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Ֆրանսիան կոչ է արել
ԱՄՆ-ին եւ Իրանին
վերադառնալ 2015
թւականի միջուկային
համաձայնագրին

«news.am» - Իրանի կողմից միջուկային զէնքի ստեղծմանը խոչընդոտելու նպատակով չափազանց
կարեւոր է, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը վերադառնան 2015 թւականի միջուկային համաձայնագրին,
յայտարարել է Ֆրանսիայի ԱԳՆ
Ժան Իւ Լը Դրիանը, հաղորդում է
«Ինտերֆաքս»-ը:
«Թրամփի վարչակազմն ընտրել է այն, ինչն անւանել է Իրանի
վրայ առաւելագոյն ճնշման ռազմավարութիւն: Արդիւնքում դա միայն
մեծացրել է ռիսկն ու սպառնալիքը»,ասել է Լը Դրիանը «Journal du
Dimanche» թերթին տւած հարցազըրոյցում:
Դիւանագէտը կոչ է արել դադարել դա, քանի որ Իրանը գտնւում է
միջուկային պոտենցիալ ձեռքբերելու գործընթացում:
Միեւնոյն ժամանակ Լը Դրիանը
յայտարարել է, որ, եթէ անգամ երկու

ՀՀ-ում Իրանի դեսպան
Աբբաս Զոհուրի

«panorama.am» - Իրանի Թաւրիզ
քաղաքում կայացած կառավարութիւն-մասնաւոր հատւած երկխօսութեան խորհրդի յատուկ նիստում, որի հիմնական թեման
Հայաստանի հետ յարաբերութիւնների զարգացումն էր, ՀՀ-ում Իրանի
Իսլամական Հանրապետութեան
դեսպան՝ Աբբաս Զոհուրին, անդրադառնալով
Իրան-Հայաստան
համագործակցութեան հնարաւորութիւններին, յայտարարել է.
«Այս ժամանակահատւածում, երբ
Իրանի ժողովուրդը ենթարկւած է
ամերիկեան անմարդկային պատժամիջոցներին, մեր մերձաւոր հարեւաններն, իրենց քաղաքական
նկատառումներից ելնելով, միջազգային հարթակներում երբեմն քւէարկում են Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան դէմ, կամ լաւագոյն դէպքում՝ ձեռնպահ են մնում,
երբեմն էլ՝ անհետանում քւէարկութիւնների ժամանակ: Սակայն Հայաստանի Հանրապետութիւնը միշտ,
առանց բացառութեան, քւէարկել է
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան օգտին: Սա մեր համար
շատ արժէքաւոր է, եւ մենք նման
(Շար. 8-րդ էջում)

«Եթէ էլի փորձի

տափակաբանութիւններ

դուրս տալ,
պատասխանը չի
ուշանայ»

Միքայէլ Մինասեանը`
Արարատ Միրզոյեանին
(Տես 7-րդ էջում)
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Զարիֆ.

«Իրանն է
կենդանի պահել
միջուկային
համաձայնագիրը,
ոչ թէ
Եւրոպական
եռեակը»
Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը իր
«twitter»-ի միկրոբլոգում գրել է, որ Եւրոպական երեք երկրների
ղեկավարները Իրանի հետ միջուկային գործարքի համաձայնագիրը պահպանելու համար ոչ մի քայլի չեն դիմել:

(Շար. 7-րդ էջում)

Հայաստանը
Իրանի ազնւագոյն
հարեւանն է

89-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 12 (23751), հատավաճառ՝ 20000 ռիալ

(Շար. 8-րդ էջում)

Իշխան Սաղաթէլեան.

«Համակերպւելո՞ւ ենք
այս իրավիճակին, թէ ոչ»

«panorama.am» - Յանուն «Հայրենիքի
փրկութեան շարժման« կողմից վարչապետի միասնական թեկնածու առաջադրւած Վազգէն Մանուկեանի ու
շարժման համակարգող, ՀՅԴ ԳՄ
ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանի
հանդիպումը վանաձորցիների հետ
մեկնարկեց Տէրունական աղօթքով։
Ողջոյնի խօսքում Իշխան Սաղաթէլեանը վանաձորցիներին շնորհակալութիւն յայտնեց ընդունելութեան համար, ասաց՝ նման մարզային այցելութիւնները նպատակ ունեն մարդ-

կանց ներկայացնել երկրում ստեղծւած
իրավիճակը, ծանօթացնել շարժման
ծրագրերին, ապա ըստ այդմ պլանաւորել հետագայ պայքարը։
ՀՅԴ գործիչն ընդգծեց՝ 2018-ին իշխանութեան եկած մի խումբ մարդիկ
ամենօրեայ կազմակերպւած ու գիտակցւած աշխատանքով 2.5 տարւայ
ընթացքում քայքայեցին Հայոց Բանակը,
թուլացրեցին ազգային դիմադրողականութիւնը, երկիրը կանգնեցրեցին պատերազմի առաջ, պատերազմից առաջ
ու պատերազմի ողջ ընթացքում ցու-

ցաբերեցին անգործութիւն, դաւաճանութիւն, պառակտեցին, ջլատեցին
հասարակութեանը։
Նա յիշեցրեց, որ նոյեմբերի 9-ի
յայտարարութեան ստորագրումից անմիջապէս յետոյ շարժման մասնակից

Աւտոերթ Երեւանում՝ Նիկոլ Փաշինեանի
հրաժարականի պահանջով
«arfd.am»- Երէկ, յունւարի 17-ին մայրաքաղաքում անցկացւեց Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականի պահանջով աւտոերթ, որն աւարտւեց Հանրապետութեան հրապարակում:
Քաղաքացիներն աւտոմեքենաներին փակցրել էին Եռագոյններ, ինչպէս նաեւ Նիկոլ Փաշինեանի լուսանկարները՝
«դաւաճան» մակագրութեամբ։
Հրապարակում մեծ թւով ոստիկաններ էին հաւաքւած։
Ակցիայի որոշ մասնակիցների եւ ոստիկանների միջեւ գրանցւեց միջադէպ։ Ապօրինի կերպով բերման ենթարկւեց «Հայրենիք»
կուսակցութեան անդամ Դաւիթ Բաղդասարեանը։
«Հայրենիքի փրկութեան շարժում»

ԹԵՀՐԱՆԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑՒԵՑ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ՊԱՏԳԱՄ-ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ՝ ՆՒԻՐՒԱԾ ԱՐՑԱԽԻՆ
Կիրակի, յունւարի 17-ի առաւօտեան յընթացս ս. եւ
անմահ պատարագի, հանդիսաւորապէս ընթերցւեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա կաթողիկոսի օրհնաբոյր պատգամ-հռչակագիրը
Թեհրանի մեր բոլոր եկեղեցիներում։ Նորին Սրբութիւնը
ներկայ 2021 տարին հռչակեց Արցախի տարի։
Ս. Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցում Վեհափառ
Հայրապետի պատգամը ընթերցեց Թեհրանի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանը։ Իր պատգամի
ներածական բաժնում Վեհափառ Հայրապետը գրում է.(Շար. 7-րդ էջում)
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Կարեւոր
արձանագրումներ
Վազգէն
Մանուկեանի
ելոյթից
վանաձորցիների
հետ հանդիպմանը

1- Պատերազմը կարելի էր կանխել, պատերազմը կարելի էր աւարտել նւազ կորուստներով։
2- Շուշին չեն գրաւել, Շուշին
յանձնւել է։
3- Ադրբեջանական բանակը նոյնպէս պահանջ ունէր դադարի, ներքին
դժգոհութիւնը մեծանում էր, եւ մենք կարող էինք բարենպաստ դիրքեր գրաւել
եռակողմ յայտարարութեան մէջ։
4- Բանակը կոտրւած է, միլիարդ
դոլարից աւելի զէնք-զինամթերքի
կորուստներ ունենք, տնտեսական
հսկայական կորուստներ՝ վարելահողեր, հանքեր, ՀԷԿ-եր (հիդրօէլեկտրա-կայան) եւ այլն։
5- Մենք մտել ենք կործանարար
խաղաղութեան մէջ։
6- Պարտութիւնը շարունակւում է
նաեւ զինադադարից յետոյ։ Ադրբեջանը խախտում է եռակողմ յայտարարութիւնը, Հայաստանը շարունակում է սեղմւել եւ փոքրանալ պատերազմի աւարտից յետոյ։
7- Յունւարի 11-ի հանդիպմանը
Ադրբեջանը լուծեց իր համար ֆունդամենտալ հարց, իսկ հայկական կողմը,
որ գնացել էր գերիների հարցը լուծելու, որեւէ հարց չլուծեց։
8- Ճանապարհների բացումից
Թուրքիան ու Ադրբեջանն են շահելու,
մեր բիզնեսը կուլ է գնալու։
9- Թոյլ պետութիւնը չի կարող
ունենալ ուժեղ տնտեսութիւն։ Թոյլ
վիճակում տնտեսութիւնը լինելու է
իրենց ձեռքում, իսկ մենք դառնալու
ենք բնակավայր, ոչ թէ պետութիւն։
10- Հայաստանում գործող իշխանութիւնները կամաց-կամաց ազգայինը հանելու են, ազգային դառնալու է
երկրորդական։
11- Արտահերթ ընտրութիւններ
Նիկոլ Փաշինեանի օրօք՝ նշանակում է
վերարտադրել նրա իշխանութիւնը։
12- Նիկոլ Փաշինեանը մենակ չէ,
նա ունի թիմ, բայց «Իմ քայլը» չէ։ Դա
մօտ 20 հոգանոց մարդկանց մի խումբ
է, որոնց մի մասը տարբեր երկրների
լրտեսներ են, որոնք իրականացնում
են դրսի ծրագրեր։
Ինչո՞ւ յայտնւեցիք այս վիճակում
1- Երկրի ներսում անվտանգութիւնն ապահովւած չէ։ Հայաստանում բազմաթիւ լրտեսական ցանցեր
կան, տարբեր երկրների, այդ թւում
եւ Թուրքիայի։ Նրանք սողոսկում են
իշխանութեան մէջ։ Ազգային անվըտանգութեան ծառայութիւնը պէտք է
լրջօրէն զբաղւի այս հարցով, ոչ թէ
մանր քաղաքական խնդիրներ լուծի։
(Շար. 2-րդ էջում)
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Իրանի արտգործնախարարը
Իրանագէտը՝ Ալիեւի մասին. Սեփական ուժերի
հանդէպ խորը վախեր ունեցող բարդութաւորւած յայտարարել է, որ աշխարհն առանց
Թրամփի եւ Պոմպէոյի աւելի լաւը
անձի սանձարձակ վարքագիծ է
«panorama.am» - Իրանագէտ Վարդան Ոսկանեանը գրում է.
«Ադրբեջանական ժամանակաւոր
բռնազաւթման մէջ գտնւող հայկական
Շուշիում Բաքւի բռնապետը կրկին
դրսեւորել է իր ներքին վախը մեր
ռեւանշի նկատմամբ, իր թոյլիկ կծկւած
ձեռքը ներկայացնելով որպէս «եր-

կը դառնայ

կաթեայ բռունցք», եւ կրկին հնչեցրել
սպառնալիք մեր հասցէին։
Սեփական ուժերի հանդէպ անվըստահ եւ ներքին խորը վախեր
ունեցող բարդութաւորւած անձի սանձարձակ վարքագծի դրսեւորում է,
լաւ նախնական ազդակ առ այն, որ
հայկական Վերանւաճումը անհրաժեշտութիւն է»։

Սեւակ Յակոբեան.

«Ռուսաստանն այլեւս չի հանդուրժում
Փաշինեանի սուտ յայտարարութիւնները»
«panorama.am» - «Ռուսաստանն այլեւս
չի հանդուրժում Փաշինեանի սուտ յայտարարութիւնները Մինսկի խմբի ռուս
համանախագահ Իգոր Պոպովը բաւականին կոշտ է պատասխանել Փաշինեանի յօդւածին»: Այս մասին գրում է
«Yerevan.Today»-ի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ
Յակոբեանը։
Յիշեցնեմ՝ Փաշինեանն ասում էր, թէ
բանակցութիւններում Հայաստանին նախկինում միշտ առաջարկւել է տալ 7
շրջանները՝ առանց կարգավիճակի
յստակեցման։ Ու Ռուսաստանն էլ է
նոյնը առաջարկել։ Հիմա դեսպան
Պոպովն ասում է՝ այդ պնդումները
իրականութեանը չեն համապատասխանում նա ասում է. «Առաջին փուլում
Ադրբեջանին հինգ, իսկ երկրորդում`
երկու տարածաշրջանների վերադարձ՝
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի
որոշման հետ մէկտեղ»: Շեշտում է՝
«Առաջին փուլի այլ տարրերի թւում են
Լեռնային Ղարաբաղի իրաւունքների
ճանաչումը, որոնք ապահովում են նրա
բնակչութեան լիարժէք կենսագործունէութեան կազմակերպումը, ԼՂ ներկայացուցիչների մասնակցութիւնը ԵԱՀԿ
հանդիպումներին, շրջափակման վերացումը, սահմանների բացումը, կողմերի

Կարեւոր....
(Շար. 1-ին էջից)

2- Դրսի հիմնադրամներից սնւող
բազմաթիւ կազմակերպութիւններ համապատասխան հոգեբանութիւն են
ներշնչում մեր երիտասարդութեանը։
Այն, ինչ չեն անում մեր դպրցները,
անում են նրանք՝ մեր երիտասարդներին դարձնելով իրենց ծառան։ Եւ
այդ ծառաներն այսօր իշխանութեան
մէջ են։ Ժամանակաւոր կառավարութեան առաջիկայ խնդիրներից մէկը
պէտք է լինի ԱԱԾ-ի աշխատանքների վերականգնումն ու համապատասխան օրէնքներով դրսից ֆինանսաւորւող կազմակերպւթիւնների
դաշտը կարգաւորելը։
3- Կրթական համակարգում խայտառակ վիճակ է։ Դպրոցը պէտք է
դաստիարակի երեխաներին, հպարտութիւն սերմանի իրենց ազգի, պատմութեան նկատմամբ, մրցակցութեան
ձգտում ուրիշ ազգերի նկատմամբ, որ
չխաբւեն «ազատութիւն», «արդարութիւն» բառերից, որով հեշտութեամբ
մեր երեխաների ուղեղները փչացնում
են։ Ներքին անվտանգութեան համար
կարեւորագոյն հարցը դառնում է
կրթութիւնը, որի հիմքում պէտք է
ընկած լինի հայ քաղաքացի, հայ
մարդ դաստիարակելը։
4- 2018 թւականին իշխանութեան
եկան կոռուպցիայի դէմ պայքարի
կոչերով։ Իսկ այսօր արդէն մարդիկ
չեն վրդովւում ու չեն զարմանում
ներկայ կոռուպցիայից։ Կոռուպցիայի
դէմ պէտք է պայքարել, քանի որ
դա պայքար է նաեւ երկրի անվտանգութեան համար։ Բայց դա պէտք է
կատարւի պարբերաբար, յատուկ օրէնքներով ու մեխանիզմներով, ոչ թէ
խօսքերով։
5- Նիկոլ Փաշինեանն ամենակոռումպացւած լրագրողներից էր։
Լրագրողները դա գիտէին, եւ ես մեղադրում եմ նրանց, որ այն ժամանակ, երբ ժողովուրդն ընտրում էր
Փաշինեանին, որն իբր պէտք է պայքարէր կոռուպցիայի դէմ, ժողորդին
ճշմարտութիւնը չասացին։

ուժ չկիրառելու պարտաւորութիւնների
ընդունումը» եւ այլն: Բնականաբար, ո՛չ
Շուշին տալու մասին խօսք կայ, ո՛չ
Հադրութը, ո՛չ էլ Նախիջեւանը Ադրբեջանին կապելու մասին խօսք կայ։
Դեսպան Պոպովը շատ կարեւոր մէկ
այլ յայտարարութիւն էլ է անում։ Ասում
է՝ բանակցութիւնները անցկացւում էին
պարբերաբար, մինչեւ 2018 թւականը, ե
րբ Երեւանը առաջ քաշեց նոր մօտեցումներ: Այսինքն, ուղիղ ասում է որ Նիկոլ
Փաշինեանը բանակցութիւնները տարել է
փակուղի՝ տապալել է։ Սա արդէն ասւում է
բաց տեքստով։
Բանն այն է, որ առանց այն էլ այս
լարւած պայմաններում, երբ հանրութիւնը պատերազմի համար մեղաւորներից պատասխանատւութիւն է պահանջում, պահանջում է «կախաղանի»
բարձրացնել, Նիկոլ Փաշինեանն անընդհատ բերում է իբր թէ փաստեր՝ ասելու
համար, թէ գիտէ՞ք ինչ, մեղաւորը ես չեմ,
մեղաւորը նախկիններն են, որ լաւ չեն
բանակցել, մեղաւորը Ռուսաստանն է, որը
Հայաստանին վատ պայմաններ է առաջարկել։
Նախկին բանակցողները միշտ արձագանգել են Նիկոլի ստերին, բայց
Կրեմլը սուտ յայտարարութիւնները բանի
տեղ չի դրել, պատասխանել է քաղաԱյս վիճակից կարելի՞ է
ոտքի կանգնել եւ ինչպէ՞ս
1- Կառավարութեան անդամները
պէտք է լինեն պրոֆեսիոալ, փորձառու,
չվարկաբեկւած, իրենց ոլորտում հեղինակութիւն վայելող մարդիկ։
2- Հայաստանն ու Արցախը երբեք
պատերազմ հրահրող չեն եղել։ Նոյնն
էլ պիտի լինի հետագայում։ Բայց մենք
դիմադրութիւն ենք ցոյց տալու եւ թոյլ
չենք տալու, որ մեր իրաւունքները
ոտնահարեն։
3- Պիտի ունենանք բանակ, որից կը
վախենան։ Չկայ հզօր պետութիւն, չկայ
բարեկեցութիւն։ Եւրոպայի կենտրոնում գտնւող Շւէյցարիան, որը ոչ
մէկի հետ չի պատերազմում, ունի աշխարհի լաւագոյն բանակներից մէկը, եւ
բոլորը զինապարտ են։
4- Արցախի հարցում պէտք է
վերականգնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
բանակցութիւնները՝ պահանջելով, որ
միջազգային բոլոր օրէնքներին համաձայն ապահովւի Արցախի ամբողջականութիւնը։ Այս հարցում որեւէ զիջում
լինել չի կարող։
5- Վերականգնել Ռուսաստանի
հետ ռազմավարական յարաբերութիւնները։ Ռուսաստանն իր պարտականութիւնները կատարել է Հայաստանի
նկատմամբ, բայց կարող էր անել շատ
աւելին, եթէ Հայաստանը նորմալ յարաբերութիւններ ունենար Ռուսաստանի
հետ։ Մի կողմից Նիկոլ Փաշինեանը
քծնում էր Ռուսաստանին այնպէս,
ինչպէս ոչ մի իշխանութիւն, միւս կողմից անընդահտ գրգռում էր ռուսական պետութեան եւ նրա ղեկավարի
արժանապատւութիւնը։
6- Զարգացնել Չինաստանի հետ
յարաբերութիւնները։ Չինաստանը շահագրգռւած է Հայաստանի հետ յարաբերութիւններով։ Հայաստանը բնական
պատնէշ է Չինաստանի համար պանթուրքիզմի ճանապարհին, Չինաստանը
շատ բանով կարող է մեզ օգտակար
լինել։ Բայց Նիկոլ Փաշինեանը միացաւ
հակաչինական ալեանսի, որից յետոյ
մենք այլեւս Չինաստանի բարեկամ
երկիր չենք դիտարկւում։
7- Փաշինեանի իշխանութիւնը փչացրեց յարաբերութիւնները Իրանի հետ՝
ԱՄՆ-ին դուր գալու համար։ Ի՞նչ շահեցինք մենք։ Կորցրեցինք ամէն ինչ, շահեցինք ոչինչ՝ դառնալով ուրիշի խաղի

քագէտների, վերլուծաբանների, լրագրողմեկնաբանների շուրթերով։ Հիմա Ռուսաստանն այլեւս կոշտ է արձագանգում,
արձագանգում է պաշտօնական մակարդակով։ Ասում է՝ ՍՈՒՏ ԵՍ ԽՕՍՈՒՄ,
Ա՛ՐԱ։ Սա նշանակում է, որ այլեւս չի
հանդուրժելու Նիկոլի ստերը։ Արդէն ամէն
սուտ ստանալու է արձագանգ, կոպիտ
արձագանգ։ Հետաքրքրական է նաեւ, որ
Նիկոլն իր յօդւածը գրել է յունւարի 4-ին,
իսկ դեսպանը պատասխանում է յուն.
13-ին, Մոսկւայում եռակողմ հանդիպումից 2 օր անց»։
Յունւարի 13-ին
ՌԴ ԱԳՆ յատուկ հարցերով դեսպանորդ Իգոր Պոպովը յայտարարութիւն է արել՝ անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինեանի յօդւածին, որում մասնաւորապէս նշել է, որ
Ռուսաստանը երբեք չի առաջարկել Ադրբեջանին տալ 7 շրջանները՝ մոռանալով ԼՂ
կարգավիճակի մասին:
խաղալիքը։
8-Թուրքիայիհետինչ-որժամանակ
անց պէտք է յարաբերութիւններ ունենալ, բայց ամրապնդւելուց յետոյ։ Իսկ
այսօր Թուրքիան ագրեսիւ քաղաքականւթիւն է վարում ողջ աշխարհում,
եւ Թուրքիայի թշնամիներ այսօր իրար
հետ համագործակցում են։ Մենք էլ
պէտք է համագործակցենք, ոչ թէ, որ
Թուրքիային չենք սիրում, այլ քաղաքական մաթեմատիկան է դա պահանջում։
9- Դաշնակիցների հարցը պէտք է
լուծել մեր անվտանգութեան եւ ապահովութեան համար։
10- Սոցիալ-տնտեսական լրջագոյն
խնդիրները լուծելու համար պէտք են
ներդրումներ, որոնք այսօր կարող են
անել Սփիւռքում, մասնաւորապէս Ռուսաստանում ապրող հայազգի գործարարները։ Այս իշխանութեան օրօք
նրանք ներդրումներ չեն անի, սակայն
վստահելի իշխանութեան դէպքում
կանեն։
11- Մենք ոչ թէ յոյս ունենք, այլ
ճանապարհ ունենք ոտքի կանգնելու։
Ճանապարհի հիմքում մի շատ կարեւոր հարց կայ դա ներքին հպարտութիւնն է, մեր ազգային պատկանելութեան նկատմամբ հաւատն ու
վստահութիւնը։ Եթէ ազգայինը հանում են, մենք ոչնչի չենք հասնի։
12- Բարձր խնդիրներ պէտք է դնել։
Գոյատեւման ճանապարհը տանում է
փակուղի։
13- Մենք պէտք է փոխենք իշխանութիւնը, որովհետեւ ուրիշ ճանապարհ չկայ։ Հակառակ դէպքում
Հայաստանը դատապարտւած է։
Մենք պէտք է հասկանանք, որ իշխանափոխութիւնը պատիժ է ոչ միայն
անցեալի համար, այլ ճանապարհ է
դէպի ապագայ։
14- Ողջ կեանքս պայքարել եմ մեր
ժողովրդի համերաշխութեան համար։
Բայց ես չեմ հանդուրժի, որ ինչ-որ
մարդիկ իրենց անձնական շահի
համար կործանեն այս երկիրը։
15- Իշխանութիւնը պէտք է փոխի
ժողովուրդը, եւ այդ ժողովուրդը պէտք է
ոտքի կանգնի։
«Հայրենիքի փրկութեան
շարժում»
16 յունւարի 2021 թ.
«arfd.am»

Լրատւական ցանց - Արտգործնախարար Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը կարծում է, որ աշխարհը աւելի
լաւը կը դառնայ ԱՄՆ նախագահ
Դոնալդ Թրամփի եւ պետքարտուղար
Մայք Պոմպէոյի հեռանալուց յետոյ:
Այս մասին գրում է «ՌԻԱ Նովոստի»
գործակալութիւնը:
«Թրամփի ռեժիմի՝ մարդկութեանը
հասցրած վնասը բաւարար չէր նրա
ծայրայեղականների համար: Իր վերջին
անփառունակ օրերին Հուսիթների (որպէս ահաբեկիչ) ճանաչումը, որն
ուղղւած է սաստկացնելու մարդասիրական մղձաւանջը եւ ռազմատենչ
սուտը Իրանի դէմ Պոմպէոյի կողմից,
ցոյց է տալիս ամբողջ աշխարհի
նկատմամբ նրանց արհամարհանքը:
Մոլորակը աւելի լաւը կը դառնայ
առանց նրանց»,-գրել է Զարիֆը

«twitter»-ում:
Յիշեցնենք, որ յունւարի 6-ին Թրամփի
աջակիցները գրոհել էին Կապիտոլիումը, որտեղ Կոնգրեսը հաւաքւել էր
հաստատելու դեմոկրատ Ջօ Բայդէնի
յաղթանակը նախագահական ընտրութիւններում: Ցոյցերի ժամանակ 4
մարդ է մահացել, տասնեակ մարդիկ
ձերբակալւել են: Կոնգրեսի կողմից
Բայդէնի յաղթանակի հաստատումից
յետոյ Թրամփը խոստացել է իշխանութեան խաղաղ փոխանցում իրականացնել:

Պահակազօրը
իրականացրել է
«Մեծ Մարգարէ-15»
զօրավարժութիւնները
օգտագործելով հրթիռներ եւ
ռմբաձիգ ԱԹՍ-ներ
Յունւարի 15-ին Իրանի Կենտրոնական անապատի ընդհանուր տարածքում տեղի է ունեցել Իսլ. յեղափոխութեան Պահակազօրի ռազմատիեզերական ուժերի «Մեծ Մարգարէ-15» զօրավարժութիւնները:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ զօրավարժութեան ընթացքում արձակւել են «երկիրերկիր» դասի բալիստիկ հրթիռներ,
օգտագործւել են հարւածային ԱԹՍ
ռմբաձիգեր: Զօրավարժութիւնը կատարւել է Պահակազօրի ընդհանուր
հրամանատար գեներալ Հոսէյն Սալամիի, Պահակազօրի ռազմաօդային
ուժերի հրամանատար գեներալ Ամիրալի Հաջիզադէի եւ այլ հրամանատարների ներկայութեամբ: Իսլամական յեղափոխութեան Պահակազօրի
ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը
ընդգծել է. «Հրթիռային նոր հնարաւորութիւններն եւ անօդաչու թռչող
սարքերի գործողութիւններն ու արհեստական բանականութեան տեխնոլոգիայի օգտագործումը համատեղելով,
Պահակազօրում ձեւաւորւել է նոր կարողականութիւն»:
Գեներալ Ամիրալի Հաջիզադէի
հաւաստմամբ, «Մեծ Մարգարէ 15»
ռազմափորձի զօրավարժութեան ըն-

թացքում, առաջին փուլում նախ անօդաչու համակարգերի միջոցով յարձակում է իրականացւել ենթադրեալ
թշնամու պաշտպանական կառոյցների
վրայ, ապա արձակւած հրթիռները
ոչնչացրել են հակառակորդի տարածքում գտնւող թիրախները: Նա նշել է, որ
«Մեծ Մարգարէ 15» զօրավարժութեան
ընթացքում կիրառւած ռազմավարութիւնն անցած տարիների զօրավարժութիւնների ու փորձերի արդիւնքն է
եւ հաւաստիացրել է, որ նոր սերնդի
հրթիռների եւ ԱԹՍ-երի կիրառումը
նոր հնարաւորութիւն է ստեղծել:
Զօրավարժութեան մասին միջազգային հարցերով Իսլ. խորհրդարանի
յատուկ ներկայացուցիչ Ամիր Աբդոլահեանը նշել է, որ Պահակազօրի
հրթիռային զօրավարժութիւնը հզօրացրել է Իրանի պաշտպանական
կարողականութիւնը:

Թուրքիան ու
Ադրբեջանը փետրւարի
1-ից 12-ը Կարսում
զօրավարժութիւն
կանցկացնեն
«tert.am» - Թուրքիան ու Ադրբեջանը փետրւարի 1-ից 12-ը Կարս
քաղաքում համատեղ զօրավարժութիւն կանցկացնեն,- հաղորդում է
«interfax.az»-ը։
«Թուրքիայի զինւած ուժերը պատրաստւում են վերջին շրջանում ամենամասշտաբային ձմեռային զօրավարժութիւններին։
Զօրավարժութիւնները տեղի կունենան Կարսում փետրւարի 1-ից 12-ը: Զօրավարժութիւններին, որոնց կը մասնակցեն նաեւ Ադրբեջանի զինւած
ուժերը, կը ներգրաււեն տանկային
ստոաբաժանումներ, դիպուկահար
թիմեր, յատուկ նշանակութեան
ուժերի հրամանատարութեան անձ-

նակազմ, յատուկ նշանակութեան ջոկատայիններ եւ ուղղաթիռներ»,- յայտնում է աղբիւրը։
Նշւում է, որ «զօրավարժութիւնների նպատակն է համատեղ
գործողութիւնների
անցկացման
ժամանակ ապահովել համագործակցութիւնը եւ համակարգումը,
իրականացնել
նոր
սպառազինութիւն մտած կամ
դեռ
չմտած
զինտեխնիկայի
դաշտային փորձարկումներ»։
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Իշխանեան.

«Այդ տարիներին Գագիկ
Ջհանգիրեանի ջանքերով
կոծկւեցին բազմաթիւ զինւորական
յանցագործութիւններ»
նենան, ապա, հաւանաբար չեն մասնակցի քւէարկութեանը, բայց... ի՞նչ,
Սահմանադրութեամբ նախատեսւած «որակեալ մեծամասնութիւնը»
«Նիկոլի քայլի» ձեռքում է։

«168.am» - Աւետիք Իշխանեանը
«ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրում է.
«Դէպի «իրաւական» պետութիւն...
Տարածւած տեղեկութիւնը հաստատւեց՝ ԲԴԽ (Բարձրագոյն դատական խորհուրդ) թափուր տեղի թեկնածու է առաջադրւում Գագիկ
Ջհանգիրեանը։ Որեւէ մէկը կասկածո՞ւմ է, որ նա «կընտրւի»։ Իհարկէ,
«Բարգաւաճ Հայաստան» եւ «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութիւնների անդամները խրոխտ հարցեր
կը տան եւ բոցաշունչ ելոյթներ կու-

Յաջորդ քայլով կը սկսւեն «օրինական» կարգով ԲԴԽ նախագահ
Ռուբէն Վարդազարեանի նկատմամբ
ճնշումներն ու հետապնդումները։
Եւ շուտով Գագիկ Ջհանգիրեանը
կը դառնայ, ներեցէք «կընտրւի» ԲԴԽ
նախագահ։
Տեղեկանք.- Գագիկ Ջհանգիրեանը 1995 թ եղել է ՀՀ Կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովի
փոխնախագահը։ Իրականում, բոլորին է յայտնի, որ ԿԸՅ նախագահ
Ռոբերտ Ամիրեանը ոչինչ չէր որոշում եւ ԿԸՅ-ի տէր ու տնօրէնն
իրականում Գագիկ Ջհանգիրեանն
էր։ Եւ հէնց 1995 թ. սկիզբ դրւեց
ընտրակեղծիքների արատաւոր պրակտիկային։ Լաւագոյնս իրականացնելով «ընտրութիւնները», հետագայում Ջհանգիրեանը նշանակւեց
զինւորական դատախազ։
Այդ տարիներին նրա ջանքերով

կոծկւեցին բազմաթիւ զինւորական
յանցագործութիւններ։ Յայտնի են
բազմաթիւ խոշտանգումներով «ձեռք
բերւած» ապացոյցներ, նրա պաշտօնավարման տարիներին։ Միայն
յայտնի «Մատաղիսի» գործը կարծում եմ բաւարար է։
Հետագայում, նշանակւելով գլխաւոր դատախազի տեղակալ, պահպանեց «քաղաքական չէզոքութիւնը» եւ 2008 թ. միացաւ քաղաքական ընդդիմութեանը։ 2012 թ.
արդէն որպէս դասական քաղաքական գործիչ դարձաւ պատգամաւոր։
Այսպիսով, Գագիկ Ջհանգիրեանի ԲԴԽ անդամի թեկնածութիւնը լիովին համապատասխանում է իրաւաբան գիտնականի
բարձր կոչմանը, զերծ քաղաքական
գործունէութիւնից, անբասիր կենսագրութեամբ, զերծ կոռուպցիայից
եւ ամենակարեւորը՝ բացարձակապէս որեւէ կապ չունենալով «նախկին, յանցաւոր, թալանչի» ռեժիմի
հետ»:

Լիլիթ Թումանեան.

«Նիկոլ Փաշինեանը հիմա էլ մեզ
առաջարկում է տնտեսական
ինքնիշխանութեան կորուստ»

«tert.am» - Հնարաւոր չէ Նիկոլ
Փաշինեանի գործողութիւնները տրամաբանութեան եւ ադեկւատութեան
ծիրի մէջ դիտարկել, դա անիմաստ
է, նրա գործողութիւնները չեն տեղաւորւում ո՛չ տրամաբանութեան,
ո՛չ հաւասարակշռութեան, ո՛չ խելամտութեան սահմաններում, նրա
մասին պէտք է դատել զուտ չոր
փաստերից. այս մասին հրաւիրւած
ասուլիսին յայտարարեց «ArmNews FM»
ռադիոընկերութեան տնօրէն, քաղաքական մեկնաբան՝ Լիլիթ Թումանեանը:
Նա նշեց, որ կարեւոր չէ, թէ ինչ է
ասւում, կարեւոր է դիտարկել, թէ ինչ
է արւում. «Իսկ արւում է հետեւեալը՝
Նիկոլ Փաշինեանը շարունակում է
բաւարարել Ադրբեջանի ժողովրդի
շահերը եւ շարունակում է իրականացնել այն երազանքները, որոնց
իրագործմանը տարիներ շարունակ
չեն հասել Ադրբեջանն ու Թուրքիան,
եւ խօսքը ոչ միայն վերջին 30 տարւայ մասին է, այլ՝ վերջին 100 տարւայ: Այսինքն՝ այն միջանցքը, որ
հիմա Թուրքիան կապելու է Ադրբեջանի հետ, դա 100 տարւայ երազանք էր, դա թշնամու շատ վաղեմի
երազանքներից էր, որն այսօր
իրականութիւն է դառնում»,- նշեց նա:
Լիլիթ Թումանեանն ընդգծեց՝ չի
ուզում, որ Նիկոլ Փաշինեանը որեւէ
բան անի Հայաստանի համար, ո՛չ
պաշտպանի, ո՛չ ներկայացնի: «Նրա
փոխարէն Հայաստանը պաշտպանում է ՌԴ նախագահը, որովհետեւ
նա է խօսում այն մասին, որ տա-

րածաշրջանում դեռեւս առկայ է
ահաբեկչական վտանգ, նա է խօսում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին,
այսինքն՝ ազգերի ինքնորոշման իրաւունքի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի
կարգավիճակի մասին, Պուտինն
է խօսում, յիշեցնում հաւասարաչափ շահերի ապահովման մասին,
էլ ինչի՞ պէտք է Փաշինեանը որեւէ
բան անի, եթէ իրական գերտէրութեան իրական ղեկավարն արդէն հոգ է տանում: Փաստացի Նիկոլ Փաշինեանն իր վարքագծով
ի ցոյց է դնում, որ ըստ էութեան,
համաձայն է այն մտքի հետ, որ
ինքն այլեւս Հայաստանը չի ներկայացնում, որովհետեւ եթէ մենք նայենք ամբողջ գործընթացին, այնտեղ
կը տեսնենք երեք կողմ՝ ԱդրբեջանԹուրքիա, Ռուսաստան եւ Նիկոլ,
բայց ոչ Հայաստան: Այս պարգայում Նիկոլ Փաշինեանն աւելի շատ
որպէս սպասաւոր է ներկայանում,
սպասաւոր, որը յոյս ունի տնտեսական շահերի՝ կուշտ ստամոքսի
սկզբունքով քիչ էլ երկարացնել
սեփական իշխանութիւնը»,- ասաց
նա:
Թումանեանի
ասութեամբ՝
ակնյայտ է դառնում, թէ ինչ է նա
առաջարկելու մեր տղաների կեանքի,
մեր հողերի, մեր ազգային արժանապատւութեան փոխարէն: «Առաջարկելու է երկաթգիծ, տնտեսութիւն, այն էլ դա մեքենայութիւն է,
որովհետեւ փոխադարձ առեւտուրը
դա չի նշանակում տնտեսութիւն,
փողոցում վաճառականի սեղանին
դնելով՝ դու չես կարող քեզ հա-

Դաւիթ Յակոբեան.

«Գեներալնե՛ր, ազատամարտիկնե՛ր,
իշխանութիւնը պարտութեան համար
ձեզ է մեղադրում, ո՞ւր էք, ինչո՞ւ չէք
խօսում, ինչո՞ւ չէք հերքում»
«tert.am» - Ադրբեջանը յաղթել է,
Ալիեւն էլ եկել էր Շուշի եւ փորձում է
վայելել իր յաղթանակը զարմանալի
է, որ մեր վերջին 100 տարւայ պատմութիւնը՝ սկսած Առաջին աշխարհամարտից, դէպքերի անդադար կրկնութիւն է, ե՛ւ գեղարւեստական, ե՛ւ փաստագրական գրականութիւնը դա է
յուշում, բոլոր քաղաքական գործիչների ճառերը նոյնն են, ինչպէս Եղիշէ
Չարենցի «Երկիր Նայիրի»-ում: «Արմնիւզ» հեռուստաընկերութեան «#ՕրաԽընդիր» հաղորդման ժամանակ նման
կարծիք է յայտնել դերասան, բեմադրիչ,
ՀՀ վաստակաւոր արտիստ Դաւիթ
Յակոբեանը:
«Եկել-հասել ենք այնպիսի փոքր
տարածքի, որ վախենալու է, դրանից
էլ մի մեծ կտոր կորցրինք։ Սա մղձաւանջ է, որից դեռ դուրս չենք եկել,
որ կարողանանք սթափ վերլուծել։
Առասպել է թշնամու հետ խաղաղութիւնն ու ճանապարհների բացման
մասին մտածելը, 30 տարի ադրբեջանցիները լցւել են թոյնով եւ ատելութեամբ դէպի հայ տեսակը, նրանք
մանկապարտէզից սկսած այդպէս են
դաստիարակւում»:
Ըստ Յակոբեանի՝ մեզ պակասում է
ազգային միասնութեան իմաստնութիւնը, իսկ ուժը մասնատւելու մէջ չէ,
այլ համախմբւելու. «1918-ին մենք
տեսանք, որ մեզ տիրութիւն անող
չկայ, հասկացանք, որ կա՛մ պիտի
ապրենք, կա՛մ վերանանք, միացանք
ու յաղթեցինք, ստացանք 64 հազար
քառ. կմ.-անոց երկիր, դա հսկայական
էր։ Բայց իմաստնութիւն չունեցանք դա
պահելու, կարծեցինք, թէ անյաղթելի
ենք։ Մենք արագօրէն առասպելներ ենք
յօրինում, սկսում ենք դրանց հաւատալ ու
տառապում ենք դրանից»:
Դերասանի կարծիքով՝ եթէ եւրոպական պետութիւններում նոյնիսկ մի
սկանդալային հրապարակման դէպքում պետութեան ղեկավարը հրաժարական է տալիս, մեր իշխանութիւնը
առաւել եւս հիմքեր ունի հեռանալու.
«Մեր գործիչներից մէկն ասում էր՝
հայերը գնացել, ուրիշի հողում տուն

են սարքել։ Նոյնիսկ խորհրդային տարիներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
կենտկոմների ղեկավարներն անընդհատ կռիւների մէջ էին, բայց մեր
ղեկավարներն աւելի ազգային էին, քան
նրանք։ Խորհրդահայ առաջնորդները՝
սկսած Միասնիկեանից, ցերեկը բոլշեւիկ էին, գիշերը՝ ազգային, ամէն ինչ
անում էին, որ իրենց երկիրը ծաղկի»:
Դաւիթ Յակոբեանի պնդմամբ՝ մեր
զինւորը չի պարտւել, պարտւել է ոչպրոֆեսիոնալ ռազմաքաղաքական ղեկավարութիւնը, իսկ զինւորը չի նահանջել. «Մեր զինւորը վիրաւորւած է,
նւաստացած է, նրա ողնաշարը ծռւած
է, բայց պատրաստ է մարտի։ Ցաւօք,
մեր բանակը կա՛մ չունեցաւ մարտերի
ղեկավարման կարողութիւն, կա՛մ էլ
ժամանակակից զինատեսակների պակասը զգացւեց։ Գեներալնե՛ր, ազատամարտիկնե՛ր, իշխանութիւնը պարտութեան համար ձեզ է մեղադրում, ո՞ւր էք,
ինչո՞ւ չէք խօսում, ինչո՞ւ չէք հերքում։
Այս «ֆէյսբուք»-եան դարաշրջանում ով
աւելի բարձր գոռաց, նա՞ է ճիշտը»:
Արւեստագէտի պնդմամբ՝ հանրապետութեան նախագահը ոչինչ
չի անում, վարչապետի հրաժարական է պահանջում, բայց նրա
առաջարկած նախարարների նշանակումն է ստորագրում: «Խելացի
մարդը դրութիւնից ելք է փնտրում,
յիմարը՝ մեղաւորներ։ Կառավարութիւնն իրենից դուրս է փնտրում մեղաւորներին։ Հաւատի կորուստն ամենավտանգաւորն է, երբ կարանտինը
վերանայ, արտագաղթի մեծ ալիք է
սպասւում»,- ամփոփել է Դաւիթ Յակոբեանը:

Վանահայր.

«Ադրբեջանը փորձում է նոր դիրքեր
գրաւել Ամարասի դիմաց՝ մինչեւ
վերջնական սահման գծելը»
մարել տնտեսվարող սուբիեկտ:
Տնտեսվարող սուբիեկտը լինելու է
Թուրքիան, Թուրքիան ու Ադրբեջանն են լինելու իրական շահոյթ
ստացողները»,- յայտարարեց նա:
Նրա ասութեամբ՝ Նիկոլ Փաշինեանը հիմա էլ մեզ առաջարկում է
տնտեսական ինքնիշխանութեան
կորուստ: «Նա մեզ անընդհատ կորուստներ է առաջարկում, ընդորում՝ նա դա փորձում է թանկով
վաճառել մարդկանց վրայ՝ հաշւի
առնելով նրանց տնտեսական վատ
վիճակը: Նա շատ լաւ հասկանում
է, որ առաջիկայ երկու տարւայ
ընթացքում տնտեսական լուրջ ցնցումներ են լինելու եւ ինչ-որ բան պէտք է
առաջարկի մարդկանց, սեփական
ներուժ նա չունի, ՀՀ բիւջէն ծակ է:
Ուստի պէտք է ինչ-որ փողի հոսքեր
առաջարկի, վարկ հնարաւոր է
այլեւս չտրամադրեն, տակը մնում
են թուրքական ապրանքներ, թուրքական առքուվաճառքը, որին Հայաստանը կարող է փորձել ինչ-որ
վաճառականների միջոցով մասնակցել»,- յաւելեց նա:

«panorama.am» - «Զինադադարից յետոյ 2-3 անգամ փորձել են գիւղ իջնել,
առաջ գալ իրենց դիրքերից. ադրբեջանական զինւորները տեղակայւած են
Ամարասի դիմաց՝ Ջիւանի գիւղի սարի
վրայ։ Փորձում են նոր դիրքեր գրաւել՝
մինչեւ վերջնական սահման գծելը։ Դա
նրանց համար ռազմավարական նշանակութիւն ունի»,- «yerkir.am»-ի հետ
զրոյցում ասել է Արցախի թեմի Ամարասի վանքի վանահայր Տ. Գեղարդ
աբեղայ Յովհաննիսեանը:
Ամարասի վանական համալիրը
գտնւում է Արցախի Մարտունու շրջանի
Մաճկալաշէն գիւղում։ Մարտունու
շրջանը երբեք ադրբեջանական տարածք չի եղել, նշում է հայր Գեղարդը,
եւ քանի որ Մարտունու տարածքի 2530 տոկոսը գրաււած է թշնամու կողմից,
ադրբեջանական զօրքն այնքան է մօտեցել Ամարասին, որ այն փաստացի
դարձել է սահմանագիծ։
Անվտանգութեան առումով՝ վանքն
այս պահին բաւականին խոցելի է։ Այս
առնչութեամբ վանահայրն իր մտահոգութիւններն է յայտնել. «Իմ խնդրանքն
է՝ ռուսական պոստ կամ ռուս խաղաղապահների հերթափոխ լինի Ամարասում։ Առաւօտեան գնում եմ, երեկոյեան՝ վերադառնում, բայց վանահայրը պէտք է մնայ վանքում, իսկ
այստեղ գիշերելը վտանգաւոր է։ Թուրքի
համար հոգեւորական սպանելը, գերի
վերցնելը հերոսութեան նման մի բան
է։ Մենք ուզում ենք բացառել նոյնիսկ
գիշերը յանկարծակի վանք մտնելու,
վախեցնելու մտայնութիւնները։ Ուստի
ասել եմ՝ մինչեւ Ամարասի մօտ ռու-

սական պոստ կամ խաղաղապահների
հերթափոխ չլինի, ես անձնապէս վանքում չեմ գիշերելու»։
Վանահայրը նշել է, որ վանքում
գիշերակացն ապահովելու համար արդէն դիմել են ռուսական կողմին, խնդրել
ռուսական յենակէտ կամ գիշերային
հերթափոխ սահմանել։ Այս պահին
Ամարասում մեր զինւորներն են հերթապահութիւն իրականացնում։ Վանքի
վրայ ռուսական դրօշ է դրւել։ Հայր
Գեղարդի ասութեամբ՝ այս ընթացքում
ռուսական կողմից բարձրաստիճան
զինւորականներ եւ հոգեւորականներ
են եկել, քաջալերող խօսքեր ասել, թէ՝
մտահոգւելու պատճառ չկայ, եկեղեցու
վրայ ռուսական դրօշ կայ տեղադրւած։
«Մի քանի անգամ ռուս խաղաղապահներ եկան, ապա՝ հայր Բորիսը,
հայր Անդրէասը, նախագահի հետ անգամ Մուրադովը եկաւ։ Տեսել են իրավիճակը։ Հայր Բորիսն ասաց՝ եթէ Ամարասի վրայ ռուսական դրօշ կայ, ուրեմն
այն ռուսական կոնտինգենտ է, եթէ
անգամ մէկ փամփուշտ գայ ձեր
(Շար. 7-րդ էջում)

ԷՋ 4 - ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 18 ՅՈՒՆՒԱՐԻ 2021

Հայ համայնքի
ներկայացուցիչների
մասնակցութիւնը՝
նահատակ սպարապետ
Ղասէմ Սոլէյմանիի
մեծարման միջոցառման
Թւականիս, յունւարի 11-ին, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանի ներակայացուցիչներ՝ Տ. Մաշտոց քհնյ. Խաչատըրեանն եւ Տ. Գրիգորիս քհնյ. Ներսէսեանը ընկերակցութեամբ՝ Իսլ. խորհըրդարանում Թեհրանի եւ հիւսի-

սային իրանահայութեան պատգամաւոր՝ Արա Շահվերդեանի՝ մասնակցեցին Թեհրանի յեղ. Պահակազօրի
կազմակերպած Նահատակ սպարապետ՝ Ղասէմ Սոլէյմանիի մեծարման
արարողութեանը։ Արարողութեանը
ներկայ էին նաեւ Արեւելեան Ասորի

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 12 (23751)
եկեղեցու եպս. Մար Ներսէյ Բենիամինն ու զրադաշտ եւ հրեայ համայնքի հոգեւոր եւ հասարակական ներկայացուցիչներ։
Ծրագրի սկզբում, կրօնական փոքրամասութիւնների ղեկավարները եւ
իսլամական երկրների դեսպանատըների ներկայացուցիչները պահակազօրի հրամանատարութեան կազմի հետ
միատեղ յարգանքի տուրք մատուցեցին
հանգ. Էմամ Խոմէյնիի դամբարանին,
որից յետոյ մեկնարկւեց միջոցառումը։
Թեհրանի պահակազօրի հրամանատար՝ Զօր. Զոլղադրը, իր խօսքերի մէջ ակնարկեց, որ Էմամ Խոմէյնին յատուկ սէր եւ համակրանք
ցուցաբերելով այլ կրօնների ներկայացուցիչներին, համատեղ խաղաղ
համակեցութեան պատճառ հանդիսացաւ։ Նա յաւելեց, այսօր Իրանում
բոլոր միաստւածեան կրօնների ներկայացուցիչները բռնութիւնը վերացնելու եւ Աստւածահաճոյ արդարութիւնը հաստատելու համար ի մի են
եկել։
Արա Շահվերդեանը եւս իր հերթին գնահատելով սպարապետի ջանքերը՝ մատնանշեց Իրաքում եւ Սիրիայում քրիստոնեայ համայնքի պահպանման համար նրա իրականացրած
աշխատանքները, ապա նրան ճշմարտութեան մարտիկ համարելով անդրադարձաւ այն իրողութեանը, որ նա
իր ընտանիքն էր համարում իրանեան համայնքն, որի պահպանման
համար իր կեանքը եւս չխնայեց։
Ծրագրի աւարտին յուշանւէրներ
յանձնւեցին նահատակների ընտանիքների ներկայացուցիչներին։
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

Ազգային գրադարանը նոր շարքով
կանդրադառնայ աշխարհի յայտնի եւ
անյայտ գրադարաններին
«168.am» - Աշխարհի տարբեր երկըրներում գոյութիւն ունեցող գըրադարանների նկատմամբ հանրութեան հետաքրքրութիւնը մեծացնելու նպատակով Հայաստանի Ազգային գրադարանը նոր շարք է նախաձեռնել:
Գրադարանն առցանց հարթակում
պարբերաբար տեղեկութիւններ է ներկայացնելու ինչպէս յայտնի, այնպէս էլ
անյայտ գրադարանների մասին:
Շարքը սկսւել է ԱՄՆ-ի խոշոր
գրադարաններից մէկի՝ Կանզասի
հանրային գրադարանի մասին հաղորդմամբ:
Գրադարանի շէնքի առանձնայատկութիւններից մէկը «Հանրային
գրադարակն» է, որը մի վիթխարի
պատ է՝ բաղկացած մի շարք յայտնի գրքերի կռնակներից: Պատը ձեւաւորւել է ընթերցողների առաջարկած գրքերի հիման վրայ:
Կանզասցիների սիրելի գրքերի
ցանկում են Գաբրիէլ Գարսիա Մարկէսի «Հարիւր տարւայ մենութիւնը»,

Ռէյ Բրեդբըրիի «Ֆարենհայթ 451»-ը,
Մարկ Տւենի «Հեքլբերի Ֆիննի արկածները», Ջոն Թոլքինի «Մատանիների տիրակալը», Հարփըր Լիի «Ծաղրասարեակ սպանելը…», Ռալֆ Էլի-

սոնի «Անտեսանելի մարդը», Շեքսպիրի «Ռոմէօ եւ Ջուլիէտը», Լաօ
Ցզիի, Դիքենսի գործերը եւ այլն: Գրադարանի իւրօրինակ շէնքը զբաղեցնում է մի ամբողջ թաղամաս:

Վաւերագրական ֆիլմ՝
Պարգեւ սրբազանի մասին
«Սպիտակ խաչի պաշտպանը»
ՍՈՆԱ ԱԴԱՄԵԱՆ

«168.am» - Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանի
մասին վաւերագրական ֆիլմ է նկարահանւում։ Նախագծի հեղինակը եւ
ռեժիսորը Մանանա Յակոբեանն է, ֆիլմի գեղարւեստական ղեկավարը՝ Էդգար Այւազեանը։ «Ֆիլմի գաղափարը
մի քանի տարի քննարկւում էր, սակայն
աւելի հասունացաւ, երբ 2019 թ. մեր
թիմի նախաձեռնութեամբ Սփիւռքի
անւանի հայ գործիչները ժամանեցին
Արցախ՝ տօնելու Արցախի թեմի վերակազմաւորման երեսնամեակը: Այդ ժամանակ ֆիլմի գաղափարը ներկայացւեց Պարգեւ սրբազանին, ով ոչ միանգամից, բայց որոշ ժամանակ անց համաձայնեց նկարահանւել երկար սպասւած ֆիլմում: Սա մեզ համար մեծ
պատիւ էր, քանի որ մինչ այս, ֆիլմ
նկարելու բազում առաջարկներ են
եղել Սրբազանին, սակայն մեզ բախտ
վիճակւեց ստանձնել այդ կարեւորագոյն գործի կեանքի կոչման առաքելութիւնը»,- պատմում է Էդգար Այւազեանը:
«Սպիտակ խաչի պաշտպանը» փաստավաւերագրական ֆիլմն Արցախի
հերոս Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանի,
նրա անցած ուղու, ձեռքբերումների,
Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արցախի
թեմի վերազարթօնքի եւ հոգեւոր արժէքների պահպանման գործում նրա
հսկայական ծառայութեան մասին է,
որի նկարահանման աշխատանքները
սկսւել են 2020 թ. գարնանը եւ շարունակւում են մինչ այժմ:
«Հոգեւոր առաջնորդի անմնացորդ
նւիրումն իր ազգին, նրա ունեցած մեծ
դերակատարումն արցախեան ազատագրական պատերազմներում լինելու են ֆիլմի գլխաւոր ասելիքը: Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանն իր հոգեւոր
դասի մէջ սերմանել է այն կարեւորագոյն գաղափարը, որ Հայոց Բանակում հոգեւորականի մեծագոյն ձեռքբերումը զինւորի կողքին լինելն է, Աստծոյ խօսքով նրանց հոգիները կերտելու
առաքելութիւնը, զինւորի հետ հաւա-

սար զէնքը ձեռքին հայրենի հողը թըշնամու ոտնձգութիւնից պաշտպանելը»:
Լեգենդի մասին ֆիլմում խօսում
են տարբեր մարդիկ եւ պատմում հերոսական պատմութիւններ. «Սրբազանի մասին պատմողներն այնքան շատ
են, որ մենք անգամ չէինք հասցնում
կազմել նկարահանման գրաֆիկ եւ ուղղութիւն, սակայն ամէն բան կատարւել է
պատւով: Նկարահանմանը մասնակցել են ինչպէս կենդանի լեգենդներ եւ
հերոսներ, ովքեր երեսուն տարիների
ընթացքում ճանապարհ են անցել Պարգեւ սրբազանի հետ, այնպէս էլ աշխարհի տարբեր անկիւններից մշակոյթի,
հասարակական եւ քաղաքական դաշտի պատւաւոր ներկայացուցիչներ:
Ֆիլմում տեղ են գտել նաեւ փաստավաւերագրական դրւագներ եւ կարեւորագոյն իրադարձութիւններ»:
Ֆիլմի նկարահանումներն իրականացւել են Արցախում, մասնաւորապէս՝
Շուշիում, Գանձասարում, Դադիվանքում, Ստեփանակերտում, Երեւանում,
Գիւմրիում, Փարիզում, Լոս Անջելէսում:
Արցախեան վերջին պատերազմը խանգարեց, բայց չընդհատեց նկարահանումները. «Սրբազանն այս ծանրագոյն
օրերին յոյսի, ապրելու եւ ապրեցնելու
խորհրդանիշն էր: Նա վիրաւոր զինւորի, տունն ու տեղը կորցրած հայրենակիցների կողքին էր: Մենք պարտաւոր ենք ֆիլմը յանձնել աշխարհի
դատին, քանի որ այն նաեւ պատմամշակութային կարեւորագոյն արժէքներ
է ներկայացնում, եւ, ինչպէս նշում է
Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանը, մենք
պէտք է ուժեղ լինենք եւ արարենք ամուր
հաւատքով, իսկ ֆիլմն ամբողջովին
հաւատքով յաղթանակներ կերտելու
մասին է»:
Ֆիլմն արդէն մոնտաժային փուլում
է եւ հանդիսատեսի դատին կը յանձնւի
2021 թ. գարնանը, որի պրեմիերան տեղի կունենայ Ստեփանակերտում, Երեւանում, Փարիզում եւ Լոս Անջելէսում:
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Սիւնիքում GPS-ի կամ Google map-ի
մեխանիկական կիրառութեան
հետեւանքով լուրջ սպառնալիքներ են
ստեղծւել ՀՀ սահմանային բնակիչների
կեանքի եւ անվտանգութեան համար
«tert.am» - Աշխատանքային եռօրեայ այցով մարդու իրաւունքների
պաշտպանն (ՄԻՊ) աշխատակազմով
Հայաստանի Հանրապետութեան Սիւնիքի մարզում էր: Նախատեսւած էին
այցեր՝ Գորիս, Շուռնուխ, Որոտան, Կապան, Մեղրի եւ այլ համայնքներ,- տեղեկացնում է ՄԻՊ մամուլի ծառայութիւնը:
Գորիս, Որոտան ու Շուռնուխ կատարած այցերը հաստատում են, որ
Գլոբալ տեղորոշման համակարգի (GPS)
կամ Գուգլ քարտէզների (Google map)
մեխանիկական կիրառութեան արդիւնքում լուրջ սպառնալիքներ են ստեղծւել Հայաստանի սահմանային բնակիչների կեանքի իրաւունքի ու անվտանգութեան, նրանց ֆիզիկական ու հոգեկան անձեռնմխելիութեան ու կենսական
կարեւորութեան միւս իրաւունքների
համար, որոնք երաշխաւորւած են միջազգայնօրէն ու մեր երկրի Սահմանադըրութեամբ: Վտանգւել է ՀՀ պետական սահմանների անվտանգութիւնը:
Մասնաւորապէս, այդ սկզբունքի
մեխանիկական կիրառումով ադրբեջանական վերահսկողութեան ներքոյ են
անցել, օրինակ, Գորիսը, Որոտանն ու
Շուռնուխն իրար միաւորող ճանապարհի տարբեր հատւածներ, որոնք
ուղիղ վտանգի տակ են դրել խաղաղ
բնակիչների տեղաշարժը:
Սահմանային դարձած բնակավայրերի բնակիչների հետ Մարդու իրաւունքների պաշտպանի հանդիպումները, համայնքային մարմինների հետ
քննարկումներն ու ուսումնասիրութիւնները հաստատում են, որ ադրբեջանցի
զինւորականները կատարում են սադրանքներ. զինւած պարբերաբար յայտ-

նըւում են խաղաղ բնակավայրերի
անմիջական հարեւանութեամբ ճանապարհներին ու դա անում են զէնքի
ցուցադրումով՝ խաղաղ բնակիչներին
եւ առաջին հերթին կանանց ու երեխաներին ահաբեկելու նպատակով:
Նշւածից բացի, գլոբալ տեղորոշման համակարգի (GPS) կամ Գուգլ
քարտէզների (Google map) մեխանիկական կիրառութեան արդիւնքում,
օրինակ, Որոտանում ու Շուռնուխում
մարդիկ ուղղակի զրկւել են իրենց
սեփականութեան իրաւունքով պատկանող տներից, կենսական ապրուստը հոգալու հնարաւորութիւնից: Այդ
համայնքների բնակիչները նաեւ զըրկւել են իրենց մասնաւոր սեփականութիւնը հանդիսացող, իսկ համայնքը՝
համայնքային սեփականութիւն հանդիսացող կենսական կարեւորութեան գիւղատնտեսական հողատարածքները (օրինակ՝ որպէս այգի, վարելահող կամ
արօտավայր) օգտագործելու հնարա-

ւորութիւնից:
Մարդու իրաւունքների պաշտպանի աշխատակազմի դիտարկումները
հաստատում են, որ նշւած սկզբունքի
պատճառով Ադրբեջանի վերահսկողութեան ներքոյ են յայտնւել Հայաստանի
քաղաքացիներին պատկանող տներ ու
հողատարածքներ, որոնց նկատմամբ
իրաւունքների, այդ թւում՝ սեփականութեան իրաւունքի պետական գրանցումը հաստատող վկայականները տրւել
են կա՛մ Խորհրդային Հայաստանի, կա՛մ
Հայաստանի անկախ Հանրապետութեան
տարբեր ժամանակահատւածների իրաւասու մարմինների (Կադաստրի կոմիտէ եւ այլն) կողմից:
Բացի այն, որ այս ամենի արդիւնքում կոպտօրէն խախտւել են մարդկանց իրաւունքները ու նրանք զրկւել
են իրենց սեփականութիւնից, նաեւ
առաջացել է անորոշ վիճակ, ինչն իր
հերթին ստեղծում է տագնապի մթնոլորտ ու անհանգստութիւն խաղաղ
բնակիչների մօտ:
Հայաստանի սահմանային բնակավայրերի բնակիչների կեանքն ու առողջութիւնը, նրանց ֆիզիկական անվտանգութիւնն ու հոգեկան անձեռնմխելիութիւնը ուղիղ սպառնալիքի տակ է
յայտնւել նաեւ այն պատճառով, որ
ստացւել է, օրինակ, Շուռնուխի դէպքում գիւղը բաժանւել է «ադրբեջանական» ու «հայկական» մասերի ու որպէս բաժանման հիմք է ընդունւել այդ
համայնքով անցնող միջպետական ճանապարհը: Բայց հարցն այն է, որ ճանապարհի մի կողմում՝ «հայկական» մասում [այդ թւում՝ այն վայրերը, որտեղ
երեխաները սովոր են խաղալ] խաղաղ
բնակիչներ են, իսկ անմիջականօրէն միւս
մասում՝ ադրբեջանական զինւած ուժերը:
Ուստի, ՀՀ սահմանների հարցը
Գուգլ (Google) մասնաւոր կազմակերպութեան յաւելւածներով կամ GPS [գըլոբալ տեղորոշման] համակարգով լուծելը, որը նաեւ վտանգում է Հայաստանի պետական սահմանների անձեռընմըխելիութիւնն ու երկրի անվտանգութիւնը, մեր երկրում ապրող մարդկանց
ու յատկապէս սահմանային բնակիչների իրաւունքների ապահովան տեսանկիւնից բացարձակ անընդունելի է:
Աւելին, Մարդու իրաւունքների պաշտպանի աշխատակազմի այցի ընթացքում
տեղում Գուգլ (google) քարտէզների մի
քանի տարբերակներ ցոյց են տւել տարբեր արդիւնք, այդ թւում՝ մի քանի դէպքում Շուռնուխ գիւղը ներկայացնելով
Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքի մաս:
Այցի ընթացքում տեղի են ունեցել
կարեւոր հանդիպումներ Գորիսի քաղաքապետի, Որոտան եւ Շուռնուխ
գիւղական բնակավայրերի ղեկավարների ու համայնքային միւս մարմինների հետ, համայնքների բնակիչների,
ինչպէս նաեւ ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ
զօրքերի անձնակազմերի հետ: Ընդորում, ՀՀ զինւած ուժերի կամ ԱԱԾ
սահմանապահ զօրքերի անձնակազմերն իրականացնում են անձնուրաց
հերոսական ծառայութիւն՝ չնայած յաճախ է նրանց համար առաջանում անարդարացի, իրենց չվերաբերող ծանրաբեռնւածութիւն:
Առաջիկայ օրերին նախատեսւած
են այցեր Սիւնիքի մարզի այլ բնակավայրեր եւս, որոնց ընթացքում կիրականացւեն անհրաժեշտ մասնագիտական ուսումնասիրութիւններ ու դիտարկումներ:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կենտրոնական
վարչութեան ատենապետ
եղբ. Վաչէ Նաճարեանի
դամբանականը`
եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի
յուղարկաւորութեան

Բոլորս ալ վարժւած էինք եղբ.
Գառնիկին ճամբորդութիւններուն։ Գիտէինք, թէ ան յաճախ կը բացակայի
քանի մը օրով, բայց ուր որ է անպայման կը վերադառնայ՝ միութենական
յաջողութիւններու նոր լուրերով։
Այս մէկը սակայն ոչ ոքի մտքէն
կանցնէր։ Այս անգամւան ճամբորդութիւնը երկար եւ անվերադարձ է, որովհետեւ յաւերժական եւ յաւիտենական
է։ Այս անգամ ան գացած է միանալու
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի անմահներու փաղանգին, զինք
նախորդող սերունդին, սերունդներուն՝
Լուտեր Մասպանաճեանին եւ Վարդգէս Տէր-Կարապետեանին, Բիւզանդ Թորիկեանին եւ Միհրան Շիմշիրեանին։
Անակնկալ ու անժամանակ բաժանումի այս պահուն դժւար է ընդունիլ,
որ Հ.Մ.Ը.Մ. այլեւս պիտի զրկւի եղբայր
Գառնիկին ոգեշնչող խօսքէն ու գործէն։
Անգնահատելի է աւանդը եւ ժառանգութիւնը մեր երէց եղբօր, որ այսօր
յաւէտ կը բաժնւի բոլորէս՝ մեզի կտակելով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կեանքին իր բերած
ներդրումը, վաստակը եւ միութենական ոգիով դաստիարակւած սերունդները, որոնք պիտի շարունակեն իր
նւիրական երթը:
Աւելի քան քառասուն տարիներու վրայ կերկարի եղբայր Գառնիկին
Հ.Մ.Ը.Մ.-ական կեանքը, ազգային-հասարակական կեանքի իր այլազան ծառայութիւններուն կողքին։
Եղբ. Գառնիկին մուտքը Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
ընտանիք կը կատարւի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
Բուրջ Համուդի մասնաճիւղին անդամակցութեամբ։ Ան կը գործէ մասնաճիւղին եւ Լիբանանի Շրջանային վարչութեան կազմակերպական յանձնախումբին մէջ եւ 1999-ին, միութեան 7-րդ
Պատգամաւորական ժողովին կընտրւի
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կենտրոնական վարչութեան
անդամ։ Չորս տարի ետք ան կը վերընտրւի եւ կը ստանձնէ Կենտրոնական վարչութեան ատենապետի պաշտօնը։ Ապա, քառամեակի մը ընդմիջումէ ետք, ան կը վերընտրւի երկու
շրջան եւս՝ 2011-2019, միշտ վարելով
ատենապետի պատասխանատու պաշտօնը, եւ ծառայութեան ամբողջ տեւողութեան մնալով աշխոյժ ու կորովի
ղեկավար։
Արդարեւ, եղբ. Գառնիկ իր կեցւածքներով քաջարի պաշտպանը եղաւ իր
սիրած միութեան սկզբունքներուն, զանոնք փոխանցեց յաջորդական սերունդներու՝ միշտ հաւատալով, որ միութեան
կազմակերպական յարկին տակ է, որ
պիտի կազմաւորւին ազգին եւ Հայրենիքին համար անսակարկ նւիրւելու
պատրաստ հայորդիներ։
Իբրեւ միութենական, եղբ. Գառնիկ
ունէր իր առանձնայատուկ հմայքը։
Զինք ճանչցողները կը սիրէին եւ կը
յարգէին զինք, նոյնիսկ եթէ կարգ մը
նիւթերու շուրջ տարակարծիք ըլլային
հետը։
Ի ծնէ միութենական կազմակերպական աշխատանքի մարդ էր ան։
Էութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական։ Այս պատճառով իրեն կը վստահւէին կազմակերպական ամենէն բարդ հարցերու
տնօրինումները, որոնք ընդհանրապէս
բարւոք լուծումներ կը գտնէին հակա-

սութիւնները մեղմացնելու եւ միշտ միջին եզրեր գտնելու իր բացառիկ կարողութեան շնորհիւ։
Իբրեւ ժողովական, եղբ. Գառնիկ
յատկութիւնը ունէր նիւթերը նախապէս լաւ ձեւով համադրելու եւ կանխելու որեւէ հարց, որ կրնար ծագիլ ժողովներու ընթացքին, տեսակէտներու
բախումի կամ երկւութեան ստեղծման
պատճառով։
Վարպետ ժողովականի իր այս մօտեցումը միշտ իր դրական արդիւնքը
կունենար աշխատանքներու ընթացքին
վրայ։
Իբրեւ ժողովական, հաճելի էր հարցերու քննարկումի ժամանակ լսել իր
ազգային եւ միութենական կեանքի ապրած փորձառութիւնները, որոնք տւեալ
հարցին հետ սերտօրէն կապ կունենային։ Յիշողութիւններու իր շտեմարանը
հարուստ էր եւ դաստիարակիչ։
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի համահայկական կառոյցին մէջ իւրայատուկ երեւոյթ էր եղբ.
Գառնիկ։ Չկար մէկը, որ իրեն չափ ծանօթութիւն ունենար եւ յարաբերութիւններ մշակէր Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ընտանիքի
զանազան շրջաններու միութենականներուն, նախկին կամ ներկայ վարչականներուն եւ անոնց անմիջական շրջանակին հետ։
Իր այս կապերուն եւ յարաբերութիւններուն շնորհիւ է, որ կարելի եղաւ փառաւոր ձեւով կազմակերպել Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
100-ամեակը։ Ճիշտ է, որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մէջ
որեւէ աշխատանքի յաջողութիւն հաւաքական աշխատանքի արդիւնք է, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
կազմակերպական մեքենային նոյնանըպատակ պատրաստութեան հետեւանք
է, բայց եղբ. Գառնիկին յարաբերական
եւ կազմակերպական բացառիկ ճիգով
կարելի եղան իրականացնել միութեան
100-ամեակի փառաւոր ձեռնարկները,
միութեան ապահովելով 700.000 ամ. դոլարի նւիրատւութիւն, նաեւ յաջորդաբար
երկու տարի 1200 Հ.Մ.Ը.Մ.-ականներով
համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական ձեռնարկներ իրականացնելով Հայաստանի մէջ (Մարզախաղեր, բանակում եւ 100-ամեակ)։
Սիրելի՜ եղբ. Գառնիկ,
Դժւար ու ծանր պարտականութիւն
է յարգանքի եւ հրաժեշտի խօսք արտասանել ներկայացնելով տարիներու
ծառայութիւնդ եւ միութենական ժառանգդ, այս առիթով յիշելով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
մէջ ծառայած այն բոլոր հանգրւանները,
որոնք հետք ու դրոշմ ձգեցին միութեան
վրայ, դիմագիծ եւ ինքնութիւն տւին
միութենական մեր քոյր-եղբայրներուն։
Դժւար պիտի ըլլայ մխիթարել հարազատներդ, ընկերներդ, եղբայրներդ
եւ քոյրերդ, երբ որեւէ մէկը հաշտւած
չէ տակաւին կամ չի հաւատար կորուստիդ գաղափարին։ Պիտի սպասենք
ժողովներուն յատուկ շուքով քու մուտքըդ։ Պիտի կարօտնանք շաբաթական
մեր հանդիպումները, ուր կը քննարկէիր տեղական թէ համասփիւռքեան
իրադարձութիւններ՝ քեզի յատուկ ժըպիտով եւ ազնիւ հիւմորով, միշտ փորձելով բացատրել եւ վերլուծել մեր
հաւաքականութեան վրայ անոնց ունեցած ազդեցութիւնը։
Տխուր ենք, որ մեզմէ անակնկալ կը
բաժնւիս, առանց լուր տալու, առանց
(Շար. 6-րդ էջում)
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Մասնագէտը նշել է
ստրեսից ազատւելու լաւագոյն միջոցը
Ստրեսը մարդու օրգանիզմի բընական ռէակցիան է տարատեսակ
գրգռիչների առկայութիւնը, սակայն
մշտապէս ստրեսային վիճակում գըտնըւելը կարող է շատ վտանգաւոր լինել առողջութեան համար: Նման խընդիրներից խուսափելու համար ֆիզիոլոգ Ելենա Ինիւշկինան նշել է այն
մեթոդը, որը թոյլ կը տայ հեշտութեամբ յաղթահարել ստրեսը:
Մասնագէտի ասութեամբ՝ մարդու
օրգանիզմը չի հասկանում, որ ստրեսի պատճառ հանդիսացող գրգռիչից
արդէն ազատւել է, ուստի հարկաւոր պարբերաբար յիշեցնել այդ մասին մշտական ստրեսից խուսափելու

համար: Բանն այն է, որ ստրեսի ժամանակ արեան մէջ մեծ քանակութեամբ ադրենալին է արտազատւում,
ուստի մշտապէս ստրեսի պայմաններում ապրելը մի քանի տարի անց
կարող է յանգեցնել լուրջ հիւանդութեան զարգացման:
Ստրեսային վիճակից ազատւելու
համար մասնագէտը խորհուրդ է
տալիս սպորտով զբաղւել ու ակտիւ
կեանք վարել: Մարզումները թոյլ կը
տան ազատւել կուտակւած էներգիայից եւ շեղւել առօրեայ խնդիրներից՝
ազատելով ստրեսից ու լարւածութիւնից:

Նիւթի աղբիւրը՝ medikforum.ru

Ինչպէս սոխով թէյի օգնութեամբ
ազատւել որովայնի ցաւերից
եւ աղիների աշխատանքի
խանգարումներից
Նախանցած դարի 20-ական թւականներին Տւերի նահանգի գիւղերից
մէկում մի բարի ծերունի էր ապրում,
որը կարողանում էր տարբեր հիւանդութիւններ բուժել եւ հիանալի խորհըրդատու էր: Ծերունին փորացաւերի դէպքում մի պարզ միջոց էր խորհուրդ տալիս: Ձեր ուշադրութեանն
ենք ներկայացնում այդ միջոցի բաղադրատոմսը:

«tert.am» - Շւէյցարիան հաստատել է ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆէեանի «Moderna» ընկերութեան պատւաստանիւթը կորոնավիրուսի դէմ: Ինչպէս յայտնում է
«ՌԻԱ Նովոստի»-ին՝ յղում անելով
երկրի հասարակական առողջապահութեան դաշնային գրասենեակին,
դեղամիջոցը հաստատւել է երկրում
զանգւածային պատւաստում իրականացնելու համար:
«Moderna»-ի դեղամիջոցն արդէն
երկրորդ պատւաստանիւթն է, որը
հաստատւում է Շւէյցարիայի դեղամիջոցների վերահսկիչ մարմնի՝

«Swissmedic» ինստիտուտի կողմից:
Առաջինը դարձել է ամերիկա-գերմանական համատեղ արտադրութեան
Pfizer/BioNTech պատւաստանիւթը,
որի կիրառումը հաւանութեան է արժանացել դեկտեմբերի 19-ին:
Նշւում է, որ երկիրը պատւաստանիւթի մօտ 7,5 մլն. չափաբաժին
է գնել ամերիկեան ընկերութիւնից:
Պատւաստանիւթը կարելի է օգտագործել 18-ից բարձր տարիքի մարդկանց համար: Առաջիկայում առաջին 200 հազար չափաբաժինները
կը մատակարարւեն տարբեր կանտոններ:

Գիտնականները
կորոնավիրուսի տարածումը
կրկնակի կրճատելու
միջոց են առաջարկել

Բաղադրութիւնը
-1 հատ սոխ
-200 գրամ թրմած թէյ:
Պատրաստման եղանակը
1- Սոխը մաքրել:
2- Սոխը բաժանել 4 մասի, սակայն
մինչեւ վերջ չկտրել, որպէսզի կտորները միմեանցից չառանձնանան:
3- Դնել սոխը տաք թէյով բաժակի
մէջ եւ 5-10 րոպէ թրմել:
Աղիների խնդիրները կարող են
ծագել ցանկացած պահի, երբ ձեռքի
տակ հաբեր կամ որեւէ այլ դեղամիջոց չկայ: Այս մեթոդը օգնի ազատւել
որովայնի ցաւերից եւ աղիների աշխատանքի խանգարումներից: Հետաքըրքրական է, որ թէյով բաժակի մէջ
սոխը միշտ պտտւում է կտրած կողմով դէպի վեր:
Նիւթի աղբիւրը՝ takprosto.cc

WhatsApp-ը վստահեցրել է,
որ գաղտնիութեան
նոր քաղաքականութիւնը
«facebook»-ին թոյլ չի տալիս տեսնել
օգտատէրերի նամակագրութիւնը

«tert.am» - WhatsApp հաղորդակցային յաւելւածի ղեկավարութիւնը
յայտարարել է, որ իր գաղտնիու-

Շւէյցարիան թոյլատրել է
Նուբար Աֆէեանի
«Moderna» ընկերութեան
ստեղծած պատւաստանիւթի
կիրառումը երկրում

թեան նոր քաղաքականութիւնը թոյլ
չի տալիս «facebook» ընկերութեանը, որին պատկանում է ծառայու-

թիւնը, տեսնել օգտատէրերի նամակագրութիւնը եւ շփումների անւանացուցակները:
«WhatsApp-ը չի տեսնում ձեր
անձնական հաղորդագրութիւնները եւ չի լսում զանգերը, ինչպէսեւ
«facebook»-ը։ WhatsApp-ը չի գրանցում տւեալներն այն մասին, թէ
ով ում է գրում կամ զանգում։
WhatsApp-ում խմբակային զրոյցները մնում են մասնաւոր»,- ասւած
է «Twitter»-ում հրապարակւած
յայտարարութեան մէջ։
Աւելի վաղ WhatsApp-ը թարմացրել էր օգտատիրական համաձայնագիրը՝ պարտաւորեցնելով այն
օգտագործողներին «facebook»-ի հետ
տւեալներ կիսել։ Մասնաւորապէս,
ընկերութիւնը տեղեկութիւններ կը
ստանայ օգտատէրերի հեռախօսահամարների, գործարքների եւ IP
հասցէների մասին:

ԱՄՆ-ի եւ Գերմանիայի գիտնականները կորոնավիրուսի տարածումը կրկնակի կրճատելու միջոց են
գտել: Նրանց նոր հետազօտութիւնը
հրապարակւել է «Nature» ամսագրում:
Ինչպէս յայտնում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն, գիտնականները պարզել են,
որ շփումներին երկու ուղղութեամբ
հետեւելը կարող է զգալիօրէն նւազեցնել վիրուսի փոխանցման հաւանականութիւնը: Շատ դէպքերում դիտարկւում են միայն հիւանդ անձի
շփումները, սակայն, ըստ մասնագէտների, անհրաժեշտ է նաեւ պարզել, թէ ով է դարձել նրա վարակ-

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի...
(Շար. 5-րդ էջից)

մեզի առիթը տալու քեզմէ հրաժեշտ
առնելու, բայց շատ լաւ գիտենք, որ
դուն ապրեցար Հ.Մ.Ը.Մ.-ական հարուստ կեանք մը՝ հաւատարիմ մընալով միութեան նշանաբանին՝ «Բարձրացիր-Բարձրացուր»-ին եւ քու տիպարովդ օրինակ դարձար մեզի եւ
քեզի ճանչող բոլոր միութենականներուն։
Սիրելի սգակիրներ,
Ճիշտ է, որ եղբ. Գառնիկին բացակայութիւնը ծանր կը կշռէ, բայց մեր
սփոփանքը այն է, որ հակառակ
իր ֆիզիկական բացակայութեան, ան
պիտի մնայ իւրաքանչիւր Հ.Մ.Ը.Մ.ականի մտքին ու սրտին մէջ, իբրեւ
Հ.Մ.Ը.Մ.-ական տիպար եւ անզուգական ղեկավար, որ պատասխանատու
պարտականութիւններ ստանձնած տարիներու ընթացքին անասակարկ կերպով ծառայեց իր ազգին եւ միութեան։
Անկրկնելի անձնաւորութիւն մըն
էր եղբ. Գառնիկ եւ եզակի երեւոյթ

ման պատճառը: Դրա համար մասնագէտներն առաջարկում են մեծացնել վարակւածների շփումներին հետեւելու ժամանակահատւածը՝ ախտանիշերի ի յայտ գալուց առաջ 2-ից
դարձնելով 6 օր:
Հետազօտութեան հեղինակները
կառուցել են շփւող անձանց հետեւելու մի քանի մոդելներ, որոնք ցոյց
են տւել այս մօտեցման արդիւնաւէտութիւնը: Ուսումնասիրութիւնը ցոյց է
տւել, որ շփումներին երկու ուղղութեամբ հետեւելու մեթոդի օգտագործումը գրեթէ կրկնակի կրճատում է
նոր վարակների հաւանականութիւնը:
մը մեր իրականութեան մէջ, որուն
աշխատանքին իբրեւ արդիւնք այսօր
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի համահայակական կառոյցին մէջ կը գործեն գաղափարական
հաւատքով թրծւած միութենականներ,
օրինակ ունենալով ի՜ր տիպարը, որ
այսուհետեւ իբրեւ ուղեցոյց պիտի
ծառայէ յաջորդող սերունդներուն։
Յանուն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի համահայկական ընտանիքի 111 մասնաճիւղերուն եւ 28 հազար հաշւող անդամներուն, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կենտրոնական
վարչութիւնը խորապէս կը սգայ
բազմավաստակ իր նախկին ատենապետին կորուստը եւ կը խոնարհի
անոր յիշատակին առջեւ։
Երթդ բարի, սիրելի եղբ. Գառնիկ:
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ընտանիքը երբեք
պիտի չմոռնայ քեզ ու քու աւանդդ
եւ առ ի երախտագիտութիւն վաստակիդ ու նւիրումիդ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
Կենտրոնական վարչութիւնը յետ
մահու քեզի կը շնորհէ միութեան
բարձրագոյն՝ «Արժանեաց» շքանշանը, որմով շատ պիտի փափագէինք
կուրծքդ զարդարել ողջութեանդ։
Հողը թեթեւ գայ վրադ:
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«Եթէ էլի փորձի
տափակաբանութիւններ
դուրս տալ,
պատասխանը չի
ուշանայ»
Միքայէլ Մինասեանը`
Արարատ Միրզոյեանին

«168.am» - Վատիկանի Սուրբ աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայէլ Մինասեանը
«ֆէյսբուք»-եան իր էջում անդրադարձել է աւելի
վաղ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեանի
«ֆէյսբուք»-եան գրառմանը, որտեղ վերջինս
հերքում է Մինասեանի յայտարարութիւնն առ
այն, որ վերջինս Թուրքիայի յատուկ ծառայութիւնների գործակալ է: «Լրտես վիժւածքն
ընտրեց ինքնաարդարացման ամենապրիմիտիւ տարբերակը՝ հերքել փաստերը:
Փաստը հրապարակւած է, առաջարկում եմ
փորձաքննութեան տանել թուրքի շպիոնի
ձեռագիրը եւ ցուցմունք վերցնել, թէ ինչ
հանգամանքներում է դարձել Հայաստանի
ԱԱԾ գործակալ:
Եթէ էլի փորձի տափակաբանութիւններ
դուրս տալ, պատասխանը չի ուշանայ:
Յ. Գ. - Ստելը ձեր մենաշնորհն է, Հայրենիք
ծախածների ու թուրքի գործակալների վոհմակ»:

ԹԵՀՐԱՆԻ....

Ֆրանսիան....

(Շար. 1-ին էջից)

(Շար. 1-ին էջից)

«2020 թւականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած
հայ ժողովուրդը ապրում է մեր բոլոր տագնապները գերազանցող այլ ահաւոր մի
տագնապ՝ ադրբեջանական ու թուրքական
միացեալ բանակի յարձակումը Արցախի
վրայ։ Արդարեւ, Արցախի պատերազմի
առաջացրած ցնցումը իր բոլոր կողմերով ու
հետեւանքներով, աննախադէպ էր վերջին
դարի մեր ժողովրդի պատմութեան մէջ»։
ԱյնուհետեւՎեհափառՀայրապետը կարեւորութեամբ անդրադառնում է Արցախի աշխարհագրական, պատմական եւ մշակութային-եկեղացական հոգեւոր արժէքներին,
արձանագրելով, որ «Խորհրդային իշխանութեան հաստատումից յետոյ, Արցախը
բռնագրաււեց Ադրբեջանի կողմից եւ 1923-ին
Սովետական Միութեան միջամտութեամբ
կազմաւորւեց Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզը։ Արցախի ազատագրական
շարժումը սկսւեց 1988-ի Սովետական
Միութեան փլուզման սկզբից, եւ 1991-ին
հռչակւեց Արցախի Հանրապետութիւնը,
իսկ Շուշին ազատագրւեց 1992 թւականի
Մայիսի 9-ին։ Շուշիի ազատագրումը խորհըրդանիշ դարձաւ Արցախի ազգային վերածնունդի»։
Իր պատգամի վերջին բաժնով Վեհափառ
Հայրապետը կոչ է ուղղում ողջ հայութեանը
եւ յատկապէս Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
թեմերի ազգային իշխանութեանց եւ ժողովրդին, որ 2021 թւականի ընթացքում
իրենց ազգային-եկեղեցական կեանքի եւ
գործունէութեան կենտրոնական առանցքը
դարձնեն Արցախը, դասախօսութիւններով,
հրատարակութիւններով,
համագումարների կազմակերպմամբ մեր ժողովրդի եւ
յատկապէս նոր սերնդի մօտ վառ ու կենդանի պահել Արցախը իր անցեալով ու ներկայով. վերջում Վեհափառ Հայրապետը
պատգամում է. «Մենք մեր յոյսը չպէտք է
կորցնենք, մեր կամքը չպէտք է տկարացնենք։ Պատերազմի դաշտում պարտւեցինք,
սակայն մեր ազգն ու Հայրենիքը չպարտւեց

եւ երբեք չպէտք է պարտւի։ Յիշենք Վարդանանց պատերազմը, յիշենք նաեւ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը եւ մեր ժողովրդի վերապրելու կամքը։ Վերանորոգ հաւատքով ու
վճռակամութեամբ մեր ժողովուրդը պիտի
շարունակի իր պայքարը։ Ադրբեջանն ու
Թուրքիան պէտք է քաջ գիտենան, թէ
Արցախը հայ ազգի կեանքի անբաժանելի
մասն է կազմում, թէ Արցախի մեր ժողովուրդը
իրաւունք ունի իր անկախութիւնը վերահաստատելու, եւ թէ՝ Արցախը կը մնայ ողջ
հայութեան զօրակցութեան կիզակէտում»։
Վեհափառ Հայրապետը իր պատգամը
վերջացնում է ողջունելով Հայոց քաջ Բանակը, մաղթելով յաւիտենական խաղաղութիւն նահատակ զինւորների հոգիների
համար եւ մեր գերիների ու կորածներին էլ
շուտափոյթ տուն վերադարձ։ Պատարագի
ընթացքում յատուկ աղօթք մատուցւեց
Արցախի եւ Հայաստանի մեր ժողովրդի անվըտանգութեան ու բարօրութեան ի խնդիր։
Պատարագին ներկայ էին՝ Թ. Հ. Թ.
Թեմական խորհրդի ներկայացուցիչները,
«Ալիք» հաստատութեան ներկայացուցիչը
եւ հաւատացեալների նկատառելի թիւ:
Յաւարտ սուրբ եւ անմահ պատարագի
Սրբազան Հօր նախագահութեամբ տեղի
ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
նորոգ հանգուցեալ երջանկայիշատակ Տ.
Մեղրիկ եպս. Բարիքեանի հոգւոյն խաղաղութեան համար:
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

կողմերը վերադառնան գործարքին, դա բաւարար չի լինի:
Համատեղ համապարփակ գործողութիւնների ծրագիրը (ՀՀԳԾ) ընդունւել է 2015 թւականին ՄԱԿ-ի ԱԽ հինգ մշտական անդամների,
Գերմանիայի եւ Իրանի միջեւ: 2018 թւականին
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը յայտարարել է իրանական գործարքից դուրս գալու
մասին: Մէկ տարի անց Իրանը սկսել է իր
պարտաւորութիւնների աստիճանական կրճատումը:
Եւրոմիութիւնը հաստատել է իր յստակ
դիրքորոշումն ու աջակցութիւնը ՀՀԳԾ-ին,
ասւած է ԵՄ դիւանագիտութեան ղեկավար
Ժոզէպ Բորէլի յայտարարութեան մէջ:
«Մենք ողջունում ենք ԱՄՆ ընտրւած
նախագահ Բայդէնի դրական յայտարարութիւնները ՀՀԳԾ-ի վերաբերեալ եւ յոյս ունենք
համագործակցել ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ»,յայտարարել են Բրիւսէլում:
Գործարքում ԱՄՆ-ի վերադարձը բաւարար
չէ. Վաշինգտոնը պւտք է չեղարկի Իրանի դէմ
սահմանւած բոլոր պատժամիջոցները, յայտարարել
է Իրանի ԱԳՆ Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը:

«Ադրբեջանը....
(Շար. 3-րդ էջից)

ուղղութեամբ՝ կը նշանակի պայմանաւորւածութեան խախտում, ինչի համար ադրբեջանական կողմը պէտք է պատասխան
տան»,- պատմել է հայր Գեղարդը։
Ամարասի վանքի դռներն այս պահին
բաց են, բայց վանահայրը զգոյշ լինելու կոչ է
անում, ուխտաւորներին յորդորում՝ գիշերը
չգան, ուշ ժամի չգան, տարածքում երկար
չպտտւեն. թուրքին չի վստահում։ Բացի այդ,
ըստ հայր Գեղարդի, տարածքում ռումբերի
ու արկերի հեռացման խնդիր կայ:
«Ռուսները դեռ պէտք է գան, մաքրեն։
Շատ յաճախ ժողովրդին խորհուրդ ենք
տալիս եկեղեցի չգալ, տարածքում չպտտւել»,ասել է նա։
Ըստ վանահօր՝ անվտանգութեան հարցերը կարգաւորելուց յետոյ Ամարասի վանական համալիրը կունենայ մի քանի միաբաններ, որոնք կը գիշերեն վանական համալիրում։ Որոշումը կայացւել է Գարեգին Բ
կաթողիկոսի հրամանով եւ յորդորով։
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«Համակերպւելո՞ւ....
(Շար. 1-ին էջից)

ուժերը յայտարարել են՝ Նիկոլ Փաշինեանի՝
մէկ օր աւելի աթոռին մնալը վտանգաւոր է մեր
պետութեան համար, հետագայում իւրաքանչիւր օր համոզւել են։
«Այս մարդը կառչել է աթոռից ու մեր երկիրը
տանում է կործանման»,- ասաց Սաղաթէլեանը։
Շարժման համակարգողը ներկայացրեց՝
իրենք առաջարկել են ճանապարհային քարտէզ, իրավիճակից դուրս գալու համար անհըրաժեշտ է Փաշինեանը հրաժարական տայ,
ձեւաւորւի անցումային կառավարութիւն, որը
առաջիկայում պէտք է լուծի երկրի համար
կարեւոր խնդիրներ։
«Այդ կառավարութիւնը պէտք է լինի պրոֆեսիոնալների կառավարութիւն։ Այն շատ
արագ պէտք է ձեռնամուխ լինի վերականգնելու
մեր յարաբերութիւնները ռազմավարական դաշնակիցների, բարեկամների հետ, պէտք է սկսի
պետական համակարգի ստեղծումը, քանի
որ այս մարդը քանդում է պետական համակարգը»,- նշեց նա։
Սաղաթէլեանն ընդգծեց, այս կառավարութեան պաշտօնավարման դէպքում շատ կարճ
ժամանակ անց սպառնում է սոցիալ-տնտեսական աղէտ, տնտեսութիւնը փլուզւելու է։
«Այս մարդը յանուն իր աթոռի մեր երկիրը
տանելու է վերջնական կործանման։ Հիմա մեր
խնդիրն է՝ համակերպւելո՞ւ ենք այս իրավիճակին, թէ ոչ»,- նշեց նա ու ներկաներին
ներկայացրեց վարչապետի միասնական թեկնածու առաջադրւած Վազգէն Մանուկեանին։
Սաղաթէլեանը յիշեցրեց, Մանուկեանը լինելու է անցումային կառավարութեան ղեկավարը, չի առաջադրւելու յաջորդ ընտրութիւններին։

«Իրանն է....
(Շար. 1-ին էջից)

ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ արտգործնախարարը հաւաստիացրել է. «Եւրոպական
եռեակի ղեկավարները, որոնք միջուկային
համաձայնութեան շրջանակներում իրենց
պարտաւորութիւնները իրականացնելու համար կառչած են ԱՄՆ-ի գանձապետարանի
արտաքին ունեցւածքը վերահսկող հիմնարկի
թոյլտւութեանը, միջուկային համաձայնութիւնը պահպանելու համար որեւէ քայլ
չեն ձեռնարկել: Արդեօք յիշում էք Ֆրանսիայի նախագահի սկզբից տապալւած նախաձեռնութիւնը կամ դատարանի որոշմամբ
եւրոպական նախատեսւած պարտքը մուծելուց Բրիտանիայի հրաժարւելը: Սա այն
պատճառով է, որ Իրանն է կենդանի պահել
միջուկային համաձայնագիրը, ոչ թէ Եւրոպական եռեակը»:
Եւրոպայի եռեակը շաբաթ օրը մի հաղորդագրութեամբ դիմել են Իրանին ասելով. «Եթէ Իրանը լուրջ է տրամադրւած միջուկային համաձայնագիրը պահպանելու
հարցում, դադարեցնի իր աշխատանքները
եւ անյապաղ վերադառնայ համաձայնագրի

շրջանակներում իր պարտաւորութիւններին»:
Զարիֆը «twitter»-ի այլ գրառմամբ, խօսքն
ուղղելով Ֆրանսիայի արտգործնախարարին,
ասել է. «Ժան-Իւ Լը Դրիան դուք, որ արտգործնախարարի պաշտօնում ձեր աշխատանքն սկսել էք սաուդեան ոճրագործներին
զէնք վաճառելով, աւելի լաւ է խուսափէք
Իրանի մասին սին խօսքեր ասելուց: Դոկտ.
Զարիֆը ընդգծելով, որ դուք էք անկայուն
դարձնում մեր տարածաշրջանը, ասել է.
«Խուսափէք պաշտպանել այն ոճրագործներին, որոնք սղոցով կտոր-կտոր են անում
իրենց ընդդիմադիրներին եւ ձեր արտադըրած սպառազինութիւնը կիրառում են
եմէնցի երեխաների դէմ»: Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իւ Լը Դրիանը շաբաթ
երեկոյեան ֆրանսիական օրաթերթի հետ
հարցազրոյցի ընթացքում ասել է. «Բաւարար
չէ միջուկային համաձայնութեան վերականգնումը: Անհրաժեշտ է բարդ բանակցութիւններ
Իրանի տարածաշրջանային ու Բալեստիկ
հրթիռների մասին: Կարեւոր է քայլեր կիրառել, որպէսզի Իրանն ու ԱՄՆ-ը վերադառնան միջուկային համաձայնութեան:
Իրանը փորձում է հզօրացնել իր միջուկային
կարողականութիւնը»:

Հայաստանը....
(Շար. 1-ին էջից)

ազնւագոյն հարեւանին պէտք է գնահատենք
ու օգնենք, որովհետեւ տարիներ շարունակ
ապրելով որպէս հարեւաններ, իրար հետ
որեւէ լարւածութիւն կամ կոնֆլիկտ չենք
ունեցել»:
ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան դեսպանն անդրադառնալով Իրանի
եւ Հայաստանի միջեւ տարեկան միջին հաշւով 400 միլիոն դոլարի առեւտրաշրջանառութեանն, ասել է, որ ներկայումս
կայ
անհրաժեշտ հարթակ՝ երկու երկրների միջեւ
առեւտրաշրջանառութիւնը երկու-երեք անգամ աւելացնելու համար:
«Հասկանալով, որ Հայաստանի ներկայ
իրավիճակը զգայուն է, շեշտում ենք, որ Հայաստանը վստահելի երկիր է Իրանի համար,
եւ մենք պէտք է առանձնայատուկ մօտեցում
ունենանք այս երկրի հանդէպ»: Այս մասին
գրում է «Pars Today»-ը։

