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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Երկրի պետական
այրերը շնորհաւորել
են Ամանորը եւ Յիսուս
Քրիստոսի Ս. Ծնունդը

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօների
առիթով քրիստոնեայ աշխարհի
ղեկավարութեանը շնորհաւորական պատգամներ են յղել Իրանի
բարձրաստիճան պետական այրերը:
Այդ առիթով առանձին շնորհաւորանք է յղել Հանր. նախագահ Հասան Ռոհանին, ընդգծելով, որ այսօրւայ աշխարհը դէմյանդիման է կանգնած սոցիալական, մշակութային, տնտեսական
(Շար. 8-րդ էջում)

Իրանի ԱԳՆ.
«Մենք չենք
հանգստանայ, քանի դեռ
պատասխանտւութեան
չենք ենթարկել
Սոլէյմանիի սպանութեան
մեղաւորներին»

Լրատւական ցանց - Իրանի իշխանութիւններն ուրբաթ յայտարարել են, որ հաստատակամ են Իսլամական յեղափոխութեան պահապանների կորպուսի «Ղոդս» ռազմական էլիտար ստորաբաժանման
հրամանատար Ղասեմ Սոլէյմանիի
սպանութեան կազմակերպիչներին
պատասխանատւութեան ենթարկելու հարցում:
Ինչպէս յայտնում է «ՏԱՍՍ»-ը, այս
մասին ասւում է Իրանի Արտգործնախարարութեան յայտարարութիւնում:
«ԱՄՆ-ի անօրէնութիւնն իր ողջ
գռեհկութեամբ: Մենք չենք հանգստանայ, քանի դեռ պատասխանտւութեան չենք ենթարկել մեղաւորներին»,- ասւած է յայտարարութիւնում:
Յիշեցնենք, որ Սոլէյմանին սպանւել է յունւարի 3-ին՝ Բաղդադում
ԱՄՆ-ի հասցրած հրթիռային հարւածի հետեւանքով: Դրան ի պատասխան Թեհրանը յունւարի ութին
հրթիռակոծել է Իրաքի տարածքում
ԱՄՆ-ի երկու ռազմական օբիեկտ:

Իտալիայի Օսիօ
Սոպրա համայնքը
ճանաչել է Արցախի
անկախութիւնը

«168.am» - Իտալիայի Օսիօ Սոպրա
համայնքը ճանաչել է Արցախի անկախութիւնը։ Այս մասին յայտնում է
Իտալիայում ՀՀ դեսպանութիւնը։
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Իրանը Ատոմական
միջազգային
կազմակերպութեանը
գրութիւն է յղել
Իրանի ատոմական էներգիայի կազմակերպութեան նախագահ Սալեհին հաղորդել է,
որ Իրանը, Ատոմական էներգիայի միջազգային կազմակերպութեանը գրութիւն է յղել 20
տոկոսանոց վառելանիւթի արտադրութիւն սկսելու մասին:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ դոկտ.
Սալեհին ասել է. «Մենք պէտք է
գործադրենք խորհրդարանի վաւերացրած բանաձեւը, որի իրագործման ինչպիսութեան մասին կառավարութիւնը մի օրինագիծ է
յղել, որից յետոյ հանր. նախագահը
պէտք է հրահանգը արձակի քայ-

լերը իրականացնելու համար»:
Նա ընդգծել է. «Վիեննայում,
Իրանի Իսլ. Հանրապետութեան ներկայացուցչին նամակ է փոխանցւել,
որը պիտի յանձնւի Ատոմական
կազմակերպութեանը եւ կազմակերպութեան քննիչները այստեղ
գալով փականը բացեն»: Դոկտ.
Սալեհին նշել է, որ մօտ ապագայում անհրաժեշտ է փոխել ուրան
գազի պարկուճը եւ ասել է. «Մենք
համակարգի զինւորներն ենք եւ
մեր մատը բլթակի վրայ է: Հրամանատարը երբ հրահանգի, մենք
շատ արագ կարող ենք սկսել աշխատանքը»:

ՀՀ նախագահ
Արմէն Սարգսեանի շնորհաւորական
ուղերձն Ամանորի առթիւ
(Տես 2-րդ էջում)

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ՝ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՌԻԹՈՎ
(Տես 2-րդ էջում)

Արամ Ա կաթողիկոսի ուղերձը.

Հայրենիքի տէրը անձերից ու
իշխանութիւններից առաջ ու վեր ժողովո՛ւրդն է
(Տես 2-րդ էջում)
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«Ես հաւատում եմ
Հայաստանի
ու Արցախի
վերականգնմանը,
վերածննդին»

«panorama.am» - «Ես հաւատում
եմ Հայաստանի ու Արցախի վերականգնմանը, վերածննդին»,- ասւած է «Հայրենիքի փրկութեան շարժման» վարչապետի թեկնածու Վազգէն Մանուկեանի Ամանորի ուղերձում։
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, քոյրեր
եւ եղբայրներ,
Մենք միշտ Նոր տարին դիմաւորել ենք տօնական սեղանով, հարազատների ժպիտով, բարեմաղթանքներով,
լաւատեսութեամբ: Սա այդ Նոր տարին չէ:
Դժւար, դաժան էր 2020 թւականը․
հազարաւոր զոհեր, տասնեակ հազարաւոր վիրաւորներ, գերիներ,
անհետ կորածներ, փախստականներ, տարածքային ահռելի կորուստներ։
Մեր ազգային արժանապատւութիւնը ոտնահարւած է։ Մեր
բազմաթիւ հայրենակիցներ մխիթարութիւն, վաղւայ հանդէպ յոյս
են փնտրում ու դեռ չեն գտնում։
Մենք կորցրել ենք անկախ պետականութեան մեր ամենամեծ նւաճումը, մեր հաւաքական երազանքը՝
Արցախեան յաղթանակը: Այսօր
ապահովւած չեն անգամ Հայաստանի Հանրապետութեան անվըտանգութիւնն ու ինքնիշխանութիւնը։
Պատերազմը հնարաւոր էր
կանխել: Պատերազմական գործողութիւնների աւարտն էլ այս տեսքը
չէր ունենայ, եթէ սխալ ու կասկածելի
որոշումներ չընդունւէին։ Տեղի
ունեցածը դաւաճանութեան, անգըրագիտութեան, ստի եւ կեղծիքի
հետեւանք էր։ Դա փոքր մարդու մեծ
վրէժն էր հայ ժողովրդից, Արցախից,
Հայաստանից։
Մեր երկրում այսօր անիշխանութիւն է եւ պետական կառավարման ճգնաժամ, իսկ հասարակութեան տրամադրութիւնները կառավարւում եւ ուղղորդւում են
սոցիալական ցանցերից դիտաւորեալ կազմակերպւած արհեստական օրակարգերով:
Հայրենակիցնե՛ր, 2020 թւականը
(Շար. 8-րդ էջում)

Պարգեւ Սրբազան.

«Յաղթում է նա, ով վերարթնանում
ու վերակազմակերպւում է»
(Տես 2-րդ էջում)

Վազգէն Մանուկեանը կէսգիշերն անց
այցելել է Հանրապետութեան հրապարակում
նստացոյցը շարունակող քաղաքացիներին
«yerkir.am» - «Հայրենիքի փրկութեան շարժման» վարչապետի թեկնածու Վազգէն Մանուկեանը տիկնոջ հետ
կէսգիշերն անց այցելել է Հանրապետութեան հրապարակում նստացոյցը
շարունակող քաղաքացիներին։ Այս մասին տեղեկանում ենք շարժման «ֆէյսբուք»-եան էջից։
Շնորհաւորելով Նոր տարին՝ Մանուկեանը ակտիւիստների հետ խօսել
է ապագայի անելիքներից, մաղթել, որ
համախմբւելով կարողանանք ոտքի
կանգնել, կերտել Հայաստանի հզօր ու
արժանապատիւ ապագան։

Իշխան Սաղաթէլեան.

«Մեր տօնն այժմ
սուգ է, այդպիսին
կը մնայ այնքան
ժամանակ, քանի դեռ
չվերագտնենք մեր

արժանապատւութիւնը»
(Տես 2-րդ էջում)
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՈՒՂԵՐՁԸ՝ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՌԻԹՈՎ
Սիրելի զաւակներ Մեր ի Հայաստան, Արցախ եւ ի Սփիւռս,
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից հայրական սիրոյ Մեր ողջոյնը, աղօթքն
ու օրհնութիւնն ենք բերում ձեզ տարեմուտի այս երեկոյ:
Հնի եւ նորի սահմանագծին, երբ մեր
հայեացքն ուղղւում է դէպի ապագայ,
ծանր հոգով նաեւ վերյիշում ենք
չարաղէտ 2020 թւականը եւ սգում մեր
հազարաւոր զաւակների եւ Արցախ
աշխարհի զգալի մասի կորուստը։
Անցնող տարում համավարակի եւ
պատերազմի արհաւիրքները կորստեան
ցաւ ու մահւան վիշտ տարածեցին
հայրենական մեր կեանքում։ Մեր

հոգիները ալեկոծեցին նաեւ Սիրիայում չընդհատւող պատերազմի ծանր
հետեւանքները եւ աղէտալի դէպքերը Լիբանանում։ Հայաստան եւ
Արցախ մեր երկրի առջեւ ծառացած
քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական մարտահրաւէրները, Հայրենիքի սահմաններին անկայուն խաղաղութիւնը, ապագայի անորոշութիւնը, արդարեւ, տկարացրել են
մեր ժողովրդի զաւակների լաւատեսութեան ոգին։ Յուսախաբ ենք,
այո՛, բայց Աստծուն ապաւինած՝ լի ենք
հաւատով, որ պիտի յաղթահարենք
դժւարին այս ճգնաժամը:
«Դու չես լքի նրանց, ովքեր

փնտրում են Քեզ, Տէր» (Սաղմ. Թ 11)։
Սաղմոսերգուի այս խօսքերը հոգում
ծրարած՝ մեր ժողովուրդը բոլոր ժամանակներում իր յուսավառ հայեացքը ուղղել է դէպի գալիքը։ Հայոց
անկախ պետականութեան նւիրական տեսիլքն ու անհատնում ձգտումն
իր սրտում ազգս հայոց զօրութիւնն է
(Շար. 7-րդ էջում)

Արամ Ա կաթողիկոսի ուղերձը.

Հայրենիքի տէրը անձերից ու
իշխանութիւններից առաջ ու վեր
ժողովո՛ւրդն է

«yerkir.am» - Բացւող Նոր տարւայ սեմին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքից քրիստոնէական ջերմ սիրով
եւ հայրապետական օրհնութեամբ
ողջունում ենք մեր ժողովրդի սիրելի զաւակներին։ Այս մասին իր
հայրապետական պատգամում ասել
է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս
Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետը։
«Տագնապալից տարի էր 2020
թւականը համայն մարդկութեան եւ
յատկապէս մեր ժողովրդի համար։
Կորոնավիրուսին ու տնտեսական
ճգնաժամին առընթեր, Արցախի պատերազմն իր պատճառած տարածքային կորստով ու աւերումով, զոհերով ու վիրաւորներով խոր ցնցում
առաջացրեց ամբողջ հայութեան կեանքում։ Վտանգւեց Արցախի անկախութիւնը, նոյնիսկ Հայաստանի տարածքային ամբողջականութիւնը։ Ահաւոր
վտանգներով եւ անկանխատեսելի
հետեւանքներով լի ճգնաժամային այս
կացութեան առջեւ ճիշտ չէ անտարբեր
մնալը, ճիշտ չէ նաեւ յուսալքւելն

ու ընկճւելը, յատկապէս ճիշտ չէ
պարտւած լինելու հոգեվիճակին
գերին դառնալը։ Արդ, անհրաժեշտ է
անհատապէս եւ ազգովի ամրացնել
մեր հաւատքը, ամրապնդել մեր յոյսը,
զօրացնել մեր կամքը եւ դուրս գալ
մեր ներուժը ջլատող ու մեզ դէպի
նահանջ առաջնորդող ներկայ անորոշ վիճակից։ Հայաստանում ու Արցախում անհրաժեշտ է հեռու մնալ
ներքին բեւեռացումներ ծաւալող ու
անկայունութիւնը խորացնող քայլերից եւ վերանորոգ հաւատքով ու
յոյսով շաղախւած նոր էջ բացել մեր
հաւաքական կեանքում։ Սա՛ է այս
պահի հրամայականը։ Արդարեւ, Արցախում տեղի ունեցածը չի կարելի
մոռացութեան փոշու տակ ծածկւած
պահել ու շարունակել մեր կեանքի
բնական ընթացքը։ Մեր ժողովուրդը
հաշւետւութիւն է պահանջում։
Հայրենիքի տէրը անձերից ու իշխանութիւններից առաջ ու վեր ժողովո՛ւրդն է. նրա ճակատագիրը, ներկան ու ապագան որոշողը նոյնպէս
ժողովո՛ւրդն է։ Հետեւաբար, մեր ժո-

ղովուրդը մերժում է ներսից, թէ դրսից
պարտադրւած որեւէ որոշում կամ
համաձայնագիր, որը վտանգում է իր
գոյութեան ու ինքնութեան հիմքերը,
իր Հայրենիքի անկախութիւնը։ Մեր
սրբերի աղօթքով ու նահատակների
արիւնով թրծւած Արցախի ու Հայաստանի հողերը, մեր ժողովրդի
ազատ ու անկախ ապրելու իրաւունքը չեն կարող քաղաքական սակարկութեան եւ աշխարհաքաղաքական շահերի զոհը դառնալ։ Ցեղասպանութիւնից վերապրած հայ
ժողովուրդը իր վերանկախացած
(Շար. 7-րդ էջում)

Արամ Առաջինն ու պապական նւիրակը
քննարկել են Արցախի հարցը
«panorama.am» - Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Առաջին կաթողիկոսին
դետկ. 31-ին այցելել է պապական
նւիրակ Ժոզէֆ Սփիթերին։ Նա Վեհափառ Հայրապետին է փոխանցել
Նորին Սրբութիւն Ֆրանցիսկոս Պապի
եղբայրական ողջոյնները եւ վերջնիս
կողմից նամակ է յանձնել Հայրապետին։
Լուրը յայտնում է Արամ Առաջինի
«ֆէյսբուք»-եան էջը։
Շուրջ մէկ ժամ տեւած հանդիպման
ընթացքում քննարկւել են Լիբանանի
կացութեան եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան ու Վատիկանի
գործակցութեանն առնչւած հարցեր։

Յատուկ ուշադրութեան առարկայ է
դարձել Արցախի հարցը։
Արդարեւ, Արցախի պատերազմի
շրջանում, Վեհափառ Հայրապետը
պապական նւիրակի միջոցով մեր
մտահոգութիւններն ու սպասումներն է փոխանցել Սրբազան Քահանայապետին եւ Վատիկանի պետական քարտուղարին՝ շեշտելով
Արցախի անկախութեան ճանաչման
հրամայականը։
Պապական նւիրակը յայտնել է
Նորին Սրբութեանը, որ Վատիկանը
հետեւում է Արցախում տեղի ունեցող
զարգացումներին՝ միշտ կապի մէջ
լինելով յատկապէս Ռուսաստանի

հետ։
Վեհափառ Հայրապետը ջերմօրէն
ողջունել է թէ Լիբանանի եւ թէ
Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ Սրբազան Քահանայապետի
ցուցաբերած նախանձախնդրութիւնը։

Պարգեւ Սրբազան.

«Յաղթում է նա, ով վերարթնանում
ու վերակազմակերպւում է»
«panorama.am» - Հայ Առաքելական
Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ
Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանը Ամանորի նախաշեմին ժողովրդին ուղղւած
մաղթանք է յղել։
«2020 թւականը մեզ համար եղաւ
հերոսպատումի, դժւարութեան, փորձութեան, կորստի տարի։ Թող այն

անցնի պատմութեան գիրկը։ Նոր
սպասումով ու նոր յոյսով դիմաւորենք գալիք տարին։
Գալիք տարում պէտք է վերախմբաւորւենք, աւելի կազմակերպւենք։
Յաղթում է նա, ով վերարթնանում
ու վերակազմակերպւում է»,- ասում է
Պարգեւ սրբազանը։

Դադիվանքի վանահայր Տէր Յովհաննէս.

«Ես պիտի տօնեմ Նոր տարին իմ ժողովրդի հետ
ուրախութեամբ, սակայն իմ ժողովուրդը սգի մէջ է»
(Տես 7-րդ էջում)

Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանի
շնորհաւորական ուղերձն
Ամանորի առթիւ
Սիրելի հայրենակիցներ,
Աւարտւում է 2020 թւականը:
Այն ծանրագոյնն էր մեր նորօրեայ
պատմութեան մէջ:
Ծանր՝ իր կորուստներով,
Ծանր՝ իր հետեւանքներով,
Ծանր՝ իր դասերով:
Մենք անցանք դաժան փորձութիւնների միջով:
Ցանկանում եմ եւս մէկ անգամ
շեշտել՝
մեր ժողովուրդը չի՛ պարտւել,
զինւորը չի՛ պարտւել,
քաղաքացին չի՛ պարտւել,
հայը չի՛ պարտւել:
Պատերազմի ընթացքում մեր ժողովրդի զաւակները ցուցաբերեցին աննկարագրելի մարտական ոգի, բացառիկ
հերոսութիւն, խիզախութիւն եւ տոկունութիւն:
Պատերազմի արդիւնքը եւ այսօրւայ իրավիճակը պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում անկազմակերպւածութեան, անպատասխանատըւութեան եւ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի
հետեւանք են:
Այս էջը պէտք է փակել։
Կրկին խոնարհւում եմ մեր նահատակւած հերոսների յիշատակի առջեւ:
Ապաքինում եմ մաղթում մեր վիրաւոր զինւորներին: Նրանք մեր ամենօրեայ ուշադրութեան եւ հոգատարութեան կարիքն ունեն:
Երախտիքս եմ յայտնում զինւորների թիկունքն ամուր պահած մեր բոլոր հայրենակիցներին:
Պետութիւնը, կառավարութիւնը պարտաւոր են անել ամէն ինչ՝ անհետ
կորածների ճակատագիրը պարզելու,
բոլոր գերիներին ու պատանդներին
արագ տուն վերադարձնելու ուղղութեամբ:
Պետութիւնը, կառավարութիւնը պարտաւոր են ապահովել երկրի սահմանների եւ յատկապէս սահմանամերձ
համայնքների բնակիչների պաշտպանւածութիւնն ու անվտանգութիւնը։
Մեր հետագայ ճանապարհը շատ
բարդ է ու փորձութիւններով լի: Մենք
անչափ խոր վէրքեր ունենք։
Բայց ունենք նաեւ ապաքինւելու,
ոտքի կանգնելու, յաղթելու փորձ ու
կամք:
Միասնականութիւնն այլընտրանք
չունի:
Մեր զոհւած հերոսների յիշատակը
պարտաւորեցնում է համայն հայութեանը՝ համախմբւել հայրենիքի շուրջ
եւ համախմբել մեր ուժերը:
Ներկայ իրավիճակը յաղթահարելու
համար պէտք է ունենալ յստակ տեսլական, ռազմավարութիւն եւ իրատեսական ծրագիր:
Ցանկացած խօսք, խոստում կամ

կոչ իզուր է, եթէ իւրաքանչիւրս մեր
տեղում չենք, չենք գործում մեր ողջ
պատասխանատւութեամբ:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Երեսուն տարի առաջ պետականութիւնը վերականգնելը մեզ համար
երազանք էր:
Գալիք տարի նշելու ենք Հայաստանի անկախութեան 30-ամեակը: Դա
պէտք է կարողանանք անել արժանապատւօրէն ու գլուխներս բարձր:
Ամուր պահենք մեր ինքնիշխանութիւնը, պետականութիւնը, ազգային
եւ հոգեւոր արժէքները։
Առաջին հերթին ինքնե՛րս պէտք է
մեր տունը կարգի բերենք:
Մեր ապագան՝ մեր ձեռքերում է։
Այսուհետ իրաւունք չունենք ապրել
իրականութիւնից կտրւած, «ֆէյսբուք»եան, վիրտուալ, անիրական կեանքում։
Այսօր անհրաժեշտ է՝
մեր բոլոր ջանքերը նպատակաուղղել իրական խնդիրների լուծմանը
փոխել մտածելակերպը,
նորովի ձեւաւորել մեր ազգային ու
պետական հայեցակարգը,
վերարժեւորել մեզ եւ մեր ունեցածը,
վերակառուցել պետական կառավարումը, տնտեսութիւնը,
բանակը, դիւանագիտութիւնը, եւ
իհարկէ, կրթութիւնը, գիտութիւնը:
Եւ այս ամէնը՝
յանուն ուժեղ եւ անվտանգ Հայաստան ունենալու,
յանուն Արցախի,
յանուն Հայրենիքի հանդէպ Սփիւռքի
հաւատի ու վստահութեան ամրապընդման:
Հայ ժողովուրդը իր պատմութեան
ընթացքում ունեցել է փառահեղ յաղթանակներ ու ցաւալի պարտութիւններ:
Մեր գոյութիւնը ինքնին յաղթանակի ապացոյց է եւ յաղթանակի պատմութիւն:
Ու ես վստահ եմ` հայերը, Հայաստանը դեռ կը տօնեն նոր յաղթանակներ:
Թող 2021 թւականը համախմբի մեզ
եւ ամուր պահի մեր համերաշխութիւնը,
յոյսը, հաւատը եւ սէրը:
Խաղաղութիւն ու բարեկեցութիւն
Հայաստանին, Արցախին, Սփիւռքին
ու մեր ողջ ժողովրդին:
Աստւած պահապան բոլորիս:
Շնորհաւոր Ամանոր:
«president.am»

Իշխան Սաղաթէլեան.

«Մեր տօնն այժմ սուգ է, այդպիսին
կը մնայ այնքան ժամանակ,
քանի դեռ չվերագտնենք մեր
արժանապատւութիւնը»
«panorama.am» - «Մենք ճանապարհում ենք մեր ազգի համար թերեւս
ամենաողբերգական տարին՝ 2020 թւականը։ Տարի, որի ընթացքում կորցրեցինք հազարաւոր մեր զաւակներին,
արիւնով ազատագրւած մեր պատմական հողերը, մեր ուժը, մեր արժանապատւութիւնը, վաստակած յարգանքը, վստահութիւնը»,- տեսաուղերձում ասում է ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ,
«Հայրենիքի փրկութեան շարժման» համակարգող Իշխան Սաղաթէլեանը։
Նա նշում է՝ մեր Հայրենիքը հիւծւած է, վիրաւոր ու արիւնաքամ, մեր

ժողովուրդը գլխիկոր է, յուսահատ ու
թեւաթափ։
«Մեր հերոսների կորուստը, աւաղ,
(Շար. 7-րդ էջում)

Սերժ Սարգսեանն այցելել է
«Եռաբլուր» պանթէոն
(Տես 7-րդ էջում)
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Արմէն Սարգսեան.

«Ես կողմնակից եմ, որ
մեծամասնութիւնը խօսի, այդ
պատճառով էր, որ առաջարկեցի՝
կառավարութիւնը պէտք է
հրաժարական տայ»

«168.am» - Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանը հանդիպել է երիտասարդական կառոյցների ներկայացուցիչների հետ:
Շուրջ երկու ժամ տեւած զրոյցի
ընթացքում նախագահ Սարգսեանը
եւ հանդիպման աւելի քան չորս
տասնեակ մասնակիցները՝ երիտասարդ գիտնականներ, կրթութեան,
մշակոյթի, գործարար, հասարակական ոլորտների ներկայացուցիչներ,
մտքեր են փոխանակել երկրում
ստեղծւած իրավիճակի վերաբերեալ,
ներկայացրել իրենց մտահոգութիւնները եւ տեսակէտները, անդրադարձել առկայ ճգնաժամը հանգուցալուծելու ուղիներին:
«Որպէս նախագահ եւ որպէս
անհատ՝ իմ անհանգստութիւնները
շատ են,- դիմելով երիտասարդներին՝ ասել է նախագահ Սարգըսեանը: - Անհանգստութիւններից
մէկը կապւած է ձեր սերնդի հետ,
որովհետեւ եթէ ձեր սերունդը, լինելով կրթւած, զարգացած՝ իր ապագան այս երկրում չտեսնի, ցաւալի
արտահոսք է լինելու: Դուք իրականում երկրի ապագան էք: Բոլոր
զրոյցները եւ խօսակցութիւններն
այս երկրի մասին այսօր իրականում ձեր մասին են: Ոչ թէ այսօր
ինչ անենք, վաղն ինչ անենք, ում
ընտրենք կամ չընտրենք, այլ թէ
ինչպէս անենք, որ երկիրն ապագայ
ունենայ, իսկ ապագան դուք էք»:
Հանդիպման մասնակիցները տարաբնոյթ հարցեր են ուղղել Հանրապետութեան նախագահին:
Պատասխանելով սահմանների
դեմարկացիային եւ այն GPS-ով կամ
նմանատիպ մեթոդներով իրականացնելուն վերաբերող հարցին՝ նախագահ Սարգսեանն ասել է, որ այն
շատ ցաւոտ խնդիր է, պատերազմում
մեր պարտութեան հետեւանքը,
ինչպէս նաեւ հետեւանքն այն բանի,
որ շատ պետական ինստիտուտներ
չեն աշխատում, որովհետեւ դեմարկացիան ինքնին չի լինում: «Դուք
խօսեցիք մեթոդի մասին՝ GPS, Google
map կամ Խորհրդային Միութեան
համապատասխան դեմարկացիոն
որոշումներ... Սակայն նախեւառաջ
մարդիկ են պէտք, պրոֆեսիոնալ
մարդիկ, որոնք հասկանում են՝ դեմարկացիան ինչ է, եւ երկրորդը՝
ուժայինները, որոնք պէտք է կանգնած լինեն, որովհետեւ պետութեան
ներկայացուցչութիւնը պէտք է լինի,ասել է Հանրապետութեան նախագահը: -Ցաւօք սրտի, շատ տեղերում
երկուսն էլ բացակայ են: Ես այդ
առիթով իմ ձայնը բարձրացրել եմ,
ուրիշ հնարաւորութիւն չունեմ, չեմ
կարող համապատասխան նախարարին յանձնարարութիւն տալ: Ելնելով իրավիճակից՝ որպէս երկրի
գլուխ, նամակ եմ գրել ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ խնդրելով որպէս յայտարարութեան համաստորագրող՝ աջակցել այդ խնդիրների լուծմանը: Այդ նամակի մէջ
նաեւ մատնանշել եմ հնարաւոր
լուծումները, օրինակ, խորհրդային
տարիներին՝ 1984-ից մինչեւ 1988-ի

վերջը դեմարկացիոն քննարկումներ
են եղել եւ ոչ միայն քննարկումներ,
բանակցութիւններ են եղել, որի
արդիւնքում երկու խորհրդային
հանրապետութիւնների կառավարութիւնների ղեկավարների տեղակալները դեմարկացիոն փաստաթուղթ են ստորագրել, այսինքն՝ դա
փաստօրէն ինչ-որ աւարտւած պրոցես էր...
Բանակցող պէտք է ունենանք,
որ ուժայինների հետ միասին կամ
առանձին այդ բանակցութիւնը վարի,
հակառակ դէպքում սա ճանապարհ
է մէկ ուղղութեամբ` իրենք գալիս են,
իրենք որոշում են, իրենք դնում են
սիւնը եւ գնում:
Նմանատիպ պատերազմներից
յետոյ լինելու են հսկայական թւով
դատական վէճեր, որտեղ մենք
պէտք է շատ բարձր մակարդակով
մեզ ներկայացնենք, մեր պետական
եւ ազգային շահերը կարողանանք
պաշտպանել: Սակայն այսօր առաջնային խնդիր է մեր պետութեան
ներկայութիւնն այդ սահմանի վրայ:
Եթէ պետութիւնը ներկայացնող
մարդ չկայ սահմանի վրայ կանգնած, այդ դէպքում անհնարին է
լինելու ինչ-որ բան կիրառել»:
Մասնակիցների կողմից հնչեցրած հարցադրումներից մէկը վերաբերել է տարբեր քաղաքական
ուժերի, գաղափարների երկխօսութեանը: Առաջարկւել է, որ Հանրապետութեան նախագահը ստեղծի
հարթակ այդ երկխօսութեան համար:
«Ձեր ասածը գոյութիւն չունեցող
երկխօսութեան մասին է,-ասել է
նախագահը,- երկխօսութիւն իշխանութեան, կառավարութեան եւ ընդդիմութեան միջեւ: Մենք բոլորս էլ
գիտենք, ինչ ձեւով այս հասարակութիւնը այս 2,5 տարւայ ընթացքում բաժանւել էր սեւերի եւ սպիտակների: Այդ տերմինը ես չեմ
հնարել, հաւանում եմ կամ չեմ
հաւանում, օգտագործում եմ, որովհետեւ այն կայ: Ունենք շատ տարօրինակ իրավիճակ՝ սեւեր ու
սպիտակներ: Չես կարող մարդկանց գաղափարները, գաղափարախօսութիւնը այդքան պարզեցնել
սեւ ու սպիտակի: Սեւը մեր գոյնը չէ,
սպիտակն էլ մեր գոյնը չէ, եռագոյնն է
մերը... Մենք կարիք ունենք ոչ միայն
երկխօսութեան: Կարիք կայ, որ
քաղաքական շրջանակները, որոնք
այսօր պատասխանատու են երկրի
ապագայի համար, խօսեն իրար
հետ: Այդ պատճառով է, որ պատերազմի աւարտի առաջին օրերից
յետոյ, երբ իմ վերաբերմունքը յայտնեցի եւ առաջարկեցի լուծումը,
սկսեցի հանդիպել քաղաքական շրջանակների հետ:
Իմ խնդիրը հետեւեալն է՝ արդեօք կա՞ն ընդհանուր կէտեր, որտեղ
կարելի է նրանց բերել երկխօսութեան: Ցաւօք տեսնում եմ, որ այդ
կէտերը շատ քիչ են: Այդտեղ բացակայում է եռագոյն Հայաստանը, այդ
խօսակցութիւնների մէջ նա չկայ:
Առաջարկել էի, որ այս ինստի-

տուտը դառնայ այն տեղը, որտեղ
կողմերը գան իրար հետ խօսեն: Ես
կողմնակից եմ, որ մեծամասնութիւնը խօսի, այդ պատճառով էր, որ
առաջարկեցի՝ կառավարութիւնը
պէտք է հրաժարական տայ, որից
յետոյ պէտք է ձեւաւորւի նոր կառավարութիւն, որը կը լինի ազգային
համաձայնութեան կառավարութիւն: Այդ կառավարութեան մէջ
բոլորը պէտք է լինեն պրոֆեսիոնալ, որեւէ մէկը չպէտք է ներկայացնի որեւէ կուսակցութիւն կամ կուսակցական
գաղափարախօսութիւն: Այն պէտք է լինի կարճ ժամկէտով եւ ունենայ յստակ ծրագիր,
հնարաւորութիւն տայ բոլոր քաղաքական ուժերին պատրաստւել
մէկ տարի յետոյ կայանալիք ընտրութիւններին, հնարաւորութիւն տայ,
որ այս եռագոյն Հայաստանը նոր
կուսակցութիւններ, նոր խմբեր, նոր
անհատներ ծնի: Այսօրւայ ձեր ընտրութիւնը սպիտակի եւ սեւի միջեւ է,
բայց իրականում այդպէս չի լինում:

լինեն, այդ հակադրութիւնը տեղափոխւելու է ընտրական տեղամաս:
Չի կարելի երկիրը տանել քաղաքացիական ընդհարումների: Պէտք
է սկսի խօսել եռագոյն Հայաստանը»: Դիմելով երիտասարդներին՝
նախագահն ասել է. «Իմ առաջին
ուղերձը ձեզ հետեւեալն է՝ սկսէք
խօսել, դուք գիտէք, թէ ուր տանել
երկիրը: Դուք պատրաստ էք ձեր
կրթութեամբ, դիրքով լսելու, ընկալելու եւ, միաժամանակ, մասնակցելու այդպիսի ուղու ձեւաւորմանը:
Ապագայ 30 տարին դուք էք լինելու
այս երկրի համար պատասխանատու: Եկել է ժամանակը, որ ինքներդ որոշէք, թէ երկիրն ուր պէտք է
գնայ: Ես պատրաստ եմ ձեզ աջակցել
ձեր բոլոր նախաձեռնութիւններում,
բայց իմացէք՝ փրկիչ չի լինելու: Ոչ
ես եմ փրկիչ, ոչ էլ որեւէ մէկը: Բայց
ես պատրաստ եմ ինչ-որ տեղ ձեզ

Ես շատ յստակ եմ ասել, որ կառավարութիւնը պէտք է
հրաժարական տայ: Ինձ ասում են. «Պարոն նախագահ, Դուք
ասել էք, որ կառավարութիւնը պէտք է հրաժարական տայ,
բայց ստորագրել էք արտգործնախարարի նշանակումը»:
Այո, ստորագրեցի, որովհետեւ երբ բանակցելու նպատակով
Հայաստան են գալիս ՌԴ արտգործնախարարը
կամ պաշտպանութեան նախարարը, Հայաստանի
արտգործնախարարի կամ պաշտպանութեան նախարարի
աթոռը չի կարող դատարկ լինել: Բայց ես պահանջել եմ
կառավարութեան հրաժարականը: Եւ ես պնդելու եմ, որ միակ
ճանապարհը, որը նորմալ է այս պահին, դա կառավարութեան
հրաժարականն է եւ պրոֆեսիոնալ կառավարութեան
կազմումը: Միայն պրոֆեսիոնալ կառավարութիւնն է, որ
կարող է լինել ազգային համաձայնութեան կառավարութիւն:
Մնացած դէպքերում քաոսի մէջ ենք ընկնելու: Եւ յստակ
նպատակ պէտք է լինի՝ մէկ տարում լուծել խնդիրները,
նախապատրաստել երկիրն ընտրութիւնների:
Պէտք չէ սպասել, որ փրկիչ պէտք է
գայ: Ոչ թէ պէտք է փրկիչ լինի, այլ
բոլորս համաձայնենք մի սկզբունքի,
տեսլականի, ծրագրի: Այդ փրկիչը
պէտք է լինեն պետութիւնը, պետականութիւնը եւ պետական ինստիտուտները, որ նախարարութիւնը
չնոյնացւի անհատի, վարչապետը
չնոյնացւի կառավարութեան հետ:
Մենք ինստիտուտներ պէտք է
ունենանք, որ աշխատեն: Մեզ մօտ
շատ ինստիտուտներ չեն աշխատում, 30 տարւայ ընթացքում որպէս
այդպիսին չեն կայացել»: Այս համատեքստում նախագահը նշել է
ուժեղ առաջնորդի անհրաժեշտութիւնը. «Ուժեղ առաջնորդը նա է, որ
չի վախենում իրենից աւելի ուժեղ
մարդկանցից: Ուժեղ առաջնորդները պէտք է լինեն մարդիկ, որոնք
ոչ միայն ճանապարհ են ցոյց տալիս, լինեն լաւ կառավարիչ, այլեւ,
միաժամանակ, պատասխանատըւութիւն կրեն, ամէն րոպէ պատրաստ լինեն արած սխալի համար
պատասխան տալ,- նշել է նախագահ Սարգսեանը: -Ամէն ինչ անելու
եմ, որ գոյութիւն ունեցող քաղաքական ուժերը փորձեն իրար հետ
խօսել, այլ ոչ թէ փողոցում հակադըրւեն: Եթէ վաղն ընտրութիւններ

առաջնորդել, ինչ-որ տեղ ձեզ հետ
համագործակցել, խորհուրդ տալ,
աջակցել, որ այս երկրի ապագան
ձեր ձեռքերի մէջ վերցնեք, ոչ թէ
նստէք ու սպասէք, որ ինչ-որ մէկը
ձեր փոխարէն տանելու է այս
երկիրը: Ես ամէն ինչով պատրաստ
եմ ձեզ աջակցել: Դուք էք այս երկրի
ապագան, այլ ոչ թէ ես»:
Եռակողմ փաստաթղթի ստորագրումից յետոյ օր օրի տեսնում
ենք, որ թէժանում են վարչապետի
հրաժարականը պահանջող քաղաքացիների ցոյցերը, տեսնում ենք
ոստիկանների անհամաչափ եւ շատ
յաճախ նաեւ բիրտ ուժի կիրառում:
Ինչպիսի՞ն է նախագահի տեսակէտը, եւ ինչպէ՞ս է նախագահը
մեկնաբանում այն փաստը, որ ինքը
եւս կողմ է կառավարութեան հրաժարականին, սակայն միեւնոյն ժամանակ շարունակում է ստորագրել
վարչապետի կողմից ներկայացւող
փաստաթղթերը: Ի պատասխան
այս հարցադրումների՝ նախագահ
Սարգսեանը մասնաւորապէս ասել
է. «Նման դէպքեր ամէն օր տեղի են
ունենում, ինչ-որ մէկին հրում են,
ինչ-որ մէկի նկատմամբ բիրտ են:
Պատկերացրէք նախագահն ամէն օր
սրա մասին խօսի: Երբ դառնում է

արդէն անընդունելի, աններելի, ես
անպայման խօսելու եմ: 2018 թւականին ես հրապարակ իջայ, որովհետեւ հսկայական ընդհարման մեծ
վտանգ էի զգում: Նիկոլ Փաշինեանին առաջին անգամ հանդիպել
եմ այդ հրապարակում: Իջել էի
հրապարակ, որպէսզի ընդհարում
չլինէր: Ես իմ ունեցած շատ քիչ
գործիքները պէտք է շատ արդիւնաւէտ օգտագործեմ, խօսեմ այն
ժամանակ, երբ իսկապէս արդէն
հնարաւոր չէ չխօսել: Երբ խօսում
եմ երկխօսութեան մասին, նկատի
ունեմ, որ փողոցի խօսակցութիւնն
ամենասուր բառերով թող տեղափոխւի այս շէնք: Ես սկսեցի վարչապետից, հանդիպեցի բոլորի հետ,
պտտւեցի, եկայ նորից վարչապետի
հետ հանդիպեցի, դրանից յետոյ նաեւ
նորից ընդդիմութեան ղեկավարներին եմ հանդիպել:
Ես շատ յստակ եմ ասել, որ
կառավարութիւնը պէտք է հրաժարական տայ: Ինձ ասում են. «Պարոն
նախագահ, Դուք ասել էք, որ կառավարութիւնը պէտք է հրաժարական տայ, բայց ստորագրել էք
արտգործնախարարի
նշանակումը»: Այո, ստորագրեցի, որովհետեւ երբ բանակցելու նպատակով
Հայաստան են գալիս ՌԴ արտգործնախարարը կամ պաշտպանութեան նախարարը, Հայաստանի
արտգործնախարարի կամ պաշտպանութեան նախարարի աթոռը
չի կարող դատարկ լինել: Բայց ես
պահանջել եմ կառավարութեան
հրաժարականը: Եւ ես պնդելու եմ,
որ միակ ճանապարհը, որը նորմալ
է այս պահին, դա կառավարութեան
հրաժարականն է եւ պրոֆեսիոնալ
կառավարութեան կազմումը: Միայն
պրոֆեսիոնալ կառավարութիւնն է,
որ կարող է լինել ազգային համաձայնութեան կառավարութիւն:
Մնացած դէպքերում քաոսի մէջ
ենք ընկնելու: Եւ յստակ նպատակ
պէտք է լինի՝ մէկ տարում լուծել
խնդիրները, նախապատրաստել երկիրն ընտրութիւնների:
Պէտք է փոխել ընտրական օրէնսգիրքը: Մեզ անհրաժեշտ է նաեւ
Սահմանադրութիւնը
փոփոխել:
Փոխել չի նշանակում նախագահականից անցնել խորհրդարանական,
խորհրդարանականից՝ նախագահական: Երկուսն էլ կարող են
լինել հոյակապ, երկուսն էլ կարող
են լինել վատ, եթէ չկան պարզ
տրամաբանական գործիքներ, որոնք
կոչւում են հաւասարակշռութիւնների եւ զսպումների մեխանիզմներ:
Հիմա՝ օրէնքների մասով: Ինձ
օրէնք են բերում, օրինակ, բիւջէի
մասին, որով մարդիկ պէտք է աշխատավարձ ստանան, կամ շտկումներ պարունակող օրէնքներ են:
Եթէ դու այդ սխալը չես ուղղում,
ինչ-որ տեղ մարդկանց թոշակը
(Շար. 7-րդ էջում)
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Հոկտեմբեր ամսին առցանց եւ պատկերներով նշւեց
Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան 90-ամեակը:

2
Կառավարութեան խօսնակ եւ Հանր. նախագահի սոցիալական
կապերի հարցերով օգնական դոկտ. Ալի Ռաբիին դեկտեմբերի
25-ին, Ամանորի եւ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան ու
Մկրտութեան տօների նախաշեմին այցելել է Ս. Վարդանանց
եկեղեցի, «Սահակեան» բարեսիրական կենտրոն եւ
«Չիլոյեան» տարեցների խնամքի կենտրոն:

Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցը այս տարի
նշւեց իւրայատուկ պայմաններում, սակայն ոչինչ չի կարող
կասեցնել հայ ժողովրդի անկոտրուն կամքը՝ շարունակելու
իր պահանջատիրական երթը: Կորոնավիրուսի
համաճարակի հետեւանքով՝ այս տարի Թեհրանի հայոց
թեմում , Ս. Սարգիս եկեղեցու շրջափակում տեղակայւած
Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակների յուշարձանի մօտ
սեղմ թւով ներկաների մասնակցութեամբ
իրականացաւ արարողութիւն:

«Ալիք»-ը հիւրընկալեց Իսլ. խորհրդարանում Թեհրանի եւ
հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր
Արա Շահվերդեանին:

Շուրջ մէկ տարի առաջ Իրանի Մշակոյթի, Ձեռարւեստի եւ
Զբօսաշրջիկութեան նախարարութեան, ինչպէս նաեւ Իրանի
պատմական եկեղեցիների պահպանման հիմնարկութեան
ու Հայաստանում ԻՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենեակի կողմից յղւած
դիմումին ընդառաջելով, 2020-ին դեկտեմբերի 18-ին
ԻՒՆԵՍԿՕ-ն իր Մշակութային ժառանգութեան ցուցակում
արձանագրեց նաեւ «Սուրբ Թադէոս Առաքեալի վանքի
տարեկան եռօրեայ ուխտագնացութիւն»-ը:
Իրան-Իրաք պարտադրեալ պատերազմի նահատակ
Հրաչ Յակոբեանի մասունքները հանգիստ առան
Նոր Ջուղայի հայոց ազգային գերեզմանատանը:

Իրանի անւանի գործարար՝ Սմբատ Յակոբեանի
մարդասիրական քայլով ու որոշմամբ՝ «Յակոբեան»
արդիւնաբերական կենտրոնն իր հոսքագծերից մէկը
յատկացնելու է համաճարակը կանխարգելող յատուկ զգեստի
արտադրմանը, ինչը հիւանդանոցներում հարկաւոր է
կորոնավիրուսի դէմ պայքարող բուժանձնակազմին:

Ի հետեւութիւն երկու Վեհափառ Հայրապետների տնօրինումին,
այսուհետ 22 նոյեմբերը հաստատւեց որպէս Արցախեան
գոյամարտի նահատակների օր։ Այդ իսկ առիթով կիրակի, յետ
ս. եւ անմահ պատարագի, Թեհրանի մեր բոլոր եկեղեցիներում
տեղի ունեցաւ հանդիսաւոր հոգեհանգստեան արարողութիւն
Արցախեան 44-օրեայ գոյապայքարի ընթացքին զոհւած
հայ նահատակների հոգիների խաղաղութեան համար։

Կիրակի՝ 2020 թւականի դեկտեմբերի 27-ի առաւօտեան,
Թեհրանից Սպահան ժամանած Բանակի գերագոյն գլխաւոր
հրամանատարի պաշտպանական արդիւնաբերութեան գծով
խորհրդատու գեներալ Հոսէյն Դեհղանը, Ամանորի եւ
Ս. Ծննդեան տօնի առթիւ այցելեց Իրան-Իրաք պարտադրեալ
պատերազմի նահատակ Վարդան Աբրահամեանի ծնողների
բնակարան, ուր հանդիպեց նահատակի մօրը եւ
միւս հարազատներին:

Նախաձեռնութեամբ՝ ՀՀԸՄ-ի Իրանի արդի աստղագիտութեան
մայր՝ պրոֆ. Ալենուշ Տէրեանի ծննդեան 100-ամեակին
նւիրւած առցանց յուշերեկոյ:

Նոր Ջուղայի հայոց Ազգագրական թանգարանի հիմնադրման
առաջին ամեակի առիթով կազմակերպւեց «Նոր Ջուղայի
պատմութեան ուղիներում» խորագրով ցուցահանդէսը :
2020 թւականի յունիսի 22-ին, մէկ տարեկան դարձաւ
Ս. Ամենափրկիչ վանքի Ազգագրական թանգարանը։
Թանգարան, որի հիմնադրման որոշումը կայացրել է Սպահանի
հայոց թեմի Պատգամաւորական ժողովը, հիմք ընդունելով
հանգուցեալ Մարգարիտ Խաչանեանի կտակը՝ ազգագրական
թանգարան հիմնելու կապակցութեամբ, եւ աշխատանքն
իրագործւել է ժամանակի Թեմական խորհրդի
հետեւողական ջանքերի շնորհիւ։

2020 թւականի դեկտեմբերի 21-ին, 22-ի եւ 23-ին
Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան «Յ. Թումանեան» սրահում եւ
ազգային առաջնորդարանի դահլիճում տեղի ունեցաւ
Թ. Հ. Թ. Թեմական խորհրդի հանդիպումները
հերթականութեամբ՝ միութիւնների, ծնողական խորհուրդների,
Եկեղեցական խորհուրդների ներկայացուցիչների հետ։

Թեհրանի Իսլամական քաղխորրդի եւ կենտրոական
քաղաքապետարանի պատասխանատուները,
քաղաքապետարանի 14-րդ շրջանի պատմական վայրերի
այցելութիւնների շարանում, հինգշաբթի դեկտեմբերի 10-ին
նաեւ այցելեցին Դուլաբ ազգային գերեզմանատուն։
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ՕՂԱԿ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆԸ*)՝
ԱԼԵՔՍԷՅ ՌՈԳՈՎԻ
ՏԵՍԱՊԱԿՈՒ
ԼՈՒՍԱՆՑՔԻՑ
ՀԱՏԻՍ- Այս օրերին, երբ սանտիմետր առ սանտիմետր ազատագրած
Հայրենիքը կիլոմետրերով է օտարւում ու անցնում ադրբեջանցիների,
կամ, երբ հպարտ Սիւնեցու աչքերի առջեւ տեղից քանդւում են իր գիւղերի
անունը կրող հայատառ ցուցատախտակներն ու փոխարինւում թուրքերէն գրութեամբ «Բարի գալուստ Ադրբեջան»-ով, քեզնից անկախ սկսում
ես հաւատալ նաեւ այն լուրերին, ինչի համաձայն նոյնը կարող է կատարւել նաեւ Գեղարքունիքում, կամ ասենք նորից Նոյեմբերեանի Ոսկեպարում, որն ի դէպ, արդէն մի անգամ հասցրել էր ապրել օտարւելու սառը
շունչը Արցախեանի առաջին պատերազմի ժամանակ: Ոսկեպարի ու տեղի
ունեցած ջարդերի մասին պատմող բացառիկ մի լուսանկար կայ, ինչին հասցըրել էինք տարիներ առաջ անդրադարձ կատարել, սակայն պահն այնպիսին
է, որ վերյիշել է պէտք իւրաքանչիւր չարիք, որպէսզի հնարաւոր լինի նաեւ
մտածել չարիքը վերացնելու մասին:

Հայաստանի Հանրապետութիւն,
Արցախեան սահմանամերձ տարածք, հայկական Ոսկեպար գիւղ, 4
մայիսի, 1991 թւական:
Լուսանկարը պատմում է, թէ
ինչպէս ադրբեջանական զօրքերի
ստորաբաժանումները, ԽՍՀՄ-ի
ռուսական զօրքերի փակ աչքերի
առաջ, տարհանում են եւ ոչընչացնում՝ ծագումով հայ բնակչութեանը:
Անկախ ազգութիւնից կամ կողմերի ինչ լինելու մասին հետաքըրքրւած լինելով, Ոսկեպարում դէպ-

քերի զարգացման ընթացքն ու
պատմութիւնը հետաքրքրել է լուսանկարչին, քանի որ իր ասութեամբ ԽՍՀՄ-ի այլ տարածքներում
եւս նմանօրինակ դրւագներով
հակամարտութիւնների պատճենաւորւած ոճն են ունեցել, այն է
հակառակորդի հարցերը լուծել
«Կենտրոնի» զօրամիաւորումներին
նախօրօք տեղեակ պահելու ձեւաչափով: «Դրանցից (հակամարտութիւնները) որոշները կրում
էին ազգամիջեան ատելութեան
երանգ, որոնք էլ տեղի ունեցած
երբեմնի զանգւածային ջարդերի
հիմնապատճառներն էին»,- ասել
է Ալէքսէյ Ռոգովը՝ ֆրանսիական՝
«Փաղի-մաչ» թերթին տւած իր հարցազրոյցում, որտեղ եւ տպագրւել
էր լուսանկարները:
Նոյն պատմութեան մասին նա
պատմում է, որ երբ շարունակ արգելել են գնալ հակամարտութիւնների գօտի, կամ լինել ճակատներում, նա ստիպւած բաւարարւել է
իր ուղեկցորդի (ֆիկսեր**) նշած
ուղղութիւններով:
Միայն վերադարձի ճանապարհին, երբ նրան ուղեկցորդը «վազ24»-ով պատրաստւում էր «Զւարթնոց»-ի օդանաւակայան ուղեկցել
Գեղարքունիքից, նա նկատում է
Ոսկեպար գիւղի նախամուտքում
հաւաքագրւած մարդկանց (հայ գերիների) այս խումբը եւ խնդրում
կանգնեցնել մեքենան: Նախ ֆոտոապարատին է ամրացնում թելէ
լենզը (180/2.8mm) եւ հեռւից մի
քանի կադր անում (այս պատկերը-լուսանկար թիւ 1): Ապա իջնելով մեքենայից՝ մօտենում է թափօրին ու արդէն բաց տեսադաշտով տեսապակին միացրած՝ պատկերագրում է յաջորդ կադրը (լուսանկար՝ թիւ 2): Կրակ բացելու
հրամանը լսելուց անմիջապէս դի-

