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Իրանական բանակի
ցամաքային ուժերը
զօրավարժութիւններ
կանցկացնեն երկրի
սահմանի տարբեր
հատւածներում

Լրատւական ցանց - Իրանի բանակի ցամաքային ուժերի հրամանատար, բրիգադային գեներալ
Քիումարս Հէյդարին կիրակի յայտարարել է, որ իր ղեկավարած
ուժերը մօտ ապագայում զօրավարժութիւններ են իրականացնելու
երկրի հարաւային շրջաններում:
Ինչպէս փոխանցում է «Մեհր»
գործակալութիւնը, հրամանատարի
ասութեամբ՝ նախատեսւած զօրավարժութիւններն իրականացւելու
են իրանական այլ զինուժերի աջակցութեամբ՝ ողջ ռազմական տեխնիկայի կիրառմամբ:
«Ուսումնավարժանքներն անցկացւելու են երկրի զինուժի մարտունակութեան պահպանման, ինչպէս նաեւ պաշտպանական ունակութիւնների արդիականացման նպատակով: Դրանք կիրականացւեն
(Շար. 8-րդ էջում)

Սաիդ Խաթիբզադէ.
«Թրամփի
վարչակազմը աղէտ էր
աշխարհի համար, եւ
Իրանի ժողովրդի դէմ
սանձազերծ չարիք»

Իրանի արտգործնախարարութեան խօսնակ Սաիդ Խաթիբզադէն
իր «Twitter»-ի միկրոբլոկում գրել է.
«Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը աղէտ
էր աշխարհի համար, եւ Իրանի ժողովրդի դէմ սանձազերծ չարիք»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ խօսնակ Խաթիբզադէն ընդգծել է. «Գրեթէ հեռացել է
Դոնալդ Թրամփը, սակայն դեռ առկայ
է նրա թունաւոր ժառանգութիւնը,
քանի որ Եւրոմիութեան մէջ նրա
այսպէս ասած որոշ քննադատները,
Իրանին վախեցնելու համար փորձում են օգտագործել նրա թողած ժառանգութիւնը»:
Խօսնակ Խաթիբզադէն ընդգծել է.
«Դա նենգութիւն է տեսական եւ գործնական ոլորտում»:

Անդրանիկ Թեւանեան.

«Օննիկ Գասպարեանը
պէտք է կողմնորոշւի՝
ինքը ծառայում է
Հայաստանի՞ն, թէ՞
Փաշինեանին. «Տակից»
ընդդիմութեան
հետ խաղեր տալը
զինւորականին վայել
պահւածք չէ»
(Տես 7-րդ էջում)

Մոսկւայում
«դիմաւորում են»
Նիկոլ Փաշինեանին
(Տես 8-րդ էջում)
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Նժարին
դրւած է Հայոց
պետականութեան
լինել-չլինելու
հարցը

Իսլ. խորհրդարանի նախագահ.

«Կարեւորը
պատժամիջոցների
գործնական
չեղարկումն է»
Իսլ. խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը անդրադառնալով Իրանի հետ միջուկային
գործարքի համապարփակ ծրագրին
ասել է. «Համաձայնագիրը մեզ համար
սրբազան համաձայնագիր չէ, այլ ինչ
որ պայմաններով հաստատւել է Իսլ.
Հանրապետութեան կողմից, որպէսզի
վերացնի պատժամիջոցները, ուստի
մեզ համար շատ էլ կարեւոր չէ ԱՄՆ-ի
վերադարձը համաձայնագրին, այլ
մեզ համար կարեւորը՝ պատժամիջոցների գործնական չեղարկումն է»:
Նա ընդգծել է, որ թշնամուն
դիմակայելու երկրի հիմնական ռազմավարութիւնը, պատժամիջոցների
ազդեցութիւնը չէզոքացնելն է, որը
համարւում է պատժամիջոցների չեղարկման սկիզբը, եւ պատժամի-

ջոցների չեղարկման համար անհրաժեշտ է հզօրանալ եւ այնպիսի հզօրութեան հասնել, որին ձգտում էին
նահատակ Ֆախրիզադէի պէս գիտնականներ: Նա ընդգծել է. «Մենք չենք
ձգտում հեռանալ միջուկային համաձայնագրից, սակայն համաձայնագրի 36-րդ
եւ 37-րդ կէտերի համաձայն՝ երբ համաձայնագրի կողմ անդամ երկրները
չեն յարգում այն, մենք եւս իրաւունք
ունենք չիրականացնել մեր պարտաւորութիւնները:
Խորհրդարանի խօսնակը նշել է, որ
նոյնիսկ Բայդէնի ստորագրութեանը չի
կարելի վստահել, քանի որ փաստը
ապացուցել է, որ Օբամայի եւ Թրամփի
շրջանում նրանք եւս եղան խոստմանդուրժ եւ չի կարելի միայն յուսադրւել
պատժամիջոցների իրաւական եւ
բանաձեւերով չեղարկմանը այլ գործ-

ԱՐԱՄ ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ

նապէս պիտի դա իրականանայ, մենք
պիտի կարողանանաք վաճառել մեր
նաւթը եւ գոյացած արտարժոյթը բանկային համակարգի միջոցով օգտագործել ժողղովրդի եւ երկրի կենսական կարիքները ապահովելու համար,
մեր առեւտրականներն ու վաճառականները պիտի կարողանան առեւտուր կատարել աշխարհի հետ, այդ
դէպքում Իրանը կիրականացնի իր
պարտաւորութիւնները:

ՀՅԴ Բիւրոյի յայտարարութիւնը՝ 11 յունւարի
Մոսկովեան հանդիպումներուն ընդառաջ
9 նոյեմբերի 2020-ին ստորագրւած
եռակողմ յայտարարութենէն եւ բանաւոր գաղտնի պայմանաւորւածութիւններէ ետք տեղի ունեցած որոշ
զարգացումները իրաւամբ յառաջացուցած են մեր ժողովուրդին դժգոհութիւնն ու կասկածը, որոնք կանտեսւին Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետի պաշտօնին կառչած անձին կողմէ։ 11 յունւարի 2021-ին

Մոսկւայի մէջ նախատեսւած հանդիպումներուն նախօրէին, նոյն կասկածելի անձնատու քայլերու հաւանականութիւնը տեղի տւած է նոր մտահոգութիւններու, որոնք Հայրենիքի եւ
Սփիւռքի մէջ արտայայտւած են թէ՛
ժողովրդային մակարդակով, եւ թէ՝ ազգային եւ քաղաքական կառոյցներու,
խմբաւորումներու կողմէ։
Հաշւի առնելով որ ՀՀ վարչապետը

յատկապէս վերջին ամիսներուն աւելի
յաճախ կը գործէ թաքուն կերպով,
առանց որեւէ հաշւետւութեան, հաշւի
(Շար. 8-րդ էջում)

«Հայրենիքի փրկութեան շարժման» յայտարարութիւնը.

Հայաստանի ու Արցախի շահերի դէմ ընդունւող
ցանկացած որոշում ճանաչւելու է ոչ լեգիտիմ
«arfd.am» - Յունւարի 11-ին նախատեսւած Նիկոլ Փաշինեան-Իլհամ Ալիեւ
հանդիպման հետ կապւած բազմաթիւ
մտահոգութիւններ եւ տագնապներ
կան քաղաքական-հասարակական լայն
շրջանակներում: Այդ հանդիպման
արդիւնքները կարող է վերածւել «նոյեմբերի 9»-ի կապիտուլիացիայի շարունակութեան։
Թեմայի վերաբերեալ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով մենք
նախաձեռնել էինք հանդիպում Արտաքին գործերի նախարարի, Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան տնօ-

րէնի, Զինւած ուժերի գլխաւոր շտաբի
պետի հետ։
Օննիկ Գասպարեանն ու Արմէն
Աբազեանը խուսափեցին հանդիպումից,
ինչը խորացրեց մեր մտահոգութիւններն
ու կասկածները։
Ողջունում ենք ԱԳ նախարար Արա
Այւազեանի՝ մեզ հանդիպելու եւ որոշ
հարցերի շուրջ պարզաբանումներ ներկայացնելու փաստը։
«Հայրենիքի փրկութեան շարժում»-ը
յայտարարում է, որ Հայաստանի ու
Արցախի շահերի դէմ ընդունւող ցանկացած որոշում ճանաչւելու է ոչ լեգիտիմ,

մերժւելու է հայ ժողովրդի կողմից, չի
վաւերացւելու ու չեղարկւելու է իշխանափոխութիւնից յետոյ։
Ենթադրեալ համաձայնութեան բոլոր կողմերին զգուշացնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինեանը չի ներկայացնում
Հայաստանը եւ Արցախը, չունի
(Շար. 8-րդ էջում)

Պուտինն ու Մակրոնը քննարկել են Ղարաբաղեան
հակամարտութեան կարգաւորմանն ուղղւած
հարցերը
«tert.am» - ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահների գործողութիւնների համակարգման շրջանակներում
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը
երէկ հեռախօսազրոյց է ունեցել
ֆրանսիացի գործընկերոջ՝ Էմմանուէլ
Մակրոնի հետ, որի ընթացքում

քննարկւել են այսօր՝ յունւարի 11-ին
Մոսկւայում կայացող եռակողմ հանդիպմանն առնչւող որոշ հարցեր: Այս
մասին յայտնում է Կրեմլի մամուլի
ծառայութիւնը:
«Հաշւի առնելով 2020-ի նոյեմբերի 9-ի
(Շար. 8-րդ էջում)

Պուտինը խորհրդակցութիւն է անցկացրել ԼՂ
հակամարտութեան կարգաւորման հարցերի շուրջ
(Տես 8-րդ էջում)

Այսօր Մոսկւայում կը կայանայ
Պուտին-Ալիեւ-Փաշինեան եռակողմ
ձեւաչափով հանդիպումը, որի ընթացքում ըստ Կրեմլի տարածած պաշտօնական հաղորդագրութեան՝ «Նախատեսւում է դիտարկել 2020 թ.
նոյեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի
վերաբերեալ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների յայտարարութեան կատարումը
եւ քննարկել տարածաշրջանում առկայ խնդիրները լուծելու հետագայ
քայլերը: Առանձնայատուկ ուշադըրութիւն է դարձւելու ռազմական
գործողութիւններից տուժած տարածքների բնակիչներին օգնութիւն
ցուցաբերելու, ինչպէս նաեւ առեւտրատնտեսական եւ տրանսպորտային
կապերի ապաշրջափակման եւ
զարգացման հարցերին»:
Ուշագրաւ է այն հանգամանքը,
որ Հայաստանի շուրջ ծաւալւող աշխարհաքաղաքական լրջագոյն զարգացումների եւ հայկական զոյգ պետութիւնների ճակատագրին եւ անմիջական գոյութեանը վերաբերող
ճակատագրական փաստաթղթի բովանդակութեան վերաբերեալ, ՀՀ իշխանութիւնների կողմից պաշտօնական, յստակ տեղեկատւութիւնը գրեթէ
զրոյական մակարդակի է: Հանրութեանը յայտնի չէ, թէ ի՞նչ փաստաթղթեր է պատրաստւում ստորագըրել վարչապետի աթոռը զբաղեցրած
անձը Մոսկւայում:
Դեռ աւելին, իշխանութիւնները
միտումնաւոր կերպով ստեղծել են
տեղեկատւական քաոս՝ վակուում,
փորձելով ծածկել իրականութիւնը եւ
հայութեանը սպասւող նոր արհաւիրքը:
Քաոսային այս իրավիճակի համատեքստում, ցաւօք, պէտք է արդէն
համակերպւենք այն իրողութեան հետ,
որ անցած հարիւր եւ մի քանի օրերի
պէս, այսօրւայ օրը եւս հայութեան
համար ոչ մի լաւ բան չի կանխատեսում:
Դեռ աւելին, արդէն կասկածից
վեր է, որ իրականութիւն կը դառնան
Մոսկովեան հանդիպման մասին բոլոր
վատ կանխատեսումները եւ մտահոգութիւնները, որոնք հնչել են յատկապէս անցած մէկ շաբաթւայ ընթացքում: Կը ստորագրւի մի փաստաթուղթ, որը կամրագրի Հայաստանի սահմանների փոփոխութիւնը
եւ ինքնիշխանութեան կորուստը մի
շարք տարածքների նկատմամբ:
Մոսկովեան փաստաթղթի առանցքն այնուամենայնիւ, կը հանդիսանայ «առեւտրա-տնտեսական եւ
տրանսպորտային կապերի ապաշըրջափակման» բանաձեւումով, Մեղրու տարածքով Ադրբեջանին եւ
Թուրքիային ճանապարհի տրամադըրումը, որը փաստացի կեանքի
կը կոչի պանթուրքիզմի դարաւոր
(Շար. 8-րդ էջում)
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Երւանդ Բոզոյեան.

«Բանակը վաղուց իշխանութիւնը
պիտի վերցնէր իր ձեռքը, ուսադիր
կրողները դրժում են իրենց երդումը»

«news.am» - Նիկոլ Փաշինեանը
կոծկում է, թէ ինչ է ստորագրւելու
Մոսկւայում, եւ փորձելու է հիմնաւորել, որ քանի որ պարտւած կողմ
ենք, ստիպւած է անել այն, ինչ թելադրում է Ադրբեջանը: Այս մասին
«tert.am»-ի հետ զրոյցում ասաց քաղաքագէտ Երւանդ Բոզոյեանը՝ յիշեցնելով, որ պատերազմը հրահրւել էր
հէնց Նիկոլ Փաշինեանի վարած քաղաքականութեան պատճառով: Ըստ
նրա՝ այս անգամ Նիկոլ Փաշինեանը
չի կարող ասել, որ ժամանակ չկար
հանրութեան հետ քննարկելու համար:
«Այն, ինչ ստորագրւելու է, Հայաստանում պոպուլիար չէ, ընդունելի չէ,
այդ պատճառով էլ կոծկում է: Իշխանութեան գալուց յետոյ նոյնիսկ
նախկին իշխանութիւնների սառնարան էր բացում, ցոյց էր տալիս՝ դրա
մէջ ինչ կայ՝ ցոյց տալով, թէ ինչքան
թափանցիկ է աշխատում: Յիշում էք՝
նշում էր, որ եթէ Արցախի հարցի հետ
կապած ինչ-որ բան լինի, հանրաքւէ
կը նշանակի, կը քննարկի ժողովրդի

հետ, իսկ հիմա տեսնում ենք՝ ինչ
«թափանցիկ» է աշխատում Փաշինեանը: Այն, ինչ կատարւեց 2,5 տարի
առաջ, թատերական ներկայացում էր
պարզունակ զանգւածի համար, ինչի
շնորհիւ ձեւաւորեց քիչ թէ շատ ամուր
իշխանութիւն, գրաւեց պետական
կառոյցները՝ սկզբից գործադիրը, յետոյ
օրէնսդիրը, վերջում էլ ՍԴ-ն, միայն
դատական համակարգը չյաջողւեց
գրաւել»,- ասաց նա:
Երւանդ Բոզոյեանի ասութեամբ՝
այն, ինչ կատարել է Փաշինեանը,
աննախադէպ է համաշխարհային
պատմութեան տեսանկիւնից:
«Ցանկացած Ճ կլասի երկրում, այն,
ինչ կատարել է Փաշինեանը, դրա
կէսը կատարէին, այդ երկրում անմիջապէս կը լինէր ռազմական յեղաշրջում. բանակը իշխանութիւնը
կը վերցնէր իր ձեռքը, կը ձեւաւորէր
նոր իշխանութիւն: Ես ապշած եմ,
թէ Հայաստանում ինչ աստիճանի է
թլպատւած ուսադիրների համակարգը: Երբ ասում ենք՝ ուժային կա-

ռոյցներ՝ բանակ, ԱԱԾ ոստիկանութիւն, կարող ենք ասել, որ դարձել
են շարքային չինովնիկներ, ովքեր
ուսադիրներ են կրում, երդում են
տալիս, բայց այդ երդումը առոչինչ է
իրենց համար: Իրենց աչքի առաջ
փաստացի կատարւում է պետականութեան փլուզում, եւ իրենք դիտորդի կարգավիճակում հետեւում
են՝ ինչ է կատարւում»,- ընդգծեց
նա՝ յաւելով, որ ուսադիր կրողների
կողմից երդումը դրժելը մեծագոյն
յանցագործութիւն է, ցանկացած երկրում այդպիսիները կանգնում են ռազմական տրիբունալի առաջ:

Արմէն Գրիգորեան.

«Քանի՞ հոգի 2018-ին կընտրէր
Նիկոլին, եթէ իմանար, որ Արցախի
ազատագրւած տարածքները
յանձնւելու են Ադրբեջանին»

«168.am» - ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ֆինանսների յանձնախմբի նախագահ Արմէն Գրիգորեանը գրում է.
«ՀԱՐՑԵՐ ՆԻԿՈԼԻ
ԿՈՂՄՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ
Երբ նիկոլականները «Իմ Քայլը»
դաշինքը լքողներին ասում են, որ
«պատգամաւոր էք դառել Նիկոլի
շնորհիւ ու ժողովուրդը ձայնը տւել է
ոչ թէ ձեզ, որոնց չէր ճանաչում, այլ
Նիկոլին» անշուշտ ճիշտ են։

Բայց ես կուզենամ շարունակել
այդ միտքը եւ տալ հետեւեալ հարցերը
Նիկոլ Փաշինեանի կողմնակիցներին.
1- Քանի՞ երիտասարդ կը հաւաքւէր 2018-ին հրապարակում, եթէ իմանային, որ 2020 թւականին իրենցից
շուրջ հինգ հազարը զոհւելու են, իսկ
տասը հազարը յայտնւէին հիւանդանոցներում։
2- Քանի՞ հոգի 2018-ին կընտրէր
Նիկոլին, եթէ իմանար, որ Արցախի
ազատագրւած տարածքները, Շուշին,
Հադրութը եւ բազմաթիւ այլ բնակավայրեր 2020-ին յանձնւելու են Ադրբեջանին։
3- Քանի՞ Սիւնեցի 2018-ին կընտրէր Նիկոլին, եթէ իմանար, որ ընդամէնը երկու տարի անց չի կարողանալու ազատ երթեւեկել Սիւնիքի
ճանապարհներով։

4- Քանի՞ ծնող կը գնար Նիկոլի
յետեւից, եթէ իմանար, որ իր` հերոսաբար զոհւած զաւակների դիակները անտէրութեան են մատնւելու
նոյնիսկ պատերազմի աւարտից յետոյ, իսկ գերիների հարցով ակնկալիք են ունենալու ոչ թէ «դուխով» վարչապետից, այլ օտար պետութեան
առաջնորդից։
5- Քանի՞ հոգի կը գնար Նիկոլի
յետեւից 2018-ին, եթէ իմանար, որ
ընդամէնը 2.5 տարի անց երկիրը,
անցնելով բազմաթիւ արհաւիրքներով, 2020-ի վերջին կանգնած է լինելու կործանման եզրին։
Իսկ եթէ այս ամէնը ամբողջացնենք մէկ հարցով, ապա` «քանի՞
մարդ կընտրէր Նիկոլին, եթէ նրան
ՃԱՆԱՉԷՐ»։

Երւանդ Երզնկեան.

«Անդունդի եզրին ենք կանգնած, իսկ
այս կառավարութիւնը չի կարողանում
հարցեր լուծել»

«panorama.am» - «Պարզ է, որ մենք
անդունդի եզրին ենք կանգնած, հարկաւոր է ինչ-որ բան անել, քանի որ
վիճակը շատ ծանր է։ Մարդկանց
քշում են իրենց տնից, այդ հարցը պէտք
է լուծել, իսկ այս կառավարութիւնը չի
կարողանում»,- մտաւորականների
հաւաքի ժամանակ լրագրողների հետ
զրոյցում ասաց կոմպոզիտոր, դիրիժոր, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Երւանդ Երզնկեանը։
Ըստ նրա, եթէ փողոց դուրս չի
գալիս այնքան մարդ, որքան որ կուզէին, դա չի նշանակում, որ այդ
մարդիկ չեն մտածում հայրենիքի
մասին, ինքն էլ է նրանց մէջ։ Մտաւորականի կարծիքով, ցուրտ եղանակն ու կորոնավիրուսն է պատճառը, որ քիչ մարդիկ են հաւաքում
հրապարակներում։
Հարցին՝ յունւարի 11-ին Փաշինեանը մեկնելու է Մոսկւա եւ ըստ մամուլի հրապարակումների՝ պէտք է

ստորագրի փաստաթուղթ, որը նախատեսում է տարածքներ գերիների
դիմաց, Երւանդ Երզնկեանն ասաց,
որ եթէ այս ամէնը արւել է նրա
կողմից, ապա ի՞նչ երաշխիք կայ, որ
այդ թուղթն էլ չի ստորագրի։
«Իսկ մենք կարո՞ղ ենք այնպէս
անել, որ ինքը չգնայ... Արիւն թափե՞նք։

Հարկաւոր է այնպիսի մարդ, որը
կարողանայ այդ ամէն ինչը համախմբել ու տանել իր յետեւից։ Յոյս
ունեմ, որ շատ վատ բան չի ստորագրի»,- նշեց Ե. Երզնկեանը։
Նրա կարծիքով, ամենաճիշտ ու
մարդկային տարբերակն այն է, որ
Փաշինեանը դիմում գրի ու հրաժարական տայ։

«Լուսաւոր Հայաստան»
խմբակցութեան
պատւիրակութիւնը հանդիպել է
Վիտալի Բալասանեանին

«168.am» - «Լուսաւոր Հայաստան»
խմբակցութեան պատւիրակութիւնը
Արցախում հանդիպել է Արցախի
Հանրապետութեան
Անվտանգութեան խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանեանին։ Այս մասին
հաղորդում է խմբակցութեան «ֆէյսբուք»-եան էջը:
«Հանդիպման ընթացքում Վիտալի Բալասանեանը ներկայացրել է

յետպատերազմեան իրավիճակն Արցախում, ինչպէս նաեւ առկայ խնդիրների յաղթահարման ուղղութեամբ
ձեռնարկւող քայլերը:
Կարեւորել ենք հայկական երկու
հանրապետութիւնների օրէնսդիր եւ
գործադիր մարմինների փոխգործակցւած եւ ներդաշնակ գործունէութեան անհրաժեշտութիւնը»,- ասւած է հաղորդագրութեան մէջ:

Սենոր Հասրաթեան.

«Պարտութեան նիրհից զարթնելու
պահն է, ուշանում ենք»
«panorama.am» - Գնդապետ, Արցախի ՊՆ նախկին պաշտօնեայ Սենոր Հասրաթեանը գրում է.
«Պատմութեան մէջ կան օրինակներ, երբ յանուն Երկրի եւ ազգային
արժէքների պաշտպանութեան ժողովուրդները ոտքի են ելել եւ գնացել
տւեալ գաղափարներով օժտւած ու
իրենց ապրած տարիներով այդ
ամէնն ապացուցած անհատների յետեւից եւ վերջնական արդիւնքում
շահել: Բայց եղել են նաեւ ազգեր,
որոնք անհետացել են պատմութեան
թատերաբեմից, քանի որ նրանց
առաջնորդող անհատներն իրականութեան մէջ եղել են ոչ թէ տւեալ
արժէքների կրողներ ու հարստացնողներ, այլ նեղանձնական նպատակներով սեփական ժողովրդի ազնիւ
զգացմունքները յանցաւոր միտումնաւորութեամբ շահագործողներ...
Յ. Գ.1-Ապշում եմ, թէ մարդ, որքան
պէտք է ատի սեփական ժողովրդին
ու Հայրենիքը, որ շարունակի անել
այն, ինչ անում է Հայաստանի վար-

չապետի պաշտօնն այսօր զբաղեցնող
անձը: Դրանից տասնեակ անգամ
աւելի շատ ապշում եմ մեր այն
հայրենակիցների պահւածքից, ովքեր,
եթէ ոչ սեփական մաշկի վրայ զգալով, ապա գոնէ տեսնելով որդեկորոյս
ու հայրենազրկւած իրենց հայրենակիցների ապրումներն ու օր-օրի
դէպի անորոշութեան անդունդը գլորւող Երկրի վիճակը, ոչ միայն հանդուրժում, այլեւ շարունակում են խօսքով ու գործով հետեւողականօրէն
նպաստել այդ անձի իշխանապետութեան պահպանմանը եւ, ըստ
այդմ՝ նաեւ Հայրենիքի գիտակցւած
կործանմանը...
Յ.Գ.2-Պարտութեան նիրհից զարթնելու պահն է, ուշանում ենք...»:

Հայաստանի գրողների միութիւնը
պահանջում է Նիկոլ Փաշինեանի եւ
կառավարութեան հրաժարականը
«hraparak.am» - Հայաստանի գրողների
միութիւնը Ամանորի նախաշեմին յայտարարութիւն էր տարածել, որով պահանջում է ՀՀ վարչապետի եւ կառավարութեան հրաժարականը։ Յայտարարութեան մէջ ասւած է.
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Ցաւով պէտք է արձանագրենք, որ
2020 թւականը փակում ենք մեր ժողովրդի ու Հայրենիքի համար չափազանց տագնապալի իրավիճակում։
Տնտեսական ու սոցիալական զարգացման իրական հեռանկարների բացակայութիւնը, կորոնավիրուսի համաճարակի դէմ անբաւարար պայքարը,
ազգային արժէքների ոտնահարմամբ՝
կրթական, գիտական, մշակութային զարգացման կասկածելի քաղաքականութեան որդեգրումն ու յամառօրէն գործադրումը, վերջապէս՝ ձախողւած ներքին ու արտաքին քաղաքականութեան
արդիւնքում, Արցախեան երկրորդ տեւական պատերազմում կրած նւաստացուցիչ
պարտութիւնը՝ տասնեակ հազարաւոր
զոհերի, վիրաւորների, գերեվարւածների եւ անհետ կորածների ցաւալի
հետեւանքներով, Արցախի Հանրապետութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքային զգալի կորուստներով
եւ անվտանգութեան մակարդակի նւազման աղէտալի իրողութիւններով… Իրողութիւններ, որոնց պատճառներն ու
հետեւանքները՝ առանց զգացմունքային

դրսեւորումների, ենթակայ են խորքային
ու համապարփակ քննութեան։
Այս ամենով հանդերձ, մենք, սակայն, գտնում ենք, որ դեռեւս ամէն
բան կորած չէ, դեռ կան իրաւական,
դիւանագիտական լծակներ, միջազգային ձեւաչափեր ու հարթակներ,
որոնցում կարելի է եւ պէ՛տք է լրջագոյն,
փորձառու մասնագիտական ուժերի ու
ռեսուրսների ներգրաւմամբ պայքարել
հայանպաստ լուծումներ գտնելու եւ
որոշումներ կայացնելու համար։
Բայց դա այլեւս չի կարող անել
ներկայ իշխանութիւնը։
Ահա թէ ինչու, համազգային շահերից, մեր ժողովրդի ապագայի տեսլականից բխող նպատակների իրագործման համար ակնկալում ենք ՀՀ գործող
վարչապետի եւ կառավարութեան հրաժարականն ու ազգային համաձայնութեան անցումային կառավարութեան
ձեւաւորումը։
Եւ Աստւած պահապան բոլորիս»
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«Դրօշակ»-ի առաջնորդող.

որպէս սկիզբ
ազատւել
ապազգային
իշխանութիւնից
Ներկայ իրականութիւնը մերժում է
այն պատմա-գիտական տեսակէտը,
ըստ որի՝ անհատների դերը վճռորոշ
չէ պատմական գործընթացներում: Եթէ
այսօրւայ եւ 100-102 տարի առաջւայ
հայաստանեան իրականութիւնը զուգահեռենք, ապա ակնյայտ կը դառնայ,
որ մի դէպքում դարերով պետականազուրկ երկրի մի սերունդ, ցեղասպանւած ազգի մէջ ոգի ներարկելով, կարողացել է պետականութիւն կերտել,
իսկ միւս դէպքում, հարիւրամեայ պետականութեան ու ինքնազարգացման
ճանապարհ անցած նոյն ժողովրդի
մի զգալի զանգւածի մէջ բացասական
կրքեր գրգռելով, ապազգային եւ օտարասուն տարրը կարողացել է յաղթանակած ու կայուն պետութիւնը
տանել կործանման: Այս մասին գրում

աւելի են գրգռել ադրբեջանցիների ու
թուրքերի ախորժակը՝ տեսանելի դարձնելով պանթուրքական եւ պանթուրանական ծրագրերի կենսագործման
հնարաւորութիւնը: Այս էլ որերորդ
անգամ ակնյայտ է դառնում, որ թուրքասէրների թուրքական հաշւարկները
քիչ առնչութիւններ ունեն թուրքերի
սեփական հաշւարկների հետ, սակայն
սա մէկ այլ ծաւալուն խօսակցութեան
թեմա է:
Թուրքերն ու ադրբեջանցիները
գործում են արագ ու ագրեսիւ՝ փորձելով առաւելագոյնս նպաստաւոր պայմաններ ստեղծել թէ՛ Հայաստանի հետ

խում եւ այժմ ռազմականօրէն արագ
հաստատւում է այնտեղ: Ակնյայտ է,
որ ոչ երկար ժամանակ անց հայաբնակ
մնացած Արցախում աճելու է նաեւ
Ռուսաստանի քաղաքական ազդեցութիւնը: Այսքանը բաւարար կը լինի՞ Ռուսաստանին՝ դիմակայելու էրդողանական Թուրքիային եւ թուրքապատկան
դարձող ու ռուսական ազդեցութիւնը
դանդաղօրէն թօթափող Ադրբեջանին:
Թւում է, որ ոչ. ազատ շարժումներ
անելու համար արցախեան ներկայիս
միջանցքը շատ նեղ է: Միւս կողմից,
ինչպէս ասւեց, իշխելու է նա, ով իրական տէրը կը լինի Շուշիի եւ գուցէ

հետագայ յարաբերութիւնների եւ թէ՛
տարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական առումներով: Թուրքիան իրեն
հաւատարիմ ծայրայեղական իսլամիստներով բնակեցնում է Ադրբեջանին
անցած մերձարաքսեան եւ Իրանին յարող սահմանագիծը: Կասկած չկայ, որ
այս տարրը վաղը անկայունութեան ու
սադրանքների մշտական գործօն է
դառնալու Հայաստանի ինչպէս եւ Իրանի
համար: Շատ հաւանական է, որ այս
հարցում ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին լաւ գործակից կարող է դառնալ նաեւ Իսրայէլը: Միւս կողմից՝
ահաբեկչական այս նիզակի հակառակ
ծայրն ուղղւելու է դէպի արեւելք՝ բացելու դէպի Կենտրոնական Ասիա
տանող թուրքական մեծ երազանքի
ճանապարհը, ինչպէս եւ թափանցելու
Ռուսաստանի մուսուլմանաբնակ եւ ոչ
միայն մուսուլմանաբնակ հարաւային
գօտի: Այս տարածքներում ռուս-թուրքական կոշտ մրցակցութիւնը ոչ հե-

դրան յարակից տարածքների: Ռուս
խաղաղապահները վաղը կարո՞ղ են
յայտնւել Շուշիում, եւ ենթադրենք՝ Շուշին դառնայ, այսպէս ասած, տարբեր
ժողովուրդների համակեցութեան օրինակ: Աշխարհաքաղաքական առումով
Ի՞նչ է սպասւում Հայաստանն ու
Արցախը ներառող այս տարածաշըրջանում տեսանելի ապագայում: Անշուշտ, հարցը մեզ հետաքրքրում է մեր
շահերի տեսանկիւնից, եւ այս առումով քիչ չեն նաեւ մտահոգութիւնների
տեղիք տւող վարկածները. Հայաստանը
ապագայի մեծ հաշիւներում հանդէս է
գալու որպէս օբիե՞կտ, թէ՞ սուբիեկտ:
Սեփական բախտի ղեկը իր ձեռքով
եւ իր ուզած ուղղութեամբ Հայաստանը
կը կարողանայ թեքել միայն համարժէք ուժ ունենալու դէպքում: Առայժմ
նրա ունեցած նւազ ուժն էլ է ջլատւում:
Առայժմ նրան ցանկանում են ներքաշել ոչ պակաս վտանգաւոր արկածախնդրութիւնների մէջ, ինչպիսիք են,

խաղացումը շարունակւում է, եւ, միւս
կողմից, թշնամին բացայայտօրէն խօսում է Զանգեզուրի նկատմամբ իր
յաւակնութիւնների մասին: Ակնյայտ է,
որ չէզոք գօտու եւ սահմանային միջանցքների վերացման, անկատար ու
անյստակ հաշտութեան յայտարարութեան պայմաններում խիստ մեծացել
է գալիք փոքր եւ մեծ բախումների հաւանականութիւնը:
Կարծես թէ ճիշտ պահն է՝ յիշելու
նաեւ Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի գլխաւորութեամբ հայ իրականութեան մէջ զարգացւող այն տեսակէտը, ըստ որի՝ հայկական կողմն է իր ագրեսիւ քաղաքականութեամբ խաթարել հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական բարիդրացիական յարաբերութիւնների հաստատման հնարաւորութիւնը, եւ ազատագրւած տարածքների զիջումը պէտք
է հնարաւորութիւն ստեղծի այդ յարաբերութիւնների բարելաւման համար:
Ինչպէս տեսնում ենք, ազատագրւած
տարածքների ետգրաւումը, Արցախի
կէսի ու Շուշիի բարձունքի ձեռքբերումը,
ինչպէս եւ Մեղրիի միջանցքը ստանալու
դարաւոր երազանքի իրականացումը

ռաւոր ապագայում սրւելու է ոչ միայն
տարածքային ազդեցութիւնն ուժեղացնելու, այլեւ այդ տարածքներով անցնող
էներգակիրների գծերի վրայ գերիշխանութիւն հաստատելու համար:
Ռուս խաղաղապահների՝ տարածաշրջան մուտք գործելու համար անհրաժեշտ եղաւ, որ ադրբեջանական կողմը՝
բաւարարւած, իսկ հայկական կողմը
պարտադրւած լինէր՝ ընդունելու նրանց
ներկայութիւնը: Այդ սահմանագիծը
Շուշին էր՝ Արցախի իրական տէրը
լինելու համար անհրաժեշտ ռազմավարական բարձունքը: Աւելին՝ հայկական շահերի գիտակցումից հեռու եւ
ինչ-ինչ գործարքների մէջ խրւած հայաստանեան իշխանութիւնները որպէս
վրադիր զիջեցին նաեւ հակամարտութեան հետ առնչութիւն չունեցող
Մեղրիի միջանցքն ու չնախատեսւած
առաւելագոյնը ԵԱՀԿ փաստաթղթերում տասնամեակներով արձանագըրւած նախնական պայմանաւորւածութիւններից:
Ռուսաստանն առայժմ հասել է իր
ցանկութիւնների առաջին հանգրւանին,
այն է՝ ոտքատեղ է ձեռք բերել Արցա-

օրինակ, ծնկած վիճակում Ադրբեջանի
ու Թուրքիայի հետ յարաբերութիւնների
հաստատման եւ համագործակցութեան
պայմանագրերի կնքումը, առեւտրային
յարաբերութիւնների հաստատումը եւ
այլն: Յիշենք, որ երբ անցած դարի
90-ականներին յարաբերութիւնների
հաստատման խաղ էր նախաձեռնում
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանը, նրա առջեւ
դրւեցին հայ-թուրքական սահմանը ճանաչելու, ցեղասպանութեան հարցից
հրաժարւելու եւ այլ նախապայմաններ: Նոյնը տեղի ունեցաւ նաեւ Սերժ
Սարգսեանի նախագահութեան օրերին: Այս հարցում յուշող հանգամանք
կը դառնան նաեւ Մոսկւայի ու Կարսի
պայմանագրերի կնքման 100-րդ տարելիցները: Եւ այս ճակատագրական
մարտահրաւէրների պայմաններում
հայ ժողովրդին ներկայացնում է նրա
շահերի հաշւին առեւտուր անելու պատրաստակամ ապազգային իշխանութիւնը: Որպէս սկզբնական քայլ՝
առաջնահերթութիւն է այս աղէտաբեր
իշխանութիւններից ազատւելը:
«Դրօշակ», թիւ 12 (1646),
դեկտեմբեր, 2020 թ.

Թուրքերն ու ադրբեջանցիները գործում են արագ ու ագրեսիւ՝
փորձելով առաւելագոյնս նպաստաւոր պայմաններ ստեղծել
թէ՛ Հայաստանի հետ հետագայ յարաբերութիւնների եւ թէ՛
տարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական առումներով:
Թուրքիան իրեն հաւատարիմ ծայրայեղական իսլամիստներով
բնակեցնում է Ադրբեջանին անցած մերձարաքսեան եւ
Իրանին յարող սահմանագիծը: Կասկած չկայ, որ այս տարրը
վաղը անկայունութեան ու սադրանքների մշտական գործօն
է դառնալու Հայաստանի ինչպէս եւ Իրանի համար: Շատ
հաւանական է, որ այս հարցում ադրբեջանա-թուրքական
տանդեմին լաւ գործակից կարող է դառնալ նաեւ Իսրայէլը:

յաւելեալ կորուստներ է պատճառում,
խարխլում է նաեւ ապագայի հիմքերը՝
շարունակելով կառչած մնալ իշխանութիւնից: Առաջնորդ Նիկոլ Փաշինեանը նման է այն խեղդւողին, որը,
հրաշալիօրէն գիտակցելով իր վիճակը,
կառչում է ինչ-որ մէկի ոտքերից եւ իր
հետ ջրասոյզ անում վերջինիս, միայն
թէ տւեալ դէպքում այդ ինչ-որ մէկը
անձ չէ, այլ ամբողջ Հայաստանը:
Որքան էլ որ անհեթեթ թւայ, ժողովրդի առջեւ այսօր ծառացած հիմնահարցը երկիրը մասնատած ու ամէն
օր նոր բնագծեր խլող ոսոխը չէ, այլ
հէնց դաւաճան ղեկավարը, առանց որի
հեռացման՝ անհնար է նախաձեռնել
հակաքայլեր, կանգնեցնել նահանջն ու
կորուստները եւ կազմակերպել ազգն
ու պետութիւնը՝ քաղաքական եւ այլ

Պատերազմում պարտւած ղեկավարը, կաշկանդւած լինելով
հոգեբանօրէն եւ գուցէ այլ առումներով, համակերպւել է, որ
թշնամին շարունակելու է գրաւել նորանոր գիւղեր, Հայաստանի
սահմանների՝ ռազմավարական նշանակութեան բարձունքներ,
դիրքեր, ճանապարհներ՝ ընդհուպ մխրճւելով հայկական
քաղաքների ու գիւղերի տարածքներ եւ ուժով պարտադրելով
իր առջեւ մենակ մնացած տեղացիներին զիջել հայկական
բնագծերը, եւ ադրբեջանցի զինւորները ազատօրէն շրջելու
են հայկական սահմանային բնակավայրերում, երբ հայկական
կողմը դժւարութեամբ է կարողանում վերադարձնել իր
գերիներին ու նահատակների մարմինները, իսկ հայ ժողովուրդը
պէտք է ոտնահարւած արժանապատւութեամբ համակերպւի
այս ամենի հետ: Ծնկի բերւած ղեկավարը պարտադրում է ողջ
երկրին ծնկի գալ թշնամու առաջ:
ենք՝ բոլորովին հեռու լինելով կուսակցական քարոզչութիւնից եւ արձանագըրելով ողբերգական իրականութիւնը:
Նոյն այս տարրը՝ ի դէմս իր առաջնորդի, նեղ անձնական շահերով առաջնորդւելով, ամէն օր իր Հայրենիքին

դունելի իշխանութիւնը ունակ չէ լուծում
տալու ո՛չ ներքին եւ ո՛չ էլ արտաքին
մարտահրաւէրներին: Ինչպէս նոյն օրը
հաղորդել է «Mediaport» տելեգրամային
ալիքը, Անվտանգութեան խորհրդի՝
դեկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած նիստի
ժամանակ Փաշինեանն ասել է, թէ
դիրքերի փոփոխութիւն է եղել, այժմ
ադրբեջանցիներն աւելի ուժեղ են,
հետեւաբար ստիպւած պէտք է համակերպւել այդ վիճակին:
Պատերազմում պարտւած ղեկավարը, կաշկանդւած լինելով հոգեբանօրէն
եւ գուցէ այլ առումներով, համակերպւել է, որ թշնամին շարունակելու է
գրաւել նորանոր գիւղեր, Հայաստանի
սահմանների՝ ռազմավարական նշանակութեան բարձունքներ, դիրքեր, ճանապարհներ՝ ընդհուպ մխրճւելով հայկական քաղաքների ու գիւղերի տարածքներ եւ ուժով պարտադրելով իր
առջեւ մենակ մնացած տեղացիներին
զիջել հայկական բնագծերը, եւ ադրբեջանցի զինւորները ազատօրէն շրջելու
են հայկական սահմանային բնակավայրերում, երբ հայկական կողմը դժւարութեամբ է կարողանում վերադարձնել իր գերիներին ու նահատակների
մարմինները, իսկ հայ ժողովուրդը
պէտք է ոտնահարւած արժանապատւութեամբ համակերպւի այս ամենի հետ:
Ծնկի բերւած ղեկավարը պարտադրում
է ողջ երկրին ծնկի գալ թշնամու առաջ:
Միաժամանակ ճակատագրական պահին հրաժարւելով կարեւոր պարտականութիւնների կատարումից եւ այդ
գործն ամբողջութեամբ թողնելով ռուսական իշխանութիւնների ու զինւորականութեան բարի կամքին: Միւս կողմից՝
միառժամանակ Հայաստանի իշխանութեան ղեկը ձեռքում պահելը բխում է
նոյեմբերի 9-ին կնքւած պայմանագրով
շահագրգիռ ուժերից: Վերջիններիս
համար լրիւ կանխատեսելի է իրենց
ձեռնածուն դարձած անկամ ու
յանձնւած առաջնորդը, որի ձգձգւող
իշխանութեան պայմաններում հնարաւոր է դարձել ստանալ այն, ինչ նշւած է
հապճեպ կազմւած կապիտուլիացիոն
ակտում, եւ զիջումներ, որոնք չկան այդ
փաստաթղթում ու անհասկանալի են
մնում հայ ժողովրդի համար: Այսինքը՝
յեղյեղուկ փաստաթղթի կամ գուցէ եւ
դրա՝ մեզ համար անյայտ յաւելւածների պայմաններում թուրքական առաջ-

ճակատներում դիմակայելու համար:
Քաղաքական ու բարոյական առումներով սպառւած, կառավարելու հնարաւորութիւնները կորցրած, թշնամիների կողմից ծաղրի ենթարկւող, օտարների ու իւրայինների համար անըն-
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Նա փորձում էր շտկել
հայի խախտւած կոդը
Վերստին Արտակ Մովսիսեանի մասին

ՀՅԴ ՀԳՄ անդամները
«Զօրաց» պանթէոնում
յարգանքի տուրք
մատուցեցին
«yerkir.am» - Հայ Առաքելական Եկեղեցում Յիսուս Քրիստոսի Ծննդեան
ու Աստւածայայտնութեան տօնին յաջորդող՝ հանգուցեալների յիշատակութեան օրւայ (Մեռելոցի) առիթով Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը սգոյ պատարագը մատուցեց «Եռաբըլուր» զինւորական պանթէոնում:
Պռօշեան գիւղի «Զօրաց» պանթէոնն այսօր սովորականից աւելի մարդաշատ էր. ս. պատարագին յաջորդած՝ եկեղեցիներում կատարւող հոգեհանգստեան արարողութիւնից յետոյ Արցախեան գոյապայքարում նահատակւած հերոսների հարազատներն էին վերստին այցելել պանթէոն:
Յիշեցնենք՝ ՀՅԴ կամաւորական
վաշտերի կազմում ընդգրկւելով՝ Պռօ-

շեան գիւղից Արցախեան վերջին պատերազմին մասնակցեցին աննախադէպ թւով հայորդիներ, որոնցից շուրջ
երկու տասնեակն իրենց կեանքը նւիրաբերեցին Արցախի հիւսիսային ռազմավարական բարձունքների պաշտպանութեան համար:
«Զօրաց» պանթէոն՝ պատերազմում ընկած հերոսների շիրիմները
խնկարկեցին նաեւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի անդամները,
ովքեր Պռօշեան էին այցելել ԳՄ ներկայացուցիչ, «Հայրենիքի փրկութեան
շարժման» համակարգող Իշխան Սաղաթէլեանի մասնակցութեամբ: ՀՅԴ
անդամները խոնարհւեցին նաեւ «Զօրաց» պանթէոնում յուղարկաւորւող
Ալբերտ Ստեփանեանի ծնողների
առջեւ՝ մասնակցելով զինծառայողի
յուղարկաւորութեանը եւ յարգանքի

տուրք մատուցելով նրա յիշատակին:
Յիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 29-ին
ադրբեջանական լրատւամիջոցները
տեսանիւթեր էին տարածել 6 հայ
զինծառայողների դաժան սպանութեան վերաբերեալ։ Ըստ տեսանիւթերի` նկարահանումը կատարւել է
դեկտեմբերի 27-ին, որտեղ ադրբեջանցի զինւորականը ասում է, թէ
նոյն օրը դիւերսանտների կողմից
սպանւած Էլմիր Համբարովի վրէժը
լուծւած է։ Օրեր առաջ ռուս խաղաղապահների միջնորդութեամբ հայկական կողմին են փոխանցել դեկտեմբերի 27-ին Հադրութի շրջանի
Տող գիւղում սպանւած 6 հայ զինծառայողների դիերը։ Զոհւած զինծառայողների թւում էր Պռօշեան գիւղի
բնակիչ, 18-ամեայ շարքային Ալբերտ
Ստեփանեանը։
Ալբերտը բանակ էր զօրակոչւել
պատերազմի սկսւելուց երկու ամիս
առաջ, ծառայում էր Ջրականի (Ջաբրայիլի) զօրամասում, նահանջի ժամանակ զինակիցների հետ պատըսպարւել էր Հադրութում եւ շուրջ 90 օր
ողջ մնացել:
Թշնամին նրանց յայտնաբերելուց
յետոյ կտտանքների է ենթարկել,
ապա՝ սպանել։
Վ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ

Գագիկ Ասատրեանը «ֆէյսբուք»-եան
իր էջում գրել է.
«Գիտէք՝ ով է այս մարդը...
Միգուցէ շատերդ չճանաչէք, քանի
որ զբաղւած էք քաղաքականութեամբ՝
Դոգին էք լսում, կամ լոք-դաուն էք
եղել՝ ջոնի-բռջոնի էք լսում...
Ինչո՞ւ այդ երկուսին յիշեցի, քանի
որ օն-լայն ռեժիմով 10,000 մարդ է
նրանց նայում։
Ներողութիւն եմ խնդրում, որ Արտակ Մովսիսեանին նւիրւած այս գըրառման մէջ, վերջին երկուսի անունըն եմ յիշատակում, բայց դառը
ճշմարտութիւնը միշտ էլ նախընտրելի է, յամենայնդէպս, ինձ համար։
Մովսիսեանն այն մարդն էր, որ իր
կարճատեւ կեանքի ընթացքում ապրեց 13,000-15,000 տարի։ Նա ապրեց 5
տասնամեակ, բայց հային նւիրեց իր
պատմութեան 13-15 հազարամեակ։
Ես երբեք անձնապէս շփում չեմ ունեցել հայորդու հետ, այդ պատիւը չեմ
ունեցել, սակայն միշտ, երբ ես ցանկացել եմ յետ գնալ արմատներիս, ու
համացանցը փորձել եմ օգտագործել
ինքնակրթութեան համար, ես առաջին
հերթին YouTube-ում, կամ google-ում
գրել եմ Արտակ Մովսիսեան։ Նա այն
մարդկանցից էր, որ ինձ իմ կեանքում տւեց ամենաթանկարժէքը՝ իմ
առաքելութեան բանալին, իմ՝ հայ
լինելու իմաստը, իմ՝ աշխարհը հայի
աչքերով ճանաչելու հեքիաթը։ Եւ
նաեւ նրա շնորհիւ է, որ ես հայոց
պատմութեան իմ ժամանակների ընթացքին նայում եմ անցեալի խորքից։
Նայում եմ՝ ու նոյնիսկ ժպտում եմ այն
մարդկանց, ովքեր մտածում են, որ
հայն իր արիական կռւում տապալւել է։ Արտակ Մովսիսեանի աշխարհից այս ամէնը նշմարւում է որպէս
հայոց պատմութեան սխալներից դասեր չքաղելու մի փոքրիկ դրւագ։ Ես
հէնց այդ պատմութիւնից գիտեմ, որ
գիշերը լուսաբացից առաջ՝ ամենամութն է լինում։ Եւ գիտեմ, որ հայոց պատմութիւնը 21-րդ դարի իր
իսկական կռիւը չի տւել։ Ես այդ
պատմութիւնից գիտեմ, որ տականքների պակաս մեր ազգը երբեք չի
ունեցել, բայց նաեւ գիտեմ, որ երբ յետ
են քաշւում ծաղրածուները, առաջ են
գալիս իսկական հերոսները։ Այդպէս
է եղել միշտ, ու այդպէս կը լինի հիմա։
Ուղղակի հիմա կոդ է խախտւել,
ինչն իր անմնացորդ նւիրումով փորձում էր շտկել դոկտոր-պրոֆեսոր
Մովսիսեանը։ Իսկ ո՞րն է այդ խախտըւած կոդը... օրինակ՝ մայրը, ով կարող է մէկ ժամ լսել զազրելի հայհոյանք, մաղձ, կեղտ, նա չի կարող
արտակմովսիսեաններ ծնել, նա չի
կարող տալ առողջ սերունդ, կրթւած
քաղաքացի, նւիրւած հայորդի, առաքինի դուստր։ Այո՛, ընդունել է պէտք,
որ հայի գիտակցութիւնը հաւասարւած է բռջոնիութեան մակարդակին։
Դա զրոյական կէտ չէ, դա ցածր է
զրոյից, իսկ ինչու է այդպէս՝ քանի
որ Արտակ Մովսիսեանի հաղորդումները աւելի քիչ հայ նայեց, քան
Դոգի լայւերը (ի դէպ՝ ես նրան չեմ
մեղադրում, նա էլ է պահանջարկ)։
Ու գիտէք՝ խնդիրը միայն իշխանաւորների մէջ չէ, քանի որ համոզւած
եմ՝ իշխանութիւնները ու նրանց դիմագիծը հասարակութեան պահանջն
են։ Ինչ պահանջում է մարդը, դա էլ
տեսնում է 21-րդ դարի էկրաններից,
ինչ բացականչում է մարդը, ի պատասխան բացականչում են վերեւներից։ Օրւայ ղեկավարները այսօրւայ քաղ-հասարակութեան դիմագիծըն են, նրանց մեղադրել պէտք է
այնքանով, ինչքանով որ մենք մեզ,
մեր արդար կամքով, կը գամենք մեզ
ծանր
ինքնախոստովանութեանը։
Այն խոստովանութեան, որ մենք մեր
պատմութեան կրողները չեղանք,
մենք հեռացանք մեր պապերի յիշողութիւնից։ Մենք, որ լռում էինք, երբ
հերոսի պապ էր կեղծւում, Ուրֆանեանի շիրմաքարն էր պղծւում,
եւ մենք, երբ ողբում էինք, երբ տե-

սանք, որ այդ ամէնը արդէն անում է
թուրքը։
Եւ ինչո՞ւ ենք մենք փորձում
այսքանից յետոյ երեւալ աւելի սուրբ,
քան Հռոմի Պապը։ Մենք մեզ ե՞նք
խաբում, թէ՞ ցանկանում ենք խաբել
մեզնից դարերով առաջ ընկած աշխարհին։ Սա է իրականութեանը եւ
այդ իրականութեան համար հայոց
պատմութիւնը չէ, որ մեղաւոր է, այլ
մենք, ամէն մէկս, որ չենք փորձում
բեկել ու ճիշտ ուղու վրայ դնել պատմութեան այն ծուռ ընթացքը, որը
չգիտենք, թէ երբ ծռւեց։ Այսօր հայը
կարող է ուղիղ նայել մի ուրիշ հայի
դէմքին ու ասել՝ դու թուրք ես, դու
կռւած չես, դու դաւաճան ես...
Ես հանգիստ եմ այնքանով, որ
նմանատիպ աղբը պատմութիւնն իր
հետ սրբում ու տանում է, տակը միայն
մնում են թւեր, փաստեր, անուններ...
Թւերը միշտ այդ պատմութեան մէջ
վկայում են ժամանակը եւ կատարւած գործը, փաստերը վկայում են,
որ այդ գործը իրօք եղել է (անկախ
տեղեկատւական աղբից), անունները վկայում են, թէ ում ժամանակներում է եղել այդ ամէնը։ Սրանով է,
որ մարդը ապագայից հասկանում
է, ով է պատմութեան նւիրեալը, ով
է դաւաճանը, ով է յաղթողը ու ով է
պարտւողը։
Իսկ ի՞նչ է մեզ պէտք, որպէսզի
մենք կարողանանք կերտել աւելի
լաւ պատմութիւն, քան ժառանգւած
է մեզ՝ մենք պէտք առաջ ընկնենք
ներկայից ու հասկանանք, ինչ է մեզ
ապագայում սպասւում, եթէ խելքի
չգանք։ Իսկ այդ ամէնը հասկանալու
համար, մենք պէտք է Արտակ Մովսիսեան, Պարիս Հերունի, Թումանեան, Կոմիտաս կամ աւելի ուշ՝ Խորենացի, Եղիշէ, Մաշտոց կարդանք
ու ուսումնասիրենք։ Իսկ դա ուսումնասիրելու համար մենք մեր ներսում
պէտք է դոգութիւնն ու բռջոնիութիւնը մերժենք, որը չենք ցանկանում անել։
Թելն է կտրւել, որը մեզ մեր անցեալից կապում է մինչ ներկան...
իսկ ապագայ գնալու համար թելն
ամուր բռնել է պէտք։ Քանի մենք
այդ թելի ակունքներին չենք հասել,
չենք կրթւել, չենք հասկացել, թէ
որտեղ են քարկապները, մենք չենք
կարող առաջ գնալ։ Մենք դրանով
կը նմանւենք կուրացած ինչ որ արկածախնդրի, ով համոզւած է, որ լաւ
է լինելու, սակայն չգիտես ինչու, նա
իր գլուխը միշտ պատին է խփում։
Եւ թող ամէն մի հայ իմանայ, որ
իրենից է կախւած իր տեղը հայոց
պատմութեան մէջ, եւ թող ամէն մի
հայ իմանայ, որ պատմութիւնն անհատներն են կերտում, որոնց յետեւից քայլում է ազգը։
Մեր որոշելիքն է՝ մենք կը դառնանք աղբ մեր պատմութեան էջերում, թէ մենք կը լինենք այն զաւակները, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն
խնայում, որ պատմութեան անիւը
լինի անվերջ։
Յարգել է պէտք հէնց այս մարդկանց՝ Արտակ Մովսիսեանի նմաններին, քանի որ նրանք մեր յիշողութեան շտեմարանների պահապաններն էին... այն շտեմարանների, որտեղ
փոշոտ գրքերի բովանդակութեան
մէջ շողշողում են Նժդեհները, Անդրանիկները, Տիգրան Մեծերն ու Հայոց դիցերը...»:
«yerkir.am»
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Յակոբ Տէր-Խաչատուրեան.

«Մեզմէ շատ կանուխ
բաժնւեցաւ
մեր ազնիւ ընկեր
Գառնիկ Մկրտիչեանը»
Մեզմէ շատ կանուխ բաժնւեցաւ
մեր ազնիւ ընկեր Գառնիկ Մկրտիչեանը:
Ընկեր Գառնիկը հաւատաւոր ու
նւիրեալ կուսակցականն էր եւ գաղափարի մարտիկը. թէ՛ որպէս պարզ
շարքային, թէ՛ ալ որպէս ղեկավար
ան շարունակաբար դրսեւորած է իր
ժողովուրդին եւ Հայրենիքին հանդէպ
հաւատքի ու նւիրումի լաւագոյն յատկանիշերը: Եղած է միշտ կարգապահ, անշեղ սկզբունքներու տէր,
համբերատար, լայնախոհ, նորարար,
հաճելի զրուցակից, փոթորիկներու
մէջ խաղաղ ափեր որոնող եւ մանաւանդ՝ իր Հայրենիքին ու հայութեան ծառայելու միշտ պատրաստ:

Եղբայր Գառնիկը ՀՄԸՄ-ի համաշխարհային ընտանիքի դիմագիծըն էր երկար տարիներով: Ունեցաւ գլխաւոր դեր ՀՄԸՄ-ի շարքերը
թարմացնելու, ընդարձակելու եւ
առաւել աշխուժացնելու կապակցութեամբ՝ աշխարհով մէկ. գլխաւորեց ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի տօնակատարութիւնները Հայաստանի,
Արցախի ու Սփիւռքի չորս ծագերուն մէջ. հասաւ ամենուրեք ուր
հարկաւոր էր իր ներկայութիւնը.
երիտասարդութեան մօտ շարունակաբար ջամբեց ազգային գաղափարախօսութիւն, առողջ մարմնի
ու մտքի անհրաժեշտութիւն եւ մանաւանդ՝ իր ժողովուրդին ծառա-

յելու պատրաստակամութիւն:
Վերջերս մեծ ցաւ ապրեցաւ ի
տես Արցախեան պատերազմի արհաւիրքին ընթացքին նահատակւած
իր սրտի մօտիկ ընկերներուն եւ
սկաուտներուն. հիմա ինքն ալ միացաւ անոնց յաւերժութեան փաղանգին. հեռացաւ այս աշխարհէն իր յա-

Վերջին հրաժեշտ՝
Գառնիկ Մկրտիչեանին

ջորդներուն եւ գալիք սերունդներուն
իր օրինակով կտակելով ազգանւէր
ու հայրենանպաստ գործը շարունակելու անհրաժեշտութիւնը:
Ցաւակցութիւններս իր ընտանիքին, հարազատներուն, բարեկամներուն եւ ՀՅԴ-ի ու ՀՄԸՄ-ի մեծ
ընտանիքներուն:

Վարձքդ կատար, սիրելի ընկեր,
եւ յաւերժ հանգիստ յոգնաբեկ ոսկորներուդ:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:

Յունւարի 8-ի կէսօրին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր
տաճարին մէջ, ներկայացուցչական
եւ ժողովրդային հոծ ներկայութեամբ
տեղի ունեցաւ յուղարկաւորութիւնը
ազգային-կուսակցական
գործիչ
Գառնիկ Մկրտիչեանին, ներկայութեամբ Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետին:
Արարողութեան նախագահեց
եւ յետ յուղարկաւորութեան հանգուցեալի մասին իր վկայութիւնները ներկայացուց Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ արք.
Փանոսեան: Ապա Սրբազանը
կարդաց Վեհափառ Հայրապետին
գնահատականը` ննջեցեալ Գառնիկ Մկրտիչեանի հանրային գործունէութեան մասին: Իր կատարած ծառայութիւններուն համար
Գառնիկ Մկրտիչեան յետ մահու
Վեհափառ Հայրապետին տնօրինումով արժանացաւ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Ասպետ»-ի կարգի շքանշանին:
ՀՄԸՄ-ի Կենտրոնական վարչութիւնը իր կարգին յետ մահու
Գառնիկ Մկրտիչեանը պարգեւատրեց ՀՄԸՄ-ի արժանեաց շքանըշանով:

Թաղման արարողութիւնը տեղի
ունեցաւ Բուրջ Համուդի ազգային
գերեզմանատան մէջ` նախագահութեամբ առաջնորդ Սրբազան Հօր:
Յանուն ՀՄԸՄ-ի Կենտրոնական
վարչութեան դամբանական խօսք
արտասանեց ՀՄԸՄ-ի Կենտրոնական վարչութեան ատենապետ Վաչէ Նաջարեան, իսկ յանուն ՀՅԴ-ի՝
ՀՅԴ Լիբանանի Կենտրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, պատգամաւոր Յակոբ Բագրատունի:
Նշենք, որ Գառնիկ Մկրտիչեանի վերջին յարգանքի տուրք մատուցւեցաւ ՀՄԸՄ-ի Կենտրոնական վարչութեան շէնքին, ՀՅԴ
«Սարդարապատ» ակումբի, ազգային առաջնորդարանի, Բուրջ
Համուդի քաղաքապետարանի շէնքի եւ «Շաղզոյեան» կենտրոնին առջեւ: ՀՄԸՄ-ի Կենտրոնական վարչութեան շէնքին առջեւ ՀՄԸՄ-ի շեփորախումբը արժանի յարգանք մատուցեց հանգուցեալի յիշատակին:

ՅՏԽ
7.1.2021
«arfd.am»
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Վարդան Ոսկանեան.

«Իրանցիներն առայժմ
վերլուծական շրջանակների
մակարդակով արծարծում
են մէկ այլ միջանցքի խնդիր,
որը կանցնի Նախիջեւանի
հիւսիսային հատւածով»
«168.am» - Ադրբեջանի նախագահ
Իլհամ Ալիեւը հանդէս է եկել յայտարարութեամբ՝ նշելով, որ «Նախիջեւանի միջանցքից» կարող են օգտըւել՝ ինչպէս Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, այնպէս էլ՝ Հայաստանի Հանրապետութիւնը:
Նիկոլ Փաշինեանի խօսնակ Մանէ
Գէորգեանը յունւարի 7-ին մեկնաբանել էր Ադրբեջանի նախագահի այդ
յայտարարութիւնը, նշելով, որ Հայաստանը հետաքրքրւած է Ադրբեջանի տարածքով հայկական բեռների՝ Ռուսաստանի Դաշնութիւն եւ
Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն եւ հակառակ ուղղութեամբ տեղափոխելու հնարաւորութեամբ:
«Հետաքրքրւած ենք դէպի Ռուսաստանի Դաշնութիւն հայկական
բեռների աւտոմոբիլային եւ երկաթուղային տրանսպորտի միջոցով տեղափոխման հնարաւորութեամբ, իսկ
դէպի Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն՝ յատկապէս երկաթուղային տրանսպորտով փոխադրումներով: Այս համատեքստում, բնակա-

ամէն ինչ պէտք է յստակեցւի, որպէսզի հասկանանք, դա որքանով է
մեզ ձեռնտու»,- նշեց Վարդան Ոսկանեանը:
Անդրադառնալով ըստ Ալիեւի
գծագրւած «Նախիջեւանի միջանցքի» վերաբերեալ իրանական կողմի
դիրքորոշումներին՝ Վարդան Ոսկանեանն ասաց, որ իրանցիները չափազանց անհանգստացած են Մեղրիի տարածաշրջանով Նախիջեւանըն Ադրբեջանին կապելու հաղորդակցութեան միջոցների ստեղծմամբ:
«Նախեւառաջ՝ այդ ամէնը չի բըխում Իրանի շահերից, եւ իրանցիները վտանգ են տեսնում այդ համատեքստում: Իրանը Հայաստանի
հետ ցամաքային կապը համարում
է այլընտրանք ադրբեջանաթուրքական տարբերակներին: Սրա հետ
կապւած ամենատարբեր յայտարարութիւններ են եղել Իրանի ամենաբարձր մակարդակի պաշտօնեաների շուրթերից: Հետեւաբար՝ իրանցիները փորձելով ինչ-որ առումով
նաեւ կառավարել այդ գործընթացը՝

«Չափազանց կարեւոր է հասկանալ,
թշնամական պետութիւնը, որի հետ մենք փաստացի
պատերազմի մէջ ենք գտնւում, արդեօք պատրա՞ստ
է Հայաստանին այդ ճանապարհները տրամադրել, եւ
եթէ պատրաստ է՝ ի՞նչ պայմաններով, ամէն ինչ պէտք է
յստակեցւի, որպէսզի հասկանանք, դա որքանով է մեզ
ձեռնտու»,- նշեց Վարդան Ոսկանեանը:
նաբար, Հայաստանը պատրաստ է
ապահովել հաղորդակցութիւնը Ադըրբեջանի Արեւելեան մասի եւ Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետութեան միջեւ»,- նշել էր Փաշինեանի
խօսնակը:
Ի դէպ, փորձագէտները բազմիցս
են նշել, որ Սիւնիքով Ադրբեջանին
միջանցք տրամադրելը մահացու կը
լինի Հայաստանի համար, այդ միջանցքը վերջնականապէս երկիրը
չորս կողմից շրջափակման մէջ կը
գցի, աւելին՝ մինչեւ այժմ Հայաստանն
անվտանգ եւ առանց արգելքի իր
բեռները հասցրել է Ռուսաստան եւ
Իրան:
«168.am»-ի հետ զրոյցում ԵՊՀ իրանագիտութեան ամբիոնի վարիչ, իրանագէտ Վարդան Ոսկանեանն անդրադառնալով Ալիեւի յայտարարութեանը, նկատեց՝ պէտք է նախ հասկանալ՝ արդեօք Ադրբեջանը պատրա՞ստ է նման ճանապարհ տրամադըրել Հայաստանին:
«Չափազանց կարեւոր է հասկանալ, թշնամական պետութիւնը,
որի հետ մենք փաստացի պատերազմի մէջ ենք գտնւում, արդեօք
պատրա՞ստ է Հայաստանին այդ
ճանապարհները տրամադրել, եւ եթէ
պատրաստ է՝ ի՞նչ պայմաններով,

առայժմ վերլուծական շրջանակների մակարդակով արծարծում են մէկ
այլ միջանցքի խնդիր, որը կանցնի
Նախիջեւանի հիւսիսային հատւածով՝ մօտաւորապէս այն կէտով, որտեղ հատւում են Իրանի, Թուրքիայի

«Այն, ինչի դէմ պայքարում էին
Մոնթէն ու Նժդեհը, Անդրանիկը,
Դրօն եւ Դուշման Վարդանը,
առանց պայքարի յանձնեցին
Նիկոլն ու Աննան: Դաւաճանների
այդ արիւնոտ դուէտը»
«168.am» - Միքայէլ Մինասեանը
«ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրում է.
«Մեղրին արիւնոտ մեղրի պէս
երբեք չի մաքրւելու դաւաճանի ձեռքերից: Նիկոլը սարսափում է, որ
մարդիկ կը հասկանան՝ ինքը յանձնել է Մեղրին: Եւ հիմա փորձում է

է զուտ հրադադարի մասին յայտարարութիւն, եւ Ադրբեջանի կողմի յայտարարութիւնները՝ ուղղւած Հայաստանին, իրենց մէջ պարունակում են
ագրեսիայի զգալի տարրեր: Ժամանակից առաջ ընկնելն ու այդ խնդիրներն
արծարծելը, կարծում եմ՝ արդիական
չեն, եթէ միտւած չեն պոպուլիստական յայտարարութիւններով ինչ-որ
միաւորներ հաւաքելուն»,- ընդգծեց
Վարդան Ոսկանեանը:

«168.am» - Հայաստանը, անվտանգային խնդիրներից զատ, յայտնւել
է նաեւ տնտեսական մեծ աղէտի մէջ
եւ, ըստ «Այլընտրանք» հետազօտական կենտրոնի հիմնադիր, տնտեսագէտ Թաթուլ Մանասէրեանի, բոլորի
համար էլ արդէն հասկանալի է, որ
այսօր մեր երկիրը ո՛չ տնտեսութիւն
ունի, ո՛չ կառավարութիւն:
«Հիմա ինչի վերաբերեալ պէտք է
խօսենք՝ չեմ հասկանում: Անկեղծ,
ես չեմ էլ ուզում անդրադառնալ Կառավարութեան արած յիմարութիւններին՝ կապւած տնտեսութեան հետ:
Տնտեսագիտութեան հետ նոյնիսկ
կապ չունի այն, որ ՀՀ-ում աշխատավարձն ու թոշակներն առանց
բարձրացնելու՝ բարձրացնում են
ուսման վարձն ու բժշկական ծառայութիւնների գները, սա զուտ տըրամաբանութեան հարց է: Նորմալ
գործող տնտեսութեան պայմաններում կարելի էր առանձին հարցեր
ու խնդիրներ քննարկել, լուծումներ
գտնել, բայց այսօր որեւէ բան իր
տեղում չէ: Ով սկսի նման բաների
մասին խօսել, ամենավերջին դիլետանտը պէտք է լինի կամ իր չեղած
ինտելեկտը պէտք է ցոյց տայ: Մենք
հիմա բացարձակ աղէտի մէջ ենք՝
բոլոր առումներով, այդ թւում՝ տընտեսական»,- «168.am»-ի հետ զրոյցում ասաց Թաթուլ Մանասէրեանը:
Նրա ասութեամբ՝ այս իրավիճակից դուրս գալու ելքեր կան, այդ ճանապարհները տեսնում են, ամէն օր
իր թիմի հետ աշխատում են եւ այդ
ուղղութեամբ քննարկումներ անցկացնում:
«Սա մեր երկիրն է եւ չենք կարող
կողքից նայել, թէ ինչ է կատարւում,
կամ հեռակառավարման վահանակով ալիքներ փոխենք, մենք մեր գործըն ենք անում, լուրջ մարդն իր
գործով պէտք է զբաղւի:
Խեղկատակներ եւ անբարոյականներ, եթէ հարցնեն, ինչո՞ւ է այս մարդըն անբարոյականութիւն թոյլ տւել
իրեն, չէք կարողանայ բացատրել,
թէ ինչու, եթէ մարդը բարոյական է,
հաստատ այդ ամէնը չի կարողանայ
հասկանալ: Իրենք որեւէ բարոյական նորմ չունեն, մոռանանք, թէ ժողովուրդն իրենց ինչ պիտակներ է
կպցնում: Այս ամէնը կը շարունակւի
այնքան, որքան մենք բոլորս դա թոյլ
տանք ու հանդուրժենք, մարդուն վիրաւորում են այնքան, որքան ինքն
է թոյլ տալիս: Մեզ բոլորիս հիմա
վիրաւորում են, որքան մենք հանդուրժենք, նրանք այդքան կը լինեն
իշխանութեան ղեկին»,- յաւելեց Թաթուլ Մանասէրեանը:
Ինչ վերաբերում է հարցին, թէ
հնարաւո՞ր է՝ ստեղծւած իրավիճակով պայմանաւորւած՝ շատ գործարարներ, որոնք արտերկրից եկել ու
բիզնես գործունէութիւն են ծաւալել
Հայաստանում, իրենց բիզնեսը տեղափոխեն այլ երկիր, Թաթուլ Մանասէրեանը պատասխանեց, որ ոչինչ
չի բացառում, պարզապէս այն մարդիկ,

որոնք աւելի յամառ կը լինեն ու կը
կարողանան դիմանալ դժւարութիւններին՝ կը մնան Հայաստանում:
«Հիմա կաթւածահար վիճակ է,
եթէ տնտեսութիւնը կաթւածահար
է, նշանակում է՝ բիզնես չունենք, եւ
այդ պայմաններում ովքեր աշխատում են, նրանց պէտք է հերոսի
կոչում տան: Կան գործարարներ,
որոնք բարոյական են, նրանց փողից
զատ՝ աւելի մեծ արժէքներ են հետաքրքրում, դրա համար էլ իրենք
ատամները սեղմած աշխատում են
եւ հարկ եղած դէպքում օգնում կառավարութիւն կոչւածին: Այդուհանդերձ, բիզնեսի որեւէ նորմալ ու
օրինաչափ զարգացում Հայաստանում չկայ, այդ պատճառով էլ ամէն
ինչ էլ հնարաւոր է»,- շեշտեց նա:
Թաթուլ Մանասէրեանը նաեւ ընդգըծեց, որ, եթէ ներկայիս կառավարութիւնը հեռանայ, ապա անձամբ
ինքը եւ իր թիմը կը կարողանան սեղմ
ժամկէտներում իրավիճակը շտկել:
«Մենք նախ պէտք է գանք զրոյական կէտի, քանի որ խեղկատակ
վարչապետն ասում էր, որ զրոյից
պէտք է սկսենք. այդ խեղկատակին
պէտք է ասել՝ այդ զրօ կէտը պէտք է
ունենաս, որ սկսես: Ինքը մինուսային
ու բացասական թւերի վրայ է բերել
Հայաստանը, կործանման է հասցրել:
Ամօթ է, որ Հայաստանը, որն ունի
2,5 մլն. ազգաբնակչութիւն, այս վիճակում է, մենք մեր կենսափորձով,
իմացութեամբ եւ յստակ քայլերով
կարող ենք ստեղծել աշխատատեղերի աւելցուկ, սա ցնորք չէ: Մարդիկ
լաւ գիտեն, թէ ինչ յստակ բաներ եմ
ասում, եւ իմ որեւէ խօսք առանց
հիմնաւորման չի եղել, Հայաստանը
կունենայ աշխատատեղերի աւելցուկ,
սա նշանակում է, որ մեր երկիր կը
գան աշխատելու: Իրավիճակից դուրս
գալու քայլերի մասին չեմ խօսի,
օդում կրակել չեմ սիրում, ես պատերազմում էլ եմ եղել, ո՛չ այդ ժամանակ եմ օդ կրակել, ո՛չ էլ քաղաքացիական կեանքում, դրա մասին
հաստատ կիմանաք:
Ի դէպ, մենք ներքին ու արտաքին
բոլոր վտանգները հաշւարկել ենք, չի
կարելի դրանք անտեսել ու հորթի
հրճւանքով ասել՝ ամէն ինչ հնարաւոր
է: Բաւականին ծանր աշխատանք կայ
անելու»,- եզրափակեց Թաթուլ Մանասէրեանը:

այն, ինչի դէմ հայերը պայքարում
էին աւելի քան մէկ դար՝ չթողնել, որ
Ադրբեջանն ու Թուրքիան հասնեն
իրենց մուրազին, կանխել հայ ազգի
երկու թշնամի պետութիւնների ցամաքային միաւորումը՝ մեր հողերի
հաշւին:
Այն, ինչ չկարողացան անել Թալէաթն ու Էնւերը, Լենինն ու Մութալիբովը, արեց Նիկոլ Փաշինեանը:
Այն, ինչի դէմ պայքարում էին Մոնթէն ու Նժդեհը, Անդրանիկը, Դրօն եւ
Դուշման Վարդանը, առանց պայքարի յանձնեցին Նիկոլն ու Աննան: Դաւաճանների այդ արիւնոտ դուէտը:
Նիկոլի վերջին գրառման առաջին
մասը գերիներին վերադարձնելու
մասին թարգմանաբար նշանակում
է. գոնէ գերիներին տւէք, որ մնացա-

ծը, ինչպէս պայմանաւորւել էինք,
անեմ:
Գրառման երկրորդ մասը թարգմանաբար նշանակում է. Մեղրին
տալիս եմ, թողէք մնամ իշխանութեան:
Յ. Գ. - Մէջբերում Սպարապետ
Վազգէն Սարգսեանի յայտնի յօդւածից. «Ասել, ասում եմ՝ Մեղրին
աւելի կարեւոր է, քան ցանկացած
տարածք՝ նոյնիսկ Ղարաբաղը… Մեղրին իր քար ու քռայով այս երկիրը
դարձնում է աշխարհի հզօրներին
իր դուռը բերող: Եւ այսօր տալ Մեղրին, թէկուզ դիմացը ծովի ճանապարհ ստանալ՝ սուտ է: …Եթէ
տաք Մեղրին, ձեր արեանը խառնում էք այն բենզինը, որը չի թունաւորելու, պայթեցնելու ձեր գան-

գը: Ես զգուշացնում եմ՝ Մեղրին
մի օր պայթելու է հէնց Երեւանի
կենտրոնում»:

Ըստ իրանագէտի՝ որեւէ մէկը
ոտքի վրայ չի կարող արագ հաշւարկել այդ ճանապարհների օգտագործման առաւելութիւնները եւ թերութիւնները: Սակայն այստեղ կարեւորագոյն խնդիրը Հայաստանի անվտանգութեան հարցն է, եւ այժմ յստակ չէ,
թէ այդ ճանապարհներն ինչպիսի անվտանգային ռիսկեր կարող են պարունակել: Նաեւ՝ արդեօք այդ ճանապարհներն Ադրբեջանը չի՞ դարձնի
լրացուցիչ գործիք՝ Հայաստանի վրայ
ճնշումներ գործադրելու առումով, այս
բոլոր հարցերի հետ կապւած որեւէ
քննարկում չի ընթանում:
«Կարծում եմ՝ բազմակողմ ու
բազմաշերտ ծրագիր պէտք է ներկայացւի, որպէսզի հասկանալի լինի, թէ
ինչի մասին է խօսքը, միայն ոտքի վրայ
յայտարարութիւններով նման խնդիր
արծարծելը, չեմ կարծում, որ բխում է
մեր պետութեան շահերից:
Նշեմ, որ Իրանը մեր գործընկեր
պետութիւնն է, եւ Իրանի հետ յարաբերութիւնները տարբեր ոլորտներում
ունեն կենսական նշանակութիւն:
Կարծում եմ՝ եթէ խնդիր կայ մեր
ճանապարհներն աւելի յարմարաւէտ
դարձնելու համար, պէտք է անդրադարձ կատարւի Հիւսիս-Հարաւի շինարարութեանը, որն ըստ էութեան
ունի կենսական նշանակութիւն, եւ
մեր պետութիւնը կարող է այդ ճանապարհն օգտագործելու դէպքում դառնալ տարանցիկ երկիր Իրանի եւ սեւծովեան տարածաշրջանի միջեւ: Հետեւաբար՝ պէտք է քննարկւեն բոլոր
այլընտրանքները, նոյնիսկ Խորհրդային Միութեան տարիներին Նախիջեւանի տարածքով մարդատար գնացքներն ունենում էին խնդիրներ՝ կապւած տեղի բնակչութեան վերաբերմունքի հետ: Ադրբեջանի հետ ստորագրւել

Նշեմ, որ Իրանը մեր գործընկեր պետութիւնն է, եւ Իրանի
հետ յարաբերութիւնները տարբեր ոլորտներում ունեն
կենսական նշանակութիւն: Կարծում եմ՝ եթէ խնդիր կայ
մեր ճանապարհներն աւելի յարմարաւէտ դարձնելու
համար, պէտք է անդրադարձ կատարւի Հիւսիս-Հարաւի
շինարարութեանը, որն ըստ էութեան ունի կենսական
նշանակութիւն, եւ մեր պետութիւնը կարող է այդ
ճանապարհն օգտագործելու դէպքում դառնալ տարանցիկ
երկիր Իրանի եւ սեւծովեան տարածաշրջանի միջեւ:
եւ Նախիջեւանի սահմանները՝ Սադարակի շրջանի հատւածում, եւ որը
կապ կապահովի Հայաստանի եւ
Իրանի միջեւ: Խնդիրը շատ բազմակողմ է, եւ յայտարարութիւնները, որոնք իրենց մէջ չեն պարունակում յստակութիւն, կարծում եմ՝
լրջօրէն պէտք է քննարկւեն լայն
շրջանակի հետ, որից յետոյ միայն
որոշումներ կայացնեն»,- յաւելեց Վ.
Ոսկանեանը:

ամէն ինչ անել, որ քողարկի դա,
մատուցի ուրիշ բառերով՝ «տնտեսական տրանսպորտային ապաշըրջափակում», «Հայաստանից բեռնափոխադրումներ դէպի Ռուսաստան»:
Բայց փաստը մէկն է. Նիկոլը
յանձնեց Մեղրին եւ իրականցրեց

«Այդ խեղկատակին
պէտք է ասել՝ այդ զրօ կէտը
պէտք է ունենաս, որ սկսես: Ինքը
մինուսային ու բացասական
թւերի վրայ է բերել Հայաստանը,
կործանման է հասցրել»
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Ռուսական
«Օննիկ Գասպարեանը պէտք է կողմնորոշւի՝ ինքը
օդուժը
ծառայում է Հայաստանի՞ն, թէ՞ Փաշինեանին.
Սիրիայում
«Տակից» ընդդիմութեան հետ խաղեր տալը
խոցել է
զինւորականին վայել պահւածք չէ»
թուրքամէտ
զանգ կախող, այն է՝ Նիկոլին վարչապետի րակաւ խօսէր խնդիրների մասին, ճշմարաթոռից հեռացնող (քաղաքական կամ այլ տութիւնը ներկայացնէր մեր ժողովրդին
զինեալների
ճանապարհով) չկայ: Բոլորը մեղադրում են, ու հրաժարական տար՝ կոչ անելով քաղաբայց սխալ հասցէով:
քական ուժերին, իշխող խմբակցութեանն ու
դիրքերն եւ
ժողովրդին հեռացնել Նիկոլին, կա՛մ պէտք է
Հիմա բացատրեմ, թէ ինչն ինչոց է:
իր ղեկավարած կառոյցով հեռացնէր Նիկոլին՝
նաւթատարերը
փրկելով Արցախի պետականութիւնը, մեր
Անդրանիկ Թեւանեան.

«tert.am» - Յունւարի 11-ին Մոսկւայում
արձանագրւելու է հերթական «նոյեմբերի
9», այսինքը՝ լինելու է հերթական խայտառակութիւնն ու մեր կապիտուլիացիան:
Այս մասին «ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրել է
«Պոլիտէկոնոմիա» հետազօտական ինստիտուտի ղեկավար Անդրանիկ Թեւանեանը։
«Նիկոլը Մոսկւա է մեկնում Թուրքիայի ու
Ադրբեջանի շահերը պաշտպանելու համար՝
այն հաշւարկով, որ դա կօգնի իրեն պահել
վարչապետի աթոռը: Դա նշանակում է, որ
Մոսկւան մենակ է մնալու հայկական շահերի պաշտպանութեան հարցում ու դա
անելու է այնքանով, որքանով իր շահերը կը
պաշտպանւեն: Մնացածը Ադրբեջանի շահն
է: Հայաստանը Մոսկւայում յունւարի 11-ին
ներկայացուցիչ չի ունենալու:
Աշխարհը զարմացած է, իսկ թուրքերն ու
ադրբեջանցիները՝ ուրախացած, որ նոյեմբերի 9-ից յետոյ Փաշինեանը դեռ ղեկավարում է ՀՀ-ն:
Մեզ մօտ բոլորը բոլորին մեղադրում են
այն բանի համար, որ բոլորը ճառ ասող են, իսկ

Թէեւ Նիկոլ Փաշինեանը յայտարարում
է, որ պատերազմի ու պարտութեան համար ինքը թիւ մէկ մեղաւորը չէ, սակայն
իրականում հէնց նա՛ է թիւ մէկ մեղաւորը:
Բայց նա միակ մեղաւորը չէ:
Միջազգային պրակտիկան ցոյց է տալիս,
որ համանման իրավիճակներում եթէ կապիտուլիացիայի տարած պետութեան ղեկավարը ինքնակամ չի հեռանում, ապա նրան
հեռացնում են: Որպէս կանոն՝ ռազմական
յեղաշրջման միջոցով: Օրինակ՝ եթէ Սեւրի
պայմանագրից յետոյ թուրք զինւորականներն
իրենց ձեռքը չվերցնէին պետութիւնը եւ
Աթաթուրքը պետականամէտութիւն չցուցաբերէր, ապա այսօրւայ Թուրքիան չէր լինի:
Ասածս այն է, որ եթէ ՀՀ ԶՈՒ գլխաւոր
շտաբը սեպտեմբերի 27-ից առաջ, պատերազմն սկսելուց մի քանի օր անց զեկուցագրեր
է ներկայացրել, որ մենք խնդիրներ ունենք
եւ պէտք է կանգնեցնել պատերազմը, բայց
ՀՀ վարչապետը չի արել դա ու դեռ մի բան
էլ «Յաղթելու ենք» կարգախօսի ներքոյ
հայ զինւորներին գիտակցաբար տարել է
մսաղացի մէջ՝ անտեսելով նաեւ մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի յորդորներն ու Պուտինի առաջարկները, ապա
Օննիկ Գասպարեանը լեգիտիմ իրաւունք
ունէր եւ պարտաւոր էր քայլերի դիմել:
Գասպարեանը կա՛մ պէտք է հրապա-

զինւորների կեանքն ու Հայաստանի սահմանները: Օննիկ Գասպարեանը չի արել ո՛չ
առաջին, ո՛չ երկրորդ քայլը:
Փաստօրէն, Օննիկ Գասպարեանը շատ
լաւ իմանալով, որ մեր զինւորները թուրքական «Բայրաքթարների» զոհ են դառնում,
քայլ չի արել:
Աւելին՝ նոյեմբերի 9-ից յետոյ Գասպարեանը շարունակել է սպասարկել Նիկոլ
Փաշինեանի աթոռային շահը եւ նպաստել
ՀՀ-ի փակուղու առաջ յայտնւելուն ու մեր
շարունակական պարտութիւններին:
Սա պէտք է յստակ արձանագրւի, որպէսզի մեր ժողովուրդն իմանայ, որ միայն
Նիկոլով չի դաւաճանւում մեր երկրի շահը:
Նիկոլն ունի համախոհներ կամ հնազանդ
կամակատարներ, որոնք հաւասար պատասխանատւութիւն են կրում ու ոչ պակաս
մեղաւոր են:
«Ես ի՞նչ կարող եմ անել» ձեւակերպումը
չի ընդունւում: Օննիկ Գասպարեանը պէտք է
կողմնորոշւի՝ ինքը ծառայում է Հայաստանի՞ն,
թէ՞ Նիկոլ Փաշինեանին:
«Տակից» ընդդիմութեան հետ կապ պահելն ու խաղեր տալը զինւորականին վայել
պահւածք չէ:
Կողմնորոշւէ՛ք, պարո՛ն գեներալ»,- գրել է նա:

«tert.am» - Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերը աւիահարւածներ են հասցրել
Թուրքիայի աջակցութիւնը վայելող զինեալ
խմբաւորումների` Սիրիայի տարածքում
գտնւող դիրքերին,- յայտնում է almasdarnews.com
լրատւական գործակալութիւնը:
Աւիահարւածները սկսւել են շաբաթ
առաւօտեան եւ ուղղւած են եղել Հալէպի եւ
Լաթաքիայի նահանգներում գտնւող դիրքերին:
Սրան յաջորդել է Թուրքիայի աջակցութիւնը վայելող խմբաւորումներին պատկանող բեռնատարերի խոցումը, որոնցով
Սիրիայից դուրս են բերւում նաւթային պաշարները:
Ինչպէս նշում է լրատւականը, սա, ամենայն հաւանականութեամբ, աւելի վաղ ռուսական զօրքերի վրայ տեղի ունեցած յարձակման պատասխանն է:
Յարձակման ընթացքում վիրաւորւել է
երեք զինւոր:
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Իրանական....
(Շար. 1-ին էջից)

երկրի հարաւարեւելեան շրջաններում եւ
իրանական սահմանի տարբեր հատւածներում»,- մեկնաբանել է գեներալը:
Յիշեցնենք, որ օրեր առաջ իրանական օդուժը
խոշորամասշտաբ զօրավարժութիւններ է
իրականացրել Սեմնան նահանգնում, որոնց
ընթացքում առաջին անգամ կիրառւել են
արհեստական բանականութեամբ աշխատող
եւ տեղական արտադրութեան «կամիկաձէ»
անօդաչու թռչող սարքեր:

Մոսկւայում
«դիմաւորում են»
Նիկոլ Փաշինեանին

Ռուսաստանում բնակւող հայերը այսօր
պատրաստւել էին Նիկոլ Փաշինեանին դիմաւորել
«դաւաճան Նիկոլ, հողատու» պաստառներով:
Քաղաքացիները մեքենաների վրայ փակցրել են
պաստառներ՝ Նիկոլ Փաշինեանի նկարով եւ «հողատու» գրութիւններով:
Յիշեցնենք, որ այսօր Մոսկւայում կայանում է
Ն. Փաշինեանի եւ Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի
ղեկավարների եռակողմ հանդիպումը:

«Հայրենիքի փրկութեան....
(Շար. 1-ին էջից)

համապատասխան մանդատ:
«Հայրենիքի փրկութեան շարժում»-ը կոչ է
անում ՀՀ քաղաքացիներին տէր կանգնել մեր
երկրին ու թոյլ չտալ դաւաճանութեան յաղթարշաւ։
Մեր երկրի աղէտալի ընթացքը կանգնեցնելու
միակ տարբերակը դաւաճան իշխանութեան
հեռացումն է եւ մենք ամբողջ թափով շարունակելու ենք պայքարն այդ ուղղութեամբ։
ՎԱԶԳԷՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
«Հայրենիքի փրկութեան շարժում»

Պուտինն ու Մակրոնը....
(Շար. 1-ին էջից)

համատեղ յայտարարութեան հետեւողական
իրագործումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ
իրավիճակի կայունացումը՝ ընդգծւել է, որ
նախեւառաջ այդ հանդիպմանը քննարկւելու
են տարածաշրջանում խաղաղ կեանքի հաստատմանն ուղղւած հետագայ քայլերը»,ասւում է հաղորդագրութեան մէջ:
Նշւում է, որ Ֆրանսիայի նախագահն
աջակցութիւն է յայտնել ԼՂ հակամարտութեան
կարգաւորմանն ուղղւած Ռուսաստանի ջանքերին: Ընդգծւել է նաեւ ռազմական գործողութիւններից տուժած բնակչութեանը հումանիտար օգնութիւն տրամադրելու կարեւորութիւնը, այդ թւում՝ իրաւասու միջազգային կազմակերպութիւնների կողմից:
Յիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինեանը մեկնել է
Մոսկւա, որտեղ այսօր եռակողմ հանդիպում է
տեղի ունեցել ՌԴ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
ղեկավարների միջեւ: Կրեմլի հաղորդմամբ՝
առանձին հանդիպումներ են նախատեսւում
նաեւ ՌԴ նախագահի հետ:

Պուտինը խորհրդակցութիւն է
անցկացրել ԼՂ հակամարտութեան
կարգաւորման հարցերի շուրջ
«tert.am» - Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր
Պուտինը խորհրդակցութիւն է անցկացրել, որի
ժամանակ քննարկւել են ԼՂ հակամարտութեան
կարգաւորմանն ուղղւած հարցերը: Այս մասին
յայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայութիւնը:
«Իլհամ Ալիեւի եւ Նիկոլ Փաշինեանի հետ հանդիպմանն ընդառաջ՝ Վլադիմիր Պուտինը խորհըրդակցութիւն է անցկացրել, որում քննարկւել են
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորմանը
եւ Հարաւային Կովկասում տիրող իրավիճակին
առնչւող հարցեր»,- ասւում է հաղորդագրութեան մէջ:
Խորհրդակցութեանը մասնակցել են ՌԴ Անվըտանգութեան խորհրդի քարտուղար՝ Նիկոլայ

Նժարին դրւած է....
(Շար. 1-ին էջից)

երազանքներից գլխաւորը:
Արդիւնքում մենք ստիպւած ենք լինելու դիմագրաւել ամբողջովին նոր որակի, բովանդակութեան եւ նշանակութեան մարտահրաւէրների,
որոնց հիմքում դրւած է լինելու Հայոց պետականութեան անվտանգութեան տարբեր տարրերի
հետ կապւած հարցեր, ոչ միայն ռազմաքաղաքական, այլեւ տնտեսական, ֆինանսական,
մշակութային եւ... ու դրանց արդիւնքում Հայաստանի սուվերենութեան եւ ինքնիշխանութեան
պահպանումը:
Մոսկովեան փաստաթուղթը վերածւելու է
Հայոց պետականութեան տակ դրւած ականի,
որը ունակ է պայթելու ցանկացած պահի: Սա
անսակարկելի փաստ է, որի հետ ստիպւած ենք
լինելու հաշւի նստել յետյունւար 11-եան շրջանում:
Հայոց պետականութեանը սպառնացող արմա-

ՀՅԴ Բիւրոյի....
(Շար. 1-ին էջից)

առնելով նաեւ որ ՀՀ կարգ մը նախարարներու
կամ այլ պաշտօնեաներու կողմէ տրւած բացատըրութիւնները երաշխիք չեն կրնար համարւիլ,
որ ՀՀ վարչապետը հակասահմանադրական
անձնատու նոր քայլերու պիտի չդիմէ, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Բիւրօն կը կիսէ
արտայայտւած մտահոգութիւնները եւ առ այդ
կը յայտարարէ.
• Հայաստանի, ներառեալ՝ Արցախի եւ
ընդհանրապէս հայ ժողովուրդին շահերուն դէմ
ՀՀ վարչապետին մասնակցութեամբ ընդունւած
որեւէ որոշում եւ կամ կայացւած համաձայնութիւն
ի սկզբանէ առ ոչինչ է, որովհետեւ ՀՀ վարչապետի
աթոռին կառչած անձը վերազանցած է իր սահմանադրական լիազօրութիւնները, ինչպէս եւ
կորսնցուցածէիրքաղաքականօրինականութիւնը։
• ՀՀ վարչապետին մասնակցութեամբ 9
նոյեմբերի 2020-էն սկսեալ կայացած որեւէ հակասահմանադրական որոշումի համար պատասխանատու են Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութեանց բոլոր մակարդակներու ընտրւած
թէ նշանակւած պաշտօնեաները, որոնց պաշտօնի
տիրոյթին մաս կը կազմէ Հայաստանի եւ Արցախի
Հանրապետութեանց ամբողջականութեան, անվըտանգութեան եւ սահմանադրական կարգին
պաշտպանութիւնը. այդ պաշտօնեաները պարտաւոր են ամէն ջանք թափել կասեցնելու հակասահմանադրական այդ քայլերու աղէտալի

Պատրուշեւը, ԱԳ նախարար՝ Սերգէյ Լաւրովը, պաշտպանութեան նախարար՝ Սերգէյ Շոյգուն, Անվըտանգութեան դաշնային ծառայութեան տնօրէն՝
Ալեքսանդր Բորտնիկովը, Արտաքին հետախուզութեան ծառայութեան տնօրէն՝ Սերգէյ Նարիշկինը:
գեդոնը կանխելու համար մեր գործողութիւնները
պէտք է ուղղորդւած լինեն միմիայն տեղադրւած
ականի չէզոքացմանը:
Դա մեզանից պահանջելու է աննախադէպ
ջանքերի գործադրում եւ նեարդերի գերլարւածութիւն:
Մեր գործողութիւններին նոր սահմանում,
նոր բովանդակութիւն եւ նոր իմաստ է հարկաւոր: Այլապէս արդէն սպառւած ու մաշւած
ռազմաքաղաքական դիսկուրսն անկարող է
դիմագրաւելու 20-րդ դարի առաջին 2-3 տասնամեակներից ի վեր մեր դէմ ծառացած երբեւէ
ամենածանրագոյն մարտահրաւէրը:
Նժարին դրւած է Հայոց պետականութեան
լինել-չլինելու հարցը: Սա պէտք է դառնայ առանց
բացառութեան ապագայում մեր ձեռնարկած բոլոր
քայլերի ուղեցոյցն ու իմաստը: Այլապէս տանուլ
ենք տալու վերջին հնարաւորութիւնը, որի համար
մեզ չեն ների գալիք սերունդները, եթէ, իհարկէ,
նմանները կը լինեն ընդհանրապէս:
ընթացքը՝ պաշտպանելով մեր ժողովուրդին եւ
երկու պետութեանց շահերը։
• Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւններու գոյութեան, անվտանգութեան եւ անկախութեան սպառնացող այս ընթացքը կասեցնելու ամենաճիշտ տարբերակը ՀՀ վարչապետին հեռացումով նախատեսւած գործընթացն
է, որ հնարաւորութիւն կու տայ ազգային միասնականութեամբ դիմագրաւելու բոլոր սպառնալիքները։
• 27 Սեպտեմբերի 2020-ին Ադրբեջանի եւ
Թուրքիոյ կողմէ Արցախի դէմ սանձազերծւած
պատերազմն ու 9 նոյեմբերի 2020-ին ստորագրւած
եռակողմ յայտարարութիւնը ստեղծած են նոր
իրավիճակ, ուր տակաւին չկարգաւորւած կը մնայ
Արցախի հիմնահարցը՝ նոր անորոշութիւններով
հանդերձ։ Առ այդ, միաջազգային համայնքին
կողմէ հարցի կարգաւորման միջնորդութեամբ
լիազօրւած ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահող պետութիւնները, շարունակելով համանախագահող երկիր Ռուսաստանի կողմէ
արդէն իսկ իրականացւած՝ պատերազմը դադրեցնելու եւ խաղաղապահ ուժեր տեղադրելու դրական միջնորդական նախաձեռնութիւնները, պարտաւոր են քայլեր ձեռնարկել կասեցնելու համար
Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի կողմէ հայութեան սպառնացող ծրագիրները, տարածաշրջանին մէջ հաստատելով կայունութիւն եւ խաղաղութիւն՝ միջազգային օրէնքի եւ սկզբունքներու համաձայն
կարգաւորելու Արցախի հիմնահարցը։
ՀՅԴ ԲԻՒՐՕ
10 յունւարի 2021

