՝
բանակին թիկունքը ամուր է, սկսելով
նոյնինքն
Հայաստան-Արցախէն,
մինչեւ սփիւռքեան մօտակայ եւ
հեռաւոր բերդերը: Այս բոլորը,
աշխարհի այս կամ այն ծագէն
հնչած հրաւէրներուն հետ, զգաստութեան ամէնէն գործնական կոչն
են ադրբեջանցիներուն եւ անոր
կողքին կանգնողներուն:
***
Հայ պտղավաճառներու դէմ
ոտնձգութեամբ սկսած, անհատներու վրայ յարձակումներով շարունակւած եւ հայկական դպրոցի
մը ու կենտրոնի մը վրայ խուլիգանական արարքներով նոր ծա-

ւալ ստացած ադրբեջանական յելուզակութիւնները, վատոգի արարքները նախ եւ առաջ կը կարօտին
տարբեր երկիրներու պատկան
մարմիններուն, ապահովութեան
սպասարկութեանց ազդու միջամըտութեան: Ռուսիոյ մէջ ձերբակալւած են քանի մը տասնեակ յանցագործներ, որոնց դէմ պէտք է
կիրարկւին օրէնքին թելադրած
խստագոյն պատիժները, որպէսզի
աւազակաբարոյ խուլիգաններ չհամարձակին կրկնել թրքաբարոյ
արարքներ: Նոյնը՝ Միացեալ Նահանգներու, Գերմանիոյ եւ այն երկիրներուն մէջ, ուր թուրք-ադրբեջանական «գորշ գայլեր»-ը կը փորձեն կամ պիտի համարձակին ցոյց
տալ իրենց ժանիքները:
Հայկական կողմը եղաւ ու կը
մնայ օրինապահ: Պաշտօնական հեղինակութիւններ կոչ կուղղեն չիյնալու թուրք-ադրբեջանական սադրանքներուն մէջ, իրաւապահ մարմիններուն վստահիլ ոճրագործներուն եւ յելուզակներուն հետապընդումը, անոնց դէմ պատիժներու
տնօրինումը:
***
Այս բոլորը՝ շատ բարի: Սակայն
ինչպէս որ Հայաստանի ու Արցախի
սահմանն ու հողը պաշտպանողին
համբերութիւնը սահման ունի,
նոյնպէս ալ աշխարհատարած հայութեան համբերութիւնը ունի սահման: Թուրք-ադրբեջանական հակահայ արարքները աննախընթաց
չեն. մասնաւորաբար Ապրիլ 24-ի
օրերուն, աշխարհի տարբեր քաղաքներու մէջ, հայկական յուշակոթողներ ու հաստատութիւններ
թրքաբարոյ յարձակումներու, պղծումի
ենթակայ դարձած են, յանցագործները մեծ մասամբ մնացած են
«անգտանելի» եւ անպատիժ: Այս
հանգրւանին, յարձակողականը տարբեր տրամաբանութեամբ կազմակերպւած է ու տարբեր մարտահըրաւէրի դիմաց կը դնէ հայուն համբերութիւնն ու հանդուրժողութիւնը:

...Մեր ձեռքին ունինք ազգային,
հայրենասիրական եւ յեղափոխական երգերու երգարան մը, որ կը
բովանդակէ շուրջ 200 երգ: Ծանօթ է,
որ մեր այս երգերը ընդհանրապէս
հերոսներու, պատմական դէպքերու, ճակատամարտերու եւ հերոսպատումներ տեսած վայրերու
ներբողականներն են, յաճախ նաեւ
զոհաբերութեան եւ ինքնավստահութեան պատկերումներ: Խանասորի արշաւանքին (որուն տարեդարձը կը նշենք այս օրերուն)
նւիրւած երգերն, իսկ յարիր են
հայու ասպետական նկարագիրին:
Երգերու շարքին, կայ «Կտրիճին
ձայնը» խորագրեալ երգ մը, որ
իւրայատուկ է, անոր նմանը չկայ
(կը կարծենք): Երգին չորրորդ տունը
շատ ուշագրաւ է եւ չի կարօտիր
երկար մեկնաբանութեան: Ահա թէ
ինչ կըսւի հոն.
«Աչքերի դէմ աչքեր հանենք,
Ատամի տեղ՝ ատամներ,
Մեր մէկ հաւը գողացողին
Ամբողջ տո՛ւնը թալանենք»:

Այս մէջբերումը չենք կատարեր
իբրեւ բրտութեան դիմելու մարտակոչ, այլ յիշեցնելու՝ որ այս
երգը թուրքին ոճրային արարքներու նախընթացներէն ծնած է
եւ թէ՝ սահման ունի համբերութեան բաժակը անգա՛մ ամենէն
խաղաղասէրին ու հանդուրժողին,
որմէ ո՛չ ոք կրնայ խլել ինքնապաշտպանութեան եւ արդար
հատուցում պահանջելու իրաւունքը:
Ս. ՄԱՀՍԷՐԵՃԵԱՆ
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ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի
Կենտրոնական կոմիտէի
Յայտարարութիւնը
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանը
խստօրէն կը դատապարտէ Ադրբեջանի
յարձակումները Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութիւններուն դէմ,
ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ զօրակցութիւնը
Ադրբեջանին, եւ Հայաստանի դէմ ուժ
գործադրելու անոր արդարացումները,
որոնց արձագանգն էր Էրդողանի ազդարարութիւնը, որ Թուրքիա պիտի
«աւարտէ այն, ինչը նախնիները սկսած
էին» Հայոց Ցեղասպանութեան գործադըրումով:
Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի կողմէ
շարունակւող ատելութեան այս քաջալերումով է, որ բռնութիւնները ծայր
առին Հայաստանի սահմանին վրայ,
երբ ադրբեջանական զինեալ ուժերը
յարձակում գործեցին հայկական քաղաքացիական թիրախներու եւ բանակային
դիրքերու վրայ, Տաւուշի շրջանին մէջ,
խախտելով Հայաստանի տարածքային
ինքնիշխանութիւնը:
Մարդկային իրաւունքի բիրտ անտեսումի ադրբեջանական այս վարքագիծը շուտով տարածւեցաւ աշխարհի
զանազան քաղաքներ, ինչպէս՝ Մոսկւա,
Կիեւ, Բեռլին եւ Լոնդոն, ուր ադրբեջանցի
խուժաններ յարձակեցան անմեղ հայերու վրայ, այրեցին եւ կողոպտեցին
հայկական գործատուներ Ռուսիոյ եւ
Ուկրանիոյ մէջ, կրակի տւին Հայաստանի
դեսպանատան պատկանող ինքնաշարժ
մը Գերմանիոյ մէջ, ինչպէս նաեւ
յարձակեցան հայ ցուցարարներու վրայ,
ինչպէս էր պարագան անցեալ շաբաթ,
Լոս Անջելէսի մէջ Հայ Երիտասարդաց
Դաշնակցութեան
կազմակերպած
ցոյցին:
Հիմնականօրէն, Ադրբեջանի եւ Թուրքիոյ հակահայ պետական քաղաքականութիւնը դուրս յորդած է տարածաշրջանէն եւ գործի դրւած՝ մոլեռանդներու կողմէ, որոնք անցեալ շաբաթ
վանտալութեան ենթարկեցին Սան
Ֆրանցիսկոյի «Գռուզեան-ԶագարեանՎասպուրական» վարժարանը եւ Հայ
կենտրոնը՝ պատերուն վրայ գրելով ցեղապաշտական գռեհիկ խօսքեր եւ ազդարարութիւններ:
Մենք չենք սարսափիր, ոչ ալ պիտի

վախնանք թուրք-ադրբեջանական համագործակցութեամբ ի գործ դրւած բռնութեան եւ յարձակումի այս արարքներէն,
որոնք կը կատարւին Սփիւռքի հայկական համայնքներուն դէմ: Կը շարունակենք զօրավիգ կանգնիլ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութիւններուն զինւորական ուժերուն: Կը
մնանք ճշմարտութեան եւ արդարութեան կողքին, եւ պիտի շարունակենք
մեր հաստատակամ յանձնառութիւնը՝
Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգութեան, ինչպէս նաեւ Արցախի՝ միջազգային ճանաչման հետապնդման նկատմամբ:
Մեր համայնքին հանդէպ գործադրւած այս բռնարարքներուն եւ
ատելութեան յանցագործութիւններուն
լոյսին տակ, կոչ կընենք իշխանութիւններուն, որ ապահովական յաւելեալ
քայլեր առնեն՝ երաշխաւորելու համար
ծագումով հայ ամերիկացի խաղաղասէր
քաղաքացիներու
ապահովութիւնը
Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներուն
տարածքին, ինչպէս նաեւ կը յորդորենք
պատկան
իշխանութիւնները՝
հետապնդելու եւ դատելու բոլոր անոնք,
որոնք գործադրեցին քստմնելի այս
արարքները:
Մեր համայնքին կը յանձնարարենք
ըլլալ աչալուրջ, սակայն հաստատակամ՝
հայ ազգին նկատմամբ արդարութեան
ձեռքբերման, այստեղ թէ արտասահմանի
մէջ, ըլլալ գործօն եւ սատարել Հայ Դատի
յանձնախումբի նախաձեռնութիւններուն
եւ նեցուկ կանգնիլ Հայ Երիտասարդաց
Դաշնակցութեան «Մեր Զինւորներուն
հետ» ծրագիրին՝ օժանդակելու համար
սահմանին կանգնած մեր զինւորներուն
եւ մեր նահատակ հերոսներու ընտանիքներուն:
«asbarez.com»

«Այն, ինչ կար Էրդողանի
ենթագիտակցութեան մէջ, շփոթմունքի
արդիւնքում արտաբերեց»
Թուրքագէտը՝ Էրդողանի «Նախիջեւանը
բռնազաւթւած է» յայտարարութեան մասին
«168.am» - Յուլիսի 17-ին Թուրքիայի
նախագահ Ռեջեբ Էրդողանն անդրադարձել էր հայ-ադրբեջանական սահմանում Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիային՝ նշելով, որ Հայաստանը զաւթիչ է.
«Գիտէք, որ Հայաստանի զաւթողականութիւնը տարիների, տասնեակ
տարիների պատմութիւն ունի: Նախիջեւանը բռնազաւթւած է, եւ Մինսկի
եռեակը, արդէն 25-30 տարի է՝ այս
հարցը թողել է չլուծւած, չի կարողացել լուծել: Իհարկէ, պարզ էր, որ
հանգամանքները հէնց նման զարգացում են ունենալու:
Այս ընթացքում ես խօսում եմ
պարոն Ալիեւի հետ, եւ երէկ Ադրբեջանից մի պատւիրակութիւն էին ուղարկել: Պատւիրակութիւնը եւ մեր
Պաշտպանութեան նախարարն ու
հրամանատարները համապարփակ
քննարկումներ են արել: Ես էլ իրենց
հետ հեռախօսազրոյց եմ ունեցել: Ինչպէս եղել է Կովկասի պայքարում,
այսօր էլ Ադրբեջանի եւ մեր ադրբեջանցի եղբայրների կողքին ենք եւ
շարունակելու ենք նրանց կողքին
լինել»:
Եղան տարբեր կարծիքներ, որ հաւանաբար Էրդողանն Արցախ շփոթել
է Նախիջեւանի հետ, այդ պատճառով էլ
ասել է, թէ Նախիջեւանը զաւթւած է:
Արդեօք Էրդողանն իսկապէս Արցախը
շփոթե՞լ էր Նախիջեւանի հետ, թէ՞

այստեղ այլ ենթատեքստ կայ:
«168.am»-ի հետ զրոյցում ԵՊՀ
արեւելագիտութեան ֆակուլտետի դեկան, թուրքագէտ Ռուբէն Մելքոնեանն
անդրադառնալով այս հարցին՝ նկատեց՝ թուրքական մի ասացւածք կայ,
երբ նմանատիպ շփոթմունքների ժամանակ ասում են՝ Ալլահը նրան խօսեցրեց. «Այսինքն՝ այն, ինչ կար նրա
մտքում, ենթագիտակցութեան մէջ, շփոթմունքի արդիւնքում արտաբերեց:
Կարծում եմ՝ թուրքական վերնախաւի ենթագիտակցութեան մէջ ամենակարեւոր կէտը, որտեղ հնարաւոր
է նաեւ սադրանք իրականացնել եւ
հնարաւոր է այդ սադրանքի վրայ ինչոր հետագայ քայլեր կառուցել՝ հէնց
Նախիջեւանն է: Էրդողանի շփոթմունքը գուցէ մի ցուցիչ է, որ քաղաքական վերնախաւի տարատեսակ ընկալումների մէջ Նախիջեւանն ունի առանձնայատուկ նշանակութիւն: Իսկ Նախիջեւանի պարագան՝ ե՛ւ իրաւական
կարգավիճակը, ե՛ւ ստրատեգիական
դիրքը յղի է շատ լուրջ հետեւանքներով,
որտեղ, ինչպէս ասացի՝ Թուրքիան
կարող է ներթափանցել՝ որպէս ակտիւ
խաղացող»,- նշեց Ռուբէն Մելքոնեանը:
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Յուլիսի 25-ին ըստ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տօնացոյցի, Հայաստանի առաջին լուսաւորիչներից՝ Սուրբ Թադէոս Առաքեալի եւ նրա նահատակակից,
Սուրբ Սանդուխտ կոյսի յիշատակութեան օրն էր։ Այդ իսկ առիթով,
կիրակի, յուլիս 26-ի առաւօտեան,
թեմիս Սուրբ Սարգիս մայր եկեղեցում, նախագահութեամբ՝ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանի եւ ձեռամբ՝
Տ. Արիստակէս քհնյ. Շահմիրեանի
մատուցւեց սուրբ եւ անմահ պատարագ, որը անցկացւեց դռնփակ՝
առանց հաւատացեալների մասնակցութեան։
Սրբազան Հայրը յընթացս քարոզի, անդրադառնալով տօնի խորհըրդին, յիշեց, թէ ինչպէս Յիսուսը
իր մօտ է կանչում առաքեալներին
եւ պարտականութիւն է տալիս,
աշխարհի բոլոր կողմերը գնալով,
քարոզեն Աստծու խօսքը, բժշկեն
հիւանդներին եւ տարածեն Աստ-

ծու արքայութիւնը։ Սրբազան Հայրը ապա յաւելեց. «Սուրբ Թադէոս
Առաքեալը լինելով տասներկուսից
մէկը, իր կոչումից սկսեալ մինչեւ
Տիրոջ համբարձումը, հաւատարիմ
մնալով իր առաքելութեանը, մեկնեց իրեն վիճակւած երկիրը, Տիրոջ խոստման համաձայն, Եդէսիայում բժշկեց եւ մկրտեց Աբգար թագաւորին ու երկրում իր
միւս առաքելակից եղբօր՝ Սուրբ
Բարթուղիմէոս առաքեալի հետ
միասին հաստատեց Հայ Առաքե
լական Սուրբ Եկեղեցու հիմքերը,
որից յետոյ Արտազ գաւառում,
դարձի է բերում արքայադստեր
Սանդուխտ կոյսին եւ բազում
մարդկանց, այդ իսկ պատճառով
մեր Եկեղեցին կոչւում է, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի։
Սրբազան Հայրը հաւատացեալների ուշադրութիւնը առաքելականութեան կոչումին սեւեռելով,
ասաց. «Առաքեալներ նրանք են,

Նուբար Աֆէեանի
«Moderna» ընկերութիւնը
նշել է կորոնավիրուսի
դէմ պատւաստանիւթի
հնարաւոր գինը

որոնք հաւատարիմ իրենց կոչումին, աշխարհային հոգսերը արհամարելով գնում եւ տարածում են
Աստծու խօսքը, բժշկում հիւանդներին եւ մխիթարում են սրտաբեկներին եւ իրենց քարոզութեամբ վկաները լինեն Յիսուս
Քրիստոսի։ Առաքեալ են նրանք,
որոնք գիտակցօրէն Քրիստոսից
ստացած պատգամը կեանքի են
վերածում եւ ժողովրդին են մատուցում։
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը
ապա անդրադառձաւ Սուրբ Սանդուխտ կոյսի անվրդով հաւատքին
ու նահատուկութեան։ Անձ, որ իր
արեամբ ոռոգեց հայոց աշխարհում
Աստծու խօսքի սերմերը։ Ապա դառնալով Թադէոս Առաքեալի գործունէութեան՝ յիշեց նաեւ նրա արիաբար նահատակութիւնը։
Սրբազան Հայրը նահատակութեան խորհրդին անդրադառնալով յաւելեց. «Նահատակութիւնը
նւիրական այն խորհուրդն է, որով
նահատակեալը իր կեանքը իբրեւ
անուշահոտ զոհ եւ խունկ մատուցում է Աստծուն, եւ այդպիսով
Աստծուց ստացած կեանքը Նրան է
ընծայաբերում»։
Հայ ժողովուրդը դարերի ընթացքում, Հայ Եկեղեցու Սուրբ հայրերի Քրիստոսաբոյր ուսուցումներով դիմագրաւել է կեանքի դըժւարութիւններին։
Ի վերջոյ Սրբազան Հայրը անդրադառնալով Սուրբ Եկեղեցու կարեւորութեան, կրկին անգամ հաստատեց, որ Եկեղեցին այն վայրն
է, ուր հայ ժողովուրդը իր հայրերի
հաւատքին հաղորդակից լինելով,
կարող է նորոգել իր հաւատքը եւ
վերահաստատել իր ուխտը իր
Աստծու հետ։
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

«panorama.am» - Ամերիկեան
«Moderna» կենսատեխնոլոգիական
ընկերութիւնը մտադիր է կորոնավիրուսային պատւաստանիւթի գինը սահմանել 50-60 դոլար, ինչը
կազմում է իւրաքանչիւր դոզայի
համար շուրջ 25-30 դոլար: Այս
մասին «Tass»-ի փոխանցմամբ, նախօրէին գրել է «Financial Times»
(FT) գործակալութիւնը՝ վկայակոչելով ընկերութեան հետ բանակցող աղբիւրներին։
Ըստ թերթի, նման գինը նախատեսւում է Միացեալ Նահանգների
եւ եկամտի բարձր մակարդակ ունեցող այլ երկրների համար:
Միեւնոյն ժամանակ, կորոնավիրուսի դէմ պատւաստանիւթի մշակման գործընթացում ներգրաււած

Սեդա Մեսրոպեանի
անթառամ
յիշատակին
Սեդա Մեսրոպեանի մահով կորցրինք հաւատաւոր մի հայուհու
«Ասում ենք, «մահը». ասում ու չենք հաւատում.
«Ո՛չ, մահը կա՛յ», ասում ու չենք հաւատում.
(«Կայ, բայց ոչ ինձ, այլ քեզ համար կամ նրա»).
«Ինձ էլ կը գայ». ասում… ու չենք հաւատում…
ՍԻԼՒԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

Մահը կեանքի մեծագոյն առեղծւածն ու մարդկութեան վերջին թըշնամին է, որքան փորձենք ժխտել
նրա գոյութիւնը՝ այնուամենայնիւ
այն միջոց է, որով մարդը, որպէս
հայրենադարձ, իր վերջնական հայրենիքն է գնալու:
Ինձ համար աննկարագրելի ցաւ
էր, երբ լսեցի մեր ընտանիքի սիրելի ազգական-համեստ ընտանիքի
մայր Սեդայի վաղաժամ մահւան
մասին:
Քառասուն օրեր առաջ նա հրաժեշտ տւեց կեանքին՝ թողնելով յիշատակներ՝ օրինակելի մի հայ անհատի եւ մի մօր արժանիքներով:
Այսօր նա մեր յիշողութեան մէջ
կանգնում է բարի, ուրախ եւ ժպտադէմ, մնայուն ժպիտով, հայ մօր ամրակուռ հաւատքով, որը մնաց միշտ
հեզ ու բարի:
Նախկին իրաքահայ, իրաքահայութեանը յայտնի եւ երեւանցիների մօտ յարգւած եւ սիրւած մի դէմք
է սիրելի Սեդա Ղարիբեան-Մեսրոպեանը, ով մեզնից առյաւէտ մեկնեց լուռ, առանց աղմուկի, ճիշտ այնպէս, ինչպէս ապրեց անաղմուկ:
Անդամ էր Երեւանի Հայ օգնութեան
միութեան:
Սեդա Մեսրոպեանը ծնւել է
Բաղդադում (Իրաք)՝ 7 յուլիսի 1939
թ.-ին: Նախակրթութիւնը ստացել
է Բաղդադի հայոց դպրոցներում,
ապա 1963 թ.-ին աւարտել է Բաղդադի Պետական համալսարանի
օտար լեզուների հիմնարկը: Երկար տարիներ կարեւոր պաշտօններ է ստանձնել Բաղդադի ՄԱԿ-ի
գրասենեակներից մէկում:
2000-ին ընտանեօք հաստատւել էր Հայաստանում՝ Երեւան,
կեանքի ընկեր ունենալով վասպուրականցի Դաշնակցական Վահագն Մեսրոպեանին, որը բազում
երկար տարիների ազգային-եկեղեցական մարմիններին ու մշակոյթին ծառայած եւ նախկին ատենապետը՝ Իրաքի ազգային Կենտ-

րոնական վարչութեան: Գարեգին
Բ ամենայն հայոց կաթողիկոսը
մտաւորական Վահագն Մեսրոպեանին շնորհել էր Ս. Ներսէս Շնորհալի շքանշանը:
Եւ այս համեստ ընտանիքի
երկու սիրասուն զաւակներն են՝
Անի Մեսրոպեան-Թիւֆենգճեանը՝
Փաթիլ զաւակով եւ Րաֆֆի Մեսրոպեանը՝ Անդրէ զաւակով:
Սեդայի եղբայր՝ Ժիրայր Ղարիբեանը ծնւել է Իրաք-Բաղդադ
1939-ին, նախակրթութիւնը ստացել
Բաղդադի հայոց դպրոցում, որը
60-ականներին չորս տարի ուսումը շարունակեց Լոնդոնում, վերադարձաւ Իրան-Թեհրան, 10 տարիներ ապրեց, ամուսնացաւ ու խըմբագրեց Թեհրանի «Ալիք- պատանեկան» միութենական շաբաթաթերթը: 1975 թ.-ին տեղափոխւեց
ԱՄՆ-Բոստոն քաղաքը: 1980 թ.-ին
Դաշնակցական մտաւորական Ժիրայր Ղարիբեանը հիմնեց Բոստոնի հայկական ռադիոժամը, որը
մինչեւ այսօր գոյութիւն ունի: Մահացաւ 1991 թ.-ին 52 տարեկան
հասակին:

այլ ընկերութիւններ պլանաւորում
են աւելի էժան վաճառել իրենց
դեղերը:
Այսպիսով, ամերիկեան Pfizer-ը
եւ գերմանական BioNTtech-ը, որոնք
անցած շաբաթ համաձայնութիւն են
տւել ԱՄՆ կառավարութեանը մօտ
100 միլիոն դոզա մատակարարելու
վերաբերեալ, իրենց պատւաստանիւթերը գնահատել են իւրաքանչիւր դոզան 19,5 դոլար, իսկ բրիտանա-շւեդական AstraZeneca-ն՝ 3-4 դոլար,- յայտնում է «FT»- ն:
Թերթի աղբիւրներից մէկը նշել
է, որ «Moderna»-ի հայցւող գինը
«լուրջ դժւարութիւններ է առաջացնում բանակցութիւններում՝ հաշւի
առնելով այն փաստը, որ միւս արտադրողները խոստացել են զգալի-

օրէն ցածր գներ»: Ինչպէս նշւում է
հրապարակման մէջ, այս առումով 5060 ԱՄՆ դոլարի նպատակային գինը
հաւանաբար վերջնական չի լինի:

Շատ սիրելի Սեդա ջան, որպէս
սրտի խօսք՝ այս տողերը թող լինեն
խունկ ու մոմ քո յոգնած մարմնին
եւ մեր խորազգաց ցաւակցութիւնները քո կեանքի ընկերոջ՝ սիրելի
Վահագնին, զաւակներին, թոռներին
եւ հարազատներին:
Սեդա ջան, դեռ շուտ էր մեկնումդ, սակայն Աստծոյ կամքը սա
էր:
Թո’ղ Մայր Հայրենիքի հողը
թեթեւ գայ վրադ:
Աստւած հոգիդ լուսաւորի, հանգիստ ննջի, յիշատակդ անթառամ,
անմոռանալի Սեդա ջան:
ՀԱՄՕ ՎԱՆԵՑԻ
Գերմանիա, յուլիս 2020 թ.

Երկուշաբթի օրը «Moderna»-ն
յայտարարեց նոր տիպի կորոնավիրուսների դէմ փորձարարական
պատւաստանիւթի կլինիկական
փորձարկումների երրորդ փուլին
անցնելու մասին: Դրան կը մասնակցի շուրջ 30 հազար կամաւոր:
Ինչպէս ընդգծել է «Ասոշիէյտըդ
պրես» գործակալութիւնը, սա աշխարհում
կորոնավիրուսային
պատւաստանիւթերի ամենամեծ
թեստն է` կամաւորների քանակի
առումով:

ՅԻՇԱՏԱԿ

Սուրբ Թադէոս Առաքեալի եւ
Սուրբ Սանդուխտ կոյսի
ոգեկոչման տօնակատարութիւն՝
Թեհրանի Սուրբ Սարգիս
մայր եկեղեցում
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Ի՞նչ գաղափար կար
Կասկադի կառուցման
հիմքում,
եւ այն ինչպէ՞ս
կեանքի կոչւեց
«168.am» - Տարիների ընթացքում
փոխելով իր դիմագիծն ու բնաւորութիւնը, այնուամենայնիւ Երեւանը դեռ շարունակում է պահպանել իր պատմական-իւրայատուկ տեսքի մի փոքր կոլորիտային մասնիկը: Այդ կոլորիտի պահպանման հիմքում Թամանեանի
կատարած աշխատանքն է, որը
բացառիկ է, անգին ու թանկ: Սակայն
տարիների ու տասնամեակների
ընթացքում մեծ ճարտարապետի
աշխատանքը դանդաղ, բայց հաստատուն տեմպերով վերացւում է:
Սակայն մնայուն ու գեղեցիկ արժէքները դեռ շարունակում են պահպանել իրենց շունչը: Երեւանի բացառիկ ու սիրւած վայրերից է Կասկադը:
Համալիրի ճարտարապետական նախահեղինակ Թամանեանը
Կասկադի գոյութեամբ ցանկանում
էր միմեանց կապել, միահիւսել քաղաքի հիւսիսային վայրերն ու
կենտրոնական հատւածները: Այդկերպ մեկ վայրում միմեանց էին
միահիւսւելու բնութիւնը, մշակոյթն
ու արւեստը: Նախագիծը մոռացւեց
ինչ-ինչ պատճառներով, սակայն
այն 1970-ականներին իրագործւեց
ճարտարապետ Ջիմ Թորոսեանի
կողմից:
Այս անգամ պատւէրը եկել էր
Մոսկւայից: Կասկադը կառուցւելու էր՝ որպէս Հոկտեմբերեան յեղափոխութեան եւ ԽՍՀՄ ժողովուրդների բարեկամութեան յուշահամալիր, որը պէտք է մարմնաւորեր Հայաստանի արւեստը,
հայ ժողովրդի վերածնունդը եւ
նրա բարեկամութիւնը միութեան
միւս ժողովուրդների հետ: Թէեւ
Կասկադի 1970-ականների հիմքում Սովետական գաղափարախօսութիւնն էր, սակայն Հայաստանի մի շարք մտաւորականներ ու
քաղաքական գործիչներ գիտէին,
որ այնտեղ լինելու է հայկական
մշակութային կենտրոն: Այդկերպ
այն կառչած էր մնալու Թամանեանի գաղափարին, սակայն իր մէջ
ներառելու էր նաեւ ժամանակի
կնիքն ու գաղափարները: Կար գաղափար, որպէսզի Կասկադը դառնայ ազգային արւեստի կենտրոն:
Կասկադի շրջակայ շէնքերի առաջին յարկերը լինելու էին ցուցասրահներ, սրճարաններ, արհեստանոցներ եւ արւեստի փոքր յուշանւէրների համար նախատեսւած
վաճառքի կենտրոններ: Արւեստանոցներում պէտք է ընդունւէին
պատւէրներ, եւ այդկերպ Կասկադը նպաստելու էր, որպէսզի զարգանայ արւեստը, ու արւեստագէտներն իրենց աշխատանքները վաճառելու խնդիր չունենային: Սակայն թիրախում լինելու էր բարձր
ու ազգային արւեստը:
Կասկադում պէտք է տեղադըրւէին նաեւ լաւագոյն քանդակագործների աշխատանքները: Այդկերպ փորձ էր արւում ստեղծել
մայրաքաղաքում մի կենտրոն, որը

կը դառնար արւեստասէր հանրութեան սիրելի վայրերից մէկը: Կասկադի՝ որպէս գաղափարական կառոյցի հիմքում կանգնած էր Կարէն
Դեմիրճեանը, ով Կասկադի կառուցման գործում ունեցաւ իր հերթական մեծ ներդրումը: Ոմանք
Կասկադը սկսեցին համարել մեծ
ճոխութիւն Երեւանի համար, սակայն, երբ կարդում ենք Կարէն
Դեմիրճեանի կնոջ՝ Ռիմա Դեմիրճեանի յուշերը, յստակ տեսնում
ենք, որ դա ամենեւին էլ ճոխութիւն չէր արւեստասէր Երեւանի
համար. «Երբ յատուկ գնում ես տեսնելու ճարտարապետական յուշարձանները, որոնք կառուցւել են
ցարերի օրօք՝ Ձմեռային պալատ,
Պետերհոֆ եւ այլ կառոյցներ,
շքեղութիւն չեն համարում: Իսկ
Հայաստանի համար Կասկադը
շքեղութի՞ւն է: Միթէ մենք չպէտք
է մեր սերունդներին թողնե՞նք
մի գեղեցիկ, մնայուն բան: Էլ
չեմ խօսում Կասկադի կարեւոր
գործնական նշանակութեան մասին, որ «Յաղթանակ» զբօսայգին
եւ շրջակայ գօտին ամենակարճ
ճանապարհով կապում է մայրաքաղաքի կենտրոնի հետ… Չէ՞
որ Ֆլորենցիան աշխարհին յայտնի է ոչ միայն՝ որպէս Վերածնընդի օրրան, այլ նաեւ իր «հին կամըրջով», որտեղ ներկայացւած են
ոսկերչական շքեղ զարդեր եւ
իրեր, այնպէս, ինչպէս Տոլեդօն,
որը, բացի այն, որ Սերւանտեսի
հայրենիքն է, հռչակւել է նաեւ իր
իւրայատուկ ազգային զարդերով՝
պատրաստւած հասարակ ձուլւածքից: Ֆրանսիական գաւառական
փոքր Վալորիս քաղաքը դարձաւ
եւրոպական խեցեգործութեան կենտրոն, ուր ամբողջ փողոցի երկարութեամբ ցուցադրւում է սքանչելի գունաւոր խեցէ իրերի հարուստ ընտրանի, իսկ Պիկասոյի՝
կաւագործի փոքրիկ արհեստանոցի պատերին պահպանւել են նրա
«Պատերազմ» եւ «Խաղաղութիւն»
նշանաւոր որմնանկարները: Մեզ
մօտ էլ պէտք է ցուցադրւեն արւեստի այդպիսի նմուշներ, որոնք կը
մնան իւրաքանչիւր այցելուի յիշողութեան մէջ»: (Հատւած Ռիմա
Դեմիրճեանի «Յիշատակ» գրքից:
Երեւան, 2018 թ., էջ 335-336):
Դեմիրճեանի գաղափարների
մէջ արդէն իսկ յստակ ուրւագըծւում էր, որ Կասկադը լինելու է ազգային արւեստի մի իւրայատուկ
կենտրոն: Սակայն վրայ են հասնում բարդ ժամանակները, եւ
Կասկադի ամբողջական կառուցումն ու բացումը տեղի է ունենում
21-րդ դարում: Արտաքին ճարտարապետական տեսանկիւնից համալիրը իւրայատուկ է: Ճարտարապետական իր դինամիկ ոճով
այն իւրովի է ընդգծում քաղաքի
ամենաբարձր վայրերից մէկը եւ
իր վեհութեամբ ընդգծում է համալիրի կոլորիտը: Այն 21-րդ դարում եւս շարունակեց պահպա-

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան.

«Մենք ունենք
ուժեղ երկիր եւ
յաջողակ Սփիւռք»
Պիկասօ

Հայ ճարտարապետ,
ճարտարապետութեան ակադեմիկոս
Ալ. Թամանեան

Ճարտարապետ
Ջիմ Թորոսեան

նել նախորդ դարի գաղափարն ու
աւանդոյթները: Պահպանեց, սակայն մասամբ: Բաւական է հիմա
զբօսնել համալիրի տարածքով, եւ
դժւար թէ կարողանանք յստակ
տեսնել ընդգծւած ազգային արւեստի նմոյշ:
Արւեստի նմուշները շատ են,
սակայն այնտեղ չկայ ազգայինը:
Ամենուր քանդակներ են, մոնումենտալ ճարտարապետական լուծումներ, բայց նրանցում չկայ ազգային արւեստի դիմագիծը: Միգուցէ ժամանակակից արւեստի տեսանկիւնից այն համահունչ է աշխարհին, սակայն ոչ Հայաստանին ու հայ ժողովրդին: Միւս կողմից՝ պէտք է ուրախ լինել, որ սովետական
ժամանակաշրջանում
հիմք դրւած հոյակերտ համալիրն
ամբողջապէս ոտքի կանգնեց Անկախ Հայաստանում: Այն մեր մայրաքաղաքի զարդն է ու գեղեցկութիւնը: Պարզապէս պէտք է գիտակից լինել ու պահպանել այն,
ինչ մեզ ուղարկեցին մեր մեծերը:
Չէ՞ որ Կարէն Դեմիրճեանը նախքան Կասկադի կառուցումը մտածում էր ապագայի սերունդների
մասին. «Միթէ մենք չպէ՞տք է մեր
սերունդներին թողնենք մի գեղեցիկ, մնայուն բան»:
Զ. ՇՈՒՇԵՑԻ
«168.am»

«yerkir.am» - Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեանը տեսակապով մասնակցել է Հայ-ռուսական (սլաւոնական)
համալսարանի կողմից անցկացւող
«Հայաստանն ու աշխարհը. կառուցելով կայուն ապագայ» միջազգային ամառային առցանց դպրոցի
առաջին դասին: Այս մասին «yerkir.
am»-ին յայտնում են ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութիւնից։
Ամառային դպրոցի մասնակիցներն ուսանողներ են, երիտասարդ
գիտնականներ եւ մասնագէտներ
ինչպէս Հայաստանից, այնպէս էլ
Սփիւռքից, ինչպէս հայեր, այնպէս
էլ օտարազգիներ: Դասընթացների
շրջանակում, որոնք սկսւել են յուլիսի 27-ից եւ կաւարտւեն օգոստոսի 12-ին, մասնակիցները դասախօսութիւնների միջոցով կը ծանօթանան Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան հիմնական ուղղութիւններին, համապարփակ տեղեկատւութիւն կը ստանան ընթա-

տագործել: Մենք դրանցից մի քանիսն օգտագործում ենք նախագահական նախաձեռնութիւնների տեսքով: Դրանք չեն հակասում կամ հակադրւում կառավարութեան գործունէութեանը եւ ծրագրերին, դրանք
ուղեցոյցներ են, թէ ուր պէտք է
գնանք:
Օրինակներից մէկը «Հայ պարկ»
նախագիծն է, որի մասին ամիսներառաջ յայտարարւեց։ Երեւանում՝
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի յարակից հատւածում, շուրջ 100 հեկտար տարածք
կայ, իմ առաջարկն է բարեկարգել
այն եւ վերածել այգու։ Այդ այգին
պէտք է մի քանի իմաստ ունենայ,
որոնցից մէկը յիշողութեան այգի
լինելն է։ Մեծ այգին ներառելու է փոքր այգիներ, որոնք պէտք է ներկայացնեն Հայաստանի կորուսեալ շըրջանները պատմական Արեւմտեան
Հայաստանում։ Այգու երկրորդ մասը պէտք է ներկայացնի հայկական
Սփիւռքը։ Իսկ երրորդ մասը պէտք է
խորհրդանշի ներկայիս Հայաստանը։

Նախագահն, ի պատասխան հնչած հարցերից մէկի, կարեւորել է ազգային միասնականութիւնը։ «Մենք պէտք է
մեր յոյսը դնենք մեր ուժի վրայ,- ասել է նախագահ Սարգըսեանը։ -Մենք ունենք ուժեղ երկիր, եւ յաջողակ ու
միասնական Սփիւռք։ Ես հաւատում եմ, որ միասնաբար
մենք շատ հզօր կը լինենք»
ցիկ գործընթացների վերաբերեալ,
կը քննարկեն Հայաստանի տեղն ու
դերն արագ փոփոխւող աշխարհում:
Տեսակապի ընթացքում ամառային դպրոցի մասնակիցները հարցեր են ուղղել Հանրապետութեան
նախագահին: Մասնաւորապէս, պատասխանելով խորհրդարանական
կառավարմամբ պետութեան մէջ երկրի նախագահի դերին վերաբերող հարցին՝ Արմէն Սարգսեանն
ասել է. «Երբեմն մարդկանց ակնկալիքները շատ մեծ են եւ անիրատեսական, քանի որ Սահմանադրութիւնը եւ խորհրդարանական հանրապետութեան ձեւաչափը նախագահին թոյլ չեն տալիս այդ ակնկալիքները կեանքի կոչել, իսկ նախագահն անձամբ անհրաժեշտ գործիքներ չունի:
Երկու տարի նախագահելու ընթացքում իմ գործողութիւններից
մէկը եղել է մարդկանց բացատրել,
որ խորհրդարանական երկրում
պէտք է իրատեսական ակնկալիքներ ունենալ նախագահական ինըստիտուտից, եւ երբեմն էլ ուղղորդել՝
ինչ ակնկալել եւ ինչ անել: Նախագահութեան իմ պատկերացումները
ներառում են ակտիւ գործունէութիւն ծաւալելը՝ սակայն ամբողջութեամբ պահպանելով սահմանադրական սահմանափակումները: Նախագահական
գործիքները կամ
պարտականութիւնները բաւական
սահմանափակ են: Այդուհանդերձ,
նոյնիսկ նման սահմանափակ գործիքակազմով կան հնարաւորութիւններ, որ մենք կարող ենք օգ-

Իրականում սա մի գաղափար է,
որը նպատակ ունի համախմբել բոլորին։ Սա պէտք է լինի հայկական
միասնութեան այգի։ Սա չի լինելու
մի այգի, որտեղ պէտք է լինեն սըրճարաններ կամ ռեստորաններ։ Նախեւառաջ, մեր երկիրը նման այգու
կարիքն ունի որպէս մաքուր օդի աղբիւրի։ Այգին կարող է դառնալ Հայաստանի քաղաքացիների եւ նրանց
հիւրերի համար երեկոյեան գեղեցիկ հաւաքատեղի։ Սա նախագահական նախաձեռնութիւն է, որը միտւած է ազգային միասնութեանը»։
Նախագահն, ի պատասխան հընչած հարցերից մէկի, կարեւորել է ազգային միասնականութիւնը։ «Մենք
պէտք է մեր յոյսը դնենք մեր ուժի
վրայ,- ասել է նախագահ Սարգըսեանը։ -Մենք ունենք ուժեղ երկիր,
եւ յաջողակ ու միասնական Սփիւռք։
Ես հաւատում եմ, որ միասնաբար
մենք շատ հզօր կը լինենք»։ Նախագահը նշել է, որ պէտք է արդիւնաւէտ օգտագործենք այն փաստը, որ
արտերկրում շատ հայեր են ապրում: «Մեր խնդիրն այդ հնարաւորութիւնն առաւելագոյնս օգտագործելն է, Հայաստանն աւելի ապահով
եւ ուժեղ դարձնելը»,- ասել է նախագահը:
Հարց ու պատասխանի շրջանակում խօսելով սահմանային լարւածութեան մասին՝ Հանրապետութեան
նախագահը կրկին ընդգծել է. «Այս
պայմաններում, երբ ամբողջ աշխարհը պայքարում է կորոնավիրուսի
դէմ, մեր հարեւանները որոշում են
(Շար. 6-րդ էջում)
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Լիբանանում
քննարկւում է
երկիրը 2 շաբաթով
փակելու հարցը

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 146 (23617)
«yerkir.am» - Լիբանանում վարակի մեծ տարածումից խուսափելու համար երկրի առողջապահութեան նախարարութիւնը քաղաքական իշխանութեանն առաջարկել է երկու շաբաթով ամբողջութեամբ փակել երկիրը. «ՌԻԱՆովոստի»-ի փոխանցմամբ՝ յայտնում է «yerkir.am»-ը:
«Մենք առաջարկեցինք երկիրը
փակել երկու շաբաթով, բացառութեամբ օդանաւակայանի»,- այս
մասին յայտնել է երկրի առողջապահութեան նախարար Համեդ
Հասանին:
Նախարարը յայտարարել է, որ
այժմ ժամանակը չէ յանձնւել կորոնավիրուսի դէմ պայքարում։ Նրա
ասութեամբ՝ հէնց հիմա պէտք է
խստացնել սահմանափակումները։
Բուժհաստատութիւններին արդէն արգելւել է ընդունել հիւանդների խնամողներին ու հարազատներին։ Սակայն բուժհաստատութիւնների մի մասն էլ հրաժարւել է ընդունել կորոնավիրուսով
վարակւածներին։

Համաճարակաբան.

«Աշնանը սպասւում է կորոնավիրուսով
վարակւածների թւի աւելացում»

Համաճարակաբանի կարծիքով՝
Հայաստանում պէտք է կատարւէր կորոնավիրուսի համաճարակաբանական հսկողութիւն, որն,
իմ կարծիքով, չի եղել: Այս մասին
«news.am»-ին ասաց բժիշկ-համաճարակաբան Էդւարդ Յովհաննիսեանը` խօսելով Հայաստանում կորոնավիրուսային իրավիճակի մասին:
«Համաճարակաբանական հըսկողութիւն ես չեմ տեսնում, քանի
որ դրա հիմքում ընկած թեստաւորումը, որը մեծ ծաւալով չի իրականացւում եւ լիարժէք պատկերացնել` որ փուլում ենք գտնւում
դժւար է: Գոնէ օրական 4-5 հազար թեստաւորում պէտք է իրականացւէր: Պէտք է բնակչութեան
շրջանում իրականացնենք հետազօտութիւններ, որպէսզի պարզենք` բնակչութիւնը ինչ ծաւալով է ընդգրկւած համաճարակի
մէջ, դա էլ չի կատարւում: Ամենակարեւորն այն է, որ չկայ ռազմավարական մօտեցում այս ամէն
ինչին, չեմ հասկանում, թէ ինչու
հիմնական շեշտը դրւեց դիմակ
կրելու վրայ: Հիմնական միջոցառումը, որը մեզ մօտ չկատարւեց
դա կոնտակտաւորների վերահըսկողութիւնն է, որը մեզ մօտ

մայիսի վերջից էլ չկատարւեց,
հիմնական միջոցառումը պէտք է
լինի կոնտակտաւորների վերահըսկողութիւնը: Աւելի արդիւնաւէտ կը լինի 10 հոգի կոնտակտաւոր հսկել, քան թէ ամբողջ Երեւանը փողոցում դիմակ կրի»,- ասաց
նա` նշելով, որ Առողջապահութեան նախարարութիւնը չի լսում
տարբեր մասնագէտների առաջարկած խորհուրդները:
Համաճարակաբանի ասութեամբ՝
այս պահին համաճարակի կայունացում է դիտւում, քանի որ խոցելի
շրջանները արդէն վարակւել են,
սակայն աշնանը վարակւածների
թիւը կրկին կը մեծանայ:
«Խոցելի շրջաններն են քաղաքներ, մեծ ձեռնարկութիւններ, որոնցում աւելի մեծ է հաւանականութիւնը վարակւելու, քանի որ
շփումը աւելի մեծ է: Եթէ նայում
ենք վարակւածութեան քարտէզը,
տեսնում ենք, որ մարզերում եւ
գիւղերում վարակւածութեան մակարդակը շատ ցածր է, սակայն
դաշտային աշխատանքների աւարտից յետոյ ես սպասում եմ
վարակւածութեան թւի բարձրացում, քանի որ կընդգրկւի նաեւ
գիւղական բնակչութիւնը, սակայն
գիւղական բնակչութիւնը աւելի

համատարած չի վարակւելու ինչպէս քաղաքներում: Սակայն դա
լինելու է աշնանը եւ զուգորդւելու
է աշնանային այլ սեզոնային հիւանդութիւնների հետ, որն առաջացնելու է նոր ծանրաբեռնւածութիւն առողջապահական համակարգի վրայ»,- ասաց Յովհաննիսեանը:
Աշնանը սպասւող աճն ըստ
համաճարակաբանի երկրորդ ալիք
չի լինելու, այլ լինելու է համաճարակի զարգացման եւս մէկ փուլ կամ
էտապ, որին ընդգրկւելու է աւելի քիչ
խոցելի, այլ բնակչութիւն:
«Այս կանխատեսմանը միայն
մի բան կարող է խանգարել, որ
տարածւածութիւնը այնքան շատ
լինի, որ դաշտային աշխատանքներով զբաղւող անձն էլ վարակւի»,- ասաց նա:
Էդւարդ Յովհաննիսեանը նշեց,
որ ընդհանուր առմամբ վարակւածների մօտ իմունիտետ կը ձեւաւորւի, հնարաւոր են կրկնավարակի դէպքեր, սակայն ընդհանուր
առմամբ իմունային համակարգը
պաշտպանելու է:
«Հետագայում էլ նման համաճարակներ չեն լինելու, քանի որ մարդկանց պոպուլիացիան արդէն ծանօթ է այս վիրուսին»,- ընդգծեց նա:

ԻՒՆԵՍԿՕ-ն
Թուրքիայից չի ստացել
Սուրբ Սոֆիան պահպանելու
անհրաժեշտ երաշխիքներ

«panorama.am» - ԻՒՆԵՍԿՕ-ն
Թուրքիայից դեռ սպասում է Սուրբ
Սոֆիայի տաճարի պահպանութեան
երաշխիքներ։ Այս մասին յայտնում է
«ՏԱՍՍ»-ը։
Գազետա.ռու-ի հաղորդմամբ,

ՀՀ նախագահ...
(Շար. 5-րդ էջից)

ռազմական գործողութիւններ ձեռնարկել, սա անմարդկային է: Իրականութիւնն այն է, որ Ադրբեջանն է
սկսել այդ հակամարտութիւնը սահմանին, եւ իրականութիւնն այն է,
որ հայկական զինւած ուժերը ցոյց
են տւել, որ տարածաշրջանի ամենահզօր բանակն են»։
Անդրադառնալով այն հարցին,
թէ ինչու է այդքան երկար ժամանակ
յատկացնում երիտասարդներին եւ
ինչու է կարեւորում նման քննարկումները՝ նախագահ Սարգսեանն
ասել է. «Կարծում եմ՝ չնայած շատ
հին ազգ ենք, բայց մենք նաեւ շատ
երիտասարդ ենք: Այս քաղաքը եւս
երիտասարդ է: Այն աւելի քան 2800
տարեկան է, բայց՝ շատ երիտասարդ: Սա նաեւ քաղաք է, որտեղ
իւրաքանչիւր օտարերկրացի կարող
է տեսնել դրա կենսունակութիւնը:
Հայաստանը ստարտափներ ստեղծելու առումով աշխարհում առաջատար երկրներից մէկն է, քանի որ
մենք երիտասարդ ազգ ենք: Ես ինքս
ինձ համարում եմ երիտասարդ նախագահ: Իմ խորհուրդն է ձեզ՝ երբ
դատողութիւն էք անում, թէ ով է
երիտասարդ կամ ծեր, ապա երբեք
մի յենւէք նրա ապրած տարիների
քանակի վրայ: Երիտասարդ լինելը
կապւած է նրա հետ, թէ որքան
երիտասարդ է ձեր ոգին, ուղեղը,
մտածելակերպը: Երիտասարդ են
այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են
ամէն օր սովորել:
Նախագահի պարտականութիւններից մէկը համարում եմ ուսուցիչ
լինելը: Ես դասաւանդել եմ Երեւանի
պետական համալսարանում, յետոյ
աշխարհի տարբեր համալսարաններում, ներառեալ՝ Քեմբրիջը: Սովորեցնել նշանակում է փոխանակւել
փորձով: Ինձ համար ուսուցանելը
նշանակում է նաեւ ձեզանից սովորել՝ մնալով երիտասարդ եւ լինելով ձեր նման երիտասարդ: Քանի
որ մենք երիտասարդ ազգ ենք եւ
յոյս ունեմ, որ միշտ այդպիսին կը
մնանք, կը ցանկանայի, որ յաջորդ
նախագահները լինեն աւելի երիտասարդ եւ իրենց ժամանակից
ինչ-որ հատւած տրամադրեն երիտասարդ սերնդին՝ նրանց օգնելով
կեանքում յաջողակ լինել»:
Ամառային դպրոցի մասնակիցներից հնչած հարցերից մէկը վերաբերել է շրջակայ միջավայրին: Հանրապետութեան նախագահը նշել է,
որ բնութեան, շրջակայ միջավայրի հետ կապւած հարցերը մշտապէս իր ուշադրութեան կենտրոնում
են. «Մենք մեծապէս կը շահենք,

կազմակերպութիւնում
պատմել
են, որ թուրքական կողմը դեռ անհրաժեշտ երաշխիքներ չի ներկայացրել տաճարի կոնստրուկցիաների, ինչպէս նաեւ ներքին տարրերի պահպանութեան վերաբերալ։
եթէ մեր երկրում մաքուր, հաճելի եւ
էկոլոգիապէս ապահով միջավայր
ապահովենք: Հայաստանը կարող է
մարդկանց գրաւել իր մաքրութեամբ:
Զբօսաշրջիկներն ու օտարերկրացիները կը գան Հայաստան, եթէ իմանան, որ Հայաստանը մաքուր երկիր է, ունի կուսական բնութիւն,
երկիր է, որտեղ հասկանում են աշխարհի ժառանգութեան արժէքը:
Ժառանգութիւնը կարող է պատմական լինել, օրինակ՝ մեր եկեղեցիները, պատմութիւնը, ինչպէս նաեւ՝
մեր բնութեան ժառանգութիւնը: Էկոլոգիապէս մաքուր Հայաստանը կարող է շատ գրաւիչ լինել»:
Նախագահին ուղղւած մէկ այլ
հարց էլ վերաբերել է ԵՄ-ի (Եւրոմիութիւն) եւ ԵԱՏՄ-ի (Եւրասիական տնտեսական միութիւն) հետ
մեր յարաբերութիւններին: Նախագահ
Սարգսեանն ասել է, որ Հայաստանը միակ երկիրն է, որը խորը կապեր ունի ԵՄ-ի հետ եւ նաեւ հանդիսանում է ԵԱՏՄ անդամ: «Մենք
պէտք է կարողանանք օգտագործել
այս առաւելութիւնը՝ Եւրոպայի եւ
Եւրասիայի միջեւ մեր իւրայատուկ
կամրջող դիրքը՝ ի շահ մեր երկրի եւ
ժողովրդի»,-ասել է նախագահը:
Պատասխանելով Հայաստանում
զբօսաշրջութեան զարգացմանը վերաբերող հարցին՝ նախագահ Սարգըսեանը նախ արձանագրել է, որ
կորոնավիրուսի պատճառով զբօսաշըրջութեան վիճակը բաւականին
բարդ է: «Մեծ ջանքեր են պահանջւելու նախկին իրավիճակին վերադառնալու համար,- նշել է Հանրապետութեան նախագահը։ - Կարեւորն այն է, որ Հայաստանը յստակ
ապրանքանշան ունենայ, եւ պարզ
լինի, թէ ինչու զբօսաշրջիկը պէտք
է գայ Հայաստան, այլ ոչ ուրիշ երկիր»։ Նախագահ Սարգսեանը զբօսաշրջութեան զարգացման համար
կարեւոր քայլ է համարել մասնաւորապէս յաջորդ տարի Հայաստանում նախատեսւող STARMUS VI
միջազգային փառատօնը։
Անդրադառնալով փոքր երկրների
ակումբ ստեղծելու մտադրութեանը՝
նախագահ Սարգսեանն ասել է, որ
այդ գաղափարն ունեցել է նախքան
նախագահ ընտրւելը։ «Ես խօսել եմ մի
շարք պետութիւնների եւ միջազգային կազմակերպութիւնների ղեկավարների հետ։ Կարծում եմ՝ առաջիկայում այս նախաձեռնութեան մասին
պաշտօնապէս կը յայտարարւի,- նշել
է նա։ - Սա պարզապէս ակումբ է լինելու՝ ոչ թէ միութիւն կամ կազմակերպութիւն, ոչ թէ ինչ-որ կառոյցի դէմ
կամ ինչ-որ կառոյցի համար, լինելու է փոքր եւ խելացի երկրների
ակումբ։ Այս ակումբում պէտք է ներկայացւեն յաջողակ երկրների պատմութիւնները»։
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Ալան Պարկերը
կէսգիշերային
ճեպընթացի
ուղեւոր
դարձաւ

Արա Աբրահամեանը...
(Շար. 2-րդ էջից)

Մերկէլին...
(Շար. 2-րդ էջից)

Գերմանիայի կանցլեր Անգելլա Մերկէլի
միջնորդութիւնը նպաստել է տարածաշրջանում լարւածութեան մեղմացմանը, յայտնում է գործակալութիւնը: Անցեալ շաբաթ Գերմանիայի կառավարութեան ղեկավարը բանակցութիւններ է վարել ինչպէս
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանի, այնպես էլ Յունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի հետ:
Սակայն, փորձագէտների կարծիքով,
դեռեւս հնարաւոր չէ հասնել հակամարտութեան երկարատեւ լուծմանը: Աթենքը
կարծում է, որ բացառիկ իրաւունք ունի
գործել Միջերկրական ծովի այն շրջաններում, որտեղ Թուրքիան փորձում է հորատում անցկացնել՝ նաւթի եւ գազի նոր
դաշտերի որոնման համար: Անկարան, իր
հերթին, յղում է կատարում Լիբիայի ՄԱԿ-ի
կողմից ընդունւած կառավարութեան հետ
կնքւած համաձայնագրի պայմաններին:
Յուլիսի կէսին Յունաստանի արտգործնախարարը ԵՄ գործընկերներին կոչ էր
արել պատրաստել տնտեսական պատժամիջոցներ Թուրքիայի դէմ, եթէ այն չդադարեցնի երկրաբանական ուսումնասիրութիւնները Յունաստանի տնտեսական
գօտում: Անկարան կոչ է անում Աթենքին
լուծել երկկողմ երկխօսութեան ընթացքում
վիճայարոյց հարցերը՝ առանց ԵՄ-ն՝ որպէս
ճնշման գործիք օգտագործելու:

ներկայացուցիչ, Ռուսաստանի Դաշնութեան նախագահի աշխատակազմի եւ
Ռուսաստանի ազգութիւնների հարցով
դաշնային գործակալութեան ներկայացուցիչներ, Կամչատկայի, Իւանովոյի, Տւերի
մարզերի ՌՀՄ-ի տարածաշրջանային գրասենեակների ղեկավարները եւ այլոք։
Արա Աբրահամեանը ներկաներին տեղեկացրեց այն քայլերի մասին, որոնք
առճակատման առաջին իսկ օրերից Ռուսաստանի հայերի միութիւնը ձեռնարկել է
պետական մարմինների, իրաւապահ մարմինների, հասարակական կազմակերպութիւնների, այդ թւում՝ ադրբեջանական
սփիւռքի առաջնորդների հետ սերտ շփման
մէջ:
Նա հայրենակիցներին յորդորել է
չմտածւած քայլեր չձեռնարկել, ընդորում՝
լինել միահամուռ: «Աշխարհի ողջ 10
միլիոնանոց հայկական սփիռքն այսօր
այն զինւորներն են, որոնք պատրաստ են
պաշտպանել Հայաստանն Ադրբեջանի եւ
Թուրքիայի ոտնձգութիւններից»,- ասել է նա:
Ըստ ՌՀՄ ղեկավարի,՝ «այն, որ շուկաների
եւ խանութների տէրերը՝ ադբեջանցիները,
նահանջում են, նշանակում է, որ Ռուսաստանի իշխանութիւնները բոլորին ցոյց
են տւել, որ Ռուսաստանում գործում են
Ռուսաստանի օրէնքները, եւ ոչ Բաքուն, ոչ
Ստամբուլը չեն կարող թելադրել այստեղ
իրենց կանոնները»:
Աբրահամեանը շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր մասնակիցներին այս հանդիպմանը ներկայ գտնւելու եւ նրանց կողմից այս
օրերին ցուցաբերած համախմբւածութեան
համար:

«ԱԼԻՔ» - Մահացել է բրիտանացի յայտնի
ռեժիսոր Ալան պարկերը: «Կէսգիշերային Ճեպընթացը», «Պատը» (The Wall- Պինկ Ֆլոյդի),
«Բագզի մալոն», «Դէյւիդ Գէյլի կեանքը» ֆիլմերի
հեղինակ՝ Պարկերը «Կէս... թեպընթացը» եւ
«Միսիսիփին վառւում է» ֆիլմերի համար երկու
անգամ յայտնւեց Օսկարի թեկնածուների ցուցակում, սակայն չհասցրեց այն տեսնել իր կենդանութեան օրօք:
Պարկերի «Կէսգիշերային ճեպընթացը» ֆիլմը
նկարահանւել է իրական դէպքերի հիման վրայ՝
Թուրքիայի բանտերում խոշտանգումների ենթարկւած ամերիկացի կալանաւորի ապրումների
մասին: Ֆիլմը նկարահանւել է Բիլի Հայեսի եւ
Վիլիամ Հոֆերի (կալանաւորւած ամերիկացին)
հեղինակած գրքի հիման վրայ, որը Օլիւէր
Ստոնի ձեռամբ վերածւեց սցենարի նրան
արժանացնելով 1976 թւականի Օսկարին: Նոյն
ֆիլմի համար լաւագոյն երաժշտութեան համար
Օսկարի արժանացաւ նաեւ Ջորջիօ Մորուդերը:
Ալան Պարկերն իր 76-ամեայ կեանքի ընթացքում նկարահանել է 5 լիամետրաժ ֆիլմ,
որոնցով 7 անգամ Բաֆթայի, երեք անգամ Գոլդն
Գլոբի, եւ երկու անգամ Օսկարի թեկնածուների
թեկնածուների ցուցակում է տեղ գտել:
Աւելի ուշ՝ 2014 թւականին Պարկերը ֆիլմասպարէզի զարգացման ճանապարհին ունեցած ներդրման համար արժանացաւ ԲԱՖՏԱ-ի
պատւաւոր մրցանակի:
Ալան Պարկերի նկարահանած ֆիլմերը 7
անգամ Օսկար եւ Գոլդն-գլոբ պարգեւեցին նրա
ֆիլմերի դերասաններին, կամ դերակատարներին:
Յատկանշական է, որ ժամանակին «Կէսգիշերային Ճեպընթացը» ֆիլմի համար Պարկերը
ճաշակել է Թուրքիայի հակազդեցութեան «բարիքները»:

«Թուրքիան...
(Շար. 2-րդ էջից)

լարւածութեան հետ: Գուցէ կապւած են, բայց
դա միայն ենթադրութիւն կարող է լինել»,ասաց նա:
Նշենք, որ hամատեղ զօրավարժութիւններին ներգրաււած կը լինեն զօրախմբեր,
զրահատեխնիկա, հրետանային միջոցներ եւ
ականանետներ, ինչպէս նաեւ` ռազմական
աւիացիա եւ երկու երկրների հակաօդային
պաշտպանութեան համակարգերը:
Ծրագրի համաձայն` ցամաքային ուժերի
զօրավարժութիւնները կանցկացւեն օգոստոսի
1-5-ը Բաքւում եւ Նախիջեւանում, իսկ օդուժի
մասնակցութեամբ զօրավարժութիւնները`
յուլիսի 29-ից օգոստոսի 10-ը` Բաքւում,
Նախիջեւանում, Գեանջայում (Գանձակ), Քիւրդամիրում եւ Եւլախում:
Անդրադառնալով նրան, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարւածութեան օրերին
Թուրքիան ակտիւօրէն իր աջակցութիւնն
էր յայտնում Ադրբեջանին, Ալեքսանդր
Խրամչիխինը նկատեց, որ դա մշտապէս է
եղել. նրանք աւանդական դաշնակիցներ են,
Թուրքիան միշտ էլ հանդէս է գալիս ի
պաշտպանութիւն Ադրբեջանի:
«Այդ ակտիւութիւնը գուցէ ինչ-որ հոգեբանական ճնշում գործադրելու տարր է
պարունակում: Թուրքիան մի շարք հակամարտութիւններում ներգրաււածութիւն ունի՝
Սիրիայում, Լիբիայում, ինչ-որ առումով նաեւ
Իրաքում: Հիւսիս-արեւելքում էլ ներգրաւել չի
կարող»,- ասաց նա՝ նշելով, որ դրա համար
Թուրքիան փորձում է հոգեբանական ճնշում
գործադրել, որ Հայաստանը վախենայ, իրավիճակը չլարի, ինչ, ըստ նրա, եղաւ:
Իհարկէ, ըստ ռազմական փորձագէտի,
թուրքական կողմից Հայաստանը միշտ պէտք
է վտանգի սպասի, բայց այս պահի դրութեամբ քիչ հաւանական է, որ Թուրքիայի յայտարարութիւնները գործողութիւնների վերածւեն:
«Թուրքիայի ռեսուրսներն անսահմանափակ չեն, որ մի հակամարտութիւնում էլ
ներգրաււի»,- ասաց նա:
Խօսելով այս համատեքստում Ռուսաստանի դերի մասին, նրա, թէ արդեօք
ցանկանում է ներգրաււել նշեալ գործընթացներում, միջամտել, Ալեքսանդր Խրամչիխինը նշեց. «Ռուսաստանը մէկ անգամ չէ,
որ առաջարկել է միջնորդ լինել այս գործընթացներում: Ռուսաստանն ընդհանրապէս
չի ցանկանում, որ պատերազմ լինի: Այս
օրերին նրան դա պէտք չէ, քանի որ լրիւ հեռու
մնալ դրանից չի կարող, իսկ մասնակցել
այդ պատերազմին նրան պէտք չէ, նա
ընդհանրապէս հետաքրքրւած չէ դրանով:
Թուրքիայի հետ կռւել էլ Ռուսաստանը չի
ցանկանում, կրկնեմ՝ դրա համար էլ նրան
պատերազմ այս տարածաշրջանում պէտք
չէ»,- ասաց նա:
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ՀՀ ԳԱԱ....
(Շար. 1-ին էջից)

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Այսօր մեր ընթերցողների տրամադրութեան
տակ է դրւել Թեհրանի հայոց ազգային «Շանթ»
տղ. տարրական դպրոցի 2019-2020 ուսումն.
տարեշրջանի գերազանցիկ աշակերտների
նկարները պարունակող յաւելւածը:
«ԱԼԻՔ»

Այնպէս չէ....
(Շար. 1-ին էջից)

ՀՀ պաշտպանական գերատեսչութեան
ղեկավարը ԱՀ ՊՆ, ՊԲ հրամանատար`
գեներալ-մայոր Ջալալ Յարութիւնեանի ուղեկցութեամբ այցելել է ՊԲ կենտրոնական ենթակայութեամբ գործող մի շարք զօրամասեր
ու առանձին ստորաբաժանումներ, տեղում
ծանօթացնելով սոցիալ-կենցաղային պայմաններին ու ծառայութեան հետ կապւած այն
խնդիրներին, որոնք լուծման կարիք ունեն:
Նախարար Տօնոյեանը առաձին ուշադըրութիւն է դարձրել նաեւ ՊԲ-ում վերջին շրջանում ներդրւած նորագոյն զինատեսակներին ու արդիականացւած տեխնիկական
միջոցներին եւ դեռեւս ընթացքի մէջ գտնւող
աշխատանքների ընթացքին:
Հայկական երկու հանրապետութիւնների
ռազմական գերատեսչութեան ղեկավարներն
այցելել են ՊԲ-ի արեւելեան ուղղութեամբ
տեղակայւած զօրային ու թիկունքային նշանակութեան տարբեր օբիեկտներ, որտեղ անդրադարձ է կատարւել նաեւ տարածաշրջանային
ընթացիկ եւ հաւանական զարգացումներին,
հայկական երկու պետութիւնների առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրներին եւ այդ համատեքստում՝ մասնաւորապէս այն համակարգային անելիքներին, որոնք դրւած են
պաշտպանական գերատեսչութիւնների առջեւ:
ՀՀ ՊՆ Դաւիթ Տօնոյեանը, պատասխանելով
լրագրողի հարցին, անդրադարձել է Ադրբեջանի
ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան կոշտ
հռետորաբանութեանը,
մասնաւորապէս՝
Ադրբեջանի նախագահի «քանի դեռ ուշ
չէ, ազատէք մեր տարածքները» յայտարարութեանը՝ նշելով, որ հայկական կողմի
համար հասկանալի չէ, թէ ե՞րբ է այդ ուշը:
Իսկ այդ հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարի՝ նախագահի համապատասխան հրամանին սպասելու մշտական
յայտարարութիւնների առչնութեամբ ասել է,
որ հայկական բանակը եւս սպասում է
հրամանի:

խնդիրներ ենք տեսնում»։
«Փաստինֆօ»-ի հարցին՝ ի՞նչ այլ անընդունելի
կէտեր են եղել Հայոց պատմութիւն առարկայի
նոր չափորոշիչներում, ՀՀ ԳԱԱ Պատմութեան
ինստիտուտի տնօրէն Աշոտ Մելքոնեանը
պատասխանում է. «Նախեւառաջ խախտւած
են պատմագիտական ժամանակագրութեան
բոլոր նորմերը։ Խորենացին ասում էր, որ չկայ
պատմութիւն առանց ժամանակագրութեան։
Հայոց պատմութիւնը սկսւում է Ուրարտուի
պատմութիւնից։ Այսինքն, ստացւում է, որ դրան
նախորդող 2000-ամեայ պատմութիւնը ուղղակի
չկայ։ Յետոյ պատմութիւնը գալիս հասնում
է մինչեւ 14-րդ դար՝ աւարտւում Կիլիկիայի
թագաւորութեամբ, յետոյ, չգիտես ինչու, յետ է
գնում 5-րդ դար։ Երեխայի մօտ նախեւառաջ պէտք
է ամրանայ սեփական երկրի պատմութեան
վերաբերեալ ընդհանուր տեսլականը, յետոյ
ժամանակագրական տրամաբանութեամբ գայ
հասնի մինչեւ մեր օրեր։ Սա ոչ թէ սեփական
պատմութեան դասաւանդում է, այլ՝ սեփական
հայեցողութեամբ պատմական էքսկուրս։ Սա,
անկասկած աղաւաղելու է երեխայի մօտ սեփական պատմութեան վերաբերեալ ունեցած
պատկերացումներն ու հիմնաւոր գիտելիքներ
ստանալու հեռանկարը։ Բացի այդ խախտումը,
կան կարեւորագոյն թեմաներ, որոնք, չգիտես
ինչու, դուրս են մնացել ուսումնական ծրագըրերից։ Դրանցից են օրինակ՝ հայկական
կամաւորական շարժումները, որոնք ազգային
ազատագրական շարժման հիմնական մասն
են կազմել։ Կամաւորական շարժման թեման,
առհասարակ, հանւած է, չես հասկանում, թէ ի՞նչ
տրամաբանութեամբ։
Այստեղ կուզենայի անդրադարձ կատարել
“History Education in Schools in Turkey and
Armenia. A Critique and Alternatives” («Պատմութեան ուսուցումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի
դպրոցներում. քննադատութիւն եւ այլընտրանքներ» աշխատութեանը, որի հեղինակները (որոնց
թւում է նաեւ Հայոց պատմութիւն առարկայի
առարկայական չափորոշիչները լրամշակող

«Պատժամիջոցներին....
(Շար. 1-ին էջից)

եւ ընդգծեց. «Բիրտ թշնամին այս պատժամիջոցներից, որի թիրախը Իրանի ժողովուրդն
է, տարբեր նպատակներ է հետապնդում»: Նա
ընդգծեց, պատժամիջոցներից թշնամին երեք
հիմնական նպատակներ է հետապնդում, կարճատեւում մտադիր է ժողովրդին յոգնեցնել,
որպէսզի ժողովուրդը փողոց դուրս գալով դէմ
գնան իշխանութեան, սակայն ներկայումս ինքն
է մատնւել նման իրավիճակի: Ամերիկացիների
կողմից հետապնդած միջնաժամկէտ նպատակն
է՝ կանխել երկրի առաջընթացը, ի մասնաւորի
գիտական ոլորտում, իսկ երկարաժամկէտ
նպատակը՝ Իրանի տնտեսութիւնը սնանկացնելը
եւ տապալելը, քանզի այդ դէպքում է, որ մի
երկիր չի կարող գոյատեւել: Այաթ. Խամենէին
եզրափակելով իր ելոյթի այս բաժինը ընդգծեց,
որ Աստծու կամօք եւ Իրանի ժողովրդի զգօն
կեցւածքի բերումով թշնամին չի յաջողել հասնել
իր նպատակներին: Նա նշեց. «Պատժամիջոցները
կարելի է բուժել, սակայն բուժման համար
չի կարելի նահանջել ԱՄՆ-ի դիմաց, քանզի
նահանջելու դէպքում թշնամին առաջ կանցնի:
Պատժամիջոցների չէզոքացման ելքը ներքին
կարողականութիւնների ակտիւացնելն է, որը
պահանջում է անձնազոհութիւն եւ նւիրւածութիւն»: Նա ընդգծեց, որ բանակցութեան մասին
ԱՄՆ-ի յայտարարութիւնների հիմնական նպատակը՝ Իրանի ժողովրդի կենսական հնարաւորութիւնների չէզոքացնելն է եւ քննադատեց
եւրոպացիներին, որոնք ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին դիմադրելու համար որեւէ քայլ չեն
իրականացրել: Այաթ. Խամենէին պատժամիջոցները մեծ ոճրագործութիւն համարելով, միա-

փորձագէտների թիմի ղեկավարը Լիլիթ
Մկրտչեանը), չգիտես ինչու յանդիմանում են 12րդ դասարանի Հայոց պատմութեան դասագրքի
հեղինակներին, այն բանում, որ դասագրքում
ընդգրկել են 2016 թւականի ապրիլեան պատերազմի դրւագները։ Անհասկանալի է նաեւ,
թէ ինչո՞ւ նոր պատմութեան դասագրքերում ոչ
մի անգամ օգտագործւած չէ հայրենասիրութիւն
բառը։ Փոխարէնն այսօր շատերի համար հայրենասիրութիւնը, այսպէս ասած, գաւառամտութեան դրսեւորում է, իսկ նախընտրելի կատեգորիա, չգիտես ինչու, դարձել է կեղծ խաղաղասիրութիւնը։
Միւս խնդիրը, որ մեզ, մեղմ ասած, անկանկալի
է բերել եւ մտահոգել այն է, որ այդ գրքերում
Հայկական լեռնաշխարհ, Արեւելեան Հայաստան
տեղանունների փոխարէն գործածւած են
բացառապէս թուրքական տերմիններ՝ Արեւելեան Անատոլիա, կամ ուղղակի Կովկաս, այսինքն՝ Արեւելեան Հայաստանը դա Կովկասն է
եւ այլն։ Նորմալ մարդու մօտ այսպիսի հարցերն
առանց մտահոգութեան չեն անցնում»։
«Փաստինֆօ»-ի հարցին՝ ի՞նչ գործուն քայլեր
են նախաձեռնել ոլորտի մասնագէտները, նոր
չափորոշիչներով կազմւած դասագրքերը հանրակրթական դպրոցներում բացառելու համար,
ՀՀ ԳԱԱ Պատմութեան ինստիտուտի տնօրէն
Աշոտ Մելքոնեանը պատասխանում է. «Նախօրէին Մայր Աթոռում՝ Վեհափառ Հայրապետի
մասնակցութեամբ Հայոց պատմութեան, Հայոց
լեզւի, Հայ գրականութեան եւ Հայ եկեղեցու
պատմութեան մասնագէտների հետ միասին
հանդիպում-քննարկում ենք ունեցել, որի
ընթացքում անդրադարձել ենք ստեղծւած
իրավիճակում՝ Հայոց պատմութիւն եւ Հայ
եկեղեցու պատմութիւն առարկաների եւ դրանց
դասագրքերի ճակատագրին։ Բացի այդ, հիմա
մենք քննարկումների համար նոր հարթակ ենք
նախաձեռնում, որտեղ ամենայն մանրամասնութեամբ ջրի երես կը հանւեն այս եւ նմանօրինակ
անհասկանալի եւ անընդունելի դրսեւորումները՝
կապւած կրթութեան, գիտութեան, հանրակրթական դպրոցների եւ յարակից այլ ոլորտների հետ»։
Հեղինակ՝ ՆՒԱՐԴ ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ
Աղբիւր` «Փաստինֆօ»
ժամանակ ընդգծեց, որ երկրի երիտասարդ
գիտակները, գիտնականները, պատասխանատուները եւ քաղաքական ակտիւիստները դա
օգտագործեցին ազգային ինքնավստահութիւնը
զարգացնելու նպատակով, եւ անդրադաձաւ
երկրի գիտական եւ ռազմարդիւնաբերական ոլորտում երկրում արձանագրւած առաջընթացին:
Երկրում ապրանքների գների բարձրացմանը
եւ կենսապրուստի ապահովման համար
ժողովրդի լուրջ դժւարութիւններին, այաթ.
Խամենէին ընդգծեց, որ այդ հարցով անհրաժեշտ քայլերի մասին անդրադարձել է երկրի
պատասխանատուների եւ հանր. նախագահի
հետ հանդիպմանը եւ շեշտել հարցի կարգաւորումը: Նա երկրի տնտեսութեան հարցով
ամենակարեւորը համարեց՝ գների տատանումների սանձումը, շուկայում կայունութիւն ստեղծելը, ազգային արժոյթի արժէքի պահպանումը
եւ նշեց, որ երկրի համար խիստ վնասակար է
ապրանքների գների ամենօրեայ փոփոխւումը
եւ արտարժոյթի անսանձելի տատանւումը: Այդ
մասին յեղափոխութեան առաջնորդը նշեց, որ
Արտաժոյթի հարցով Կենտրոնական բանկը
խիստ ջանքեր է ի գործ դրել եւ յուսանք յաջողի, սակայն ստոյգ զեկոյցների հիմամբ
արտաժոյթի գնի բարձրացման պատճառները
աւելի շատ քաղաքական եւ անվտանգութեան
դրդապատճառներ են, քան թէ ՝տնտեսական եւ
անհրաժեշտ է խիստ դիմակայել նրանց, ովքեր
բոցավառում են այս կրակը: Անդրադառնալով
Մոհարամի օրերի սգոյ արարողութիւններին,
նա ընդգծել է, որ արարողութիւնների հարցով
անհրաժեշտ է հիմք ընդունել կորոնայի ազգային շտաբի հրահանգները եւ շեշտել. «Ես
անձամբ կը յարգեմ այն ինչը նրանք յարմար
նկատեն, քանի որ, եթէ մասամբ նւազի այս
վերահսկողութինները մեծ աղէտի դիմաց ենք
կանգնելու»:

ՀՅԴ Հայրենադարձների
խորհրդատւութեան
գրասենեակի
շնորհակալութիւնը
ՀՀ Պետական
Եկամուտների կոմիտէին

2020 թւականի յուլիսի 8-ին կազմակերպած
մամուլի ասուլիսի ընթացքում Հայրենադարձների
խորհրդատւութեան գրասենեակը բարձրացրել էր
մի շարք խնդիրներ, որոնցից մէկը վերաբերում
էր հայրենադարձների` արտերկրից իրենց իրերը
Հայաստան տեղափոխելու օրինական կարգին
եւ քայլերի յստակութեան պակասին։ Ուրախ ենք
յայտնել, որ մեր կողմից այդ հարցը հրապարակաւ
բարձրաձայնւելուց յետոյ ՀՀ ՊԵԿ-ն իր կայքում
հրապարակել է տեղեկատւական պարզեցւած
կարգ, ներառեալ՝ գծանկարներ, որոնք հայրենադարձին բացատրում են այն քայլերի յաջորդականութիւնը, որոնց հետեւելով նա ի վիճակի կը
լինի իր իրերը հասցնել Հայաստան՝ զերծ մնալով
մաքսային պարտաւորութիւններից։
Մեր շնորհակալութիւնը յայտնելով ՊԵԿ-ին`
յոյս ենք յայտնում, որ բոլոր պետական մարմինները կը գիտակցեն իրենց յստակ անելիքը,
երկխօսութիւն կը հաստատեն տարբեր խնդիրներով շահագրգիռ կազմակերպութիւնների հետ
եւ հաշւի կառնեն վերջիններիս խելամիտ եւ կառուցողական առաջարկները:
Երեւան, 30 յուլիսի, 2020 թ․
«yerkir.am»

Իսրայէլի....
(Շար. 1-ին էջից)

նոյնպէս մասնակից է այս մահաբեր գործարքին։ Այս կապակցութեամբ Մոնրէալի «Հայ
Հորիզոն» հեռուստաընկերութիւնը զրոյցի է
հրաւիրել ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ
Տէր-Խաչատուրեանին։
ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը անդրադարձել է Իսրայէլ-Ադրբեջան յարաբերութիւններին, ինչպէս նաեւ Հայաստանի սահմանին իրավիճակի սրման կապակցութեամբ
յատկապէս արաբական աշխարհի երկրներից
հնչած արձագանգներին։
Մանրամասները՝ տեսանիւթում
https://www.facebook.com/arfdofficial/
videos/325221791951285/

