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Պատգամաւոր Արա
Շահվերդեանը հետամուտ է
Դուլաբի գերեզմանատան
խնդիրներին

(Տես 8-րդ էջում)

Լրատւական ցանց - Պաշտպանութեան նախարար, բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին յայտարարել
է, որ ԱՄՆ-ն ռազմավարական սխալ
է թոյլ տւել՝ սպանելով գեներալ-լէյտենանտ Ղասեմ Սոլէյմանիին, քանի
որ «այդ վրիպումը մեծացրել է տարածաշրջանում ամերիկեան ռազմական ներկայութեան գինը»,- փոխանցում է «Tasnim»-ը:
Սոլէյմանիի մահւան առաջին տարելիցի կապակցութեամբ իր ուղերձում Հաթամին նշել է, որ իրանցի
գեներալի սպանութիւնը դարձել է
ԱՄՆ կողմից ռազմավարական սխալ
եւ վրիպում, քանի որ ժողովրդական
հրամանատարի եւ նրա կողմնակիցների կորուստը չի ճնշել դիմադըրութեան ճակատը, հակառակը՝
միայն ամրապնդել է այն:
(Շար. 8-րդ էջում)

Բաղդադում
հազարաւոր մարդիկ
քայլերթի են դուրս եկել
գեներալ Սոլէյմանիի
մահւան տարելիցի
կապակցութեամբ

Զոհրաբեան.

«Փաշինեանից պահանջում եմ
հրապարակել Ադրբեջանի հետ ձեռք բերւած
պայմանաւորւածութիւնները»
«yerkir.am» - Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Արա
Զոհրաբեանը գրում է.

«news.am» - Գեներալ Ղասեմ
Սոլէյմանիի եւ Իրաքի ժողովրդական մոբիլիզացիոն ջոկատների
հրամանատար Աբու Մահդի ալ
Մուհանդիսի մահւան տարելիցի
կապակցութեամբ Բաղդադի օդանաւակայանի մերձակայքում են հաւաքւել հազարաւոր իրաքցիներ,յայտնում է «Tasnim»-ը:
Շաբաթ երեկոյեան հաւաքւածները միացել են Բաղդադի օդանաւակայան տանող խճուղով ընթացող երթին, որտեղ տեղի է
ունեցել երկու բարձրաստիճան զինւորականների սպանութիւնը:
Խճուղու երկու կողմերում տեղադրւած էին Սոլէյմանիի եւ ալ
Մուհանդիսի պատկերներով պաստառներ:
(Շար. 8-րդ էջում)

Թրամփը
յայտարարել է իր
կողմնակիցների
հանրահաւաքի
մասին
(Տես 7-րդ էջում)

Նանսի Փելոսին
վերընտրւել է
ԱՄՆ Կոնգրեսի
Ներկայացուցիչների
պալատի խօսնակի
պաշտօնում
(Տես 7-րդ էջում)

«ՀԱՐՑ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ
Որպէս Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանից պահանջում եմ
անյապաղ հրապարակել 2020 թ.
նոյեմբերի 9-ին ստորագրւած փաս-

Վարդան Ոսկանեան.

տաթղթում չնկարագրւած Ադրբեջանի
հետ ձեռք բերւած գրաւոր եւ բանաւոր
բոլոր պայմանաւորւածութիւնները:
Միաժամանակ պահանջում եմ տալ
հետեւեալ հարցերի պատասխանները՝
- Ալիեւի հետ Նիկոլ Փաշինեանն
անձա՞մբ է հաղորդակցւում, թէ՞՝ միջնորդաւորւած.
- Արդեօք Սիւնիքի մարզում տեղի
(Շար. 8-րդ էջում)

«Երբ ոչնչութիւնները շրջանառութեան մէջ էին
մտցնում «նոր Հայաստան» արգահատելի
ձեւակերպումը...»

«panorama.am» - Իրանագէտ Վարդան Ոսկանեանը գրում է.
«Երբ ոչնչութիւնները շրջանառութեան մէջ էին մտցնում «նոր Հայաստան» արգահատելի ձեւակերպումը, իսկ մթագնած բանականութեամբ ամբոխը էքստատիկ հաճոյքով մանտրայի նման կրկնում էր
այն՝ փորձելով լռեցնել ցանկացած
մէկին, որը կը վիճարկի այդ բնորո-

շումը կամ գոնէ կը փորձի հասկանալ
դրա սահմանումը, ոչ ոք չէր էլ պատկերացնում, որ հինաւուրց Հայաստանի Շուռնուխի գրադարանը «նոր
Հայաստանի» ամօթալի ժամանակներում կը դառնայ «Ենի (ադրբ.՝ «նոր»)
Ազարբայջանի» ոտքի կոխան, եւ որ
մեր ճանապարհներին «Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ» ցուցանակի
փոխարէն կը տեսնենք «Բարի գալուստ
Ադրբեջան»»:

Ադրբեջանցիները
տակնուվրայ են
արել Շուռնուխի
գրադարանը
«hayeli.am» - «Mediaport» տելեգրամեան ալիքը
գրում է.
«Ադրբեջանցիները տակնուվրայ են արել Սիւնիքի մարզի Շուռնուխ համայնքի գրադարանը»:
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Սորոս- թաւիշ,
Արցախ –Սիւնիք
եւ…
Դ. Մ.
1997-8-ին ՀՀ առաջին նախագահ
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը «Արցախի
գլխացաւանքից» ազատւելու համար
«ընդամէնը» մի ծաւալուն յօդւած գրեց՝
«Պատերազմ, թէ՞ խաղաղութիւն.
լրջանալու պահը», սեփական թէզի
հրապարակումով: Սակայն դա ինքնին բաւարար էր, որպէսզի իր իսկ
մերձաւոր ուժայինները, Վազգէն Սարգըսեանի գլխաւորութեամբ, համոզեն
իրեն, որ առանց այդ էլ խախուտ
իշխանութիւնից հեռանայ, տեղը զիջելով Արցախեան ազատագրական
պայքարում յաղթանակած նոր իշխանութիւններին…
….22 տարի անց, «թաւշեայ յեղափոխութեան» պատրանքով իշխանութեանը տիրացած փաշինեանի միեւնոյն՝ Արցախից ձերբազատւելու թէզը,
սակայն, իրականացաւ՝ ուղղակիօրէն
կապիտուլիացիոն (յանձնւողական)
ստորացուցիչ փաստաթղթի տակ նոյեմբեր 9-եան ստորագրութեամբ ու…
հրապարակմամբ:
Հարց. Ո՞ւր էին Արցախը փաստացի յանձնած վարչապետի մերձիշխանական ուժայինները, որոնք Լ.
Տ. Պետրոսեանի ժամանակաշրջանին
համահունչ, Փաշինեանին խաղից
դուրս կը հրաւիրէին:
Պատասխան. Չկային այդպիսիները, քանզի այդ կարգի դերակատար ուժայիններն ու գեներալսպայակազմերը «նախկին» լինելու
«մեղադրանքով» կամ պաշտօնազըրկւել, կամ էլ դատաքննութիւնների
էին ենթարկւել: Փաշինեանամերձ
գլխաւոր ուժայինը (Երկրապահների
նախագահ), սակայն, Սասուն Միքայէլեանն էր, որը դեռ 2018-ին «ապացուցել» էր իր երկրապահ լինելու
երդումը, հրապարակաւ ի լուր հայաշխարհի յայտարարելով՝ «թաւշեայ
յեղափոխութիւնը աւելին է, քան Արցախեան ազատագրական պայքարը…»:
Մնացեալը, սիրելի ընթերցող, 2.5
տարի շարունակ ծրագրւած, մշակւած ու հրամցւած սորոսական տեխնոլոգիաներն էին, որոնց «ֆէյսբուք»ով բանեցւում էին՝ «արդարացնելու»
թէ՛ Արցախեան նոր պատերազմի
բռնկումը, թէ՛ պարտութիւնը, եւ թէ՛
(որ ամենացաւալին է) դրա 75 տոկոսի
յանձնումը, հազարաւոր զոհերի անփոխարինելի կորստով:
Իսկ երբ այդ ամբողջը «արդարացւում է», ապա եւ իշխանութիւնից
ինքնակամ հրաժարւելն էլ բացառւում, կամ աւելի ճիշտ՝ երկարաձգւումյետաձգւում է:
Ցաւօք, այդ յետաձգման գինը՝
երիցս ծանրակշիռ ու բախտորոշ,
շարունակումէվճարելայսօրՍիւնիքը
(յար եւ նման արծւաբոյն Արցախի),
ամենօրեայ նոր տարածքների կորուստով, որի իրական վտանգին նոյնկերպ ենթակայ են Տաւուշեան, Արարատեան ու Գեղարքունեաց մարզերը…:
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Նրա նւիրական կերպարը յաւերժ
Արցախի
կը մնայ եղբայրական ժողովուրդների
Հանրապետութեան
պատմութեան մէջ
պաշտ. նախարար, պաշտ.
ՀՅԴ ՀԳՄ-ն ցաւակցագիր է յղել Ազիզ
բանակի հրամանատար,
Թամոյեանի մահւան կապակցութեամբ
զօրավար-տեղակալ
Միքայէլ Արզումանեանը

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինն իր ցաւակցութիւնն է յայտնում
Թամոյեանների ընտանիքին եւ Հայաստանի եզդիների համայնքին՝ հասարակական, քաղաքական գործիչ Ազիզ
Թամոյեանի մահւան կապակցութեամբ:
Ազիզ Թամոյեանը հաւասարապէս
իր մեծագոյն նւիրումն է բերել թէ՛ մեր
պետականութեան կայացմանը, թէ՛ եզդի
ժողովրդի բարեկեցութեանն ու բարգաւաճմանը:
ՀՀ եզդիների ազգային միութեան
նախագահը եղբայրական եզդի ժողովրդի հետ կիսել է հայ ժողովըրդի փորձութիւնները՝ իր մասնակցութիւնը բերելով Սպիտակի երկրա-

շարժի փրկարարական եւ վերականգնողական աշխատանքներին: Նրա
ղեկավարութեամբ եզդիների կամաւորական ջոկատը 1988-1994 թթ. մասնակցել է Արցախեան շարժմանը`
սխրանքի եւ անձնուրացութեան էջեր
արձանագրելով մեր համատեղ պատմութեան մէջ:
Անուրանալի է Ազիզ Թամոյեանի
կրթական-մշակութային գործունէութիւնը: Նրա հեղինակած դասագրքերով
եզդի երեխաների մի քանի սերունդ է
կրթութիւն ստացել:
Ազիզ Թամոյեանի բարի համբաւն
ու հասարակական-ազգային գործիչի
նւիրական կերպարը յաւերժ կը մնայ

հանդէս է եկել ուղերձով՝
տարեմուտի առթիւ

Ուղերձում ասւում է.
հայ եւ եզդի եղբայրական ժողովուրդների յիշողութեան եւ պատմութեան մէջ:
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն
մարմին
03.01.2020 թ.

Խոսրով Յարութիւնեան.

«Հայութիւնը մեր ժամանակի
Նժդեհի կարիքն ունի»
«aravot.am» - Քրիստոնեայ-դեմոկրատական միութեան նախագահ, Հայաստանի նախկին վարչապետ ու ԱԺ
նախկին նախագահ Խոսրով Յարութիւնեանի «ֆէյսբուք»-եան գրառումը:
Հայութիւնը մեր ժամանակի Նժդեհի
կարիքն ունի:
Նայէք քարտէզին եւ իսկոյն կը
հասկանաք, թէ Հայաստանի անվտանգութեան ինչպիսի սպառնալիքներ են
առաջանում Սիւնիքի մարզի Քարահունջ, Որոտան եւ Շուռնուխ գիւղերում,
վարչապետի խօսքով, տեղանշման արդիւնքում ադրբեջանական զինւած
ուժերի սահմանային կէտերի յայտնւելու
պարագայում:
Պէտք է կոյր լինել, որպէսզի չնկատել, որ դրանով ադրբեջանական ուժերի
անմիջական հսկողութեան տակ է
յայտնւում Գորիս -Կապան ստրատեգիական
կարեւորութեան
ճանապարհը: Յամենայնդէպս ադրբեջանցիները ստանում են այդ կոմունիկացիոն հանգոյցի բնականոն գործունէութեան վրայ ազդելու լուրջ հնարաւորութիւններ:
Այլ կերպ ասած, զիջելով ադրբեջանական կողմին նշւած համայնքներում ռազմական յենակէտեր հիմնելու
իրաւունքը, Հայաստանը ինքնակամ

սպառնալիքի տակ է դնում Կապան-Գորիս միակ վերգետեայ կոմունիկացիայի անվտանգութիւնը, դրանով իսկ նպաստելով Կապանի, հետեւաբար եւ Սիւնիքի մեկուսացմանը
Հայաստանից: Ընդորում ռուսական
կամ հայկական ուժերի ներկայութիւնը
գործնականում որեւէ չափով չի
նւազեցնում ադրբեջանցիների ռազմական ազդեցութիւնը այդ ճանապարհի
նշւած հատւածի նկատմամբ:
Միթէ այդ կերպ Հայաստանը նպաստաւոր աշխարհաքաղաքական նախադըրեալներ չի՞ ստեղծում Սիւնիքի
նւաճմամբ աշխարհագրօրէն անընդհատ թուրքական աշխարհ ձեւաւորելու պանթուրքական ծրագրերի իրականացման համար:
Միթէ Հայաստանի այսօրւայ իշխանութիւնների կողմից Ադրբեջանին սահմանային զիջումների այս քաղաքականութիւնը չի՞ յանգեցնի շօշափելի
ապագայում Հայաստանը Երեւանեան
գուբեռնիայի վերածելու, ուստի եւ
հայոց պետականութեանն ուղղւած նոր
եւ անշրջելի սպառնալիքների ձեւաւորմանը (եթէ այս պնդումը կարող է
այսօր չափազանցւած թւալ, այդուհանդերձ ռէալ քաղաքական հաշւարկներում նման զարգացումները չի կա-

րելի անտեսել):
Արդեօք օրւայ իշխանութեան այդ
առաքելութեամբ է պայմանաւորւա՞ծ,
այսքան հայհոյանքների արժանանալու
պարագայում անգամ, իշխանութիւնը
ամէն գնով պահելու Փաշինեանի վարքագիծը:
Եւ այս ամենի արդիւնքում հարիւր
տարի անց պատմութիւնը նորից մեզ
ձեռնոց է նետել, եւ մենք դարձեալ
կանգնած ենք թէ՛ Լեռնահայաստանը, եւ
թէ՛ ողջ Հայաստանը օտարի ոտնձգութիւններից պաշտպանելու պատմական անխուսափելիութեան առջեւ:
Կարծես թէ իրողութիւն է այն, որ
հայութիւնը մեր ժամանակի Նժդեհի
կարիքն ունի:

Նարեկ Մալեան.

«Դաւաճան վիժւածքների եւ նրանց
քարոզիչների նկատմամբ անողոքութիւնը
կը լինի առաջին կարեւոր գործը»
«panorama.am» - «ՎԵՏՕ» նախաձեռնութեան հիմնադիր Նարեկ Մալեանը
գրում է.
«Արտահերթ ընտրութիւնների օրակարգ շրջանառող դաւաճանների քաղաքական խումբը վախենում է ոտք
դնել Արցախ, Սիւնիք, անցեալ տարւանից թաքցնում է պատերազմի զոհերի թիւը, անհետ կորածների թիւը,
գերիների թիւը, վիրաւորների թիւը:
Գերիների վերադարձը տապալւած
է, որովհետեւ թշնամին յայտարարեց,
որ չի վերադարձնելու նոյեմբերի 9-ից
յետոյ գերի ընկած հայերին, իսկ մենք
մինչեւ հիմա որեւէ տեղեկութիւն չունենք, ոչ միայն, թէ ով, երբ է գերի ընկել,
այլ գոնէ ընդհանուր քանի գերի կայ
հիմա Ադրբեջանում:
Այն, որ դաւաճան թալանչիների

օրերը հաշւած են, դրանում որեւէ
կասկած չկայ, այն, որ դաւաճան թալանչիների քաղաքական օրակարգը
սպասարկող տզրուկների ապագան
մշուշոտ է, դրանում եւս որեւէ կասկած
չկայ: Աներկբայ է, որ դաւաճանների
մնալու ամէն օրը նոր աղէտների է
յանգեցնում, այնպէս, որ նստել, սպասել
ու ճառելը համարել եւ համարում
եմ ինչ-որ առումով յանցակցութիւն
դաւաճաններին:
Այս օրերին ես իրականցնում եմ
հանդիպում կոնսուլտացիաներ տարբեր քաղաքական եւ հասարակական
ուժերի ու անհատների հետ: Փորձում
եմ ընդհանուր գործողութիւնների օրակարգի շուրջ եզրեր գտնել:
Բանտարկութիւնից ոչ միայն չեմ
վախենում, այլ բանտարկութիւնը հա-

ճոյքով կընդունեմ որպէս պայքարի
բնական փուլ:
Դաւաճան վիժւածքների եւ նրանց
քարոզիչ-սպասարկուների նկատմամբ
անողոքութիւնը կը լինի այն առաջին
կարեւոր գործը, որի վրայ կը վերակառուցենք մեր պետականութիւնը:
Ներողամտութիւն չի լինելու... տոլերանտները թող գնան Սորոսից փող
կպցնեն»:

«Նիկոլը պարզ ասաց՝ բանաւոր
պայմանաւորւել է, տալիս է, ինչ ուզում են»
«դարձաւ» ադրբեջանական տարածք։ Նիկոլը պարզ ասեց, բանաւոր
պայմանաւորւել ա, տալիս ա, ինչ
ուզում են:

Աւարտւում է հերթական տարին:
Մեր ժողովուրդը շրջում է իր պատմութեան բարդագոյն էջերից մէկը:
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը
խոր վէրքեր է թողել իւրաքանչիւրիս հոգում: Թշնամու նախայարձակումը կասեցնելիս նահատակւել են մեր ժողովրդի հազարաւոր զաւակներ՝ իրենց զոհաբերութեամբ խափանելով Արցախն
ամբողջովին հայաթափելու հրէշաւոր ծրագիրը: Այս պատերազմի
ընթացքում հայ մարտիկը կռուել
է Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ միջազգային ահաբեկչութեան միացեալ ուժերի դէմ:
Այո՛, պատերազմը չի աւարտւել
այնպէս, ինչպէս մենք կը ցանկանայինք, սակայն հայ զինւորը,
ծանրագոյն մարտերի ընթացքում
զոհաբերելով իր կեանքը, կորցնելով
իր առողջութիւնը, ստիպւած լինելով թողնել Հայրենիքի մի մասը,
չի կորցրել իր պատիւը: Թշնամական դաշինքի բացարձակ գերակայութեան պայմաններում հայ
մարտիկների կատարածը, որը կա-

Արցախը վիրաւոր է, սակայն
Արցախը կա՛յ եւ Արցախը լինելու՛ է: Փառք Հայրենիքի պաշտպանութեան ժամանակ բոլոր նահատակւածներին: Նրանք յաւերժ
ապրելու են մեր ժողովրդի հաւաքական յիշողութեան մէջ: Կորստի
վիշտը բոլորինս է, բոլորինս է նաեւ
մեր գործը շարունակելու պարտքը:
Իւրաքանչիւր Ամանոր անցնող
տարին գնահատելու, իմաստաւորելու եւ Նոր տարւայ նպատակները
սահմանելու առիթ է: Այո՛, այսօր
ունենք այն, ինչ ունենք, սակայն
դա չպէտք է դառնայ յուսալքւելու
պատճառ:
2021 թւականը թո՛ղ լինի մեկնարկային կէտ, որից պէտք է
շարժւենք առաջ՝ լի վճռականութեամբ ու հաւատով, պատրաստ
միասնաբար իրականութիւն դարձնել այն նպատակները, որոնց համար իրենց կեանքը զոհաբերել են
մեր քոյրերն ու եղբայրները:
Մեր խոնարհումը նահատակւած
հայրենակիցների ընտանիքներին,
փառք հայ ժողովրդին, փառք հայ
մարտիկին:

Ադրբեջանում գերութեան
մէջ գտնւող հայ
զինծառայողները պէտք
է ազատ արձակւեն եւ
վերադարձւեն Հայաստան.
դա պէտք է արւի
անյապաղ ու առանց որեւէ
նախապայմանի
ՀՀ ՄԻՊ-ը՝ «ՌԻԱ Նովոստի»-ին
տւած հարցազրոյցում

Անժելլա Էլիբեգովա.

«yerkir.am» - Ադրբեջանագէտ Անժելլա Էլիբեգովան գրում է.
Երեւի իմաստ էլ չկայ պահանջել
այն քարտէզը, ըստ որի Շուռնուխը

«Սիրելի հայրենակիցներ, յարգելի զինակիցներ,

րելի է բնութագրել միայն անօրինակ
տոկունութիւն բառերով, հնարաւոր է
դարձրել մի իրողութիւն, ինչի հետ
հաշւի է նստում ամբողջ աշխարհը:

«168.am» - Հայաստանի մարդու
իրաւունքների պաշտպան Արման
Թաթոյեանը «ՌԻԱ Նովստի»-ի հետ
հարցազրոյցում հաստատել է, որ
Ադրբեջանում գերութեան մէջ
գտնւող հայ զինծառայողները պէտք է
ազատ արձակւեն եւ վերադարձւեն
Հայաստան: Դա պէտք է արւի
անյապաղ ու առանց որեւէ նախապայմանի. նրանք կարգավիճակով ռազմագերիներ են: Այս մասին
յայտնում են ՄԻՊ գրասենեակից։
Սրանք են յետպատերազմական մարդասիրական գործընթացի
եւ մարդու իրաւունքների պաշտպանութեան միջազգային պահանջները:
Այս հարցով Հայաստանի մարդու

իրաւունքների պաշտպանը յայտարարութիւն էր արել այն բանից
յետոյ, երբ 2020 թւականի դեկտեմբերի 31-ին Ադրբեջանի նախագահը, խօսելով այդ երկրում
գերութեան մէջ գտնւող հայ զինծառայողների մասին, յայտարարել
էր, թէ նրանք ռազմագերիներ չեն:
Յայտարարւել էր նաեւ, թէ նրանք
ձերբակալւած են ու նրանց որակել
էր` որպէս ահաբեկիչներ:
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«Ղազանչեցոցում աղբ եւ
դատարկութիւն է»,
հայկական կողմի
պարտութեան պատճառները
Միջազգային մամուլը`
Արցախի մասին

«hayeli.am» - Ղարաբաղեան պատերազմից յետոյ Մեծ Բրիտանիան
որոշել է անօդաչու թռչող սարքեր
ձեռք բերել:
Միջազգային մամուլը շարունակում է մեծ ուշադրութեամբ հետեւել
Արցախի շուրջ իրադրութեանը,
վերլուծել յետպատերազմեան իրավիճակը, երկրների շահերը:

Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանութեան նախարարութեան ներկայացուցիչները կարծում են, որ Ադրբեջանի կողմից շատ աւելի էժան
թուրքական անօդաչու թռչող սարքերի օգտագործումը Ղարաբաղեան
պատերազմում վճռորոշ դեր է
խաղացել հայկական զօրքի ջախջախման գործում եւ այժմ Լոնդոնը
եւս ցանկանում է անօդաչու թռչող
սարքեր ձեռք բերել հնգամեայ պաշտպանական պլանի շրջանակներում,
այս մասին ըստ «Ազատութեան»,գրում է բրիտանական «The Guardian»
պարբերականը։ «Ակնկալւում է,
որ Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանութեան
նախարարութիւնը
կը սկսի անօդաչու թռչող սարքերի
գնման նոր ծրագրի իրագործումը։
Հարցը օրակարգում է յայտնւել ոչ
միանշանակ արձագանգ յարուցած՝
Ադրբեջանի կողմից այդ տեխնիկայի
կիրառումից յետոյ»,- գրում է հեղինակաւոր պարբերականը՝ յիշեցնելով երկրի ռազմական գերատեսչութեան ղեկավարի այս ամիս
արած յայտարարութիւնը, ըստ որի՝
թուրքական անօդաչու թռչող սարքերը օրինակ են, թէ ինչպէս են
մի շարք երկրներ այժմ «նախաձեռնութիւն դրսեւորում եւ գլխաւորում»։
Նախարար Բէն Վոլէնը յաւելել է
նաեւ, որ «անօդաչու թռչող սարքերի օգնութեամբ ոչնչացւել են
հարիւրաւոր զրահամեքենաներ եւ
նոյնիսկ հակաօդային պաշտպանութեան համակարգեր», մինչդեռ,
ինչպէս նշում է «The Guardian»-ը,
տեսանիւթեր կան, որոնք վկայում
են, որ անօդաչուների հարւածների
հետեւանքով Լեռնային Ղարաբաղի
պատերազմում մեծ թւով մարդիկ
են զոհւել։
Թերթի հետ զրոյցում բրիտանացի
փորձագէտ Քրիս Քոուլսը կարծիք է
յայտնել, թէ անօդաչուներ գնելու
Մեծ Բրիտանիայի պլանները օրինականացնելու են այդ տեխնիկան,
որը կարող է նպաստել վիճելի
տարածքներում հակամարտութիւնների հրահրմանը։ «Հասարակական
կազմակերպութիւնները
որոշ ժամանակ է արդէն նախազգուշացնում են՝ քանի որ անօդաչուների կիրառումը թոյլ է տալիս կրճատել պատերազմի վարման
ծախսերը, դրանք, ամենայն հաւա-

նականութեան՝ կը նպաստեն նմանօրինակ կատաղի, արիւնալի հակամարտութիւնների հրահրմանը հարեւան պետութիւնների միջեւ»,նշել է բրիտանացի փորձագէտը։
Հակամարտութիւնը չի լուծւել.
ՌԴ-ում Ֆրանսիայի
նախկին դեսպան
«Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
միջեւ համաձայնագիրը, անխօս՝
Վլադիմիր Պուտինի համար յաջողութիւն է, սակայն դրա իրականացումը խնդիրներ կը յարուցի։ Յաղթանակը Բաքւին դրդելու է հեռաւորութիւն պահել Մոսկւայի հետ եւ
շարունակել մերձեցումը Թուրքիայի եւ Եւրոմիութեան հետ»,կարծում է Ռուսաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ժան
Մորիս -Ռիպերը։
Ֆրանսիական «L’express» պարբերականում հրապարակւած յօդւածում դիւանագէտը գրում է, որ
հակամարտութիւնն, ըստ էութեան,
չի լուծւել՝ թէ՛ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ սահմանները, թէ՛
փախստականների
վերադարձը
կամ Անկարայի դերը տարածաշըրջանի ապագայում։ «Մոսկւայի
կողմից իր ուղղափառ դաշնակցին
մերժելը, որն, ի դէպ, ի տարբերութիւն Վրաստանի հրաժարւել է
ՆԱՏՕ-ի եւ Եւրոմիութեան հետ
մերձեցումից, Արեւելեան Եւրոպայում եւ Միջին Ասիայում բացասական ազդանշան է ռուսական համայնքների համար. արդեօք Վլադիմիր Պուտինը կը պաշտպանի
իրենց, ինչպէս խոստացել էր՝ ինչ
էլ պատահի»,- գրում է ֆրանսիացի
դիւանագէտը։
Ղազանչեցոցում աղբ եւ
դատարկութիւն է. «Le Monde»
Ֆրանսիական «Le Monde» պարբերականը առաջին արտասահմանեան լրատւամիջոցն է, որի
թղթակիցը այցելում է Շուշի՝ քաղաքը Ադրբեջանին յանձնւելուց
յետոյ։ Լրագրողը զրուցել է Շուշիում ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտօնեաների եւ զինւորականների հետ։ «Ռուսները բարդացնում են մեր կեանքը։ Մենք նրանցից կախւած ենք Շուշիի մատակարարումների հարցում»,- թերթի
հետ զրոյցում դժգոհել է քաղաքի
զօրքի ղեկավար Մամեդովը եւ
յաւելել՝ բայց դա ժամանակաւոր է։

Յօդւածագիրը նշում է, որ Շուշիի
մատակարարումների համար ադրբեջանական տրանսպորտային միջոցները 42 կիլոմետր ճանապարհ են
անցնում հայկական գիւղերով՝ մէկ
ռուսաստանեան մեքենայի ուղեկցութեամբ։ Ընդորում՝ նրանց հետ
պէտք է պայմանաւորւել ժամերի
շուրջ եւ հնարաւոր է օրերով ընդ-

հանրապէս չերեւան։ Լրագրողը
պատմում է, որ ներկայում Շուշիում կեանքը հեշտ չէ չկայ էլեկտրամատակարարում, զինւորականները տաքանում են փայտէ
վառարաններով։ Սպայական ճաշարանը տեղակայւած է քաղաքային բարձունքներից մէկի վրայ
գտնւող առանձնատան մէջ, որի
դռներից մնացել է միայն մէկը՝
որտեղ վառարանն է տեղադրւած։
«Le Monde»-ի թղթակիցը այցելել է
Ղազանչեցոց եկեղեցի. «Ներսում
աղբ եւ դատարկութիւն է, ադրբեջանցի զինւորականների կողմից
արւած գրաֆիտիի ներկը դեռ թարմ
է»...
«Коммерсантъ»-ը՝ ԼՂ-ում
հայկական կողմի պարտութեան
պատճառների մասին
Ռուսական «Կոմերսանտ» պարբերականը ծաւալուն յօդւած է
հրապարակել վերջին Արցախեան
հակամարտութեան մասին՝ նկատելով, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ երկրորդ պատերազմը
փոխել է ստատուս-քւօն Անդրկովկասում: «Tert.am»-ը մասնակի կրճատումներով ներկայացրել է հեղինակ
Սերգէյ Ստրոկանի անդրադարձը:

Այսպէս, ինչու ԽՍՀՄ փլուզումից
յետոյ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
միջեւ երկրորդ պատերազմն, ի
տարբերութիւն 90-ականների սկզբի
առաջին պատերազմի, աւարտւեց
Ադրբեջանի յաղթանակով...
Հեղինակը յօդւածում անդրադարձ է կատարում 2020 թ. յուլիսի
12-ին՝ տաւուշեան դէպքերին, որոնք
իրականում «մօտալուտ փոթորկի
մասին նախազգուշացում» էին,
սակայն դրան սկզբում մեծ ուշադըրութիւն չտրւեց:
Մեջբերելով որոշ քաղաքագէտների ու փորձագէտների խօսքերը,
որոնց համաձայն տեղի ունեցածն
ուղղակի արտակարգ իրավիճակ
էր, յօդւածագիրը նշում է, որ
միայն քչերն էին այդ ժամանակ
ուշադրութիւն դարձնում յուլիսի
15-ի գիշերը Բաքւում անցկացւած
լայնածաւալ հանրահաւաքին, որի
մասնակիցները պահանջում էին
«ազատագրական պատերազմ սկսել
Ղարաբաղի համար», որին ի պատասխան Ալիեւն ասել էր, որ ինքը
«ոչ մէկին խորհուրդ չի տալիս
իրադարձութիւններից առաջ անցնել՝ չնայած որ փողոց դուրս եկողները կարող են առաջնորդւել բարի
նպատակներով»:
Ըստ հեղինակի՝ Ադրբեջանի
հասարակական
տրամադրութիւնը, որի ցուցիչն էր Բաքւի
հանրահաւաքը, աւելի ու աւելի

արմատականացաւ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի հովանու ներքոյ բանակցային գործընթացի փակուղու եւ
դիւանագիտական լուծման հանդէպ
հաւատը կորցնելու պատճառով:
«Բացի այդ, ի տարբերութիւն իր
նախորդների՝ նախագահներ Ռոբերտ
Քոչարեանի եւ Սերժ Սարգսեանի,
Նիկոլ Փաշինեանը սադրիչ յայտարարութիւններով հրահրեց Ադրբեջանին եւ ցուցադրաբար պահանջեց, որ համաշխարհային հանրութիւնը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախութիւնը, որը լուրջ
«գրգռող գործօն» դարձաւ Բաքւի
համար»:
Միեւնոյն ժամանակ, հեղինակի
համոզմամբ, սեպտեմբերի 27-ի պատերազմում ադրբեջանական կողմի
յաղթանակը մի քանի որոշիչ գործօններով էր պայմանաւորւած:
Ստրոկանն առաջին հերթին հարկ
է համարում նշել Ադրբեջանի՝
սպառազինութեան
հարցում,
երկնքում լիակատար գերակայութիւնը, որը ձեռք էր բերւել Իսրայէլից եւ Թուրքիայից գնւած անօդաչու թռչող սարքերի հաշւին:
Այստեղ Հայաստանն ակնյայտօրէն
«յետ էր ընկել»՝ իր տրամադրութեան տակ ունենալով միայն «կամիկաձէ» ԱԹՍ-ներ: Բաքւի յաղթանակն ապահովող մէկ այլ գործօն էր Թուրքիայի ռազմական
խորհրդատուների
մասնակցութիւնը, այդ թւում՝ օդաչուների եւ
հրետանաւորների, ինչպէս նաեւ
Մերձաւոր Արեւելքից բերւած վարձկանների: Ի դէպ, վերջինների մասով
Ադրբեջանը մինչ օրս էլ հերքում է
շրջանառւող տեղեկութիւնները:
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի
պարտութեանը, ապա հեղինակն
ի թիւս փորձագէտների կարծիքների, նշում է Նիկոլ Փաշինեանի
անհեռատես քաղաքականութիւնը,
ռազմական կառավարման ասպա-

րէզում ՀՀ իշխանութիւնների էական
սխալները, ինչպէս նաեւ երկրի
ռազմական հրամանատարութեան
ռազմավարական եւ մարտավարական սխալները: Ինչ վերաբերում է ԼՂ կարգավիճակին, ապա
այս դէպքում յօդւածի հեղինակը
նկատում է, որ Ադրբեջանի յաղթանակը կտրուկ արժեզրկել է Նիկոլ Փաշինեանի կոչերն այդ մասին:
Բացի այդ՝ կնքւած եռակողմ յայտարարութեան տեքստում խօսք
անգամ չկայ կարգավիճակի հարցի
մասին:
Հեղինակը յիշեցնում է կարգավիճակի թեմային անդրադարձը
Պուտինի մամուլի քարտուղար
Դմիտրի Պեսկովի մակարդակով,
երբ նա շեշտեց, որ փաստաթղթում
խօսք չկայ ԼՂ կարգավիճակի մասին ու մանրամասնել՝ փաստաթուղթը ստորագրելիս կողմերն
առաջնորդւել են միջազգային իրաւունքի բոլոր համապատասխան
հիմնական ակտերով, առաջին
հերթին ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան
խորհրդի համապատասխան բանաձեւերով եւ այլ փաստաթղթերով:
Ամփոփելով յօդւածը՝ հեղինակը
նշում է, որ դեռեւս պարզ չէ, թէ
ստեղծւած իրավիճակում հայկական կողմից ով պէտք է եզրակացութիւններ անի. «Երկրի քաղաքացիների զգալի մասը Փաշինեանին մեղաւոր է համարում պատերազմում խայտառակ պարտութեան համար, ընդդիմութիւնը պահանջում է նրա հրաժարականը:
Եւ նոյնիսկ, եթէ բողոքի շարժման
ներկայիս ալիքը չհեռացնի նրան
եւ նրա կառավարութեանը, ապա
յաջորդ, հերթական կամ արտահերթ ընտրութիւններում Նիկոլ Փաշինեանի յաղթանակի հեռանկարները բաւականին մշուշոտ են
թւում»:
Մետաքսիա Շալունց
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Գոհաբանական աղօթք՝
2021 թւականի
Ամանորի առթիւ՝
Նոր Ջուղայում

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 3 (23742)
2021 թւականի Ամանորի առթիւ,
յունւարի 1-ի առաջին պահերին՝ ժամը 00:30-ին, Ս. Ամենափրկիչ վանքի Ս. Յովսէփ Արիմաթացի եկեղեցում, դռնփակ Գոհաբանական աղօթք
մատուցւեց՝ Սպահանի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Սիփան եպս. Քէչէճեանի նախագահութեամբ եւ թեմի եկեղեցական դասի մասնակցութեամբ:
Արարողութեան աւարտին առաջնորդ Սրբազան Հայրը նշելով, որ 2020
թւականը ծանր տարի էր յատկապէս
հայ ժողովրդի համար, մաղթեց՝ 2021-ն
իր հետ բերի ամենալաւն ու բարին,
եւ համաճարակը այս Նոր տարւան
վերանայ աշխարհի երեսից։
Նա յատկապէս անդրադառնալով
անցնող տարւայ ընթացքում հայ ժողովրդի մարդկային եւ հողային տարածքների կորուստներին, իր բարեմաղթանքների շարանում, մխիթարութիւն ցանկացաւ զոհւած զինւորների ու կամաւորների հարազատներին, շուտափոյթ ապաքինում՝ վիրաւորներին ու հաշմանդամներին,
իսկ տուն վերադարձ անյայտ կորածներին։ Նա փափագեց նաեւ, որ խաղաղութիւն տիրի հայրենական բոլոր
սահմաններում։

Թղթակից (Նոր Ջուղա)

Գորիսի իմ տան ու Շուռնուխում
պոստ դրած թուրքի միջեւ
17 կմ. է... երեկոյեան ես ամուր
կողպում եմ տանս դուռը, որ
նախկինում երբեք չենք կողպել
«7 or.am» - Ամուսնուս պապին ու
քեռուն 92-ին Որոտանի ճանապարհից
թուրքերը առեւանգել ու սպանել են...
Սկեսուրիս աչքերը 28 տարի անց դեռ
թաց են... Ամուսնուս փոքր քեռուն երկու
օր առաջ նոյն Որոտանի ճանապարհին
թուրքերը պիկապով հետապնդել են...
մի րոպէով մեքենան կանգնեցրել էր,
փորձել հեռախօսով նկարել, թէ ինչպէս
է թշնամին վրան խփում իր սիրած աղբիւրի մօտ... ամառները ինչ քէֆեր են
էդտեղ արել ...
Գորիսի իմ տան ու Շուռնուխում
պոստ դրած թուրքի միջեւ 17 կմ. է...
երեկոյեան ես ամուր կողպում եմ տանս
դուռը, որ նախկինում երբեք չենք կողպել ու ... ամբողջ գիշեր աչք չեմ կըպցնում... թուրքը, որ ուզի, հաշւած րոպէներում զինւած կը ներխուժի մեր տան
պատուհանից... իսկ մենք տանը զէնք
չունենք... ես նայում եմ անկողնում խա-

ղաղ քնած իմ երեք երեխաներին ու
անզօրութիւնից շուրթերս եմ կրծոտում...
յետոյ մտքով տեղափոխւում եմ Շուռնուխում, Որոտանում, Խնձորեսկում բնակւողների տներ, տեսնում նրանց փոքրիկներին ու... կուչ գալիս, փոքրանում...
Այո, ընկերներ, ձեզ համար սկսւեց
2021-ը, իսկ Գորիսի համար՝ 1992-ը...
ՇԱՀԱՆԷ ՄԵԺԼՈՒՄԵԱՆԻ
«ֆէյսբուք»-եան էջից

Մհեր Մկրտչեանի արխիւը
յանձնւել է Ե. Չարենցի անւան
գրականութեան եւ արւեստի
թանգարանին

Վահրամ Միրաքեան.

«Էս մարդիկ էլ չկան,
բայց բարեբախտաբար կան
իրենց գրքերը, ֆիլմերը,
նիւթերը, որոնք մենք պէտք է
շարունակենք ուսումնասիրել»
«aravot.am» - «Մանթաշով» գործարարների միութեան նախագահ
Վահրամ Միրաքեանի «ֆէյսբուք»-եան գրառումը.

20 թւականը ծանր էր նաեւ ազգային ճակատի ինտելիգենցիայի
կորուստի տեսանկիւնից:
Տարին սկսւեց Սամուէլ Կարապետեանի մահով: Սամուէլն էն
մարդն էր, որ մեր պատմութիւնը
փաստաւորւած բերում էր մեր օրակարգ: Նա մեր ուժեղ անցեալի փաստագրութեամբ էր զբաղւում, անցեալ,
որն արդէն չկայ, բայց Սամուէլը
վերադարձնում էր այն՝ գոնէ յիշողութիւնների մակարդակով:
Որ յուշարձանագէտ էր, որ մի
ամբողջ ինստիտուտի գործ էր

անում, որ անգիր գիտէր ողջ
պատմական Հայաստանի քարն ու
թուփը՝ դրա մասին չեմ ասում:
Սամուէլին ճանաչել եմ 20012002 թւականներից սկսած: Վահէ
Սարգսեանի հետ միշտ տպաւորւած
էինք դուրս գալիս իր հետ հանդիպումներից: Յետոյ սկսեցինք իր
մասնակցութեամբ կոնֆերանսներ,
գիտաժողովներ, ցուցահանդէսներ
կազմակերպել: Էդպէս անցան մեր
ուսանողական տարիները:
Կարէն Վարդանեանն էն մարդն
է, ով գաղափարախօսութիւն տւեց

ՀՀ ՏՏ ոլորտին: Գաղափարախօսութիւն, որը գալիս էր 90-ականների անկախութեան ու ազատութեան պայքարից: Կարէն Վարդանեանի հետ աւելի ուշ եմ ծանօթացել, բայց միշտ լսել ու կարդացել եմ իր նիւթերը: Նաեւ Կարէն Վարդանեանի խորհուրդներով
ու ոգեւորումով ստեղծեցինք Mantashov Entrepreneurs Union-ը:
Արտակ Մովսիսեանի հետ քիչ
եմ շփւել, բայց կարդացել եմ իր
գրքերը՝ Հայոց պատմութեան, թագուհիների ու գրերի մասին: Ար-

«168.am» - Ե. Չարենցի անւան գրականութեան եւ արւեստի թանգարանն
աշխատանքային տարին ամփոփել է
կարեւոր համալրումով:
Մեծանուն դերասան, ԽՍՀՄ եւ
ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Մհեր
Մկրտչեանի այրին՝ Թամար Յովհաննիսեանը, թանգարանին է յանձնել Մհեր
Մկրտչեանին առնչւող փաստաթղթերի
եւ թանգարանային առարկաների իր
հաւաքածուն:
Մ. Մկրտչեանի յիշատակի օրը՝ դեկտեմբերի 29-ին, թանգարանում բացւել
է ցուցադրութիւն, եւ տեղի է ունեցել հա-

ւաքածուի պաշտօնական ընդունման
արարողութիւնը: Աւելի քան 800 միաւոր
ընդգրկող հաւաքածուն ներառում է նամակներ, անձնական իրեր, Մհեր Մկըրտչեանի ստեղծած Արտիստական թատրոնին առնչւող նիւթեր, լուսանկարներ,
թանգարանային այլ առարկաներ: Հաւաքածուն իր տեղն է գտել թանգարանի
թատերարւեստի ֆոնդում՝ Պետրոս Ադամեանի, Յովհաննէս Աբէլեանի, Վահրամ
Փափազեանի եւ հայ թատերարւեստի այլ
խոշոր գործիչների արխիւների կողքին:
Հաւաքածուի ցուցադրութիւնը կը
գործի մինչեւ 2021 թւականի մարտը:

տակ Մովսիսեանն էն քիչ պատմաբաններից է, ում վերհանած
պատմութիւնը
հպարտութեան
զգացում էր տալիս մեզ՝ էթնիկ
ծագման տեսանկիւնից: Դա էլ
շատերին դուր չէր գալիս:
Էս մարդիկ էլ չկան, բայց բարեբախտաբար կան իրենց գրքերը,
ֆիլմերը, նիւթերը, որոնք մենք պէտք
է շարունակենք ուսումնասիրել:
Կարէն Վարդանեանն ասում էր,
որ երկիր պահելու համար մեզ
միութիւններ են պէտք՝ պատմաբանների միութիւն, յուշարձանագէտների միութիւն, ազգագրագէտների,
գործարարների միութիւն եւ այլն:
Իրական միութիւն, ոչ թէ թղթի վրայ,
ձեւական: Որ ինստիտուցիոնալ գործ
արւի: Ինքը ՏՏ միութիւնն էր ստեղծել,
որով ահռելի գործ արեց, իր օրինակով ցուցադրելով միութեան դերն ու
նշանակութիւնը երկրի կայացման
հարցում:
Սիրելի պատմաբաններ, սիրելի
յուշարձանագէտներ, սիրելի ազգագըրագէտներ… ստեղծէք ձեր միութիւնները, միայն էդպէս կարելի է

ուժեղ երկիր կառուցել:
Էն, որ հայերը միասնական չեն կարող լինել, դա կեղծ օրակարգ է, որը
յարմարեցրել են մեզ, մեր միաւորումը բացառելու համար: Միասնական
կարող ենք լինել, ուղղակի ճիշտ կազմակերպել է պէտք:
Մենք մերը ստեղծել ենք՝ գործարարներինը, դուք էլ ձեր ոլորտում ստեղծէք ուժեղ միութիւններ:
Մեկնաբանութիւններում դնում
եմ վերոնշեալների ալիքներն ու
նիւթերը, օգտագործենք ազատ օրերը Սամուէլ Կարապետեանին, Կարէնին կամ Արտակին լսելով:
Համաձայն «Հեղինակային իրաւունքի եւ յարակից իրաւունքների
մասին» օրէնքի՝ լրատւական նիւթերից քաղւածքների վերարտադըրումը չպէտք է բացայայտի լրատըւական նիւթի էական մասը:
Կայքում լրատւական նիւթերից
քաղւածքներ վերարտադրելիս քաղւածքի վերնագրում լրատւական
միջոցի անւանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի
ակտիւ յղումի տեղադրումը:
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01.01.2001...
Դաւիթ Ուզունեան

21-րդ դարում
Հայաստանում ծնւած
առաջին հայը
«168.am» - Յունւարի 1-ին, 21-րդ
դարի Հայաստանում ծնւած առաջին
հայը՝ Դաւիթ Ուզունեանը, կը դառնար 20 տարեկան։ Դաւիթը նահատակւել էր հոկտեմբերի 1-ին՝ սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դէմ Ադըրբեջանի սանձազերծած պատերազմի
ժամանակ։
Ծնողներն ի սկզբանէ գիտէին, որ
տղայ են ունենալու, անունն էլ որոշել
էին՝ Դաւիթ, բայց չէին մտածում, որ
յունւարի 1-ին է ծնւելու իրենց Դաւիթ
որդին։
2001 թւականին յունւարի 1-ին՝
լոյս 31-ի գիշերը, լոյս աշխարհ եկաւ
Դաւիթը, ծնողներն այնքան երջանիկ
էին, որ նրանց մտքով չէր անցել՝ ի
դէմս Դաւիթի՝ Հայաստանում ծնւել է
21-րդ դարի առաջին հայը։
«Այդ ժամանակ մարդիկ շատ էին
վիճում, թէ որն է դար համարւում,
2000, թէ՞ 2001 թւականը։ Ես միշտ
ասում էի՝ 2000 թւականը նախորդ
դարի վերջն է, եւ 2001 թւականը 21-րդ
դարի սկիզբն է։ Դաւիթի ծնւելուց մէկ
օր անց գնացի հիւանդանոց, հիւանդանոցից զանգեր էին անում, թէ դարի առաջին երեխան մեր հիւանդանոցում է ծնւել, ծնողների ազգանունըն էին հարցնում, ու երբ իմ ազգանունը լսեցի՝ մօտեցայ, հետաքըրքրւեցի, թէ ինչ է պատահել, պատասխանեցին, որ առաջին երեխան է
ծնւել՝ ուշադրութիւն չդարձրեցի։ Երբ
գնացի Դաւիթի ծննդեան վկայականը
հանելու, տեսայ՝ 01-01-01, ինձ համար
բացայայտում եղաւ, որ իմ երեխան
21-րդ դարում մեր երկրում առաջինն
է ծնւել։ Պետութիւնը մեզ վկայագիր
տւեց եւ խորհրդանշական ոսկեայ
զարդ, որն այսօր էլ գտնւում է Դաւիթի սենեակում։ Միշտ եմ հպարտացել Դաւիթի ծննդեան օրով, բայց Դաւիթս փոքր ժամանակ ուշադրութիւն
չէր դարձնում այդ օրւան։ Վերջերս
էր սկսել այդ օրով հպարտանալ։
Պատմում էր, որ իրենց զօրամասում
մի տղայ կայ, որը ծնւել է 2000 թւականի յունւարի 1-ին, ու իրար հետ
վիճում են, թէ ով է դարի ծնունդը»,«168.am»-ի հետ զրոյցում պատմեց

Դաւիթի հայրը՝ Բագրատ Ուզունեանը։
Մինչեւ չափահաս դառնալը Դաւիթը տարբեր նախասիրութիւններ
է ունեցել, նախ գնացել է երաժշտական դպրոց, դաշնամուրի բաժնում
ուսանելու, որոշ ժամանակ անց հօրն
ասել է, թե չի ուզում դաշնամուր նւագել սովորել, ուզում է մարտարւեստով զբաղւել՝ կարատէով, որը նոյնպէս կիսատ է թողել ու սկսել ֆուտբոլ պարապել։ Հանդէս էր գալիս «Փիւնիկ» ֆուտբոլային ակումբում եւ ունեցել մի շարք յաջողութիւններ։
Հօր ասութեամբ՝ Դաւիթի համար
իր ծննդեան օրւայ լաւագոյն նւէրը

մայրիկի պատրաստած մանդարինով տորթն էր։ Սիրում էր ծննդեան
օրն անցկացնել տանը՝ ընկերների
հետ։
«Մի անգամ Դաւիթը պատմեց, որ
զօրամասում ընկերներով պատմել
են, թէ փոքր ժամանակ ով ինչ չարաճճիութիւններ է արել, մէկն ասել
է, թէ հօր հեռախօսն է գողեցել, միւսը, թէ՝ դարակներն է փորփրել, Դաւիթս էլ ասել է, թէ փոքր ժամանակ
որտեղ մանդարին էր լինում, ինքը
տոպրակով վերցնում ու ուտում էր։
Ասում է՝ պապ, այդ պատմութեան
ժամանակ մէկը եկաւ զօրամաս ու
ասաց, թէ մանդարին են ուղարկել։

Հետաքրքիրն այն է, որ ես զանգահարել էի իմ ծանօթներից մէկին ու
ասել էի՝ կազմակերպեն, Դաւիթիս
մանդարին տանեն զօրամաս, ու
մանդարինը տեղ է հասել հէնց այդ
պատմութեան ժամանակ։
Դաւիթը շատ ընկերասէր էր, կարողանում էր տարբեր տղաների համախմբեր ու դարձներ մէկ ընկերութիւն։ Ես միշտ իրեն ասել եմ՝ Դաւ,
դու առաջինն ես ու ամէն տեղ պէտք
է առաջինը լինես։ Գուցէ այդքան էլ
լաւ չեմ արել, ու, թերեւս, դա էր պատճառը, երբ դէպքը տեղի էր ունեցել,
նա ընկերներին ասել էր, որ մնան
թաքստոցում, իսկ ինքը կը գնայ վիրաւոր ընկերոջն օգնելու։ Դաւիթի
առաջնահերթութիւնը ծառայելն էր,
այլ բանի մասին չէր ուզում լսել, ծառայութեան ընթացքում ուզում էր նըշանադրւէր, իսկ ծառայութիւնից յետոյ
Ամերիկեան համալսարանում շարունակէր ուսումը»։
Դաւիթն իր կեանքի 19 տարիներն
ապրեց հետաքրքիր, արկածային ու
անսովոր՝ ինչպէս իր ծնունդն էր։
Սիրահարւած էր հայրենիքին՝ սեփական դիմումի համաձայն մեկնեց
ծառայութեան՝ Արցախի Հանրապետութիւն, սիրահարւեց Արցախին ու
այնտեղի բնութեանը, իսկ պատերազմի ժամանակ պաշտպանեց զինակից
ընկերոջը, ինչպէս կը պաշտպանէր
սեփական անձը, եւ զոհւեց արկի
պայթիւնից։
Ծնողների համար Դաւիթը բազմաթիւ անակնկալներ ու նւէրներ է արել,
բոլորն էլ անմոռանալի, սակայն կայ մէկ
նւէր, որը Բագրատ Ուզունեանի ասութեամբ՝ մինչեւ կեանքի վերջ կը յիշի։
«Մեր ամուսնութեան տարեդարձն
էր, Դաւիթը բանակից զանգահարեց,
շնորհաւորեց ու ասաց, որ նւէրը ծիտիկները շուտով կը բերեն։ Դաւիթը
գիտէր, որ ես ամէն կիրակի նայում եմ
«Երաժշտական փոստարկղը», այդ հաղորդման ժամանակ շատ ծնողներ
շնորհաւորում են իրենց զինւոր որդիներին, դա է ինձ դուր գալիս, այդ օրը
Դաւիթը հաղորդման ժամանակ շնորհաւորեց մեր ամուսնութեան տարեդարձը, ես ու կինս շոկի մէջ էինք։
Միշտ ընտրում էր այնպիսի նւէր, որ
իւրայատուկ լինէր, ստանդարտ բաներ
չէր նւիրում»։
Ծառայութիւնից Դաւիթը երբեք չի
դժգոհել, նոյնիսկ պատերազմի նախորդ օրը՝ սեպտեմբերի 26-ին, երբ
ծնողները Դաւիթի զօրամասում էին՝
գնացել էին նրան տեսնելու, ասել էին,
որ լարւած իրավիճակ է, բայց Դաւիթը

ծնողներին յուսադրել էր, որ հանգիստ
լինեն, նշելով, որ, եթէ լարւած վիճակ
լինէր, իրեն թոյլ չէին տայ զօրամասից
դուրս գալ։
Սեպտեմբերի 26-ը Դաւիթի ու
ծնողների վերջին հանդիպումն էր,
որից մէկ օր անց Դաւիթը զէնքը
վերցրեց սահմանը պաշտպանելու,
իսկ ծնողները որդուց կարօտները
դեռ չառած՝ վերադարձան Երեւան։
Երբ եկաւ պատերազմի բոթը, ծնողները վստահ էին, որ մարտի դաշտում Դաւիթի իւրաքանչիւր քայլը
կշռադատւած ու հաշւարկած է լինելու, նաեւ վստահ էին, որ սեփական
կեանքով կը պաշտպանի զինակից ըն-

Ո՛Չ,
ԱՆԻՄԱՍՏ ՉԷՐ
ԱՅՍ ՏԱՐԻՆ
Աշխարհի տարբեր անկիւններից հոսող լրահոսը բոլորիս
դարձրեց լրաքաղ, երբեմն առանց
նայելու լրատւամիջոցների ներկայացրած հանգամանքին, այսինքն
առանց դրանց վաւերականութեան:
Անկարեւոր մէկ լուր, նոյնքան
անկարեւոր մէկ աղբիւրից, յաճախ
բոլորիս ուշադրութիւնը գրաւեց,
տարածւեց ցանցից ցանց, հասցէից
հասցէ, հին ըմբռնումով՝ ձեռքից
ձեռք: Ներկայ դարի արագութիւնը
իր բոլոր երեսներով մարդկութիւնը
դրել է մի նոր իրականութեան
դիմաց, որը եթէ մէկ կողմից լաւ է
տեղեկատւութեամբ համայն մարդկութիւնը գիտակ դարձնելու առումով, միւս կողմից սակայն սարսափելի է՝ հանրութիւնը ապակողմնորոշելու ամենահաս հնարաւորութեամբ, որի ակընթարթային թռիչքը անհնար է կասեցնել
մարդկայնօրէն:
2020-ի հետ գրեթէ համաքայլ
հասած կորոնաժահրի համավարակը համաշխարհային դասարան
բացեց, որտեղ վաղուց անտեսւած
մի շարք նիւթեր դասաւանդւեցին
ու շարունակւում են դեռ դասաւանդւել: Այս դասարանը ինքնին
բաւարար է, որ անցած այս տարին կոչենք «կարեւոր տարի»,
հակառակ իր դժգոյն եւ մարդկանց
միջեւ խրամատներ բացելու տխուր
երեւոյթին:
Վերոյիշեալ դասարանում դասաւանդւող առաջին առարկան
«զգուշաւորութիւն»-ն է, որը այս
կեանքում շա՜տ շատերի անմիջական առօրեայից դուրս էր մնացել: Իւրաքանչիւր անձ, նոյնիսկ
առաջին անգամ մէկին հանդիպելիս սովորութիւն էր դարձրել փաթաթւել կամ ողջագուրւել, նւազագոյնը՝ ձեռքի ջերմ սեղմումով
ողջունել մարդկանց, ցոյց տալու
հարազատութեան զգացում կամ
մօտիկութիւն: Բայց, թէ ի՞նչ մանրէններ փոխանցւում էին մէկից
միւսը, ոչ ոք չէր գիտակցում:
Երկրորդ առարկան նոյն դասարանում շօշափում է «չափաւորութեան» նիւթը, որը վերատեսութեան ենթարկեց փոխյարաբերական մեր ամբողջ կեանքը, կարմիր գծերի առկայութիւնը բացայայտելով եւ ասպատակողներին
չթողնելով խախտել մեր սեփականութիւնների սահմանները: Ընտանիքը, որը շատերի համար
երկրորդական ուշադրութեան մակարդակի էր իջել, ակամայ բարձ-

րացաւ առաջին կարգի: Մեր
տներում պարփակւելով, սովորեցինք արժէքը դրա իւրաքանչիւր
անդամի:
Երրորդ առարկան սոյն դասարանի, մեր «ապագայ»-ն է, որի
համար պիտի մտահոգւել, այլապէս համավարակը պատրաստ
է փչացնելու ինչ որ տարիների
ընթացքում ենք վաստակել: Դրանցից ամենաթանկագինը մեր կեանքըն է…:
Նիւթական ու ֆիզիկական
իմաստներից բացի, աննիւթեղէն
իմաստներ եւս ունեն վերոյիշեալ
առարկաները: Առաջինը՝ զգուշաւորութիւնը, շատ անհրաժեշտ
գործօն է մեր կեանքում, որովհետեւ յատկապէս չար եւ բազմատեսակ նպատակներով են մեզ
մօտենում մարդիկ: Նրանք խաբէութեամբ կարող են սողոսկել մեր
կեանք, կործանելու համար մեզ:
Երկրորդը վերաբերւում է մեր
հոգեւոր սեփականութիւններին՝
մեր խղճին ու հոգուն, որոնք
միշտ ենթակայ են չարի կողմից
յափշտակութեան եւ մոլութիւններով քայքայման, եթէ ահաբեկչի
դիմաց չգծենք չափաւորութեան
սահմաններն ու նրա համար
արգելեալ գօտիների նշաձողերը
չդնենք քաջաբար:
Վերջապէս երրորդը՝ ապագան,
որեւէ անձի կամ բախտի չենք
կարող յանձնել, որովհետեւ այն
մեր յոյսն է, մեր լինելութեան եւ
յաւերժութեան զգալի խորհրդանըշանը: Այնպէս, ինչպէս համավարկի համայնակուլ վախն ու
մահւամբ դրած վերջակէտը վախ
է ազդում մեր վրայ, նոյնպէս եւ
աւելի՝ յաւիտենապէս ապագայ
չունենալու երկիւղը պիտի պատի
մեր հոգին, որպէսզի մօտկից
ճանաչենք Աստծուն:
2020 թւականը անիմաստ ու
դատարկ չանցաւ: Տարւայ ընթացքում մենք աւելի մօտկից ճանաչեցինք մեր թշնամուն եւ ուսումնասիրեցինք նրա ունեցած մօտեցումները մեր նկատմամբ: Այս
ճանաչողութիւնը կարող էր տասնամեակների վրայ երկարող դասընթացների նիւթ հանդիսանալ
ու բան չկարողանային սովորել,
սակայն այս տարում միանգամից
սովորեցինք…:

կերոջը՝ այդպէս էլ եղաւ։
«Դաւիթը պատերազմի ժամանակ
չի զանգահարել, իր զօրամասն այնպիսի վայրում էր, որ կապ չկար։ Դաւիթի
զոհւելու մասին մենք իմացանք հոկտեմբերի 12-ին, բայց դէպքը տեղի է ունեցել
հոկտեմբերի 1-ին։ Մի քանի շաբաթ
առաջ եմ եկել Դաւիթի զօրամասից,
հրամանատարն ինձ թոյլ տւեց գնամ
որդուս դիրքը տեսնեմ, նրա դիրքերն
այսօր էլ են մեզ մնացել։ Ընկերները
պատմեցին, որ թշնամին թիկունքից
յարձակւել է, հասել են դիրքին շատ

մօտ, կրակ են բացել ու փորձել են յետ
գրաւել այն։ Դաւիթը մտնելով խրամատ՝ սողեսող 40-50 մետր անցնելով՝
մտնում է թշնամիների մէջ, նռնակ է
նետում, որի արդիւնքում վնասում է
մի քանիսին ու բարեյաջող վերադառնում դիրք, սա եղել է սեպտեմբերի 27-ի
երեկոյեան։ Իսկ հոկտեմբերի 1-ին՝ կըռւի թէժ պահին, ցանկացել է վիրաւոր
ընկերոջն առաջին օգնութիւն ցոյց տալ,
այդ ժամանակ էլ զոհւել է։
Հպարտ եմ, որ Դաւիթի նման
տղայ ունեմ»։

Ատրպատականի հայոց թեմի
Հրատ. «Արտազ» ամսագրի
(դեկտ.) խմբագրական
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Լուսանկարչութեան

ինչ
եւ
ինչպէսը

Անդրէյ Ֆոմենկօ
Լուսանկարի ստոյգութիւնը յատուկ հաւաստիացումների կարիք
չունի: Հռետորութիւնն այստեղ փաստագրականօրէն օրինական է, այն
չի հակասում վաւերականութեան
դրոյթին:
Եւ եթէ գրական լեզւի հիմնական
խնդիրն իր ֆիկտիւութիւնն է (վերաբերմունքը նիւթի (предмет) հանդէպ
կլանում է ինքնին նիւթը), ապա լուսանկարն ունի հակառակ հիմնախընդիրը. այն բաւարար չափով չի «հասկանում» իր ցոյց տւած բաները: Հռետորական տեխնիկաների (приемы)
կիրառութիւնն անհրաժեշտ է, որպէսզի փաստի պասիւ ամրագրումը վերաճի ակտիւ մոբիլիզացման: Աւանգարդ լուսանկարչութեան վերաբերեալ կիրառելի են Շկլովսկու խօսքերը, որոնցով նա բնորոշում է պոէզիայի տարբերութիւնը արձակից պոէզիան պահանջում է «տեխնիկաների
առաւել
երկրաչափականութիւն»[1]:
Կուշնէրը միանգամայն իրաւացի է,
երբ տեղեկատւութեան պակաս է նըկատում աւանգարդիստ լուսանկարիչների նկարներում: Զուտ կոնստրուկտիւ (մեկնաբանող) տարրերը
առաջին պլան են մղւած, երբ երբեմն զրոյի է հասնում «բովանդակային», «սիւժետային» տարրերի նըշանակութիւնը: Ռոդչենկոյի որոշ լուսանկարներ յիշեցնում են պուշկինեան «Եւգենի Օնեգին»-ի դատարկ
տողերը (строфы), որոնք, ինչպէս ցոյց
է տւել Տինիանովը, թեմականացնում են բովանդակութիւնից վերացարկւած, որոշակի բառային խմբերի
իմաստաբանութեանն անտարբեր
զուտ բանաւոր դինամիկան, մի խօսքով՝ բանաստեղծական խօսքի գերակշռող երկրաչափութիւնը[2]: Բայց
նոյնիսկ այդ «դատարկ» նկարներն
ունեն լուսանկարչութեանը բնորոշ
փաստագրական վաւերականութիւն:
Նոյնիսկ դրանք, նախեւառաջ հանդիսանում են «կտորներ» նիւթի
(материал), որի «դիմադրութեան յաղթահարումը»
լուսանկարչութեան

մէջ նոյնքան դժւար է, որքան գըրականութեան մէջ «կոնստրուկցիայի» յաղթահարումը, եւ ձգտումը՝ ցոյց
տալ մաքուր, հում նիւթ: Հնարաւոր
է՝ նաեւ այդ պատճառով աւանգարդ
լուսանկարչութեան պաշտօնական
հռետորութիւնը հեռացած է իր
նիւթից, ինչ-որ իմաստով նոյնիսկ
հակադրւում է դրա «բնութեանը»:
Դեֆորմացիայի («դիտանկիւն») եւ
այլ սիմւոլիկ կորուստների («խոշոր
պլան») միջոցով՝ տեխնիկան («ինչպէս է լուսանկարւած») իրեն է ենթարկեցնում փաստը («ինչ է լուսանըկարւած»), ինչը, փաստօրէն, տեղիք է տալիս Կուշնէրի կշտամբանքներին:
Այս դիտարկումների արդիւնքը
թելադրում է հետեւեալ եզրակացութիւնը. աւանգարդը ոչ միայն «թեմականացնում», այլեւ, ինչպէս յաճախ
պնդում են, «դեֆորմացնում» է իր
մեդիումը՝ ստուգելով կարծես դրա
դիմացկունութիւնը: Հետազօտելով
մեդիումի իւրայատուկ բնութագրականները՝ աւանգարդը հնարաւորինս
մօտենում է դրա սահմաններին եւ
ընդարձակում է դրա գործունէութեան
ոլորտը: Ընդորում, այն յաճախ ներխուժում է այլ մեդիաների տարածք:
Օրինակներ կարելի է գտնել ցանկացած աւանգարդ ուղղութեան պըրակտիկաներում: Կուբիստները բացայայտեցին կոլաժը՝ տարածելով
կենդանագրութեան (живопись) հասկացութիւնը ոչ կենդանագրական
նիւթի վերաբերեալ: Ֆուտուրիստները փորձեցին արտայայտել շարժումը ստատիկ կերպարով, ինչպէս
նաեւ հաղորդել ակուստիկ էֆեկտներ՝ գծանկարչական եւ գեղանկարչական միջոցներով: Դիւշանը գեղարւեստական կարգավիճակ շնորհեց
օբիեկտներին, որոնք ոչ թէ պատրաստել, այլ՝ ընդամէնը ստորագրել
էր արւեստագէտը: Առաջին լուսանըկարիչ աւանգարդիստները՝ Քրիստիան Շադ, Ման Ռէյ, Մոհոյ-Նադ,
միմեանցից անկախ փորձարկում

Լոյս է տեսել
լուսանկարչութեան
հայերէն առաջին
ուսումնական ձեռնարկը
«Լուսանկարչութեան հարցեր. տեսութիւն եւ տեխնիկա» ուսումնական
ձեռնարկը բաղկացած է տեսական եւ տեխնիկական մասերից, նախատեսւած
է սկսնակ լուսանկարիչների համար: Ձեռնարկի մասին «Արմէնպրես»-ի
թղթակիցը զրուցել է հեղինակներից մէկի` Վահէ Բուդումեանի հետ:

«Լուսանկարչութիւն դասաւանդելիս երկուսս` ես եւ գրքի համահեղինակ Կարին Գրիգորեանը, բախւում էինք հայերէնով գրականութեան
բացակայութեան խնդրին: Որոշեցինք
ստեղծել մի ձեռնարկ, որը հնարաւոր կը լինի կիրառել դասաւանդման
գործընթացում: Կարծում եմ, որ այն

կը հետաքրքրի ինչպէս սկսնակ,
այնպէս էլ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներին»,- նշեց Բուդումեանը:
Գիրքը բաղկացած է երկու մասերից. տեսական բաժնի հեղինակը
Կարին Գրիգորեանն է, իսկ տեխնիկական բաժնինը` Վահէ Բուդումեանը: «Գրքի առանձնայատկութիւնն այն

էին ֆոտոգրամի մեթոդը, որը վերացական պատկերի է վերածում լուսանկարը եւ, միաժամանակ, լուսանըկարային «ամրագրումը» դուրս է
բերում «վերապատկերման» (репрезентация) սահմաններից (չէ-որ ֆոտոգրամը փաստագրական է, բայց
ոչ կերպարւեստային): Աւանգարդ
արւեստն (ըստ էութեան՝ արւեստն
ընդհանրապէս) արանք է բացում
մեդիումի սահմանների միջեւ, այսինքը՝ պատկերացում է ստեղծում այն
մասին, թէ ինչպիսին է այդ մեդիումն
իր «բնութեամբ»:
Աւանգարդ լուսանկարչութիւնը
կառուցւած է դեֆորմացիաներից,
տեսողական պարադոքսներից եւ հեռացումներից, ծանօթ իրերի ու տեղերի «անճանաչելիութիւնից», ուղիղ

հեռանկարի կանոններով շարժւող
դասական վերընծայման կոնւենցիաների խախտումից: Ռոդչենկոյի լուսանկարներում Փրկչի տաճարը փոխակերպւում է ֆունկցիոնալիստական ճարտարապետութեան նմուշի,
Լանգմանի լուսանկարներում առարկաների միջեւ փոխւում են մասշտաբային եւ տարածական յարաբերութիւնները: Այդ ամբողջ «դեֆորմացնող» աշխատանքի օբիեկտիւ հիմքը
ձեւաւորում են լուսանկարչութեան
յատուկ տեխնիկական հնարաւորութիւնները: Արւեստագէտի նոյնացումը խցիկի մեխանիկական աչքի հետ,
սակայն, միաժամանակ, ստանում է
լուսանկարային մեդիումի շնորհիւ
բացւող էքսպանսիայի բնոյթ՝ ուղըղւած նոր փորձառութեան ոլորտների

ակտիւ իւրացմանը: Այն, ինչ նախապէս թւում էր «նիւթական առաջընթացի» առջեւ արւեստի անձնատուրութիւն (капитуляция), իրականում
նրա առաւել էֆեկտիւ ինտեգրման
եւ գեղարւեստական կամքին ենթարկեցնող միջոցն է:
Հատւած՝ «Մոնտաժ, փաստագըրութիւն, էպոս» գրքից

է, որ նրանում տեղադրւել է բառացանկ, որի վրայ մեծ աշխատանք
ենք կատարել: Հայերէն, ռուսերէն
եւ անգլերէն լեզուներով լուսանկարչական բազմաթիւ տերմիններ ենք
ներկայացրել, ներառել ենք բառեր
արեւմտահայերէնից, որոնք երկար
տարիներ չեն կիրառւել, ստիպւած
ենք եղել անգամ նոր բառեր յօրինել,
քանի որ տեխնիկան արագ է զարգանում, իսկ տերմինները չեն թարգմանւում»,- ընդգծել է նա:
Ձեռնարկը ստեղծելիս հեղինակներըն օգտւել են մի շարք աղբիւրներից:
Գրականութեան ցանկում ընդգրկել
են գրքեր, որոնք նաեւ հեղինակները
խորհուրդ են տալիս ընթերցողներին:
Դրանք են` Վոլթեր Բենիամինի «Էսսէներ», Վորներ Մերիէնի «Լուսանըկարչութեան մշակութային պատմութիւն», Բարտի «Կամերա Լուչիդան»
եւ այլն:
Ուսումնական ձեռնարկը հրատարակելու են Յովհաննիսեան ինըս-

տիտուտը եւ «Ակտուալ արւեստ»
հրատարակչութիւնը, ինչից յետոյ
այն կը յայտնւի գրախանութներում:
Ձեռնարկն անվճար կը տրամադրւի
նաեւ ՀՀ մարզերի գրադարաններին:
Վահէ Բուդումեանը մասնագիտութեամբ լուսանկարիչ չէ, սակայն
պարբերաբար տարբեր նախագծեր
իրականացնելիս դիմում է լուսանըկարչութեան օգնութեանը: Լուսանըկարչութիւն է դասաւանդել «Յոյսի
կամուրջ» կազմակերպութիւնում: Աշխատել է նաեւ «Մեդիալաբ» նախագըծի շրջանակում:

լուսանկարչութեան գիւտից, դարից,
թէ ինչ է առաջարկում լուսանկարչութիւնը կամ ինչպէս ընթերցել լուսանկարը. սրանք թեմաներ են, որ
երբեւէ չեն շօշափւել հայերէնով:
Իհարկէ, մասնաւոր խօսակցութիւններում կամ լուսանկարչական տարբեր նախագծերի շրջանակներում ե՛ւ
արւեստագէտները, ե՛ւ լուսանկարիչները անդրադարձել են այս հարցերին, սակայն դրանք գրաւոր բնոյթ չեն
կրել մինչ օրս»:

Ինչ են ասում հեղինակները
Կարին. «Ինչ որ արւել է, չեմ ուզում
շատ արժէքաւոր թւայ, որովհետեւ
շատ ներածական բնոյթ է կրում,
այսինքը` համարել, որ սա իսկապէս
ձեռքբերում է հայ գիտական մտքի,
դա բնաւ այդպէս չէ, սակայն սա
առաջին փորձն է հայերէնով խօսել
լուսանկարչութիւնից ընդհանրապէս՝

___________________________
[1] Շկլովսկի Վ. Поэзия и проза в
кинематографе // Շկլովսկի Վ. За 60
лет: Работы о кино. М.:Искусство,1985,
էջ 37
[2] Տինիանով Իւ. О композиции
«Евгения Онегина» // Տինիանով Իւ.
Поэтика. История литературы. Кино.
Էջ 59-60

Վահէ. «Նախ ինքն իրենով գրքի
գոյութիւնը ինչ-որ իմաստով եզակի
երեւոյթ է: Ոչ թէ հիմա գլուխ եմ
գովում կամ մեր արածը փորձում եմ
բարձրացնել, չէ, որովհետեւ ուղղակի
նման փորձ չի արւել շատ օբիեկտիւ
պատճառներով: Մինչեւ հիմա չի
եղել լուսանկարչութեան ձեռնարկ
գրելու փորձ, որը կը լինի ընդգրկուն,
կանդրադառնայ թէ՛ տեխնիկային,
թէ՛ յատկապէս տեսութեանը»:
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Նանսի Փելոսին վերընտրւել է
ԱՄՆ Կոնգրեսի
Ներկայացուցիչների պալատի
խօսնակի պաշտօնում

Թրամփը
յայտարարել է իր
կողմնակիցների
հանրահաւաքի մասին

«tert.am» - Դեմոկրատական կուսակցութեան ներկայացուցիչ Նանսի Փելոսին վերընտրւել է ԱՄՆ 117-րդ գումարման Կոնգրեսի
Ներկայացուցիչների պալատի խօսնակի
պաշտօնում:
Ինչպէս փոխանցում է «ՏԱՍՍ» գործակալութիւնը, 80-ամեայ ամերիկուհին ստացել
է ներկայ կոնգրեսականների ձայների մեծամասնութիւնը՝ 216 ձայն: Նա առաջ է անցել
55-ամեայ հանրապետական գործիչ Քեւին
ՄքՔարթիից: Նրա օգտին քւէարկել են 209
օրէնսդիրներ:
Ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնութիւն են կազմում դեմոկրատները,
թէեւ նրանցից ոմանք հրաժարւել են քւէարկել
Փելոսիի օգտին. 3-ը ձեռնպահ են մնացել, եւս
2-ն այլ համակուսակիցների են աջակցութիւն
յայտնել: Բացի այդ, որոշ հանրապետականներ
եւ դեմոկրատներ ընդհանրապէս ներկայ չեն
եղել քւէարկութեանը:
Փելոսին ԱՄՆ Կոնգրեսի ստորին
պալատի խօսնակի պաշտօնում ընտրւում է

4-րդ անգամ:
ԱՄՆ-ում նոյեմբերի 3-ին կայացած
համընդհանուր ընտրութիւնների արդիւնքներով դեմոկրատները մի քանի տեղ կորցրել են Ներկայացուցիչների պալատում, սակայն պահպանել են մեծամասնութիւնը: Սենատում իրավիճակը դեռեւս անորոշ է: Ով
կը դառնայ Կոնգրեսի վերին պալատի ղեկավարը յայտնի կը դառնայ մի քանի օրից,
երբ Ջորջիա նահանգում աւարտւի ընտրութիւնների երկրորդ փուլը:

«news.am» - ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ
Թրամփի կողմնակիցների հանրահաւաքը
կանցկացւի Վաշինգտոնում յունւարի 6-ին,
երբ Կոնգրեսի երկու պալատները պաշտօնապէս հաստատեն քւէարկութեան արդիւնքները: Այդ մասին յայտնել է Ամերիկայի
առաջնորդը «twitter»-եան իր էջում, հաղորդում է «ՏԱՍՍ»-ը:
«Մեծ բողոքի ցոյց կանցկացւի Վաշինգտոնում յունւարի 6-ին»,-գրել է երկրի ղեկավարը՝ յաւելելով, որ աւելի ուշ յայտնի կը
դառնայ հանրահաւաքի յստակ վայրը: Նա
նշել է, որ յունւարի 6-ին կը ներկայացւեն
մեծաթիւ ապացոյցներ այն մասին, որ անցած
նախագահական ընտրութիւնները, իբրեւ,
կեղծւած էին:
Նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին Թրամփի
կողմնակիցներն արդէն անցկացրել են հանրահաւաքներ Վաշինգտոնի կենտրոնում՝ ի
աջակցութիւն երկրի ղեկավարի: Դրանք
աւարտւել են գործող նախագահի կողմնակիցների եւ ընդդիմադիրների միջեւ բախումներով: Անկարգութիւնների արդիւնքում ձերբակալւել են տասնեակ մարդիկ, տուժել են
ոստիկաններ:
Յունւարի 6-ին ԱՄՆ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ու Սենատը պէտք է
պաշտօնապէս հաստատեն ընտրիչների կոլեգիայի քւէարկութեան արդիւնքները, որը
կայացել է դեկտեմբերի 14-ին: Ընտրիչները
հաստատել են նոյեմբերին կայացած նախագահական ընտրութիւններում դեմոկրատ Ջօ
Բայդէնի յաղթանակը: Այդուհանդերձ, Թրամփը
չի ընդունում պարտութիւնն ու դիմում է
դատարաններ՝ պահանջելով ձայների վերահաշւարկ անցկացնել մի շարք նահանգներում: Սակայն Սպիտակ տան ներկայիս ղեկավարի փաստաբանների գործողութիւնները յաջողութեամբ չեն պսակւում.
նրանց հայցերը դատարանները մերժում են:
Վերջին տւեալներով՝ Բայդէնի օգտին քւէարկել է 81.2 մլն. ընտրող, Թրամփի օգտին՝ 74.2
մլն. քաղաքացի: ԱՄՆ յաջորդ վարչակազմի
ղեկավարի երդմնակալութեան արարողութիւնը տեղի կունենայ յունւարի 20-ին:
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Բաղդադում....
(Շար. 1-ին էջից)

Որոշ տեղեկութիւններով՝ երթին մասնակցել են հազարաւոր մարդիկ:
Գեներալների զոհւելու վայրում տեղադրել
էին նրանց լուսանկարները, որոնց մօտ մոմեր
էին վառել:
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Պատգամաւոր
Արա Շահվերդեանը
հետամուտ է
Դուլաբի
գերեզմանատան
խնդիրներին
«ԱԼԻՔ» - Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր Արա Շահվերդեանը կարեւորելով երկրի
մշակութային ու պատմական հարստութիւնների
պահպանման անհրաժեշտութիւնը, յիշատակել
է, որ քննարկում է այն վնասները, որոնք քաղաքապետարանի կապալառուների միջոցով է
առաջացել Դուլաբի գերեզմանատանը ամփոփւած մի քանի գերեզմանաքարերի նկատմամբ:
Նա ընդգծել է, որ ստացւած տեղեկութիւնների
համաձայն՝ Դուլաբի գերեզմանատունը բարեկարգելու եւ վերանորոգելու գործընթացի հետեւանքով
մի շարք անփոխարինելի վնասներ են պատճառւել
գերեզմանատանը:
Այս ուղղութեամբ պատգամաւոր Արա Շահվերդեանը ժողովրդին հաւաստիացնում է, որ
մանրազննին
ուսումնասիրութիւններից
եւ
քննարկումներից, նաեւ պատկան պատասխանատուների հետ հանդիպումներից յետոյ զեկոյցի
շրջագծում ներկայացնելու է ուսումնասիրութեան
արդիւնքները:

«Փաշինեանից....
(Շար. 1-ին էջից)

ունեցած ցաւոտ եւ միակողմանի զիջումները սպասւո՞ւմ են Հայաստանի Հանրապետութեան միւս մարզերում, մասնաւորապէս
Արարատի, Տաւուշի եւ Գեղարքունիքի մարզերում.
- Ե՞րբ են մեր ռազմագերիներին վերադարձնելու:
Յ. Գ. - Առաջարկում եմ մեր հայրենակիցներին միանալ այս հարցապնդումներին»:

«Գեներալ Սոլէյմանիի....
(Շար. 1-ին էջից)

Նախարարի ասութեամբ՝ ԱՄՆ-ն տարածաշըրջանում ստեղծել էր «ԴԱԷՇ ահաբեկչական
խմբաւորումը եւ նախատեսում էր տարիներ
շարունակ պահել, որ այն ներխուժէր այլ
երկրներ եւ դրանք օկուպացներ, բայց գեներալլէյտենանտ Սոլէյմանին եւ նրա խիզախ ուժերը
տապալեցին գլոբալ ամբարտաւանութեան ծրագըրերը»:
«Տարածաշրջանի պետութիւնները եւ աշխարհը գիտակցում են, որ ԱՄՆ-ն նման յանցագործութիւն է կատարել, որ աջակցի ԴԱԷՇ-ին»,յաւելել է պաշտպանութեան նախարարը:

