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Զարիֆ.

«Սթափւելու պահն է»
Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը հերքելով
Արեւմուտքի զանգւածային լրատւամիջոցների շանտաժներն ու յայտարարութիւնները ԱՄՆ-ի դեսպանի
դէմ ահաբեկչական ակտի հարցով,
ասել է. «Սթափւելու պահն է»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Զարիֆը իր
«Twitter»-ի գրառմամբ, երէկ երեկոյեան ընդգծել է. «Ստախօսը կեղծ ազդարարութիւն հնչեցնելով, շեղեց
Դոնալդ Թրամփին, որպէսզի սպանի
ԴԱԷՇ-ի թիւ մէկ թշնամուն: Նա
կրկին փորձում է, որ նոր կեղծ ազդարարութեամբ, Թրամփին մղել
դէպի ամենամեծ ճահճուտը եւ խաբել
նրան»: Իրանի արտգործնախարարը
գրել է. ««Politico» պարբերականի աղբիւրը ԱՄՆ-ի պաշտօնատարներն են,
իսկ Թրամփի աղբիւրը՝ լրատւամիջոցների զեկոյցները»:
Յիշեալ պարբերաթերթը վկայակոչելով ԱՄՆ-ի մի ինչ-որ պաշտօնեայի, յայտնել է, որ Թեհրանը գեներալ մայոր Ղասեմ Սոլէյմանիի նահատակութեան վրէժը լուծելու նպատակով, մտադիր է սպանել Հարաւային Աֆրիկայում ԱՄՆ-ի դեսպան
Լանա Մարքսին:

ԱՄՆ-ի թշնամական
քայլերին
դիմադրելու
նպատակով
խորհրդարանին է
ներկայացւել երրորդ
ընթերցմամբ
նախագիծ

Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգութեան յանձնաժողովի նախագահ Մոջթաբա Զոլնուրին յայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի
թշնամական քայլերին դիմադրելու
նպատակով խորհրդարանին է
ներկայացւել երրորդ ընթերցմամբ
նախագիծ:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ նա ընդգծել
է. «Եթէ ԱՄՆ-ը մտադիր լինի Իրանի
դէմ միակողմանիօրէն ակտիւացնել
ձգանի մեխանիզմը, յիշեալ նախագիծը կառավարութեանը պարտաւորեցնում է հակադարձ քայլի գնալ,
ինչպէս օրինակ Իրանի միջուկային
գործարքի համաձայնագրով ստանձնած պարտաւորութիւնները մի
կողմ դնել»: Նա անդրադառնալով
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Պոմպէոյի
վերջին յայտարարութիւններին թէ՝
ԱՄՆ-ը եւ Եւրոպան փորձում են

Ալի Ռաբիի.

«Ռազմավարական
սխալ է սիոնիստական
վարչակարգի հետ
յարաբերութիւն
պաշտօնականացնելու
իւրաքանչիւր քայլ»

Իրանի կառավարութեան խօսնակ
Ալի Ռաբիին նախազգուշացնելով Պարսից ծոցում սիոնիստական վարչակարգի կողմից անապահովութիւն առաջացնելու կապակցութեամբ, այս հարցով պատասխանատու է համարել
Բահրէյնին, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններին ու սիոնիստական վարչակարգին տարածաշրջան բերող ցան-

կացած երկրի:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Ալի Ռաբիին երէկ մամլոյ ասուլիսի ընթացքում
յայտարարել է. «Իրանի Իսլ. Հանրապետութիւնը ռազմավարական մեծ
սխալ է համարում սիոնիստական
բռնագրաւող վարչակարգի հետ յարաբերութիւնները պաշտօնականացնելու
(Շար. 8-րդ էջում)

Զոհրապ Մնացականեանը հանդիպել է Արաբական
պետութիւնների լիգայի Գլխաւոր քարտուղարին
«yerkir.am» - Եգիպտոս կատարած
պաշտօնական այցի շրջանակներում ԱԳ
նախարար Զոհրապ Մնացականեանը
երէկ՝ սեպտ. 15-ին հանդիպեց Արաբական պետութիւնների լիգայի Գլխաւոր քարտուղար Ահմեդ Աբուլ Ղէյտի
հետ: Այս մասին «ֆէյսբուք»-եան էջում
յայտնում է ԱԳՆ խօսնակ Աննա Նաղդալեանը:

ՀՅԴ Երիտասարդական միութիւնը երթ կանցկացնի
ընդդէմ ԿԳՄՍ նախարարի
«arfd.am» - ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական միութիւնը այսօր՝ սեպտեմբերի 16-ին նախաձեռնում է
«Յանուն ազգային եւ առաջադէմ կրթութեան» խորագիրը կրող երթ։ Երթը
մեկնարկելու է Մատենադարանի յարակից տարածքից՝ ժամը 19։00-ին
եւ անցնելու է Մաշտոցի պողոտայով, Ամիրեան փողոցով ու աւարտւելու է ԿԳՄՍ (Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի) նախարարութեան շէնքի դիմաց։
Երթի մասնակիցները՝ ԿԳՄՍ ոլորտներում տիրող քաոսի, բարեփոխումների անւան տակ վարւող ապազգային քաղաքականութեան համար
պահանջելու են Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականը:
Այսօր երեկոյեան, ժամը 19:00-ին
կը մեկնարկի երթ, որը կազմակերպել

է ՀՅԴ Երիտասարդական միութիւնը: Այս
մասին հրաւիրւած ասուլիսին յայտնեց
ՀՅԴ Երիտասարդական միութեան անդամ Սեւակ Նազարեանը:
«Երթը տրամաբանական շարունակութիւնն է 11 ամիս առաջ սկիզբ
առած մեր պայքարի, որով ՀՅԴ Երիտասարդական միութիւնը կոչ արեց
չզիջել մեր արժէքների մէջ եւ իր
պայքարը սկսեց ազգային եւ առաջադէմ կրթութեան համար: Անցնող 11
ամիսների ընթացքում ԿԳՄՍՆ-ն, ի դէմս
նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի, իր
գործողութիւններով ու որոշումներով
փաստեց, որ մեր պայքարն արդարացւած էր եւ ստիպեց մեզ աւելի
կտրուկ գործողութիւնների անցնել եւ
շարունակել մեր պայքարը աւելի մեծ
մասշտաբներով»,- յայտարարեց նա:
Սեւակ Նազարեանի ասութեամբ՝

այն ժամանակ իրենց պայքարը «Հայոց լեզու» եւ «Հայոց պատմութիւն»
առարկայի դուրսբերումն էր, հիմա կայ
աւելի մեծ խնդիր՝ հանրակրթական
չափորոշիչները: «Հիմնական խնդիրը,
որ մենք առաջ ենք քաշում, ոլորտում
առկայ ճգնաժամն է, ապաշնորհ կառավարումն է եւ այս ամենին զուգահեռ ամէն նախագծերում ոչ ազգային գծի առաջ բերելը»,- ասաց նա:
(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

«Իրատես».
ՀՀ կառավարութիւնը
պէտք է վերանայի
ֆինանսավարկային
քաղաքականութիւնը
եւ դա իրականացնող
կադրերին, որոնք
ձախողել են այն
Սուրէն Պարսեանը՝ պետական
պարտքի աճի մասին
(Տես 3-րդ էջում)

«Լուսաւոր Հայաստան»-ն ակնկալում է
ՀՅԴ-ի ու «Կամք»-ի օժանդակութիւնը

«news.am» - «Իրատես» թերթը գրում
է. «Խորհրդարանական ընդդիմութիւնը՝
«Լուսաւոր Հայաստան»-ը, Կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի
(ԿԳՄՍ) նախարար Արայիկ Յարութիւնեանին անվստահութիւն յայտնելու
գործընթացը կը սկսի Ազգային ժողովի
թէ՛ ներսից, թէ՛ դրսից:

Պառլամենտում
Յարութիւնեանին
անվստահութիւն յայտնելու հարցը քննարկելուն զուգահեռ՝ լուսաւորականներն ԱԺ
բակում հանրահաւաք կանցկացնեն:
«Իրատես»-ի տեղեկութիւններով՝ «Լուսաւոր Հայաստան»-ը ցոյցին միանալու
առաջարկով ո՛չ խորհրդարանական գործընկերոջը՝ «Բարգաւաճ Հայաստան»-ին

է դիմել, ո՛չ էլ Արայիկ Յարութիւնեանի
հրաժարականը պահանջող ՀՅԴ-ին կամ
«Կամք» նախաձեռնութեանը:
«Որեւէ ուժի չենք դիմել, եթէ միանան, աւելի ուրախ կը լինենք:
(Շար. 8-րդ էջում)
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ՀՀ նախագահ
Արմէն
Սարգսեանը
ցաւակցել է
Վարանդ
Փափազեանի
ընտանիքին

«yerkir.am» - Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանը հասարակական-քաղաքական գործիչ
Վարանդ Փափազեանի մահւան
կապակցութեամբ ցաւակցական
հեռագիր է յղել նրա ընտանիքին:

«Ծնունդդ
շնորհաւոր,
Հրանտ ախպարիկ,
լաւ է, որ քո մեծ
մարդկայնութեամբ
անցար մեր կողքով».
Կարօ Փայլանի
շնորհաւորանքը Դինքի
ծննդեան օրւայ առթիւ

«tert.am» - Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամաւոր,
քրդամէտ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցութեան անդամ
Կարօ Փայլանն իր «ֆէյսբուք»-եան
էջում շնորհաւորել է հայազգի հանգուցեալ լրագրող, «Ակօս» թերթի
հիմնադիր եւ նախկին խմբագիր
Հրանտ Դինքի ծննդեան օրը (սեպտ.
15-ին):
Շնորհաւորանքը Փայլանը սկսել
է Դինքից մէջբերմամբ. «Մենք այն
(Շար. 8-րդ էջում)
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Սփիւռքահայ դիմորդները Հայաստան
մուտք կը գործեն առանց 14-օրեայ
ինքնամեկուսացման պայմանի
կիրառման

«yerkir.am» - ՀՀ բարձրագոյն
ուսումնական
հաստատութիւններում ուսումնառելու նպատակով
2020-2021 ուսումնական տարւայ
համար ԿԳՄՍ նախարարութիւն
են դիմել 670 սփիւռքահայեր 29
երկրից, որոնցից շուրջ 210-ը՝ Վրաստանի քաղաքացիներ: Այս մասին
յայտնում են ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարութիւնից:
Դիմորդների մի մասը մասնակցում է սփիւռքահայերին յատկացւած բակալաւրիատի կրթական
ծրագրով պետութեան կողմից ուսանողական նպաստների ձեւով
ուսման վարձի լրիւ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկայ ուսուցմամբ տեղերի մրցոյթին, որոնք
տրւել են Սփիւռքի համար առաջնային համարւող հայագիտական,
մանկավարժական եւ արւեստի
բնագաւառի
մասնագիտութիւններով: ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի
հրամանով փոփոխութիւն է կատարւել ՀՀ բարձրագոյն ուսումնական
հաստատութիւններում
2020-2021 ուսումնական տարւայ
օտարերկրացիների եւ սփիւռքահայերի փաստաթղթերի ընդունման
(վճարովի համակարգի ուսուցման)

ժամկէտներում: Մասնաւորապէս,
վճարովի առկայ ուսուցմամբ բակալաւրի ու անընդհատ եւ ինտեգրացւած կրթական ծրագրերով ընդունելութեան համար ԿԳՄՍ նախարարութիւն
փաստաթղթերի
ներկայացման ժամկէտ է սահմանւել մինչեւ 2020 թւականի հոկտեմբերի 15-ը ներառեալ:
Սփիւռքահայ ուսանողների ՀՀ
տարածք մուտքի թոյլտւութիւն
համագործակցելով պարէտատան,
ՀՀ ԱԳ նախարարութեան եւ Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութեան հետ՝
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարութիւնը իրականացրել է համապատասխան
աշխատանքներ՝ ապահովելու Վրաստանի ազգութեամբ հայ քաղաքացիների մուտքը ՀՀ տարածք՝
առանց 14-օրեայ ինքնամեկուսացման պայմանի կիրառման: Վրաստանի իշխանութիւնների հետ ձեռք
է բերւել պայմանաւորւածութիւն՝
վերոնշեալ քաղաքացիների անխափան տեղաշարժի եւ սահմանի
անցակէտում մուտքի կազմակերպման վերաբերեալ: Այդ նպատակով
Հայաստանի Հանրապետութեան
տարածք մուտք գործելու թոյլտւու-

թիւն ստացած Վրաստանի քաղաքացիները պէտք է կապ հաստատեն Վրաստանի Արտաքին
գործերի նախարարութեան կամ
Հայաստանի Հանրապետութիւնում
Վրաստանի դեսպանութեան հիւպատոսական բաժնի հետ՝ տեղաշարժման անցակէտի եւ ժամկէտների մանրամասներին տեղեկանալու համար:
Միասնական քննութիւններ համանման աշխատանքներ էին տարւել նաեւ յուլիսի 1-ին տասնօրեակում
ՀՀ բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւնների 2020-2021 ուսումնական տարւայ ընդունելութեանը
մասնակցելու նպատակով օտարերկրեայ քաղաքացի հանդիսացող
84 սփիւռքահայերի մուտքը ապահովելու համար: Միասնական քննութիւններին մասնակցելու նպատակով՝ առցանց դիմում-յայտ են
ներկայացրել օտարերկրեայ քաղաքացի հանդիսացող 84 սփիւռքահայեր (Վրաստան` 69, Ռուսաստանի Դաշնութիւն՝ 14 եւ ԱՄՆ՝
1) եւ Հայաստանից դուրս գտնւող
11 ՀՀ քաղաքացիներ։ Պարէտի
թոյլտւութեամբ վերոնշեալ դիմորդները 2020 թ. յունիսի 25-ից
անարգել մուտք են գործել ՀՀ
տարածք՝ յուլիսի առաջին տասնօրեակում ընդունելութեան քննութիւններին մասնակցելու նպատակով: Արդիւնքում՝ միասնական
քննութիւններին
մասնակցած
Վրաստանի 17 քաղաքացիներ ընդունւել են ՀՀ բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններ։

Թուրք ջիհադիստը
պորտուգալացի
երիտասարդի է սպանել
«panorama.am» - Շւէյցարիայի
Մորգէս քաղաքում սեպտեմբերի
11-ին ազգութեամբ թուրք 26-ամեայ երիտասարդը սպանել է Պորտուգալիայի քաղաքացու։ Այս մասին տեղեկացնում է «Էրմենիհաբեր»-ը։
Նշւում է, որ ռեստորանի դիմաց
թուրք ջիհադիստը դանակով յարձակւել է պորտուգալացի երիտասարդի վրայ եւ նրան հասցրել
մարմնական վնասւածքներ։ Հոսպիտալացւած երիտասարդի կեանքը
չի յաջողւել փրկել։ Միջադէպից 2
օր անց թուրք յանցագործը ձերբակալւել է։
Շւէյցարիայի պետական հեռուստաընկերութեան
հաղորդմամբ՝ յանցագործը, որն ունի
Թուրքիայի եւ Շւէյցարիայի քաղաքացիութիւն, սերտ առնչութիւն է
ունեցել արմատական իսլամական

խմբաւորումների հետ։ Միջադէպի
կապակցութեամբ
Շւէյցարիայի
իրաւապահ
մարմինները
հետաքննութիւն են սկսել՝ պարզելու,
թէ արդեօք այդ սպանութիւնը
ահաբեկչական յարձակում է եղել։
Յանցագործը նախքան այդ միջադէպը մի քանի ամիս կալանաւորւած է եղել նաեւ 2019 թ.
Լօզան քաղաքում։ Նրան կասկածել են բենզալցակայան հրդեհելու
մէջ։

Թուրքիայի հնարաւոր
յարձակումից
պաշտպանւելու
համար Յունաստանը
ցանկանում է
արդիականացնել իր
S-300-ները

Հերթական հրդեհը Բէյրութում
Զահա Հադիդի նախագծած շէնքում
ուժեղ հրդեհ է բռնկւել

«tetr.am» - Լիբանանի մայրաքաղաք Բէյրութում հերթական
արտակարգ դէպքն է տեղի ունեցել.
քաղաքի կենտրոնական առեւտրային թաղամասում գտնւող պատմական շէնքում հրդեհ է բռնկւել,գրում է eadaily.com կայքը:
Լիբանանի
քաղաքացիական
պաշտպանութեան ծառայութեան
տւեալների համաձայն՝ հրդեհը յա-

ջողւել է արագ տեղայնացնել եւ
մարել: Տուժածների մասին տեղեկութիւններ չկան:

ունեցել Բէյրութի նաւահանգստում՝
օրեր առաջ եւ մէկ ամիս առաջ տեղի
ունեցած հզօր պայթիւններից յետոյ:

Յայտնի է, որ շէնքը նախագծել է
իրաքցի-բրիտանացի հանգուցեալ
ճարտարապետ Զահա Հադիդը:
Նշւում է, որ շէնքի կառուցման
աշխատանքները տարիներ են
տեւել եւ արդէն մօտ էին աւարտին:
Արտակարգ այս դէպքը տեղի է

Յիշեցնենք, որ Բէյրութն օգոստոսի 4-ի երեկոյեան որոտացած
հզօր պայթիւնի հետեւանքով աղէտի
գօտի էր յայտարարւել: Պայթիւնի
հետեւանքով զոհւել էին աւելի քան
190 մարդ, վիրաւորւել էին հազարաւոր քաղաքացիներ:

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարը կոչ է
արել չեղարկել պատժամիջոցները,
որոնք խանգարում են երկրներին
պայքարել COVID-19-ի դէմ
«tert.am» - ՄԱԿ-ի գլխաւոր
քարտուղար Անտոնիօ Գուտերեշը կոչ է արել չեղարկել պատժամիջոցները,
որոնք
պետութիւններին խանգարում են պայքարել կորոնավիրուսի համավարակի դէմ,- գրում է ria.ru-ն։
Գուտերեշի ասութեամբ՝ նա
լիովին աջակցում է ՄԱԿ-ի
Մարդու իրաւունքների գերագոյն
յանձնակատար Միշէլ Բաչելետի
յայտարարութեանը, որի համաձայն՝ երկրները պէտք է վերանայեն
ընդլայնւած պատժամիջոցներն այն
երկրների նկատմամբ, որտեղ պայքարում են կորոնավիրուսի համավարակի դէմ։

«Մարտի
26-ին
«Մեծ
քսանեակ»-ի
պետութիւններին
ուղղւած իմ ելոյթում ես նաեւ
կոչ
արեցի
չեղարկել
այն
պատժամիջոցները, որոնք կարող
են խանգարել պետութիւններին
համավարակի դէմ պայքարելու
հարցում»,- յաւելել է նա:
Աւելի
վաղ
Գուտերեշը
յայտարարել էր, որ կորոնավիրուսի
դէմ
արդիւնաւէտ
եւ
ուժեղ
պատասխան հնարաւոր է տալ
միայն համերաշխութեան շնորհիւ՝
կոչ անելով միաւորւել, մոռանալ
քաղաքական խաղերի մասին
եւ գիտակցել, որ մարդկութեան
կեանքը վտանգւած է։

«Մենք դանդաղօրէն շարժւում
ենք ճիշտ ուղղութեամբ, բայց պէտք
է արագացնենք մեր քայլերը եւ
պէտք է շատ աւելին անենք, եթէ
ցանկանում ենք յաղթել վիրուսին»,յայտարարել էր նա։

«panorama.am» - Յունաստանը
ցանկանում է արդիականացնել իր
սպառազինութեան մէջ գտնւող ռուսական արտադրութեան С-300
զենիթահրթիռային համակարգերը՝
դրանք PMU-1-ից բարձրացնելով
PMU-2 մակարդակի: Այդ նպատակով Աթենքը բանակցութիւններ
է սկսել Մոսկւայի հետ: Այս մասին
գրում է թուրքական մամուլը՝ յղում
անելով յունական DefenceNet-ին,յայտնում է «Էրմենիհաբեր»-ը։
Նշւում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ
Յունաստանը Ռուսաստանի հետ
այս ռազմական համագործակցութեան համար ԱՄՆ-ի կողմից
պատժամիջոցների չի ենթարկւի,
քանի որ ի տարբերութիւն Թուրքիայի՝ այս դէպքում խօսքը վերաբերւում է ոչ թէ նոր զէնքի գնմանը,
այլ եղածի արդիականացմանը:
Ըստ տեղեկութիւնների՝ նախատեսւում է ռուսական համակարգերի թիրախի խոցման հեռաւորութիւնը 150-ից հասցնել 200
կմ-ի եւ դրանք կրկին տեղակայել
Կրետէ կղզում:
Վերջին շրջանում Արեւելեան

Միջերկրականում (յունական կղզիների մօտ) Թուրքիայի նաւթագազային որոնումների պատճառով
աւելի սրւած յոյն-թուրքական լարւածութեան ֆոնին այս լուրը մեծ
արձագանգ է գտել թուրքական
մամուլում:
Աւելացնենք, որ Յունաստանն
ու Թուրքիան վերջին 1 ամսւայ
ընթացքում մէկը միւսի յետեւից
զօրավարժութիւններ են անցկացնում Միջերկրական ծովում:
Յիշեցնենք, որ Յունաստանը
ՆԱՏՕ- անդամ եզակի երկրներից
է, որ ձեռք է բերել ռուսական С-300
ՀՕՊ համակարգեր: 1990-ականների
վերջին ձեռք բերւած համակարգերը
տեղակայւել էին Կիպրոսում, սակայն Թուրքիայի կտրուկ արձագանգը ստիպել է տեղափոխել դրանք՝
Կիպրոսից տանելով Կրետէ կղզի,
իսկ աւելի ուշ Աթենքը այդ համակարգերը սկսել է շահագործել
ըստ իր պահանջների։ Ըստ տեղեկութիւնների՝ Յունաստանն ունի
2 միաւոր С-300 համակարգ եւ 96
միաւոր 48N6E1 հրթիռներ:
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Կառավարութիւնը պէտք է վերանայի
ֆինանսավարկային քաղաքականութիւնը եւ դա
իրականացնող կադրերին, որոնք ձախողել են այն
Սուրէն Պարսեանը՝
պետական պարտքի աճի մասին
«tert.am» - Մինչեւ պարտք վերցնելը
պէտք է կառավարութիւնը սահմանի
ծախսերի ուղղութիւնները, քանի որ
պետական պարտքը մեծացնելով` մենք
յաջորդ սերունդներին փոխանցում ենք
աւելի մեծ ֆինանսական բեռ, եւ դրա
հետեւանքով աւելանալու են յաջորդ
տարիների ընթացքում պարտքի սպասարկման գումարները: Այս մասին «tert.am»-ի
հետ զրոյցում ասաց ՀՅԴ Բիւրոյի
տնտեսական հետազօտութիւնների գրասենեակի պատասխանատու, տնտեսագէտ Սուրէն Պարսեանը՝ անդրադառնալով պետական պարտքի աճին, որը
յուլիսի դրութեամբ կազմել է 7 մլրդ. 939.5
հազար դոլար:
«2009 թւականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից յետոյ կառավարութեան ֆինանսիստները, որոնք առ այսօր
կառավարութիւնում նստած են, մի
մոդել իրենց համար մշակեցին, որ՝ եկէք
պարտք վերցնենք կապիտալ ծախսեր
իրականացնելու համար, այլ կերպ ասած՝
ընթացիկ պետական ծախսերը հոգալու
համար, եւ նրանք ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամի հետեւանքների վերացման
հիմնական աղբիւր դիտեցին միայն
պարտքը, եւ այդ գործելաոճը շարունակւում է առ այսօր»,- ասաց նա:
Սուրէն Պարսեանը նշեց, որ 2020
թւականին պետական բիւջէն չի կարողացել հաւաքագրել մօտ 170 միլիոն
դրամ գումար, յաջորդ ամիսներին թերհաւաքագրումը շարունակւելու է, եւ
կառավարութիւնն ընտրեց նոյն տարբերակը՝ աւելացնել պետական պարտքը:

«Խնդիրը «պարտք» երեւոյթի մէջ չէ, այլ
դա ճիշտ, արդիւնաւէտ օգտագործելու եւ,
ամենակարեւորը, պետութեան կողմից
կատարւած ծախսերի արդիւնաւէտութեան եւ ուղղութիւնների մէջ է»,- ասաց
նա եւ նշեց, որ կան շատ անարդիւնաւէտ
ծախսեր, որոնք պարտք վերցնելով
սպասարկում ենք:
«Այստեղ կառավարութիւնը պէտք է
վերանայի իր ֆինանսավարկային քաղաքականութիւնը եւ այդ քաղաքականութիւնը իրականացնող կադրերին, որոնք
տարիներ շարունակ ձախողել են այդ
քաղաքականութիւնը, եւ որոնք առ
այսօր պատասխանատւութիւն չեն կրել
դրա համար: Նրանք շարունակում են
կառավարութիւնում մնալ եւ շարունակում են նոյն գործելաոճը»,- ասաց նա
եւ օրինակ բերեց, որ երբ ձախողեցին
Հիւսիս-հարաւի վարկային փաթեթը եւ
մեծ վարկերի տակ գցեցին Հայաստանին,
դրա համար առ այսօր ոչ մէկը պատասխանատւութիւն չի կրել:
Ամէն դէպքում, տնտեսագէտը նկատեց, որ կոռուպցիոն ռիսկերի ակնյայտ
նւազում ունենք վերջին տարիների ընթացքում, բայց դրանով չենք լուծում
մեր հիմնական խնդիրը, որ պետական բիւջէով նախատեսւած ծրագրերը
չեն կատարւում: «Այս իշխանութիւնները
ձախողել են վերջին երեք տարիների
ընթացքում պետական բիւջէով հաստատւած կապիտալ շինարարական
գրեթէ բոլոր ծրագրերը, օրինակ՝ դըպրոցաշինութիւնը, ջրամբարաշինութիւնը
եւ այլն: Զուտ ճանապարհաշինութեամբ

դու չես կարող երկիրը հանել ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից: Առհասարակ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակ պետութիւնը ծախսեր
է կատարում տնտեսութիւնը աշխուժացնելու կամ զարգացնելու համար»,ասաց նա եւ նշեց, որ ճանապարհաշինութեամբ չեն կարողանալու փրկել
տնտեսութիւնը եւ լուծել ազգաբնակչութեան սոցիալական խնդիրները, որոնք
աւելի է խորանում:
«Ակնյայտ է, որ գործող իշխանութիւնները հող են նախապատրաստում,
որ օգոստոս ամսւայ վիճակագրական
տւեալներն աւելի լաւ ներկայացնեն, որը
թոյլ կը տայ ասել, թէ՝ տեսէք, մենք արդէն
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պիկը
յաղթահարել ենք եւ արդէն գնում ենք
այդ ճգնաժամի վերացման ուղղութեամբ,
բայց իրականութիւնը բոլորովին այլ է,
քանի որ ճգնաժամը ոչ միայն տնտեսական ակտիւութեան կամ ՀՆԱ-ի աճի
ցուցանիշերով է պայմանաւորւած, այլ
մարդկանց գնողունակութեամբ, որը
կտրուկ նւազել է, աւելի շատ, քան 2009
թւականին, 1994-1996 թւականներին,
սրա մասին պէտք է մտածի կառավարութիւնը»,- ամփոփեց նա:

Ռազմիկ Դաւոյեան.

«Կայ իշխանութիւն, որ գործում է ժողովրդի դէմ՝
հազար տեսակ խոստումներ տալով»
«yerkir.am» - Քանի Աստւած կեանք է
տւել, պիտի աշխատեմ, Աստծուն նեղացնելու իրաւունք չունեմ, որովհետեւ
ե՛ւ կեանք է տւել, ե՛ւ աշխատելու հնարաւորութիւն. «yerkir.am»-ի հետ զրոյցում
ասաց բանաստեղծ, հասարակական
գործիչ Ռազմիկ Դաւոյեանը, որը վերջերս
բոլորեց 80 տարին։ Բանաստեղծը մտադիր էր յոբելեանը տօնել պոէզիայի երեկոյով, սակայն ծրագրերը խափանեց կորոնավիրուսը։ Դաւոյեանը յոյս յայտնեց.
«Կորոնավիրուսի շրջանում իսկապէս
բազմամարդ դահլիճներ հաւաքելը վտանգաւոր է, եթէ նահանջի՝ կանենք երեկոն»։
Բանաստեղծի դիտարկմամբ՝ մշակոյթն ու կրթութիւնը կորցրեցինք, երբ
միաւորւեցին մէկ նախարարութեան ենթակայութեան տակ: «Առանց հզօր մշակոյթի ի՞նչ երկիր, ի՞նչ պետութիւն, ի՞նչ
ժողովուրդ... Մշակոյթն ու կրթութիւնը
սնման կարեւոր աղբիւրներից են։ Մենք
մեր հնագոյն պատմութեան ամենաուսանելի, ամենափառաւորելի ահռելի
կտորը թողել ենք մոռացութեան մէջ եւ չենք
ուսումնասիրում այնպէս, ինչպէս պէտք է։
Եթէ մեր սերունդներն այդ պատմութեամբ
դաստիարակւէին, բոլորովին տարբեր հասարակութիւն կունենայինք։ Խօսքս միայն

ղեակ, ինքն իրենով հիացած ջահէլ-ջուհուլները կարող են այդ տեսակ արտայայտութիւններ անել, բայց դա կապ
չունի ո՛չ մեր ժողովրդի էութեան, ո՛չ էլ
պատմութեան հետ։ Դրանք բոլորն էլ
անցողիկ բաներ են։ Այնքան սխալ, աղաւաղւած պատկերացումներ կան մեր պատմութեան մասին. այսօրւայ երիտասարդութիւնը եւրոպական մշակոյթի կռճոններով է դաստիարակւել, եւ այդ կռճոնները մատուցում են մեր ժողովրդին
տարբեր ձեւերով ու տարբեր տեղերում՝ կարծելով, թէ իրենք դրանով հաղորդակցւում են Եւրոպայի հետ։ Մեր
երիտասարդութեանը չենք սովորեցրել, որ
փափախով, հովւական ցուպը ձեռքին,
ոչխարներն առջեւը, տրեխներով մարդը,
որի առջեւ ես խոնարհւում եմ, նա չէ
մեր իդէալը։ Անգլիայի մեծ հանրագիտարանում հայ ժողովրդի պատմութեան
հետ այդ լուսանկարը դրւած է, եւ մեր՝
Եւրոպայի կռճոններով սնւողները կարող
են, դա տեսնելով, ասել՝ էս ե՞նք մենք։ Չէ՞ որ,
երբ Խորենացին նկարագրում է Հայկին՝
բարձրահասակ, զօրեղ բազուկներով հզօր
զօրավար, առաջնորդ, այլ ոչ՝ կայսր, թագաւոր, այ նա է մեր նկարագիրը»:
Ռազմիկ Դաւոյեանը պնդում է, որ

Ապա դիմելով ժողովրդին՝ շարունակեց. «Խաբւեցի՛ր, գլուխդ կախ
ման ե՞ս գալիս: Յուսահատ մի՛ եղիր, սխալի ուղղումը քո ձեռքում է,
ճիշտ առաջնորդ ընտրելը՝ նոյնպէս։ Միշտ այդպէս է, ժողովուրդն
աւելին է ուզում, հիմա աւելին ցանկացաք, կանգնեցիք անդունդի
եզրին՝ ձեզ տւած թարմ խոտի խոստումի վրայ, հիմա թարմ խոտ
կերէք եւ արթուն ուղեղով մտածէք։ Ժողովուրդը պարտաւոր է
առողջ հասկացողութիւն դրսեւորել»
այսօրւայ կրթութեան համակարգի ու
պատմութեան դասագրքերի մասին չէ,
որոնք ուղղակի դէն շպրտելու բաներ են,
այս պահանջը պէտք է որդեգրէին նաեւ
մեր 3 հանրապետութիւնները»,- ասաց
նա ու անդրադառնալով կրթական նոր
չափորոշիչներին՝ «Հայոց պատմութիւն»
առարկայի պարագայում՝ թուրքական
հետքին, կտրուկ վրայ բերեց. «Ես իրենց
հետ գործ չունեմ, գիտեմ, որ իրենք
այլանդակութիւն են անում, բայց ես
չեմ, որ պիտի վերացնեմ դա: Այս իշխանութիւնը պիտի գնայ, յաջորդ իշխանութիւնը գայ, այդ բոլորը մաքրի ու լցնի
աղբանոցը եւ սկսի զրոյից։ Ես դրանց հետ
ի՞նչ խօսեմ թուրքական հետքի մասին,
խօսեմ, թէ ազերիները ո՞նց են աղաւաղել
մեր պատմութիւնը, մենք ո՞նց ենք պայքարում դրա դէմ եւ այլն։ Բանից անտե-

կրթական համակարգն արմատապէս
պէտք է փոխւի: «Տասնամեակներ շարունակ, ակադեմիկոսներից մինչեւ պատմաբաններ, գրքեր են գրել, թէ որն է հայ
մարդու տեսակը, մեր ազգային ծրագիրը:
Թող բարի լինեն, կարդան ու փոխանցեն
մեր սերունդներին»,- խորհուրդ տւեց
բանաստեղծն ու ցաւով արձանագրեց,
որ նոյնն էլ «Հայ գրականութիւն», «Եկեղեցու պատմութիւն» առարկաների վիճակն է: «Երեխաների սեռական դաստիարակութիւն ու այլանդակութիւններ են
մտցրել»,- բարկացած յաւելեց Դաւոյեանն
ու հռետորական հարցադրմամբ շարունակեց. «Իրենք գիտե՞ն մեր գրականութիւնը, առհասարակ, մշակոյթ գոյութիւն չունի»։
Մեր դիտարկմանը, թէ կրթական
չափորոշիչների հեղինակները համեմա-

տականներ են անցկացնում Ե. Չարենցից
հետ՝ ասելով, որ նա էլ էր ստեղծագործում
այլասերւած ոճով, Դաւոյեանը ժպտալով
պատասխանեց. «Չարենցն այդ տեսակներին ասել է՝ չնչին, ինչպէս Արարատին
նետած քարը։ Չարենցն Արարատ է,
իրենք ի՞նչ գործ ունեն Չարենցի հետ»։
Ըստ նրա՝ ժողովրդի իշխանութիւն
գոյութիւն չունի: «էս մէկը թող բոլորն
իրենց ականջներին օղ անեն՝ կայ իշխանութիւն, որ սիրում է ժողովրդին, եւ կայ
իշխանութիւն, որ գործում է ժողովրդի դէմ՝
խաբելով, հազար տեսակ խոստումներ
տալով»,- շեշտեց բանաստեղծը։
Մեր ճշտող հարցին՝ այսօր իշխանութիւնը սիրո՞ւմ է ժողովրդին, Դաւոյեանը պատասխանեց. «Ժողովուրդն ինքը
խաբւած, ստորացւած է, տասը կաշի քերթեցին ժողովրդի վրայից, թէ հիմա որտեղի՞ց է այդ կաշին հնարում ժողովուրդը,
որ էլի են քերթում... Բոլոր դէպքերում,
որքան էլ հասարակութիւնը խաբւի, էլի
ինչ-որ մէկին ընտրի առաջնորդ եւ գնայ
ամենավատի յետեւից, ինչպէս արեց,
սթափւում է»:
Ապա դիմելով ժողովրդին՝ շարունակեց. «Խաբւեցի՛ր, գլուխդ կախ ման ե՞ս
գալիս: Յուսահատ մի՛ եղիր, սխալի
ուղղումը քո ձեռքում է, ճիշտ առաջնորդ
ընտրելը՝ նոյնպէս։ Միշտ այդպէս է, ժողովուրդն աւելին է ուզում, հիմա աւելին
ցանկացաք, կանգնեցիք անդունդի եզրին՝
ձեզ տւած թարմ խոտի խոստումի վրայ,
հիմա թարմ խոտ կերէք եւ արթուն ուղեղով մտածէք։ Ժողովուրդը պարտաւոր է
առողջ հասկացողութիւն դրսեւորել»։
Ռազմիկ Դաւոյեանի կարծիքով՝ մէկ
կամ երկու նախարարի հրաժարականը
պահանջելով, ոչինչ չի փոխւի: «Ամբողջ
կառավարութեան, Ազգային ժողովի հրաժարականը պիտի պահանջի ժողովուրդը,
քանի որ դրանք իրենց գլխին ունեն
գլխաւոր, որն էլ ինչ թելադրում է, անում
են, որտեղից փող ստանում են, այնտեղից
էլ կարգադրութիւնները ստանում են։
Եւ, առհասարակ, նախարարը, որ ճիշտ
աշխատի, նրան պարգեւավճար էլ ո՞վ կը
տայ»,- կէսկատակ-կէսլուրջ ասաց նա։

Ռուբէն Մելքոնեան.

«Իշխանութեան մէջ ընդգրկւած
անձանց մասնակցութիւնը հայթուրքական խաղաղասիրական
ծրագրերին եւ այդ ընթացքում
տպագրւած դասագրքերի
կազմմանը վտանգաւոր է մեր
պետութեան համար»
«tert.am» - Հանրային քննարկումների ժամանակ մի հանգամանք
բացայայտւեց. չափորոշիչների հեղինակներից ոմանք ընդգրկւած են
հայ-թուրքական համատեղ ծրագըրերում, ընդորում՝ այդ ծրագըրերը վերաբերում էին կրթութեանը, աւելի կոնկրետ՝ պատմութեան դասաւանդման առանձնայատկութիւններին: Չխախտելով որեւէ
մէկի անմեղութեան կանխավարկածը
մի քանի փաստ ներկայացնեմ՝ յոյս
ունենալով, որ դրանով կօգնեմ աւելի
նեղ մասնագէտներին կրթութեան ընդհանուր փազլն աւելի ճիշտ հաւաքելու համար: Այս մասին հանրակըրթական չափորոշիչների եւ առարկայական ծրագրերի վերաբերեալ
քննարկմանն ասաց արեւելագիտութեան ֆակուլտետի դեկան Ռուբէն
Մելքոնեանը:
Նա նշեց, որ մի ծրագիր կայ
ԵՄ-ի կողմից ֆինանսաւորւող, որը
կոչւում է «Հայաստան- Թուրքիա յարաբերութիւնների բարելաւման գործընթացին աջակցութիւն» եւ սրա
շրջանակներում մի շարք կազմակերպութիւններ Հայաստանից եւ
Թուրքիայից ընդգրկւած են տարբեր
ծրագրերում: Ըստ Մելքոնեանի՝ այդ
ծրագրերից մէկով 2017-ին հրատարակւել է մի գիրք՝ «Թուրքիայում եւ
Հայաստանում պատմութեան դասաւանդման վերաբերեալ քննադատութիւն եւ այլընտրանք» վերնագրով
եւ դրանից յետոյ 2019-ին կրկին նոյն
ծրագրի շրջանակներում հրատարակւել է եւս մէկ գիրք, որը
կոչւում է «Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար պատմութեան դասաւանդման ալտերնատիւ մոդուլներ»,
հեղինակների կազմում են հայկական կողմից՝ Լիլիթ Մկրտչեանը, ԱԺ
պատգամաւոր Մարիա Կարապետեանը եւ Միգրացիայի կոմիտէի
նախագահ Արմէն Ղազարեանը:
«Նախաբանում նշւում է, որ այս
աշխատանքը ստեղծւած է պատմաբանների ցանցի շնորհիւ նպաստել
նախատեսւող դասագրքերի ռեֆորմին, ես ենթադրում եմ՝ դա առնչութիւն ունի չափորոշիչների հետ, եւ
ներկայացնում են մի շարք առաջարկներ, թէ ինչպէս խաղաղասիրական ոճով դասաւանդել պատմութիւն ՀՀ-ում եւ Թուրքիայում»,ասաց նա:
Մելքոնեանն ասաց, որ առաջարկւում է դասագրքերում ընդգրկել
ԼԳԲՏ (համասեռամոլների) շարժման
պատմութեան տարբեր դրւագներ,
մասնաւորապէս, 60-ական թւականներին Հոլանդիայում այդ շարժման
յաջողութիւնները, սկիզբը՝ «վարդագոյն շաբաթ» անունը կրող բողոքի
ցոյցը, եւ որպէս օժանդակ ձեռնարկ
կամ նիւթ յանձնարարել սովորողներին 2000 թւականին տպագրւած
«Լեզբուհիների եւ գէյերի պատմութիւնների եւ մշակոյթների հանրագիտարանը»: «Այդ գլխի համահեղինակներից է Մարիա Կարապետեանը:
Որեւիցէ անդրադարձ չկայ հայկական
ազատագրական շարժումներին, Խորհըրդային Միութիւնում այլախոհական
շարժմանը, նմանատիպ այլ շարժումներին»,- ասաց նա:
Մելքոնեանի ասութեամբ՝ խօսել են
միայն ազգայանականութիւն տերմինի մասին: «Ազգայանականութիւն
տերմինը Թուրքիայում եւ Հայաստանում լիովին տարբեր ընկալումներ

ունի: Այդ տերմինը Թուրքիայում ունի
միայն մէկ ձեւակերպում լեզւական
առումով, իսկ Հայաստանում կայ
ազգայնականութիւն եւ ազգայնամոլութիւն ձեւակերպումները, որտեղ
երկորդը ենթադրւում է՝ բացասական,
իսկ առաջինը մեզ համար հաւասար է
հայրենասիրութեանը ու հետեւաբար
այս խումբը հայ-թուրքական մասնագէտներին առաջարկում է քննադատել ազգայնականութիւնը: Իրենց
համար ազգայնական է Աթաթուրքը
եւ նոյն հարթութեան մէջ պէտք է
դիտարկւեն Անդրանիկը, Նժդեհը եւ
մնացած բոլորը»,- ասաց նա:
Մելքոնեանի ասութեամբ՝ երկրորդ
կէտը սրա հետ կապւած այն է, որ
Թուրքիայում ազգայնական տերմինը
բացասաբար են ընկալում հիմնականում հասարակութեան փոքր, մարգինալ, ձախակողմեան խմբերը, որոնց
համար ազգայնականութիւնը հաւասար է ֆաշիզմին եւ այլն, բայց այդ
խմբերը որեւիցէ ազդեցութիւն չունեն
Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական կեանքի վրայ, որեւիցէ կերպ
ընդգրկւած չեն խորհրդարանում որպէս առանձին մեծ ուժ, ազդեցութիւն չեն ունենում կրթական չափորոշիչների, կրթական քաղաքականութեան եւ այլ քաղաքական
ուղղութիւնների ձեւաւորման վրայ:
«Նոյն ֆորմատում, նոյն խմբում
այս հարցը քննարկում են Հայաստանում իշխող կուսակցութեան
պատգամաւորը, իշխանութեանը մօտ
կանգնած մասնագէտները, փորձագէտները եւ այլն, եւ Թուրքիայում
զրոյական ազդեցութիւն ունեցող
մարգինալ խմբաւորումների ներկայացուցիչները: Դա, մեղմ ասած, անիմաստ է, իսկ խորքային առումով՝
վտանգաւոր: Ուզում եմ նշել՝ 84
միլիոնանոց Թուրքիայում մարգինալ
խմբի առաջարկած կրթական մոդուլները, որտեղ պէտք է տեղ
գտնեն ազգայնականութեան քննադատութիւնը, խաղաղասիրութիւնը եւ
այլն, որեւիցէ վտանգ չի ներկայացնում այդ պետութեան համար, որովհետեւ դրանք որեւիցէ դոմինանտ
ուղենշային շերտում գոյութիւն չունեն, չեն էլ լսւում նրանց ձայները, իսկ
մեզ նման երկրում, որը կանգնած է
արտաքին ու ներքին յարձակումների
փաստի առաջ, քաղաքականութիւնը
ձեւաւորող ու իրականացնող անձանց, տւեալ պահին՝ իշխանութեան
մէջ ընդգրկւած անձանց մասնակցութիւնը նմանատիպ ծրագրերին եւ
այդ գաղափարների, դրոյթների ուղղակի
կամ անուղղակի ընդգրկումը մեր
չափորոշիչների, կրթական տարբեր
ուղեցոյցների մէջ, վտանգաւոր է մեր
պետութեան, մեր հասարակութեան
համար»,- ասաց նա:
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Խաչվերացի տօնը
բացառիկ
հանդիսաւորութեամբ
նշւեց Թեհրանի բոլոր
եկեղեցիներում

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 183 (23654)

Վեցամսեայ դռնփակ
արարողութիւններից յետոյ՝
հաւատացեալ ժողովրդի
մասնակցութեամբ՝
Նոր Ջուղայում նշւեց
Խաչվերացի տօնը

Խաչվերացի տօնը եւ
ռեհանազարդ խաչով
անդաստան
Ատրպատականի
հայոց թեմում

Կիրակի, սեպտեմբերի 13-ին Հայոց եկեղեցին մեծ շուքով
տօնեց Խաչվերացի, Խաչի վերացման, փառաբանման տօնը,
տօնին յատուկ շարականներով, աղօթքներով եւ Անդաստանի
կատարումով։
Այս առիթով, կիրակի, սեպտեմբերին 13-ին Թեհրանի բոլոր
եկեղեցիներում տեղի ունեցաւ հանդիսաւոր ս. պատարագ եւ
երեկոյեան էլ երեկոյեան ժամերգութեան աւարտին տեղի ունեցաւ Խաչվերացի Անդաստան։
Ս. Սարգիս առաջնորդանիստ մայր եկեղեցում կրօնական
առաւօտեան եւ երեկոյեան արարողութեանց նախագահեց եւ
յաւուր պատշաճի քարոզեց Թ. Հ. Թ. հոգեւոր առաջնորդ Տ.
Սեպուհ արք. Սարգսեանը։
Յընթացս ս. պատարագի Սրբազան Հայրը իր քարոզում նախ
բացատրեց Խաչվերացի խորհուրդը, որպէս Տիրոջ խաչափայտի
վերացման ու փառաբանանքի տօն, ի յիշատակ խաչափայտի
գերութիւնից վերադարձի եւ կրկին անգամ իր պատմական

Կիրակի, սեպտեմբերի 13-ի առաւօտեան, Նոր Ջուղայի
Ս. Բեթղեհէմ եկեղեցում, համաճարակի պատճառով վեցամսեայ դռնփակ արարողութիւններից յետոյ, առաջին անգամը
լինելով, հաւատացեալ ժողովրդի ներկայութեամբ, սուրբ եւ անմահ պատարագ մատուցւեց՝ Քրիստոսի Խաչափայտին նւիրւած տօներից՝ Խաչվերացի առիթով, նախագահութեամբ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սիփան եպս. Քէչէճեանի:
Պատարագը մատուցւեց Տ. Մեսրոպ աւ. քհնյ. Գալստանեանի ձեռամբ: Ընթացքում երգեցողութեամբ հանդէս եկաւ
Ս. Ամենափրկիչ վանքի «Կոմիտաս» երգչախումբը: Արարողութեանը ներկայ էր նաեւ թեմի եկեղեցականաց դասը՝ լրիւ
կազմով։
Նախքան օրւայ քարոզախօսութիւնը, Սրբազան Հայրը որպէս սրտի խօսք, փառք տւեց առ Աստւած՝ ամիսներ դռնփակ

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Սեպտեմբերի 13-ի առաւօտեան ժամը 11-ին, Ատրպատականի հայոց թեմի եկեղեցիներում, Թաւրիզում եւ Ուրմիայում մատուցւեց սուրբ եւ անմահ պատարագ, Խաչվերացի տաղաւար տօնի
առիթով:
Թաւրիզահայութեան ուխտավայր մատուռում, Մարալանի
Սբ. Աստւածածին եկեղեցում հանդիսաւոր սուրբ պատարագ
մատոյցեց եւ իր պատգամը յղեց Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանը, իսկ Ուրմիայի
Ս. Ստեփանոս ծխական եկեղեցում պատարագեց եւ քարոզեց՝
Տ. Մարտիրոս քհնյ. Ղուկասեանը: Թաւրիզում սուրբ պատարագի երգեցողութիւնը կատարւեց «Կոմիտաս» երգչախմբի կողմից, ղեկավարութեամբ երաժիշտ Վարդան Վահրամեանի, իսկ
Ուրմիայում «Նարեկացի» երգչախմբի կողմից, ղեկավարութեամբ Արտեմիս Բայրամեանի»:
Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ամիսներից

(Շար. 5-րդ էջում)

(Շար. 5-րդ էջում)

(Շար. 5-րդ էջում)

Սուրիկը թաղւեց
իր ցեխէ պատի տակ...
ՎԱՐԴԱՆ ԴԱՒԹԵԱՆ

Մեր քաղաքամասը՝ Հեշմաթիէն
(Սարդարապատ) միշտ էլ այսքան բընակչութիւն չի ունեցել ու երբ յիշում
եմ, կարօտով ու նախանձով եմ յիշում։
Նախանձում եմ այն բանի համար, որ
ինչու աւելի շատ չէինք օգտւում այդ
հնարաւորութիւնից, անկեղծ մթնոլորտից։
Մեր փողոցի (Մադադ), վերեւի փողոցում (Դահ մեթրի արամանէ) եւ միւս
փողոցներում բազմաթիւ էին դատարկ ու
պարապ հողամասերը, որոնց վրայ դեռ
կառուցւածք չկար։
Փողոցն ու դատարկ հողամասերը,
որոնց «խարաբէ» էինք անւանում, այնքան հանդարտ ու խաղաղ էր, որ դիւրացնում էր մեր համար խաղալը։ Այն
օրերին շատ մեքենայ էլ չկար։
Իրար կողքի շարւած տների փողոցի
դռները բացւում էին վաղ առաւօտեան եւ
փակւում՝ ուշ երեկոյեան։

Առաւօտեան նախաճաշելուց յետոյ,
արդէն գիտէինք որտեղ պիտի հաւաքւել
խաղալու համար։ Խաղալիքներ չունէինք եւ այն, ինչ որ կար, մենք էինք
պատրաստում, նոյնիսկ խաղեր էինք
յօրինում։
Երկու կտոր փայտ, մի քանի մեխ
եւ երկու կամ երեք բոլբրինգներով հեծանիւ էինք պատրաստում եւ մրցում
միմեանց հետ։
Փողոցների յատակը հողոտ էր եւ
հողը դառնում էր մեր խաղերի հիմնական նիւթը։ Ցեխով պատրաստում
էինք ցանկացած իրը։ Այստեղ երեւան
էր գալիս իւրաքանչիւրիս երազանքները։
Մէկը՝ բեռնակիր մեքենայ, միւսը՝
տուն, արջուկ, թռչուն, հանրակառք եւ ...
Ցեխը մեր ձեռքում դառնում էր այն՝
ինչ որ մեր երազանքների մէջ էին։
Ցեխով դառնում էինք Սասունցի

Դաւիթ, Գիքորն ու գիւղացի Համբօն։
Դրանք չէինք կարդացել, մեզ պատմել
էին մեզանից մեծ դասարանցիները։
Միմեանց հետ մրցում էինք մեր ձեռքով պատրաստած մեքենաներով։
+++
Խաղալիքներ գոյութիւն չունենալու
պատճառով, մենք դառնում էինք հնարամիտներ, ինքներս մեզ համար խաղ
եւ խաղալիք պատրաստելով։
Այն օրերին բարձր շէնքեր գոյութիւն
չունենալու պատճառով, առատ քամի էր
փչում եւ ամենայարմար միջոցն էր թըռուցիկներ բարձրացնելու համար։
Պատրաստում էինք թուղթ, խսիր
եւ սիրիշոմ (բաւական կպչուն սոսինձ),
համախմբւում էինք որեւէ մէկի տանը եւ
համբերութեամբ թեւեր ունեցող թռուցիկներ էինք պատրաստում եւ քիչ յետոյ ծայրից կապած թելերով օդն էինք
բարձրացնում։ Յետոյ սովորեցինք, որ
կարելի է նաեւ ճրագով բարձրացնել
դրանք։ Թղթով եւ երկու կտոր կլոր գարդոնով ճրագ էինք պատրաստում եւ կապում թռուցիկի թելին, որը թռուցիկի
հետ ինքն էլ բարձրանում էր երկինք եւ
գոյնզգոյն գեղեցիկ տեսարան էր ստեղծւում։
+++
Մեր ընկերների մէջ ամենատաղանդաւոր եւ հնարամիտը Սուրիկն էր, որ
փայտով եւ մեքենայի բոլբրինգով հեծանիւ էր պատրաստել։ Հետագայում մենք
էլ սովորեցինք, ու դեռ աւելին, երեք անիւ
ունեցող հեծանիւ, որը ղեկ էլ ունէր։
Փողոցի տարիքաւոր մարդիկ, ովքեր
զայրանում էին բոլբրինգների ձայնից,
օրական մէկ կամ երկու հատ դրանցից
գցում էին հարեւանների տանիքները՝ մեզ
վախեցնելու համար։
Սուրիկը շատ խելացի եւ հնարամիտ տղայ էր։ Խելօք էր եւ դասերի մէջ
վարժ էր։ Մեր ընկերական եւ խմբական
խաղերի մեծ մասն ինքն էր յօրինել, սակայն իր ընտանիքը շատ ընչազուրկ էր։
Իր հայրը նրանցից էր, որ վերջերն էր
գիւղից Թեհրան եկել։ Գիւղում նա հողագործ էր եւ աշխատում էր գիւղի խանի համար եւ բերքից ստանում էր մէկ

տասներորդը, ուստի տեղափոխւել էր
մայրաքաղաք, աւելի լաւ եկամուտ ունենալու համար, բայց իր բախտից չէր յաջողել յարմար եւ լաւ եկամուտով աշխատանք գտնել։ Աշխատում էր մի ճաշարանում, որպէս դռնապան։
Նրանք այն ընտանիքներից էին,
որոնք գիւղից Թեհրան գալով բազմացրին թաղի բնակիչներին։ Վերջին ութ
ընտանիքները հետեւելով միւս համագիւղացիներին, եկան Թեհրան ու բնակւեցին հէնց այն թաղամասում, որում
հաստատւել էին նախկին համագիւղացիները։
Նման դէպքեր շատ էին պատահում,
եւ բնականաբար նրանց զաւակներին
արձանագրում էին հէնց մեր թաղի
«Սահակեան» դպրոցում։ Նկատի ունենալով, որ առաջին անգամն էր, որ գիւղից դուրս էին եկել, դժւարանում էին
միւսների բարբառով խօսել կամ նրանց
հասկանալ։
Բարեբախտաբար գիւղից եկած երեխաներից շատերը եկել էին մեր դպրոցը եւ նրանք կարող էին Սուրիկի խօսքերը թարգմանել մեզ համար եւ մեր
խօսքերը իր համար։ Սուրիկը սկզբում
ամաչում էր, որ գիւղից էր եկել, իսկ
մեր ուսուցիչները պնդում էին, որ ինքը
շատ ինքնուրոյն է եւ ընդունակ, որը անցել է շատ դժւարութիւնների ու տանջանքների միջով, ուստի ե՛ւ տոկուն է ե՛ւ
համբերատար։
Ուսուցչի խօսքերը պատճառ դարձան, որ աւելի մօտենանք եւ մտերմանանք նրա հետ։ Դրանից առաջ չէինք
հասկանում, թէ ինչ է ասում եւ նոյնիսկ
ծաղրում էինք։

Նա գիւղում աշխատել էր որպէս
հողագործ, խաշնարած, հիւսն, դարբին,
նոյնիսկ մսածախ ու բրդածախ։ Սուրիկը դրանցից մի քիչ սովորելով, կարող
էր զարգացնել տաղանդն ու ընդունակութիւնները եւ հնարամտութիւնը։
Նման նորամուտ աշակերտներ Սուրիկի պայմաններով շատ էինք ունեցել,
բայց Սուրիկը բացառութիւն էր նրանց
մէջ։
+++
Սուրիկը խաղեր յօրինելուց բացի,
մեզ էլ օգնում էր մեր հնարամտութիւնը
զարգացնելու հարցում։
Քաղաքում պետական էլեկտրականութեան հոսանք գոյութիւն չունէր, ուստի մասնաւոր գործարաններ ապահովում էին բնակիչների էլեկտրականութեան հոսանքը։ Մեր թաղամասում դա
ապահովում էր «Ֆիրուզ» գործարանը,
որը գտնւում էր մեր տնից երկու փողոց
ներքեւ։ Առաւօտեան, չեմ յիշում որ ժամից, սկսում էր աշխատանքը եւ շարունակւում էր մինչեւ ուշ երեկոյեան։
Տարիներ էր, մենք լսում էինք այդ
գործարանի ահռելի ձայնը եւ օգտւում
էինք դրա հոսանքից, սակայն ոչ մէկս
չէինք մտածել գործարանը տեսնելու
մասին։
Մի օր երեկոյեան, երբ գործարանը
դադարեց աշխատանքից ու լռութիւն
տիրեց ամէն տեղ, Սուրիկը առաջարկեց
այցելենք այնտեղ։
Վաղ առաւօտեան, Սուրիկը նեղ փողոցի գլխին կանգնած, մեզ էր սպասում։
Շուտով բոլորս էլ միացանք իրեն եւ գընացինք երկու փողոց ներքեւ, որտեղ
(Շար. 6-րդ էջում)
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Խաչվերացի տօնը
բացառիկ
հանդիսաւորութեամբ նշւեց
Թեհրանի բոլոր
եկեղեցիներում
(Շար. 5-րդ էջից)

վայրում՝ Գողգոթայում տեղաւորւելու առիթով։
Այնուհետեւ Սրբազան Հայրը խօսեց խաչի խորհուրդի մասին շեշտելով, որ խաչի կեանքը սիրոյ
եւ խաղաղութեան, զոհողութեան եւ նւիրումի, ինքնազոհողութեան եւ այլասիրութեան կեանքն է, այլ
խօսքով Գողգոթայի եւ Յարութեան կեանքը։
Իր քարոզի մի այլ բաժնում Սրբազան հայրը նշեց, որ խաչը որպէս փրկութեան եւ փրկագործութեան գործիք համաքրիստոնէական աշխարհում իւրայատուկ տեղ եւ իմաստ ունի եւ դրա
համար քրիստոնէական բոլոր եկեղեցիները ունեն
խաչին նւիրւած երեք տօներ՝ Խաչի գիւտի, Խաչի
երեւումի եւ Խաչի վերացման կամ Խաչվերացի
տօնը, որը տօնւում է 14 սեպտեմբերին իբրեւ անշարժ թւական. իսկ մեր եկեղեցին էլ այն տօնում
է 14 սեպտեմբերին, իսկ երբ սեպտեմբերի 14-ը չի
համընկնում կիրակի օրւան, այն տօնւում է սեպտեմբերի 14-ին ամենամօտիկ կիրակիին։
Նոյն օրը երեկոյեան, ժամերգութիւնից յետոյ,
տեղի ունեցաւ Անդաստանի հանդիսաւոր արարողութիւն։ Ս. Խորանի վրայ դրւած ռեհանազարդ

խաչը հանդիսաւորապէս խորանից իջեցւեց եւ եկեղեցականաց ու սարկաւագաց թափօրով առաջնորդւեց եկեղեցու բակը, որտեղ յատուկ սեղան էր
պատրաստւել։ Խաչը դրւեց սպիտակ կտաւով եւ
ռեհանով զարդարւած սեղանի վրայ, որից յետոյ
սկսւեց Անդաստանի արարողութիւնը սաղմոսերգութեամբ, Աստւածաշնչական հատւածների ընթերցմամբ եւ աղօթքներով եւ խորհրդանշականօրէն
աշխարհի չորս կողմերի օրհնութեամբ. «օրհնեսցի,
պահպանեսցի» օրհներգութեամբ օրհնւում են արեւելեան, արեւմտեան, հարաւային եւ հիւսիսային
կողմերն աշխարհի, իւրաքանչիւր կողմին յատուկ
աղօթքներով. «Արեւելեան կողմն աշխարհի եւ հայրապետութիւն հայոց, արեւմտեան կողմն աշխարհի եւ թագաւորութիւնք քրիստոնէից եւ ամենայն ժողովուրդք քրիստոնէից, հարաւային կողմն աշխարհի, երկիրս, անդաստանս, այգիս եւ պտղաբերութիւն
տարւոյս եւ հիւսիսային կողմն աշխարհի վանք,
անապատք եւ ամենայն եկեղեցիք հայոց՝ հանդերձ
եկեղեցականք եւ ժողովրդովք, զի լցին ի շինութեան, ի
բարեկարգութեան եւ ի խաղաղութեան»։
Անդաստանի աւարտին Սրբազան Հայրը ռեհանազարդ խաչով օրհնեց Հայոց աշխարհը, Արցախը, Իրանն ու ողջ ժողովուրդը խաղաղութիւն եւ
բարօրութիւն ցանկանալով բոլորին։ Այնուհետեւ
նա բացատրեց Անդաստանի խորհուրդը, որը վկայութիւնն է հայ եկեղեցու ազատամտութեան եւ
այլասիրութեան ինչպէս նաեւ եկեղեցու բնութեան
հետ ունեցած սերտ առնչութեան։
Եկեղեցական արարողութեան մասնակցում էր

Վեցամսեայ դռնփակ
արարողութիւններից յետոյ՝
հաւատացեալ ժողովրդի
մասնակցութեամբ՝
Նոր Ջուղայում նշւեց
Խաչվերացի տօնը
(Շար. 5-րդ էջից)

արարողութիւններից յետոյ հաւատացեալ ժողովրդի ներկայութեամբ պատարագ կատարելու համար եւ շնորհակալական խօսք ուղղեց
օրւայ արարողութեան իրականացման գործում
դերակատարներին: Տ. Սիփան եպս. Քէչէճեանն
իր քարոզում բացատրութեամբ հանդէս գալով
Խաչվերաց տօնի հետ կապւած պատմական
իրադարձութեան մասին, անդրադարձաւ հաւատի դերակատարութեանը եւ շեշտեց, որ
ինչպէս իւրաքանչիւր պատւանդան գեղեցկացնում, արժեւորում եւ հաստատուն հիմք է հանդիսանում պատկան արձանի համար, նոյնպէս
էլ հաւատացեալների հաւատը որպէս Քրիստոսի Խաչափայտի պատւանդան, ոչ միայն գեղեցկացնում եւ արժէք է տալիս նրան, այլեւ հաստատուն հիմք է դառնում Խաչի համար:
Յատկանշական է, որ Նոր Ջուղայի հայոց
Առաքելական Եկեղեցեաց վարչութեան յատուկ
դասաւորութեամբ, արարողութիւնը տեղի ունեցաւ առողջապահական բոլոր կանոնների համաձայն:

Թղթակից (Նոր Ջուղա)

Համացանցային-վիրտուալ
բացառիկ համերգ՝ ի նպաստ
բէյրութահայութեան
«ՄԷԿ ՍԻՐՏ, ՄԷԿ ՀՈԳԻ»

նաեւ Իրանի Հայ Կաթողիկէ առաջնորդ Տ. Սարգիս
եպս. Դաւիթեանն ու հաւատացեալների նկատառելի մի թիւ, ինչպէս նաեւ Թեմական խորհրդի
անդամներ եւ Իրանի խորհրդարանում Թեհրանի
ու հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր

Արա Շահվերդեանը։
Եկեղեցական արարողութեան աւարտին Սըրբազան Հայրը եւ հիւրերը հիւրասիրւեցին Ս. Սարգիս եկեղեցու Եկեղեցական խորհրդի կողմից։
Ազգային առաջնորդարանի Հանրային կապ

Խաչվերացի տօնը եւ
ռեհանազարդ խաչով
անդաստան

Ատրպատականի հայոց թեմում
(Շար. 5-րդ էջից)

ի վեր եկեղեցու փակ դռները վերաբացւեցին
հաւատացեալ ժողովրդի համար, որոնք կարօտով մուտք գործեցին Աստծու տունը եւ
ազգի հոգեւոր ապաստանարանը, Աստծու
ներկայութեամբ կանգնելու եւ վերատեսութեան ենթարկելու սեփական կեանքն ու
մարդկային փոխյարաբերութիւնները:
Սրբազան Հայրը իր քարոզի բնաբանը
վերցնելով Պօղոսեան պարծանքի անփոխարինելի նիւթ հանդիսացող՝ Քրիստոսի խաչափայտի պարծանքից, թւեց այն պարծանքի սին նիւթերը, որոնցով մարդիկ առհասարակ պարծենում են. ուժ, իմացական կարողութիւն, բարձրագոյն վկայականներ, նիւթական հարստութիւն, սիրունութիւն, մարդկային ծանօթութիւններ, հռչակ, համբաւ ու
վաստակ եւ այլ երեւոյթները այս կեանքի,
որոնք բոլորը ժամանակի մէջ են սահմանափակւում. «Այս բոլորից դուրս եւ վեր է
պօղոսեան պարծանքը՝ խաչը, որ աստւածային ուսերի վրայ դրւելուց յետոյ, համայն
մարդկութեանը պիտի համեստացնի եւ անմիտ է այն մարդը, որը դեռեւս իր սեփական պարծանքներով է պարծենում: Քրիստոսի, մարդկութեան սիրոյ համար կրած
զոհողութիւնից աւելի մեծ պարծանք չենք
կարող պատկերացնել գիտակից եւ հաւատացեալ մարդու համար: Այլապէս մեր ինքնատեսութեամբ յոխորտալով, անհաւատութեան գիրկն ենք ընկնելու, այնպէս ինչպէս
շատերը այս կեանքում միայն իրենց անձն
ու անձնական շահն են տեսնում, անխնայ
յափշտակելով ուրիշների ունեցւածքը, ոտնակոխելով նմանների պատիւը, զրպարտանքներով ոչնչացնելով ուրիշների համբաւն ու
վաստակը: Որովհետեւ իրենց անձով են
պարծենում, փոխանակ Քրիստոսով ու Նրա
խաչով՝ զոհողութեամբ պարծենալու»,- շեշտել է Սրբազան Հայրը: Ապա, նա խօսեց
խաչի զօրութեան մասին, որի նշանը մեր
դէմքի վրայ կնքւած այնքան ուժեղ ազդեցութիւն ունի եւ փրկարար դեր:
Սուրբ պատարագից անմիջապէս յետոյ,
թափօրը ուղղւեց դէպի ուխտավայրի շըր-

«ԱԼԻՔ» - «Համազգային» կրթական եւ
մշակութային միութեան Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանային վարչութեան նախաձեռնութեամբ 2020 թ. սեպտ. 19-ին Արեւմտեան
Ամերիկայի ժամով 19:00-ին (Իրանի ամառային ժամով կիրակի, սեպտ. 21-ի առ. ժամը 6:30-ին) կայանալու է համացանցային
բացառիկ համերգ-նւիրահաւաք յօգուտ՝ աղէտեալ բէյրութահայութեան: Ծրագրին մասնակցող երգիչների, երաժիշտների եւ միւս արւես-

ջափակը, որտեղ կանգնած հսկայ մետաղեայ նոր խաչի շուրջ տեղի ունեցաւ ռեհանազարդ խաչով աւանդական անդաստան:
Նշենք, որ Թաւրիզի եկեղեցիների Կանանց
Խնամակալ մարմինը կէսօրւայ ճաշով պատւեց ներկաներին, որոնց շարքում էին նոյն
մարմնի հանգուցեալ ատենապետուհի Արմինէ Ստեփանեան-Նազարեանի ամուսինը՝
Պօղոս Նազարեանն ու ընտանիքի անդամները: Սոյն ճաշը, որպէս հոգեճաշ մատուցւեց հանգուցեալ ատենապետուհու եւ նրա
դարձեալ նոր հանգուցեալ մօր՝ Յասմիկ
Ստեփանեանի հոգւոց խաղաղութեան համար: Հոգւոց աղօթքով եւ ապա կարճ վկայութեամբ, Սրբազան Հայրը յարգեց յիշատակը նորոգ հանգուցեալների, իսկ Խնամակալ մարմնի վարչութեան եւ բոլոր անդամների անունից Էմմա Յարութիւնեանը
յարգանքի խօսք ուղղեց, ի յիշատակ նրանց:

տագէտների կողքին մասնակցելու է նաեւ
սփիւռքահայ անւանի հասարակական գործիչ՝
Կարօ Փայլանը:
Ուշադրութիւն.Ծրագիրը կարող էք դիտել եւ նւիրահաւաքին մասնակցել հետեւեալ կայքէջերում:
HORIZON TV, LIVE ON ASBAREZ.COM,
HAMAZKAYIN HARTAG ON FACEBOOK
AND HARTAG YOUTUBE CHANNEL
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ԳԻՏԷԻ՞Ք ԱՐԴԵՕՔ

Գիւմրիում բացւեց
Իւրի Վարդանեանի
անւան ծանրամարտի
մարզադպրոցը

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 183 (23654)
«yerkir.am» - Գիւմրիում բացւեց
Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի ռեկորդակիր, ծանրորդ Իւրի
Վարդանեանի անւան ծանրամարտի
մարզադպրոցը: Խորհրդանշական ժապաւէնը կտրեցին Իւրի Վարդանեանի մայրն ու մարզադպրոցի լաւագոյն
սան Յակոբ Մկրտչեանը:
Մարզադպրոցը կառուցւել է համայնքային միջոցների հաշւին, ծախսըւել է մօտ 21 մլն. դրամ։ Թէեւ Իւրի
Վարդանեանի անւան ծանրամարտի
մարզադպրոց քաղաքում գործել է,
բայց սեփական կառոյց մարզադպրոցը մինչ այս չի ունեցել, պարապմունքերն անցկացւել են վարձակալւած
տարածքներում: «Ուրախութիւն ու
յուզմունք եմ զգում: Ճիշտ է, տղաս
չկայ, բայց ուրախ եմ, որ իմ որդուն
այսպէս էք յիշում»,- նշել է անւանի
մարզիկի մայրը՝ Ասիա Վարդանեանը՝ վստահեցնելով, որ անւանի մարզիկի անունը կրող մարզադպրոցը արժանի ծանրամարտիկներ կունենայ:
Գիւմրու քաղաքապետը հիւրերին
տեղեկացրեց, որ դպրոցում կը տեղադրւի նաեւ անւանի ծանրամարտիկի կիսանդրին:

«Երկաթէ մարդը 3»
11 հետաքրքիր փաստեր
ֆիլմի մասին
Շարունակում ենք հետաքրքիր
փաստեր ներկայացնել տարբեր յայտնի ֆիլմերի մասին: Այսօրւայ թեման
Շէյն Բլէքի «Երկաթէ մարդը 3» ժապաւէնի մասին 2013 թ.: Եւ այսպէս.
1- Ջուդ Լոուն դիտարկում էր Օլդրիչ Քիլիանի դերում:
2- Սկզբում ենթադրւում էր, որ
նկարահանումները տեղի կունենան Միչիգանում: Սակայն այն բանից յետոյ,
երբ Հիւսիսային Կարոլինան երաշխաւորում էր 20 մլն. դոլարի հարկային
զեղչ, պրոդիւսերները որոշել են նկարահանումներ կատարել այնտեղ:
3- Նկարահանելով «Երկաթէ մարդու» մասին ֆրանշիզայի առաջին երկու մասերը՝ ռեժիսոր Ջան Ֆաւրօն հըրաժարւել է երրորդ մասից՝ համաձայնելով շարունակել խաղալ միայն Սթարկի թիկնապահ Հեփի Հոգանի դերը: Ռեժիսորի աթոռը զբաղեցրել է Շէյն Բլէքը:
4- Ֆիլմի վրայ աշխատանքը դադարեցւել էր 2012 թւականի օգոստոսի 15-ին,
երբ հնարքի կատարման ժամանակ Ռոբերտ Դաունին վնասել էր կոճը:
5- «Marvel studios»-ի աւանդոյթի համաձայն՝ կինոնկարի ենթագրին յաջոր-

դում է տեսարանը: Այդ տեսարանում
Թոնին Բրիւս Բեներին (Հալկ) պատմում է ֆիլմում տեղի ունեցածը:
6- «Երկաթէ մարդը» ֆիլմի այս
մասը ոչ միայն համանուն ֆրանշիզայի
շարունակութիւնն է, այլ նաեւ հանդիսանում է կինոաշխարհի 7-րդ կինոնըկարը եւ միաժամանակ 2-րդ փուլի
առաջին ֆիլմը:
7- «Երկաթէ մարդու» մասին միակ ֆիլմը, որտեղ չկան AC / DC ռաք խմբի
երգերը:
8- Սթարկի առանձնատան աւերումը նկարահանւել է «EUE/Screen Gems
Studios»-ում:
9- Սցենարի առաջին տարբերակում
Հեփի Հոգանը պէտք է մահանար:
10- Չինական կինոյի վարձակալութեան համար ֆիլմն ունի յատուկ տարբերակ: Այն ունի լրացուցիչ տեսարաններ
դոկտոր Վուի եւ նրա օգնականի մասնակցութեամբ (չինական աստղեր Սիւէզի Վանի եւ Ֆան Բինբինի կատարմամբ):
11- «Երկաթէ մարդը 3»-ը կինոաշխարհի առաջին ֆիլմն է կինովարձոյթում, որը վաստակել է աւելի քան մէկ
միլիարդ դոլար:

Սուրիկը...
(Շար. 4-րդ էջից)

«կայծի գործարանն» էր։ Մօտենալով դրան,
ձայնն էլ ուժեղանում էր։ Գործարանի մօտ
ձայնը ահռելի էր։ Պահակից թոյլտւութիւն
ստացանք տեսնել գործարանը։ Ներսում գործարանը նման էր մեքենայի հսկայական մոտորի, որի բոլոր բաժինները տեսանելի էր,
իսկ գործարանի կողքի բակում, որ դրսից էլ
տեսանելի էր, մեծ աւազան կար, որի մէջ իրար
փաթաթւած խողովակներ կային։ Իմացանք, որ
աւազանը կատարում է գործարանի ռադիաթորի աշխատանքը, այնպէս որ գործարանի մոտորի միջից անցնող տաքացած ջուրը ուղեւորւում էր աւազանի մէջ եւ այնտեղ ջուրը սառելով վերադառնում էր՝ մոտորը սառեցնելու համար։ Սուրիկը գործարանի իւրաքանչիւր բաժինը ուշադրութեամբ դիտում էր եւ մտքի մէջ
ինչ–որ հաշւարկումներ կատարում։
Վերադարձանք փողոց. Սուրիկը փորձեց
ցեխով այդ գործարանի մանրակերտը պատրաստել, սակայն անյաջող անցաւ։
+++
Արդէն նոր եկող ընտանիքների թիւը հասաւ
18–ի, որոնց 8 աշակերտները բաժին հասաւ մեր
դասարանին։ Բոլորն էլ Սուրիկի հարազատներն
էին։
Նորամուտ ընկերների հետ միասին որոշեցինք գնալ Գորգան թաղամաս (այժմ Նամջու), «թամրէ հենդի» եւ խմիչքի մետաղէ կապարիչ («թաշթաք») հաւաքելու համար։
Այն օրերին, որ շատ շէնքեր չէր կառուցւել
քաղաքում, փողոցներ եւ պատեր էլ գոյութիւն
չունէին, ուստի բաց հողամասերի («խարաբէ»)
միջից գնում եւ շատ արագ տեղ էինք հասնում։

Գնալուց եւ վերադառնալուց, գետնի վրայից հաւաքում էինք «թամրէ հենդիի» կոճերը եւ խմիչքների թիթեղեայ կափարիչները («թաշթաքները»)։
Կոճերով խաղում էինք, իսկ «թաշթաքները»
յանձնում էինք փողոցի գլխում փոքրիկ կրպակ
ունեցող Փարւիզին եւ փոխարէնը ստանում էինք
«բաղլաւա», «գուշ-է ֆիլ», «բամիէ», «խորուս ղանդի»
եւ այլ ուտելիքներ։ Փարւիզը թան էր պատրաստում,
լցնում «քոլաների» շիշերի մէջ եւ «թաշթաք»-ով փակում էր բերանը։
Հաւաքում էինք նաեւ մանր քարեր, որոնցով
աղջիկների հետ խաղում էինք մի խաղ, որը կոչւում
էր «հինգ քարանի»։
Հետզհետէ բազմանում էր քաղաքամասի նոր
մարդաբնակչութեան թիւը, որ այս անգամ մայրաքաղաք էին տեղափոխւել ոչ միայն երկրի ամենահիւսիսային շրջանից, այլ գալիս էին նաեւ կենտրոնական շրջաններից։
Նրանք Թեհրան գալու հետ միաժամանակ,
իրենց հետ բերում էին նաեւ տեղական խաղերն
ու սովորութիւնները։ Գոյութիւն ունէր նաեւ նրանց
հետ կապ ստեղծելու հնարաւորութիւնը։ Նախ միմեանց բարբառները չէինք հասկանում, միւս կողմից
նրանք խօսում էին «չամ»-ի, «ցորենը քամուն տալու», «քուլըխկու», «մանգաղ» եւ այլնի մասին, որոնցից ոչինչ չէինք հասկանում, բայց մեր միասնական լեզուն խաղն էր, որ բոլորս էլ հասկանում էինք։
Ֆիզիկական խաղեր էլ ունէինք, որոնցից էին
«նիզդի-զադի», «չհար մալլաղի», «գուշ դիվարի»,
«հաֆթ սանգ», «ալաք-դոլաք», «լիսփասլիս», որոնք
խաղում էին ոտքի աքացիի եւ գօտիի միջոցով։ Երբեմն էլ աղջիկների հետ «քեշ» (ռեզին) էինք խաղում, ինչպէս նաեւ «մաչալոց», «աղջիկ փախցնելոց», «հինգ քարանի» եւ այլն։
+++
Մինչ մենք խաղում էինք, քաղաքն ու քաղաքամասը ընդարձակւում էր։

Իղձ
ԱԼՄԻՆ

Խժդժութիւնից այս քաղաքային
Յոգնել ու բեզարել եմ արդէն,
Երազանքս է խոր կարօտային
Ապրել մի խաղաղ գիւղում վարդէ՜…

Երնէ՜կ հայրենի գիւղում ծնւէի՜,
Մի հողագործի հասարակ զաւակ,
Գիւղական հաց ու ջրով սնւէի՜,
Իմ գլխի վերեւ՝ գիւղի արեգակ:
Իմ մանկութիւնը դաշտերում անցնէր,
Գետակի արծաթ ջրում լողայի՜,
Տատս ինձ համար հեքիաթներ պատմէ՜ր
Ու գունաթեւիկ թիթեռ որսայի՜:
Պատանեկութեան իմ օրերում դու
Յանկարծ յառնէիր որպէս մտերիմ,
Ծարաւ լինէի՝ ինձ տայիր պաղ ջուր,
Իմ բորբ հայեացքից մեղմիւ շիկնէի՜ր:
Իմ երիտասարդ ափի մէջ քրտնէր
Կոթը մանգաղի սեղմըւած ամուր,
Հնձէի խուրձ-խուրձ ցորենի հասկեր
Ու ոսկեգոյնը փռւէր ամենուր:
Թոնրից բարձրանար բոյրը լաւաշի,
Մայրս մայրահամ մի սեղան բացէ՜ր,
Տաք քերեղանից ելնէր գոլորշի,
Լինէր սէր անո՜ւշ, երազանք քաղցը՜ր:
Դու շորորայի՜ր չթէ շոր հագած,
Ես աչքապոչով նայէի թաքուն,
Քո լանջի մասիսներով արբեցած՝
Ամբողջ գիշեր մնայի՜անքուն:
Ու քեզ բռնէի այգու ստւերում,
Գալարւէիր ու շշնջայիր՝ թո՛ղ,
Կորչէի մազերիդ մութ թաւուտներում,
Թաւշէ շուրթերով համբոյրներում քո:
Լինէր հարսանիք, պարեր, դոփիւններ,
Երգեր, կենացներ, ու գինի կարմիր,
Պարին խառնէինք խենթ տրոփիւններ,
Ամուր գրկըւած որպէս մէկ մարմին:
Ու կեանքը հոսէր սիրով լիառատ,
Գիւղական կապոյտ, մաքուր երկնի տակ,
Խաղաղ, երջանիկ, անդարդ ու հանդարտ,
Շողարձակէր մի արդար արեգակ:
Ունենայինք մի աղջիկ, մի տղայ,
Որ ընտանիքը մեր ամբողջանար,
Գիւղ կամ քաղաքում,
Ամէն մարդ պիտի իր դերը խաղաղ,
Մշտապէս պիտի տքնի ու ջանայ:
Ախ, զրուցէի խոնաւ հողի հետ
Երկրագործութեան քրտնոտ պահերին,
Վաստակը այս վեհ չի ստացւում հեշտ
-Հո՛ղ իմ, ծնո՛ւնդ իմ, սնո՛ւնդ իմ, սէ՛ր իմ…
Խոր, ութսունամեայ խոհերում պառկած,
Քնել եմ արդէն երազների մէջ,
Գիւղական իմ կեանք՝ քեզնով եմ գերւած
Ու մէկ էլ Նրա անմար սիրով մե՜ծ…

«Սահակեան» դպրոցի դիմացի մայթը, որտեղ
ընդարձակ հողամասի կողքին «Շահազիզ» գրախանութն էր, քանդւում ու փոխարէնը շէնքեր էին կառուցւում։ Իլուշը, որ մեծ տախտակի վրայ իրար
կողքի ֆիլմեր էր շարում եւ վաճառում, ստիպւած
էր իր վաճառքը կատարել մի ուրիշ տեղ։ Նա գնում
էր ֆիլմ պատրաստող ստուդիաների մօտ եւ հաւաքում էր անջատւած եւ դէն նետած ֆիլմերը, բերում առանձնացնում էր ու շարում իրար կողքի եւ
վաճառում։ Վաճառւող ֆիլմերում ներկայ էին յայտնի դերասաններ՝ Ֆարդինը, Մալէք Մոթիին, Բէյք
Իմանւերդին եւ ...
+++
Քաղաքի եւ քաղաքամասի հետ միասին, մեծանում էինք նաեւ մենք։
Արդէն հինգերորդ բաժանմունքի աշակերտներ
էինք, հասկանում էինք ոչ միայն բարբառները, այլ
խաղերը, սովորութիւններն ու ուտելիքների անունները։
Սուրիկի հետ կատակելիս յիշեցնում էինք նրա
ցեխով պատրաստած կայծի գործարանը, որի աւազանի մէջ ջուր լցնելով փլւեցին դրա պատերը եւ
ծիծաղում էինք։
Շատ փափուկ սիրտ ունէր Սուրիկը, հակառակ
իր արական մարմնի ու բնաւորութեանը, շուտ յուզւում էր ու չէր կարող հանդարտւել որեւէ անարդարութիւնից եւ բռնութիւնից։
Մէկ օր դասարանում «Էյ նաւավար ուր ես
գնում...» բանաստեղծութիւնը դասագրքից կարդալով
սկսեց արտասւել...
+++
Մեր փողոցի ծայրին մի «գարաժ» կար, որի պատը
ցեխով էր կառուցւել։ Ձմեռ էր ու սաստիկ ձիւն էր
տեղում, դպրոցի դռան առջեւ հրաժեշտ տւեցինք
միմեանց ու հեռացանք։
Առաւօտեան, երբ դպրոց գնացինք, բացակայ էր
Սուրիկը։ Ուսուցիչը պահակին ուղարկեց Սուրի-

11, 12-ին օգոստոսի, 2020 թ.

կենց տուն, լուր ստանալու համար։
Պահակ Ալմաստը վերադարձաւ արցունքոտ
աչքերով։ Երեկոյեան թաղապետարանի աշխատաւորները նրա դիակը գտան «գարաժ»–ի փլւած
պատի տակ։
+++
Սուրիկը ընկաւ իր ցեխէ պատի տակ։
Սա իմ ընկերներից երկրորդ Սուրիկն էր, որ
ընկաւ այդ փլւածի տակ։
Ձերդ՝ Վարդան
vartandav@yahoo.com
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Գիտնականները բիրմայական
«ժպտացող» կրիաներին
փրկել են ոչնչացումից

«168.am» - Միանմարում գիտնականները
ոչնչացումից փրկել են հազւադէպ հանդիպող
բիրմայական կրիաներին, գրում է «Daily
Mail» պարբերականը։
Աղբիւրը մանրամասնում է, որ կենդանիների իրաւունքների պաշտպանները վերականգնել են հազւադէպ հանդիպող «ժպտացող» կրիաների բազմացումը։ Յայտնի է,
որ բրիմայական կրիաները միայն Հարաւարեւելեան Ասիայում գտնւող Միանմարի
գետերում են ապրում։ 2000 թւականին այս
կենդանատեսակը գրեթէ ամբողջովին վերացման վտանգի տակ էր յայտնւել, անգամ որոշ
կազմակերպութիւններ ցանկացել են դրանց

վերացած կենդանիների շարքում դասակարգել։
Սակայն 20 տարւայ ընթացքում ակտիւիստները կարողացել են փրկել այս
կենդանիների ցեղատեսակը՝ դրանց թիւը
հասցնելով մինչեւ 1000-ի։
Նշւում է, որ կենդանիների իրաւունքների
պաշտպանները պատահմամբ երկու կրիա
են գտել, որոնց միջոցով էլ բազմացրել են այս
կենդանատեսակը:
Յայտնի է, որ կենդանիներին դրանց բազմացման վերականգնման համար 5 տարի
յատուկ գօտում են պահում, իսկ յետոյ վայրի
բնութեան գիրկ բաց թողնում։

Վան Դամը նկարահանւել է
երաժշտական տեսահոլովակում
«168.am» - Ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր,
բադիբիլդեր, մարտարւեստի վարպետ ԺանԿլօդ Վան Դամը նկարահանւել է AaRON դուէտի
երաժշտական տեսահոլովակում: Աստղն ընտրել է իրեն դուր եկած երգը,- գրում է «NME»-ն:
59-ամեայ Վան Դամը տեսանիւթում պարում
է կայանատեղիում եւ ծովի ափին:
Վան Դամն ինքն է ցանկութիւն յայտնել
մասնակցել տեսանիւթի նկարահանումներին:
Երաժիշտների նոր ձայնասկաւառակից նա
ընտրել է իրեն դուր եկած «Ultrarêve» երգը եւ
իր երեխաներին հրաւիրել է մասնակցելու

տեսահոլովակի աշխատանքներին:
Այսպիսով, տեսահոլովակի ռեժիսորը Վան
Դամի դուստրն է, իսկ որդին հանդէս է եկել՝
որպէս օպերատոր:

ԷՋ 8 - ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 16 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2020

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 183 (23654)

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Այսօր մեր ընթերցողների տրամադրութեան
տակ է դրւել Թեհրանի հայոց ազգային «Թունեան»
աղջ. տարրական եւ «Թունեան-Թովմասեան» աղջ.
միջնակարգ դպրոցների 2019-2020 ուսումն. տարեշըրջանի գերազանցիկ աշակերտների նկարները
պարունակող յաւելւածը:
«ԱԼԻՔ»

ԱՄՆ-ի....
(Շար. 1-ին էջից)

«Ծնունդդ....
(Շար. 1-ին էջից)

մարդիկ էինք, որոնք ձգտում էին իրենց դժոխքը
դրախտի վերածել...Հրանտ Դինքը 66 տարեկան
է: Ծնունդդ շնորհաւոր, Հրանտ ախպարիկ: Լաւ
է, որ քո մեծ մարդկայնութեամբ անցար մեր
կողքով»:
Հրանտ Դինքը սպանւել է 2007 թ.-ի յունւարի
19-ին` Ստամբուլի Շիշլի թաղամասում գտնւող
«Ակօս» թերթի խմբագրատան առջեւ` 16-ամեայ
թուրք ազգայնական Օգիւն Սամասթի կրակոցից:

ՀՅԴ Երիտասարդական....
(Շար. 1-ին էջից)

ՀՅԴ Երիտասարդական միութեան Կենտրոնական վարչութեան անդամ Քրիստինէ
Վարդանեանն էլ իր խօսքում նշեց, որ ունեն
վճռականութիւն 11 ամիս առաջ մեկնարկած
շարժումը հասցնել իր տրամաբանական աւարտին, քանի որ նախարարութեան կողմից վարւող երկու տարւայ քաղաքականութիւնը գնահատել են որպէս ապազգային, որը սպառնալիք է
ստեղծում հայկական պետութիւնների համար:
«Նախարարը չի վարանել, չի խորշել այս
երկու տարիների ընթացքում խօսել ինքնավարութիւնից եւ ամէն տեսակ ապաշնորհութիւնը եւ անհասկանալի քաղաքականութիւնը ներկայացնել ԲՈՒՀ-ական ինքնավարութեան կամ ակադեմիական ազատութեան
տեսակէտից, մինչդեռ այս յայտարարութիւնների տակ նա ուղղակի միջամտել է ԲՈՒՀ-երի
կառավարմանը»,- շեշտեց նա եւ օրինակ բերեց
ԵՊՀ-ն եւ Տնտեսագիտական համալսարանը:
Նրա ասութեամբ՝ խնդիրներն այնքան
շատ են, ոլորտն էլ՝ բարձիթողի վիճակում, որ
տարբեր քաղաքական ուժեր հանդէս են գալիս
նոյն պահանջով՝ նախարարի հրաժարական,
որովհետեւ նրա վարած քաղաքականութիւնը
գնահատում են որպէս սպառնալիք ՀՀ ապագային:
«Թերացումներն այնքան շատ են, որ
իւրաքանչիւր խումբ կարողանում է տասնեակներով նշել դրանք, իսկ այս ամենի համար
նախարարութիւնից որեւէ պատասխան չկայ,
եւ, կարծես թէ, կտրւած է հասարակութիւննախարարութիւն կապը»,- յայտարարեց Քրիստինէ Վարդանեանը:

ակտիւացնել ձգանի մեխանիզմը, ասել է.
«ԱՄՆ-ի պատասխանատուների յայտարարութիւնները չունեն օրինական եւ իրաւական
հիմքեր եւ միջուկային համաձայնագրում նախատեսւած մեխանիզմի համաձայն չեն կարող
նման քայլ իրականացնել»: Իսլ. խորհրդարանի
Ազգային անվտանգութեան եւ արտաքին քաղաքականութեան յանձնաժողովի խօսնակը
ընդգծել է. «Նախագծի օրինականացման դէպքում, Իսլամական Հանրապետութիւնը կարող է
90 հազար սու հզօրութեամբ վառելիք արտադրել եւ ցանկացած ծաւալով ծանր ջուր
արտադրել ու վաճառել: Իրանը, նաեւ կը
կարողանայ ցանկացած քանակով սանտրիֆիւժներ արտադրել, տեղադրել ու ակտիւացնել եւ դադարեցնել լրացուցիչ պրոտոկոլի
իրականացումը, որը կամաւոր կերպով ընդունել էր միջուկային գործարքի համաձայնագրի շրջանակներում»:

«Լուսաւոր....
(Շար. 1-ին էջից)
Իհարկէ, հասկանում ենք, որ ՀՅԴ-ի ցոյցերին
մենք չենք միացել, հետեւաբար, գուցէ այժմ էլ
իրենք մեզ միանալու անհրաժեշտութիւն չտեսնեն,
բայց կարծում ենք՝ հիմա ուժերը միաւորելու
ժամանակն է: Եթէ ամսի 16-ին գան խորհրդարանի
բակ, միայն ուրախ կը լինենք»,- ասաց մեր զրուցակիցը»:

«Ռազմավարական....
(Շար. 1-ին էջից)

ուղղութեամբ որեւէ քայլ»:
Նա, միաժամանակ անդրադառնալով ամերիկեան մի պարբերականի լուրին թէ՝ Իրանը
փորձում է Հարաւային Աֆրիկայում ահաբեկչական ակտ իրականացնել ԱՄՆ-ի դեսպանի
դէմ, ի պատասխան գեներալ Ղասեմ Սոլէյմանիի նահատակութեան, ու այդ հարցով
ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի կողմից Իրանին
սպառնալու կապակցութեամբ ընդգծել է.
«Ցաւում եմ, որ մի երկրի նախագահ, ով
համաշխարհային կարգուկանոնի եւ տնօրինման մասին է յայտարարում, երերուն հիմնաւորումներով նման սխալ եւ պատւիրւած
յայտարարութիւն է կատարում: Մենք առաջարկում ենք խուսափել նոր արկածախնդրութիւններից: Նախագահական աթոռին կրկին
տիրանալու համար տարածաշրջանում մէկ
անգամ եւս անապահովութիւն առաջացնելը
աններելի երեւոյթ է եւ դաւաճանութիւն մարդկութեանը»:

