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Աւարայրից
«Պատմական
յիշողութեան»
օրինաչափութիւնը...

ջանք առանք...

فرا رسیدن
چهل و دومین
سالگرد

Դ. Մ.
Հայը ազգակերտման ուղի է հարթել դեռեւս
իր սկզբնաւորման ակունքներում, երբ Հայկեան
կերպարով ընդվզել է Բէլի դէմ…
Հետագային՝ 1500 տարի առաջ, նոյն հայը
ինքնակերտման եւ ինքնիշխանութեան բացառիկ ոստիւն է կատարել՝ Վարդանանքի խիզախումով ընդդէմ Հազկերտների: Այստեղից էլ,
ահաւասիկ, հայակերտման ու ազգակերտման
հայ հանճարի բնութագիրը.- «…Աւարայրից ջանք
առանք…» բազմիմաստ խորհրդով…: Ու հաստատապէս կարելի է, ինչպէս երբեւէ, փաստել,
ու թէկուզ 1500-րդ անգամ, որ Աւարայրներն ու
Վարդանանց խոյանքները լոկ յիշարժան թւականից առաւել դա հայ էթնոսի «Պատմական
յիշողութեան» սերտած դասի ապագայակերտ
օրինաչափութիւնն է՝ նոյն պատմական եւ թէ՛
ժամանակակից ազգակործան պատւարները
փշրելու -շրջանցելու համար:
***
Որպէս գաղափարախօսական հակոտնեաներ՝ ազգայինի ու հակազգայինի միջեւ
ճակատումներն ու կռիւները ոչ միայն չեն
լիցքաթափւել առնւազն վերջին հարիւրամեակում, այլեւ նոր կերպարանքներ ու դրսեւորումներ ստանալով՝ լիցքաւորել են ազգամիջեան
տարատեսակ բախումները…
Մեր դէպքում ազգային-հակազգային հակադըրութիւնները նոր ծաւալ ու բնաւորութիւն են կրել
կրկին՝ նախորդ դարի 20-ականներից սկսեալ,
երբ Անկախ Հայաստանի ազգային համակարգը
փոխարինւեց հակազգային-ապազգային համակարգով: Խորքում նոյն հակազգային-ապազգային գաղափարախօսութիւնը մինչ համակարգային փլուզումը՝ 1990-ին, պատրաւորւել էր
ծնկի գալ ազգայինի առջեւ, որի ամենախօսուն
վկաները հանդիսացան միեւնոյն «Պատմական յիշողութեան» ջատագովների «Սարդարապատեան խենթերի» կանչերը, ասել է թէ՝
նոյն Աւարայրներից ջանք առնելու վերաիմաստաւորումը…:
Ահաւասիկ, պետական անկախութեան ձեւաւորման ու կայացման անցնող 30-ամեայ մաքառումների առանցքում դարձեալ ազգայինի դէմ
ապազգայինի կռիւը նորացւած կերպարանքով
ու դրսեւորումներով, խանգարել է ազգի բնականոն ընթացքը թէ՛ ներքին, եւ թէ՛ արտաքին
ճակատներում, պարտադրելով հային ու Հայաստանին ծանրագոյն գների վճարման…
Վայրի նէօ-լիբերալիզմն ու այսօր արդէն ոչ
միայն ապազգային, այլեւ անհայրենիք պոպուլիստ-ամբոխավարները հիմնայատակ կործանման են կոչւել ազգայինի պահպանման
գլխաւոր պատւանդան-երաշխիքի՝ պետականութեան ու հայի ինքնիշխանութեան դէմ, տեղտեղ ապիկարութեամբ, տեղ-տեղ էլ՝ ազգադաւութեամբ…:
Եւ հայութեան համար համազգային մասշտաբով գերազանցապէս օրհասական այս ժամանակաշրջանում կրկին ու կրկին վերականգնւելու յոյսի գրաւականը անկասկած լինելու
է ազգի առողջ բնազդին՝ ազգային գաղափարախօսութեան փրկարար ձայնին կառչելը: Իսկ
«Պատմական յիշողութեան» օրինաչափութեան
մերօրեայ թելադրանքը ոչ այլ ինչ է, եթէ ոչ նոյն
այդ ձայնին ունկնդիր լինելը՝ Աւարայրների ու
Վարդանանքների խորախորհուրդ ոգու կանչերով…

ԻՀՊԿ հրամանատարը
տարածաշրջանային
երկրներին զգուշացրել
է Իսրայէլի հետ
համագործակցութեան
հետեւանքների մասին
(Տես 8-րդ էջում)

پیروزی انقالب
اسالمی ایران
را به هموطنان
عزیز تبریک
می گوییم
Իշխան Սաղաթէլեան.

«Հայրենիքի փրկութեան շարժման»
առաջիկայ հանրահաւաքը տեղի կունենայ
փետրւարի 20-ին, ժամը 15:00-ին
Ազատութեան հրապարակում
«168.am» - «Հայրենիքի փրկութեան շարժման» համակարգող,
ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան
Սաղաթէլեանը «ֆէյսբուք»-եան իր
էջում գրառում է կատարել՝ նշելով
Նիկոլ Փաշինեանի՝ արտահերթ
ընտրութիւններն անցկացնելու
մտքից հրաժարւելու 3 հիմնական պատճառները:
«Առաջին՝ վարչապետի աթոռին
կառչած անձը հասկացել է, որ
ընտրութիւնների միջոցով վերարտադրւելու շանս չունի՝ դա պար-

զապէս անհնար է։
Երկրորդ՝ նոյն անձը հասկացել
է, որ այդ ճանապարհով գնալու
դէպքում լուրջ խնդիրներ է ունենալու սեփական թիմի հետ, քանի
որ խորհրդարանում բախտի բերմամբ յայտնւած «ուսապարկերի»
մեծ մասը զգացել է մանդատն
անվերադարձ կորցնելու վտանգը։
Երրորդ՝ մտածում են՝ Շարժումը մարել է, եւ մի քիչ էլ հասարակութեանը կեղծ օրակարգերով շեղելու դէպքում իրենց

(Տես 2-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

ՌԴ դեսպան Կոպիրկին.

«Գերիների վերադարձի հարցով զբաղւում
է անձամբ ՌԴ նախագահը»
«168.am» - Հայաստանի Հանրապետութիւնում Ռուսաստանի
Դաշնութեան արտակարգ եւ
լիազօր դեսպան Սերգէյ Կոպիրկինը յայտարարել է, որ Լեռնային
Ղարաբաղի պատերազմի հետեւանքով գերեվարւած հայերի
հարցով զբաղւում է անձամբ ՌԴ
նախագահ Վլադիմիր Պուտինը:
Այս մասին Կոպիրկինը խօսել է
լրագրողների հետ զրոյցում:

Դեսպանը նշել է, որ հայ գերիների վերադարձը նոյեմբերի 9-ի
եռակողմ յայտարարութեան առաջնահերթութիւնների շարքում է: «Ես
չեմ չափազանցնում, սա այն
հարցն է, որով անձամբ զբաղւում է
մեր երկրի նախագահը, արտաքին
գործերի եւ պաշտպանութեան նախարարները: Այս հարցի լուծումը,
հնարաւոր է, չլինի այնքան շուտ,
որքան սպասում ենք, բայց հա-

ՈՂՋՈՅՆ
22 ԲԱՀՄԱՆԻՆ

Իսլ. յեղափոխութեան
յաղթանակի 42-րդ
տարեդարձի
մասնաւոր
միջոցառում՝
Բահմանի 22-ին

(Տես 8-րդ էջում)

ւատացէք, առաւելագոյնն է արւում, ես վստահ եմ՝ այն հաստատ
լուծւելու է»,- ասել է ՌԴ դեսպանը:

Լիտւայի խորհրդարանն Ադրբեջանին
կոչ է անում արագացնել աճիւնների,
ռազմագերիների փոխանակումն ու
նրանց վերադարձը Հայաստան
(Տես 8-րդ էջում)
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Բակօ Սահակեան.

«ՀՀ նախկին իշխանութիւնները միակողմանի
զիջումների առաջարկ չեն արել»

«news.am» - Արցախի Հանրապետութեան նախկին նախագահ Բակօ
Սահակեանը «Tert.am»-ի հետ զրոյցում անդրադարձել է Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւնների
միջեւ յարաբերութիւններին ու Արցախի հարցին այդ համատեքստում:
Հ.-Պարո՛ն նախագահ, 2020 թւականի պատերազմից յետոյ շատ է խօսւում այն մասին, որ յատկապէս 2016
թւականի Ապրիլեան պատերազմից
յետոյ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանութիւնների միջեւ քննարկումներ են
եղել Ղարաբաղեան գործընթացի հնարաւոր սցենարների եւ դրանց լուծումների շուրջ։ Ինչի՞ շուրջ են եղել այդ
քննարկումները։
Պ.- Հայաստանի իշխանութիւն-

ների հետ տարբեր ժամանակաշըրջաններում քննարկել ենք Արցախի եւ Արցախի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերեալ ամենատարբեր հարցեր։ 2016 թւականի
Ապրիլեան մարտական գործողութիւններից յետոյ մեծ ջանքեր ենք
գործադրել արտաքին քաղաքականութեան, անվտանգութեան ուղղութիւններում՝ Արցախի շահերն առաջ
մղելու, բանակցային գործընթացում
ճիշտ դիրքաւորում ապահովելու,
ռազմական գործողութիւնների վերսկսումը
թոյլ չտալու եւ յետպատերազմեան
գործողութիւնների
վերականգնողական շրջանից յետոյ, Արցախը
զարգացման եւ անվտանգութեան
ամրապնդման նոր փուլ մտցնելու
համար։

Հ.-Պարոն նախագահ, իսկ արդեօք
բանակցային պրոցեսում եղե՞լ է որեւէ
սցենար, որը Հայաստանի նախկին իշխանութիւնը պարտադրել է Արցախի
իշխանութիւններին: Ուղիղ հարցնեմ՝
արդեօք Հայաստանի նախկին իշխանութիւնները Արցախին պարտադրե՞լ
են միակողմանի զիջումներ, մասնաւորապէս, խօսքը տարածքային զիջումների մասին է։
Պ.-Միանգամից նշեմ՝ ոչ։ Հայաստանի նախկին իշխանութիւնները միակողմանի զիջումների (տարածքային) առաջարկ չեն արել, նման
բան չի քննարկւել։

Մեր համագործակցութիւնն ու
երկխօսութիւնը Հայաստանի ղեկավարների հետ եղել է ազնիւ, շիտակ,
կառուցողական եւ ցանկացած քննարկում եղել է փոխադարձ յարգանքի ու
վստահութեան մթնոլորտում։
Ինչպէս Ապրիլեան մարտական
գործողութիւններից յետոյ, այնպէս էլ
դրանից առաջ, Հայաստանի ղեկավարութիւնը մշտապէս մեզ հետ կիսւել է բանակցային գործընթացի տարբեր հարցերի շուրջ, սակայն դրանք
ոչ թէ պարտադրման, այլ մեզ տեղեկացնելու, մեր հետ քննարկելու,
մեր տեսակէտը լսելու նպատակ են
ունեցել։

Արմէն Գրիգորեան.

«Քոչարեանի շուրթերով Ռուսաստանը
յայտարարեց, որ լինելու են ընտրութիւններ»
«168.am» - «Բաստուրմայի պէս
ամէն օր կտրում են մեր Հայրենիքից,
ու առաջին հերթին, իհարկէ, մեղաւոր
է իշխանութիւնը, իսկ երկրորդ հերթին՝ Հայաստանի բնակչութիւնը: Ես
սրանում մեղադրում եմ ՀՀ քաղաքացիներին»,- փետրւարի 8-ի ասուլիսի ժամանակ ասաց պրոդիւսեր
Արմէն Գրիգորեանը։
«9-րդ Մասիւի ժողովուրդը թքած
ունի Աբովեանի ժողովրդի վրայ, մինչեւ թուրքերը չգան, 9-րդ Մասիւ
չմտնեն: Մտնում են 9-րդ Մասիւ,

8-րդինը թքած ունի: Շուռնուխն ու
Որոտանը կտոր-կտոր կտրեցին, մէկը
ձայն չհանեց: Ռուսաստանը թքած
ունի, թէ ինչ է որոշել «Իմ քայլը»:
Երկու օր առաջ Ռոբերտ Քոչարեանի
շուրթերով Ռուսաստանը յայտարարեց, որ լինելու են ընտրութիւններ:
Ընտրութիւն լինելու է, որովհետեւ
ռուսներն այդպէս են որոշել՝ քանի
որ մենք Ռուսաստանի կցորդ ենք:
Ըստ օդում կախւած լուրերի՝ դա
լինելու է մայիսին: Ընդորում, որոշ
գործիչներ զայրացած ինձ ասում են՝
սա՞ էիք ուզում, չհասկացայ՝ մե՞նք

էինք ուզում, ո՞վ այս երկիրը ցխեց,
տրաքացրեց, զրոյացրեց: Ե՞ս, թէ՞ դուք՝
ձեր պարտւելով, դաւաճանելով: Ո՞վ
Հայաստանից սարքեց Ռուսաստանի
կցորդ»,- ասաց նա:

Ռուսաստանը, Իրանը եւ Չինաստանը
զօրավարժութիւններ կանցկացնեն Հնդկական
ովկիանոսում
«news.am» - Իրանում Ռուսաստանի դեսպան Լեւոն Ջաղարեանը
յայտարարել է Հնդկական ովկիանոսում փետրւարի կէսերին ռազմածովային զօրավարժութիւնների
անցկացման պլանների մասին:
«Հերթական բազմակողմ ռազմածովային զօրավարժութիւնները կանցկացւեն Հնդկական ովկիանոսի հիւսիսում 2021 թւականի փետրւարի
կէսերին: Դրանց ընթացքում նախատեսւում է այդ թւում նաեւ համագործակցութիւն մշակել որոնողափըրկարարական օպերացիաների

իրականացման եւ նաւագնացութեան
անվտանգութեան ապահովման միջոցառումների իրականացման ուղղութեամբ»,- «ՌԻԱ Նովոստի»-ի հետ
զրոյցում յայտնել է դեսպանը:
Ռուսաստանի, Իրանի եւ Չինաստանի ռազմածովային զօրավարժութիւնները՝ «Ծովային անվտանգութեան գօտի» անւան տակ, անցկացւել
էին 2019 թւականի դեկտեմբերի վերջին, որից յետոյ իրանցի զինւորականները համոզմունք էին յայտնել,
որ զօրավարժութիւնները շարունակական կը լինեն: Հերթական զօրա-

վարժութիւնների անցկացումը, ինչպէս աւելի վաղ «ՌԻԱ Նովոստի»-ին
յայտնել էր Իրանի պաշտպանութեան
նախարարը, կապւած է կորոնավիրուսային համավարակի հետ կապւած իրավիճակի հետ:

Երկու արաբական պետութիւն դիմել է իրանական
COVIRAN BAREKAT պատւաստանիւթ գնելու համար
«tert.am» - Երկու արաբական երկրի
դեղագործական ընկերութիւններ դիմել
են կորոնավիրուսի դէմ իրանական
«ԿովԻրան Բարեքաթ» պատւաստանիւթ գնելու համար, - յայտնում է
«Tehran Times»-ը:
«Աստծոյ կամօք կլինիկական փորձարկումների յաջող աւարտից յետոյ,
կը քննարկւի պատւաստանիւթի արտահանման հարցը, միայն եթէ այն
լիովին համապատասխանի ներքին
շուկայի կարիքներին», - իր «twitter»եան հաշւում գրել է Իրանի հոգեւոր
առաջնորդ Ալի Խամենէիի անմիջական կառավարման ներքոյ գտնւող

Execution of Imam Khomeini's Order կազմակերպութեան գլխամասային գրասենեակի տեղեկատւական կենտրոնի
ղեկավար հոջ. Նիքի-Մալեքին: Այնուամենայնիւ, Նիքի-Մալեքին երկրների
վերաբերեալ այլ տւեալներ չի հաղորդել:
Յունւարի 10-ին Իրանի պետական
հեռուստառադիոընկերութիւնը հաղորդել է, որ Շւէյցարիայի Առողջապահութեան նախարարութիւնը, կորոնավիրուսի դէմ պատւաստանիւթ գնելու
նպատակով, բանակցութիւններ է վարում քսան երկրի, ներառեալ Իրանի
հետ, եւ այդ առթիւ «յատուկ կապեր» են

հաստատւել:
«Մենք լաւ յարաբերութիւններ ունենք
Իրանի առողջապահութեան ոլորտի
հետ: Իրանում առողջապահական հաստատութիւնները լաւ կազմակերպւած
են եւ լիովին յագեցած կլինիկական
հետազօտութիւնների եւ տւեալների
հաւաքագրման մեխանիզմներով», - նշել
է Շւէյցարիայի Հասարակական առողջութեան դաշնային գրասենեակի գլխաւոր տնօրէնի տեղակալ Նորա Կրոնիգը
եւ յաւելել, որ իրանական հինգ հաստատութիւններ Առողջապահութեան
համաշխարհային կազմակերպութեան
պատւաստանիւթի թեկնածուների ցուցակում են:

ՈՂՋՈՅՆ 22 ԲԱՀՄԱՆԻՆ
Այս օրերին եւ քառասուներկրորդ
անգամ լինելով Իրանի Իսլամական
Հանրապետութեան քաղաքացիները,
մեծով ու փոքրով, իր հոգեւոր առաջնորդ այաթ. Ալի Խամենէիի առաջնորդութեամբ ոգեկոչում է իր իսկ
իրագործած Իսլամական Յեղափոխութեան տարեդարձը։ Մի հանգրւան,
որ Իրանի արդի պատմութեան մէջ
յատկանշւեց որպէս անկիւնադարձ
ու վճռորոշ տարեթիւ, որ յեղաշրջեց
ոչ միայն Իրանի պատմութիւնը այլ
իր խոր ազդեցութիւնը թողեց տարածաշրջանի եւ որոշ չափով համայն
աշխարհի ժողովուրդների կեանքի
ընթացքի վրայ։
Արդարեւ 42 տարիներ առաջ հանգուցեալ իմամ Խոմէյնիի առաջնորդութեամբ սկսւած Իսլամական Յեղափոխութիւնը իրօք նոր ու լուսաւոր
էջ բացեց Իրանի պատմութեան մէջ։
Հանգուցեալ իմամը ինք իր ժողովըրդանւէր ու ժողովրդամէտ կեանքով օրինակը հանդիսացաւ իր ժողովրդի. Օրինակ՝ խոնարհութեան եւ
համեստութեան, օրինակ՝ ժողովըրդանւէր ծառայութեան եւ վերջապէս
օրինակ՝ իրական բարեպաշտ ու
աստւածասէր կեանքի։
Իրանի Իսլամական Յեղափոխութիւնը սկիզբ դրաւ իսլամական կրօնի
բոյրով օծուն նոր հանրապետութեան,
որ շուտով իր ժողովրդամէտ նկարագրով երկիրը պիտի առաջնորդէր
դէպի աւելի զարգացում եւ հզօրացում,
մի բան, որ կայսերապաշտ ուժերի
համար հաճելի չէր եւ դրա համար
փորձեցին ամէն գնով կասեցնել յառաջխաղացը Յեղափոխութեան, ծայր
տալով Սադդամեան բռնատիրական
ուժերի յարձակումին Իրանի խաղաղ
բնակչութեան վրայ։
Նոր Յեղափոխութեան ներշնչանքով ու հայրենասիրական անմար
ոգիով գօտեպինդ Իրանի ժողովուրդը
իր բոլոր խաւերով իսլամ, քրիստոնեայ, զրադաշտ, հրեայ բռունցքւած դէմ
կեցաւ կայսերապաշտական մոլուցքով արբեցած Սադդամ Հուսէյնի բանակների դէմ։ Ութ երկար տարի
Իրանի դէմ շղթայազերծւած պատերազմը երկու դրացի ժողովուրդների
կեանքում խոր վէրքեր բացաւ։ Ի
վերջոյ Իրանեան բանակի ու ժողովըրդի պողպատեայ կամքի առաջ
Սադդամեան ուժերը տեղի տւին
վերջ դնելով քանդիչ ու աւերիչ պատերազմին, որ պատճառ էր եղել
հարիւր հազարաւոր անմեղների նահատակութեան եւ տասնեակ հազարաւորների գերութեան մէջ յայտնւելուն։ Այո հայրենիքի եւ կրօնի համար
մեռնող, նահատակւող զինւորը, զինւորները անմահանում ու երկնքի
արքայութեան բնակիչ են դառնում։
Ութամեայ պատերազմը եղաւ
վկան իրանցի ժողովրդի միասնական ու համատեղ պայքարի ոգու
դրսեւորման, ինչպէս նաեւ հանգուցեալ իմամ Խոմէյնիի սկսած Յեղափոխութեան հանդէպ ունեցած անվերապահ ու ամբողջական նւիրւածութեան։
Հայ համայնքը իբրեւ անբաժանելի մէկ մասնիկը իրանեան ընկեԻրանի սննդամթերքի եւ առողջապահութեան վարչութեան մամուլի խօսնակ Քիանուշ Ջահանփուրը յունւարի
10-ին ասել է, որ համավարակի տարածման սկզբից ի վեր 16 իրանական ընկերութիւններ աշխատում
են կորոնավիրուսի դէմ պատւաստանիւթերի արտադրութեան ուղղութեամբ, եւ մինչ այժմ պատւաստանիւթ
արտադրելու համար դիմել է 12 ընկերութիւն, որոնցից 8-ն արդէն գործում են: Ընկերութիւններից մէկն անցել է
փորձարկման փուլին, եւ եւս երկու ընկերութիւն շուտով կը սկսեն փորձարկումները:
Իրանի հոգեւոր առաջնորդ Ալի
Խամենէիի անմիջական կառավարման
ներքոյ գտնվող Execution of Imam
Khomeini's Order կազմակերպութեան
կողմից պատրաստւած իրանական

րութեան եւ իրանցի ժողովրդի եւ
որ հազարաւոր տարիների իր կեանքով եւ իրանեան հայրենիքի իր
կապւածութեան օրինակ էր հանդիսացել, Իրանի Իսլամական Յեղափոխութեան առաջին իսկ օրերից սկսեալ
մնաց հաւատարիմ Իսլամական Յեղափոխութեան եւ իրանեան հայրենիքին։
Պատմութիւնը վկայում եւ հաստատում է, որ հայ ժողովուրդը իր
ողջ պատմութեան ընթացքում Իրանի
ողջ տարածքում միշտ ապրել ու
գործել է հաւատարմութեամբ ու նւիրւածութեամբ։ Իրանը հայու համար
իր պատմական Հայրենիքից՝ Հայաստանից յետոյ եղել այն երկիրը, որի
երկնակամարի ներքոյ նա շնչել ու
գործել է, իր քրտինքն ու արիւնը
խառնւել է հողին, իր հոգու ու մտքի
ստեղծագործութիւններով իր ներդըրումն է բերել երկրի զարգացման, բարգաւաճման ու առաջադիմութեան։
Իրանի Իսլամական Յեղափոխութեան տարեդարձի առիթով՝ յանուն
մեր իրանահայ եւ յատկապէս թեհրանահայ ժողովրդի ջերմօրէն շնորհաւորում ենք երկրի առաջնորդ եւ
Իսլամական Յեղափոխութեան հոգեւոր ռահվիրայ այաթ. Ալի Խամենէի
եւ երկրի ողջ ղեկավարութեանը եւ
յատկապէս քաջարի բանակին, ուժային բոլոր կառոյցներին ու ժողովըրդին, բոլորին մաղթելով առողջութիւն, արեւշատ ու բազմաբեղուն
կեանք ի սպաս իրանեան հայրենիքի առաւել զարգացման ու բարգաւաճման եւ Իրանի ազնիւ ժողովըրդին էլ խաղաղ ու ստեղծագործ
կեանք։
Այստեղ ուզում ենք յատուկ կերպով նշել, որ Կիլիկեան Աթոռի գահակալ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա
կաթողիկոսը իր յատուկ ողջոյնները շնորհում է Իրանի Իսլամական Յեղափոխութեան ղեկավարութեան եւ ժողովրդին ու իր բարեմաղթութիւններով առաւել բարգաւաճ կեանք է մաղթում Իրանի
ժողովրդին։
Խաղաղութի՜ւն հանգուցեալ իմամ
Խոմէյնիի հոգուն.
Խաղաղութի՜ւն Իսլամական Յեղափոխութեան իրագործման ճանապարհին ընկած նահատակների հոգիներին.
Երանանւէտ խաղաղութիւն ԻրանԻրաք պարտադրեալ պատերազմի
նահատակների հոգիներին.
Փա՜ռք ու պատիւ իրանցի ժողովրդին, որ հաւատարմօրէն, քայլում է հանգուցեալ իմամ Խոմէյնիի
Յեղափոխութեան ճանապարհով եւ
հազար փառք ու պատիւ իրանեան
քաջարի բանակին եւ բոլոր ուժային
կառոյցներին, որոնք գիշեր-ցերեկ
արթուն կերպով պահում ու պահպանում են մեր երկրի սահմանները։
Օրհնութիւն, փառք ու պատիւ Յեղափոխական Իրանին եւ իր ազնիւ ու
հաւատարիմ ժողովրդին։
ՍԵՊՈՒՀ ԱՐՔ. ՍԱՐԳՍԵԱՆ
Առաջնորդ Թեհրանի հայոց թեմի
Փետրւ. 2021 թ.

առաջին «ԿովԻրան Բարեքաթ» պատւաստանիւթը ցուցադրւել եւ ներարկւել է երեք կամաւորների` 2020 թւականի դեկտեմբերի 29-ին կայացած
արարողութեան ժամանակ: Կազմակերպութեան ղեկավար Մոհամմադ Մոխբերը յունւարի 19-ին ասել է, որ
յաջորդ ամսւայ ընթացքում ամսական կարտադրւի 2-4 միլիոն պատւաստանիւթ, որը շուտով կը հասնի
մինչեւ 4-24 միլիոն չափաբաժնի:
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Թէ ինչպէս Վազգէն Մանուկեանն ու ընկերները
փրկեցին Նախիջեւանից խաչքարեր
«panorama.am» - «Հայրենիքի փրկութեան շարժում»-ը տեսանիւթ է հրապարակել ազգային պետական գործիչ,
շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգէն Մանուկեանի քաղաքական գործունէութեան վերաբերեալ։
Խորհրդային Միութեան տարիներին
Վազգէն Առաջին կաթողիկոսը մի խումբ
երիտասարդների, որոնք ակտիւ էին
ազգային հարցերի շուրջ եւ որոնց հետ
նա բաւականին մտերմացել էր, առա-

ջարկում է «փրկել» Նախիջեւանում
գտնւող մի քանի հայկական խաչքար:
Վեհափառ Հայրապետը մտահոգութիւն
ունէր, որ յատկապէս Ադրբեջանում
դրանց գոյութիւնը վտանգւած է:

Ա

Այդ ակտիւ երիտասարդներից էր
Վազգէն Մանուկեանը, որի գլխաւորութեամբ մի քանի երիտասարդների յաջողւում է 1971 թւականին Նախիջեւանից արժէքաւոր խաչքարեր գաղտնի
տեղափոխել Հայաստան:

Արթուր Խաչատրեան.

«Աբսուրդը հասել է նրան, որ այս իշխանութիւնը
տնտեսական զարգացումը կապում է Ադրբեջանի
հետ առեւտրային յարաբերութիւնների
զարգացմամբ»
Ինչից այս Կառավարութիւնը ենթադրեց, որ մինչեւ այս տարւայ վերջ
ինքը շարունակելու է գոյատեւել եւ
շարունակելու է իր ազգակործան ուղին:
Այս մասին «Tert.am»-ի հետ զրոյցում
ասաց գիւղատնտեսութեան նախկին
նախարար, ՀՅԴ ԳՄ անդամ Արթուր
Խաչատրեանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, որ օրերս ֆինանսների
նախարարն ասել է, որ մինչեւ տարեվերջ կառավարութեան պարտքը կը
մօտենայ 8.5 մլրդ.-ի, իսկ պետական
պարտքը, որն այս դէպքում մօտաւորապէս 400-500 մլն.-ի միջակայքում
է, Կենտրոնական բանկի պարտքը կը
մօտեցնի 8.9 մլրդ. դոլարի:
Նրա ասութեամբ՝ այս Կառավարութիւնը, Նիկոլ Փաշինեանի ղեկավարութեամբ կորցրեց այդքան տարածքներ, տւեց հազարաւոր զոհեր: «Ակնյայտ
է, որ զոհերի թիւն աւելի քան 5000 է,
այլապէս իրենք գաղտնի չէին պահի այդ
թիւը, չէին համարի պետական գաղտնիք, ինչը դարձեալ աբսուրդի թատրոնից է: Ես յոյս ունեմ, որ այս
Կառավարութիւնը շատ աւելի շուտ
դուրս կը նետւի, իսկ պատասխանատուները կը յայտնւեն ճաղերի յետեւում: Նրանք, ովքեր պատասխանատու են ձախողումների համար, պէտք
է պատասխան տան»,- ասաց նախկին
նախարարը:
Նրա ասութեամբ՝ ակնյայտ է, որ ՀՀ
իշխանութիւնները ձախողել են տնտեսական քաղաքականութիւնը, կանգնած են տնտեսական եւ պարզ՝ աշխատավարձ տալու խնդրի առջեւ եւ
դրա համար ստիպւած են պարտք
վերցնել:
«Յիշեցնեմ, որ յունւարի 27-ի
պարտքի մասին չէին էլ ուզում խօսել,
իհարկէ դա գաղտնի պահել չէր լինում,
բայց չէին շեփորահարում, ինչպէս դա
արեցին 2019 թւականի սեպտեմբերին:
Պարտքը, որն իրենք ներգրաւել են աւելի
բարձր տոկոսադրոյքով է, քան նա-

խորդ ինստրումենտները, եւ եթէ
համեմատենք այս եւրոբոնդերի թողարկումը պարտքային այլ գործիքների, օրինակ՝ միջազգային այլ կազմակերպութիւնների պարտքերի հետ,
ապա կը տեսնենք, որ չափազանց թանկ
են: Այսինքը՝ մի քիչ աւելի թանկ են, քան
2019 թւականին, բայց աւելի թանկ են,
քան այն միջազգային վարկերը, որոնք
ՀՀ նախորդ կառավարութիւնները ներգըրաււում էին»,-ասաց Արթուր Խաչատրեանը:
Նրա ասութեամբ՝ այն պարտքերը,
որը ներգրաւում էր նախորդ իշխանութիւնը, դրանք նպատակային պարտքեր էին, որոնք գնում էին հիմնական
միջոցների ստեղծմանը, իսկ այս
պարտքը, որ ներգրաւում է, ընթացիկ
ծախսերին է ուղղւած:
Նրա ասութեամբ՝ նախկին կառավարութիւնները, ներառեալ նրանք, որին
մաս է կազմել ֆինանսների նախարար
Ատոմ Ջանջուղազեանը՝ նախարարի
կամ գլխաւոր գանձապետի կարգավիճակով, շեմ էին սահմանում 60
տոկոսը, իսկ այժմ այդ շեմը բարձրացրել են մինչեւ ՀՆԱ-ի 70 տոկոսը:
«Շատ հետաքրքիր է, թէ ինչը դրդեց
պարոն Ջանջուղազեանին 10 տոկոսով
արտաքին պարտքի շեմը բարձրացնել
եւ դա ներկայացնել որպէս նորմալ
երեւոյթ: Բիւջէի օրէնքով խօսում են
500 միլիոն դոլար բարձրացնելու
մասին, բայց 750 մլն. դոլար արդէն
բարձրացրել են, մեր արտաքին պարտքը
հասցնելով մօտ 8 մլրդ. դոլարի, իսկ
մինչեւ տարեվերջ ուզում են հասցնել
9 մլրդ. դոլարի: Այսինքը՝ վարկը վերցնում են, որպէսզի կարողանան պահել
իրենց Կառավարութիւնը, կարողանայ
թոշակ եւ աշխատավարձ տալ»,- ասաց
Արթուր Խաչատրեանը:
Դիտարկմանը, թէ ինչպէս պիտի
սպասարկեն կուտակւող արտաքին
պարտքը, նախկին պաշտօնեան դիտել

տւեց, թէ այդ ի՞նչ ստեղծեցին գրեթէ
3 տարւայ ընթացքում, որ մի բան էլ
վերադարձնեն:
«Փաշինեանը գնաց եւ կտրեց Մերձաւանի գործարանի ժապաւէնը, որը
պէտք է արտադրէր կենցաղային տեխնիկա, չկայ այդ գործարանը, Փաշինեանը գնաց եւ կտրեց Վանաձորում
գործարանի ժապաւէնը, որտեղ պէտք է
գազաբալոնային սարքաւորումներ արտադրէր, չկայ այդ գործարանը: Ի՞նչ են
ստեղծել, որ կարողանան այդ պարտքը
վերադարձնեն, որեւէ բան չեն արել,
ունենք կատարեալ ձախողւած տնտեսական քաղաքականութիւն: Աբսուրդը
հասել է այն աստիճանի, որ տնտեսական զարգացումը կապում են Ադրբեջանի հետ առեւտրային յարաբերութիւնների զարգացմամբ»,- ասաց Արթուր Խաչատրեանը:
Նշենք, որ 2018 թւականի դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարի մամուլի ծառայութիւնից յայտնել էին, որ Նիկոլ Փաշինեանն
այցելել էր Արմաւիրի մարզի Մերձաւան համայնք, եւ ներկայ գտնւել
«Այ Էմ Ջի գրուփ» ՓԲԸ-ի՝ կենցաղային
տեխնիկայի արտադրութեան գործարանի բացմանը, բայց այդպիսի գործարան առ այսօր չի գործում։
Արթուր Խաչատրեանի ասութեամբ՝
այս իշխանութիւնը փորձեց 2019 թւականը ցոյց տալ տնտեսական աճի
տարի, բայց աճը վերագրեցին առեւտըրին եւ ծառայութիւններին:

Տարիներով կադրեր ենք պատրաստել, որ մէկ
օրում գան, ասեն՝ սրանք Վիրաբեանի
կադրերն են եւ պէտք է հեռանա՞ն
Ազգային արխիւի նախկին տնօրէնը՝ փորձառու
աշխատողներին հեռացնելու մասին

«168.am» - 2020 թ. սեպտեմբերին Արդարադատութեան նախարարի մամուլի
խօսնակ Լուսինէ Մարտիրոսեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում յայտնեց, որ «Հայաստանի Ազգային արխիւ» ՊՈԱԿ-ի (Պետական ոչ-առեւտրային կազմակերպութիւն) տնօրէն Ամատունի Վիրաբեանը
ՀՀ արդարադատութեան նախարարի
հրամանով ազատւել է աշխատանքից,
լիազօրութիւնները դադարեցւել են, եւ
լուծւել է նրա հետ 2015 թւականի նոյեմբերի 27-ին կնքւած աշխատանքային
պայմանագիրը: Նախարարի հրամանը
վիճարկւեց դատական կարգով, եւ դատարանն անվաւէր ճանաչեց այն, ինչը
ենթադրում էր, որ պարոն Վիրաբեանը
կը վերականգնւի Հայաստանի Ազգային
արխիւի տնօրէնի պաշտօնում, սակայն
2021թ. յունւարի 21-ին յայտնի դարձաւ, որ
Արդարադատութեան նախարարութիւնը
վերաքննիչ բողոք է ներկայացնելու Երեւան
քաղաքի առաջին ատեանի ընդհանուր
իրաւասութեան դատարանի կայացրած

վճռի դէմ, որով բաւարարւել է «Հայաստանի Ազգային արխիւ» ՊՈԱԿ-ի
նախկին տնօրէն Ամատունի Վիրաբեանի
ներկայացրած հայցը:
«168.am»-ի հետ զրոյցում խօսելով
կայացւած վճռի մասին՝ Ամատունի Վիրաբեանն ասաց.
«Աւելի շուտ բարոյական խնդիր էի
համարում, ես հաստատ գիտէի, որ կը
բողոքարկեն, եւ ամիսներ կանցնի»:
Նա նշեց՝ այս դատական գործընթացների պատճառով Արխիւը բաւականին տուժել է:
«Ցաւօք, այսօր արխիւի փորձառու աշխատողներին տուն են ուղարկում՝ պատճառ բռնելով թոշակային տարիքը, մինչդեռ նրանք երկար տարիներ աշխատել
են արխիւում եւ տիրապետում են ողջ
ինֆորմացիային:
Աշխատողների մի մասին ուղարկել
են, մի մասին էլ ծանուցում է եկել, որտեղ վերջնաժամկէտը նշւած է մինչեւ
մարտի 15-ը: Նոր տնօրէնը նախկին

Թափանցումը որպէս
տիրապետութեան ուղիղ
ճանապարհ

Սփիւռքի նախարարութիւնից է, բերել է
իր ընկերներին, որոնք, բնականաբար,
արխիւից պատկերացում չունեն»,- ասաց
Ամատունի Վիրաբեանը:
Հարցին՝ երբ վերադառնայ աշխատանքի,
այդ մարդկանց հետ կընդունի՞, Ազգային
արխիւի նախկին տնօրէնը պատասխանեց.
«Իհարկէ: Տարիներով պատրաստել
ենք կադրեր, որ մէկ օրում գան, ասեն՝
սրանք Վիրաբեանի կադրերն են եւ
պէտք է հեռանա՞ն: Այդպէս չի լինում:
Մասնագէտներ պատրաստելու համար
տարիներ են պէտք: Պէտք է պրակտիկա
անցնեն, սկսեն ամենացածր օղակից, ոչ թէ
միանգամից խորհրդական, բաժնի վարիչ
նշանակւեն: Պէտք է ունենայ հումանիտար
կրթութիւն, բանասէր, պատմաբան…»:

ՆԱԽԱԲԱՆ
1920-ին, բրիտանական գաղտնի
սպասարկութեան «աստղ»-երէն Սիդնի
Ռալի (բուն անունով Սիդնի Բլումընթալ), դէպի նորաստեղծ Խորհրդային
Ռուսաստան իր առաքելութենէն կը
վերադառնայ տուն, Լոնդոն։ Կապշի, երբ
կը տեսնէ, թէ բնակարանը տակնուվրայ
վիճակի մէջ է։ Խորհրդային նորաստեղծ
Չեկայի գործակալները հասեր-մտեր
էին Լոնդոնի իր բնակարանը եւ ամէն
անկիւն խառնշտկած էին, յուսալով
փաստաթուղթեր գտնել։ Հազիւ 2 տարւան կեանք ունեցող Չեկան արդէն
իսկ յայտնաբերած էր զինք, գտած էր
Լոնդոնի իր տունը, ապա գաղտնաբար
մտած եւ խուզարկած էր…
Սիդնի Ռալի նոր խորհրդայնացած
Ռուսաստան ուղարկւած էր, որպէսզի
հակաբոլշեւիկ ըմբոստութիւններ առաջացնէ՝ ի հարկին նոր վարչակարգը
տապալելու նպատակով։ Իր այս գործունէութեան ծիրէն ներս, ան Փարիզի
մէջ, համադրումի նպատակով, հանդիպում մը կունենայ ռուս «էմիկրէ»-ներու
հիմնած «Թրասթ» կազմակերպութեան
հետ, որուն հիմնական գործն էր գումարներ հանգանակել եւ ուղարկել
Ռուսաստան հակաբոլշեւիկ տարրերուն, ֆինանսաւորելու համար անոնց
գործունէութիւնը։ Սակայն Սիդնի Ռալի,
հետախոյզի իր բնազդով եւ սրատեսութեամբ, շուտով կը յայտնաբերէ, թէ
«Թրասթ»-ը թափանցւած է Չեկային
կողմէ ու անոր հանգանակած գումարները ի վերջոյ կը հասնէին… Մոսկւա՝
Ֆելիքս Ձերժինսկիին, որ այս ձեւով
մասամբ կը լուծէր իր ղեկավարութեան
յանձնւած Չեկային ֆինանսաւորումը։
Վերջ նախաբանի։
ՄԵԾԵՐԸ ՈՒ ԱՆՈՆՑ ԳՈՐԾԸ
«ԽԱՆԳԱՐՈՂ» ՓՈՔՐԵՐԸ
Այդ թւականներուն, աւելի ճշգրիտ՝
1923-ին, Լօզանի դաշնագրով, ԵւրոպաՓոքր Ասիա-Մ. Արեւելք տարածաշըրջանները թեւակոխեցին «կայունութեան» եւ «խաղաղութեան» փուլ մը,
երբ ի վերջոյ ստեղծւեցաւ ուժերու նոր
հաւասարակշռութիւն մը։ Մեծերն ու
իրենց տեղական դաշնակիցները իրարու
միջեւ բաժնեցին այս աշխարհը։ Թուրքիան ստացաւ իր ուզածը, խորհրդային
ուժերը Մոսկւայի եւ Կարսի դաշնագրերով արդէն իսկ կայունութիւն
ստեղծած էին Թուրքիոյ հետ 1921-ին.
Մ. Արեւելքը բաժնւած էր Ֆրանսիայի
ու Մեծն Բրիտանիայի միջեւ։
Այս փուլը սակայն հայութեան ու
Հայաստանի համար նպաստաւոր չէր,
որովհետեւ կը նւիրականացնէր մեր
հողերու կորուստը առաջին հերթին ի
շահ Թուրքիոյ եւ Ադրբեջանի։
Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը, որ Փետրւարեան ապստամբութեան պարտութենէն
վերջ դարձաւ վտարանդի, լծւեցաւ
նորակազմ Սփիւռքի կազմակերպումին,
մի՛շտ փայփայելով մեր իրաւունքներուն վերատիրացման նպատակը։ Այս
կէտը սոսկ ծրագրային չէր, այլ՝ ունեցաւ իր ռազմավարական-գործնական
արտայայտութիւնը, երբ 1927-ին, Լիբանանի մէջ կնքւեցաւ համաձայնագիր
քրդական անկախական «Հոյբուն» կազմակերպութեան եւ Հ. Յ. Դաշնակցութեան միջեւ (Այս մասին տեսնել
Արամ Սաիեանի «Արարատի 1926-30
ապստամբութիւնը Հ. Յ. Դաշնակցութիւն-Հոյբուն համագործակցութեան եւ
տարածաշրջանային զարգացումների
համատեքստում», լոյս տեսած «Վէմ»-ի
2014 նոյեմբերի համարին, ինչպէս
նաեւ «Հորիզոն»-ի 2015-ի յատուկ յաւելւածին մէջ)։
Այս համաձայնագիրը կը ձգտէր
Սեւրի դաշնագրի տրամադրութեան
համաձայն ստեղծելու անկախ Քուրդիստան մը, ձգտելով միաժամանակ
խափանելու պանթուրքական ծրագըրերը եւ տկարացնելու Թուրքիան՝
հայկական հողերը վերստին ազատագրելու հեռանկարով։
Գետնի վրայ, հայ-քրդական այս
զինակցութիւնը գործնապէս եւ քաղաքականօրէն կը զօրակցէր քրդական
Արարատեան ապստամբութեան, որ

այդ օրերուն սկսած էր Խ. Հայաստանի
արեւմտեան եւ հարաւ-արեւմտեան
սահմաններէն անդին։
Հայ քաղաքական միտքի փայլուն
ներկայացուցիչներ այդ օրերուն լծւած
էին քրդական ապստամբութեան օժանդակութեան գործին՝ ինչպէս Ռուբէն
(Տէր-Մինասեան), Կոմս (Վահան Փափազեան) եւ Կարօ Սասունի։ Պարսկաստանի վրայով կուղարկւէր մարդուժ,
զէնք-զինամերք, գումար՝ միաժամանակ Պարսկաստանի իշխանութիւններուն հետ վարելով նուրբ բանակցութիւններ։ Գործնական քայլեր առնւեցան Հ. Յ. Դաշնակցութեան Հայաստանի կազմակերպութեան միջոցով
մարդուժ տրամադրելու այս ապստամբութեան, ապահովելու համար ապստամբութեան հիւսիսային ճակատը։
Խորհրդային
իշխանութիւնները
բնականաբար հաշտ աչքով չէին դիտեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան այս ճիգերը
եւ քայլերը, որոնք տեղի կունենային
խորհրդային-թուրքական սահմաններուն վրայ։
Խորհրդային իշխանութիւնները Դաշնակցութեան գործունէութեամբ «մտահոգւելու» այլ պատճառ մը եւս ունէին,
այդ ալ Սփիւռքի կազմակերպումի
գործն էր, ինչ որ գործնապէս կը խափանէր սփիւռքահայութեան մէջ խորհըրդային ազդեցութիւնը տարածելու,
ընդարձակելու իրենց ճիգերը։
Սփիւռքի մէջ, Դաշնակցութիւնը
սկսած էր զարկ տալու հայկական
հաւաքական, կազմակերպ կեանքին,
միութիւններու, դպրոցական ցանցի,
իր իսկ կազմակերպական ցանցի
ուժեղացումին ճամբով։
Հետեւաբար, «պատահականութեան» արդիւնք չէր, որ «յանկարծ»
Ֆրանսիայի մէջ (ուր կը գտնւէր ՀՅԴ
Բիւրօն) եւ Դաշնակցութեան շրջանակէն ներս սկսաւ «դժգոհութեան» եւ
«ըմբոստացումի» շարժում մը, ընդդէմ
կուսակցութեան բարձրագոյն ղեկավար
մարմինին՝ Բիւրոյին. այս մէկը ծանօթ
է Մարտկոցական շարժում անունով,
«Մարտկոց» թերթին հետեւութեամբ։
Ինչպէս նման շարժումներ, այս մէկը
եւս ունէր իր առաջին, երկրորդ եւ
երրորդ օղակները։ Ինչպէս նման շարժումներ, այս եւս շղարշւած էր գաղափարական-վարքագծային ծածկոյթով, սակայն հիմնական թիրախը կուսակցութեան ղեկավար մարմինն ու
անոր մաս կազմող անձերն էին։ Այսինքն,
այն ղեկավար մարմինը, որ առաջնորդւելով կուակցութեան Ընդհանուր
ժողովի որոշումներէն, կը փորձէր
«խախտել» հայկական տարածաշրջանէն ներս հայ ժողուրդին շահերուն ի
վնաս ստեղծւած ուժերու հաւասարակշռութիւնը՝ քրդական շարժումին
զօրակցելու ճամբով, ինչպէս նաեւ
«խանգարել» Սփիւռքէն ներս ՀՕԿ-ի
(Հայաստանի օգնութեան կոմիտէ) ճամբով ազդեցութեան գօտի ստեղծելու եւ
ընդարձակելու խորհրդային իշխանութիւններու ճիգերը։
Հետեւաբար, պէտք էր խանգարել…
«խանգարողներուն» գործը։
Նման պարագաներու, պետութիւնները ունին եւ գործի կը դնեն իրենց
ունեցած բոլոր լծակները, ինչպէս՝ գումարներ, յատուկ սպասարկութիւններ,
համակիրներու ցանցեր ու թափանցումի այլ միջոցներ, շատ յաճախ այս
բոլորին միաժամանակ գործածութեամբ ու համադրւած գործելաեղանակով։
(Շար. 1)
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Իրանի Իսլամական յեղափոխութեան
յաղթանակի 42-րդ տարեդարձի առթիւ
նահատակների հոգիների խաղաղութեան
համար հոգեհանգստեան արարողութիւն՝
Նոր Ջուղայում
Իրանի Իսլամական յեղափոխութեան յաղթանակի 42-րդ տարեդարձի առթիւ՝ հինգշաբթի, փետրւարի
4-ի առաւօտեան, Նոր Ջուղայի հայոց
ազգային գերեզմանատանը՝ ԻրանԻրաք պարտադրեալ պատերազմի
հայ նահատակների յիշատակին
կանգնեցւած յուշաքարի մօտ, նախագահութեամբ Սպահանի հայոց
թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սիփան եպս.
Քէչէճեանի եւ մասնակցութեամբ եկեղեցական դասի ու Ս. Ամենափրկիչ
վանքի «Կոմիտաս» երգչախմբի, հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի
ունեցաւ նահատակների, ի մասնաւորի՝ պարտադրեալ պատերազմի
ընթացքում ընկած հայ զինւորների
հոգիների խաղաղութեան համար:
Սկզբում արտայայտւեց Թեմական
խորհրդի Հայ նահատակների եւ անձնուրացների հարցերի պատասխանատու Զարեհ Ղարախանեանը, ով անդրադառնալով Իսլամական յեղափոխութեան կերտման գործում ժողովըրդի ջանքերին ու զոհողութիւններին, յատկապէս շեշտեց, թէ մերօրեայ տագնապալից աշխարհում,
երբ զանազան սադրանքների է դիմակայում Իրանը, ժողովուրդը պարտականութիւն ունի մի կողմ թողնելով դաւանանքի հետ կապւած
եւ ճաշակային տարբերութիւնները,
առաւել քան երբեւէ համախմբւած
շարքերով լծւի երկրի վերելքի գործին:
Նա ընդգծեց նաեւ, որ ինչպէս

միշտ իրանահայութիւնը պատրաստ
է երկրի առաջադիմութեան համար
իր կառուցողական մասնակցութիւնը ցուցաբերել զանազան ոլորտներում, իսկ հարկ եղած ժամանակ
բոլոր հնարաւորութիւններով պայքարել Իրանի անկախութեան պահպանման ճանապարհին:
Վերջում ներկաները խունկ ծխեցին եւ ծաղիկներ տեղադրեցին ԻրանԻրանք պարտադրեալ պատերազմի
ընթացքում նահատակւած թեմիս
վեց զաւակներ՝ Վրէժ Բաղումեանի,
Մկրտիչ Թումասեանի, Հրաչ Յակոբեանի, Ռայմոնդ Բաղրամեանի (Խաթուն-Նեժադ), Վարդան Աբրահամեանի եւ Հենրիկ Տէր-Յովհաննի-

սեանի յուշաքարերի առջեւ:
Արարողութեանը ներկայ էին՝
Սպահան նահանգի Իսլամական
քարոզչութեան համակարգող խորհըրդի տնօրէն՝ պրն. Ահմադին, Իսլամական մշակոյթի եւ առաջնորդութեան Սպահանի գերատեսչութեան,
Քաղաքապետարանի, Նահատակների հիմնարկի եւ կրօնական փոքրամասնութիւնների ներկայացուցիչները,
իսկ հայ համայնքից՝ Սպահանի հայոց թեմի ազգային մարմինների եւ
Հայ Դատի յանձնախմբի ներկայացուցիչները, հայ նահատակների հարազատներն ու ժողովուրդ:
Թղթակից (Նոր Ջուղա)

Ընդհանրախօսութիւն
Հետաքրքրութեամբ ենք սկսում կարդալ «Ալիք»-ում տպւած ազգային-հասարակական, ենթակառոյցների, մարզա-մշակութային միութիւնների ժողովների եւ հանդիպումների լրատւութիւնը:
Առաջին տողերը ամբողջական
են՝ թւականը, վայրը, մասնակիցները
եւ թեմաները:
Այնուհետեւ շարունակում ենք
կարդալ եւ սպասում ենք հասնել ժողով-հանդիպումների արդիւնքներին
եւ որոշումներին:
Ցաւօք, եւ համարեա՛ քիչ բացառութեամբ, բոլոր լրատւութիւնների
վերջին եւ կարեւոր բաժինը մնում է
լոկ «Ընդհանրախօսութիւնը»…
Եւ այսպէս՝ կարդում ենք.-Բուռն քննարկումներից յետոյ
ժողովը կարեւոր որոշումներ կայացրեց…
-Հանդիպմանը քննարկւեց դժւարութիւնների յաղթահարման մասին

եւ որոշւեց կարեւոր քայլեր ձեռնարկել:
-Ժողովի ընթացքում ներկաները
կարեւորեցին մի շարք մտահոգիչ երեւոյթներ եւ հանդէս եկան համապատասխան լուծման առաջարկներով…
Եւ այսպէս՝ ո՛չ հասկանալի է ինչի՞
մասին է բուռն քննարկում եղել, եւ ո՛չ
էլ՝ որոնք են կարեւոր որոշումներն ու
ձեռնարկւելիք քայլերն, լուծման առաջարկները…
Հարկաւոր է վերացնել այս թերութիւնը եւ ամբողջական դարձնենք
հասարակութեանը տրւելիք տեղեկութիւնները:
Սա ո՛չ միայն ընթերցողի իրաւունքն է, այլ բոլոր պատասխանատուների առաքելութիւնը, որպէսզի
իրենց զեկոյցներով կիսւեն եւ անմիջական կապի մէջ լինեն մեր հայրենակիցների հետ:
Ժ. ՄԵՀՐԱԲԵԱՆ

***
- Խմբագրութիւնս ընթերցողին շնորհակալութիւն յայտնելով հարկ է
համարում ընդգծել հետեւեալը.- Տարիներ շարունակ տարբեր ձեւաչափերով
մեր կողմից լուսաբանւել են ազգային մարմինների (Թեմական խորհուրդ,
Պատգամաւորական ժողով եւ յարակից կառոյցներ) ընթացիկ նիստերը.
իհարկէ զոյգ մարմինները միշտ էլ հանդէս են եկել պաշտօնական հաղորդագրութիւններով կամ հարցազրոյցի տեսքով մեկնաբանւել են օրւայ
գերխնդիր հանդիսացող հարցերը: Ու այս ողջ ընթացքում մեր թղթակցութիւններում բազմիցս են նշւել կէտեր, որոնք որոշիչ դեր ունենալով
հանդերձ, մեր կողմից լուսաբանումների առարկայ են դարձել: Համայնքին
ու հասարակութեանը մտահոգող խնդիրներին նման կերպ մօտեցում ցուցաբերելը երեւի կը հաստատէք, որ նոյնը չէ, ինչ-որ սոցցանցերով է տրամաբանւում:
- Ինչպէս միշտ մեր սկզբունքն է եղել՝ յենւել պաշտօնական յայտարարութիւնների վրայ, որով էլ մշտապէս առաջնորդւել ենք, նաեւ երբեւէ
չենք խուսափել մեր կողմից սեփական դիրքորոշումն ու լուսաբանումները
օրաթերթում արտացոլելուց:

Մետաքսէ Յակոբեան.

«Արցախում ամուսիններ կան,
որ երկար ժամանակ
մեքենայում են գիշերում,
տանիք չունեն»

Արցախում սոցիալական եւ
հումանիտար խնդիրներ չլինելու
մասին յայտարարութիւնը պոպուլիզմ է, Արցախում խնդիրները
բազմաթիւ են: Այս մասին «News.
am»-ի հետ զրոյցում ասաց Արցախի ԱԺ «Արդարութիւն» կուսակցութեան պատգամաւոր Մետաքսէ
Յակոբեանը:
«Այդ արտայայտութիւնը միայն
մի բառով կարելի է բնութագրել՝
պոպուլիզմ, երբ իշխանութիւնը
ընդհանրապէս ոչինչ չի անում
եւ խօսում է չարածի մասին, որ
երեւի երազում էր անել։ Բացարձակ իրականութեանը չի համապատասխանում, որովհետեւ խընդիրները բազմաթիւ են։ Երէկ մի
մարդու հետ էի խօսում, ով կնոջ
հետ մեքենայի մէջ էր արդէն երկար ժամանակ անցկացնում գիշերները, որովհետեւ տարրական
կեցութեան հարցը, տանիք ունենալու հարցը չեն կարողանում
լուծել։ Այդպիսի դէպքերը բազմաթիւ են, որովհետեւ Արցախում
վարձով տուն գտնելը գրեթէ անհընար է, եթէ գտնեն էլ, աստղաբաշխական թւերով, եւ երբ իշխանութիւնները ասում են՝ վերադարձէք եւ ձեր կեցութեան
հարցը վարձավճարների փոխհատուցմամբ լուծւելու է, այդ կոչով մարդիկ եկան եւ 12 օր
առաջ են սկսել մասնակի ինչոր փոխհատուցումներ անել մի
քանի հոգու, դրանք հիմնականում
արւած չեն, եւ այն տների տէրերը, որոնք իրենց բնակարանները
վարձով էին տւել, խնդրում են
լքել բնակարանները, որովհետեւ
մարդիկ չեն կարողանում վճարել
վարձերը»,-ասաց նա` նշելով, որ
մեքենայում գիշերող ընտանիքը
յանձնւած տարածքներից է, սկըզբում Ստեփանակերտում են վարձով բնակարան գտել, բայց բնա-

կարանի տէրը նրանց խնդրել էր
լքել բնակարանը։
Պատգամաւորի
ասութեամբ՝
խնդիրները շատ-շատ են՝ սկսած
սննդից, վերջացրած հագուստով։
«Այսօր Ֆրանսիայից հումանիտար օգնութիւն էինք ստացել եւ
մեր կուսակցութեան միջոցով տեղահանւածների համար վերմակներ, տաքացուցիչներ էինք բաժանում։ Եթէ տեսնէիք, թէ ինչքան
մարդ էր եկել եւ ունէր դրա կարիքը իրականում: Խօսում են, որ
մարդիկ ունենան, թէ չունենան,
միեւնոյնն է՝ գնում են, ուզում են
աւելին ստանալ, հաւատացէք՝ հընարաւոր է լինեն այդպիսի դէպքեր, բայց դրանք շատ չեն։ Հիմնականում մարդիկ իրական կարիքից դրդւած, ամաչելով մտնում են
ստանալու այդ օգնութիւնը։ Երեք
ամսից աւելի անցել է, բայց մարդը դեռ անգամ հագուստի խընդիր ունի։ Ի՞նչ հումանիտար
կարիքները բաւարարելու մասին
կարող է խօսք լինել։ Իշխանութիւնները դեռեւս խօսում են։ Խօսում են 68 հազարների, դրան
գումարած 15 հազարների մասին,
300 հազարների մասին, այսօր
շատ-շատերը այդ գումարները չեն
ստացել։ Ծրագրով հաստատւել է,
որ շահառու են, բայց գումարը
(Շար. 7-րդ էջում)
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«panorama.am»- Անյապաղ փոփոխութիւններ են անհրաժեշտ ազգն
ու պետականութիւնը պահպանելու
համար։ Այդպէս է կարծում ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանը եւ ընդգծում՝ հէնց այդ
պատճառով է վերադարձել մեծ
քաղաքականութիւն։ Այս մասին
նա խօսել է «Sputnik Արմենիա»-ին
տւած բացառիկ հարցազրոյցում։
Հայաստանը պէտք է ընդարձակի
համագործակցութիւնը
Ռուսաստանի հետ
Հարց- Պարո՛ն Քոչարեան, Ղարաբաղի խնդիրները սկսւել են Խորհըրդային Միութեան փլուզմանը զուգահեռ։ Ըստ Ձեզ՝ ԽՍՀՄ-ի փլուզումը 20-րդ դարի ամենախոշոր աշխարհաքաղաքական աղէ՞տն է։

էք վերադառնալ մեծ քաղաքականութիւն։
Ռ. Քոչարեան- Ես վերադարձել
եմ մեծ քաղաքականութիւն։ Ես
որոշ ժամանակ բացակայել եմ
այնտեղից, բայց վերջին երկուերեք տարին կրկին այստեղ եմ։
Մենք հիմա կանխատեսելի, հասկանալի եւ ուժեղ անհատների
մեծ պահանջարկ ենք զգում։ Դա
զգացւում է նաեւ սոցիալական
ցանցերում։ Այդ աստիճանը դժւար
է չափել, բայց ես հասկանում եմ,
որ եթէ ընտրութիւններ լինեն, ապա
դրանք, ամենայն հաւանականութեամբ, երկբեւեռ կը դառնան։
Հարց- Գործող իշխանութիւնն ընդդէմ արմատական ընդդիմութեա՞ն։
Ռ. Քոչարեան- Կարծում եմ՝ ոչ
պարզապէս արմատական ընդդի-

Ռոբերտ Քոչարեան.

«Նոր իշխանութիւնն
ինչ-որ պատոլոգիական
վախ ունի բանակից»

Ռ. Քոչարեան - Ռուսաստանի
նախագահը շատ լաւ էր արտայայտւել այդ թեմայով. ոմանք սիրտ
չունեն, ոմանք՝ բանականութիւն։
Բայց արդէն շատ ժամանակ է անցել։ Հիմա աւելի լաւ է խօսել ոչ
թէ Խորհրդային Միութեան վերականգնման, այլ լիարժէք ժամանակակից ինտեգրացիայի մասին։ Այդ
համատեքստում աշխարհը բազմաթիւ օրինակներ է տալիս։
Եւրասիական Միութեան ինտեգրացիան շատ աւելի խորն է, հետաքրքիր եւ ընդարձակ, քան ինտեգրացիան ԱՊՀ-ի շրջանակներում, որը շատ ու շատ պայմանական է։ Գլոբալ գործընթացները փոխարինւում են ինչ-ինչ տարածաշրջանային
ինտեգրացիոն
գործընթացներով։ Եւ այդ առումով,
կարծում եմ, Հայաստանը պէտք է
շատ լրջօրէն մտածի Ռուսաստա-

մութիւն։ Դա ընտրութիւն կը լինի
իշխանութեան եւ նրա հակոտնեաների միջեւ։ Մարդիկ ճաշակել են
պոպուլիզմի պտուղները, ճաշակել են գունաւոր յեղափոխութիւնների եւ անփորձ մարդկանց աշխատանքի արդիւնքները։ Ճօճանակը շարժւել է հակառակ ուղղութեամբ, եւ հիմա միանգամայն
այլ կերպարների, միանգամայն այլ
թիմերի կարիք կայ՝ պրոֆեսիոնալ
ղեկավարների թիմի, կամք ունեցող մարդկանց, որոնք ունակ են
ասել ճշմարտութիւնը՝ նայելով իրենց
ընդդիմախօսների աչքերին։ Եւ Հայաստանում այդպիսի թիմ կայ։
Իմ օրօք պատերազմ չէր սկսւի
Հարց- Բայց Հայաստանը հիմա
խորհրդարանական հանրապետութիւն է։ Նախագահի պաշտօնն արդէն այն չէ, ինչ ձեր ժամանակ էր։

Մարդիկ ճաշակել են պոպուլիզմի պտուղները,
ճաշակել են գունաւոր յեղափոխութիւնների եւ անփորձ
մարդկանց աշխատանքի արդիւնքները։ Ճօճանակը
շարժւել է հակառակ ուղղութեամբ, եւ հիմա միանգամայն
այլ կերպարների, միանգամայն այլ թիմերի կարիք կայ՝
պրոֆեսիոնալ ղեկավարների թիմի, կամք ունեցող
մարդկանց, որոնք ունակ են ասել ճշմարտութիւնը՝
նայելով իրենց ընդդիմախօսների աչքերին։ Եւ Հայաստանում
այդպիսի թիմ կայ։
նի հետ առաւել խորը փոխգործակցութեան մասին, շատ աւելի
խորը, քան հիմա է անում։
Հարց- Դուք պատրաստաւո՞ւմ

Պէ՞տք է սպասել Ձեր վերադարձին
վարչապետութեան տեսանկիւնից։
Ռ. Քոչարեան - Ես նախընտրում եմ նախագահական հանրա-

պետութիւնը-կիսանախագահական հանրապետութիւնը, ինչպիսին
ունէինք առաջ։ Չեմ կարծում, որ
անցումը խորհրդարանական հանրապետութեան՝ ժամանակին ճիշտ
որոշում է եղել։
Կարծում եմ՝ պատերազմը նոյնպէս ցոյց տւեց, որ այնուամենայնիւ կառավարման կիսանախագահական համակարգն աւելի լաւ է
հաւասարակշռում քաղաքական
ուժերի շահերը։ Այսօր խորհրդարանական մեծամասնութեան իշխանութիւնը որեւէ բանով սահմանափակւած չէ։ Հայաստանի ոչ մի
նախագահ այնպիսի իշխանութիւն
չի ունեցել, ինչպիսին այսօր ունի
վարչապետը։
Եթէ նրա կոալիցիան այդպիսի
մեծամասնութիւն չունենար խորհըրդարանում, բոլորովին այլ իրավիճակ կը լինէր։ Անհրաժեշտութիւն
կը լինէր համաձայնեցնել միւս
կուսակցութիւնների հետ։ Բայց
վարչապետը բացարձակ իշխանութիւն ստացաւ։ Նախագահը երկար
ժամանակ չէր կարողանում գոնէ
բարձրաձայնել խնդիրները, ուշադրութիւն հրաւիրել դրանց վրայ։
Միայն վերջերս նախագահի ինըստիտուտը սկսեց կեանքի ինչ-որ
նշաններ ցուցաբերել։
Հարց- Եթէ ենթադրենք, որ
2020 թ․-ի աշնանը դուք լինէիք
Հայաստանի ղեկավարը, դուք Ղարաբաղի հարցում կը կրկնէիք նոյն
քայլերը, որոնք արել էք 1990-ականների՞ն, թէ՞ նոր վեկտոր կընտրէիք։
Ռ. Քոչարեան- Այսինքն, եթէ
պատերա՞զմ սկսւէր։
Հարց- Այո։
Ռ. Քոչարեան- Դէ, նախեւառաջ
ես վստահ եմ, որ պատերազմ չէր
սկսւի։ Այսպիսի պատերազմը սկըսւում է միայն այն ժամանակ, երբ
հակառակորդը վստահ է, որ յաղթանակի հաւանականութիւնը մեծ
է։ Սա այն դէպքը չէ, երբ սահմանամերձ լարւածութիւնը վերաճում
է պատերազմի։ Սա ծրագրւած տեղեկատւական յարձակում էր, մարտական գործողութիւնների մեկնարկ, եւ ակնյայտ է, որ այդ ամէնը
բաւական երկար ժամանակ էր նախապատրաստւել։ Այսինքն ես պարզապէս վստահ եմ, որ պատերազմ
չէր լինի։ Իսկ եթէ լինէր, ապա կը
լինէր տոտալ մոբիլիզացիա եւ ռեսուրսների այն աստիճան կենտրոնացում, որ թշնամին ուղղակի կը
կանգնեցւէր։ Անկասկած։
Պարտութիւնն օրինաչափ է,
եթէ հետաքրքրում են
միայն «Facebook»-ի լայքերը
Հարց- Ձեր կարծիքով ի՞նչը որոշեց պատերազմի ելքը։
Ռ. Քոչարեան- Մի ամբողջ
շարք սխալ որոշումները։ Դրանք
պէտք է բաժանել երկու փուլի. բոլոր սխալները, որոնք արւել են պատերազմից առաջ եւ այն, ինչ արւել է պատերազմի ընթացքում։ Լիակատար ձախողումներ են եղել դիւանագիտական պայքարում. բանակցութիւնները փակուղի էին մտել,
դիւանագիտութեան համար տեղ
չկար։ Բայց դա փողոցից մարդկանց իշխանութեան գալու օրինաչափ հետեւանքն է՝ քաղաքական
փորձ, աշխարհաքաղաքական իրողութիւնների մասին պատկերացում
չունեցող մարդկանց։ Մարդկանց,
որոնք ապրում են այսօրւայ օրով,
որոնց գլխաւոր հոգսը «Facebook»-ում
լայքերի քանակն է։
Նրանց համար վիրտուալ իրականութիւնն ու սոցիալական ցանցերն են հայրենիքը։ Դա նրանց
բնակութեան միջավայրն է եւ շատ
պայմանական կապ ունի երկրի

հետ, որն ունի սահմաններ, եւ
որոնք պէտք է պաշտպանել։ Դրա
համար հարկաւոր է հասկանալ եւ
ամրացնել անվտանգութեան ոլոր-

ինչ ձախողեցին։ Փայլուն կերպով
էր իրականացւում միայն տեղեկատըւութիւնը բնակչութիւնից թաքցընելը։ Իսկ մենք 30 տարւայ ըն-

Նրանց համար վիրտուալ իրականութիւնն ու սոցիալական
ցանցերն են հայրենիքը։ Դա նրանց բնակութեան միջավայրն
է եւ շատ պայմանական կապ ունի երկրի հետ, որն ունի
սահմաններ, եւ որոնք պէտք է պաշտպանել։ Դրա համար
հարկաւոր է հասկանալ եւ ամրացնել անվտանգութեան
ոլորտը, դիւանագիտական ջանքեր են անհրաժեշտ ինչոր սպառնալիքներ չէզոքացնելու, դրանք զգալու համար։
Բայց մարդիկ միանգամայն այլ բանով էին զբաղւած։
Նրանք վիրտուալ իրականութեան մէջ էին ապրում, եւ
այսօր ժողովուրդը սարսափելի բարձր գին է վճարում նման
ընտրութեան համար։
Այս ամէնը կարելի է որակել որպէս հետեւողական
գործողութիւններ, որոնք յանգեցրին նախածրագրւած
պարտութեան։ Եւ այդպէս է մտածում Հայաստանի
բնակչութեան զգալի մասը։
տը, դիւանագիտական ջանքեր են
անհրաժեշտ ինչ-որ սպառնալիքներ չէզոքացնելու, դրանք զգալու
համար։ Բայց մարդիկ միանգամայն այլ բանով էին զբաղւած։
Նրանք վիրտուալ իրականութեան
մէջ էին ապրում, եւ այսօր ժողովուրդը սարսափելի բարձր գին է
վճարում նման ընտրութեան համար։
Այս ամէնը կարելի է որակել
որպէս հետեւողական գործողութիւններ, որոնք յանգեցրին նախածըրագրւած պարտութեան։ Եւ այդպէս է մտածում Հայաստանի բնակչութեան զգալի մասը։
Հարց- Եւս մի պահ կար, որը ոչ
ոք չհասկացաւ։ Ղարաբաղի տարածքում վերջին ռազմական արշաւները ցոյց էին տալիս եթէ ոչ
առաւելութիւն, ապա առնւազն հաւասարութիւն տեղեկատւական դաշտում։ Ինչո՞ւ էին այս անգամ մարդիկ ապատեղեկացւած։
Ռ. Քոչարեան - 44 օր մարդկանց
խաբել են, թէ մենք յաղթում ենք։
Մինչեւ վերջին օրը գիտակցութիւն
չկար, որ մենք պարտւում ենք, որ
մենք բազմաթիւ զոհեր ունենք,
սպանւածներ, վիրաւորներ, որ մենք
Հայրենիք ենք կորցնում։ Եթէ մար-

թացքում տեղում կանգնած չէինք,
ամրապնդել էինք առաջնագիծը եւ
բանակը մշտապէս համալրւում էր
մարտական տեխնիկայով։
Հարց- Սակայն նոր իշխանութիւնները կրճատեցին ռազմական բիւջէն...
Ռ. Քոչարեան- Նոր իշխանութիւններն առհասարակ փոխեցին
մօտեցումը ռազմական շինարարութեանը։ Այսինքն, ինչո՞ւմն է խընդիրը։ Նոր իշխանութիւնն ինչ-որ
պատոլոգիական վախ ունի բանակից։ Նրանք իրենք բանակում
չեն ծառայել եւ բանակին մեծ անվըստահութեամբ էին վերաբերւում։
Ես այդ բանակը ստեղծողներից
մէկն եմ։ Յեղափոխութիւնից յետոյ
նոր իշխանութիւնների առաջնային
խնդիրն էր նսեմացնել բանակի
դերը հանրութեան մէջ, իսկ պատերազմող երկրում այն միշտ պէտք
է այլ մակարդակի վրայ լինի։ Գեներալիտետի եւ պատերազմի հերոսների վարկաբեկման արշաւ
սկսւեց։ Սկսեցին ազատւել մարտական սպաներից, որոնք առաջին
եւ երկրորդ պատերազմների փորձն
ունէին։ Նրանց փոխարէն բերեցին
իշխանութեանը հաւատարիմ մարդկանց։ Անվտանգութեան առաջնա-

դիկ իմանային այդ մասին, դա
նրանց կը մոբիլիզացներ։ Իսկ
ի՞նչ է մոբիլիզացիան։ Դա առաջին հերթին բոլոր ռեսուրսների
կենտրոնացումն է։ Բայց անգամ
մարդկանց մոբիլիզացիայի պլանը
կիսով չափ կատարւեց՝ այն ծրագըրով, որը Հայաստանում կար
դեռ նախորդ իշխանութիւնների
ժամանակից. օր առաջին, օր երկրորդ, օր երրորդ։ Քանի մարդ,
որ զինւորական ստորաբաժանումներով պէտք է գնայ համալրման,
ինչ է հարկաւոր մարդկային կորուստների փոխհատուցման եւ
նիւթական կորուստների փոխհատուցման համար։
Բայց բացարձակապէս ամէն

հերթութիւնը փոխարինեցին հաւատարմութեան առաջնահերթութեամբ։
Հէնց դա էր տեղի ունենում բառացիօրէն 2018 թւականից։
Բայց ի՞նչ սպասել, եթէ խորհըրդարանական մեծամասնութեան
անդամները համաձայնում են այն
մտքի հետ, որ իրենք վարչապետի
ուսապարկերն են։ Եւ դա բառացիօրէն իշխող կուսակցութեան
մամուլի քարտուղարի արտայայտութիւնն է՝ որ վարչապետի ուսապարկը ընտրւելու նոյն շանսերը
կունենար, ինչ եւ իշխող կուսակցութեան բոլոր անդամները։ Ուստի
տեղի ունեցածն իշխող խմբակցութեան սխալն է, սակայն գերիշխող
դերը խաղում է վարչապետը։
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ԴԻՒՑԱԶԱՆՇՈՒՆՉ
ՎԱՐԱՆԴ

Ես բառերով պիտ կերտեմ բիրտ ու վայրի մի
տաճար,
Այնտեղ պիտի չփնտրել կոկւած, զօդւած, տաշւած

ՊԼՊՈՒԼՆ ԱՒԱՐԱՅՐԻ
(Հատւած)

քար:

Ո՜հ դու բարեկամ այրած սըրտերու,
Խօսնակ գիշերոյ, հոգեակ վարդերու,

Վիմաքարը արիւնի՝ նման Փրկչի կողերի...

Բաց էր երկնային դուռը խորանի

Դէպ վեր կարկառած զօրեղ բազուկներ
Ճշգրիտ յոյսով այդ վեհ վերելքում:

Ինչի՜ս է պէտք ծեքծեքուն, նրբագեղուն բան ու

Թադէի վանուց ձէնիկդ ինձ դիպաւ,

Սեւ նանրախորհուրդ սրտերի դիմաց

Յոգնաբեկ, տխուր այդ խրախճանքում,
աշխարհ.

Զանմահ քաջքն Հայոց՝ երգէ՛ հոգւոյս հետ.

Պատերազմ չէր այն, պաշտամունք էր սուրբ

Պատարագւելու պատրաստակամօք

Զի ուսերից իմ Աստծու կախ է արնոտ մի

Երգէ՛ պըլպուլիկդ երգէ՛ ի սարէդ,

ԾԱՂԿԱՆՈՅՇ ԾԱՏՈՒՐԵԱՆ

Եւ պաշտամունքին նայում էր Աստւած:

Տաճարն իմ պիտ լինի որջը վայրի հողմերի,
Հ.Ղ.ԱԼԻՇԱՆ

ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ ԷՐ
ՍՈՒՐԲ

բառ...

Սըրտիկս՝ որ ի խաչն էր կիպ՝ թունտ առաւ.

Եւ ճամբայ ընկան կամքով վերամբարձ

Ի խաչին թեւէն թըռայ ու հասայ,

Թող քարերս թե՛ք լինեն, չունենան զարդ ու ոսկի,

Գըտայ զքեզ ի դաշտ քաջին Վարդանայ.

Ինձ մօտիկ է առաւել ոգին փուշ ու տատասկի...:

Պըլպուլ, քեզ համար մեր հարքն ասացին,

Հանց լեռ անսասան, երկաթեայ քայլքով
Անվախ սրտերով առնական, հզօր
Օժտւած վսեմ՝ խորունկ հաւատքով:

Թէ չէ հաւ՝ պըլպուլ մեր Աւարայրին.

Ես բառերով պիտ կերտեմ բիրտ ու վայրի մի

Եղիշեայ հոգեակն է քաղցրազրուցիկ,

տաճար,

Որ զՎարդան ի վարդն տեսնու կարմրիկ.

Որտեղ պիտի աղօթի Ոգիս՝ «կարմիր զօրավար»...

Ձըմեռն յանապատ կու գնայ կայ ի լաց,

Եւ ընդունեցին արգելք ու պատնէշ
Դարձան պատարագ բոլորանւէր,
Վասն հայրենեաց ու վասն Աստւած,

Գարունն յԱրտազ գայ ի թուփ վարդենեաց,

2.1.96 թ., Թեհրան

Երգել ու կանչել յԵղիշէին ձայն՝
Թէ պատասխանիկ մարդեօք տա՞յ Վարդան։

Խունկ ու բուրվառով առաքւեցին վեր...
Աւարայրն է սուրբ, սուրբ զոհասեղան
Պատկերն անաղարտ մաքուր զոհերի

Թէ կիսահոգի պըլպուլիս նըման

Եւ Հայրենիքն է կանչը ոգեշունչ

Ձենիկս հասնի ձեզ, որդի՛ք Թորգոմեան,

Փառքի ու պատւի վեհ հերոսների

Որդի՜ք, որոնց հարք քաջք ու առաքինիք
Լըցուցին զդաշտեր, գըրքեր ու զերկինք,

Պատերազմ չէր այն, պաշտամունք էր սուրբ

Թէ ի ծով սրտիդ կաթիլ մ’արունիկ

Վասն հայրենեաց, վասն կրօնի

Կաթէ Հայ աղբիւրըն կամ Պահլաւիկ,

Խորհուրդն էր վսեմ Տղմուտի ափին,

Թէ զփառքն հայրենկաց ձեզ այլ գըրէք փառս,

ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Հետ Նահապետիս ելէք ի յԱրտազ։

Մահն արհամարհող ուխտաւորների:

Վարդանանց բառի
մեկնութիւնը
ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

«Վարդանանց»-ը գրաբար է եւ սեռական հոլով, ու նշանակում է «Վարդանների»։ Հետեւաբար՝ «Վարդանանց
պատերազմ»-ի մեկնութիւնը լինում է
«Վարդանների պատերազմ»։
451 թւականին, հայ ազգային ազատագրական շարժումն ու պատերազմը
յայտնի է որպէս «Վարդանների պատերազմ»։ Ինչո՞ւ այդ բնորոշումը, ինչո՞ւ
յոգնակի, եւ ինչո՞ւ ոչ՝ Վարդանի պատերազմ։ Այս հարցի պատասխանը կարող են տալ պատմաբանները, եկեղեցական գործիչներն ու մասնագէտները։
Վաղուց այս հարցը կար իմ մտքում,
յետոյ որոշեցի ստուգել ինձ հասու աղբիւրներին դիմելով։ Հայկական Ս.
Հանրագիտարանի 11-րդ հատորի էջ
314-ից սկսած, տեղեկութիւններ կան
Վարդան Մամիկոնեանի, նրա թոռան՝
նոյնանուն Վարդան Մամիկոնեանի ու
Վարդանանց պատերազմի մասին։ Եւ
իմացայ, որ Մամիկոնեան երկու Վարդաններն էլ գլխաւորել են հայոց ազատագրական շարժումները՝ պարսից
Սասանեանների տիրապետութեան եւ
հայ ժողովրդին բռնի կրօնափոխ անելու՝ զրադաշտականութիւնը տարածելու դէմ։ Հանրագիտարանում՝ «Վարդանանց պատերազմ» բաժնում տեղեկութիւններ կան միայն առաջին Վարդանի
մղած մարտերի մասին։
Նոյն աղբիւրից տեղեկութիւններ քաղելով, այսու ներկայացնում եմ Կարմիր
Վարդանի եւ Փոքր Վարդանի կեանքի
եւ գործունէութեան մասին ամփոփ տեղեկութիւններ։ Առաջին Վարդան Մամի-

կոնեանի մասին լսել ենք բոլորս, իսկ
մեզնից ոմանք կարդացել կամ խորացել
են։ Երկրորդը ինձ համար նորութիւն
էր։ Գուցէ իմ կազմած գրութիւնը հետաքըրքրի ձեզ։
Հարցումս հետեւեալն է՝ Վարդանների պատերազմը նշելով, հայութիւնը նշում է միայն առաջի՞ն Վարդանի մղած պատերազմն ու նահատակութիւնը, թէ՞ նաեւ երկրորդի՝ Փոքր
Վարդանի... Չէ՞ որ Վարդանանց պատերազմ բառացիօրէն նշանակում է
Վարդանների պատերազմ, ու մենք
ունեցել ենք երկու Վարդան՝ Մամիկոնեան տոհմից՝ նոյն նախարարութիւնից ու սերնդից, նոյն պայքարը նոյն
թշնամու դէմ մղելով, մի բացառութեամբ.
մօտ 120 տարի տարբերութեամբ։
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
(Կարմիր Վարդան)
Քաջ, Կարմիր Վարդան (388/39126.5.451), Հայոց սպարապետ 422-ից,
Սասանեան Պարսկաստանի դէմ 450451-ի հայ ազատագրական շարժման
առաջնորդ։ Սպարապետ Համազասպ
Մամիկոնեանի եւ Սահակ Ս. Պարթեւի
դուստր Սահականուշի աւագ որդին։
Կրթւել է Վաղարշապատի (Էջմիածին) Սահակ-Մեսրոպեան նորաբաց
դպրոցում։ Հօր մահից յետոյ վարել է
Մամիկոնեանների նախարարութեան
տանուտէրութիւնը։ Մեսրոպ Մաշտոցի
հետ 420-ին մեկնել է Կոստանդնուպոլիս
եւ Թէոդոսիոս Բ կայսեր հրամանով
ճանաչւել Հայաստանի բիւզանդական
մասի զօրավար։ 422-ին վերադարձել է

Վաղարշապատ, ապա մեկնել Տիզբոն,
եւ Պարսկաստանի Սասանեան Վռամ
Ե Գոռ արքան նրան ճանաչել է Հայոց
թագաւորութեան սպարապետ։ Հայոց
վերջին հայ Արշակունի թագաւոր Արտաշէս Գ-ի տապալումից (428) յետոյ,
432-ին նշանակւել է Մարզպանական
Հայաստանի զօրքերի սպարապետ։
442-ին Պարսից Յազկերտ Բ արքան
Հայոց այրուձին՝ Վ. Մամիկոնեանի
գլխաւորութեամբ, հանել է Հայաստանից եւ ուղարկել պատերազմի քուշանների (հոներ) դէմ։
Պատերազմից յետոյ՝ 449 թւականին, սպարապետը վերադարձել է հայրենիք, մասնակցել Արտաշատի ժողովին, որը մերժողական պատասխան
է գրել քրիստոնեայ հպատակներին
զրադաշտականութիւն պարտադրելու
Յազկերտ Բ-ի հրովարտակին։ Այդ
պատճառով հայ երեւելի նախարարների հետ Վարդան Մամիկոնեանը
կանչւել է Տիզբոն եւ կանգնել արքունի
ատեանի առաջ։ Առերես հաւատափոխութեան գնով վերադարձել է հայրենիք եւ գլխաւորել սկսւած համաժողովրդական ապստամբութիւնը։ 450-ին
ջախջախելով եւ երկրից վտարելով
պարսիկ մոգերին ու նրանց աջակցող
զօրքերին՝ թօթափել է Սասանեանների տիրապետութիւնը։
Հայկական նոր կառավարութեան
մէջ սպարապետին է յանձնարարւել
նաեւ Հայոց տանուտէրի պաշտօնը՝ ի
հակակշիռ Հայոց մարզպան Վասակ
Սիւնու։ Նա վերականգնել է հայ նախարարութիւնների ու հոգեւորականութեան ոտնահարւած իրաւունքներն ու
արտօնութիւնները, ամրացրել բերդերը,
համախմբել իր կողմնակիցների ռազմական ուժերը եւ պատրաստւել դիմադըրութեան։ Հայ-պարսկական սուր հակասութիւնները յանգեցրել են խոշոր
ճակատամարտի (451 թ.), որտեղ

հերոսաբար զոհւել է Վարդան Մամիկոնեանը։ Նա դասւել է «Հայրենիքի
սուրբ նահատակների» շարքը։
Եկեղեցին Վարդան Մամիկոնեանին է նւիրել Նորահրաշ շարականը։
Նրա կերպարն արտացոլւել է գեղարւեստական գրականութեան (Ղեւոնդ
Ալիշան, Դերենիկ Դեմիրճեան), քանդակագործութեան (Երւանդ Քոչար), գեղանըկարչութեան (Է. Իսաբէկեան, Գ. Խանջեան) մէջ։
Վարդանի եւ հայոց պատերազմի
մասին գրել են պատմիչներ Եղիշէն,
Ղազար Փարպեցին, Ղեւոնդ Ալիշանը։
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ
(Փոքր)
Փոքր (ծն. եւ մահ. թթ. անյայտ), հայ
զօրավար, ազատագրական շարժման
առաջնորդ՝ 571–576-ին։ Կարմիր Վարդանի՝ Վարդան Մամիկոնեանի թոռը,
Վասակ Մամիկոնեանի որդին։
Վարելով հայկական զօրքերի հրամանատարութիւնը, Վարդան Մամիկոնեանը հակադրւել է Մարզպանական
Հայաստանում պարսից Սասանեան
արքունիքի վարած հայ աւատատէրերի իրաւունքների ոտնահարման, հարկերի ծանրացման եւ բռնի կրօնափոխման քաղաքականութեանը։ Պարսիկ
մարզպան Սուրէնը սաստկացրել էր
հայերի նկատմամբ հալածանքները,
նենգօրէն սպանել էր Վարդան Մամիկոնեանի եղբայր Մանուէլին, Դւինում
հիմնել ատրուշաններ եւ այլն։
Վարդանը իր շուրջ համախմբելով
հայրենասէր ուժերին (մօտ 20 հզ. մարտիկ), Հայոց կաթողիկոսի աջակցութեամբ գումարել է նախարարների
գաղտնի խորհրդակցութիւն, որը որոշել է զինւած պայքար մղել պարսիկ
տիրողների դէմ եւ օգնութիւն խնդրել
Բիւզանդիոնից։ Կայսրը Հայաստանի
բիւզանդական մասի զինւորական հը-

րամանատարին յանձնարարել է ռազմական օգնութիւն ցոյց տալ հայերին։
Վարդան Մամիկոնեանը յաջողել է
պարսից դէմ ռազմական դաշինք կընքել հարեւանների հետ։ Սուրէն մարզպանը լրացուցիչ ուժեր (15 հզ. զինւոր)
կենտրոնացնելով Դւինում, փորձել է ճընշել ապստամբութիւնը։ Սակայն 571-ի
վաղ գարնանը Վարդան Մամիկոնեանը յանկարծակի գրոհով գրաւել է
Դւինը եւ ջախջախել փախուստի դիմած թշնամուն։ Մարտում սպանւել է
նաեւ Սուրէն մարզպանը։
Պարսից արքայ Խոսրով Ա Անուշիրւանը Հայաստան է ուղարկել նոր
զօրաբանակ։ Տեղի ունեցած ճակատամարտում Վարդան Մամիկոնեանը հըմուտ ռազմավարութեամբ ջախջախել է
թշնամուն։ Հայաստանը, Վիրքը եւ Աղւանքը թօթափել են պարսկական տիրապետութիւնը եւ անցել Բիւզանդիայի հովանաւորութեան ներքոյ։ Այդ պատճառով 572-ին Պարսկաստանի եւ Բիւզանդիայի միջեւ սկսւել է պատերազմ,
որը փոփոխակի յաջողութիւններով տեւել է շուրջ 20 տարի։
Վարդան Մամիկոնեանը, որը նախարարների անմիաբանութիւնից դըժգոհ 572–ին իր զինակիցների հետ մեկնել էր Կոստանդնուպոլիս եւ ծառայութեան մտել բիւզանդական բանակում, նոյն թւականին վերադարձել է
հայրենիք եւ չորս տարի կռիւներ
մղել նւաճողների դէմ։ Նրա հետագայ
գործունէութեան ու ճակատագրի մասին տեղեկութիւններ չեն պահպանւել։ Նրա ռազմական տաղանդի ու
քաջութեան մասին մեծ գովեստով են
խօսում ժամանակակից ու հետագայ
պատմիչները։
(Քաղւած՝ «Հայկական
Ս. Հանրագիտարան»-ի
11-րդ հատորից)
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«Արցախում....
(Շար. 3-րդ էջից)

չլինելու պատճառով չեն ստացել»,-ասաց նա։
Մետաքսէ Յակոբեանի ասութեամբ՝ արցախցիների մի մեծ մաս էլ հիւրանոցներում են։
«Թէ ընտանիքները երեխաների հետ
որքան կարող են հիւրանոցներում ապրել,
թող իշխանութիւնները պատասխանեն»,- յաւելեց նա։
Աւելի վաղ ՀՀ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելեանը ԱԺ-ում հարցուպատասխանի ժամանակ ասել էր, որ Արցախում այս
պահին ոչ մի սոցիալական եւ հումանիտար խնդիր չկայ, Հայաստանի Հանրապետութիւնը շարունակում է մնալ Արցախի
Հանրապետութեան նաեւ սոցիալական
անվտանգութեան երաշխաւորը, Հայաստանի եւ Արցախի կառավարութիւնները
համատեղ բազմաթիւ միջոցառումներ են
իրականացնում:
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Լիտւայի
խորհրդարանն
Ադրբեջանին կոչ է
անում արագացնել
աճիւնների,
ռազմագերիների
փոխանակումն ու
նրանց վերադարձը
Հայաստան
Իսլ. յեղափոխութեան
յաղթանակի 42-րդ
տարեդարձի
մասնաւոր
միջոցառում՝
Բահմանի 22-ին
«ԱԼԻՔ» - Իսլամական յեղափոխութեան
յաղթանակի 42-րդ տարեդարձի հիմնական
միջոցառումը իրականանալու է վաղը
փետրւարի 10-ին (Բահմանի 22-ին), առաւօտեան Թեհրանում եւ Իրանի բոլոր քաղաքներում: Սակայն, այս տարի կորոնավիրուսի
համաճարակի հետեւանքով եւ առողջապահական պրոտոկոլներից ելնելով Թեհրանում քայլարշաւին փոխարինելու է մոտոցիկլետների եւ աւտոմեքենաների երթը, որոնց
ուղղութիւնները յայտարարւել են պետական
կազմակերպիչ օրգանների միջոցով:
Իսկ երթի աւարտին Թեհրանի Ազադի հրապարակում նախատեսւած է օրւայ միջոցառման բանաձեւի ընթերցում:

«Հայրենիքի....
(Շար. 1-ին էջից)

արածը կը մարսւի, կանցնի, կը գնայ։
Ուստի որոշել են զոռբայութեամբ պահել
իրենց իշխանութիւնը՝ փորձելով այն տարբեր մեթոդներով ամրապնդել: Բայց հէնց
այստեղ էլ չարաչար սխալւում են, քանի որ
պոպուլիստ-դաւաճանները կարող են սեփական ժողովրդին խաբել մէկ անգամ, երկրորդը՝
չի ստացւելու»,- գրել է Սաղաթէլեանը եւ յաւելել,
որ այժմ այն քաղաքացիները, որոնք մտածում
էին ընտրութիւնների միջոցով ազատւել այս
չարիքի իշխանութիւնից, արդէն դուրս կը գան
փողոց:
«Հէնց այդ ժամանակ էլ «հպարտ դուխովները» իրենց մաշկի վրայ կը զգան հասարակական պահանջը։
Առաջիկայ հանրահաւաքը՝ փետրւարի 20-ին՝
ժամը 15։00-ին, Ազատութեան հրապարակում:
Յ.Գ. - Իմիջիայլոց, ընդդիմադիր կուսակցութիւններից որեւէ մէկը, այդ թւում՝ խորհըրդարանական ուժերը, ոչ միայն դէմ չեն
եղել արտահերթ ընտրութիւններին, այլ ընդհակառակը՝ ներկայացրել են դրա պահանջը
եւ անհրաժեշտութիւնը՝ միաժամանակ նշելով
դրան հասնելու շատ յստակ ճանապարհային
քարտէզը (հրաժարական, անցումային կառավարութեան ձեւաւորում, արտահերթ ընտրութիւնների անցկացում)»,- գրել է Իշխան Սաղաթէլեանը:

Ներքին արտադրութեամբ
հեռահար ԱԹՍ-ների
հասողութիւնը աւելանալու է
Իրանի բանակի օդուժի համադրութիւնների հարցով տեղակալ գեներալ օդաչու Մեհդի Հադեանի հաւաստմամբ, մօտ
ապագայում ներքին արտադրութեամբ հեռահար ԱԹՍ-ների հասողութիւնը աւելանալու է:
«Մեհր» լրատւական գործակալութեան
համաձայն՝ գեներալը մասնաւոր ասուլիսի
ընթացքում անդրադառնալով օդուժի ներկայ
կարողականութիւններին, ընդգծել է, որ
Իրանի զինուժը ունենալով տարատեսակ
ռազմօդանաւեր, թէ՛ անցեալից, թէ՛ հետագայում գնւած, եւ թէ՛ ներկայում մեր ներքին

մասնագէտների արտադրածների շնորհիւ,
ինչպէս «Սաէղէ» եւ «Քոսար», նաեւ զանազան
ԱԹՍ-ներով պաշտպանում է երկրի օդային
տարածքը եւ ամենակարճ միջոցում ի զօրու
է հակահարւած տալ իւրաքանչիւր սպառնալիքի: «Այդ մասին իրազեկ են բոլոր
նրանք, ովքեր պիտի իմանան»,- ասել է գեներալը:

ԻՀՊԿ հրամանատարը
տարածաշրջանային երկրներին
զգուշացրել է Իսրայէլի
հետ համագործակցութեան
հետեւանքների մասին
«news.am» - ԻՀՊԿ առաջին հրամանատար
Հոսէյն Սալամին տարածաշրջանային երկրներին զգուշացրել է Իսրայէլի հետ համագործակցութեան հետեւանքների մասին, հաղորդում է «Mehr»-ը:
«Մենք զգուշացնում ենք տարածաշրջանի
ռեժիմներին, որ սիոնիստները անիծւած ծառ
են, որը յանգեցնում է հրդեհի՝ որտեղ էլ այն
աճի: Դուք չպէտք է բարեկամանաք սիոնիստների հետ»,-ասել է գեներալ-մայոր Սալամին:
Նրա ասութեամբ՝ ԱՄՆ-ն այլեւս գերտէրութիւն չէ եւ չի կարող ցանկալի քա-

«panorama.am» - Լիտւայի խորհրդարանի Հայաստանի հետ միջխորհդարանական խմբի անդամները յայտարարութիւն են արել, որով կոչ են
անում Ադրբեջանին՝ արագացնել աճիւնների, ռազմագերիների ու պատանդների փոխանակումն ու
նրանց վերադարձը Հայաստան։
Յայտարարութիւնում մասնաւորապէս ասւած է.
«Մենք, Սէյմասում (Լիտւայի խորհրդարան) Հայաստանի հետ միջխորհդարանական խմբի անդամներս,
Յղում անելով՝
ԵՄ բարձր ներկայացուցչի՝ ԵՄ անունից ԼՂ
վերաբերեալ 2020 թ. նոյեմբերի 19-ի յայտարարութեանը, 2020 թ. վերջին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների՝ ռազմագերիների եւ այլ
ձերբակալւած անձանց «բոլորը-բոլորի դիմաց»
սկզբունքով փոխանակելու վերաբերեալ ստանձնած պարտաւորութեանը,
Եւրոմիութեան Արտաքին յարաբերութիւնների
ծառայութեան խօսնակի 2021 թ. յունւարի 29-ի
կոչին,
Եւրոպական Ժողովրդական կուսակցութեան
(ԵԺԿ) Քաղաքական համաժողովի 2021 թ. փետրւարի
1-ի յայտարարութեանը, ինչպէս նաեւ հաշւի
առնելով 2020 թւականի նոյեմբերի 10-ին ՀՀ,
Ադրբեջանի եւ ՌԴ ղեկավարների՝ ռազմական
գործողութիւնները դադարեցնելու վերաբերեալ
յայտարարութեան 8-րդ կէտը՝ կոչ ենք անում
Ադրբեջանին արագացնել աճիւնների, ռազմագերիների, պատանդների փոխանակումն ու անյապաղ կասեցնել վերջիններիս նկատմամբ յարուցւած քրէական գործերը եւ վերադարձնել Հայաստան:
Գերիների անյապաղ եւ առանց նախապայմանների վերադարձն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի
միջեւ վստահութեան մթնոլորտի վերականգման
առաջին քայլերից մէկը կը լինի։
Կոչ ենք անում նաեւ Եւրոմիութեան մարմիններին Ադրբեջանի հետ ներկայ եւ ապագայ յարաբերութիւնների համատեքստում հետեւողականօրէն բարձրացնել մարդասիրական այս
հարցը»։

Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
ղաքականութիւն վարել: Նա յաւելել է, որ
ամերիկացիները պէտք է իմանան, որ անյաջողութեան են մատնւել իրանցի ժողովրդի
վրայ ճնշման ոլորտում: ԻՀՊԿ ղեկավարը նշել
է, որ Իրանի ժողովուրդն իր անկախութիւնը
չի փոխի պատժամիջոցների պատճառով:

Վաղը՝ փետրւարի 10-ին պետական արձակուրդի, եւ յաջորդ օրը՝ հինգշաբթի, փետրւարի 11ին Վարդանանց տօնի առիթով խմբագրատունս
փակ է լինելու: Թերթիս յաջորդ համարը լոյս է
տեսնելու շաբաթ, փետրւարի 13-ին:
«ԱԼԻՔ»