մում է փախուստի: Պատմութիւնն
աւարտւում է ազերի սպայի ձեռամբ
ջարդւած տեսախցիկով:
Նա պատմում է, որ հասցնում
են իրեն կանգնեցնել ուղեկցող
«վազ-24» աւտոմեքենայի շեմին:
Պահանջում են յանձնել լուսանըկարած լենտերն ու ֆոտոապարատը: Պատասխանում է, որ նրա
մօտ ոչ մի ֆոտոապարատ էլ չի
եղել, եւ որ նա մոլորւած էր մօտեցել գետնին պառկեցւած թափօրին: ՕՄՕՆ-ականները սպառնում են գերեվարելու նրա վարորդին՝ Վարդան անունով երիտասարդին: Ռոգովին այլընտրանք չի
մնում: Յանձնում է ֆոտոխցիկը,
ինչն էլ ոտքերի տակ տեղը տեղին
ջարդում են ՕՄՕՆ-ականները: Այստեղ Ալէքսէյ Ռոգովին օգնութեան
է գալիս իր ճարպկութիւնը, որով
նա հասցրել էր՝ կռահել սպասւող
փորձանքի մասին եւ ունեցած վայրկեանների հաշւին ֆոտոխցիկից հանում ու փրկում է տեսագրած ժապաւէնը մինչեւ ազերիները կը հասնէին:
Շարունակելով պատմութիւնը՝
Ռոգովը նշել է, որ լուսանկարի
վաճառքից գոյացած գումարը ոչ
միայն ծածկել է նոր ֆոտոապարատի գնելու ծախսերը, այլեւ հիմ-

նայատակ փոխել ու բարելաւել է
նրա ապրուստը: Այս լուսանկարի
եւ դրան հետեւող շարքի համար
նա վաստակեց շուրջ 100 հազար
ֆրանկ հոնարար:
Ալեքսէյ Ռոգովի արած պատմութիւնից պարզ է դարձել նաեւ
մէկ այլ բան, այն, որ Ռոգովն այդ
տարածքում է յայտնւում հէնց ազերիների արգելքների բերումով: Նա
նախորդ օրը թռիչքից ուշացել էր
տեղի ադրբեջանցի պատասխանատուների որոշմամբ՝ ում քմահաճոյքների բերումով՝ լուսանկարիչը
բաց էր թողել վաղ առաւօտեան
Ռուսաստան վերադարձող սննդամըթերք տեղափոխող ուղղաթիռը:
Ելք չի մնում, վերադարձի համար նա ստիպւած է լինում ընտրել այն ճանապարհը, որտեղ յաճախ կրակոցներ էին հնչում ու
լուսանկարիչներին արգելւած էր
գնալ այնտեղ:
Նա նոյն ճանապարհին էլ նըկատում է իրականացւող «Օղակ»*)
գործողութեան դրւագներից մէկը,
ինչն անհերքելի դրւագներով ապացուցում է հայերի տեղահանութեան
փաստը՝ Ղարաբաղեան շարժման
մեկնարկային ժամանակահատւածում:
Առաւել հետաքրքիր փաստի հան-

դիպեցինք, երբ լուսանկարը տպագըրելու համար յարմար որակով
տարբերակը որոնեցինք համացանցում: Այստեղ պարզ դարձաւ, որ
ադրբեջանցիների քարոզչամեքենան նոյն լուսանկարը ներկայացրել էր, որպէս, իբր դրւագ Խոջալուի ենթադրեալ չարդերից:
Իհարկէ սա արդէն չի զարմացնում ու եղած-չեղածից կախւելն ու
ապատեղեկատւութիւնը մի կերպ
տարածելը նրանց կողմից նորութիւն չէ: Սակայն, նրանց անգրագիտութեան անսահմանութեան հորիզոնները տանում են այնտեղ,
ուր մեդիադաշտին յայտնի է լուսանկարների աղբիւրն ու դժւար
չէ ստուգում անցնելը: Լուսանկարներ, որոնք արդէն իսկ ֆոտոլրագըրութեան պատմութեան մէջ ունեն
փաստա-վաւերագրական համապատասխան գնահատական: Օրինակը՝ հէնց այս լուսանկարն է, որը
ԽՍՀՄ-ի ներքին անցուդարձերի
մասին արեւմտեան մամուլում
ցամաքն ու եղած ծարաւը շոկային
կադրով յագեցնելուց բացի՝ լուսաբանեց հայերի դէմ կատարւող
ադրբեջանական եւ մասամբ ռուսական սադրանքներն ու ահազանգեց արցախահայութեան գլխին
օրօրւող վտանգների մասին:
Իսկ սա կարծես չխանգարեց
ադրբեջանական կողմին նոյն լուսանկարը վերահրապարակել որպէս Խոջալուի դէպքերի գծով ապացոյցի, այդ էլ առանց նկատելու
ցուցանակին երեւացող հայատառ
ու ռուսատառ գրութիւններով «Ոսկեպար» անունը ... Իսկ, երբ խուսափում ես բոլորին ծանօթ ածականներով որակումներ տալ, նոյնիսկ այդ դէպքում իրենք են զբաղեցնում իրենց հասանելիք տեղն
զաւեշտի թեմա դառնում ազգով
մէկ:
Առիթը շահարկելով երկու դիտարկում՝ լուսանկարի գէոմետրիկ
յատկանիշերի ու փոխանցումների
մասին:
Համարենք, որ անկիւնային ու
տարածութեան յատկանիշերով դըրւագից արւած երկու լուսանկարները աննման առիթ է ընձեռում վինտաժի (լուսանկարչի նախընտրած
անկիւնը, կամ օբիեկտիւից ստացած պատկերատեսակի) առումներով:
Հորիզոնական կադրով պատկերը գրանցւել է տելեֆոտօ լենզով, ինչը կարող է տեսադաշտում
երեւացող եղած-չեղածը խտացնել
միմեանց մէջ եւ էլեմանների միջեւ
ընկած տարածութիւնը եղածից՝
կրճատած ցոյց տալ: Սա բնականաբար ձեզ կօգնի, որ հեռւում գըտնւող թեման նկարել առանց մօտենալու պահանջ զգալով: Սա
կադր է ներարկում նաեւ մէկ կա-

րեւոր յատկանիշ: Թէլէ լենզի
դէպքում կադրում հեռւում եղած
էլեմանները նոյն կադրում առաւել
մօտիկների համեմատ՝ բնական
չափսերից աւելի մեծ են երեւում,
ինչը ֆոտոլրագրողի ընտրութեամբ
կարող է կիրռաւել, որպէս վտանգի
մեծութիւնն ու գործադրած բռնութիւնն առաւել երանգաւորւած ցոյց
տալ: Նոյն կադրում առկայ է զէնքի
կիրառումն ու գետին պարկեցրած
պատանդների ուղղութեամբ զրահատեխնիկայի իջեցրած փողը: Սա
խորացնում է նրանց անպաշտպան
վիճակը:
Երկրորդ՝ ուղղահայեաց կադրը,
ինչն արւել է բաց տեսադաշտով
ոսպնեակով, թէեւ հնարաւոր է
դարձնում ցոյց տալ տեղի ունեցածի սարսափի խորութիւնն ու տիրող հոգեվիճակը:
Արժէ նշել, որ նման իրավիճակներում, երբ լուսանկարչին չի
գոհացրել հեռւից գրանցած կադրը,
ապա բաւարարւածութիւն կարող
է պատճառել միայն մօտ տարածութիւնից մանրուքների վրայ ծանրանալը, ինչն այս դէպքում, ինչպէս
նշւած է վերեւում, լաւ էլ ծանր
նստեց Ալեքսէյ Ռոգովի վրայ:
Կադրում երեւացող պատանդների ճակատագրի մասին ոչ մի
պաշտօնական տեղեկութիւն չհրապարակւեց: Իսկ պատկերացրէք,
եթէ չլինէր լուսանկարչի յամառութիւնը, չէր լինելու նաեւ ոսկեպարցիների մասին պատմող այս վաւերագրութիւնը:
Սակայն, «Օղակ» գործողութեան
մասին եղած տեղեկութեան համաձայն, ՕՄՕՆ-ականները տարհանւած բնակչութիւնից առանձնացրել են տղամարդկանց: Աւելի
ուշ նրանց պատկանող կացնահարւած դիակները գտնւել են մօտակայ շրջաններում: Իսկ այս բոլորն արւել է Ռուսական բանակի
անմիջական տեսադաշտում եւ հարեւանութեան տակ, ինչպէս նըշւած է «Օղակ» գործողութեան մասին պատմող վկայագրութիւններում:
_____________________________
*) «Օղակ» գործողութիւն - Ադբեջանական խորհրդային սահմանների տարածքում գտնւող մի շարք
հայաբնակ գիւղերի բռնի հայաթափումը՝ Խորհրդային Միութեան
զինւած ուժերի ստորաբաժանումների եւ ադրբեջանական ՕՄՕՆ-ների կողմից՝ էթնիկական զտման
նպատակով:
**) Ֆիկսեր - Լուսանկարիչ-լրագըրողին արտասահմանում ուղեկցող ու աշխատանքային գրաֆիկը
տեղացիների հետ համադրող անձ,
ով նաեւ թարգմանչի աշխատանքներն է կատարում:
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Վահէ Յովհաննիսեան.

«Համապետական չընտրութիւններ.
արագ ընտրութեան գաղափարի հեղինակն
իր արբանեակների համար թերեւս ճիշտ
դերակատարում է որոշել՝
պետութեան համախմբւած
գերեզմանափորի կարգավիճակը»
«tert.am» - «Այլընտրանքային նախագծեր» խումբը ներկայացնում է
Վահէ Յովհաննիսեանի յօդւածը:
Յօդւածն ամբողջութեամբ՝ ստորեւ.
«Հայկական բանակը միաժամանակ
կռւել է 4 հակառակորդի դէմ՝ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, միջազգային վարձկանների եւ Փաշինեանի իշխանութեան:
Բացառիկ հերոսական բանակ ունէինք:
Դրսում սա ֆիքսել են, ու մեր հանդէպ
դեռ պահպանւող յարգանքի նշոյլները
պայմանաւորւած են դրանով:
Կասեցնել ընթացքը
Ժամանակն է՝ բացատրել հայ ժողովրդին, որ կատարւածից յետոյ մենք,
մեծ հաշւով, ունենք երկու ընտրութիւն:
Վերածւել թուրքական բիզնեսը,
թուրքական կապիտալը եւ թուրք տուրիստին սպասարկող մի 2 միլիոնանոց միաւորի. նախագծի հեղինակ՝ գործող իշխանութիւնն իր արբանեակներով:
Դնել աւելի բարձր նպատակներ ու
մեծագոյն ջանքերով, հետեւութիւններ
անելով, փորձել կառուցել պետութիւն
եւ վերականգնել մեր արժանապատւութիւնը. նախագծի հեղինակ՝ նոր,
առաջադիմական, ազգային հասարակական հոսանքի հիմքի վրայ կառուցւելիք սոլիդ իշխանութիւն:
Ջաբրայիլից մինչեւ Որոտան ող-

Արագ ընտրութիւնների
անիմաստութիւնը
Երբ ժողովուրդը եւ պետական
համակարգը շոկի մէջ են, երբ քո
սահմաններն ամէն օր փոփոխւում
են, երբ զոհւածների ո´չ իրական
թիւը գիտենք, ոչ՝ տեղը, երբ հիւանդանոցներում ունես մի քանի հազար
ծանր վիրաւոր սերունդ, խօսել ընտրութեան մասին՝ անիմաստ է: Սա
լինելու է Չընտրութիւն: Սա չի բերի
հանգուցալուծման, սա լրիւ այլ զարգացումների խթան կը դառնայ: Արագ
ընտրութեան գաղափարի հեղինակն
իր արբանեակների համար թերեւս
ճիշտ դերակատարում է որոշել՝ պետութեան համախմբւած գերեզմանափորի կարգավիճակը:
Մենք 26 տարի որեւէ համապետական ընտրութեան ժամանակ Արցախի հակամարտութիւնը չենք ունեցել որպէս թիւ 1 քննարկումային թեմա: Սա այն դէպքում, երբ սահմանին ողջ երկայնքով երկու հակառակորդ զօրք խրամատներում իրար դէմ
էին կանգնած՝ ամբողջ 26 տարի: Սա
պետական աննորմալութիւն էր, որը
մի պահի պէտք է վերջանար. եւ վերջացաւ Փաշինեանի յայտնւելով ու
աղէտով:
Հիմա մենք նոր ընտրութեան առաջ
ենք՝ հեշտութեամբ լինել թուրքական

Վիճել նրանց հետ, ովքեր կատարւածից յետոյ
պաշտպանում են Փաշինեանին, ամենաանիմաստ գործն է,
որ կարելի անել Հայաստանում: Վիճէք Տէր-Պետրոսեանի,
Ս. Սարգսեանի, Ռ. Քոչարեանի, Մ. Մինասեանի,
Վ. Մանուկեանի եւ այլոց ասածների շուրջ, նրանց
կողմնակիցների հետ, բայց ոչ երբեք՝ Փաշինեանի: Դա
անպատւաբեր է թէ´ անձնական մակարդակում, թէ´ կորսւած
եւ կորսւող պետականութեան հանդէպ:
բացինք, հանդուրժեցինք, մեղադրեցինք,
բայց այդպէս էլ չկարողացանք ճիշտ
ձեւակերպել կորստի էութիւնը:
Մենք Արցախում կորցրել ենք պետականութիւն, իսկ պետականութիւն
կորցնելուց յետոյ լինում են շղթայական աղէտներ՝ արտագաղթ, պատմամշակութային ժառանգութեան ոչնչացում, էֆեկտիւ գենոֆոնդի կորուստ:
Արցախի պետականութեան կորըստից յետոյ Հայաստանը վերածւել է
կիսաճանաչւած պետութեան: Մենք
ունենք պետականութեան 50 տոկոսի
կորուստ եւ դեռեւս չենք կարողանում
ընթացքը կասեցնել:
Մի´ վիճէք
Վիճել նրանց հետ, ովքեր կատարւածից յետոյ պաշտպանում են Փաշինեանին, ամենաանիմաստ գործն է, որ
կարելի անել Հայաստանում: Վիճէք
Տէր-Պետրոսեանի, Ս. Սարգսեանի, Ռ.
Քոչարեանի, Մ. Մինասեանի, Վ. Մանուկեանի եւ այլոց ասածների շուրջ,
նրանց կողմնակիցների հետ, բայց ոչ
երբեք՝ Փաշինեանի: Դա անպատւաբեր է թէ´ անձնական մակարդակում,
թէ´ կորսւած եւ կորսւող պետականութեան հանդէպ: Հրապարակւած
փաստերից յետոյ ի՞նչ քննարկես, ի՞նչ
խօսես: ՀԱՊԿ գլխաւոր քարտուղար
Զասի նամակից յետոյ ի՞նչ խօսես. եթէ
բանական մարդ ես, ապա հասկանում
ես, որ սեպտեմբերին եղել է մէկ պարզ
ընտրութիւն՝ գործընկերների միջոցով
թոյլ չտալ պատերազմ, կամ՝ ունենալ
պատերազմ: Ու 5 հազար զոհը, 10
հազարից աւել՝ հաշմանդամ, անդամալոյծ դարձած տղերքը, անհետ կորածները, գերիները, կորսւած քաղաքներն ու գիւղերը հէնց ա´յդ ընտրութեան հետեւանքն են: Ընտրութեան
հեղինակը յստակ է, եւ նոյնքան յըստակ է, որ նրան սատարողի հետ
անիմաստ է խօսել՝ ի´նչ ֆորմալ մոտիւացիայով էլ նա կը սատարի ընտրութեան հեղինակին:

վիլայէ՞թ, թէ՞ դժւարութեամբ՝ արժանապատիւ պետութիւն:
Հիմա, նոյնիսկ այսքանից յետոյ,
մենք դարձեալ չենք ուզում կամ չենք
կարողանում խօսել սրա մասին: Սա
նոյնպէս պետական աննորմալութիւն
է, որը դարձեալ ունենալու է կանխատեսելի վերջաբան:
Ն. Փաշինեանի
ամենամեծ յանցանքը
Ամենամեծ յանցանքն այն է, որ նա
ինքն իր մէջ չէր բացառել պատերազմը: Նա իր գլխում ու որպէս երկրի

ցին պատերազմ տանող նրա ձեռքը,
հասարակութեան որակը թոյլ չտւեց՝
բռնելու նրա ձեռքը, թիմակից բարձր
պաշտօնեաները՝ պետական ինֆանտներ էին ու չբռնեցին նրա ձեռքը: Իսկ
նրան թւաց, որ միայնակ կարող է որոշել պետութեան ճակատագիրը ու մի
ամբողջ սերունդ տանել պատերազմի:
Փաստը, որ սեպտեմբերի 27-ից (ոչ՝
նոյեմբերի 9-ից) Փաշինեանը դեռ համարւում է Հայաստանի ղեկավարը եւ
հասարակութիւնը չի լուծել խնդիրը,
ստիպում է մտածել հասարակութեան
մի զգալի հատւածի լատենտ (գաղտնի) որոշման մասին՝ յարմարւել թուրքական վիլայէթի հեռանկարին:
Իսկ եթէ յանկարծ լինեն ընտրութիւններ, եւ այս կամ այն կերպ Փաշինեանը մնայ քաղաքականութեան մէջ,
ապա հայ ժողովրդի վերջնական որոշումը կարձանագրւի ի լուր աշխարհի:
Հայաստանում մնացած 1.8-2 մլն.-ը
բարեխղճօրէն կը սպասարկեն թուրքական էքսպանսիան: Այս սցենարը
կեանքի է կոչւելու հաշււած տարիների ընթացքում:
Հայ ժողովուրդն իհարկէ դեռ մի
կէս դար կը շարունակի տաղանդաւոր անհատներ տալ աշխարհին, բայց
նրանք կը ձեւաւորւեն ռուսական,
արեւմտեան միջավայրերում եւ կը
ներկայացնեն այդ պետութիւնները:
Ազգային վերելքի բանաձեւը
Բոլոր դժւարութիւններով, բոլոր
կորուստներով հանդերձ՝ դեռ կայ ճանապարհ, որը թոյլ կը տայ վերականգնել պետականութիւնը, վերականգնել
ազգային արժանապատւութիւնը: Սա
կը լինի խաղաղութեան եւ հեռանկարի որոշումը:
Միայն այդ դէպքում մենք կը
կարողանանք համակեցութեան ճիշտ
բանաձեւեր գտնել մեր բոլոր հարեւանների հետ եւ բաց սահմանների,

Ինչի՞ց սկսենք արժանապատւութեան մեծ ճանապարհը:
Ինչպէս ցանկացած բարդ ուղի, այն սկսւում է պարզ քայլից.
վանէ´ք Փաշինեանին: Ձե´ր մէջ վանէք նրան, Ձեր մէջ
որոշէք, որ նա չի կարող լինել վարչապետ, չի կարող գնալ
ընտրութիւնների, չի կարող լինել քաղաքականութեան մէջ...
Դա կը լինի առաջին քայլը, որից յետոյ մենք միասին, իրար
օգնելով, կը գնանք բարդ ճանապարհով՝ վերականգնելու մեր
պետականութիւնը եւ մեր արժանապատւութիւնը:
ղեկավար՝ պատերազմը համարել է
հարցի հնարաւոր լուծումներից մէկը:
Նախկին բոլոր նախագահները լայնմասշտաբ պատերազմը սկզբունքօրէն
բացառում էին: Սա՝ չէ, այդ պատճառով
էլ եղաւ պատերազմը: Արդեօք դա
եղաւ 5 միլիարդի արդիւնքո՞ւմ, թէ՞ անհատական տհասութեան, հետեւանքների առումով քիչ նշանակութիւն ունի:
Նա մինչ այս պահն այդպէս էլ չի
գիտակցել խաղաղ ճանապարհով,
բանակցութիւնների միջոցով դժւար
լուծումների եւ նոյն բանը արիւնոտ
պատերազմի, հազարաւոր զոհերի ու
աւերածութիւնների, կապիտուլիացիոն
պայմաններով անելու տարբերութիւնը: Նա պարզապէս չի հասկանում:
Ցաւօք, մեր պետական ինստիտուտները անգործունեայ գտնւեցին ու չբռնե-

ակտիւ շփման ու միգրացիոն հոսքերի պայմաններում մնալ արժանապատիւ ու սեփական պետութեան սահմաններում արժէք ստեղծող ժողովուրդ:
Եւ հէնց այդ դէպքում ու միայն այդ
դէպքում Ռուսաստանը խնդիր կը դնի՝
մեզ հետ ապահովելու տարածաշրջանի ստրատեգիական բալանսը:
Ինչի՞ց սկսենք արժանապատւութեան մեծ ճանապարհը: Ինչպէս ցանկացած բարդ ուղի, այն սկսւում է
պարզ քայլից. վանէ´ք Փաշինեանին:
Ձե´ր մէջ վանէք նրան, Ձեր մէջ որոշէք,
որ նա չի կարող լինել վարչապետ,
չի կարող գնալ ընտրութիւնների, չի
կարող լինել քաղաքականութեան մէջ...
Դա կը լինի առաջին քայլը, որից յետոյ մենք միասին, իրար օգնելով, կը
գնանք բարդ ճանապարհով՝ վերա-

«Հայոց Ցեղասպանութիւն
թանգարան-ինստիտուտի»
26 աշխատակիցներ
միանում են վարչապետի
հրաժարականի պահանջին
«news.am» - «Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտ»-ի 26
աշխատակից միանում են վարչապետի հրաժարականի պահանջող ԳԱԱ
յայտարարութեանը։

Յայտարարութիւնը ներկայացնում ենք ստորեւ.
Մենք՝ «Հայոց Ցեղասպանութիւն
թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի ներքոստորագրեալ աշխատակիցներս, միանում ենք Արցախի եւ Հայաստանի դէմ թուրք-ադրբեջանական
ագրեսիայի արդիւնքում ստեղծւած
իրավիճակի վերաբերեալ ՀՀ ԳԱԱ
նախագահութեան՝ 2020 թ. նոյեմբերի
25-ի հետեւեալ յայտարարութեանը.
«2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետութեան դէմ Ադըրբեջանի եւ Թուրքիայի սանձազերծած պատերազմի արդիւնքում Հայաստանի Հանրապետութիւնում եւ
Արցախում ստեղծւած ծանրագոյն
իրավիճակի կապակցութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի նախագահութիւնը յայտարարում է.
1- Նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի,
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ
կնքւած յայտարարութիւնը գնահատում ենք որպէս հայ ժողովրդի համար
նւաստացուցիչ փաստաթուղթ, ըստ
որի Արցախի Հանրապետութիւնը
կրում է խոշոր տարածքային կորուստներ, ունենում է ինքնիշխանութեան լրջագոյն սահմանափակումներ, հայկական զոյգ պետութիւններում եւ Սփիւռքում ստեղծւում է
բարոյահոգեբանական բարդ ու ծանր
մթնոլորտ։
2- Ստեղծւած իրավիճակում Ռուսաստանի Դաշնութեան խաղաղապահներին համարում ենք Արցախի
հայութեան նկատմամբ թուրք-ադըրբեջանական ցեղասպան եւ հայրենազրկման
քաղաքականութիւնից
փրկութեան եւ տարածաշրջանում
կայունութեան հաստատման բացառիկ երաշխաւոր։
3- Բարձր ենք գնահատում հայկական զինուժի վճռական դերն Արցախի իշխանութիւնների վերահըսկողութեան տակ գտնւող տարածքի
պահպանման գործում: Կոչ ենք անում
ամէն կերպ բացառել բանակի բարոյալքումը, նպաստել բանակի համալըրմանը, ամրապնդմանը եւ արդիականացմանը։
4- Խստագոյնս դատապարտում
ենք տարիներ շարունակ գիտութեան
նկատմամբ Հանրապետութեան իշխանութիւնների կրաւորական վերաբերմունքը, որի արդիւնքում անհնարին դարձաւ երկրի պաշտպանական համակարգում ժամանակակից գիտատեխնիկական նւաճումների կիրառումը։
5- Անթոյլատրելի ենք համարում
հասարակութեան մէջ թշնամութեան,
վրէժխնդրութեան, անվստահութեան,

ատելութեան սերմանումը եւ կոչ ենք
անում վճռական ջանքեր գործադրել
համերաշխութեան եւ միասնութեան
մթնոլորտ ստեղծելու համար:
6- Ստեղծւած իրավիճակում
անարդիւնաւէտ ենք համարում ՀՀ
կառավարութեան հետագայ պաշտօնավարումը եւ պահանջում կառավարութեան հրաժարականը Հանրապետութեան վարչապետի գլխաւորութեամբ»։
Ըստ ստորագրութիւնների հերթականութեան`
1- Ռոբերտ Թաթոյեան,
աւագ գիտաշխատող, պ.գ.թ.
2- Միհրան Մինասեան,
բաժնի վարիչ
3- Սերինէ Մուրադեան,
ֆոնդապահ
4- Նարինէ Յակոբեան,
գիտաշխատող
5- Արփինէ Դուրինեան,
ֆոնդապահ
6- Արւիկ Սմբատեան, ֆոնդապահ
7- Յասմիկ Մայիլեան,
գրադարանի վարիչ
8- Սուսաննա Մովսիսեան,
բաժնի վարիչ
9- Յասմիկ Ղուբասարեան,
աւագ օպերատոր
10- Քրիստինէ Վարդանեան,
ձեւաւորող
11- Արեւիկ Աւետիսեան,
բաժնի վարիչ
12- Թամար Օհանեան, խմբագիր
13- Այիդա Խաչատրեան,
հաշւապահ
14- Քրիստինէ Նաջարեան,
բաժնի վարիչ
15- Սաթենիկ Ղարագիւլեան,
գլխաւոր հաշւապահ
16- Դիանա Ալեքսանեան,
գանձապահ-հաշւապահ
17- Քնարիկ Նաջարեան,
աւագ գործավար
18- Սուրէն Մանուկեան,
բաժնի վարիչ, պ.գ.թ.
19- Գոհար Խանումեան,
գլխաւոր ֆոնդապահ
20- Նարինէ Մարգարեան,
գիտքարտուղար, պ.գ.թ.
21- Լուսինէ Աբրահամեան,
թանգարանային հարցերով
փոխտնօրէն
22- Լուսինէ Թունեան,
էքսկուրսավար
23- Արփինէ Ալեքսանեան,
էքսկուրսավար
24- Նարեկ Պօղոսեան,
գիտաշխատող, պ.գ.թ.
25- Սեդա Պարսամեան,
բաժնի վարիչ
26- Էլինա Միրզոյեան,
գիտաշխատող, բ.գ.թ.

կանգնելու մեր պետականութիւնը եւ
մեր արժանապատւութիւնը: Պատմականօրէն ճիշտ կը լինէր, որ առաջին
քայլն արւէր մինչեւ 2021 թւականը, եւ
այդ դէպքում մենք տարին կը սկսէինք
դժվար վերելքի փուլից: Բայց, մի կողմ
թողնելով օրացոյցի պայմանական
թւերը, մենք դա պէտք է փորձենք անել
հնարաւորինս արագ: Մենք միասին

շատ դժւար մի խնդիր ունենք՝ ձեւակերպել Հայաստանի վերելքի բանաձեւը: Այս խնդրի շուրջ եթէ կարողանանք ձեւաւորել իսկական հարթակ,
իսկական էլիտա եւ իսկական իշխանութիւն, ապա վերջապէս կը մտնենք
21-րդ դար: Հայաստանը վերելքի տանող ազգային նախագիծը հայկական
աշխարհի նոր խնդիրն է»:
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Վեհափառը հանդիպել է արցախցիների հետ,
տեսակցել է վիրաւոր զինւորներին, այցելել
մարտական դիրքեր
«168.am» - Սուրբ Ծննդեան տօնին ընդառաջ,
դեկտեմբերի 31-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը կատարել է մի շարք
այցելութիւններ։ Վեհափառ Հայրապետը Կոտայքի
թեմի առաջնորդ Տ. Առաքել արք. Քարամեանի եւ
Տ. Մուշեղ եպս. Բաբայեանի ուղեկցութեամբ եղել է
Կոտայքի թեմի ծաղկաձորեան ճամբարում, ուր իր
զօրակցութիւնն ու օրհնութիւնն է բերել ճամբարում
ապաստան գտած, Հադրութից տեղահանւած 45 արցախցիներին։
Նորին Սրբութիւնը զրուցել է արցախցի ընտանիքների հետ՝ տեղեկանալով ապագայի վերաբերեալ նրանց ծրագրերին, ապա սուրբծննդեան նւէրներ բաշխել տարեցներին եւ երեխաներին։
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօնի առիթով Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր օրհնութիւնն ու
գնահատանքն է բերել նաեւ «Իզմիրլեան» բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող վիրաւոր զինւորականներին։ Կենտրոնի տնօրէն պրոֆեսոր Արմէն
Չարչեանի ուղեկցութեամբ Վեհափառ Հայրապետն
այցելել է բոլոր հիւանդասենեակները՝ իր աղօթքը
կատարելով Հայրենիքի պաշտպանութեան սրբազան առաքելութեան ընթացքում վիրաւորւած քաջորդիների համար եւ հետաքրքրւելով նրանց ապաքինման ընթացքով, առկայ կարիքներով։
Նոյն օրը Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ՀՀ ԶՈՒ
հոգեւոր առաջնորդ Տ. Վրթանէս եպս. Աբրահամեանի
ուղեկցութեամբ այցելել է Հայաստանի հարաւային
ուղղութեամբ տեղակայւած N զօրամասի մարտական դիրքեր։
Հայոց Հայրապետն իր օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքներն է բերել սահմանապահ զինւորա-

կաններին՝ մեծապէս արժեւորելով հայ զինւորի ու
հրամանատարի անձնւէր ու անմնացորդ ծառայութիւնը Հայրենիքին։ Ջերմ զրոյցի ընթացքում Վեհափառն ընդգծել է, որ Հայոց Բանակը եղել եւ մնում է
հիմնական երաշխաւորը անկախ պետականութեան
պահպանութեան եւ հայրենաբնակ մեր ժողովրդի
պաշտպանութեան։
Նորին Սրբութիւնը հաստատել է, որ արցախեան
պատերազմում հայրենեաց պաշտպանների դրսեւորած արի ոգին, նախանձախնդրութիւնը, անձնազոհ
եւ եղբայրասէր կերպարը միայն հպարտութեան
զգացումով են լցնում իր հոգին։ Վեհափառը նաեւ
աղօթքով յիշել է նրանց ծառայակից նահատակ
եղբայրներին եւ այլեւս պատմութեան մէջ արձանագրւած նրանց սխրանքները, որոնք ուժ պիտի տան
համայն մեր ժողովրդին կերտելու Հայրենիքի նոր
լուսաւոր օրը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, սրբապատկերներ
ընծայելով զինւորներին, անփորձանք եւ ապահով
ծառայութիւն է մաղթել բոլորին՝ նշելով, որ մեր զինականները մշտապէս Հայոց Հայրապետի եւ հայ
եկեղեցականների աղօթքներում են։

Սերժ Սարգսեանն այցելել է
«Եռաբլուր» պանթէոն
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.....
(Շար. 2-րդ էջից)

ունեցել յառնելու ամենածանր փորձութիւններից, անգամ հայրենազրկումի եւ ցեղասպանութեան արհաւիրքներից, եւ այսօր
էլ, հաւատում ենք, ներուժն ունի վերակազմակերպելու իր կեանքը, զօրացնելու
հայրենի պետութիւնը։ Հայրենաշինութեան
սրբազան առաքելութիւնը յաջողութեամբ
պիտի պսակւի միայն մեր ժողովրդի կարող ու առողջ բոլոր ուժերի համերաշխ
մասնակցութեամբ եւ միաբան ոգով։ «Միաբանութիւնը,- ինչպէս գրում է Մեծն Եղիշէ
վարդապետը,- բարի գործերի մայրն է, անմիաբանութիւնը` չար գործերի ծնողը»։
Սիրելիներ, Հայրապետիս յորդորն ու
պատգամն է՝ ստեղծւած լրջագոյն իրադրութեան առջեւ զօրանալ հաւատով եւ ամրապընդել վճռականութիւնը, որպէսզի ամենայն յանձնառութեամբ կառուցենք եւ սերունդներին աւանդենք հզօր, բարօր եւ
անվտանգ Հայրենիք։ Աստծոյ Խօսքին ու
քրիստոնէական արժէքներին հաւատարիմ՝
հոգ տանենք միմեանց եւ ջերմագին սիրով առ
բազմաչարչար մեր Հայրենիքը, մեր ջանքերն
ու ուժերը մէկտեղենք ի նպաստ ազգային ու
հայրենական մեր կեանքի նորոգութեան ու
պայծառութեան։ Մեր Հայրենիքը հզօրացնելու, մեր պետականութիւնը վտանգներից
զերծ պահելու, մեր սահմանները խաղաղ ու
ապահով դարձնելու եւ համայն մեր
ժողովրդի կեանքը շէնացնելու պատասխանատւութիւնն ամենքինս է: Այս գիտակցութեամբ Հայրենիքի նոր օրը խարսխենք
եղբայրսիրութեան, արդարութեան եւ օրինայարգութեան վրայ։
Նոր տարւայ սեմին միասնաբար հայցենք,
որ Տիրոջ Սուրբ Ծննդեան շնորհները «յերկիր
խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն» աւետիսով տարածւեն մեր Հայրենի եզերքներում:
Աղօթենք ու երախտագէտ սրտով յիշենք
մեր նահատակներին, շուտափոյթ վերադարձ մաղթենք գերեվարւածներին, ապաքինութիւն՝ վիրաւոր մեր զաւակներին եւ
խնդրենք Աստծոյ զօրակցութիւնն ու օրհնութիւնը նրանց, մեր հերոսների ընտանիքներին
եւ համայն մեր ժողովրդին: Աղօթենք հայրենեաց պաշտպանութեան դիրքերում գտնւող
մեր բանակի քաջարի զօրականների եւ բոլոր
նրանց համար, ովքեր տարեմուտը դիմաւորում են ծառայութեան մէջ: Աղօթքով յիշենք
եւ համավարակից մահացած մեր ժողովրդի
զաւակներին:
Ամենագութ Աստւած, բարերար Քո կամքով եւ ամենառատ ողորմութեամբ թող 2021
թւականը լինի խաղաղութեան, ազգաշէն ու
հայրենանպաստ իրագործումների տարի
եւ մխիթարութիւն բերի մեր սրտերին, զօրութիւն եւ յաղթութիւն՝ հայոց կեանքին:
Աստւած պահապան մեր Հայրենիքին եւ
ժողովրդին:
Բարի, օրհնեալ տարի։

«168.am» - ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգըսեանը դեկտ. 31-ին, ինչպէս ամէն տարեվերջին,
այցելել է «Եռաբլուր» զինւորական պանթէոն եւ յարգանքի տուրք մատուցել Հայրենիքի անկախութեան եւ հայ ժողովրդի պաշտպանութեան համար իրենց կեանքը զոհաբերած
բոլոր հերոս հայորդիների յիշատակին:
Սերժ Սարգսեանը ծաղկեպսակ է դրել զոհւած
ազատամարտիկների յիշատակը յաւերժացնող
յուշահամալիրին, ծաղիկներ խոնարհել՝ զօրավար
Անդրանիկ Օզանեանի, սպարապետ Վազգէն
Սարգսեանի շիրիմներին:
Երրորդ նախագահը այցելել է նաեւ Արցախեան վերջին պատերազմում իրենց կեանքը
զոհաբերած քաջորդիների շիրիմներին՝ սգացող
ծնողների, հարազատների հետ խնկարկել մերօրեայ հերոսների յիշատակը:
Նախագահ Սարգսեանը յարգանքի տուրք է
մատուցել Արցախեան ազատամարտում նահա-

Հայրենիքի տէրը....
(Շար. 2-րդ էջից)

տակւած իր մարտական ընկերների եւ ապրիլեան
քառօրեայ պատերազմում զոհւածների յիշատակին:
Սերժ Սարգսեանը Եռաբլուրի Սրբոց Վարդանանց Նահատակաց եկեղեցում մոմ է վառել եւ
աղօթել յանուն Հայրենիքի կեանքը զոհաբերած
մեր բոլոր նահատակների հոգիների հանգստութեան, Հայաստանի եւ Արցախի խաղաղութեան,
Հայրենիքի վաղւայ օրւայ հանդէպ հայ ժողովրդի
հաւատի եւ կամքի անսասանութեան համար:

Դադիվանքի վանահայր Տէր Յովհաննէս.

«Ես պիտի տօնեմ Նոր տարին իմ ժողովրդի հետ
ուրախութեամբ, սակայն իմ ժողովուրդը սգի մէջ է»
«168.am» - «Սիրելի հաւատաւոր քոյրեր եւ
եղբայրներ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ,
Իմ ամէն Նոր տարին սկսւել է եկեղեցուց,
սահմանից, զինւորների շնորհաւորանքից եւ
աւարտւել օրհնութեամբ: Ցաւօք այս տարի ամէն
ինչ այլ է. իմ Նոր տարւայ ուրախութիւնը յետաձգում եմ մինչեւ Արցախեան հարցի վերջնական լուծումը: Ես պիտի տօնեմ Նոր տարին
իմ ժողովրդի հետ ուրախութեամբ, սակայն իմ
ժողովուրդը սգի մէջ է. կորցրել է մեր քաջ հայորդիներին եւ Արցախի տարածքների զգալի մասը:
Աղօթենք Առ Աստւած, մեր հերոսների հոգիների եւ մեր մեղքերի թողութեան համար: Մենք

«Ես կողմնակից եմ.....
(Շար. 3-րդ էջից)

չի հասնում: Հիմա ես կարող եմ յայտարարել, որ
քանի որ ասել եմ՝ կառավարութիւնը հրաժարական
տայ, այս օրէնքները չեմ ստորագրի: Դա կոչւում է
նախագահի անգործութիւն: Մանաւանդ որ այն
դէպքում, երբ ես չեմ ստորագրում, երեք օրւայ ընթացքում ԱԺ նախագահը կը ստորագրի, եւ դա
օրէնք կը դառնայ: Սա կոչւում է էժանագին պոպուլիզմ: Նախագահն իր զգացմունքները պէտք
է տանը պահի, երբ գալիս է հիմնարկ, պէտք է
աշխատի տրամաբանութեամբ եւ սառը հաշւարկով: Մի բան, որից այս ինստիտուտն ու
նախագահը պէտք է անընդհատ խուսափեն, դա
պոպուլիզմն է: Նախագահը նոյնիսկ ճգնաժամի
ժամանակ պէտք է ստորագրի այն օրէնքները,
որոնք պետութեանը պէտք են եւ անհրաժեշտ՝
այսօրւայ մեր գործունէութեան համար: Ես պոպուլիստ չեմ լինելու»:
Նախագահի ասութեամբ՝ «մեզ անհրաժեշտ է
վերարժեւորել մեր անցած ճանապարհը, դրա
համար պէտք է աուդիտ բոլոր ոլորտներում՝ պետականաշինութիւնից մինչեւ բանակ, սպորտ,
մշակոյթ, եւ առաջին հերթին՝ կրթութիւն եւ գիտութիւն: Որովհետեւ 21-րդ դարում ե՛ւ գիւղա-

Նոր տարին թէկուզ մի փոքր ուշ, բայց յաղթանակով
պէտք է տօնենք:
Մերն է լինելու: Աստւած պահապան ձեզ իմ
ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ»:
Դադիվանքի վանահայր
Տ. Յովհաննէս
տընտեսութիւնը, ե՛ւ զբօսաշրջութիւնը, ե՛ւ էլեկտրոնային արդիւնաբերութիւնը, ամէն բան թւայնացւած
է լինելու, կախւած է լինելու, թէ որքան արդիւնաւէտ
ես կարողանում կառավարել:
Հայաստանը պէտք է դառնայ որակի երկիր, այն,
ինչ արտադրում ենք, պէտք է լինի ամենաբարձր
որակի, պէտք է լաւագոյնս օգտագործենք մեր
առաւելութիւնն ու ամենամեծ ռեսուրսը՝ մարդկային ներուժը»:
Ինչ վերաբերում է վաղւայ օրւան, նախագահը
մասնաւորապէս ընդգծել է. «21-րդ դարը նոր
տեխնոլոգիաների դար է, եւ մեզնից է կախւած,
թէ ինչպիսի պետութիւն ենք ուզելու ունենալ…
Մարդիկ այսօր սկսելու են ուզել ամենապարզ
բանը, հոգնելու են քաղաքական դեբատներից,
քաղաքական յայտարարութիւններից, «ֆէյսբուք»-ային
բամբասանքներից, ուզելու են ամենատարրական
բաները՝ հաց, տուն, կրթութիւն երեխաների համար
ու վստահութիւն, որ այդ երեխաներն ապագայ
ունեն: Իսկ դրա համար լուծումներ են պէտք:
Երկրում պէտք է կայունութիւն լինի: Ժամանակն
է եկել, որ մենք իրական արժէքներին հաւատանք
ու մտածենք դրա մասին: Եկէք ճշմարտութեան
աչքերին նայենք, ինչքան էլ հաճելի կամ տհաճ
լինի այդ ճշմարտութիւնը, բայց դա է ճանապարհը,
պէտք է նայենք ճշմարտութեան աչքերին, տեսնենք՝
որտեղ ենք, կանգնենք ոտքի եւ միասին առաջ
գնանք»:

հայրենիքով, իր վիրաւոր, բայց կանգուն Արցախով, իր հզօր Սփիւռքով «ո՛չ» է ասում
պարտւողականութեանն ու յուսահատութեանը։ Մենք յաղթանակի ժողովուրդ ենք.
մենք Քրիստոսի հաւատքով զօրացած,
խաչով յարութիւն կերտած ու կերտող ժողովուրդ ենք։
Հետեւաբար, սգի քողը թող վերանայ մեր
կեանքից եւ մեր նահատակների արիւնով
շաղախւած յոյսի ու սիրոյ ծիածանը թող
կամար կապի հայ կեանքի երկինքի վրայ։ Սգի
թափօրի փոխարէն մենք կոչւած ենք յաղթանակի երթ կազմակերպել եւ քայլել առաջ
կողք-կողքի, սիրտի-սրտի՝ Հայրենիքն իր
գերագոյն արժէքներով ու ձգտումներով
դաւանելով ամէն բանից վեր, մեր ազգի
անբեկանելի իրաւունքները նկատելով մեր
կեանքին առանցքն ու նպատակը։ Հայ ազգը
այլ ճանապարհ չունի։ Եկէք, սիրելի հայորդիներ, աղօթենք միասին, որ Աստծոյ
օրհնութեամբ բացւող Նոր տարին մեր
ազգի ու Հայրենիքի համար դառնայ երկնային բարիքներով լի օրհնաբեր տարի։
Թող Աստւած մեր բանակի նահատակ հերոսներին երկնային խաղաղութիւն պարգեւի,
վիրաւորներին եւ բոլոր հիւանդներին՝
շուտափոյթ ապաքինում, սգաւոր ընտանիքներին՝ մխիթարութիւն, Հայաստանին ու
Արցախին՝ անվտանգութիւն եւ մեր ազգի
բոլոր զաւակներին՝ առողջութիւն, յաջողութիւն ու երջանկութիւն։ Շնորհաւոր Ամանոր»,- ասել է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա Հայրապետ Վեհափառը։

«Մեր տօնն....
(Շար. 2-րդ էջից)

չենք կարող վերականգնել։ Փառք ու խոնարհում
նրանց, որ ընկան հայրենիքի, քոյրերի, եղբայրների,
զաւակների, ծնողների, ժողովրդի ապագայի համար։ Հէնց այդ ապագայի մասին մտածելով եւ յանուն մեր հերոսների յիշատակի՝ մենք կարող ենք
եւ պարտաւոր ենք կանխել ու վերականգնել մեր
կորուստները։ Նախեւառաջ վերականգնենք մեր
վստահութիւնը, մեր կորցրած յարգանքը, զուգահեռ վերականգնել մեր ուժը, վերականգնել մեր
արժանապատւութիւնը՝ քար առ քար, հեկտար
առ հեկտար, շէն առ շէն, աւան առ աւան վերականգնելով մեր կորցրած Հայրենիքը»,- նշում է
ՀՅԴ-ական գործիչը։
Իշխան Սաղաթէլեանն ասում է՝ մեր տօնն այժմ
սուգ է, այդպիսին կը մնայ այնքան ժամանակ, քանի
դեռ չվերագտնենք մեր արժանապատւութիւնը,
չկարողանանք մեր հողին կանգնել հպարտ ու
ամուր կեցւածքով, իրար նայել շիտակ ու ազնիւ
կեցւածքով, աշխարհի հետ խօսել մեր լեզւով՝ վստահ
ու պինդ շեշտադրումներով, առոգանութեամբ։
Նա վստահ է, որ մենք կարող ենք ու պարտաւոր ենք դա անել։
«2021 թւականը թող լինի մեր երազանքների
Հայրենիքը կառուցելու մեկնարկի տարին՝ ի փառս
նահատակւած մեր հերոսների եւ յանուն մեր
ապագայի»,- ասում է ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ,
«Հայրենիքի փրկութեան շարժման» համակարգող
Իշխան Սաղաթէլեանը։
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«Ես հաւատում....
(Շար. 1-ին էջից)

ողբերգութեան, բայց նաեւ հերոսութեան
տարի էր։ Ես խոնարհւում եմ Արցախի եւ
Հայաստանի համար մղւած մարտերում զոհւած մեր քաջերի յիշատակի առջեւ, ցաւակցում
նրանց հարազատներին, համբերութիւն, տոկունութիւն մաղթում բոլորիս։
Ցաւակցում եմ նաեւ կորոնավիրուսից
մահացած մօտ 3000 մեր քաղաքացիների ընտանիքներին:
2021 թւականին մենք հսկայական անելիքներ ունենք։ Պէտք է ապահովենք արժանապատիւ խաղաղութիւն, արդիականացնենք
Հայոց Բանակը, ձեռք մեկնենք արցախահայութեանը, տէր կանգնենք Հայաստանի սահմաններին, թոյլ չտանք սոցիալ-տնտեսական
կոլապս, ներդրումներ բերենք, նոր բովանդակութեամբ լցնենք ռազմավարական դաշնակից
Ռուսաստանի հետ յարաբերութիւնները, արժանավայել շփւենք աշխարհի հետ, վերացնենք
թոյնի ու ատելութեան ներքին մթնոլորտը։
Ամենակարեւորը՝ Հայաստանի քաղաքացիների, հայութեան մօտ մենք վերականգնելու
ենք հաւատը մեր երկրի ապագայի հանդէպ։
Այդ հաւատով միայն մենք կարող ենք յաղթահարել ներկայիս դժւարութիւնները։ Ես
տեսնում եմ, ես պատրաստ եմ ձեզ հետ
անցնել այն ճանապարհը, որով մենք տէր կը
կանգնենք մեր երկրին, մեր արժէքներին, մեր
արժանապատւութեանը։
Ես հաւատում եմ Հայաստանի ու Արցախի
վերականգնմանը, վերածննդին։
Սիրելի՛ ժողովուրդ, Հայաստանի, Արցախի,
Սփիւռքի հայրենակիցնե՛ր,
Մենք հազարամեակներից եկող ժողովուրդ ենք: Մենք ականատես ենք եղել եգիպտական բուրգերի կառուցմանը, Հին Հռոմի
անկմանը, քրիստոնէութեան տարածմանը,
խաչակիրների արշաւանքներին, համաշխարհային պատերազմներին: Մենք մասնակից
ենք եղել այդ բոլոր իրադարձութիւններին՝
մեծ ներդրում կատարելով այժմեան համաշխարհային քաղաքակրթութեան մէջ: Մեզ
վայել չէ այդ բարձունքից իջնել, թուլանալ,
սահմանափակել մեր երազանքները: Մենք
նորից ոտքի պէտք է կանգնենք եւ շարունակենք առաջ գնալ:
Թող նոր՝ 2021 թւականը առողջութիւն,
համերաշխութիւն եւ խաղաղութիւն բերի։
Թող լինի նոր յաղթանակների սկզբնաւորման
տարի:
Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ»,նշում է Վազգէն Մանուկեանը հայ ժողովրդին
ուղղւած ուղերձում:

Երկրի....
(Շար. 1-ին էջից)

եւ քաղաքական բազմաթիւ տագնապների եւ
անհրաժեշտ է, որ համատեղ համագործակցութեամբ վերջ դնել տագնապներին, միասնաբար պայքարել կորոնավիրուսի դէմ, որպէսզի
աշխարհում շարունակւի կեանքի բնական ընթացքը:
Պաշտպանութեան նախարարը իր շնորհաւորական պատգամի մէջ յոյս է յայտնել,
որ ինչքան շուտ վերանայ կորոնավիրուսը եւ
Աստւածային մարգարէների ուսուցումների
շնորհիւ հաստատւի արդարութիւն, խաղաղութիւն, բարեկամութիւն եւ բռնութիւնից ու
ահաբեկչութիւնից զերծ աշխարհ:
Հանր. նախագահի առաջին տեղակալ Էսհաղ Ջահանգիրին եւս մաղթել է, որ Նոր տարին աշխարհին պարգեւի խաղաղութիւն, առող-

ջութիւն եւ բարօր կեանք:
Կառավարութեան խօսնակ եւ հանր.
նախագահի սոցիալական կապերի հարցով
մասնաւոր տեղակալ՝ Ալի Ռաբիին «twitter»-ի
գրառմամբ հայերէնով շնորհաւորել է Նոր տարին
եւ մաղթել, որ 2021-ը աշխարհի բոլոր մարդկանց
համար լինի առողջութեան ու երջանկութեան
տարի:
Իրանի բանակի համադրութիւնների հարցով
տեղակալ ծովակալ Հաբիբօլլահ Սայարին Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Ամանորի
առիթով՝ Թ. Հ. Թ. առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանին յղած շնորհաւորական ուղերձով
կարեւորութեամբ է անդրադարձել Իրան-Իրաք
պարտադրեալ պատերազմի տարիներին կրօնական փոքրամասնութիւնների դրսեւորած անձնազոհութեանը եւ ցանկացել, որ 2021-ին համայն աշխարհում տիրի խաղաղութիւն ու
արդարութիւն:

