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Իրանը սկսել է 20
տոկոսանոց ուրանի
հարստացման
գործընթացը

Վազգէն Մանուկեան.

Իրանի արտգործնախարարը
«Ֆորդօ» միջուկային օբիեկտում,
յունւարի 4-ին սկսած ուրանի 20
տոկոսանոց հարստացման մասին ասել է. «Մենք Իսլամական խորհըրդարանի ընդունած բանաձեւի
համաձայն, վերսկսկել ենք ուրանի
20 տոկոսանոց հարստացումը»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Իրանի
արտգործնախարար Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը երէկ իր «twitter»-ի
էջում նշել է. «Մենք խորհրդարանի
ընդունած բանաձեւի համաձայն,
վերսկսել ենք ուրանի 20 տոկոսանոց հարստացումը, որի մասին ըստ
հարկի ծանուցւել է Ատոմական
էներգիայի միջազգային կազմակերպութեանը»: Զարիֆը ընդգծել է.
«Մեր փոխհատուցման քայլերը կատարելապէս համընկնում են Միջուկային գործարքի համապարփակ

իշխանութիւններին»

(Շար. 8-րդ էջում)

Իրանի
պահակազօրը
կասեցրել է
Հարաւային
Կորէայի լցանաւը
(Տես 8-րդ էջում)

Այսօր առաւօտեան
Թեհրանի
քաղաքապետ Հանաչիի
ներկայութեամբ՝

Թեհրանում
նահատակ Անդրանիկ
Մկրտչեանի
անւամբ փողոց է
անւանակոչւել

«ԱԼԻՔ» - Այսօր, երեքշաբթի, Թեհրանի քաղաքապետ դոկտ. Հանաչիի ձեռամբ մայրաքաղաքի վեցերորդ շրջանի փողոցներից մէկն
անւանակոչւեց նահատակ Անդրանիկ Մկրտչեանի անւամբ:
Պաշտօնական արարողութեանը
ներկայ էին Իսլ. խորհրդարանում
Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւորը, Թ.
Հ. Թ. Թեմական խորհրդի ատենապետն ու միւս անդամները,
շրջանի քաղաքապետն ու քաղաքապետարանի
պաշտօնեաներ,
ինչպէս նաեւ Նահատակների հիմնադրամի պատասխանատուները:
Շնորհաւորելով Ծննդեան տօների առիթով քաղաքապետը անդրադարձաւ Իրանի 8-ամեայ պատերազմին իրանահայ համայնքի
մասնակցութեանը ու նւիրւածութեան փաստին նշելով, որ. «Նման
աշխատանքները գովելի են, քանի
որ Թեհրանի փողոցների ու
(Շար. 8-րդ էջում)

«Մեր կորուստները
շարունակւում են,
հերթը հասել է
Շուռնուխին.
մենք կը փոխենք
այս ապիկար եւ
մեր պետութիւնը
ոչնչացնող

Փաստօրէն այսօրւայ մեր անկախ պետութիւնը՝ յանձինս կառավարութեան, բանակի, ուժային կառոյցների ղեկավարութեան, չի պաշտպանում մեր երկրի եւ ժողովրդի
անվտանգութիւնը, տարածքները,
մեր ունեցւածքն ու շահերը: Այս
մասին յայտարարութիւն է տարածել «Հայրենիքի փրկութեան շարժումը», ներկայացնելով Վազգէն Մանուկեանի տեսակէտը։
Յայտարարութեան մէջ, մասնաւորապէս, ասւում է.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Մեր կորուստները շարունակւում են: Այժմ հերթը հասել է Շուռնուխին:
1988 թւականի Սումգայիթեան
դէպքերից յետոյ, երբ հայ ազգաբընակչութեան նկատմամբ տեղի
ունեցաւ սարսափելի կոտորած, եւ
մենք ականատես եղանք, որ ո՛չ
պետութիւնը, ո՛չ էլ բանակը (այն
ժամանակ՝ ԽՍՀՄ բանակը) մեր
ժողովրդի ֆիզիկական գոյութեան
ու անվտանգութեան պաշտպան
չեն հանդիսանում, Հայաստանում
մեծ թափով սկսւեցին կազմաւորւել
ինքնապաշտպանական ջոկատներ,
որոնք ԽՍՀՄ հսկայական սահմանափակումների պայմաններում կարողացան զինւել եւ իրենց ձեռքը
վերցնել հայ բնակչութեան պաշտպանութիւնը:
Դրանից յետոյ մենք անցանք մեծ
ճանապարհ. ունեցանք անկախ պետութիւն, ստեղծեցինք մարտունակ
բանակ, գրանցեցինք փայլուն յաղթանակներ: Բայց այժմ յայտնւել ենք
նոյն վիճակում:
Փաստօրէն այսօրւայ մեր անկախ պետութիւնը՝ յանձինս կառավարութեան, բանակի, ուժային կառոյցների ղեկավարութեան, չի պաշտպանում մեր երկրի եւ ժողովրդի
(Շար. 8-րդ էջում)
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Թուրքիան եւ Պակիստանը
«Մի քանի հարց հայաստանեան
բանակցում են Անկարային
«սկզբունքային» հանրային
միջուկային տեխնոլոգիաներ
փոխանցելու շուրջ
գործիչներին եւ նրանց քարոզչութեան

Աւետիք Իշխանեան.

զոհ «ժողովրդին»»

«aravot.am» - Աշխարհում չի եղել,
չկայ, չի լինելու իդէալական, կոռուպցիայից բացարձակապէս զերծ՝ մաքրամաքուր իշխանութիւն:
Արժանապատւութիւն ունեցող, քաղաքակիրթ ազգերի համար կարեւորը
պետութիւնն է, ոչ թէ օրւայ կամ
նախկին իշխանութիւնը:
Նրանք, այո՛, մերժում են կոռուպցիան եւ ամենակասկածելի կոռուպցիոն սկանդալի դէպքում անվստահութիւն են յայտնում իշխանութիւններին:
Մենք հայերս, կարծես լինելով
«սկզբունքային, արմատականօրէն կոռուպցիան մերժող հանրութիւն»,
իրականում ձեւեր ենք թափում,
չնկատելով Հայրենիքի, պետութեան
կորուստը, ապուշ-ապուշ շարունակում ենք հայհոյել նախկիններին «թալանի» համար:
Այդ նոյն հայհոյողները, ոչ միայն

չեն ուզում տեսնել ներկաների՝ նախկինների համեմատ բազմապատիկ
կոռուպցիոն ախորժակը, այլեւ, իբր
«պայքարելով» կոռուպցիայի դէմ,
իրականում նախանձից պայթում
են, որ իրենք անձամբ չեն եղել իշխանութիւն եւ չեն թալանել երկիրը:
Հէնց այդ իսկ՝ նախանձի, չարութեան եւ պարզունակ քարոզչութեան
պատճառով էլ ատում են «նախկիններին», քանի որ սկզբունքային
լինելու դէպքում, վաղուց արդէն մերժած կը լինէին ներկաներին:
Մի քանի հարց հայաստանեան
«սկզբունքային» հանրային գործիչներին եւ նրանց քարոզչութեան զոհ «ժողովրդին».
• Արդեօք, բոլոր նախկինները սրիկաներ եւ կոռուպցիոներ են:
• Ի՞նչ եւ ո՞ւմ նկատի ունէք, երբ
ասում էք նախկիններ: Նախկիններ
եւ «թալանչինե՞ր» են, թէ՞ ոչ, Սասուն Միքայէլեանը, Անդրանիկ Քոչարեանը, Դաւիթ Տօնոյեանը, Արթուր
Դաւթեանը, Ֆելիքս Ցոլակեանը,
Ատոմ Ջանջուղազեանը, Խաչատուր
Սուքիասեանը, Սամուէլ Ալեքսանեանը, Շիրակ Թորոսեանը... շարքն,

ինչպէս հասկանում էք, անվերջ է:
Էլ չեմ ասում, այսօրւայ իշխանութիւններին հլու-հնազանդ ծառայող ողջ իրաւական համակարգի՝
ոստիկանների, քննիչների, դատախազների մասին:
• Պայմանականօրէն, նոր յեղափոխական իշխանութիւնները զե՞րծ
են կոռուպցիայից: Չկա՞յ քաղաքական
կոռուպցիա՝ խնամի, ծանօթ, բարեկամ, աներորդի, զարմիկ եւ այլ ազգականների՝ պատգամաւորի, պաշտօնների նշանակում, ստւերային,
յետոյ բացայայտւած պարգեւավճարներ:
Ի՞նչ եղան ծխախոտի մաքսանենգութեան հարցերը, Սու-երի կասկածելի գնումները, բանակի սննդի
կասկածելի ծախսերը: Շարքն անվերջանալի է:
• Եւ վերջին, ամենակարեւոր հարցը.
Ո՞ՐՆ Է ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՒԵԼ
ԿԱՐԵՒՈՐ ԵՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ՝
«ՆԱԽԿԻՆՆԵՐԻՆ» ՄԵՐԺԵ՞ԼԸ, ԹԷ՞
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԻՆԵԼ, ՉԼԻՆԵԼԸ:
Ենթադրում եմ, որ «նախկիններին» մերժելը:

ԱՒԵՏԻՔ ԻՇԽԱՆԵԱՆ

Մասիս Մայիլեանն ազատւել է
Արցախի ԱԳ նախարարի պաշտօնից.
նախարարի պաշտօնին նշանակւել է
Դաւիթ Բաբայեանը
«yerkir.am» - Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը յունւարի 4-ին ստորագըրել է մի շարք հրամանագրեր: Ըստ
դրանցից մէկի՝ Մասիս Մայիլեանն
ազատւել է Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործերի նախարարի պաշտօնից, իսկ մէկ այլ
հրամանագրով Դաւիթ Բաբայեանը
նշանակւել է նոյն պաշտօնում՝ ազատւելով ԱՀ նախագահի խորհրդականի

պաշտօնից:
Ստորագրւած մէկ այլ հրամանագրով Վահրամ Բաղդասարեանն
ազատւել է Արցախի Հանրապետութեան ֆինանսների նախարարի
պաշտօնից՝ այլ աշխատանքի անցնելու կապակցութեամբ, իսկ Գրիգորի
Մարտիրոսեանը նշանակւել է ԱՀ
պետական նախարար, ֆինանսների
նախարար՝ ազատւելով պետական
նախարարի պաշտօնից:

Լեռնային Ղարաբաղում ռուս
խաղաղապահները վնասազերծել են
շուրջ 19000 պայթիւնավտանգ
առարկայ
«yerkir.am» - Ռուսաստանի Միջազգային հակաականային կենտրոնի մասնագէտները Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թւականի նոյեմբերի
23-ից ի վեր չպայթած ռազմամթերքից
մաքրել են 414,6 հեկտար տարածք,
160,3 կմ. ճանապարհ, 617 շէնք, այդ
թւում՝ 22-ը՝ սոցիալապէս նշանակալի օբիեկտ, յայտնաբերւել եւ վնասազերծւել է 18925 չպայթած առարկայ,- յայտնում է ՌԴ ՊՆ-ն:
«Ապահովւում է քաղաքացիների
վերադարձն իրենց մշտական բնակութեան վայր, տրամադրւում է
հումանիտար օգնութիւն, վերականգնւում են քաղաքացիական ենթակառուցւածքային օբիեկտները:
Մէկ օրում ռուս խաղաղապահներն ապահովել են ՀՀ տարածքից
դէպի Լեռնային Ղարաբաղ 99 փախստականի անվտանգ վերադարձը: 2020
թւականի նոյեմբերի 14-ից Լեռնային Ղարաբաղում մշտական բնակութեան վայր է վերադարձել 47287
մարդ»,- ասւած է հաղորդագրութեան
մէջ:
Ռուսաստանի Միջազգային հակաականային կենտրոնի մասնա-

գէտները Լեռնային Ղարաբաղում
2020 թւականի նոյեմբերի 23-ից ի վեր
չպայթած ռազմամթերքից մաքրել են
414,6 հեկտար տարածք, 160,3 կմ.
ճանապարհ, 617 շէնք, այդ թւում՝ 22-ը՝
սոցիալապէս նշանակալի օբիեկտ,
յայտնաբերւել են վնասազերծւել է
18925 չպայթած առարկայ:
Վանք բնակավայրում ռուս շարժական բժշկական բրիգադի կողմից
ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օգնութիւն է ցուցաբերւել 12 տեղի բնակչի:
Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս ռազմական բժիշկ-

ներն օգնութիւն են ցուցաբերել 1091
բնակչի, այդ թւում՝ 135 երեխայի:
Ռուս խաղաղապահները Կարմիր
Խաչի Միջազգային կոմիտէի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ԱԻՆ-ի հետ միասին շարունակում են ռազմական
գործողութիւնների հետեւանքով զոհւածների մարմինների որոնողական
աշխատանքները:
«Թէժ գծի» աշխատանքի ամբողջ
ընթացքում ստացւել է 562 դիմում
անյայտ կորածների մասին տեղեկատըւութեան առնչութեամբ:

«yerkir.am» - Հնդկական «Zee News
India» լրատւական գործակալութիւնը
յայտնում է, որ Պակիստանի եւ
Թուրքիայի միջեւ ակտիւ բանակցութիւններ են ընթանում Անկարային մի
շարք միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու շուրջ, այդ թւում` ուղղակիօրէն միջուկային զէնքի ստեղծման
հետ կապւած տեխնոլոգիաներ:
Աւելին, ըստ թերթի, Էրդողանն
անձամբ խնդրել է Պակիստանի բանակի գլխաւոր հրամանատարին` տրամադրել միջուկային զէնքի տեխնոլոգիան, որին իբր համաձայնութիւն է
տւել Իսլամաբադը: Խօսքը նաեւ հրթիռային տեխնոլոգիաների՝ Թուրքիային
փոխանցելու մասին է:
Աւելի վաղ մի շարք լրատւամի-

ջոցներ յայտնել էին, որ Թուրքիան
արդէն կարող է ունենալ Պակիստանի
արտադրութեան մի շարք ցենտրիֆուգներ:
«Ատոմային ռումբ զառանցանքային
աշխարհաքաղաքական գաղափարներով, ոչ ադեկւատ օսմանեան ֆիւրերի ձեռքում... Թերեւս դժւար է աւելի
վտանգաւոր բան գտնել»,- գրում է
թերթը։

Թուրքիան գլխաւորել է
ՆԱՏՕ-ի արագ
արձագանգման ուժերը
«news.am» - ՆԱՏՕ-ի Բարձր պատրաստութեան միաւորւած օպերատիւ
խմբի (VJTF) հրամանատարութիւնն
անցել է Թուրքիային: Անկարան կը
գլխաւորի VJTF-ի 4200 զինծառայողներից կազմւած բրիգադը, ներառեալ՝ նորագոյն թուրքական ռազմատեխնիկան, մասնաւորապէս, զրահամեքենաները, հակատանկային հրթիռային համալիրները: «Թուրքիան զգալի
միջոցներ է ներդրել այդ զօրամասի
համալրման, յատկապէս, լոգիստիկայի
եւ սպառազինութիւնների պակասը
լրացնելու պլանաւորման մէջ»,- ասւած
է ՆԱՏՕ-ի յայտարարութեան մէջ,- հաղորդում է «DW»-ը:
2021 թւականին ՆԱՏՕ-ի արագ
արձագանգման ուժերը, հաշւարկւում
են ընդհանուր առմամբ 6400 զինծառայող ԱՄՆ-ից, Մեծ Բրիտանիայից,
Լեհաստանից, Իսպանիայից, Իտալիայից եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ այլ երկրներից: Այդ հրամանատարութիւնն անցնում է ուրիշ երկրին ռոտացիայի
սկզբունքով. 2020 թւականին այն
ղեկավարում էր Լեհաստանը, 2019-ին՝
Գերմանիան, իսկ 2018-ին՝ Իտալիան:
VJTF-ի առանձնայատկութիւնը դրա
բարձրաստիճան
պատրաստւածութեան մէջ է. խումբը պէտք է կարողանայ
փոխել իր տեղակայման վայրն առաւելագոյնը 72 ժամւայ ընթացքում: Անձնակազմի համար, օրինակ, դա նշանակում է, որ նրանք իրաւունք չունեն

գտնւել ծառայութեան վայրից մեծ հեռաւորութիւնների վրայ:
ՆԱՏՕ-ի համար այդ զօրախմբի
հրամանատարութեան փոխանցումը
նշանակում է, որ միութեան անդամ
երկրների միջեւ համագործակցութիւնն ընթանում է հարթ՝ չնայած
առանձին դաշնակիցների միջեւ տարաձայնութիւններին: Աւելի վաղ միութեան ղեկավարութիւնը մտահոգութիւն էր յայտնել Թուրքիայի կողմից
ռուսական Ս-400 զենիթահրթիռային
համալիրները ձեռքբերելու կապակցութեամբ, ինչի հետեւանքով ԱՄՆ-ը
պատժամիջոցներ է գործադրել Անկարայի նկատմամբ: ԵՄ-ն նոյնպէս պատժամիջոցներ է սահմանել թուրք ֆիզիկական անձանց եւ ընկերութիւնների
նկատմամբ, որոնք ներգրաււած են
Արեւելեան Միջերկրական ծովում հորատման աշխատանքներում:

Ռուս խաղաղապահները
Լեռնային Ղարաբաղում աւելի
քան 400 հեկտար տարածք են
ականազերծել
«tert.am» - Ռուսաստանի Դաշնութեան Պաշտպանութեան նախարարութեան ականազերծման գործողութիւնների միջազգային կենտրոնի մասնագէտները Լեռնային Ղարաբաղի
աւելի քան 400 հեկտար տարածքում
յայտնաբերել եւ վնասազերծել են
աւելի քան 16 հազար պայթուցիկ
առարկայ: Այս մասին տեղեկացնում
է ՌԴ Պաշտպանութեան նախարարութիւնը:
Այս առնչութեամբ գերատեսչութեան կողմից տարածւած հաղորդագրութիւնում,
մասնաւորապէս,
ասւում է. «Գործողութիւնների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի
ինժեներական
ստորաբաժանումները մաքրել են աւելի քան 400 հա
տարածք, շուրջ 151 կիլոմետր ճանապարհ, 617 շէնք, ներառեալ 22
սոցիալական նշանակութեան օբիեկտ: Յայտնաբերւել եւ վնասազերծւել
է աւելի քան 16 հազար պայթուցիկ
առարկայ»:
Նշենք՝ ականազերծումն իրակա-

նացնելու համար խաղաղապահներն
օգտագործում են ժամանակակից
«Ուրան -6» ռոբոտային համակարգեր, որոնք թոյլ են տալիս պահպանել
ականազերծման բարձր տեմպը լեռնային տեղանքներում եւ եղանակային վատ պայմաններում:
Յայտնաբերւած իրերն ու չպայթած
զինամթերքը հանւում եւ ոչնչացւում
է յատուկ սարքաւորումներով յագեցած պոլիգոնում, իսկ նրանք, որոնք
չեն կարող տարհանւել, ոչնչացւում
են տեղում՝ պահպանելով անվտանգութեան բոլոր անհրաժեշտ կանոնները:
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Ամփոփագիր Հայ Դատի
գրասենեակների եւ
յանձնախմբերի կողմից
կատարւած հիմնական
աշխատանքների
(17-30 դեկտեմբերի 2020 թ.)
ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի Կենտրոնական գրասենեակը պարբերաբար հրապարակում է Հայ Դատի
յանձնախմբերի ու գրասենեակների
գործունէութեան ամփոփագրեր,
որոնք լրատւամիջոցներին, հասարակական լայն շրջանակներին, մասնագիտական ու քաղաքական հանրոյթներին հնարաւորութիւն են տալիս կենտրոնացւած եւ հաւաստի
տեղեկատւութիւն ստանալ ՀՅԴ Հայ
Դատի համաշխարհային ցանցի
գործունէութեան
վերաբերեալ,
իրազեկ լինել Սփիւռքի քաղաքական գործունէութեան ընթացիկ արդիւնքներին եւ առաջադրւած խնդիրներին։
Նախորդ ամփոփագրերին կարող էք ծանօթանալ այստեղ:
Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներ
ԱՄՆ Հայ Դատի յանձնախումբը
ողջունել է կոնգրեսական նախաձեռնութիւնը, որը ԱՄՆ հետախուզական ծառայութիւններից
պահանջում է ղարաբաղեան վերջին պատերազմի վերաբերեալ գաղտնի
տւեալների տրամադրում։ Այս
նախաձեռնութեան նպատակներից
մէկը նաեւ պարզելն է, թէ Ադրբեջանին տրամադրւող ամերիկեան
ռազմական օժանդակութիւնը ինչ
ազդեցութիւն է ունեցել հարաւային Կովկասում ուժերի հաւասարակշռութեան խախտման վրայ։
Ըստ Հայ Դատի Վաշինգտոնի գրասենեակի տնօրէն Արամ Համբարեանի՝ այս նախաձեռնութիւնը կարեւոր է նաեւ այն առումով, որ դրա
արդիւնքներով Սպիտակ տան
յաջորդ վարչակազմը կարող է
դադարեցնել Ադրբեջանին տրամադրւող ամերիկեան օգնութիւնը։
Եւրոպա
Եւրոպայի Հայ Դատի կենտրոնական յանձնախմբի եւ Բելգիայի
շրջանային յանձնախմբի գործուն
ջանքերով պայմանաւորւած՝ դեկտեմբերի 18-ին Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է
բանաձեւ, որում դատապարտում
է Արցախի հայ ազգաբնակչութեան
դէմ Թուրքիայի իշխանութիւնների
աջակցութեամբ եւ օտարազգի վարձկանների մասնակցութեամբ սանձազերծւած ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան, ինչպէս նաեւ
յստակօրէն պահանջում է, որ Ադրբեջանը եւ նրան սատարող ուժերը
զօրքերը դուրս բերեն Լեռնային
Ղարաբաղի տարածքից, որը նւաճւել է բռնի ուժի եւ բռնութեան գործադրմամբ։
Բանաձեւը նաեւ դատապարտում է խաղաղ բնակչութեան նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից կանխամտածւած յարձակումները եւ
կաստետային ու ֆոսֆորային ռումբերի կիրառումը:
Բանաձեւի նախաբանում խօսւում է նաեւ Արցախի հայ ազգաբընակչութեան ինքնորոշման իրա-

ւունքի, ուժի չկիրառման մասին՝
որպէս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հիմնարար սկզբունքներ, եւ շեշտւում է,
որ այդ սկզբունքները ոտնահարւել
են Ադրբեջանի կողմից: Բանաձեւն
անդրադարձ է կատարում նաեւ
պատերազմում Թուրքիայի ներգըրաւածութեան հարցին՝ ֆեդերալ կառավարութեանը կոչ անելով
պահանջել Թուրքիային դադարեցնել միջամտութիւնը։
Բանաձեւում անդրադարձ է
կատարւում նաեւ գերիների վերադարձի եւ հայկական մշակութային
ժառանգութեան պահպանութեան
խնդիրներին։
Հայ Դատի Մեծ Բրիտանիայի
յանձնախումբը յայտնում է, որ
UNESCO-ի գլխաւոր քարտուղարին
ուղղւած նամակով է հանդէս եկել
Սաթուորկի աւագ քահանան, ում
միացել են նաեւ Լիդսի, Քաւենթրիի
եւ Էբսֆլիթի քահանաները՝ ուշադըրութիւն հրաւիրելով Արցախում
հայկական միջնադարյան քրիստոնէական ժառանգութեան նկատմամբ բռնութիւնների կիրառման
փաստերի վրայ։
Ռուսաստանի Դաշնութիւն
ՀՅԴ Հայ Դատի Մոսկւայի գրասենեակը դեկտեմբերի 20-ին Հայաստան է ուղարկւել հումանիտար
նշանակութեան օգնութեան հերթական խմբաքանակը՝ ընդհանուր 15
տոննա քաշով։
Դեկտեմբերի 22-ին հրապարակւած յայտարարութեամբ Մոսկւայի
Հայ Դատի գրասենեակը, մտահոգութիւն է յայտնել Բերձորի
ուղեկալում աադրբեջանցիների կողմից Արցախում հերթափոխի կազմակերպմանը խոչընդոտելու փաստի
առթիւ։ Յայտարարութիւնը, նամակի տեսքով, փոխանցւել է ռուսական պատկան մարմիններին։
Դեկտեմբերի 17-ին եւ 28-ին
գրասենեակի պատասխանատուն
մասնակցել է Ռուսաստանի հայերի
միութեան համառուսաստանեան
տեսակոնֆորանսին, հանդէս եկել
ելոյթներով, իսկ դեկտեմբերի 24-ին
Հայ Դատի Մոսկւայի յանձնախմբի
ներկայացուցիչները հանդիպում
եւ առանձնազրոյց են ունեցել
Պետդումայի պատգամաւոր Կոնստանտին Զատուլինի հետ՝ քննարկելով համատեղ հետաքրքրութեան
հարցերի լայն շրջանակ։ Վերջին

շաբաթւայ ընթացքում գրասենեակի
ներկայացուցիչը հանիպել եւ զրուցել է ակադեմիկոս Վիտալի Նաումկինի, քաղաքագէտ Դմիտրի Պախոմովի, չինագէտ Նինոլայ Վաւիլովի եւ թուրք քաղաքագէտ Արիֆ
Ասալիօղլուի հետ։ Զրոյցների տեսագըրութիւնները հրապարակւել են
«Պրօ Արմենիա» համառուսաստանեան պորտալում։
Դեկտեմբերի 26-ին Հայ Դատի
Մոսկւայի գրասենեակի հովանու
ներքոյ գործող «Լուսարձակ» դըպրոցի սաներն իրականացրել են «Իմ
գիւղը» խորագրով միջոցառումը։
Հայ Դատի յանձնախմբերն ու
գրասենեակները մեծ թափով շարունակում են ամբողջ աշխարհում
իրականացնել հայութեան շահերի
պաշտպանութեան աշխատանքներ՝ օգտագործելով լաբբիստական գործունէութեան համալիր
գործիքակազմեր։ Արցախի նկատմամբ ադրբեջանաթուրքական ագրեսիան դատապարտելու, Արցախի
տարածքային ամբողջականութեան
վերականգնմանը նպաստելու, ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահութեան ձեւաչափը վերականգնելու, գերիների եւ զոհւածների
մարմինների փոխանակման խնդիրը
բարձրացնելու, արտասահմանեան
լրատւամիջոցներին օբիեկտիւ տեղեկատւութեամբ ապահովելու ուղղութեամբ կատարւում են մեծ ծաւալի աշխատանքներ։ Յատուկ ուշադըրութիւն է դարձւում ղարաբաղեան հիմնախնդրի շուրջ տարբեր
երկրներում ներքաղաքական քննարկումներ, խորհրդարանական լսումներ իրականացնելու վրայ, որոնք
արդեն իսկ վերաճում են կոնկրետ
բանաձեւերի ընդունումների։
Հայ Դատի յանձնախմբերի եւ
գրասենեակների կողմից շարունակւում են արտասահմանեան
պատւիրակութիւնների, մեր ժողովըրդի օտարազգի բարեկամների
եւ լրագրողների այցելութիւնների
կազմակերպումը դէպի Արցախ,
որպէսզի նրանք տեղում ծանօթանան առկայ իրավիճակին եւ առաւել առարկայօրէն կարողանան օգտակար լինել եւ/կամ իրավիճակը
ներկայացնել միջազգային հանրութեանը։
ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի
Կենտրոնական գրասենեակ

Պատերազմն Արցախում
ղեկավարել են թուրք գեներալները.
սա թուրքական յաղթանակ էր,
ոչ թէ ադրբեջանական
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Վտարանդի թուրք լրագրող Ջեւէրի
Գուվէնը տեսառեպորտաժում բացայայտել է երեք թուրք գեներալների
անուններն ու նրանց գործունէութիւնը, որոնք որոշիչ դեր են խաղացել
Արցախում Ադրբեջանի վարած պատերազմում, որն սկսւել էր 2020 թ.
սեպտեմբերի 27-ին։ Արդէն յայտնի է,
որ ժամանակակից անօդաչու թռչող
սարքերը եւ հրթիռները, որոնք Ադրբեջանը ձեռք էր բերել Իսրայէլից, Թուրքիայից եւ Ռուսաստանից, կործանարար ազդեցութիւն են ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի վրայ: Յայտնի է
նաեւ, որ Ադրբեջանի կողմից պատերազմին մասնակցել են 200 թուրք
ռազմական խորհրդականներ եւ մի
քանի հազար սիրիացի վարձկաններ:
Այնուամենայնիւ, սա առաջին դէպքն է,
որ մանրամասն զեկոյց է հրապարակւում պատերազմի ընթացքում
Ադրբեջանում այդ թուրք գեներալների ներկայութեան մասին:
Թուրքիայի ռազմական ղեկավարներից մէկը գեներալ-լէյտենանտ Շերեֆ
Օնգայն է: Երկրորդը գեներալ-մայոր
Բախթիեար Էրսայն է, իսկ երրորդը՝
գեներալ-մայոր Գեօքսէլ Քահիան: Այս
թուրք գեներալների ներկայութիւնը
Բաքւում կապւած է մինչեւ Արցախեան պատերազմը Ադրբեջանի պաշտպանութեան նախարարի առաջին տեղակալ, Գլխաւոր շտաբի պետ, գեներալ-գնդապետ Նեջմէդդին Սադիկովի հեռացման հետ, որը 27
տարի զբաղեցնում էր այդ պաշտօնը։
Ըստ ռուսական եւ այլախոհ ադրբեջանական աղբիւրների՝ նա մեղադըրւում էր դաւաճանութեան եւ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզութեան հետ համագործակցութեան մէջ:
Հաղորդւում է, որ Սադիկովին ձերբակալել են աշխատանքից նրան հեռացնելուց յետոյ, սակայն Ադրբեջանի Պաշտպանութեան նախարարութիւնը հերքել է այս լուրը: Այնուամենայնիւ, աշխատանքից հեռացնելուց յետոյ նրան այլեւս չեն տեսել:
Ըստ հաղորդագրութիւնների՝ Սադիկովը ծնւել է Դերբենտում (Դաղստան),
ծագումով լեզգի է: Նա վատ է
տիրապետել ադրբեջաներէնին: Նաեւ
պնդում են, որ նրա զարմիկը ծառայում է ռուսական բանակում՝ Գիւմրիում։
Սադիկովը կրթութիւն է ստացել
Ռուսաստանում: Կարեւոր է նշել, որ
մեծ թւով ադրբեջանցի զինւորներ էին
ուղարկւել Թուրքիա՝ ռազմական
կրթութիւն ստանալու համար: Սադիկովը թոյլ չէր տալիս Թուրքիայից
վերադարձածներին կարեւոր զինւորական պաշտօններ զբաղեցնել: Նա
դէմ էր թուրքական գերակայութեանը
Ադրբեջանի զինւած ուժերում։ Արդիւնքում, Թուրքիան պահանջեց Սադիկովի
հեռացումը, որից յետոյ Թուրքիայում
վերապատրաստւածներն ստացան
ղեկավար պաշտօններ:
Վերադառնալով երեք թուրք գեներալներին, Շերեֆ Օնգայը Երզնկայում տեղակայւած թուրքական երրորդ
բանակի հրամանատարն է: Նա
վերահսկել է Արցախեան պատերազմը: 1982-ին Օնգայը աւարտել է
Անկարայի ռազմական ակադեմիան եւ
ծառայել ցամաքային զօրքերի տարբեր ստորաբաժանումներում: 2014-ին
նա նշանակւել է 9-րդ բանակային
կորպուսի հրամանատար: Նա որոշ
ժամանակ Տուզլայի հետեւազօրի դըպրոցի ղեկավարն էր:
Ադրբեջանում երկրորդ թուրք
ռազմական ղեկավար գեներալ-մայոր Բախթիեար Էրսայն աւելի վաղ
բանտարկւել էր մի սկանդալի («Մեծ
մուրճ» գործողութիւն) մէջ ներքաշւած լինելու համար: Այնուամենայնիւ,
նրան ներում շնորհեցին եւ ազատ
արձակեցին, հնարաւոր է, որ նա
գործարք էր կնքել իշխանութիւնների

հետ՝ բացայայտելով դաւադրութեան
միւս մասնակիցների անունները:
Դրանից յետոյ նա ստացաւ բրիգադային գեներալի կոչում՝ դառնալով 2-րդ Կոմանդոս բրիգադի պատասխանատուն, որը մեծ դաժանութեամբ պայքարեց PKK-ի (Քուրդստանի Բանւորական կուսակցութիւն)
դէմ Արեւելեան Թուրքիայում: Այժմ
նա Թուրքիայի ցամաքային զօրքերի
հրամանատարութեան գործողութիւնների ղեկավարն է: Նա Արցախեան
պատերազմի ողջ ընթացքում մնացել
է Բաքւում եւ անձամբ ղեկավարել
գործողութիւնները: Պատերազմն սկսւելուց առաջ Բաքւում եւ Գաբալայի
ռազմական օդանաւակայանում կառուցւել են արբանեակային կապի
երկու կենտրոններ՝ տարածքում տեղակայւած զինւորականների եւ շտաբների հետ կապ հաստատելու համար:
Երկու կենտրոնները ղեկավարւել են
բացառապէս թուրքական բանակի
կողմից: Ադրբեջանցի զինւորականներին յանձնարարւած էր հնազանդւել
թուրք վերադասների բոլոր հրամաններին եւ չվիճել կամ հակադրւել
նրանց։ Էրսայը ղեկավարել է սիրիացի վարձկաններին, որոնք աւելի
վաղ Թուրքիայի կողմից կռւել էին
Սիրիայում եւ Լիբիայում: Բացի այդ,
Էրսայը ղեկավարել է Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին տրամադրւած բարձր
տեխնոլոգիական ռազմական տեխնիկան:
Երրորդ թուրք զինւորականը գեներալ-մայոր Գեօքսէլ Քահիան է,
որն այս տարւայ յուլիսից գտնւում էր
Ադրբեջանում: Նա մտերիմ է Թուրքիայի պաշտպանութեան նախարարի
հետ։ Նախկինում նա եղել է պաշտպանութեան փոխնախարարի տեղակալը։ Թուրքիայի կողմից Լիբիայում
պատերազմին մասնակցելիս նա
գերեվարւել է լիբիական ընդդիմադիր
ուժերի կողմից, ապա ազատ արձակւել: Քահիան ղեկավարում էր Լիբիայում գործող թուրքական անօդաչու թռչող սարքերը, ինչը նրան
արժէքաւոր փորձ էր տւել Արցախի
դէմ անօդաչու թռչող սարքերի կառավարման գործում:
Արցախեան պատերազմի աւարտից յետոյ ադրբեջանական հասարակութիւնն իր դժգոհութիւնն էր յայտնել, որ ռուս խաղաղապահները տեղակայւել են Ղարաբաղի տարածքում:
Որոշ վերլուծաբաններ Ռուսաստանի
ներկայութիւնն Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ Վրաստանում որակել են
որպէս պարտութիւն Թուրքիայի եւ
ԱՄՆ-ի համար եւ յաղթանակ Ռուսաստանի համար, քանի որ վերջինս
իր ուժերը տեղակայել է «ՆԱՏՕ-ի
անդամ Թուրքիայի քթի տակ»: Ինչպէս եզրակացրեց ռուսական «Վզգլիադ»
առցանց թերթը, Արցախեան պատերազմի «ծրագիրը թուրքական էր,
գեներալները թուրք էին, իսկ անօդաչու թռչող սարքերն արտադրւած
էին Թուրքիայում… Բաքուն կարող
է յաղթանակ տօնել, բայց հրամանատարութեան ու վերահսկողութեան
առումով յաղթանակ կարող են տօնել
թուրք գեներալները»:
Ադրբեջանական բանակի պաշտօնաթող փոխգնդապետ Օլեգ Գուլիեւը,
որն այժմ բնակւում է Մոսկւայում,
«Վզգլիադ» թերթին ասել է. «Ադրբեջանը պէտք է ամբողջութեամբ վերադարձնի Ղարաբաղը։ Սա ճիշտ է
եւ արդար: Բայց մենք ինքներս պէտք
է վերադարձնենք Ղարաբաղը: Եթէ
մենք այն վերադարձնենք թուրքերի
վզկապով, ապա յետ կը վերադարձնենք միայն Ղարաբաղը, սակայն կը
կորցնենք մեր երկրի մնացած մասը»։
Թարգմանութիւնը՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆԻ
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ԱՍՏՒԱԾ ՄԱՐԴԱՑԱՒ
ՄԱՐԴԸ ԱՍՏՒԱԾԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Կրկին անգամ, տօնական օրերը,
մեր շրջապատն ու քրիստոնեայ աշխարհը անուշահոտ բուրմունքով են
լցրել։ Նոր տարի է, Ս. Ծննդեան եւ
Աստւածայայտնութեան տօն է։ Եկեղեցիների զանգերը ղօղանջում են,
Աւետիս տալով աշխարհին «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ»։ Այսօրւայ
աշխարհն էլ Քրիստոսի Ծննդեան

օրերի նման կարծէք, անհամբեր
սպասում էր Փրկչին, ի՛ր Փրկչին, այն
Փրկչին, որ պիտի գար «Հռչակելու
Տիրոջ ընդունելի տարին եւ մեր Աստծու վրէժխնդրութեան օրը, մխիթարելու բոլոր սգաւորներին, փառաւորելու
Սիոնի սգաւորներին, որ մոխրի փոխարէն ուրախութեան օծման իւղի պիտի
արժանանան, իսկ սգաւորները վհատ
հոգու փոխարէն՝ փառքի զգեստի» (Ես.
61։2-3)։
Խոստացւած Փրկիչը կը գար
իւրայատուկ առաքելութեամբ. «Աւետարանելու աղքատներին, բժշկելու
սրտով բեկւածներին, գերիներին
ազատութիւն քարոզելու եւ կոյրերին
տեսողութիւն» (Ես. 61։1)։
Եսայի յայտնատես մարգարէի
բնորոշումով պիտի գար Փրկիչը
Դաւթի ցեղից, մի անարատ ու շնորհալի կոյսի միջոցով, որպէսզի աշխարհը ողողէր Բեթղեհէմի երկնակամարի վրայ փայլատակող Աստղի
կենսաբեր լոյսով եւ նոր աշխարհ ու
նոր ճամբայ ցոյց տար մարդկութեան։
Մարգարէն աւետում էր. «Ահա կոյսը պիտի յղիանայ ու որդի ծնի, եւ

նրա անունը լինի Էմմանուէլ», որ
եբրայերէնում նշանակում է Աստւած
մեզ հետ։
Ծննդեան խորհուրդին խորագոյն
իմաստը կայանում է վերոյիշեալ
նախադասութեան մէջ. կոյսի յղիացումով աշխարհ պիտի գար մի
մանուկ Էմմանուէլ անունով, որի
առաքելութիւնը ի սկզբանէ եղել է
«Լինել մարդու հետ, նրան անապականացնելու եւ Աստծու բնակարան դարձնելու»։ Մի խօսքով Աստւած աշխարհ էր գալիս ու կենդանի
յարաբերութեան մէջ էր մտնում
մարդ արարածի հետ։ Ինչպիսի վեհ
առաքելութիւն։ Աւելին՝ Փրկչի Ծնընդեան գիշերը հրեշտակն ու երկնային զօրքերը իրենց հօտին պահպանութիւն անող հովիւներին փոխանցեցին երկնային օրհնութիւնն ու խաղաղութեան եւ հաճութեան Աւետիսը.«Փա՜ռք Աստծուն՝
բարձունքներում,
Խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ
Եւ հաճութիւն մարդկանց միջեւ»:
Իր նախընթացքը չունեցող մա-

ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ ՉՍՈՎՈՐԵՑԻՆՔ ԴԵՌ…
«Ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս…»
(Մտ 2.11):

Ամանորի եւ Յիսուսի Ս. Ծննդեան
ու Աստւածայայտնութեան տօները
քրիստոնեայ աշխարհի համար լաւագոյն առիթներ են ուրիշին ուրախացնելու, որբեւայրուն մխիթարելու,
որբի արցունքը սրբելու. մէկ խօսքով՝
լաւագոյն առիթ անելու այն՝ ինչ որ
պարտաւոր ենք անել:
Սոյն պարտաւորութիւնը բնա՛ւ
տարօրինակ չթւայ, որովհետեւ մարդասիրութեան օրինակը Նա ինքը հան-

դիսացաւ: Այլապէս, աշխարհի սկզբից
ի վեր մարդկանց միջեւ գզվռտոցը,
սկսեալ Կայէնի եղբայրասպան անարգ
ոճիրից մինչեւ ազգերի իրար դէմ
մղած արիւնալի պատերազմներն ու
ոխակալ թշնամութիւնները, երբեք չէին
կարող օրինակ հանդիսանալ ուրիշների նկատմամբ բարեացակամութեան,
գորովանքի եւ գութի:
Մարդասիրութիւն բառը նոյնիսկ
չափազանց շա՜տ է մարդկանց կատարած բարիքների համար օգտագործել, որովհետեւ Աստծու անհամեմատելի մարդասիրութիւնը ջնջել է
այս գաղափարի բոլոր սահմանագըծերը: Ի՞նչ է նշանակում լինել Աստւած
ու խոնարհւել եւ զգենուլ մարդկային
բնութիւնը…: Մարդու մեղանչական
ու սահմանափակ կարողականութեամբ բնութիւնը ինչպէ՞ս վերածել
աստւածային անսահմանելի ու անպարագրելի բնութեան համար ընկալուչ արգանդի…:
Յիսուսի մարդեղացումը, մարդկային պատմութեան ընթացքին մարդասիրութեան անկրկնելի օրինակն է:
Սիրոյ բաժակի զեղումն է այն, ի խընդիր մոլորեալ մարդկութեան: Անհասկացող մարդն է մեղաւոր, որ Աստծու

մարդեղութիւնից մինչեւ այսօր դեռեւս
չի հասկանում, որ Յիսուսի ծննդեամբ
մարդասիրութեան մի վառ օրինակ
տրւեց իրեն երկնքից, որպէսզի ինքը
եւս սովորի իր նմանի հետ գէթ խաղաղ ապրել, իսկ երբեմն անխուսափելի հակառակութիւնները՝ համերաշխութեամբ հարթել: Սակայն, ինքնասիրութիւնը ամբարտաւանութեան
ընկերակցած, արգելք է հանդիսանում
հաշտութեան, ոչ միայն մարդկանց,
այլեւ Աստծու հետ: Մարդու ամբարտաւանութիւնը հասաւ այն աստիճանի, որ նա համարձակւեց նոյնիսկ
Աստծոյ մարդասիրութիւնը թերագընահատել կամ անտեսել: Սոյն տխուր
ու դժգոյն երեւոյթի փաստը այն է, որ
մարդիկ մինչեւ այսօր Յիսուսի ծնընդեան պահի խոնարհութիւնից դասեր
չեն կարողացել քաղել: Այն՝ որ աստւածային փառքով հարուստ էր, մարդ
դառնալով աղքատացաւ մեզ համար:
Այն՝ որ երկինքը որպէս օթոց էր օգտագործում, անասունների մսուրի մէջ
պառկեց:
Մսուրի մէջ է անթեղւած Սբ. Ծնընդեան տօնին մեծ խորհուրդը: Մսուրը՝ փայտից սարքւած այն գոգն է,
որտեղ հովիւը իրեն վստահւած կեն-

ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ՝ ՆՈՐ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՄԲ
«Այս է Յիսուս Քրիստոսի՝ Դաւթի որդու, Աբրահամի որդու
ազգաբանութիւնը»: (Մտթ. 1.1):

Տօն Ծննդեան եւ Աստւածայայտնութեան - 6 յունւարի, 2021

Այս տարի տարբեր զգացումներով
ենք պատրաստւում դիմաւորել Սուրբ
Ծննդեան խորախորհուրդ տօնը: Մարդկային փորձառութիւնից բխող իմաստութիւնը մեզ փոխանցում է հետեւեալ
ճշմարտութիւնը.- «Պատմութիւնը ինքնիրեն կրկնում է», եւ իրօք, ճիշտ հարիւր
տարի յետոյ մեր ներաշխարհի մէջ գոյացած անտանելի ծանրութիւնը թանձր
մառախուղի նման մի անգամ եւս պատել է

մեր միտքը, սիրտն ու հոգին:
Հակառակ այս բոլորին, քրիստոնեայ
մարդու, մանաւանդ հայի իւրայատուկ
տոկունութեամբ, վերանորոգ հաւատքով ու յոյսի նորանոր նշոյլներով մեր
հայեացքը սեւեռում ենք մուգ ամպերով
մթագնած հորիզոնից այն կողմ, ակընկալելով պայծառ առաւօտեան մի նոր
արշալոյս: Այսպիսի հոգեվիճակով է, որ
փորձում ենք հիւրընկալել 2021 թւականի մեր մեծագոյն տօներից մէկը՝
Սուրբ Ծնունդը, որը լաւագոյն առիթներից մէկը կարելի է նկատել, բանալու Սուրբ Գիրքն ու ընթերցելու աստւածայայտնութեան դրւագները համատեսական Աւետարանների մէջ, ուր
մանրամասնօրէն նկարագրւած դէպքերը, մանաւանդ այս օրերին, սրտապընդելու կողքին դեղ ու դարման են մեր
տառապող հոգե-մտաւոր ներաշխարհի համար:
Մատթէոս Աւետարանի առաջին
գլուխը, յատուկ նպատակով, Քրիստոսի
ծննդեան դէպքն սկսում է նկարագրել
ազգաբանական մի ցանկով, ուր դուրս
թողելով մանրամասնութիւնները, ժառանգական գիծը ընթացք է առնում
Աբրահամից եւ հասնում մինչեւ Մարիամի նշանած Յովսէփին ու Աստւա-

ծորդուն մարմնացումին, որպէսզի մերժող հրեայ ժողովրդի աչքերի դիմաց
իբրեւ անհերքելի ապացոյց ներկայացնի ընտրեալ Մեսիան՝ Յիսուս Քրիստոս
Փրկիչը:
Շատ հետաքրքրական է, երբ տեսնում ենք, թէ ինչպէս ժողովրդավար
անունով ծանուցւած, սակայն արքայական դարերի աւատապետական վարչաձեւին վերադարձած մերօրեայ աշխարհը, պաշտօնների նշանակումի կամ
աթոռների բաշխումի պարագաներին,
նմանօրինակ ստուգումներով՝ խիստ
բծախնդրութեամբ սկսում է պրպտել ու
քննել ընտրեալ կամ նշանակւելիք թեկնածուների մանրամասնութիւնները, երբեմն ազգաբանական իմաստով, երբեմն պատականելիութեան իմաստով,
երբեմն կրթական իմաստով, երբեմն
կարողութեան ու փորձառութեան իմաստով, եւ երբեմն էլ ուսման իմաստով,
մինչ սակաւաթիւ ու բացառիկ անձնաւորութիւններ մտադրում են սերտել
թեկնածուների բարեմասնութիւնները՝
մանաւանդ համեմատաբար քրիստոնէական պատւիրանների հետեւողութեան կամ բարոյական արժէքների հասկացողութեան առումով:
Թէեւ այս օրերին չափազանց դժւար

հասփիւռ պսակաձեւ ժահրը - կորոնավարակը - մօտաւորապէս մի տարի է ինչ ցնցել ու ցնցում է ողջ աշխարհը, պատճառ դառնալով հարիւր
հազարաւորների մահւան։ Աշխարհն
ու մարդկութիւնը փոթորկել է ու
խաղաղութիւնը խռովել։ Արդարեւ
վիրաւոր աշխարհը այսօր որեւէ մի
ժամանակից աւելի անհրաժեշտ կարիքը ունի հոգեւոր եւ մարմնաւոր
բժշկութեամբ, մեղքի տիրապետութիւնից ազատւելու եւ Փրկչին աշխարհ բերած լոյսով տեսնելու եւ
վկայելու Աստծուն, որ իր շուրջն է։
Այսօր աշխարհը կարծես ուղեկորոյս ճամբորդի նման չորս կողմն է
նայում իր ճամբան գտնելու համար,
մոռացած լինելով, որ իր փրկութիւնը գալու է Աստծուց, երկնքից։
Սաղմոսերգու Դաւիթ մարգարէն
երգում է. «Աչքերս քե՛զ բարձրացրի,
Տէ՜ր, որ երկնքի մէջ ես նստում։ Ինչպէս ծառան հայեացքն իր տիրոջից
չի կտրում, կամ աղախինն հայեացքն
իր տիրուհուց չի կտրում, այնպէս
էլ մեր աչքերը քեզ յառած են մնում,
մինչեւ ողորմես մեզ, Տէ՜ր Աստւած
մեր» (Սղ. 123։1-2)։
Խաղաղութեան, իրական ու վաւերական խաղաղութեան աղբիւրը նոյնինքն Աստւածն է, որ ի լրումն ժամանակին իր Միածին Որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպէս մարմնացու-

մը գերագոյն խաղաղութեան, ահա
թէ ինչու հրեշտակն ու երկնային
զօրքերը Փրկչի Ծննդեան գիշերը
աշխարհին Աւետեցին երգելով.«Փա՜ռք Աստծուն՝
բարձունքներում,
Խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ
Եւ հաճութիւն մարդկանց միջեւ»:
Առակաց գիրքը յիշեցնում է մեզ.
«Բայց ովքեր խաղաղութիւն են ուզում,
ուրախ պիտի լինեն» (Առ. 12։20)։ Իրական ու վաւերական խաղաղութիւնը
իրագործւում է երբ մարդ էակը հոգին բիւրեղացրած այն դարձնում է
սիրոյ եւ նւիրումի բնակավայր, այլ
խօսքով՝ հոգեկան ներքին խաղաղութեան աղբիւր։ Աստծուն փնտրողը խաղաղութիւն կը գտնի ասում է Աստւածաշունչը։ Քրիստոսի ներկայութիւնը մեր մէջ երաշխիքն է խաղաղութեան, որով ունենում ենք նաեւ ապահովութիւն։
Քրիստոսի Հրաշափառ Ծննդեան
պատգամը մեզ մղում է լսելու Տիրոջ
ձայնը. «Խաղաղութիւն եմ թողնում
ձեզ. իմ խաղաղութիւնն եմ տալու ձեզ,
որ տարբեր է այս աշխարհի խաղաղութիւնից» (Յհ. 14։27)։ Արդարեւ Պօղոս
Առաքեալի բառերով Քրիստոսով խաղաղութեան իրագործման պատւարները վերանում են եւ Իրենով նոր մարդ
ենք դառնում խաղաղացեալ հոգով ու

դանիների համար կեր է լցնում, կերակրելու համար դրանց: Բեթղեհէմի
անշուք քարայրի մսուրը եղաւ առաջին սկիհը, որտեղից բաշխւեց Յիսուսի մարմինը, ի խնդիր մեղաւոր աշխարհի փրկութեան:
Արեւելքի մեծահարուստ երեք մոգերը թանկարժէք նւէրներ մատուցեցին
Յիսուսին, առանց իմանալու, որ անկարօտ է Աստւած: Սակայն, աշխարհում
շա՜տ շատ են կարիքաւորները, որոնց
նկատմամբ յաճախ իրեն խուլ եւ կոյր
է ձեւացնում մեծամիտ մարդը: Բարեկիրթ աշխարհի աղքատախնամ կազմակերպութիւնները յատկապէս տօնական օրերին զարկ են տալիս իրենց
խնամատարական շարժումների գործունէութեան եւ հոգում զրկեալների
բազմազան կարիքները՝ բժշկական խընամքի, ուտեստի եւ նոյնիսկ պատըսպարման: Նրանք նաեւ նւէրներով են
ուրախացնում երեխաներին: Զարմանալի չթւայ, որ բոլոր երեխաները, հարուստ ընտանիքների զաւակ լինեն կամ
թշւառ, նւէրներ են ակնկալում իրենց
ծնողներից, եթէ ոչ միեւնոյն տեսակի
ու որակի, բայց անպայման միեւնոյն
սպասումով:
Բոլոր երեխաների շարքում կայ
նորածին մէկ Երեխայ, որը ամենահարուստը լինելով հանդերձ անյապաղ
սպասում է Իր աննման նւէրին եւ այն՝
մեզանից իւրաքանչիւրի անձնական
նւիրաբերմամբ: Մոգերի ընծայած նիւթական նւէրները Նրա կողմից մեծար-

ժէք չհամարւեցին, որովհետեւ Նա այս
աշխարհից չէ:
Հոգիների թագաւորը՝ մանկացեալ
Փրկիչը քո սիրտն է ուզում այսօր որպէս ընծայ, որը յանձնելու ես կամովին, ամենայն յանձնառութեամբ ու
պատրաստակամութեամբ: Եթէ մսուրի
մէջ է կարիքաւոր մարդկութեան հասնելու երեւելի խորհուրդը Յիսուսի անձի ինքնաբաշխմամբ իրականացւող,
փոխադարձաբար նոյն մսուրի մէջ է
դրւելու քո կողմից մատուցւելիք նւէրը՝
քո սիրտը: Այս պարզ արարքի գործադըրումի բացակայութեան հետեւանքն
է կրում համայն մարդկութիւնը, որը
դեռ չի սովորել մարդասիրութեան
իմաստը:
Միայն Յիսուսին ընծայւող մարդկային սիրտը կարող է սովորել աստւածային մարդասիրութեան խոր նշանակութիւնը, ինքը եւս, իր հերթին, գէթ նըմանողութիւնը դառնալու համար աստւածային անկրկնելի մարդասիրութեան:

է որեւէ թեկնածուի անձնական առաքինութիւնները կամ անհատական բարոյական արժանիքներն արդարօրէն քըննել, երբ կարելի չէ պիտակաւորումը
իսկութիւնից կամ զրպարտութիւնն ու
բամբասանքը ճշմարիտ մեղադրանքից
տարբերել, սակայն գլխաւոր հարցն այն է,
որ մեծամասնութեան համար այդ բոլորը
հանդիսանում են որպէս աննշմար ու
աւելորդ կէտ, չասելու համար անկարեւոր ու անիմաստ, ինչ էլ լինի թեկնածուի
զբաղեցնելիք դիրքը կամ պաշտօնը՝ տեղականից սկսեալ մինչեւ ազգայինն ու
համաշխարհայինը:
Այս բոլորին ի տես, պէ՞տք է արդեօք
զարմանալ, երբ ականատեսն ենք դառնում մեր ազգի ու Հայրենիքի գլխին
եկած արհաւիրքներից այն կողմ անցնող համաշխարհային տարողութեամբ
աղէտների կամ կործանումների: Աշխարհը լրիւ կարծէք ընկել է ահագնացող յորձանուտի մէջ, որի հունաւորումը ուղղւած է դէպի անդունդ, որովհետեւ ղեկն ու կողմնորոշումը զիջել ենք
չարին:
Սուրբ Ծննդեան տօնը մեր դիմաց
պարզում է Աստւածայայտնութեան
խորհուրդը, որը մեզանից շատերի
համար խորհուրդ լինելու փոխարէն
խորթ է դարձել, որովհետեւ այսօրեայ
մեր մեղանչական ընթացքի բերումով
փակել ենք մեր աչքերը եւ կուրացրել
մեր մտքերը, սրտերն ու հոգիները,
համարձակւելով հարց տալ թէ ինչո՞ւ
աշխարհը այսօրինակ փոփոխութիւնների մէջ է ու բարիի փոխարէն յաճախ
առաջնորդող ու յաղթական է չարը:

Եթէ մենք պատրաստ ենք Քրիստոսի Մկրտութեան խորհրդով լւանալ մեր
ներաշխարհն ու ապաշխարութեամբ
վերադարձ կատարել դէպի բարեպաշտութեամբ առլեցուն աստւածահաճոյ
կեանք, այն ժամանակ կեանքի բոլոր
մութ ծալքերն ու առեղծւածային գաղտնիքները պարզ եւ յստակ ձեւով աստւածայայտնութեան նման պիտի բացայայտւեն մեր դիմաց, իսկ մենք մեր
իմաստուն քայլերով՝ նախ արդար
ստուգումով կը քննենք արժանիքների, առաքինութեանց ու բարոյականութեան խնդիրները, եւ ապա կը
յաջողենք ճիշտ կողմնորոշումով նըշանակել մեր թեկնածուները կամ
յանձնել վստահութեան մեր ձայնն ու
քւէն:
Սուրբ Ծննդեան տօնի առիթով
պատգամս է, որ այդ քննութիւնն
սկսենք մեր անձից, աւելի ճիշտ՝ մեր
Ես-ից, որպէսզի իսկական ու արմատական փոփոխութեամբ կարողանանք
հունաւորել աշխարհի սրընթաց թաւալքը, այն ուղղելով դէպի լաւը, բարին,
արդարն ու կատարեալը, որի աւարտին որպէս արժանաւոր քրիստոնեաներ կամ յաջողակ հայորդիներ իրար
շնորհաւորենք աւետելով.- «Քրիստոս Ծնաւ
եւ Յայտնեցաւ, Ձեզ եւ Մեզ Մեծ Աւետիս»:
Աղօթահայց Օրհնութեամբ՝
ՍԻՓԱՆ ԵՊՍ. ՔԷՉԷՃԵԱՆ
Առաջնորդ Սպահանի
հայոց թեմի
5 յունւարի, 2021
Ազգային առաջնորդարան,
Նոր Ջուղա

(Շար. 6-րդ էջում)

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՁԵԶ ԵՒ ՄԵԶ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ
Աղօթաձայն Օրհնութեամբ՝
ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՔ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ
Առաջնորդ
Ատրպատականի հայոց թեմի

Տօն Ս. Ծննդեան եւ
Աստւածայայտնութեան
5 յունւարի, 2021
Ազգային առաջնորդարան Թաւրիզ
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2021 թւականի յիշարժան ամեակներ
(Շարունակութիւն՝ յունւարի 3-ի համարից - վերջին մաս)

Կարեւոր իրադարձութիւններ

1 թւական (2020 տարի առաջ)
Հայաստանում վերանում է
Արտաշիսեան թագաւորութիւնը

451-ի Մայիսի 26 (1570 տարի
առաջ) տեղի ունեցաւ Աւարայրի
ճակատամարտը՝ զօրավար
Վարդան Մամիկոնեանի
ղեկավարութեամբ

1871 թ. (150 տարի առաջ)
Գաբրիէլ Սունդուկեանը բեմադրեց
«Պեպօ» պիեսը

66 թ . (1955 տարի առաջ)
Տրդատ Ա-ն դարձաւ Հայաստանի
արքայ. սկիզբ Արշակունեաց
թագաւորութեան

1446 թ. (575 տարի առաջ)
Հիմնադրւում է Հայ Առաքելական
եկեղեցու նւիրապետական
աթոռներից Մեծի Տանն Կիլիկիոն

301 թ. (1720 տարի առաջ)
Հայոց Տրդատ Գ արքայի եւ
Գրիգոր Լուսաւորիչի ջանքերով
քրիստոնէութիւնը Հայաստանում
հռչակւում է պետական կրօն

1666-ի մարտի 11-ից (355 տարի
առաջ) սկսւեց առաջին հայերէն
Աստւածաշնչի տպագրութիւնը
Ամստերդամում

1851-ի փետրւարի 19-ին

1866 թ. ( 155 տարի առաջ)
Երեւանում հիմնւում է Գայեանեան
օրիորդաց ուսումնարանը

1896-ի օգոստոսի 14 ( 125 տարի
առաջ), Բանկ Օթթոմանի գրաւումը՝
Բաբգէն Սիւնիի եւ Արմէն Գարոյի
գլխաւորութեամբ։
Նպատակն էր ուշադրութիւն
հրաւիրել Հայկական Հարցի վրայ

1921-ի յունւարի 21-ին ( 100 տարի
առաջ), հանդիսաւոր կերպով
բացւում է Երեւանի ժողովրդական
համալսարանը, որը 1923
թւականին վերանւանւեց Պետական
համալսարան։

1921-ի մարտի 16-ին ( 100 տարի
առաջ) , Մոսկւայում Խորհրդային
Միութեան եւ Թուրքիայի միջեւ
կնքւում է պայմանագիր

1921-ի փետրւարի 18 ( 100 տարի
առաջ), սկսւում է Փետրւարեան
ապստամբութիւնը Հայաստանում։

1921-ի մարտի 14-ին ( 100 տարի
առաջ) , սկսւում է Կարմիր
Բանակի ընդհանուր յարձակումը
Հայաստանի վրայ։ Ապրիլի սկզբին
բանակը մուտք է գործում Երեւան

1921-ի մարտի 15-ին ( 100 տարի
առաջ) , Սողոմոն Թեհլիրեանը
Բեռլինում տապալում է Հայոց
Ցեղասպանութեան հիմնական
ոճրագործ՝ Թալեաթ Փաշային։

1991-ի Սեպտեմբերի 2-ին ( 30 տարի
առաջ), Արցախը յայտարարեց իր
անկախութիւնը

2006 թ. ( 15 տարի առաջ)Հայաստանի շախմատի ազգային
հաւաքականը դարձաւ Շախմատի
օլիմպիադայի չեմպիոն

(170 տարի առաջ), Թաւրիզում հիմնւում է
Արամեան դպրոցը, որտեղ դասաւանդել են
Րաֆֆին ու Հրաչեայ Աճառեանը

1991-ի սեպտեմբերի 21-ին ( 30
տարի առաջ), Հայաստանում տեղի
ունեցաւ Անկախութեան հանրաքւէ.
Հայաստանը անկախացաւ

2001-ի յունւարի 18-ին ( 20 տարի
առաջ) , Ֆրանսիայի Սենատը
ճանաչեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը

2016-ի ապրիլի 2-ին ( 5 տարի առաջ), սկսւում է Ապրիլեան քառօրեայ
պատերազմը։ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում սկսւում է
լայնամասշտաբ ռազմական գործողութիւններ։

Կազմեց՝ Ռուբինա Մ. Օհանեանը

Ծննդեան ամեակներ

Սողոմոն Թեհլիրեան
(հերոս, Թալեաթ Փաշային
ահաբեկողը), ծննդ. 125-ամեակ

Գարեգին Նժդեհ
(պետական, ռազմական գործիչ)
ծննդ. 135-ամեակ

Հրաչեայ Աճառեան
(անւանի լեզւաբան, բանասէր)
ծննդ. 145-ամեակ

Սիրարփի Տէր-Ներսիսեան
(հայ բիւզանդագէտ, արւեստաբան,
հայագէտ), ծննդ. 125-ամեակ

Վահան Յովհաննիսեան
(քաղաքական գործիչ)
ծննդ. 65-ամեակ։ Նա եղել է
Հայաստանի նախկին ԱԺ-ի
նախագահի տեղակալ, ՀՅԴ անդամ

Ալեք Մանուկեան
(բարերար, ճարտարագէտ,
արդիւնաբերող)
ծննդ. 120-ամեակ,
(նաեւ մահւան 25-ամեակ)

Վահագն Տատրեան
(պատմաբան), ծննդ. 95-ամեակ

Արմէն Հախնազարեան
(ճարտարապետ) ծննդ. 80-ամեակ

Մահւան ամեակներ

Ալեքսանդր Թամանեան
(մեծանուն ճարտարապետ)
մահւան 85-ամեակ

Դրօ (Դրաստամատ Կանայեան),
(քաղաքական եւ ռազմական գործիչ)
մահւան 65-ամեակ

Վիկտոր Համբարձումեան
(աստղաֆիզիկոս, Բիւրականի
աստղադիտարանի հիմնադիր)
մահւան 25-ամեակ

Յովսէփ Օրբելի
(գիտնական, ալեւելագէտ)
մահւան 60-ամեակ

Սիմոն Աչիգեօզեան
(Արցախեան պատերազմի
ազատամարտիկ, «Արաբօ» ջոկատի
հրամանատար)
մահւան 30-ամեակ

Հրանտ Շահինեան
(մարմնամարզիկ, Օլիմպիական
Խաղերի կրկնակի մեդալակիր)
մահւան 25-ամեակ
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Հարցնում էք ո՞նց եմ... Ասեմ...
Կոմիտասի պէս...

Արա Ղազարեան.

«hayeli.am» - ՀԱՐՑՆՈՒՄ ԷՔ Ո՞ՆՑ
ԵՄ... ԱՍԵՄ...
ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՊԷՍ...
Պատմութիւնը կարծես թէ կրկնւում է։
Շուռնուխ... 2021 թւական... Գրադարանի լուսանկարն է... Գետնին թափւած գրքեր... Նրանք այլեւս այդ գիւղում ոչ-ոքի պէտք չեն... Ադրբեջանցիների համար սա ուղղակի վառելու
նիւթ է... Երեւան 2021 թւական... Իրեն
քահանայ հռչակած մի նիկոլական
ստահակ կոչ է անում Վեհափառին
մերկ եկեղեցուց վռն-դել... Ադրբեջանցիների համար Վեհափառն ու Հայ
Առաքելական Եկեղեցին ոչնչացնելու
նիւթ են...
19-րդ դարի վերջ եւ 20-րդ դարի
սկիզբ... Թուրքերը կոտորեցին հայերին... Մորթեցին հայ կանանց եւ երեխաներին... Ոչնչացրեցին մեր եկեղեցին... ֆիզիկապէս ոչնչացրեցին մեր եկեղեցու սպասաւորներին... 21-րդ դարի
սկիզբ... Նիկոլ Փաշինեանը վաճառեց
Հայրենիքը... Հեղինակազրկեց բոլոր
Հայ Հերոսներին... Օգնեց, որ մորթեն
հայ երիտասարդներին...
Հրահրեց, որ ապականեն եկեղեցին... Էէէէէ... Հարցնում էք ո՞նց եմ...
Ասեմ... Կոմիտասի պէս...
P.S. Ստորեւ Վարդգէս Սուրէնեանցի «Ոտնահարւած սրբութիւն» կտաւն
է, արւած 1895 թւականին... Կարծես
այսօրւայ մասին լինի, ինչքա՜ն առօրեական է... ՑԱՒՕՔ... Ասում էք Ամանորը լա՞ւ դիմաւորեցիք...
Գրել է Միհրդատ Մադաթեանը

«Փաստօրէն Նիկոլը
զգետնեց նաեւ էս հեքիաթը»

«news.am» - ԱՄՆ-ում բնակւող
պրոդիւսեր, հաղորդավար Արա Ղազարեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում
նոր գրառում է կատարել՝ խօսելով
յետպատերազմեան շրջանում ստեղծւած իրավիճակի մասին:

«Մի բան ասեմ.
էն որ ասում էիք հող յանձնողին
հողին կը յանձնենք, էն որ ասում
էիք ազգը 3 ժամում կը վերացնի
ցանկացած ղեկավարի ով Արցախը
կը տայ թուրքին, փաստօրէն դատարկ ֆիքստուլութի՞ւն էր (մեծամըտութիւն, մեծախօսութիւն):
Փաստօրէն մեզ մեծացրել են թասիբի եւ ազգային արժանապատւութեան մասին սին ու փուչ հեքիաթներո՞վ…
Փաստօրէն Նիկոլը զգետնեց նաեւ
էս հեքիաթը»,- «ֆէյսբուք»-եան էջում
գրել է նա:

Արթուր Ալեքսանեան.

«Մեզ վրայ հասած խորը ցաւն
անտրտունջ կրելով՝
պէտք է շարունակենք ապրել,
արարել, ստեղծագործել,
կրթւել եւ յաղթել»

«Նիկոլ դաւաճան» գրութիւնը՝
Ծաղկաձորի ճոպանուղու մօտ
«mediaport» - «Նիկոլ դաւաճան» գրութիւնը՝ Ծաղկաձորի ճոպանուղու մօտ:

ԱՍՏՒԱԾ ...
(Շար. 4-րդ էջից)

մտքով։ Կորնթացիներին գրած իր երկրորդ
նամակում Առաքեալը ասում է. «Որեւէ մէկը,
որ միացած է Քրիստոսին, նոր արարած է, նա
այլեւս այն չէ ինչ որ նախապէս էր, որովհետեւ ամբողջութեամբ նորոգւեց» (Բ Կր. 5։17)։
Ծնեալ Փրկչի առաքելութեան մի ուրիշ
երեսը սգաւորների մխիթարելն է։ Սգաւորների մխիթարել նշանակում է մարդու մէջ
արթնացնել այն գիտակցութիւնը, որ ինքը
միշտ կարիքն ու կարօտը ունի իր Աստծուն։
Քրիստոնէական հասկացողութեամբ՝ սուգը
հոգեկան այն վիճակն է, երբ մարդ էակը
ապրում է ափսոսանքը իր հաւատքի տկարութեան, ամլութիւնը իր յոյսին, սիրոյն եւ
սգում է իր վիճակը։ Ս. Ներսէս Շնորհալի
հայրապետի հասկացողութեամբ սուգը այն
վիճակն է մարդուն մէջ, որով նա զգում եւ
ապրում է իր մեղաւորութիւնն, այլ խօսքով
զգում է իր հեռացումը Աստծուց եւ հետեւաբար ողջ սրտով ցանկանում է միանալ նրան,
այսինքը՝ հեռանալ մեղքից, սրա համար
Պօղոս Առաքեալը ասում է. «Գոհունակ սըրտով միշտ Աստծուց խնդրեցէք այն, ինչ որ
կարիք էք զգում եւ այն ժամանակ Աստծու
խաղաղութիւնը, որ մտքով հնարաւոր չէ
հասկանալ, խաղաղ կը պահի ձեր սրտերն
ու մտքերը, որոնք միացած են Յիսուս
Քրիստոսին» (Փլ. 4։6-7)։
Պետրոս Առաքեալը մէջբերելով սաղմոսերգուի խօսքերը իր առաջին նամակում
գրում է. «Ով ուզում է կեանքը սիրել եւ բարի
օրեր տեսնել, թող պահի իր լեզուն եւ չար
բաներ չխօսի... թող խաղաղութիւն կամենայ
եւ հետեւի նրան» (Ա. Պտ. 3։10-11):
Մարդ արարածը ստեղծագործութեան
առաջին օրից սկսեալ հետամուտ է եղել
ու խորապէս ցանկացել է ունենալ խաղաղ
ու անդորր կեանք։ Խաղաղութիւնը բոլոր
դարերի բոլոր մարդկանց ցանկալի երազն է

եղել եւ ահա այդ ցանկալի երազը՝ խաղաղութեան իշխանը մարմնաւորւած Աստւածմանուկի կերպարանքով աշխարհ էր գալիս,
աշխարհն ու մարդկութիւնը առաջնորդելու
յաւիտենականութեան։ Աստծու գառը գալիս էր,
որ «վերացնէր աշխարհի մեղքը» եւ նոյն աշխարհը լցնէր սիրոյ, հաճութեան եւ խաղաղութեան կեանքով. գալիս էր իբրեւ կեանք եւ
ճշմարտութիւն, որպէսզի իր Անձից ճառագայթող լոյսով լուսաւորէր խաւար աշխարհը։
Գալիս էր, որ աշխարհը վերանորոգէր նոր
իմն ստեղծագործութեամբ եւ այն կնքէր յաւիտենականութեան դրոշմով։
Հազարաւոր տարիների մարդկային փորձառութիւնը վկայում է կեանքի աշխարհիկնիւթական երեւոյթների ժամանցելիութեան եւ
յարափոփոխութեան մասին։ Միակ անժամանցելի ու յաւիտենական ճաշմարտութիւնը աստւածային ճշմարտութիւնն է։ Քրիստոս ինք
ասաց. «Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտութիւնն
ու կեանքը» (Յհ. 14։6)։ Քրիստոսի կեանք, ճանապարհ եւ ճշմարտութիւն իրականութեամբ
ապրող քրիստոնեան իր կեանքը վերածում է
Բեթղեհէմեան քարայրին, որտեղ վերածնւում է
Քրիստոս իր սիրոյ, խաղաղութեան, հաճութեան
եւ եղբայրութեան կեանքով։
Աշխարհի յարափոփոխ, անորոշ ու տագնապահար ներկայ այս վիճակը ողջ մարդկութիւնը դէմ-յանդիման է դրել բազմաթիւ ու
անմեկնելի մարտահրաւէրների առաջ։ Անցեալ
ամբողջ տարին մարդկութիւնը ապրեց ու դեռ
շարունակում է ապրել տագնապներով ու
անորոշութեան շղարշով քօղարկւած կեանք։
Մի համաճարակ չնւաճւած մի այլ համաճարակ գլուխը արդէն բարձրացրել եւ վտանգ է
սպառնում աշխարհին։
Մեր ժողովուրդն էլ անմասն չմնաց այդ
մահաբեր համաճարակից, աւելին հայը դիմագըրաւեց մի այլ մահասփիւռ համաճարակ
արտայայտւած Էրդողան-Ալիեւ եւ միջազգային ահաբեկչութիւն եռեակով, որ դարանակալ յարձակւեց խաղաղ ու շինարար Ղարաբաղի մեր ժողովրդի վրայ եւ 44 օրերի ընթաց-

«168.am» - Օլիմպիական խաղերի, աշխարհի եւ Եւրոպայի չեմպիոն
ըմբիշ Արթուր Ալեքսանեանը շնորհաւորել է Ամանորի եւ Սուրբ Ծնընդեանը տօների առթիւ:
Շնորհաւորական խօսքում մասնաւորապէս ասւած է. «2020 թւականին մեր ժողովուրդն ապրեց աղէտալի ժամանակաշրջան, այն լի էր
տառապանքով ու կորուստներով,
բայց նաեւ հերոսապատումներով:
Մեզ վրայ հասած խորը ցաւն
անտրտունջ կրելով՝ պէտք է շարուքում տարածւած քանդիչ ու աւերիչ պատերազմով չքնաղ Ղարաբաղը վերածեց աւերակի եւ նրա շէն ու բազմամարդ քաղաքներն ու
աւանները, շէներն ու գիւղերը, եկեղեցիներն
ու պատմական վանքերը աւերակոյտի վերածեցին. աւելին հազարաւոր անմեղների նահատակութեան, կորստեան եւ անյայտանալուն
պատճառ եղան։ Այս անիծեալ պատերազմի
ամենաահաւոր արդիւնքը Արցախի տարածքների մեծ մասի կորուստը եղաւ։
Կորուստը հայրենի հողի ծանր է ու դառն,
հազարաւորների նահատակութիւնն ու վիրաւորւելը, հարիւրաւոր այրիացած մայրերի եւ
որբացած մանուկների ցաւի իրականութիւնը
ողջ հայութեան սրտի վրայ բացւած մեծ վէրք
է, որին դարմանումն ու ապաքինումը իրականանում է այն ժամանակ միայն, երբ հայութիւնը, մի անգամ եւս, միակամ, միասիրտ
ու հաստատակամ ոտքի կանգնի եւ պահանջատիրական իր պայքարով վերատիրանայ
իրենից խլւածին։ Հաւատացեալի համար անկարելի բան չկայ ասում է Աւետարանը։ Մեր
ժողովրդի պատմութիւնը վկան է այն ճշմարտութեան, ըստ որին, երբ մարդ տէր է կանգընում իր իրաւունքներին, անպայմանօրէն
յաջողելու է իր տեսիլք-երազը իրականացնելու սրբազան պայքարի մէջ։
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան ու Աստւածայայտնութեան սրբազան տօները գեղեցկագոյն
առիթ են վերանորոգութեան եւ վերատեսութեան ենթարկելու մեր կեանքը։ Պարտութեան
դառնութիւնը թող չընկճի մեզ, ընդհակառակը
հարկ է միասիրտ ու միակամ գործենք, մեր
միջից հեռու վանենք քէնն ու ատելութիւնը,
սուտն ու կեղծիքը, դիմատետրեան գրառումներով միմեանց վարկաբեկելու ոչ հայավայել
ընթացքից։ Պօղոս Առաքեալը թելադրում է,
որ առաջնորդւենք Սուրբ Հոգիով եւ ոչ թէ
մարդկային ցանկութիւններով, որովհետեւ
«Ս. Հոգու արդիւնքներն են սէր, ուրախութիւն,
խաղաղութիւն, համբերատարութիւն, ազնըւութիւն, բարութիւն, հաւատարմութիւն, հեզութիւն, ժուժկալութիւն» (Գղ. 5։22-23)։

նակենք ապրել, արարել, ստեղծագործել, կրթւել եւ յաղթել` յանուն
մեր երկրի, յանուն մեր անմահացած
հերոսների, յանուն ապագայի:
Մենք պարտադրւած ենք ստեղծելու հզօր պետութիւն` միասնականութեամբ եւ միակամութեամբ, սիրով եւ հանդուրժողականութեամբ:
Թող նոր տարին լինի խաղաղութեան, համերաշխութեան եւ նւաճումների տարի:
Շնորհաւոր Ամանոր եւ Սուրբ
Ծնունդ»:

Եկէ՛ք ուրեմն սիրելի զաւակներ Թորգոմեան ազնիւ ցեղի վերանորոգենք մեր քրիստոնէական հաւատքը, որով մեր սիրտն ու
հոգին պիտի զօրանայ, միտքը պայծառանայ,
կամքը պողպատանայ ու գոյատեւելու վճռակամութիւնը ամրախարսխւի։ Բեթղեհէմի երկնակամարը լուսաւորող Աստղի լոյսով առաջնորդւենք եւ վստահ լինենք, որ կարողանալու
ենք մեր ճամբի վրայ բուսած փշերն ու տատասկները այրել եւ պատնէշները խորտակել։
Հաւատքով, հայավայել, լուսաւորչավայել,
վարդանավայել ու մեր նոր հերոսների վայել
պայքար տանելու կոչւած ենք ի խնդիր վիրաւոր Արցախի ու մեր հայրերի դաշունահար
հողերի։ Հաւատքով ու Հայրենիքի սիրով օծուն
պայքարը անպայմանօրէն մի օր արդիւնաւորւելու է։
Նւիրական այս տօների առիթով աղօթենք
միմեանց համար, մեր գաղութի բոլոր զաւակների, մեր եկեղեցու եւ իր նւիրապետական
Աթոռների՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, Կիլիկեան
Ս. Աթոռի, Երուսաղէմի եւ Կոստանդնուպոլսոյ
պատրիարքական Աթոռների, մեր առաջնորդութիւնների եւ ողջ ժողովրդի համար որ ի
Հայաստան, յԱրցախ եւ ի Սփիւռ աշխարհի:
Աղօթենք Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան հոգեւոր առաջնորդի, նախագահի, պետական Աւագանիի ու իրանցի ազնիւ ժողովրդի
ու նաեւ ողջ աշխարհի խաղաղութեան համար։
Այս խոհերով առաջնորդւած շնորհաւորենք
միմեանց իբրեւ սրտակից հարազատներ, միմեանց ձեռք սեղմելիս միմեանց աչքերին նայենք եղբայրօրէն միմեանց փոխանցելով Ծնընդեան Աւետիսը։
Շնորհաւոր Նոր տարի եւ Ս. Ծնունդ
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Ձեզ եւ մեզ մեծ Աւետիս. Ամէն։
ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ
Առաջնորդ Թեհրանի հայոց թեմի
6 յունւարի 2021
Թեհրան
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Հենրիխ Մխիթարեան.

«Այս իւրայատուկ
օրն իմ մտքերը այն
ընտանիքների հետ
են, որոնց սիրտը
չի լցւել տօնական
տրամադրութեամբ»

«panorama.am» - Հայաստանի հաւաքականի ու
«Ռոմա»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարեանն Ինստագրամի իր միկրոբլոգում
ուղերձ է յղել հայրենակիցներին ու երկրպագուներին.
«2020-ը յատկապէս բարդ էր հայ ժողովրդի
համար։
Համավարակի պայմաններում ՄԱԿ-ը յորդորել էր կանգեցնել բոլոր պատերազմները,
բայց իմ երկրին պատերազմ են պարտադրել։
44 օր անդադար կռիւ, եւս մէկ ողբերգութիւն իմ
ազգի համար, հազարաւոր կորսւած կեանքեր,
հազարաւոր վիրաւորներ, որբեր, գերիներ ու
կոտրւած երազանքներ։
Գիտեմ, որ Արցախի եւ Հայաստանի շատ
երեխաներ Ամանորն անցկացնելու են մանուկների համար անսովոր պայմաններում:
Որպէս UNICEF-ի բարի կամքի դեսպան՝ չափազանց մտահոգւած եւ յուզւած եմ այս ամենով:
Այդուհանդերձ, 2020 թւականն, իր ամբողջ
անյաջողութիւններով հանդերձ, դարձաւ ամենակարեւորը իմ կեանքում. ես հայր դարձայ:
Այս իւրայատուկ օրը իմ մտքերը այն
ընտանիքների հետ են, որոնց սիրտը չի լցւել
տօնական տրամադրութեամբ։
Իմ սիրելի Հայաստանին ցանկանում եմ՝
անվտանգութիւն եւ խաղաղութիւն: Ոչ մի
երիտասարդ այլեւս չպէտք է վտանգի ենթարկի
իր կեանքը, այլ պէտք է ցոյց տայ իր ներուժը։
Կոչ եմ անում իմ ազգին ամուր լինել,
օգտագործել, գիտելիքը եւ հմտութիւնը, լինել
միասնական։ Եւ իհարկէ, չմոռանանք մոմ
վառել մեր զինւորների յիշատակի համար:
Իմ լաւ բարեկամներ, գալիք տարում ձեզ
մաղթում եմ՝ սէր, երջանկութիւն եւ յաջողութիւն:
Թող երեխաներն ապրեն խաղաղ եւ ապահով
մոլորակում:
Շնորհաւոր Ամանոր։ Կը տեսնւենք խաղադաշտում:
Սիրում եմ ձեզ՝ ձեր Մխիթարեան»,- գրել է
նա։
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Իրանը սկսել է 20....
(Շար. 1-ին էջից)

«Մեր....
(Շար. 1-ին էջից)

անվտանգութիւնը, տարածքները, մեր ունեցւածքն ու շահերը:
Փոխարէնը մենք անընդհատ լսում ենք
ինքնարդարացման սուտ, տգէտ բացատըրութիւններ իշխանութեան կողմից, որը
պատերազմի վերսկսման սպառնալիքով
նորից փորձում է մոլորութեան մէջ դնել մեր
ժողովրդին իր ամուլ իշխանութիւնը երկարաձգելու համար:
Երբ պետութիւնը չի կարողանում ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգութեան
ու շահերի պաշտպանութիւնը, ժողովրդի
բնական իրաւունքն է այդ պաշտպանութիւնը վերցնել իր ձեռքը:
Մենք կը փոխենք այս ապիկար եւ մեր
պետութիւնը ոչնչացնող իշխանութիւններին: Այն ռազմական ուժը, որ ձեւաւորւել
էր տասնեակ տարիների ընթացքում, նորից
կը կարողանայ երաշխաւորը լինել մեր
անվտանգութեան: Բայց դա ժամանակ է
պահանջում, եւ այդ ընթացքում մենք անընդհատ նոր կորուստներ ենք ունենում, սեղմւում
են մեր երկրի սահմանները, անպաշտպան
են մնում մեր սահմանամերձ բնակավայրերն ու բնակիչները:
Այս պայմաններում կարեւորում եմ, որ
մեր երիտասարդները, սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչութիւնը, ծանր պատերազմների միջով անցած մեր վետերանները
նորից կազմաւորեն պաշտպանական ջոկատներ, բանակցեն եւ համագործակցեն խաղաղապահ զօրքերի հետ նոյեմբերի 9-ի
եռակողմ յայտարարութեան փաստաթղթի
մեկնաբանութիւնների ու իրականացման
շրջանակներում (այն, ինչ չեն անում ՀՀ
պետական կառոյցները) եւ պաշտպան կանգնեն մեր երկրի սահմաններին եւ մեր ժողովրդի անվտանգութեանը:

համաձայնագրի 36-րդ կէտին, որը իրագործւել է միջուկային համաձայնագրի մի քանի
անդամ երկրների կողմից համաձայնագրին
հաւատարիմ չլինելու հետեւանքով»:
Արտգործնախարարը շեշտել է, որ եթէ
համաձայնագրի բոլոր կողմերը իրականացնեն իրենց պարտաւորութիւնները, հնարաւոր
է կատարելապէս դադարեցնել մեր գործողութիւնները:
-Իրանի Արտգործնախարարութեան քաղաքական հարցերով տեղակալ Աբբաս
Արաղչին եւս ընդգծելով, որ ըստ խորհրդարանի բանաձեւի իրականացւել է 20 տոկոսանոց հարստացումը, ասել է. «Իրանի կողմից պարտաւորութիւնների նւազեցումը չի
նշանակում Իրանի հետ միջուկային գործարքի
համաձայնագրի մահը»:
Նա ընդգծել է, որ 20 տոկոսանոց հարստացումը Իրանի միջուկային ծրագրի ամենակարեւոր հարցերից էր: 20 տոկոսանոց
հարստացւած ուրանը օգտագործւելու է
Թեհրանի հետազօտական ռէակտորի վառելանիւթի արտադրման համար, որի վառելանիւթը արտերկրից էր ներմուծւում:
-Կառավարութեան խօսնակ Ալի Ռաբիին
եւս երէկ յայտարարեց, որ հանր. նախագահը
հրահանգել է իրականացնել բոյկոտները չեղարկելու համար ռազմավարական քայլի
օրէնքի իրագործումը: Խօսնակ Ռաբիին ընդգծել է,
որ սկսւել է ռէակտորին գազի ներարկման
պրոցեսը եւ շուտով արտադրւելու է F6
հարստացւած ուրանը:
-Իրանի Ատոմական էներգիայի կազմակերպութեան խօսնակ Բեհրուզ Քամալւանդին
ասել է. ««Ֆորդօ»-ի հարստացման օբիեկտներում մեկնարկել է ուրանի 20 տոկոս
հարստացման գործընթացը, որը հասել է
կայուն մակարդակի»:
- Եւրոմիութիւնը հակազդել է Իրանի որոշմանը, ուրանի հարստացման մակարդակը
բարձրացնելու համար: Եւրոմիութիւնը յայտարարել է, որ Իրանի այս քայլը ուշագրաւ
շեղում է միջուկային համաձայնութիւնից: «Ռոյթերզ»-ը եւս վկայակոչելով Ատոմական էներգիայի միջազգային կազմակերպութեան խօսնակներից մէկին հաղորդել է, որ կազմակերպութեան գլխաւոր տնօրէնը մտադիր է
կազմակերպութեան Կառավարիչների խորհըրդի անդամներին իրազեկել Իրանի կողմից
ուրանի հարստացման գործընթացի մասին:
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Իրանի պահակազօրը
կասեցրել է
Հարաւային Կորէայի
լցանաւը

Իսլ. յեղափոխութեան պահակազօրի ռազմածովային ուժերը Պարսից ծոցում կասեցրել են
Հարաւային Կորէայի դրօշով երթեւեկող «Հանքոք
Չէյմի» լցանաւը, որը Սաուդական Արաբիայի
«Ալջաբիլ նաւահանգստից» ուղեւորւում էր
Հնդկաստանի Մումբայ (Բոմբէյ):
ԻՍՆԱ-ի համաձայն՝ լցանաւը կասեցւել է Իսլ.
յեղափոխութեան պահակազօրի միջոցով կենսոլորտի պրոտոկոլները խախտելու պատճառով:
Հարաւկորէական լցանաւը 7200 տոննա էթանոլ է
տեղափոխելիս եղել:
Ձերբակալւած անձնակազմի անդամները Հարաւային Կորէայի, Ինդոնեզիայի, Վիետնամի եւ
Մեանմարի քաղաքացիներ են, լցանաւը տեղափոխւել է Բանդար Աբբաս:
Իրանի արտգործնախարարութիւնը Հարաւային Կորէայի լցանաւի առգրաւումը համարել է
տեխնիկական եւ շեշտել է. «Իրանը եւս այլ
երկրների նման խիստ զգայուն է ջրային կենսոլոտրի ապականման հարցով եւ օրէնքների
շրջագծում հետեւելու է հարցին»:

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Վաղը՝ յունւարի 6-ին եւ յաջորդ օրը՝
հինգշաբթի, յունւարի 7-ին Ս. Ծննդեան տօնի
առթիւ խմբագրատունս փակ է լինելու: Թերթիս
յաջորդ համարը լոյս է տեսնելու շաբաթ,
յունւարի 9-ին:
«ԱԼԻՔ»

Իրանը Թրամփին
զգուշացրել է
ամերիկացիների
նկատմամբ
իսրայէլական
սադրանքների
մասին

Այսօր առաւօտեան ....
(Շար. 1-ին էջից)

անցուղիների անւանակոչումը նահատակների
անունով մեր ինքնապաշտպանութեան ոգին
ու արժէքները կենդանի պահելու նպատակով
է արւում»:
Նշելի է, որ 19-րդ փողոցը գտնւում է
կենտրոն համայնքի Միրզայէ Շիրազի պողոտայում, ինչը վերանւանւել է իրանահայ
նահատակ Անդրանիկ Մկրտչեանի անւամբ, միաժամանակ պահելով նախկին համարակալումը:

«yerkir.am» - Իրանի արտաքին գործերի
նախարար Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը նախազգուշացրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ
Թրամփին ամերիկացիների դէմ իսրայէլական սադրանքների հաւանականութեան
մասին:
«Իրաքից ստացւած թարմ հետախուզական
տւեալները ցոյց են տալիս, որ իսրայէլական
գործակալ սադրիչները ծրագրում են յարձակումներ ամերիկացիների վրայ՝ հեռացող Թրամփին տալով կեղծ «casus belli» (պատերազմի առիթ)»,- «twitter»-ում գրել է Զարիֆը:
«Զգուշացէ՛ք թակարդից, Թրա՛մփ: Ցանկացած հրավառութիւն դառը պատասխան
կը ստանայ, յատկապէս՝ ձեր յաւերժական
լաւագոյն ընկերների դէմ», - ասել է Իրանի
նախարարը՝ չնշելով որեւէ մանրամասներ:

