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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Կորոնավիրուսի
ընթացքը մասամբ
մեղմացել է Թեհրանում
Շաբաթ, դեկտեմբերի
5-ից վերաբացւելու են
որոշ աշխատատեղեր

Թեհրանի արհմիութիւնների գրասենեակի նախագահը ընդգծել է, որ
կորոնավիրուսի համաճարակի կարգավիճակի առումով Թեհրանը «կարմիր» կարգավիճակից, որը պիկային
էր, անցել է «նարնջագոյն» կարգավիճակի:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Ղասեմ Նուդէ
Ֆարահանին ընգծել է, որ շաբաթ, դեկտեմբերի 5-ից, բացի 3-րդ եւ 4-րդ
խմբերին պատկանող կենտրոնները,
ի շարս՝ կրօնական կենտորնները,
դպրոցներն ու ուսումնական հաստատութիւններ, լողաւազանները, կինոդահլիճները եւ թատրոնները, թանգարանները, ռեստորանները, գեղեցկութեան սրահները եւ նմանատիպ
կենտրոնները, մնացեալ առեւտրի
վայրերը կարող են սկսել իրենց աշխատանքը, յարգելով առողջապահական պրոտոկոլները, որպէսզի Թեհրանը կրկին չվերադառնայ կարմիր
կարգավիճակի:

Իրանի դեսպան.

«Իրանը
Հայաստանին
մօտենում է որպէս
հին բարեկամի
եւ «անվտանգ
պատուհանի»»

«yerkir.am» - ՀՀ գլխաւոր դատախազ Արթուր Դաւթեանն դեկտ.
1-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետութիւնում Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Աբբաս
Բադախշան Զոհուրիին:
Ողջունելով հիւրին՝ ՀՀ գլխաւոր
դատախազը նշել է, որ ՀՀ-ի եւ
ԻԻՀ-ի յարաբերութիւնները բոլոր՝
այդ թւում նաեւ իրաւական գործակցութեան ոլորտում, գտնւում են
բարձր մակարդակի վրայ, ինչը հնարաւորութիւն է տալիս երկու երկրների
իրաւապահ մարմինների միջեւ
արդիւնաւէտ եւ փոխադարձ վստահութեան հէնքին սերտ շփումների
ծաւալմանը, առաջացող օպերատիւ խնդիրներին արագ եւ փոխշահաւէտ արձագանգմանը:
(Շար. 8-րդ էջում)

Դեկտեմբերի 2-ին,
ժամը 18։30-ին Արամ
Խաչատրեանի
արձանի մօտից
կը մեկնարկի
Նիկոլ Փաշինեանի
հրաժարականի
պահանջով

«Արժանապատւութեան

երթ»

(Տես 8-րդ էջում)

ՀՀ-ն դատապարտում է
ահաբեկչութիւնները
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ՀՀ ԱԳՆ արձագանգը
իրանցի ֆիզիկոս
Ֆախրիզադէի
սպանութեանը
Հայաստանը դատապարտում է բոլոր տեսակի
ահաբեկչական գործողութիւնները տարածաշրջանում եւ ողջ աշխարհում, այս մասին ասել է ՀՀ ԱԳՆ
մամուլի խօսնակ Աննա Նաղդալեանն՝ ի պատասխան «Արմէնպրես» լրատւական գործակալութեան՝
իրանցի միջուկային ֆիզիկայի մասնագէտ Մոհսէն
Ֆախրիզադէի սպանութեանը Հայաստանի արձագանգի վերաբերեալ հարցի։
(Շար. 8-րդ էջում)

«Սա է ամբողջ ճշմարտութիւնը»

Արկադի Ղուկասեանի եւ Բակօ
Սահակեանի արձագանգը Նիկոլ
Փաշինեանի գրառմանը (Տես 2-րդ էջում)

Հայ ազգային կոնգրեսի (ՀԱԿ) մամուլի խօսնակ.

«ՀՀ նախկին նախագահները ուղերձներով էին
հանդէս գալու՝ ողջ պատասխանատւութիւնը
Փաշինեանի վրայ չթողնելու համար, բայց
նրա հիւանդագին ինքնասիրութիւնը թոյլ
չտւեց հասկանալ այս քայլի կարեւորութիւնը»
(Տես 2-րդ էջում)

Բերման է ենթարկւել 35 անձ
«yerkir.am» - Ոստիկանութեան
լրատւական բաժնից «yerkir.am»-ի
հարցին ի պատասխան յայտնեցին,
որ Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականը պահանջող ՀՅԴ անդամների
նախաձեռնած ակցիայի վայրից ոստիկանութեան Երեւանի մի շարք
(Շար. 8-րդ էջում)

Վիտալի Բալասանեան.

«Պահանջում եմ Արցախի նախագահից՝
ձեւաւորել ազգային համաձայնութեան նոր
կառավարութիւն, որտեղ ընդգրկւած կը լինեն
մասնագիտական եւ բարոյական բարձր
արժանիքներ ունեցող անձիք» (Տես 7-րդ էջում)
Գոռ Գէորգեան.

«Որոշում եմ կայացրել դուրս գալ
«Իմ քայլ»-ը խմբակցութիւնից
եւ լինել որպէս անկախ
պատգամաւոր»
(Տես 8-րդ էջում)
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Ս. Ֆարմանեան.
«Սգից, ցաւից,
ամօթից ու ազգային
արժանապատւութեան
կորստից անակնկալի
եկած մեր ժողովուրդը
իր լուռ վճիռը կայացրել
է` Փաշինեանին իր
մտքից դուրս է գրել, նա
Հայաստանում այլեւս
իշխանութիւն չունի»

«tert.am» - Սգից, ցաւից, ամօթից
ու ազգային արժանապատւութեան
կորստից անակնկալի եկած մեր
ժողովուրդը իր լուռ վճիռն իրականում արդէն կայացրել է` Փաշինեանին իր մտքից արդէն դուրս է
գրել, նա Հայաստանում այլեւս իշխանութիւն չունի: Այս մասին «ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրել է հասարակական-քաղաքական գործիչ
Սամուէլ Ֆարմանեանը: Ֆարմանեանի գրառումը՝ ստորեւ.
«Մի մեծ խաբկանքի մասին
Մի մեծ խաբկանք կայ մեր
կեանքում. այն էլ աւելի սրւեց 2018-ի
յայտնի դէպքերի ազդեցութեամբ:
Դա այն է, թէ իբր պետութեան ու ժողովրդի կեանքում ճակատագրական որոշումները` անկախութիւն,
պետականաշինութիւն, խաղաղութեան ու պատերազմի հարցեր, ռազմաքաղաքական դաշինքներ, պետութեան ճակատագիրը փրկել եւ
այլն, էս բոլորը ժողովրդի բեռն է եւ
ժողովուրդն է, որ, եթէ ոչ միաձայն,
ապա գոնէ իր մեծամասնութեամբ
պէտք է գայ ու տէր կանգնի այդ
հարցերին, լուծի դրանք ու այդ
կենսական որոշումները կայացնի:
Դա խաբկանք է: Դա պատրանք է:
Դա ժողովրդավարութեան թերի ընկալման արդիւնք է: Աշխարհի բոլոր
ժողովուրդներն էլ նման կենսական
խնդիրները պատմութեան իրենց
բաժին հասած ճակատագրական
քառուղիներում, եթէ լուծել են, ապա
բացառապէս իրենց ծոցից դուրս
եկած այն սակաւաթիւ սերուցքի ուժերով ու առաջնորդութեամբ, որոնք
ճիշտ ըմբռնելով ժամանակի ու
պահի հրամայականը, ընդառաջ են
գնացել իրենց առաքելութեանը եւ
լուծել այդ խնդիրները` ի շահ հէնց
նոյն ժողովրդի եւ նրա պետական
շահերի, ի շահ նրա ապագայի:
Ո՛չ Հայաստանն է այստեղ բացառութիւն, ո՛չ հայ ժողովուրդը ու
ո՛չ էլ այսօրւայ իրավիճակը, որ
հրատապ լուծումներ է թելադրում:
Յետ նայէ՛ք համաշխարհային պատմութեանը ու կը տեսնէք ասւածը հաւաստող հազարաւոր օրինակներ:
Ուստի, պէտք չէ հիասթափւել այն
միանգամայն բացատրելի իրողութիւնից,
(Շար. 8-րդ էջում)
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«Սա է ամբողջ ճշմարտութիւնը»

Արկադի Ղուկասեանի եւ Բակօ Սահակեանի
արձագանգը Նիկոլ Փաշինեանի գրառմանը
Թանկագին հայրենակիցներ, սոյն
թւականի նոյեմբերի 29-ին եւ 30-ին
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանն իր «ֆէյսբուք»-եան գրառումներում նշել է, որ
հոկտեմբերի 19-ին իրեն զանգահարել էր Արցախի Հանրապետութեան
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը
եւ ասել, որ պէտք է կանգնեցնել պատերազմը, նշելով նաեւ, որ այս տեսակէտը փոխանցում է ոչ միայն իր, այլեւ
ՀՀ եւ ԼՂՀ պաշտօնաթող նախագահներ՝
Արկադի Ղուկասեանի, Բակօ Սահակեանի, Ռոբերտ Քոչարեանի, Սերժ
Սարգսեանի, Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի
անունից:
Ուզում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ
մենք պատերազմի սկզբից ի վեր մշտական կապի մէջ էինք Արցախի գործող
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանի
հետ, քննարկում էինք պատերազմի
ընթացքը, խաղաղ բանակցային գործընթացի վերականգնման հնարաւորութիւնները եւ այլ հարցեր:
Հետեւելով ռազմական գործողութիւնների ընթացքին, ունենալով բազմաթիւ հանդիպումներ եւ խորհրդակցութիւններ պատերազմին մասնակցող
ռազմական գործիչների, հրամանատարների եւ մարտիկների հետ՝ մենք
եկանք այն եզրակացութեան, որ անհըրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմն անյապաղ կանգնեցնելու
ուղղութեամբ, ինչի մասին բազմիցս
յայտնել ենք Արցախի Հանրապետութեան գործող նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանին՝ յորդորելով նրան դիմել
ՀՀ վարչապետին եւ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի եռանախագահութեանը:
Հոկտեմբերի 18-ին Արայիկ Յարութիւնեանը նոյնպէս եկաւ այս եզրայանգմանը եւ դիմեց մեր աջակցութեանն
այս հարցում՝ ստանալով մեր համաձայնութիւնը: Պատերազմական գործողութիւնների դադարեցումը կարեւորել
են նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնաթող նախագահներ՝
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը, Ռոբերտ Քոչարեանը եւ Սերժ Սարգսեանը:
Հոկտեմբերի 19-ին Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը պատերազմի դադարեցման եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցային գործընթացի
վերսկսման վերաբերեալ համապատասխան նամակներ էր պատրաստել՝
ուղղւած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահներին եւ ՀՀ վարչապետին: Սակայն,

վարչապետ Փաշինեանը պատճառաբանեց, որ Ադրբեջանի քաղաքականութեան հետեւանքով ստեղծւած իրավիճակի պայմաններում սոյն նամակների յղումը կորցրել է իր նպատակայարմարութիւնը: Սա է ամբողջ
ճշմարտութիւնը:
Ինչ վերաբերում է ՀՀ վարչապետի այն գրառումներին, որոնք չեն
համապատասխանում իրականութեանը, ապա աւելորդ շահարկումներից ու անհիմն քննարկումներից
խուսափելու համար այս պահի դրութեամբ նպատակայարմար ենք գտնում
դրանց չանդրադառնալ:
Ստորեւ ներկայացնում ենք այդ
նամակների տեքստերը:
Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին
Մեծարգոյ Նիկոլ Վովայի,
Խորհրդակցելով Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի բոլոր
խմբակցութիւնների հետ եւ ստանալով
նրանց միաձայն համաձայնութիւնը ս.թ.
հոկտեմբերի 19-ին նամակ-կոչով դիմել
եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարներին
տարածաշրջանում ընթացող լայնածաւալ ռազմական գործողութիւնների
հետեւանքով ստեղծւած մարդասիրական աղէտի պայմաններում պատերազմն անյապաղ դադարեցնելու առաջարկով:

Վերահաստատել եմ պաշտօնական
Ստեփանակերտի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահութեան կողմից նախկինում առաջարկւած եւ քննարկւած
փաստաթղթերի ու սկզբունքների շրջանակներում բանակցային գործընթացը
վերսկսելու պատրաստակամութիւնը:
Հայաստանի Հանրապետութիւնն Արցախի Հանրապետութեան անվտանգութեան հիմնական երաշխաւորն է եւ
հաշւի առնելով, որ Արցախի Հանրապետութիւնը փաստացի չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, ստանալով ԱՀ ԱԺ բոլոր խմբակցութիւնների
համաձայնութիւնը դիմում եմ Ձեզ՝
գործադրելու բոլոր հնարաւոր ջանքերը
ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահութեան
կողմից նախկինում առաջարկւած եւ
քննարկւած փաստաթղթերի հիման
վրայ պատերազմական գործողութիւններն անյապաղ կասեցնելու եւ բանակցային գործընթաց վերսկսելու
ուղղութեամբ։
Խորին յարգանքով՝ Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ
Արայիկ Յարութիւնեան

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարներին Ռուսաստանի Դաշնութեան մեծարգոյ նախագահ պարոն Վլադիմիր Պուտին,
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների մեծարգոյ նախագահ պարոն Դոնալդ
Թրամփ, Ֆրանսիայի Հանրապետութեան մեծարգոյ նախագահ պարոն
Էմմանուէլ Մակրոն
Հաշւի առնելով տարածաշրջանում
ընթացող լայնածաւալ պատերազմական գործողութիւնները, երկու կողմերից հազարաւոր զոհերի եւ վիրաւորների առկայութիւնը, որն արդէն իսկ
յանգեցրել է մարդասիրական աղէտի՝
դիմում եմ Ձեզ եւ որպէս Արցախի
Հանրապետութեան ընտրւած նախագահ կոչ եմ անում ձեռնարկելու բոլոր
անհրաժեշտ քայլերը պատերազմական գործողութիւններն անյապաղ կասեցնելու եւ բանակցային գործընթացը
վերսկսելու ուղղութեամբ:
Պաշտօնական Ստեփանակերտը
մշտապէս կողմնակից է եղել ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի շրջանակներում ադրբեջանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորմանը: Վերահաստատում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահութեան կողմից նախկինում առաջարկւած եւ քննարկւած
փաստաթղթերի ու սկզբունքների շրջանակներում բանակցային գործընթացն
անյապաղ վերսկսելու մեր պատրաստակամութիւնը:
Խորին յարգանքով՝ Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ
Արայիկ Յարութիւնեան
Արցախի Հանրապետութեան
գործող նախագահ
Արայիկ Յարութիւնեանին
Մեծարգոյ Արայիկ Վլադիմիրի,
Հաշւի առնելով տարածաշրջանում
ընթացող լայնածաւալ պատերազմական գործողութիւնները, երկու կողմերից
հազարաւոր զոհերի եւ վիրաւորների
առկայութիւնը, որն արդէն իսկ յանգեցրել է մարդասիրական աղէտի,
սոյնով աջակցութիւն ենք յայտնում Ձեր
որպէս Արցախի Հանրապետութեան
գործող նախագահի կողմից իրականացւող ջանքերին՝ ուղղւած պատերազմը դադարեցնելուն եւ ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահութեան
շրջանակներում բանակցային գործընթացը վերսկսելուն:
Արցախի Հանրապետութեան
երկրորդ նախագահ Արկադի
Ղուկասեան
Արցախի Հանրապետութեան
երրորդ նախագահ Բակօ Սահակեան
«168.am»

Հայ ազգային կոնգրեսի (ՀԱԿ) մամուլի խօսնակ.

«ՀՀ նախկին նախագահները ուղերձներով էին հանդէս
գալու՝ ողջ պատասխանատւութիւնը Փաշինեանի
վրայ չթողնելու համար, բայց նրա հիւանդագին
ինքնասիրութիւնը թոյլ չտւեց հասկանալ այս քայլի
կարեւորութիւնը»
«tert.am» - Հայ ազգային կոնգրեսի
(ՀԱԿ) մամուլի խօսնակ Արման Մուսինեանը անդրադարձել է Արցախի
նախկին նախագահներ՝ Արկադի Ղուկասեանի եւ Բակօ Սահակեանի երէկւայ
յայտարարութեանը, որում նրանք նաեւ
նամակների տեքստեր էին հրապարակել։
«Ի յաւելումն վերը նշւածի, պայմանաւորւածութիւն էր ձեռք բերւել, որ
աջակցութեան նոյնպիսի հրապարակային ուղերձներով հանդէս էին գալու
նաեւ ՀՀ նախկին նախագահներ՝ Լ.
Տէր-Պետրոսեանը, Ռ. Քոչարեանը եւ
Ս. Սարգսեանը, որպէսզի Փաշինեանի
որոշումը անյապաղ հրադադարի վերաբերեալ չդիտւէր որպէս նրա անձնական նախաձեռնութիւն եւ դրա ամ-

բողջ պատասխանատւութիւնը չընկնէր
նրա վրայ, աւելի պարզ ասած՝ նրա
դէմքը փրկելու համար: Դժբախտաբար,
Փաշինեանի հիւանդագին ինքնասիրութիւնը նրան թոյլ չտւեց չհասկանալ
այս քայլի կարեւորութիւնը, եւ նա
կտրականապէս արգելեց հրապարակել
Արայիկ Յարութիւնեանի նամակը,
դրանով խափանելով նաեւ Արցախի եւ
Հայաստանի նախկին նախագահների
աջակցութեան ուղերձների հրապարակումը: Տէր-Պետրոսեանը նոյնիսկ
պատրաստել էր իր գրաւոր յայտարարութիւնը, որը ներկայացնում ենք
ընթերցողի ուշադրութեանը. «Ղարաբաղեան շարժման առաջին օրւանից «Ղարաբաղ» կոմիտէն, ՀՀՇ-ն եւ Հայաստանի
հետագայ բոլոր իշխանութիւնները Ղա-

րաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման հարցում ոչ մի քայլ չեն
արել առանց Լեռնային Ղարաբաղի
ղեկավարութեան համաձայնութեան:
Այնպէս, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանութիւնները չեն կարող, աւելին՝
իրաւունք չունեն անտեսելու Արցախի
իշխանութիւնների պահանջը. Լեւոն
Տէր-Պետրոսեան»:
Յիշեցնենք, որ այս ամէնը տեղի է
ունեցել սոյն թւականի հոկտեմբերի
19-ին, երբ դեռ պատերազմի վիճակը
կատաստրոֆիկ չէր, եւ եթէ այդ պահին
կրակը դադարեցւէր, հայկական կողմը
կը խուսափեր հազարաւոր նոր զոհերից եւ տարածքային հետագայ կորուստներից»,- գրել է Արման Մուսինեանը:

ՀՅԴ Անգլիոյ շրջանը
կը պահանջէ Փաշինեանի
հրաժարականը
«arfd.am» - … Պատերազմի առաջին իսկ օրէն Հ. Յ. Դաշնակցութեան
գումարտակը յայտարարելով իշխանութեան կողքին լինելու իր
պատրաստակամութիւնը եւ համահայկական շահերի պաշտպանութեան յանձնառութիւնը, բազմահարիւր կամաւորներով անյապաղ
մեկնեցաւ առաջնագիծ` պաշտպանութեան զինեալ շարքերուն միանալով: Ունեցանք 30 նահատակւած ընկերներ եւ շուրջ 40 վիրաւորներ: Անվերադարձ ու պատերազմի դաշտում ընկած մեր
անփոխարինելի բազմահազար երիտասարդ զոհերը ինկան յանուն
Հայրենիքի:
Մինչ այդ, ի՞նչ էր ռազմադաշտի
իրական պատկերը: Թշնամին իր
զինատեխնիկական առաւելութեան
եւ արդիական միջոցներով շարունակեց յառաջխաղացքը հարաւային
շրջանները գրաւելով եւ միւս կողմէ
հաստատակամ եւ նպատակասլաց
մօտեցաւ Շուշիին ու Ստեփանակերտին: Մինչ թշնամին օր-օրի
աւելի յամառութեամբ կը շարունակէր իր յառաջխաղացքը` անտեսելով զինադադարի համաձայնագրերը, մենք դեռ կը շարունակէինք ՅԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ բոռալ,
առանց անդրադառնալու, թէ օրհասական վիճակում գտնւելով եւ արդէն ուշացած, ժամանակն է միասնական ուժերով եւ հայ ժողովուրդի
կարողութիւնները համախմբող ռազմաքաղաքական շտապի մը միջոցաւ դիմագրաւելու թշնամիի յարձակումը:
Եւ ահա ի՞նչ պատահեցաւ այդ
խաբէութեան ու սուտին հետեւանքով: Բովանդակ հայութիւնը յանկարծ դրւեցաւ կատարւած իրողութեան առջեւ, երբ վարչապետ Փաշինեանը բացայայտեց ստորագըրւած տխրահռչակ համաձայնագրի եւ զինադադարի մասին
բօթը: Շուտով պարզւեցաւ, որ ոչ ՀՀ
խորհրդարանը, ոչ ՀՀ նախագահը
եւ ոչ ալ ՀՀ արտաքին գործոց
նախարարը տեղեակ էին Հայ ազգի
համար ճակատագրական իմաստ
ու նշնակութիւն ունեցող յիշեալ

համաձայնագրէն, որով անցնող 30
տարիների ընթացքին բազմաթիւ
զոհերու արեան գնով նւաճւած Արցախի ապահովութիւնը երաշխաւորող տարածքները ամբողջովին կը
վերադարձւին Ադրբեջանին: Դեռ
աւելին եւ աներեւակայելին, թղթածըրարի պայմաններէն մէկը՝ համաձայնութիւնն է Նախիջեւանի եւ
Ադրբեջանի միջեւ միացման ճանապարհի տրամադրումը Հայաստանի վրայով, ի փոխ Լաչինի
անցքին:
Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետութիւններուն եւ բովանդակ
Հայ ազգի ապագայի առումով ռազմավարական կարեւորութիւն ունեցող ներկայ կացութիւնը եւ յիշեալ համաձայնագիրը Հայաստան, Արցախ եւ թէ Սփիւռք առաջացուցած է ամբողջական ընդվզում
եւ զայրոյթ: 17 կուակցութիւնները
հաւաքաբար իրենց բողոքի ձայնը
բարձրացնելով պահանջեցին վարչապետ Փաշինեանի հրաժարականը:
Իր դէմ մեղադրանքի հոսքը
կասեցնելու նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը կը շարունակէ իր բռնատիրական միջոցներու
գործածութեամբ ձերբակալել կուսակցական ղեկավարներ եւ ազգային գործիչներ: Կարծես թէ
վարչապետը ամբողջովին անկարող է գնահատելու Հայ ազգի հաւաքական ուժի իմաստը եւ արժէքը:
Ժամն է Փաշինեանի հրաժարականին:
Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութեան Անգլիոյ շրջան

Բուլղարիայի ՀՅԴ կառոյց.

Կը պահանջենք
ՀՀ վարչապետին
ու կառավարութեան
հրաժարականը

«arfd.am» - Հայաստանն ու Սփիւռքը
27 սեպտեմբերէն մինչեւ 9 նոյեմբերի
2020 դիմագրաւեցին չափազանց
տագնապալի պահեր, գոյատեւելու
պահեր:
Թշնամիին` Ադրբեջանին կողմէ
Արցախի դէմ շղթայազերծւած պատերազմը շատ ծանր էր բոլորիս
համար:
Ունեցանք բազմահազար զոհեր
եւ հսկայական հողային կորուստներ: Կը խոնարհինք Արցախի հողի
պաշտպանութեան համար իրենց
թանկագինը՝ կեանքը նւիրաբերած
հերոսներու յիշատակին դիմաց:
Այսու կու գանք մեր բացարձակ
մերժումը արտայայտելու նոյեմ-

բերի 10-ին հրապարակւած յայտարարութեան, որ կը համարենք ե՛ւ
նուաստացուցիչ, ե՛ւ պարտւողական, ե՛ւ վտանգաւոր Արցախի, Հայաստանի և ընդհանրապէս հայ
ժողովուրդի լինելութեան համար:
Այս իրավիճակէն ընդվզած, կը
բողոքենք սոյն համաձայնագրի ստորագրութեանը ՀՀ վարչապետի արած
քայլի ուղութեամբ ու մեր ձայնը
միացնելով Հայաստանի մէջ ընդվըզումի ալիքին, կը դատապարտենք վարչախումբին քաղաքական
սխալները, ու կը պահանջենք ՀՀ
վարչապետին ու կառավարութեան
հրաժարականը:
Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութիւն, Բուլղարիա
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Վահէ Յովհաննիսեան.

«Փրկել պետութիւնը Փաշինեանից.
Գործողութիւնների ծրագիր»

Հիմա, այս օրերին, Հայաստանում ընթանում է հանրաքւէ: Սա
մեր երկրորդ անկախութեան հանրաքւէն է: Այս մասին իր յօդւածում
գրել է «Այլընտրանքային նախագծեր
խմբի» անդամ Վահէ Յովհաննիսեանը:
Նա, մասնաւորապէս, նշել է.
«Հանրաքւէի է դրւած հարցը՝ մենք
պետութիւն ունենալո՞ւ ենք, թէ՞
ոչ: Այս հանրաքւէն ունի երեք շատ
լուրջ միջազգային դիտորդ՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան: Մեր
չյայտարարւած հանրաքւէից յետոյ
նրանք անելու են իրենց վերջնական հետեւութիւնը:
Ժամանակաւոր կառավարութի՞ւն,
թէ՞ ժամանակաւոր պետութիւն
Սա է այս պահի ընտրութիւնը: Ն.
Փաշինեանի իշխանութեան մնալը
նշանակում է՝ ընդունել մեր
պետութեան ժամանակաւորութիւնը: Սա է չոր իրականութիւնը:
Միջազգային մեր երեք դիտորդները
սա անմիջապէս հասկանալու են:
Ն. Փաշինեանը դինամիկ աղէտ է:
Նա որեւէ յաջորդ օր իր՝ նախորդ
օրւայ սխալը չի հասկանում: Նա
մինչեւ հիմա չի հասկացել, թէ ի´նչ
է տեղի ունեցել: Նրա արհաւիրքը
ոչ մի կէտում կանգ չի առնելու:
Տասն օր առաջ ունենայինք նոր
իշխանութիւն՝ Սոթքի խնդիրը չէր
լինի: Եւ հետագայում նոյնպէս նոյն
տրամաբանութիւնն է լինելու: Փաշինեանի մնալու պարագայում՝ պետութեան չմնալը ժամանակի
հարց է:
Նոր կառավարութիւնը առաջին
հերթին ուղերձ է դիտորդներին, որ
մենք պետութիւնը պահելու ենք:
Այս ուղերձից յետոյ սկսւում է աշխատանքը՝ դժւար, ծանր, իրար լսելով, իրար հանդուրժելով, իրար օգնելով:
Ինչպէս հասնել յաջողութեան
Առաջարկում եմ որոշակիօրէն
փոխել պայքարի մարտավարութիւնը: Ակնյայտ է, որ ճնշումը պէտք է
մեծացնել, բայց դա անել ոչ թէ
քանակի, այլ՝ որակի հաշւին: Աշխարհում ոչ մի տեղ պետականութեան լինել-չլինելու հարցը չեն
լուծում տնային տնտեսուհիներն ու
զանգւածը: Դա լուծում են կրթւած
եւ պետական մտածողութեամբ
վերնախաւերը: Ըստ այդմ պէտք է.
Մեծացնել հանրային ճնշումը՝
դրան տալով կառուցւածքային տեսք.
ԲՈՒՀ-երի գիտխորհուրդների յայտարարութիւններ, պետական եւ
մասնաւոր (ԵՊՀ օրինակով),
Ակադեմիական ինստիտուտներ
(Ակադեմիայի նախագահութեան
օրինակով),
Հեղինակաւոր գիտնականներ,
Մասնագիտական միութիւններ,
Մշակութային հաստատութիւններ,
Մշակութային գործիչներ,
Լրատւամիջոցների ղեկավարներ,
Մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ,
Խոշոր բիզնես ձեռնարկութիւններ,
Նախկին զինւորականներ, ԱԱԾականներ, ոստիկաններ, սպայակազմ,
Հասարակական կազմակերպութիւններ,
Սփիւռքի կառոյցներ,
Սփիւռքից հեղինակաւոր անհատներ,
այլ

Այս պրոցեսն ունի շատ կարեւոր
միջանկեալ արդիւնք՝ ցոյց տալ աշխարհին, որ մենք կենսունակ ազգ
ենք, իսկ ինստիտուցիոնալ ճնշումները կարեւոր են նաեւ ցոյց տալու
համար, որ քիչ յետոյ մեր մէջքն
ուղղւելու է պետութեան մակարդակով:
Խօսել «Իմ քայլի» հետ
Երբ օրերի ընթացքում կունենանք երկրի կրթւած համակարգերի եւ անհատների միասնական
հրապարակւած դիրքորոշումները,
պէտք է սկսել բաց եւ խաղաղ
երկխօսութիւն՝ իշխող խմբակցութեան հետ:
ա/ Ն. Փաշինեանը, բանակցային
գործընթացը յանգեցնելով փակուղու, չհասկանալով միջազգային եւ
տարածաշրջանային յարաբերութիւններից ոչինչ, չլսելով ոչ մէկին,
մեզ յանգեցրեց ողբերգական պատերազմի: Դա արեց առանց Ձեր՝ 90
տոկոսի իմացութեան:
բ/ Ն. Փաշինեանը պատերազմի
ընթացքում ունեցել է աւելի վաղ
այն դադարեցնելու հնարաւորութիւններ, ինչը կը փրկէր հազարաւոր
կեանքեր եւ բնակավայրեր: Բայց նա
հրաժարւել է եւ դա արել է առանց
Ձեր 90 տոկոսի իմացութեան:
Գ/ Հայաստանն այսօր կանգնած է լրջագոյն խնդիրների առաջ`
անվտանգութիւն, սահմանների դելիմիտացիա (), բարդ բանակցութիւններ, բանակի վերականգնում, տնտեսութեան կոլապս, բանկային համակարգ, գերիների վերադարձ,
անյայտ կորածներ, տասը հազարից
աւելի վիրաւորների բուժում, վերականգնում,վերադարձկեանք՝սոցիալական ապահովութիւն եւ այլն,
ահռելի արտագաղթի ռիսկ, պարտւած ժողովրդի հոգեբանութեան
յաղթահարում, նոր իդէալներով
հայկական աշխարհի վերակազմաւորում եւ այլն եւ այլն:
Հատ-հատ բոլոր իմքայլական
պատգամաւորների հետ այս երեք
կէտերի մասին պէտք է խօսել,
լսել նրանց ու տալ հարցը՝ Դուք
հասկանո՞ւմ էք, որ Ն. Փաշինեանի
կառավարութեամբ մենք չենք կարողանալու լուծել այս հարցերից
եւ ոչ մէկը: Սա պետականութեան
խնդիր է, ու Ձեզնից պահանջւում է
մէկ բան՝ «Քայլ արա, դուրս արի իմ
քայլից» եւ որպէս պատգամաւոր ու
քաղաքացի սկսիր աշխատել նոր
պայմաններում: Սկսենք իրար հետ
հանգիստ աշխատել:
Յատուկ շեշտում եմ՝ «Իմ քայլի»
հետ պէտք է խօսեն կիրթ, գրագէտ
մարդիկ՝ խաղաղ, յարգալից մթնոլորտում:
Կազմւում են մի քանի հոգանոց
պատւիրակութիւններ, զանգում ենք
պատգամաւորներին, խօսում, պայմանաւորւում հանդիպման մասին:
Խօսել ԱԱԾ-ի, ոստիկանութեան
եւ բանակի հետ
Երբ ուժայինները կը տեսնեն,
որ իրենց առջեւ ոչ թէ պետական
հաստատութիւնների սեղան-աթոռ
ջարդողներն են, այլ՝ երկրի հասարակական, գիտական, կրթական,
մշակութային վերնախաւերը, ապա
բացառւած է, որ երկխօսութիւն
չկայանայ: Բովանդակութիւնը նոյնն
է՝ «Իմ քայլի» երեք՝ ա, բ, գ կէտերը:
Ուժայիններից պահանջւում է մէկ
բան՝ մնալ օրինականութեան դաշտում, չկատարել անօրիանական
հրամաններ: Ձեւաւորենք փոխըմբռնում, որ մենք ունենք մէկ

նպատակ՝ կանգնեցնել պետականութեան փլուզումը եւ օր առաջ
ունենալ արդիւնաւէտ աշխատող
կառավարութիւն:
ԱԱԾ-ից մենք ունենք նաեւ մէկ
այլ սպասելիք. ակնյայտօրէն ուղղորդւած տեղեկատւական դիւերսիա
(յարձակում) է կազմակերպւում հէնց
այս օրերին՝ հայաստանցի-ղարաբաղցի պառակտմամբ, մեր եւ ձեր
բաժանմամբ: Հնարաւոր են նաեւ
այլ վտանգաւոր, ստոր գաղափարներ: ԱԱԾ-ն պետութեան յենասիւներից է, իսկ այս գաղափարները՝
պետութեան տակի ռումբը. բացայայտէ´ք դրանց կազմակերպիչներին, իրականացմանը ցանցը:
Յայտնի ՊՈԱԿ-ը կը լինի, մի
քանի օլիգարխի ֆէյքերի բանդան,
դրսի ուժերը՝ ո´վ ուզում է լինի,
բացայայտէք, ցոյց տւէք հանրութեանը: Սա շատ կարեւոր է: Մենք
պէտք է միասին բռնենք դրանց
ձեռքը:
Խոշոր հրապարակային միջոցառումներ՝
հանրահաւաքներ, երթեր...
Քաղաքական խնդիրները լուծւում են քաղաքական ճանապարհով՝ քաղաքական հարթակներում:
Հանրային համարժէք ճնշումների
ձեւաւորման եւ տարբեր թեւերի
հետ խաղաղ երկխօսութեան պայմաններում պէտք է սկսել քաղաքական լուծումների ճանապարհային քարտէզի մշակում եւ հրապարակայնացում:
Այն ենթադրելու է նոր կառավարութիւն, որն աւելի ճիշտ է կոչել
անցումային, կառավարութեան կազմում պէտք է լինեն՝ բացառապէս
ունակ, գործունեայ դէմքեր, այն
կարող է ենթադրել նաեւ «Իմ քայլի»
մասնակցութիւնը, խաղաղ աշխատանքային մթնոլորտ ԱԺ-ի հետ,
մշտական երկխօսութեան ձեւաչափեր քաղաքական ուժերի եւ հանրութեան հետ, հրապարակային պարտաւորութիւն՝ նոր ընտրական
օրէնսգրքի ընդունման, գուցէ՝ Սահմանադրական փոփոխութիւնների
մասին, եւ իհարկէ՝ պետութեան
համար կարեւորագոյն հարցերի
շուրջ առարկայական քննարկումներ՝ միակամ որոշումները բացառելով: Անձնական երաշխիքներ Փաշինեանին:
Սպասւող հանրահաւաքները
պէտք է յաղթեն որակով. ո´չ մի
բերովի զանգւած՝ ոչ մի կոնցեռնից,
գրուպից, ...ցանցից, ...պրոմից եւ
այլն: Մեզ դա պէտք չէ: Սա պետականութեան խնդիր է, եւ ոչ՝ իշխանութեան: Հրապարակում պէտք է
լինի երկրի սերուցքը, կրթւած շերտը,
գիտակից քաղաքացին: Դուրս
գանք հրապարակ՝ մենք, մեր ընտանիքներով, մեր երեխաների ձեռքը
բռնած:
Սա պէտք է լինի կրթւած շերտի
յեղափոխութիւն. «Նոր տարին՝ նոր
կառավարութեամբ» գաղափարով:
Սա´ է վերականգնւելու, պարտութիւնը անցեալում թողնելու եւ
ինտենսիւ աշխատելու բանաձեւը:
«news.am»

Ինքնագիտակցութիւն
ԹԱԹՈՒԼ ՕՀԱՆԵԱՆ

Ինքնագիտակցութիւնը բարոյական
հասկացութիւն եւ գիտակցութիւն է, որի
շնորհիւ մարդը ձեռք է բերում ինքնավերահսկման յատկութիւն, իր արարքներին ուղղութիւն տալու ու վերհսկելու
համար, որն եւ սերտ աղերս ունի մարդ
անհատի բարոյական եւ խղճի դրսեւորումների հետ, որով կազմւում է նաեւ
մարդու բարոյական ինքնագիտակցութեան կառուցւածքը:
Ինքնագիտակցութիւնը մարդուց պահանջում է ամենախիստ պատասխանատւութեամբ, իր գործողութիւնները դիտել ժողովրդի շահերի տեսակէտից եւ
ինքնուրոյն վերլուծութեան ենթարկել իր
լաւ ու վատ կատարած արարքները եւ
հաշւի նստել ժողովրդի կարծիքի հետ:
Նման առաքինի յատկութիւնից, հասկացութիւնից եւ գիտակցութիւնից զուրկ
են միայն բռնապետները, որոնք իրենց
գերակայ են համարում ժողովրդից եւ
հաշւի չեն առնում ժողովրդի կարծիքը
եւ իրենց սխալների համար ոչ միայն
չեն զղջում, այլ ի գին զանազան դաւադրութիւնների ու արիւնահեղութիւն-

ների փորձում են պահել, իրենց դիրքն ու
աթոռները: Դժբախտաբար Փաշինեանը
եւս տարւած լինելով՝ բռնապետական
հովերով եւ ցայժմ իր կատարած անխոհեմ
արարքներից յետոյ, հակառակ ժողովրդի
կամքի, որպէս բռնապետ ցանկանում է
պահել իր աթոռը:
Երկար է ցանկը այն բոլոր գիտակից,
բարոյական եւ համեստ պետական ու
քաղաքական գործիչների, որոնք իրենց
գործունէութեան ընթացքում կատարած
ամենաթեթեւ սխալի համար զղջալով,
քաջաբար ներկայացրել են իրենց հրաժարականը, մինչդեռ ցաւօք սրտի, Փաշինեանը իր կնքած ու ստորագրած ազգակործան եւ տխրահռչակ համաձայնագրի համար, ոչ միայն իրեն սխալ չի
համարում, այլ կառչած իր աթոռին, ինքնաարդարացման համար մեղաւորներ
փնտրելով, ցանկանում է մոլորեցնել ժողովրդին եւ ամէն գնով փորձում է
երկարաձգել իր խախուտ մենիշխանութիւնը:
Նոր Ջուղա
30.11.2020 թ.

Էլինար Վարդանեան.

«Գիտակցու՞մ է,
արդեօք, «Մխիթար Գօշ»-ի
մեդալով պարգեւատրւած
ՅՔԾ պետը, որ Շուշիի անկումը
նաեւ իր գործողութիւնների
հետեւանքն է»
«panorama.am» - Այլընտրանքային նախագծեր խումբը տարածել է խմբի
փորձագէտ Էլինար Վարդանեանի յօդւածը, որտեղ անդրադարձել է ՅՔԾ (Յատուկ քննչական ծառայութիւն) պետ Սասուն Խաչատրեանին «Մխիթար Գօշ»
մեդալով պարգեւատրւելուն.
«Յատուկ քննչական ծառայութեան
պետ Սասուն Խաչատրեանը պարգեւատըրւեց «Մխիթար Գօշ»-ի մեդալով։ Սասուն Խաչատրեանը պարգեւատրւել է
«Մխիթար Գօշ»-ի մեդալով իրաւակարգի
եւ օրինականութեան ամրապնդման
գործում ներդրած նշանակալի աւանդի
համար։ Թէ ինչ ներդրում է ունեցել
Սասուն Խաչատրեանը օրինականութեան ամրապնդման գործում, Փաշինեանը լաւ կիմանայ։ Նա վստահաբար
գիտի, թէ ինչ ջանքեր են պահանջւել
ՅՔԾ պետից իր ոչնչով չհիմնաւորւած
հրահանգներն ու կամակորութիւնները
կեանքի կոչելու համար։
Նա գիտի, թէ ինչ աճպարարութիւնների է գնացել Սասուն Խաչատրեանը
բացառիկ անհիմն քրէական գործեր
յարուցելու, այդ գործերը այստեղից-այնտեղից յարմարեցւած ապացոյցներով
«լցնելու», եւ ի վերջոյ Հայաստանի թիւ
մէկ մանիպուլիատորին ծառայելու, նրա
իջեցրած պլանը կատարելու համար։
Թէ ինչ արժանիքների համար է
Խաչատրեանը պարգեւատրւել մեդալով, մենք լաւ ենք յիշում։ Լաւ պատկերացնում ենք նաեւ, թէ ինչպիսի
յատուկ ծառայութիւնների մատուցման
համար է նա արժանացել այդ պատւին։
2018 թ. Խաչատրեանը «լծւեց» մարտի
1-ի բացայայտման նւիրական գործին,
յայտնւեց Հ1-ի եթերներում «սենսացիոն
բացայայտումներով»։
Յաջորդաբար մեղադրանքներ առաջադրւեցին Գլխաւոր շտաբի պետ, գեներալ-գնդապետ Միքայէլ Յարութիւնեանին, յայտարարւեց հետախուզում,
այնուհետեւ՝ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանին, նա կալանաւորւեց,
մեղադրանք առաջադրւեց Գլխաւոր
շտաբի նախկին պետ, ՀԱՊԿ այն
ժամանակ գործող գլխաւոր քարտուղար, գեներալ-գնդապետ Իւրի Խաչատուրովին, ՀՀ ՊՆ նախկին նախարար,
Արցախի հերոս, գեներալ-գնդապետ
Սէյրան Օհանեանին։ Սասուն Խաչատըրեանը սկսեց «խաչակրաց արշաւանք»
Շուշին ազատագրած, Արցախը պահած,
7 շրջանների հաշւին անվտանգութեան
գօտի ստեղծած եւ 24 տարի խաղաղութիւն
պարտադրած մարդկանց նկատմամբ։
Ու թէեւ գործն այնքան շինծու էր,
այնքան միակողմանի, որ ըստ էութեան
տապալւեց մարտի 1-ի քննութիւնը, բայց
այն ծանր հարւած հասցրեց բանակին
եւ պետականութեանը։ Սասուն Խաչատրեանի թեթեւ ձեռքով մեկուսացւեցին բանակի այդ ժամանակի 4 գեներալ-գնդապետից 3-ը, առաջին պա-

տերազմի ժամանակ Արցախն ազատագրած ղեկավարը, ինչը խիստ սահմանափակեց պատերազմի ժամանակ
նրանց ներուժից օգտւելու հնարաւորութիւնը։ Թէ ինչ մեխանիզմներով էր
Փաշինեանը ստիպել ՅՔԾ պետին
նպաստել բանակի թուլացմանը, Խաչատրեանը կը պատմի յաջորդ իշխանութեան ժամանակ։ Բայց որ նա այդ
ամէնը կատարել է Նիկոլ Փաշինեանի
ուղիղ ցուցումով փաստում էին 2018 թ.
գաղտնազերծւած յայտնի հեռախօսային
խօսակցութիւնը։
2021 թ.-ին յարուցւելիք քրէական
գործերի շրջանակներում պիտի պարզւի,
թէ Սասուն Խաչատրեանը հրէշաւոր
համակարգում շղթայի որ կարեւութեան օղակն էր՝ գիտակցու՞մ էր, որ
շինծու, անհիմն քրէական գործով նա
թուլացնում է բանակը, վարկաբեկում
Արցախն ազատագրած հերոսներին, մեկուսացնում բարձր որակաւորում ունեցող զինւորականներին։
Իսկ հիմա գիտակցու՞մ է, արդեօք,
«Մխիթար Գօշ»-ի մեդալով պարգեւատըրւած պետը, որ Շուշիի անկումը
նաեւ իր գործողութիւնների հետեւանքն
է։ Որ բանակը զրկւել էր Շուշին ազատագրած հրամանատարական կազմի
ներուժից, իսկ նրանք, ովքեր փորձեցին
աջակցել պաշտպանութեանը, կանխել
անկումը, հեռացւեցին ռազմական գործողութիւնների ղեկավարումից։
Իսկ հարցեր չեն առաջացել, արդեօք,
«Մխիթար Գօշ»-ի մեդալով պարգեւատրւած պետի մօտ, թէ ինչպէ՞ս, ու՞մ
գործողութիւնների արդիւնքում կորցրեցինք Շուշին, Հադրութը, մեր Հայրենիքը։
Իսկ որտե՞ղ է «Մխիթար Գօշ»-ի մեդալով պարգեւատրւած պետի էնտուզիազմը (խանդավառութիւն, ոգեւորութիւն)՝ պատերազմի ժամանակ ժողովըրդին խաբելու, պատերազմի օրերին
թոյլ տւած աններելի սխալները քննութեան առարկայ դարձնելու հարցում։
Վաղը, իշխանութիւնը փոխւելու է,
նոր ՅՔԾ պետը անելու է լրիւ հակառակը, նոր Հ1-ի լուրերը ցոյց են տալու
լրիւ ուրիշ մարդկանց ու մեկնաբանութիւններ, եւ մեղադրեալի աթոռին
լինելու են լրիւ ուրիշ դէմքեր, ոմանք
նոյնիսկ «Մխիթար Գօշ»-ի մեդալով։
Հիմա Հայաստանը, որպէս պետութիւն,
նմանների հանդէպ ունի մէկ պարտաւորութիւն՝ թոյլ չտալ հատել պետական
սահմանը»։
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Դադիվանքում սպասաւորող
միաբանները ստացան
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի
օրհնութիւնը

Դադիվանքի վանահայր
Տ. Յովհաննէսը
տեղափոխւել է
Սուրբ Երրորդութիւն
եկեղեցի

«panorama.am» - Ամենայն հայոց
կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն երէկ ընդունել եւ իր հայրական օրհնութիւնն
է բաշխել Դադիվանքում դժւարին այս
օրերին իրենց հոգեւոր ծառայութիւնը
բերող Մայր Աթոռի միաբաններին:
Տեղեկատւական համակարագի
ղեկավար Տէր Վահրամ քահանայ Մելիքեանի փոխանցմամբ, Նորին Սըրբութիւնն իր գնահատանքն է փոխանցել եկեղեցականներին՝ կարեւորելով
նրանց նւիրեալ յանձնառութիւնը:
Վեհափառ Հայրապետը նաեւ գոհունակութեամբ անդրադարձել է ռուս
խաղաղապահների առաքելութեանը,
որի շնորհիւ ապահովւել է վանքի
անվտանգութիւնը եւ բնականոն գործունէութիւնը:

«panorama.am» - Դադիվանքի վանահայր Տ. Յովհաննէս քհնյ. Յովհաննիսեանը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի
հրամանով ժամանակաւոր տեղափոխւել է Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցի։
«Տէր Հայրը ունի որոշակի առողջական խնդիրներ, անհրաժեշտ
բուժումներ ստանալուց յետոյ Տ.
Յովհաննէսը կրկին վերադառնալու
է Դադիվանք»,- տեղեկացնում է
Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցու
«ֆէյսբուք»-եան էջը։

Բացի այդ, Քրիստինէի փոքր եղբայր՝
Վահանը, ամռանը աշխատել էր Անժէլի
հօր՝ Մանուկի մօտ, իրենց պարտքը
փակելու համար։
Երկու ընտանիքները դասակարգային տարբերութիւններ ունենալով հանդերձ՝ բնակւում էին նոյն փողոցում։
Անժէլի հայրը առաւօտեան ուշ ժամի,
գեղեցիկ ու ընտիր հագուստով եւ իր
սեփական ինքնաշարժով էր գնում իր
խանութ, որտեղից եւ յաճախորդներ
էր գտնում։ Նրա խանութը գտնւում էր
թաղամասի բարձր շրջանում, որտեղ
ամէն օր համախմբւում էին տարբեր
ոլորտի աշխատաւորներ։
Առաւօտեան Մանուկը աշխատանքի հասնելուց առաջ աշխատաւորները բացում էին խանութը եւ ներկ ու
այդ արհեստին կապւող ապրանքներ
էին վաճառում։
Մինչեւ Մանուկի խանութ հասնելը

Եռամսեակի քննութիւնները աւարտւել էր եւ Անժէլը առաջին աշակերտ էր
հանդիսացել։ Քրիստինէն ուշադրութիւն գրաւելու համար կանգնեց բեմի
վրայ եւ ասաց «առաջին աշակերտ»
չդառնալու պատճառով ես անձնասպանութիւն եմ գործում։
Բոլորս սրտատրոփ նայում էինք
Քրիստինէին։ Զարմանքով տեսանք, որ
Քրիստինէն բեմից ցատկեց գետնի
վրայ, որը հազիւ թէ մէկ մետր լինէր։
Աշակերտութեան սրտատրոփ վիճակը շատ արագ վերածւեց ծիծաղի,
որից յետոյ Անժէլը գնաց ու համբուրեց
Քրիստինէին եւ երկար ժամանակ գըրկախառնւած համբուրում էին միմեանց։
Ներկայ աշակերտները ծափահարեցին նրանց եւ ապա մի կուշտ ծիծաղեցին։
Բայց յաջորդ օրւանից վերսկսեց
նրանց մրցակցութիւնը։ Նոյն եղանա-

ովքեր մէկ կամ երկու «ղռան» ունէին
իրենց հետ, իսկ հեռւում կանգնած
էին այն երեխաները, որոնք դրամ
չունէին իրենց հետ, որոնց մէջ էր նաեւ
Քրիստինէն։
Անժէլը տեսնելով Քրիստինէին, երկու ֆռֆռան գնեց ու տարաւ մէկը տւեց
նրան ու սկսեցին վազել եւ ֆռֆռանները
պտտելու հետ միասին նրանք օդանաւի ձայն էին հանում ու բերանից ձայներ
էին աղաղակում եւ ձեռքերի ափերը
մէկ–մէկ դնում էին իրենց բերանների
վրայ։
Այն օրերին օդանաւերը «ջէթ» չունենալով, շատ բարձր չէին թռչում եւ
երեխաները դրանց տեսնելով բերանները բացում ու ձեռքի ափով խփում
էին իրենց բերաններին։
Որքան հեշտ ու հանգիստ են ուրախանում եւ զւարճանում փոքրիկները...
ես շատ յաճախ եմ երանի տալիս
նրանց... բայց միւս կողմից յիշում եմ,
որ ես փոքր տարիքում էլ շատ էի
տխրում, չգիտեմ, թէ ինչու։ Այսօր էլ, երբ
տասնեակ տարիներ են անցել մանկութիւնիցս, նորից երբեմն տխրում եմ
առանց պատճառի։
Բայց առանց պատճառի չէին այդ
տխրութիւնները։ Երբ ներքին խիղճս
եմ պրպտում, գտնում եմ ինչ որ քերթւածքներ խղճիս տարբեր ծալքերում։
Մէկը Արաքսի կօշիկ չունենալով,
երբեմն հիւանդ շան համար, Քրիստինէի համազգեստի համար, երբեմն

Քրիստինէի հայրը՝ Աշոտը նւազագոյնը մէկ տաբատ էր ձեւել եւ պատրաստել «փրով»–ի համար։
***
Անժէլն ու Քրիստինէն մերթընդմերթ
առաջին էին հանդիսանում ոչ միայն
տարեվերջի քննութիւններին, այլ իւրաքանչիւր եռամսեակի քննութիւններին
եւս։
Մէկ տարի այդ մրցութիւնը վերածւեց քինախնդրութեան։ Մի օր մարզանքի դասաժամին ամբողջ դասարանով գնացինք «Շահազիզ» միութեան
բակը։ Մուտքի ճիշտ դիմացը զանգակատան կողքին բեմ էր պատրաստւել տարեվերջի հանդէսի համար։

կով, նոր եռանդով, յատկապէս Քրիստինէն, ով անցեալ օրը «Շահազիզ»
միութեան բակում ամօթահար եղաւ
բոլորի մօտ։
Հակառակ Քրիստինէի, Անժէլը բացայայտօրէն խօսում էր նրա հետ, թէեւ
պատասխան չէր ստանում։
***
Այն օրերին, յատկապէս ամռանը
կամ դպրոցի արձակուրդների ժամանակ «Հասան ջեղջեղէ»–ն էր գալիս,
գլխին դրած մի փայտէ տուփ, որտեղ
շարել էր ցեխով, թղթով եւ խսիրով
պատրաստւած խաղալիքներ՝ գորտ,
ֆռֆռան, հոլ եւ այլն։
Շուրջը համախմբւում էին նրանք,

դպրոցի պահակ քեռի Աւետի բաճկոնի
թեւի ծակի համար։ Դեռ չեմ խօսում
կարկտաններից, որոնք արդէն սովորական էր բոլորիս համար. գրեթէ բոլոր երեխաների տաբատները, համազգեստը կամ շապիկը կարկտաններ
ունէին։
Տխրում էի եւ դեռ տխրում եմ գիւղացի Համբոյի ու Գիքորի համար, ալեկոծւած ծովը մտած նաւավարի, գարաժի պատի տակ թաղւած Սուրիկի
համար։
Դեռ տխրում եմ, երբ յիշում եմ իւրաքանչիւր նահատակի մարմինը, Ժուլիէտ
Ոսկանեանին, որի աչքերի առջեւ ռումբի
պայթիւնի հետեւանքով՝ զոհւեցին փոքրիկ

«Շաբաթն
ուրբաթից շուտ եկաւ»...
ՎԱՐԴԱՆ ԴԱՒԹԵԱՆ

Տարրական օղակի Ա–ից Դ դասարանում իմ դասընկերուհիներն միշտ
էլ դասարանի ամենաընդունակ աշակերտուհիներն էին։
Անժէլն ու Քրիստինէն կարծես մըրցում էին միմեանց հետ՝ ամենաժիր
աշակերտ դառնալու համար։ Նրանց
մրցակցութիւնը արդէն հիւանդագին էր
դառնում։
Նրանք ոչ միայն դասերի աւարտից
յետոյ մինչեւ ուշ երեկոյ էին դասերով
զբաղւում, դպրոցում դասամիջոցների
ընթացքում եւս բակում քայլելով դաս
էին սովորում։
Նրանց մոլեգնումը սովորելու հարցում այնքան էր, որ արդէն դարձել
էին դպրոցի միւս աշակերտների ծաղրանքի առարկան։
Նրանք թէեւ միայն դպրոցական
առարկաների հարցով էին միմեանց
հետ մրցում, սակայն դասարանում, բակում եւ նոյնիսկ մարզանքի ժամերին
էլ միմեանց հետ չէին խօսում։ Խռով
էին առանց տրամաբանւած պատճառի։
Անգամներ դպրոցի տեսչուհին, վերակացուն եւ ուսուցչուհիներն միմեանց
հետ խօսել էին այս հիւանդագին սովորութիւններին վերջ տալու մասին,
սակայն նրանք իրենց «էշն էին քշում»
եւ հակառակի նման՝ դասարանում էլ
նոյն նստարանին էին նստում։
Ոմանք ասում էին՝ իրար կողքի
են նստում, որպէսզի դասաւանդելու
ընթացքում միմեանցից գողանան սովորելու գաղտնիքները...
***
Նրանք տարբերւում էին նաեւ դասակարգային տեսակէտից, որն ըստ երեւոյթի այդ երկու դասընկերուհիների մըրցակցութեան հիմնական պատճառն էր։
Անժէլի հայրը Մանուկը՝ վարպետ
ներկարար էր, երկու տասնեակ բանւորներով, իսկ Քրիստինէի հայրը Աշոտը՝ պարզ դերձակ էր, որն օրավարձով էր աշխատում «խայեաթ» Արտեմի
մօտ։
Բնականաբար, երկու ընտանիքների նիւթական կարողութիւններն էլ
իրենց դերակատարութիւնն ունէին միմեանց յարաբերութիւնների վրայ։
Տարրական երրորդ բաժանմունքի
աշակերտներ էինք եւ ըստ ժամանակին գործող օրէնքի՝ առաջինից մինչեւ
չորրորդ բաժանմունք, դասարանները
երկսեռ էին եւ այդ պատճառով էլ տեղեկանում էինք դպրոցի եւ մանաւանդ
համադասարանցիների նոյնիսկ ամենաթաքուն անցուդարձերից, յատկապէս որ նրանց ծնողները համագիւղացիներ էին եւ լուրերը աւելի արագ
եւ ճշգրիտ էին տարածւում։
Ասում էին թէ Քրիստինէի հայրը
տան վարձը վճարելու համար դիմել
էր Անժէլի հօրը՝ գումար պարտք վերցնելու համար, ու դեռ աւելին, քանի
ամիս ուշացումով վերադարձրել նրան։

երբայրը՝ Ժելբերտը եւ հայրը՝ Սերոժը։
Շատ եմ տխրում, երբ նահատակ զինւորի դագաղի առջեւ պարում է նրա մայրը, կարծելով թէ որդու հարսանիքն է...
Դժբախտաբար քիչ չեն տխրութեան
առիթ հանդիսացող յուշերն ու դէպքերը
եւ զարմանում եմ, թէ ինչպէս եմ այդ
բոլորը համբերել...
Նոյնպէս եւ տխրում էի, երբ «խայեաթ» (դերձակ) Աշոտին տեսնում էի
յաճախորդի հնամաշ բաճկոնով...
***
Թողնում եմ վիրաւոր խղճիս քերթւացքներն ու վերադառնում եմ այսօրւան։ Շատ եմ փորձում մնալ այսօրւայ մէջ, սակայն խազէինների մտրակների վէրքի տեղը կծկծում է եւ յիշում
եմ նորից նրանց...
Անժէլն ու Քրիստինէն ֆռֆռանները ձեռքներին վազում են եւ ուրախ են
դրանց պտտւելուց ու օդանաւի ձայն են
ընդօրինակում, կարծելով, թէ օդանաւ են
վարում։
Նրանք ճաշելուց յետոյ նորից փողոց են վերադառնում եւ մինչեւ երեկոյ
օդանաւ են վարում։
Գիշերը Անժէլը գնաց տուն եւ կոտլետի երկու պատառ բերելով կերան
Քրիստինէի հետ միասին։
Յաջորդ օրը առաւօտեան դպրոցում
հանդիպեցին իրար, բայց Անժէլը արհամարեց Քրիստինէին, սակայն դասարանում նոյնպէս նստեցին իրար կողքի։
Նոյն օրը դասամիջոցին Անժէլը դըպրոցի երրորդ յարկի աստիճանների
վրայից վար ընկաւ մինչեւ դպրոցի գետնափորի յարկը եւ չհասցրեց նոյնիսկ
վերջին շունչը քաշել։
Մարմինը այնքան էր ցրիւ եկել, որ
նոյնիսկ ուսուցիչներից ոչ մէկը չէր
համարձակւում մօտենալ դիակին։
Հեռախօսելով քաղաքի բուժօգնութեան կենտրոն, եկաւ բուժանձնակազմը եւ նրանց հետ նաեւ ոստիկանութեան յատուկ բաժնի աշխատակիցները։
Բուժօգնութեան աշխատակիցները
հաւաքեցին մարմինը եւ փոխադրեցին
դատաբժշկական կենտրոն։
Ոստիկանութիւնը սկսեց հարցաքննութիւններ դէպքի մասին կամ հաւանական յանցագործին գտնելու համար։ Մէկ ժամ տեւող հարցաքննութեան
աւարտին, կանչեցին Քրիստինէին։ Վերջինս չափազանց սարսափահար մօտեցաւ ոստիկաններին։
Քրիստինէն լինելով միակ եւ կարեւոր ամբաստանեալը, շատ արագ
հեռացւեց ամբաստանեալի կարգավիճակից։ Ուսուցիչներն ու աշակերտները վկայեցին, որ դէպքի ժամանակ
Քրիստինէն ցածի դահլիճում քննութիւն էր յանձնում եւ միւսները վկայեցին, որ իրենք սկզբից Անժէլի հետ են
եղել եւ քննութիւնը յանձնելուց յետոյ
միասին երրորդ յարկ էին գնացել ու
նոյնիսկ փորձել էին Անժէլին հրաժարեցնել աստիճանների կողքի ձողերով սահելուց, սակայն նա չի լսել ու
մէկ յարկ սահելուց յետոյ կորցրել էր
հաւասարակշռութիւնը եւ գլորւել էր
մինչեւ դպրոցի գետնափոր յարկը։
Իհարկէ այս բոլորը չպատահեց
երկու–երեք ժամւայ ընթացքում. աւելի
քան չորս ամիս բազմաթիւ մարդկանց
հարցաքննութեան ենթարկեցին, դրանց
շարքում նաեւ Անժէլի հօրը՝ «Նաղղաշ»
Մանուկին։ Վերջինս յայտնել էր, որ Անժէլը մի քանի տարի էր, որ տառապում էր
(Շար. 7-րդ էջում)
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«Տպագրութեան վաղաժամ երեւան գալը
Սաֆաւիների ժամանակաշրջանում»
Հեղինակ՝
պրոֆ. Սեպուհ Դ. Ասլանեան
(Պարսկերէն թարգմանութեամբ)

Համերգ-ցուցահանդէս՝ նւիրւած
Արամ Խաչատրեանի
զարմիկներին

، صبوح اصالنيان،ظهور اوليه چاپ در عصر صفويه
)1399 ، وراقان: ناشر، مصطفي لعل شاطري:ترجمه

Պրոֆ. Սեպուհ Դաւիթ Ասլանեանի անգլերէն «The realy arrival of print
in Safavid Iran» գրքի պարսկերէն
թարգմանութեամբ ընթացիկ տարում հրատարակւած գրքի թարգմանիչ՝ Մոստաֆա լաալ-է Շաթերիի գրած ներածականում կարդում
ենք.
- «….Տպագրութեան պատմութիւնն Իրանում իր լուրջ բնոյթով
հանդերձ՝ իրանցի հետազօտողների կողմից լուրջ ուշադրութեան
չի արժանացել»: Ըստ թարգմանիչ
Լաալ-է Շաթերիի՝ հետազօտողները
մեծ մասամբ հետաքրքրւել են 19-րդ
դարում Իրանում սկսւած պարսկատառ տպագրութեամբ եւ անուշադրութեան եւ մատնել Սաֆաւիների (Սէֆեանների) թագաւորութեան
ժամանակաշրջանում Նոր Ջուղայում հաստատւած հայերի տպագրական գործունէութիւնը, բացառութեամբ
սակաւաթիւ հետազօտող յօդւածագըրերի, որոնցից պէտք է առանձնացնել Մաջիդ-է Ղոլամի-է Ջալիսէի
ուսումնասիրութիւնը Սպահանի վիմատիպ տպագրութեան մասին:
Ի տարբերութիւն այդ իրողութեան՝ Նոր Ջուղայի հայերէն տպագըրութեան պատմութիւնը ոչ-պարսկալեզու հետազօտողների համար
եղել է ուշագրաւ թեմա, որոնցից է
սոյն գրքի հեղինակ դոկտ. պրոֆ.
Սեպուհ Դ. Ասլանեանը:
Հեղինակը առանց սոսկ ծանրանալու Նոր Ջուղայում տպագրութեան պատմութեան ընթացքին վերլուծողական հայեացքով քննարկման է ենթարկում այդ հայ գաղթօջախում տպագրութեան անհրաժեշտութիւնը ընկալած եւ այդ ուղղութեամբ աշխատանքի ակտիւիստների դիտակէտներն ու հայեացքները, նշելով՝ իսլամական աշխարհում հայկական տպարանների
ծաղկումն ու տարածումը եւ անդրադառնում Խաչատուր վրդ. Կեսարացու դերին՝ Նոր Ջուղայում
տեղական գիտելիքների երաշխիքով տպարան հիմնելու գործում
եւ հետագային՝ Յովհաննէս Ջուղայեցու ջանքերն է լուսաբանում՝
այդ տպարանի արտադրութիւնները արեւմտեան գիտութեամբ զինելու ուղղութեամբ եւ ի վերջոյ
Ստեփանոս վարդապետի վարած
քաղաքականութեան մասին առկայ
փաստերն է լուսաբանում Եւրոպայի նաւահանգստային քաղաքներում տեղակայւած հայ վաճառականների օգնութեամբ տպագըրական պիտոյքների ներմուծման
ուղղութեամբ, որի համար նրա
վերցրած քայլերը խաչաձեււում են
վաճառականների ցուցաբերած անտարբերութեան հետ:
Վերոնշեալ ռահվիրաներից իւրա-

քանչիւրի պարագային հեղինակը
յենւում է արդէն այդ ծովափնեայ
քաղաքների հայ առեւտրականների ու տպագրիչների հետ ունեցած
կապերի վրայ եւ քննարկում Նոր
Ջուղայի նորայայտ հայկական
տպարանի բարգաւաճման եւ անկումի վրայ ազդող գործօնները:
Ս. Ասլանեանը առաջին անգամ
լինելով՝ փաստագրական հարուստ
նիւթերի լոյսի ներքոյ բոլորովին
նոր դիտանկիւնից է քննարկում
կրօնական եւ աշխարհագրական
այն ազդեցիկ պայմանները, որոնք
ազդել են այդ տպարանի ու տպագըրիչների աշխատանքի ընթացքի
վրայ:
Փոքրածաւալ եւ կուռ բովանդակութեամբ օժտւած սոյն ուսումնասիրութիւնը հեռու է կրկնութիւններից եւ սեղմ կերպով լոյս են
սփռում իրանահայ տպագրութեան
զարգացման պատմութեան վրայ:
Վերոնշեալ արժանիքները խթան
են եղել, որ իրանցի հրատարակիչը
թարգմանչին յանձնարարել է Իրանի տպագրութեան պատմութեան
այդ արժէքաւոր աղբիւրի թարգմանումը:
Հեղինակը քաջ տիրապետելով
հայերէն միջին գրաբարին օգտւել

է. Նոր Ջուղայում տպագրւած վաղեմի գրքերից եւ առաջին անգամը
լինելով՝ Ֆլորենցիայի (Իտալիա) նահանգային արխիւում պահւող եւ
մինչ այժմ անտիպ մնացած փաստաթղթերից եւ նամակներից:
Հեղինակի մասին
Դոկտ. պրոֆ. Սեպուհ Դաւիթ Ասլանեանը ծնւել եւ հասակ է առել Եթովպիայում: Նախնիները 1890-ական
թւականներին Օսմանեան Թուրքիայում ծայր արած Սուլթան Համիդեան
կոտորածներից վերապրած տարագիրներ էին: Նրա պապ՝ Գէորգ Ջառահեանը 1931 թ.-ին Եթովպիայում
առաջին մասնաւոր տպարանի հիմնադիրն էր: 1976 թ.-ին ընտանեօք
արտագաղթել են Ամերիկա եւ հետագային հաստատւել՝ Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններում: Սեպուհ Ասլանեանը իր միջնակարգ
կրթութիւնը Էմիրութիւններում աւարտելով մեկնել է Կանադա եւ Մոնրէալի Մաք-Գիլ համալսարանն ու Սոցիալական հետազօտութիւնների կոլէջն աւարտելուց յետոյ ասպիրանտուրական աստիճանով վկայւել է
Կոլումբիա համալսարանից: 20092010 թթ.-ին եղել է Քոռնէլի համալսարանի Մելլոն հիմնադրամի
համաշխարհային պատմութեան
այցելու դասախօս, յետդոկտորա-

կան շրջանի պրոֆեսոր, նաեւ դասախօսել Միչիգանի համալսարանում եւ Վիթման կոլէջում: 2011 թ.-ի
սեպտեմբերից զբաղեցնում է Լոս
Անջելէսի Կալիֆորնիա նահանգային համալսարանի պատմութեան
բաժնում ասիստենտ-պրոֆեսորի
հանգամանք: Մասնագիտացած է
համաշխարհային եւ վաղ միջնադարեան հայոց պատմութեան բնագաւառում: Մի քանի լեզուների
տիրապետելու շնորհիւ Ասլանեանը ձեռնամուխ է եղել հետազօտութիւնների մինչեւ 17-րդ դարի
սկիզբը՝ ֆրանսերէն, իտալերէն եւ
իսպաներէն, ինչպէս նաեւ գրաբար
հայերէնով ու Ջուղայի տեղական
լեզւով գրւած եւ մեր օրերը հասած
աղբիւրների լայն տիրոյթում:
Համաշխարհային եւ հայոց վաղ
միջնադարեան պատմութեան մասնագէտ է եւ բազմաթիւ յօդւածների
ու երկու գրքերի հեղինակ: Սեպուհ
Ասլանեանի մտքի արգասիք՝ «Հընդկական ովկիանոսից՝ Միջերկրական ծով. Նոր Ջուղայի հայ վաճառականների համաշխարհային ցանցերը» հատորը (Բերքլի Կալիֆորնիայի համալսարանի հրատարակչութիւն, 2011 թ.), որը արժանացել
է ԱՄՆ-ի «Փեն» (PEN, USA) գրական մրցանակին որպէս Կալիֆորնիայի համալսարանի հրատարակչութեան ամենաակնառու առաջին
գիրք: Այն արժանացել է նաեւ Միջին
Արեւելեան Ուսումնասիրութիւնների ասոցացիայի (MESA) Հուշանգ
Փուրշարիաթիի անւան մրցանակի,
որպէս 2011 թ. իրանագիտական
լաւագոյն գիրք:
Նոր Ջուղայի հայ առեւտրականների գործունէութեան ուսումնասիրութեան ծիրում հեղինակը կենտրոնացել է նաեւ իրանահայ տպարանների գոյացման եւ Իրանի ու
համաշխարհային
չափանիշերով
իրականացրած արտադրութիւնների
վրայ եւ այդ բովանդակութեամբ
մինչ այժմ կարդացել է գիտական
դասախօսութիւննր եւ այդ թեմայով
հրատարակել նիւթեր:
Սեպուհ Ասլանեանը «UCLA» համալսարանի ժամանակակից հայոց
պատմութեան Ռիչարդ Յովհաննիսեանի անւան ամբիոնի վարիչն է
ու նոյն համալսարանի «Խոստում»
հայկական հիմնարկի հայագիտական ուսումնասիրութիւնների կենտրոնի անդրանիկ վարիչը:
Գրքի պարսկերէն թարգմանութիւնը խմբագրել է Աֆսուն-է Ղոլամին եւ հրատարակւել «Վարրաղան» հրատարակչութեան մատենաշարով Ղոմ քաղաքում, 100 օրինակ տպաքանակով 2020 թւականին (գինը 30000 թուման է):
ԱՐԱ Յ.

«panorama.am» - Դեկտեմբերի 2-ին
Արամ Խաչատրեանի տուն-թանգարանում կայացաւ Արամ Խաչատրեանի զարմիկների` ճանաչւած երաժիշտներ Կարէն Խաչատրեանի 100-ամեայ եւ Էմին Խաչատրեանի 90-ամեայ
յոբելեաններին նւիրւած համերգ-ցուցահանդէս։
Տուն-թանգարանից յայտնում են,

որ ելոյթ ունեցան Սոնա Բարսեղեանը (դաշնամուր), Կարէն Շահգալդեանը (ջութակ), Մաքսիմ Նովիկովը
(ալտ), Էլէն Սահակեանը (դաշնամուր): Համերգը վարում էր` Օլիա Նուրիջանեանը:
Համերգի ընթացքում կատարւել
են Կարէն Խաչատրեանի ստեղծագործութիւնները։

Իւրի Ջորկայէֆ.

«Չեմ եկել Հայաստան
լուսանկարւելու համար,
այլ արցախցիներին
երկարատեւ աջակցութիւն
ցուցաբերելու համար»

«tert.am» - Պատերազմական ծանր
օրերից յետոյ ամենակարեւորը վէրքերի բուժումն է: Առաջին օգնութիւնը
ամենաանհրաժեշտն է, քանի որ այն
նախեւառաջ, ոգին է բարձրացնում: 44
օր հայերն իրենց լքւած են զգացել.
այս համոզմունքն է յայտնել աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Իւրի Ջորկայէֆը՝ «Մենք հայ ենք» մարդասիրական
բարեգործական հիմնադրամ կատարած այցի ընթացքում:
«Երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուէլ Մակրոնը ինձ խնդրեց բարի
կամքի դեսպան լինել՝ հայերին աջակցելու համար եւ գալ Հայաստան, անմիջապէս համաձայնեցի ու ոչ թէ այստեղ գեղեցիկ լուսանկարներ ունենալու համար, այլ որ երկարատեւ նպաստ
բերեմ: Հայաստանն այսօր աւելի, քան
երբեւէ Ֆրանսիայի եւ ֆրանսիացիների աջակցման կարիքն ունի»- ասել է
Ջորկայէֆը:
Աշխարհի եւ Եւրոպայի չեմպիոնը
եղբօր՝ Ֆրանսիայի Դեսին Շարպիոյի
փոխքաղաքապետ Դենիս Ջորկայէֆի
հետ է այցելել «Մենք հայ ենք» հիմնադըրամ, որտեղ կամաւորականների
շարքում է նաեւ նրանց զարմիկը: Նա
ծագումով մօտ 30 հայ ֆրանսիացի

երիտասարդների հետ արդէն մէկ ամիս
է՝ կամաւորական աշխատանքներին է
մասնակցում Հայաստանում եւ փորձում
ձեռք մեկնել կարիքի մէջ գտնւող արցախցի ընտանիքներին:
Վիրաւոր Արցախի ապագայով մտահոգւած երիտասարդներից է նաեւ Ստեֆանի Կարոյեանը: «tert.am»-ի հետ զրոյցում նա ասել է, որ թէեւ միայն մայրն
է հայ, բայց հօր սիրտն է հայկական:
26-ամեայ աղջիկն ինքն է հոգացել
ինքնաթիռի ծախսը, ընկերներին հաւաքել է անհրաժեշտ իրեր ու ճամբրուկով բերել Հայաստան:
«Մենք Ֆրանսիայում ձեռքերը ծալած չէինք կարող նստել: Հաւաքւեցինք
Ալֆորւիլի Մշակոյթի տանը, խումբ կազմեցինք ու գործի անցանք: Այստեղ՝ Հայաստանում, աւելի շատ զգացի հայ լինելս ու ամուր կապւեցի արմատներիս»,-ասել է նա:

Իւետա Մուկուչեան.

«Այս մրցանակը նւիրում եմ
բոլոր հայ զինւորներին»

«panorama.am» - «Շնորհակալութիւն
DIAFA մրցանակաբաշխութեան թիմին
մեր մասին այսքան լաւ հոգ տանելու
համար», - «ֆէյսբուք»-եան իր էջում
գրել է երգչուհի Իւետա Մուկուչեանը։
«Մենք՝ արտիստներս, կարօտել էինք
բեմը, շնորհակալութիւն, որ մեզ հնարաւորութիւն էիք ընձեռել ներկայանալու ձեր առաջ։
Այս մրցանակը նւիրում եմ բոլոր հայ
զինւորներին, ովքեր ընկել են: Նրանք
քաջաբար կռւում էին Լեռնային Ղարաբաղում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վայրագ յարձակումների դէմ:
Ցանկանում եմ, որ աշխարհն ուղղի իր ուշադրութիւնն այն փաստի
վրայ, որ հէնց այս պահին, երբ մենք
այստեղ կանգնած խօսում ենք, Հայաստանում դանդաղ, բայց յստակ քայլերով երկրորդ ցեղասպանութիւնն է
իրականացւում եւ հարիւրաւոր հայ
գերիներ Ադրբեջանում հալածանքների են ենթարկւում:

Կուզէի, որ աշխարհը գիտակցէր,
որ մենք աւելին ենք, քան քաղաքականութիւնը: Այս մրցանակը նւիրում եմ
բոլոր զոհւած հերոսներին, եւ, ցաւօք,
նաեւ իմ ընկերներին, ովքեր նոյնպէս
ընկան ռազմի դաշտում, որպէսզի մենք
հայերս շարունակենք ապրել: Հայաստանը կրկին ոտքի կը կանգնի, քանի որ մենք երբեք չենք յանձնւում:
Շնորհակալութիւն»:

ԳՐԱԿԱՆ
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Արցունք է գրքիս
մելանը
ԱՐՓԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ

Ուզում եմ գրել
Երազից սիրած,
Հաւատից, յոյսից,
Սակայն հոգուս մէջ
Թախիծն է տիրում:

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 243 (23714)

Աննկուն կամք
ԹՈՐԳՈՄ ՏԷՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Մեր սիրտը խոցւեց վշտից ու ցաւից,

Լուռ, մտամոլոր շրջում էր նրա

Աղի արցունք է թափւում աչքերից,

Աւերակ Անի քաղաքամայրի

Թախծոտ երազներ, փայփայւած յոյսեր,

Փլատակների տխուր հետքերով...

Դարձեա՛լ դառնութիւն, դարձեա՛լ սեւ օրեր:

Պատմակերտ հզօր հայոց բանակի

Անիծեալ ոսոխ մօտ է մեզ հասել,

Շուշին է զոհւում, գտէ՛ք մի հնար:

Կուտակւած բեկոր քարերից...

Բարձրեալից մեր
Փարատի թոյնը

Մեր բախտը թշւառ այսպէս վիճակւեց,

Արքունի դասի շքեղ կառքերի,

Մարդ արարածից,

Դաւ ու նենգութիւն մեր հողին պատեց,

Սպառազինւած մարտակառքերի

Որ սէրը լինի

Երկաթէ շերեփ չկար մեր ձեռքին,

Մուտքը աւետող փողահարերի,

Սնունդ առօրեայ

Մարտական կանչը աշտարակներից...

Հաւատը դառնայ
Խղճին առաջնորդ:

Կանչեր են լսւում մեծ Հայաստանի՝

Սգակիր

Վեհ լեռներից-լեռ, խոր ծովերից-ծով,
ԳՐԻՇ ԴԱՒԹԵԱՆ

Ազգիս բախտի անիւը չի բանում,

Անդորրը հայոց արհաւիրք դարձել,
Լեռները վսեմ գոռում անդադա՛ր,

Կանչերն էր լսւում աւերակներում

Նաեւ աղաչում՝

ՀԱՅԿ ՍԱՐԵԱՆ

Ալեկոծ ոգին Հայոց աշխարհի,

Զինւած վաշտերի, յուժկու քաջերի

Ես աղօթում եմ,

Շուշին

Հզօր հայորդաց աննկուն կամքի,

Բայց այսպէս կասե՛նք մեր չար ոսոխին:
Արցախն Հայոց մերն է յաւիտեան,
Նրան թուրքերին չենք տայ պղծութեան,
Թող որ վասակներ (աշխարհում) ընդմիշտ իմանան,
Երբե՛ք չենք զիջել հողը անբաժան:

Կուռ ահեղազօր զինեալ գնդերի...

Չխկչխկում է

11 նոյեմբերի 2020 թ.
Նոր Ջուղա

Ջրաղացի չախչախի նման

Ու այս ամէնը Անի քաղաքից

Կեանքի աղացքարի ժէռուտին...

Պատմում են յուշեր, կարօտ անցորդին,
Հեռու անցեալի փառքը արքունի

Տրտում ամայութիւն է,

Ցաւոտ անկումը վերջին դարերի...

Երեխաներ չկան փողոցում,
Որ չարութիւններ անեն,

Ոտքի են ելած պատմութեան խորքից,

Մայթից իջնեն ճանապարհի մէջ,

Բիւր ոգիների ամբոխը զինւած...

Աւտօներից խոյս տան, սլքտան...

Փշրելու շղթան բռնակալութեան,

Զոհերին ենք յանձնում պատմութեանը,
Տեղաւորում ենք
Յօշոտւած հայրենիքի գրկում,

Հայոց ուսերին դարեր ծանրացած...
Թեհրան, Իրան
30 սեպտ. 2020 թ.

Դարձան նահատակ։
Երկնում է երկինքը, երկնում է երկիրը,
Ծիրանի ծովը չի երկնում,
Եղէգան փողից ծուխ չի բարձրանում...
Ոչ մի բոց,
Հուրհերաւոր խարտեաշ պատանին
Չի երիվարում դաշտերում,
Ուր ցրտաշունչ ձմեռն է աւաղում
Առանց որեւէ զգացումի...

Խոստովանանք
ԱՅԻԴԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Վաղուց հետէ
Առաքեալները չեն խոյանում սխրագործութեան։
Բազմահոյլ դարերի սուր ու հուրը
Իջել է ազգիս ճակատին...
Հզօր յորդաները խուժեցին մեր հայրենիքը,
Արիւնարբու վարձկանները արեամբ արբեցին,
Բանակները որոտացին,
Զրահները մահ փսխեցին...
Ողորմի մեր անցաւորաց...
Մշուշի պղտոր քողով
Պատում եմ գլուխս եւ ուսերս...
Գլենդէլ, Կալիֆորնիա, 23.11.2020

«Անիծւես դու
Սանամ»
ՌՈՒԲԷՆ ԱՒԱԳԵԱՆ

Որի պաշտպանութեան համար

Սեզոնային սեւ ագռաւների ղռաւոցով,

Յուշատետր

Դու ղեկավար՝ իմ բանաստեղծութեան:
Դու հոգու ազնւութիւն:
Դու մտքիս զարգացում:
Անունը Քո՝ ծանօթ, այնքա՜ն ծանօթ, որ լսելիս մի պահ
կանգնում ու յետ եմ նայում: Նայում եմ կեանքի կառուսելի
անցած խաղին, որի անուշ, անշշուկ, անդադար խաղով հասել
եմ այստեղ՝ որտեղ կանգնած եմ ես: Դու անուշ մի հեքիաթ: Դու
մի ձայն ես իմ լռութեան մտքերի աղմկում: Քեզ հետ եմ յաճախ:
Կրկնում եմ անունը քո: Մի պահ շշուկով շարունակում եմ
կրկնել այն՝ ինչ անցաւ ինձ. իմ առաջին լացի ձայնից մինչ՝
այսօր: Այսօր, այստեղ՝ ուր կանգնած եմ, լուռ մտածում ու
ճամբորդում եմ իմ ամբողջ մտքերում: Ճամբորդում եմ, որ
հասնեմ այս հարցի պատասխանին՝ ո՞վ եմ ե՛ս:
Մի լուռ ձայն, մի անուն, մի շշուկ, մի երազ, մի էութիւն,
շնչի մի պահ… Շունչ ես դու՝ այն անունը Սուրբ, որ կոչւում
է Հայրենիք: Քո գիրկը մաքուր, ու ես ազատ եմ թռչում քո պարզ
ու արդար օդում: Դու՝ ամենածանօթ երկինք թռչելու համար:
Իմ մտերիմ այբուբենում, Հայրենիք:
Ամենից աւելի քաղցր բառ իմ գրւածքում: Դու ազատ մի
շունչ միջօրէի օդում: Դու՝ խելացի գիտութիւն, զգացմունք ու
ես՝ խենթ եմ Քեզանով, Քեզ մօտ, Հայրենիք:

Երիտասարդ էի: Մի օր շտապ ժամադրութիւն ունէի,
նայեցի ժամացոյցին, դէռ բաւական ժամանակ ունէի, կարող
էի ճաշել՝ յետոյ գնալ: Մեր թաղում մի գինետուն կար, շտապ
ներս գնացի եւ ճաշ պատւիրեցի, խնդրեցի սպասաւորին՝
ասելով.
- Ինչ որ պատրաստ ունէք՝ բերեք, որ շտապ ճաշեմ ու
գնամ հասնեմ ժամադրութեանս վայրին:
Արդէն ճաշում էի, երբ նկատեցի իմ կողքի սեղանի
մօտ նստած մի անծանօթ պարոնի՝ ճաշելիս: Մի ձեռքում
օղու բաժակ, միւս ձեռքով ծխախոտ, այլայլւած դէմքով՝ մի
կում խմում, մի քուլա ծխախոտ ծխում, եւ ծուխը փչելով
արտաշնչում: Կեանքից ահաւոր ազդւած, լիասիրտ այրւածայրւած մենախօսում ու անընդհատ կրկնում էր.- «Անիծւե՛ս
դու Սանամ, վեց հոգու դժբախտութեան պատճառ դարձար»:
Հետաքրքրւեցի եւ հարց տւեցի այդ պարոնին.
- Ո՞վ էր Սանամը, եւ ի՞նչ էր արել, որ այսպէս անիծում ես:
Նա սկսեց այսպէս պատմել իր կեանքի ողբերգութիւնը...
- Սանամը իմ կինն էր, ես երեք երեխայ ունէի, մի օր գործից
տուն վերադարձայ, տեսայ կինս մի անծանօթ պարոնի հետ
մտերմիկ առանձնացել է: Այնպէս կատաղեցի, որ երկուսին էլ
տեղնուտեղը սպանեցի:
- Կնոջս եղբայրները կեղծ փաստաթղթեր ներկայացրին
դատարանին. Իբրթէ՝ ես այդ սպանւած պարոնին մեծ գումար
եմ պարտք եղել, եւ հէնց դրա համար էլ տեղի է ունեցել այդ
սպանութիւնը: - Տասներկու տարի բանտարկւած մնացի,
մինչեւ կարողացայ փաստել, որ սպանութիւնը ընտանեկան
սրբապղծութեան հետեւանքով էր տեղի ունեցել: Երբ բանտից
ազատւեցի երեխաներս անտէրութիւնից կործանւել էին...
Ասացի.
- Սիրելի անծանօթ, եթէ այս անգամ, Աստծոյ հրաշքով
վերածնւես, մի դաւաճան կնոջ արարքի համար նմանօրինակ
քաջագործութիւն չցուցաբերես՝ որի հետեւանքով ամէն ինչ
կորցնես: Կեանքում միշտ ինքնազուսպ եղիր քո սանձարձակ
քայլերը զսպելու համար, միշտ նախատեսիր թէ ինչ կարող
է պատահել դրանից յետոյ: Պատահել է, որ ամուսինը որսից
տուն է վերադարձել հրացանով եւ մի այդպիսի իրողութեան
է հանդիպել՝ բայց զէնքից չի օգտւել եւ ամէն ինչ օրինաւոր
կերպով աւարտւել է:
Շարունակեցի.
- Սանամ արաբերէն նշանակում է կուռք, կամ պաշտելու
չափ սիրւած սիրուհի: Թո՛ղ կռապաշտութիւնը՝ իրապաշտ
եղիր կեանքում, որ քո եւ ուրիշների կեանքերը քո յիմարութեան զոհը չդառնան: Մի մոռացիր, որ կեանքը լուրջ բան
է, եւ անմիջական զգացմունքների հետ ոչ մի առնչութիւն
չունի...
Եւ կեանքի ճանապարհը մի անգամ է մեզ տրւում, այն էլ
անվերադարձ:
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մաբանութեամբ պէտք է սկսի աշխատել Սփիւռքի
հետ։
Ելնելով վերոգրեալից, անկախ իմ քաղաքական
հայեացքներից եւ իմ վերաբերմունքից Արցախի
Հանրապետութեան ներկայիս իշխանութիւնների
նկատմամբ.

բանակ, որը 27 տարի շարունակ փառքով կատարեց
իր առջեւ դրւած բոլոր խնդիրները: Նոյնը եղաւ 2016
թւականի ապրիլին եւ 2020 թւականի սեպտեմբեր,
հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին՝ Թուրքիայի բացայայտ մասնակցութեամբ եւ Ադրբեջանի կողմից
սանձազերծւած պատերազմի ընթացքում: Սակայն
քաղաքական մասի պատասխանատուների անկազմակերպ, իսկ երբեմն անպատասխանատու
ղեկավարման արդիւնքում ունեցանք մի իրողութիւն, ինչի հետեւանքով մենք այսօր մէկը միւսի
յետեւից յանձնեցինք հայ քաջորդիների արիւնով
ողողւած հողերը, 27 տարի կառուցած մարդկանց
օջախները, դպրոցները, պետական կառոյցները: Այս
ամէնը անպատասխան մնալ չի կարող: Այսպէս շարունակելը յանցագործութիւն է: Մենք պէտք է
յստակ գիտակցենք, որ հին Արցախը չկայ, Ղա-

րաբաղեան խնդրի հին բովանդակութիւնը չկայ, հին
պատկերացումների եւ հաշւարկների ճնշող մեծամասնութիւնը այլեւս չկայ։ Այս փուլից պէտք է սկսել
հայկական մեծ վերափոխման ժամանակաշրջանը,
որի մէջ ներառւում է ոչ միայն Արցախը, այլեւ Հայաստանը, Սփիւռքը, մեր հարեւանները, մեր դաշնակիցները, մեր հակառակորդները, մեր շահերն ու
ռեսուրսները։
Ընտրելով համահայկական ողբի ճանապարհը,
մենք կը կորցնենք հայկական պետականութիւնը։
Ուրեմն, պետք է հետեւութիւններ անել ու աշխատել.
Ինչ պետք է անենք.
ա/ Արցախում անհրաժեշտ է վերանայել իշխանութեան բոլոր օղակները։ Սա պարտադիր պայման է։ Եւ մենք պէտք է իմանանք, որ պարտւել է
այդ իշխանութիւնը, ոչ թէ բանակը, ոչ թէ հայը, եւ
պարտութիւնը պէտք է դառնայ դաս։
բ/ Նոր ձեւաւորւած պետական մարմինները
պէտք է ունենան կարողութիւն եւ բարոյական
իրաւունք՝ աշխատանքի անցնել առանց պարտւողի
հոգեբանութեան։
գ/ Անհրաժեշտ է զինւած ուժերի նոր որակական
վերակառուցում։
դ/ Անհրաժեշտ է ձեւաւորել համահայկական նոր
օրակարգ՝ Սփիւռքի եւ Հայաստանի, ինչպէս նաեւ
Ռուսաստանի Դաշնութեան հետ աշխատանքի նոր
ձեւաչափեր եւ նոր բովանդակութիւն։ Վերափոխւած իշխանութիւնը ինտենսիւ եւ լրիւ այլ տրա-

անգամն էր, որ Հայաստան էին գնում։ Ծանօթների
խորհրդով գնացին մի հիւրանոց։ Առաջին օրը
հանգստացան հիւրանոցում։ Յաջորդ օրը նախաճաշելուց յետոյ այցելութիւնների ցանկ կազմեցին։
Առաջինը՝ Քրիստինէն էր, բայց նրա հասցէն չունէին,
յատկապէս, որ արդէն ամուսնացել էր։ Անժէլի
մայրը գիտէր նաեւ, որ Քրիստինէն տարիներ առաջ
մի դուստր է ունեցել, ով երեւի հիմա պիտի 20-25
տարեկան լինէր։
Նստել եւ սպասել հնարաւոր չէր, որոշեցին գնան
Գիւմրի եւ այնտեղ փնտրեն Քրիստինէին։
Առաւօտեան հիւրանոցի մօտից տաքսի վերցրեցին դէպի Գիւմրի գնալու համար։ Վարորդին ասացին դժւարութեան մասին։ Վարորդը նրանց իջեցրեց
մի պարտէզի առջեւ, որտեղ շատ են երեւում իրանահայերը։
Ոչ թէ շատ դիւրին, բայց երեք–չորս ժամից յետոյ
գտան Քրիստինէին եւ «խայեաթ» Աշոտենց տունը։
Երբ տեղ հասան, երկու ընտանիքներն էլ չէին
հաւատում, որ տարիներ անց նորից գտել են
միմեանց։
Պատին կախւած նկարից իմացան, որ 1988
թւականի երկրաշարժի հետեւանքով՝ մահացել է
«խայեաթ» Աշոտը եւ տարիներ է, որ ապրում են այդ
տնակի մէջ, մինչեւ պետութիւնը նոր բնակարան
յատկացնի իրենց։
Տանը Քրիստինէն էր, դուստրը՝ Մանէն եւ զոյգ
երկւորեակները՝ Մասիսն ու Սիփանը, որոնք 16
տարեկան էին, շատ փոքր էին, երբ երկրաշարժը
հօրը տարաւ։
Դժւար կեանք են ունեցել, մի առ ժամանակ
Մանէն եւս աշխատել է։
Քրիստինէն անցեալ գիշեր տեղեկացել էր հին
ընկերուհու մօր գալու մասին, եւ պատրաստւել էր
«եխնի» եփելու համար։
–Երկար տարիներ է, որ «եխնի» չեմ պատրաստել. մէկ անգամ եփեցի, բայց երեխաները չսիրեցին։
Երկու կանայք (Անժէլի մայրը եւ Քրիստինէն) շատ
բաների մասին պիտի խօսէին։ Երիտասարդները
բաւական ժամանակ ունէին մինչեւ կէսօր։
Մանէն առաջարկեց տղաների հետ գնան

քաղաքը տեսնելու։
Լուսահոգի Անժէլի հայրն ու եղբայրները՝ Արեգն
ու Արգամը եւ Մանէի զոյգ եղբայրները՝ Մասիսն ու
Սիփանը շարժւեցին դէպի քաղաք։ 16 տարիներ
էր անցել երկրաշարժից, սակայն քաղաքը դեռ
նմանում էր ռմբակոծւած քաղաքի։ Խանութները
հատ ու կենտ բաց էին։
Սրճարանի կողքից անցնելիս Արեգն առաջարկեց մի–մի սուրճ խմեն։ Սրճարանում զրոյց
բացւեց ու շատ էլ քաղցր բացւեց։ Արեգի ու Մանէի զրոյցը
շատ քաղցր ու հրապուրիչ էր թւում։ Միւսները ներողութիւն խնդրեցին սրճարանից դուրս գնալու համար։
Արեգն ու Մանէն առաջին անգամ էր, որ միասին
էին։ Արեգը չէր ամուսնացել, որովհետեւ մինչեւ այդ
օրը չէր սիրահարւել։ Բայց այստեղ սրճարանում
արդէն 20 րոպէ միայնակ էին եւ ոչ մի խօսք չի
փոխանակւում։
Աղջիկն հարցրեց առաջի՞ն անգամ է, որ
Հայաստանում է, Արեգը կարմրելով բռնեց աղջկայ
ձեռքն ու առանց նախաբանի ասաց՝ իմ հետ չե՞ս
ամուսնանայ։
Մանէն ի մի եկաւ ու չգիտէր ինչ պատասխանէր։
Աւելի ճիշտ չգիտէր թէ ինչ է ասելու։ Արեգը նորից
կրկնեց ու Մանէն ասաց՝ այո, այո, մայրս շատ է
պատմել ձեր ընտանիքի մասին, եւ թէ ինչ տխուր
մահ է ունեցել ձեր քոյրը՝ Անժէլը...
***
Երեխաներն էլ վերադարձել էին. մէկական
մի պաղպաղակ էլ կերան ու գնացին դէպի տուն։
Ճանապարհին անուշեղէնի խանութ գտան. Արեգը
մի տուփ խմորեղէն գնեց ու գնացին տուն։
Ներս մտնելիս Քրիստինէն ասաց՝ ինչո՞ւ էք
խմորեղէն գնել, քիչ յետոյ պիտի ճաշենք։
Մանէն մօրը հրաւիրեց նստել եւ ինքը գնաց
սուրճ պատրաստելու։
Սուրճը խմելու պահին Արեգը առանց որեւէ
նախաբանի դիմեց հօրն ու ասաց՝ հայրիկ, ե՛կ
Մանէի ձեռքը խնդրենք տկն. Քրիստինէից...
Այդ օրը մինչեւ գիշեր ամէն ինչ իրականացաւ եւ
նշանի օրն էլ նշանակւեց։
Արեգն ասաց՝ նշանը խնդիր չի, սակայն ամուս-

նանալու համար ես ժամանակ կուզեմ։ Ես որոշել
եմ աշխատանքս փոխադրեմ Հայաստան, եւ դա
ժամանակ է պահանջում։
Յաջորդ ամռանը կատարւեց նրանց նշանդրէքի
արարողութիւնը եւ որոշւեց, որ Արեգը վերադառնայ Թեհրան եւ տեղափոխման գործերը
կատարի ու մէկ–մէկ էլ Հայաստան էր գնում այնտեղ
հաստատւելու գործերը կատարելու համար։
Որոշւեց աշնանը ընտանիքով վերադառնան
Հայաստան եւ ամուսնանան։
***
Արեգը ինքը մնաց Հայաստանում, տեղի վարչական գործերը կարգաւորելու համար եւ այդ
ընթացքում ստացաւ նաեւ Հայաստանի հպատակութիւն։
Այս ընթացքում Արեգն ու Աշոտը մի քանի
անգամ Հայաստան գնալ–գալուց յետոյ, Մանէի
ընտանիքի հետ պայմանաւորւեցին առաջիկայ
սեպտեմբերի 29-ին հէնց Երեւանում կատարեն
ամուսնութեան արարողութիւնը։
***
Արեգը բնակարան էր գնել Երեւանում եւ Մանէի
հետ միասին պատրաստւում էին ամուսնութեան
նախապատրաստական աշխատանքներին։
Սեպտեմբերի 27-ի առաւօտեան բոլորը տեղեկացան, որ Ադրբեջանը յարձակւել է Արցախի
վրայ եւ կամաւորներ են հարկաւոր։
Արեգը Մանէին տեղեկացրեց, որ Արցախ է
գնալու։ Մանէն հակառակեց, բայց Արեգը վստահեցրեց, որ շատ վտանգաւոր մարտ չի սպասւում
եւ ինքն էլ մէկ շաբաթից յետոյ կը վերադառնայ
ամուսնանալու համար։
***
Սեպտեմբերի վերջին օրերն էր, որ Հայաստանի հեռուստատեսութիւնը յայտարարեց մի
շարք զոհւածների անուններ...
Արեգ Մանուկի Մանուէլեան...
***
Այստեղ են ասում. «շաբաթն ուրբաթից շուտ եկաւ»...
Ձերդ՝ Վարդան
vartandav@yahoo.com

Վիտալի Բալասանեան.

«Պահանջում եմ Արցախի նախագահից՝
ձեւաւորել ազգային համաձայնութեան նոր
կառավարութիւն, որտեղ ընդգրկւած կը լինեն
մասնագիտական եւ բարոյական բարձր
արժանիքներ ունեցող անձիք»
«tert.am» - Արցախում անհրաժեշտ է վերանայել
իշխանութեան բոլոր օղակները։ Սա պարտադիր
պայման է։ Եւ մենք պէտք է իմանանք, որ պարտւել
է այդ իշխանութիւնը, ոչ թէ բանակը, ոչ թէ հայը,
եւ պարտութիւնը պէտք է դառնայ դաս։ Այս
մասին «ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրել է Արցախի
«Արդարութիւն» կուսակցութեան ղեկավար Վիտալի
Բալասանեանը:
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
1988 թւականի փետրւարին իմ կողմից արձակւած առաջին փամփուշտն հայ ժողովրդի անվըտանգութեան համար էր արձակւել: Այնուհետեւ,
իմ եւ իմ մարտական ընկերների անմիջական
նախաձեռնութեամբ, զրոյական վիճակից, շնորհիւ
եւ ի փառս մեր Հայրենիքի, ստեղծւեց կանոնաւոր

«Շաբաթն....
(Շար. 4-րդ էջից)

հոգեկան հիւանդութեամբ, իսկ Անժէլի մայրը
աւելացրել էր, որ դպրոցում պատահած դէպքերի
հիմքն նրա հիւանդութիւնն է եղել, Անժէլը ունէր
երկու եղբայր ու մէկ քոյր, որոնք նոյնպէս դպրոցական աշակերտներ էին։
***
«Խայեաթ» Աշոտը, ում համար շատ ծանր
էր վեց հոգանոց ընտանիքին պահելը, շատերի
նման դիմել էր Հայաստանի հիւպատոսարան եւ
շուրջ երեք տարի գնալ-գալուց յետոյ վերջապէս
ընտանիքով՝ ներգաղթեցին Հայաստան։
***
«Նաղղաշ»Մանուկիընտանիքըծանրպահերապրեց մինչեւ որ Անժէլի եղերական մահւան ծանրութիւնը ինչ որ չափով մեղմացաւ, սակայն դեռ մնաց...
Մինչ «Նաղղաշ» Մանուկը վարժւում էր նոր
կեանքին եւ երկու տղայ զաւակները աշխատում
էին իրենց հօր մօտ, Հայաստանում Քրիստինէն
շատ երիտասարդ տարիքում ամուսնացաւ
գիւմրեցի երիտասարդի հետ եւ մէկ տարի անց
լոյս աշխարհ բերեց իր առաջնեկին՝ Մանէին։
Նրանք սկզբնական տարիներին շատ դժւար
պայմաններում էին ապրում, բայց հետզհետէ
աւելի լաւ պայմաններ ունեցան։
***
«Նաղղաշ» Մանուկն էլ իր կեանքն էր
անցկացնում, թէեւ առանց իր զոյգ որդիների,
բոլորովին ոչինչ անել չէր կարող։ Զոյգ որդիներն էլ
չամուսնացան։
***
Անցնում են երկար տարիները՝ մէկ ակնթարթի
պէս։ Արդէն Հայաստանը որպէս այցելութեան
վայր, իրանահայերի համար սովորական երեւոյթ
էր դարձել այնտեղ գնալը։
Մանուկի ընտանիքը նրան համոզեց, որ
երկար տարիներ աշխատելուց եւ յոգնելուց յետոյ
գնան Հայաստան։
Մէկ շաբաթ անց Երեւանում էին։ Առաջին

- ԱՀ ԱԺ-ից պահանջում եւ յորդորում եմ
իրականացնել Աժ նախագահի, Աժ նախագահի տեղակալի, մշտական գործող ԱԺ յանձնաժողովների
կազմերի փոփոխութիւն,
- ԱՀ նախագահից՝ ձեւաւորել ԱՀ ազգային համաձայնութեան նոր կառավարութիւն, որտեղ ընդգըրկւած կը լինեն մասնագիտական եւ բարոյական
բարձր արժանիքներ ունեցող անձիք՝ ինչպէս Արցախից, այնպէս էլ Հայաստանից եւ Սփիւռքից:
Դիմում եմ Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանին՝ եթէ Դուք նոյնպէս
կիսում էք իմ մտահոգութիւնները եւ համամիտ էք
իմ առաջարկութիւններին, ապա այս պարագայում,
ես իմ պատրաստակամութիւնն եմ յայտնում լծւել
պետականաշինութեան գործին:
Ծառայում եմ Հայրենիքիս
Սիրով՝ Ձեր գեներալ Վիտալի Բալասանեան
Ք. Ստեփանակերտ, 01.12.2020 թ.»,- գրել է
Բալասանեանը:
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Դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 18։30-ին
Արամ Խաչատրեանի արձանի մօտից
կը մեկնարկի Նիկոլ Փաշինեանի
հրաժարականի պահանջով
«Արժանապատւութեան երթ»
«tert.am» - ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական միութիւնը յայտնում է, որ դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 18։30-ին Արամ Խաչատրեանի արձանի մօտից կը մեկնարկի
Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականի պահանջով «Արժանապատւութեան երթ»։
«Միացի՛ր պայքարին»,- ասւած է միութեան տարածած յայտարարութեան մէջ:

Գոռ Գէորգեան.

«Որոշում եմ կայացրել դուրս գալ
«Իմ քայլ»-ը խմբակցութիւնից եւ
լինել որպէս անկախ պատգամաւոր»
«tert.am» - Սիրելի´ հայրենակիցներ,
Վերահաստատում եմ, որ ինձ համար
ազգային համերաշխութիւնն ու միասնութիւնը, ներքաղաքական կայունութիւնն անքննելի
առաջնահերթութիւններ են: Այս մասին
«facebook»-ի իր էջում գրել է ԱԺ «Իմ քայլը»
խմբակցութեան պատգմաւոր Գոռ Գէորգեանը:

«Սգից, ցաւից....
(Շար. 1-ին էջից)

որ, չնայած Փաշինեանի հիւսած արիւնալի
ազգային աղէտին, չնայած այս մեծ զուլումին,
ժողովուրդն իր ամբողջութեան մէջ կամ մեծամասնութեամբ այսօր փողոցում չէ կամ դեռ
փողոցում չէ: Սգից, ցաւից, ամօթից ու ազգային
արժանապատւութեան կորստից անակնկալի
եկած մեր ժողովուրդը իր լուռ վճիռն իրականում արդէն կայացրել է` Փաշինեանին
ժողովուրդն իր մտքից արդէն դուրս է գրել,
նա Հայաստանում այլեւս իշխանութիւն չունի:
Վարչապետի սենեակում նստելն ու կառավարական կեցավայրում ապրելը իշխանութիւն
լինել չէ: Միայն կոյր մարդը չի տեսնի այս պարզ
իրողութիւնը:
Հետեւաբար, ժողովրդի թէկուզ սակաւաթիւ,
բայց պահի թելադրանքը գիտակցող, պատասխանատւութեամբ օժտւած ու իր առաքելութիւնը հասկացող սերուցքի, այդ թւում
Ազգային ժողովի իմքայլական շատ պատգամաւորների օրւայ պարտքն է` ճիշտ հաշւարկւած գործողութիւններով, սահմանադրական
ու անցնցում եղանակով ի կատար ածել ժողովրդի արդէն իսկ կայացրած վճիռը եւ Փաշինեանի փաստացի «դուրս գրումը» ձեւակերպել, ինչպէս ասում են, նաեւ թուղթ ու
գրիչով»:

ՀՀ-ն դատապարտում է....
(Շար. 1-ին էջից)

«Նոյեմբերի 27-ին Իրանում սպանւել է
միջուկային ֆիզիկայի մասնագէտ Մոհսէն
Ֆախրիզադէն: Սպանութեանը հետեւել են
արձագանգներ Իրանից եւ մի շարք այլ պետութիւններից: Հայաստանը, որպէս Իրանի
սահմանակից եւ բարեկամ երկիր, ինչպէ՞ս է
արձագանգում իրանցի բարձրաստիճան պաշտօնեայի սպանութեանը» հարցին Աննա Նաղդալեանը պատասխանել է.
«Մեր խորին ցաւակցութիւնն ենք յայտնում յայտնի իրանցի գիտնական, ԻԻՀ պաշտպանութեան նախարարութեան պաշտպանական նորարարութիւնների եւ հետազօտութիւնների կազմակերպութեան ղեկավար Մոհսէն Ֆախրիզադէի սպանութեան կապակցութեամբ։ Հայաստանը դատապարտում է բոլոր
տեսակի ահաբեկչական գործողութիւնները
տարածաշրջանում եւ ողջ աշխարհում»:

Նա, մասնաւորապէս, նշել է. «Հայաստանի
եւ Արցախի առջեւ ծառացած խնդիրների
ինստիտուցիոնալ լուծումներին կարելի է
հասնել միայն համազգային համախմբման,
ներքաղաքական կայունութեան եւ ՀՀ Սահմանդրութեանն անվերապահօրէն հետեւելով:
Այս օրերին փորձել եմ ջանքերս ուղղել
գործընկերներիս հետ երկխօսելու, ստեղծւած
իրավիճակը սթափ գնահատելու եւ մեր Պետութեան համար առաւել արդիւնաւէտ լուծումներ գտնելու գործին:
Միեւնոյն ժամանակ, այս շրջանում ակնյայտ
դարձած որոշակի իրողութիւնների, մեր
Պետութեան առջեւ ծառացած մի շարք
առանցքային եւ խնդրայարոյց հարցերի շուրջ

առկայ սկզբունքային տարաձայնութիւններից
ելնելով` որոշում եմ կայացրել դուրս գալ «Իմ
քայլը» խմբակցութիւնից` որպէս անկախ
պատգամաւոր շարունակելով ընտրողներիս
առջեւ ստանձնած պարտաւորութիւններիս
կատարումը:
Ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ քաղաքական
գործունէութիւն սկսելու ամենակարեւոր
մղումը եղել է նոր, աւելի ուժեղ Հայաստան
կառուցելու գործին լծւելու գաղափարը:
Կեանքում եւ գործունէութեանս ընթացքում
կաշկանդւած չեմ եղել մտքերս արտայայտելու
եւ դիրքորոշումս յայտնելու հարցերում եւ այս
առումով կարծում եմ` կայացւած որոշումը
ընկալելի կը լինի նաեւ խմբակցութեան
այն գործընկերներիս համար, ովքեր աւելի
լաւ գիտեն սկզբունքներիս եւ արժէքներիս
նկատմամբ միշտ հաւատարիմ լինելու պարտաւորութեանս մասին:
Այսուհետեւ եւս, շարունակելու եմ ուժերիս
ներածի չափով ծառայել Հայրենիքիս:
Կիսում եմ ժողովրդիս ցաւն ու վիշտը,
խոնարհումս բոլոր նահատակների շիրիմներին, հերոս մարտիկներին եւ Հայոց Բանակին:

Պեսկովը չի մեկնաբանել Ալիեւի խօսքերը
Նախիջեւանի ու Ադրբեջանի արեւմտեան
շրջանների միջանցքի մասին
«yerkir.am» - ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը չի մեկնաբանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի այն յայտարարութիւնը, թէ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի
նախագահները դրական են արձագանգել Նախիջեւանը Ադրբեջանի արեւմտեան շրջանների հետ
կապող միջանցք ստեղծելու գաղափարին:
«Մասնաւորապէս այս թեման կը թողնեմ
առանց մեկնաբանութեան»,- լրագրողներին ասել
է Պեսկովը:
«Ես պարզապէս կը ցանկանայի յիշեցնել,
որ մէկ-երկու շաբաթ առաջ Պուտինի եւ Ալիեւի
հեռախօսազրոյցի հաղորդագրութիւններից մէկում մենք ասել ենք, որ ղեկավարները, ի շարս
այլ հարցերի, քննարկել են տարածաշրջանում

Բերման է ենթարկւել....
(Շար. 1-ին էջից)

բաժիններ բերման են ենթարկել 35 անձի:
Յիշեցնենք՝ երէկ երեկոյեան Երեւանի Մաշտոցի պողոտայում ՀՅԴ անդամները նախաձեռնել են բողոքի ակցիա՝ պահանջելով վարչապետ Փաշինեանի հրաժարականը: Նրանք փակել
են Մաշտոցի, այնուհետեւ՝ Սայեաթ Նովայի պողոտաները՝ վանկարկելով «Նիկո՛լ, դաւաճա՛ն»,
«Նիկո՛լ, հեռացի՛ր» եւ այլն:
Ոստիկանները, որոնք թւով մի քանի անգամ
գերազանցում էին ցուցարարներին, բիրտ ուժ
կիրառելով բերման են ենթարկել ցուցարարներին:

տրանսպորտային հաղորդակցութեան զարգացումը եւ ապաշրջափակումը»,- ասել է Կրեմլի
խօսնակը:
Նրա ասութեամբ՝ «օրակարգում են տրանսպորտային հաղորդակցութեան խնդիրները, որոնք
քննարկում են ղեկավարները»:
Յիշեցնենք՝ դատարանի որոշմամբ կասեցւել է
կառավարութեան ապօրինի որոշումը, ըստ որի՝
առնւազն նոյեմբերի 27-ից սկսած ոչ ոք իրաւունք
չունի ռազմական դրութեամբ պայմանաւորւած
արգելել հաւաքներ կազմակերպելը, անցկացնելն
ու դրանց մասնակցելը։
Փաստենք, որ ՀՅԴ-ականների բողոքի ակցիան անմիջականօրէն առնչւում էր Ն. Փաշինեանի ստորագրած տխրահռչակ յայտարարութեան մէջ տեղ գտած դրոյթներին: Նշւած
դաւադիր յայտարարութեամբ՝ դեկտեմբերի 1-ին
Ադրբեջանին յանձնւեց նաեւ Քաշաթաղի շրջանը,
որով եւ աւարտւեց Արցախի բոլոր ազատագրւած
շրջանները թշնամուն յանձնելու գործընթացը:

«Իրանը Հայաստանին....
(Շար. 1-ին էջից)

ՀՀ գլխաւոր դատախազն իր գոհունակութիւնն է յայտնել 2018 թ. նոյեմբերին իր՝ ԻԻՀ
կատարած այցի շրջանակում ձեռք բերւած
պայմանաւորւածութիւնների, այդ այցի ընթացքում ՀՀ եւ ԻԻՀ դատախազութիւնների միջեւ
ստորագրւած 2019-2020 թթ. համագործակցութեան ծրագրով նախատեսւած կոնկրետ միջոցառումների կատարման ընթացքի ու
արդիւնքների առթիւ եւ ափսոսանք յայտնել
կորոնավիրուսային համավարակի տարածման պատճառով ԻԻՀ գլխաւոր դատախազ Մոհամմադ Ջաֆար Մոնթազերիի՝ այս տարւայ
գարնանը Հայաստան նախատեսւած այցի
անհնար դառնալու կապակցութեամբ:
Նա յոյս է յայտնել, որ առաջիկայում, առաջին իսկ պատեհ հնարաւորութեան դէպքում
այդ այցը կը կազմակերպւի:
Պարոն Աբբաս Բադախշան Զոհուրին շնորհակալութիւն է յայտնել ջերմ ընդունելութեան
համար՝ հաստատելով դեսպանատան պատրաստակամութիւնը շարունակելու ՀՀ գլխաւոր դատախազութեան հետ ձեւաւորւած սերտ,
անմիջական եւ խիստ արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը:
Հանդիպման ընթացքում քննարկւել են
քրէական արդարադատութեան ոլորտում երկու
երկրների միջեւ գործակցութեան զարգացմանը, միմեանց երկրներում ՀՀ եւ ԻԻՀ-ի քաղաքացիների, յատկապէս՝ քրէական հետապընդման ենթարկւող անձանց, դատապարտեալների, մեղադրեալների քրէադատավարական, դատական իրաւունքների պաշտպանութեանը, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառութեան դէմ պայքարում երկու երկրների
միջեւ առկայ օրէնսդրական իրաւակարգաւորումներից ածանցող խնդիրների լուծման
նոր հնարաւորութիւններին, ապօրինի միգրացիայի դէմ պայքարին առնչւող հարցեր:
Պարոն դեսպանը շնորհակալութիւն է
յայտնել ՀՀ իրաւասու մարմինների կողմից
ԻԻՀ քաղաքացիների նկատմամբ դրսեւորւող
վերաբերմունքի համար: Նա նաեւ վսհատութիւն է յայտնել, որ պատերազմական գործողութիւնների դադարից յետոյ իրավիճակի
կայունացումը հնարաւորութիւն կը տայ երկու
երկրներին իրականացնելու նախատեսւած
համատեղ ծրագրերը՝ նշելով, որ Իրանը Հայաստանին մօտենում է որպէս հին բարեկամի եւ «անվտանգ պատուհանի»:
ՀՀ գլխաւոր դատախազը նշել է, որ պատերազմի ընթացքում Հայաստանն զգացել
է բարեկամ Իրանի հաւասարակշռւած եւ
ՀՀ-ի նկատմամբ յարգալից վերաբերմունքը,
ռազմական գործողութիւնների դադարեցման
ուղղութեամբ ներդրած ջանքերը՝ բարձր գնահատելով յատկապէս տարածաշրջան միջազգային ահաբեկչութեան ներթափանցման դէմ
ԻԻՀ-ի սկզբունքային դիրքորոշումը: Արթուր
Դաւթեանն այս կապակցութեամբ յաւելել է,
որ պատերազմի ընթացքում զուգահեռ իր
կողմից Իրանի իր գործընկերոջը տեղեկացւել
է ռազմական գործողութիւնների գօտում միջազգային ահաբեկչական խմբաւորումների
ներկայացուցիչների առկայութեան մասին՝
տրամադրելով դրանք հաստատող ապացոյցներ եւ փաստական տւեալներ: Եւ մտահոգութիւն յայտնելով ՀՀ-ի եւ ԻԻՀ-ի սահմանների հարեւանութեամբ միջազգային ահաբեկչութեան ռիսկերի մեծացման իրողութիւնների
կապակցութեամբ՝ Արթուր Դաւթեանը կրկին
պատրաստակամութիւն է յայտնել իրանական
կողմի հետ ընդլայնելու եւ զարգացնելու ահաբեկչութեան դէմ պայքարում երկկողմ համագործակցութիւնը:

