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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

«Ադրբեջանցիները
երկու կողմից մօտեցել
են Ագարակին՝ մի
կողմից դիրքերը
մօտ են 4 կմ., միւս
կողմից՝ 1 կմ., հնչում
են կրակոցներ»

«Պետքարտուղարը կոչ է արել
Թուրքիային՝ չպահել ռուսական Ս-400
համակարգերը: Էնթոնի Բլինքէնն
աջակցութիւն է յայտնել Թուրքիայի
եւ Յունաստանի միջեւ ընթացող
բանակցութիւններին»,- ասւում է յայտարարութեան մէջ:
Ըստ Թուրքիայի Արտգործնախարարութեան՝ԲլինքէնըեւՉաւուշօղլուն քննարկել են «երկկողմ
յարաբերութիւնների բոլոր ասպեկտները», այդ թւում՝ Ռուսաստանի
հակաօդային պաշտպանութեան
համակարգերի հարցը:

Ստոլտենբերգը
յայտարարել է, որ
ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է
Ռուսաստանի հետ
առճակատման
(Տես 8-րդ էջում)

E-mail: info@alikonline.ir

անվտանգութեան գօտի 2021»
զօրավարժութիւնները կայանում են
Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի
եւ Հնդկաստանի մասնակցութեամբ
Իրան-Ռուսաստան երկօրեայ «Համակցւած ծովային
անվտանգութեան գօտի 2021» զօրավարժութիւնները մեկնարկել են երէկ առաւօտեան, Հնդկական ովկիանոսի հիւսիսային տարածքի եւ Օման ծովի ուղղութեամբ:
Իրանի բանակի հանրութեան հետ կապերի բաժնի համաձայն՝ երկրորդ իրարայաջորդ տարին է, ինչ Իրանը
հիւրընկալում է այս զօրավարժութիւնը, որի կազմակերպման հիմնական կողմ Ռուսաստանից բացի մասնակցել են նաեւ Չինաստանն ու Հնդկաստանը: Այս զօրավարժութեամբ տարածաշրջանի ծովային ուժերը ընդգըծել են տարածաշրջանի երկրների միջոցով ծովային
անվտանգութիւնը ապահովելու եւ տարածաշրջանի ջրային
սահմաններից օտար երկրների հեռացման անհրաժեշտութիւնը: Իրանի ծովուժի հրամանատար ծովակալ
Հոսէյն Խանզադին յայտարարել է. «Հնդկական ովկիանոսի հիւսիսային տարածքում «Համակցւած ծովային անվըտանգութեան գօտի 2021 զօրավարժութեան ընդհանուր
նպատակն է տարածաշրջանում մասսայական անվտանգութիւն ապահովելը»:
Զօրավարժութեան խօսնակ՝ ծովակալ Ղոլամռեզա
Թահանին ասել է. «Հնդկական ովկիանոսի հիւսիսային

www.alikonline.ir

Փետրւարի 16-ին ԼՂՀ
Գերագոյն խորհրդի
առաջին նախագահ
Արթուր Մկրտչեանի
ծննդեան 62-րդ
տարելիցն էր

Փետրւարի 16-ը ԼՂՀ Գերագոյն
խորհրդի առաջին նախագահ, Արցախի հերոս Արթուր Մկրտչեանի
ծննդեան օրն էր: Արցախի պատմութեան շրջադարձային փուլում
երկրի ղեկավարութիւնը ստանձնած յայտնի հասարակական-քաղաքական գործիչ, գիտնական Արթուր Մկրտչեանն երէկ կը դառնար
62 տարեկան: Ի՞նչն է սխալ հունով
ընթացել, որո՞նք են մեր հիմնական
բացթողումները, այս հարցերն են

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

«yerkir.am» - ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքէնը Թուրքիայի
արտգործնախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի հետ հեռախօսազրոյցում
կոչ է արել Անկարային՝ հրաժարւել ռուսական Ս-400 զենիթահըրթիռային համակարգերից: Այս
մասին ասւում է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայութեան
յայտարարութեան մէջ, որը տարածւել է փետրւարի 15-ի երեկոյեան,հաղորդում է «Reuters»-ը:

 صفحه8  ریال20000  تکشامره36 )23775( سال هشتاد و نهم شامره

«Համակցւած ծովային

«yerkir.am» - «Ադրբեջանցիները
պարբերաբար կրակոցներ են արձակում»,- այս մասին «Փաստինֆօ»-ի
հետ զրոյցում յայտնեց Ագարակի
գիւղապետ Հայկ Սարգսեանը՝ յաւելելով, որ դրանք անկանոն են՝
դէպի օդ։
«Միշտ էլ այդպէս է եղել, մի
ժամանակ հանգիստ էր, իսկ հիմա
նորից են սկսել»,- ասաց Սարգըսեանը՝ նշելով, որ թէեւ կրակոցները
վտանգաւոր չեն, բայց բնակիչներն
անհանգստանում են։
Ադրբեջանցի զինծառայողները
Սիւնիքի գիւղերի անմիջական հարեւանութեամբ կրակում են ինչպէս
փոքր, այնպէս էլ խոշոր տրամաչափի

ԱՄՆ-ը հերթական
անգամ յորդորել է
Թուրքիային՝
հրաժարւել
Ս-400-ից

89-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 36 (23775), հատավաճառ՝ 20000 ռիալ

Գումարւեց Պատգամաւորական
ժողովի յանձնաժողովների նիստը
«ԱԼԻՔ», Կ.Դ. – Երէկ, փետրւարի 16-ի
երեկոյեան գումարւեց 16-րդ նստաշըրջանի Պատգամաւորական ժողովի
յանձնաժողովների նիստը:
Հ. Մ. Մ. «Նայիրի» միութեան նորակառոյց սրահում երեկոյեան ժամը 5-ին
մեկնարկած նիստը իր աշխատանքը
սկսեց ատենապետութեամբ՝ Ժոզէֆ
Մեհրաբեանի:
Նիստին մասնակցել էին՝ Հասարակական, Կրթական, Կազմակերպական եւ Բիւջէտային-տնտեսական
յանձնաժողովների անդամ պատգամաւորները: Նիստի ընթացքում քննարկւեց
համայնքային մի շարք կարեւոր թեմաներ ինչպիսիք՝ «Ա. Աւետիսեան»
ազգային բուժարանի, Թեհրանի հայոց թեմի գերեզմանատների, ազգա-

Մկրտչեանի շիրիմին այցելելը
խիստ ծանր է, յատկապէս այսօր,
ասում է նրա կուսակցական ընկեր,
ՀՅԴ Արցախի ԿԿ ներկայացուցիչ,
պատգամաւոր Դաւիթ Իշխանեանը:
«Արթուր Մկրտչեանի կերպարը
մեզ անհրաժեշտ է, այդ կարգի առաջ-

պատկան կալւածների, դպրոցների եւ
այլ հարցեր, որոնց մասին զանազան
գլուխների տակ ամփոփւած պատգամաւորները ներկայացնում էին իրենց
տեսակէտները եւ կարծիքները:
ՊԺ-ի ատենապետը կարեւորեց, ի
մասնաւորի՝ վերջին չորս տարիների ըն-

թացքում համայնքային հարցերի վերաբերեալ հասարակութեանը իրազեկ
պահելու անհրաժեշտութիւնը, եւ նշեց,
որ այդ հարցով Պատգամաւորական
ժողովը շուտով հանդէս է գալու
պաշտօնական ամփոփ հաղորդագրութեամբ:

Վազգէն Մանուկեան.

«Երբ Նիկոլը հրաժարականը տայ, նոյն ցնծութիւնը
կը լինի Երեւանում, ինչ 2018-ին, ժողովրդի մօտ
լաւատեսութիւնը կը վերադառնայ»

«tert.am» - Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման հարցը
բաղկացած էր երկու հարցից, մէկը
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականութիւնն էր, միւսը՝ ինքնորոշման
հարցը։ Այս մասին երէկ լրագրողների
հետ զրոյցում ասաց «Հայրենիքի փըրկութեան շարժման» վարչապետի
թեկնածու Վազգէն Մանուկեանը։
Ըստ նրա՝ հայկական կողմը ինքնորոշման հարցը պէտք է նորից
բարձրացնի։ Ինչ իշխանութիւն էլ
ձեւաւորւի, նա առաջին հերթին պէտք է
ամրապնդի Հայաստանի սահմանները եւ նորից բարձրացնի Արցախի
հարցը եռանախագահների մօտ։ «Ես

յուզում նրա շիրիմին այցելածներին: Նրա յուշաքար-գերեզմանին յարգանքի տուրք են մատուցել հարազատները, ԱՀ ԱԺ պատգամաւորներ, ՀՅԴ անդամներ:

կարծում եմ, որ դա հեռանկար ունի»,–
ասաց նա։
Անդրադառնալով Անվտանգութեան խորհրդի քարտուղար Արմէն
Գրիգորեանի յայտարարութեանը, թէ
2016 թւականի Ապրիլեան պատերազմը
կանգնեցւել է, որովհետեւ երրորդ
նախագահը ինչ-որ բան է խոստացել
Ադրբեջանին, Վազգէն Մանուկեանը
յայտարարեց, որ Արմէն Գրիգորեանը
սուտ է ասել։ «Այդ ստերը նախատեսւած
է նրանց համար, ովքեր կա՛մ չունեն
տրամաբանութիւն, կա՛մ ինֆորմացիա
չունեն, որպէսզի կարողանան դատողութիւն անեն»,–ասաց նա։
Վազգէն Մանուկեանն արտագաղթի

նորդները պահանջւած են: Ցաւօք
սրտի տեսանք, որ առաջնորդողներ
եւ առաջնորդներ չունենք»,- նշել է
Դաւիթ Իշխանեանը՝ աւելացնելով,
որ անհրաժեշտ է ճիշտ վերլուծել
անցեալի սխալները՝ ցանկալի ներկան ու ապագան կերտելու համար:
Արցախի Ազգային ժողովի պատգամաւոր, ՀՅԴ Արցախի ԿԿ անդամ
Վահրամ Բալայեանը կարծում է,
որ քաղաքականութեան մէջ բարոյականութեան ճանապարհով քայլող գործիչներին պատմութիւնը չի
մոռանում: Այդպիսի գործիչներից է
(Շար. 8-րդ էջում)

հիմնական երկու պատճառ է տեսում։
Առաջինը, որ մարդիկ աշխատատեղ
չունեն, երկրորդ՝ մարդիկ կորցրել են
յոյսը, որ այս երկիրն ապագայ ունի։
«Ես կարծում եմ, որ երբ Նիկոլը
հրաժարական տայ, նոյն ցնծութիւնը կը
լինի Երեւանում ինչ եղաւ, երբ Սերժ
(Շար. 8-րդ էջում)

Հայոց ազգային «Արաքս» դպրոցի նկուղում
բռնկւած հրդեհը մեծ վնաս չի պատճառել
(Տես 8-րդ էջում)
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ՄԻՊ-ը Սիւնիքում քննարկել է
բնակիչների անվտանգութեան հարցը
«yerkir.am» - Մարդու իրաւունքների պաշտպան (ՄԻՊ) Արման Թաթոյեանի գլխաւորած աշխատանքային խումբն երէկ՝ փետրւարի 16-ին
հանդիպումներ է ունեցել Կապան
համայնքի Շիկահող եւ Սրաշէն գիւղերում:
Քննարկւել են բնակիչների անվըտանգութեան, սեփականութեան,
արօտավայրերի եւ վարելահողերի
օգտագործման եւ այլ հարցեր:

ՌԴ Պետդումայի պատգամաւորները
մեկնաբանել են Թուրքիայի յաւակնութիւնները
ռուսական տարածքների նկատմամբ
«yerkir.am» - Ռուսաստանցի պատգամաւորները արձագանգել են 2050
թւականի վերաբերեալ թուրքական
քարտէզին, որը ցուցադրւել է թուրքական TGRT հեռուստաընկերութեան եթերում: Յիշեցնենք, որ քարտէզի վրայ թուրքական պետութեան
ազդեցութեան տակ էին ընդգրկւում
նաեւ Ռուսաստանի այնպիսի շրջաններ, ինչպիսիք են Ղրիմը եւ Սեւաստոպոլը, Կրասնոդարի եւ Ստաւրոպոլի երկրամասերը, Ռոստովի, Վոլգոգրադի, Աստրախանի, Սարատովի,
Սամարայի մարզերը, Չուվաշիան,
Չեչնիան, Դաղստանը, Ադիգեան եւ
Հիւսիսային Օսեթիան:

Պետդումայի Պաշտպանութեան
յանձնաժողովի նախագահի առաջին
տեղակալ Անդրէյ Կրասովը նշել է,
որ Թուրքիայի իշխանութիւնները,
ցանկանալով վերաստեղծել Օսմանեան կայսրութիւնը, փորձելու են
բռնակցել ռուսական տարածքներ:
Պատգամաւորը թուրք քաղաքական
գործիչներին խորհուրդ է տւել
ուսումնասիրել Ռուսաստանի պատմութիւնը՝ շեշտելով, որ «ուրիշի
ունեցւածքի վրայ չպէտք է աչք
տնկել»: Կրասովը շեշտել է, որ եթէ
թուրքերը ցանկանում են իրենց վրայ
ստուգել ռուսական ոգու եւ զէնքի
ուժը, թող փորձեն:

Պատգամաւոր Պաւէլ Շպերովը
հաւաստիացրել է, որ Թուրքիան ցանկանում է վերականգնել իր՝ երեք դար
առաջւայ ազդեցութեան ոլորտը եւ
չի թաքցնում իր յաւակնութիւնները
Ղրիմի նկատմամբ, նաեւ յաւելել է,
որ դա ոչ մի կերպ չի կարող լուրջ
քննարկւել:

Լաւրենտեւ.

«Ռուսաստանը Սիրիայում ԴԱԷՇ-ի քնած
բջիջների ակտիւացում է արձանագրել»
«yerkir.am» - Ռուսաստանը Սիրիայում ԴԱԷՇ -ի քնած բջիջների ակտիւացում է արձանագրել. երեքշաբթի
յայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնութեան նախագահի՝ Սիրիայի հարցով յատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լաւրենտեւը։
Նրա ասութեամբ՝ Սիրիայում գործող ահաբեկչական կազմակերպութիւնների հետ համաձայնութիւնները
բացառւում են, եւ դրանց ամբողջական ոչնչացման վրայ կենտրոնա-

ցումը շարունակւում է:
«Քննարկւել է, թէ ինչ պէտք է
անենք ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհըրդի կողմից ահաբեկչական ճանաչւած միջազգային այնպիսի կազմակերպութիւնների դէմ պայքարում,
ինչպիսիք են ԴԱԷՇ, «Հայեաթ Թահրիր ալ Շամը» եւ այլք: Կրկնում եմ
մէկ անգամ եւս՝ հրամայականը այդ
խմբերի ամբողջական ոչնչացումն է:
Ահաբեկիչների հետ փոխզիջումային
համաձայնութիւններ չեն կարող լինել»,- ասել է Լաւրենտեւը:

«tert.am» - Պերուի արտգործնախարար էլիսաբեթ Աստետէ Ռոդրիգէզը
կիրակի հրաժարական է ներկայացրել: Ինչպէս փոխանցում է «Իզւեստիա»-ն, հրաժարականի համար
պատճառ է հանդիսացել կորոնավիրուսի դէմ նրա պատւաստումը նախքան բնակչութեան շրջանում պատւաստման գործընթացի մեկնարկը:
Երկրի նախագահ Ֆրանսիսկօ
Սագաստին իր «twitter»-եան էջում
յայտնել է, որ ընդունել է ԱԳ նախարարի հրաժարականը:
«2020 թւականի դեկտեմբերին եւ
2021 թւականի յունւարին մի քանի
անձանց հետ շփւելուց յետոյ, որոնց
մօտ կորոնավիրուս է ախտորոշւել,
ես որոշեցի ընդունել չինական «Si-

nopharm» պատւաստանիւթն առաջինն
ստանալու առաջարկը», - յայտնել է
Աստետէն՝ յաւելելով, որ պատւաստւել
է յունւարի 22-ին: Վերջինս նշել է
նաեւ, որ պատւաստւելու որոշում է
կայացրել, քանի որ 68 տարեկան է եւ
գտնւում ռիսկային գօտում:
Անցեալ շաբաթ պատւաստման
ընթացակարգի հետ կապւած սկանդալի պատճառով հրաժարական է
ներկայացրել երկրի առողջապահութեան նախարար Պիլար Մացետին:
Աւելի վաղ յայտնի էր դարձել, որ
երկրի նախկին նախագահ Մարտին
Վիսկարան պատւաստւել է դեռեւս
անցեալ տարւայ հոկտեմբերին, երբ
գտնւում էր իշխանութեան ղեկին:
Երկրի իշխանութիւնները պայմա-

«Anaj».

«Իսրայէլը մտադիր է լրտեսել
Իրանին՝ օգտագործելով
Ադրբեջանին»
«yerkir.am» - Իրանական «Anaj»
թերթը հրապարակել է «Իսրայէլա-ադրբեջանական
յարաբերութիւնների ազդեցութիւնը Իրանի Ազգային անվտանգութեան վրայ» վերնագրով յօդւած, որում շեշտւում է,
որ Թել Աւիւը փորձում է Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան սահմանների մօտ տեղակայել առաջատար ռադիոլոկացիոն համակարգեր,
գաղտնալսող սարքեր՝ Իրանին լրտեսելու համար:
Ընդգծւել է, որ Իրանի պաշտօնատար անձինք բազմիցս մտահոգութիւն են յայտնել Բաքու-Թել
Աւիւ յարաբերութիւնների կապակցութեամբ՝ Ադրբեջանին մեղադրելով Իսրայէլի ահաբեկչական եւ լրտեսական
գործունէութեանը սատարելու մէջ:
Յօդւածում նշւում է նաեւ, որ
Իսրայէլի ներկայութիւնը Ադրբեջա-

նում կարող է բորբոքել տարածաշըրջանում տիրող մթնոլորտը, վտանգել Իրանի անվտանգութիւնը եւ լուրջ
խնդիրներ ստեղծել Թեհրանի Ազգային անվտանգութեան համար:
Միւս կողմից՝ Իսրայէլի ներկայութիւնը կարող է հիմք դնել Հարաւային
Կովկասում ՆԱՏՕ-ի եւ ԱՄՆ-ի ներկայութեանը, թէեւ ՆԱՏՕ-ն յայտարարել է, որ մտադիր չէ համագործակցել Ադրբեջանի հետ: Այս բոլոր
գործոնները վտանգ են ներկայացնում
Իրանի համար:

Իրանը Իսրայէլին կոշտ
պատասխանով է սպառնում՝
Սիրիայում իր դիրքերը
ռմբակոծելու համար
«yerkir.am» - Իսրայէլին կոշտ պատասխան է սպասւում, եթէ անցնի
Սիրիայի «կարմիր գիծը». Դամասկոս
կատարած այցի ժամանակ «ՌԻԱ
Նովոստի»-ին տւած հարցազրոյցում
ասել է Իրանի արտգործնախարարի
աւագ խորհրդական Ալի Ասղար Հաջին:
«Սիոնիստական կառոյցի բնոյթն
իր ստեղծման օրւանից ագրեսիւ եւ
թշնամական է տարածաշրջանի, Պաղեստինեան ժողովրդի եւ հարեւան
երկրների նկատմամբ: Իսկ մինչ
Սիրիայի կառավարութիւնը պայքարում է ահաբեկչութեան դէմ, Իսրայէլն
աջակցում է նրանց»,- ասել է նա:
Դիւանագէտը յաւելել է, որ Սի-

րիայում Իրանի ներկայութիւնը նպատակ ունի պայքարել ԴԱԷՇ-ի եւ այլ
ահաբեկչական խմբաւորումների դէմ,
բայց եթէ Իսրայէլը ցանկանայ անցնել կարմիր գծերը, ապա ամենակոշտ պատասխանին կը բախւի, որը
կը ստիպի նրան զղջալ իր գործողութիւնների համար»:

ԱՄՆ-ը յայտարարել է ԻրաքՍիրիա-Թուրքիա եռանկիւնում նոր
Պերուում կորոնավիրուսի դէմ պատւաստումը երկրի ռազմաբազա կառուցելու մասին
«yerkir.am» - ԱՄՆ-ի գլխաւորած
ԱԳ նախարարի հրաժարականի պատճառ է դարձել կոալիցիան նախատեսում է ստեղծել

նագիր են կնքել 2021 թւականին «Sinopharm» պատւաստանիւթի 38 մլն.
չափաբաժին ներկրելու մասին: Առաջին միլիոնն ակնկալւում է ստանալ
փետրւարի կէսերին: Պերուում այժմ
անցկացւում են տւեալ դեղամիջոցի
կլինիկական փորձարկումների երրորդ
փուլը:
Պերուում կորոնավիրուսով վարակւածների թիւը գերազանցել է 1,2
մլն.-ը, մահացածներինը՝ 43 հազարը:

Դէյւիդ Ֆիլիպս.

«Բայդէնը պէտք է պատժամիջոցներ կիրառի հայերի
նկատմամբ պատերազմական յանցանք գործած
անձանց դէմ»
«168.am» - Միացեալ Նահանգները
պէտք է պատժամիջոցներ կիրառի
Արցախի դէմ վերջին պատերազմում
ներգրաււած այն թուրքերի, ադրբեջանցիների եւ ջիհադիստների նկատմամբ, որոնք Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմական յանցագործութիւններ են իրականացրել: Այս մասին Սիրիայի Մարդու իրաւունքների հետազօտութեան կենտրոնի
պաշտօնական կայքում հրապարակ-

ւած յօդւածում նշում է Դէյւիդ
Ֆիլիպսը, ով Կոլումբիայի համալսարանում մարդու իրաւունքների եւ
խաղաղութեան հաստատման ծրագրի
տնօրէնն է եւ Artsakh Atrocities
Project-ի (Վայրագութիւններ Արցախում նախագիծ) ղեկավարը:
«Միացեալ Նահանգները պէտք է
պատժամիջոցներ կիրառի յանցագործութիւնը նախապատրաստողների
դէմ, ճանապարհորդական արգելք

կիրառի նրանց ու նրանց ընտանիքների նկատմամբ, սառեցնի հաշիւները: Միեւնոյն ժամանակ ԱՄՆ-ը
պէտք է գործերը տրամադրի «Ինտերպոլ»-ին եւ կարմիր տեղեկագիր հրապարակի՝ նրանց ձերբակալելու պահանջով»,- նշել է Դէյւիդ Ֆիլիպսը:
Նա յիշեցրել է, որ 2020 թւականի
սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինւած ուժերը թուրքական զինուժի եւ
սիրիացի վարձկանների աջակցու-

նոր ռազմաբազա Այն Դուար շրջանում՝ Սիրիայի հիւսիս-արեւելքում
գտնւող Հասաքա նահանգում՝ ԻրաքՍիրիա-Թուրքիա եռանկիւնիում. յայտնում է Սիրիայի մարդու իրաւունքների դիտորդարանը (SOHR):
Անցեալ շաբաթ, ըստ SOHR-ի,
աւելի քան 50 մեքենայից եւ բեռնատարներից բաղկացած ռազմական
շարասիւն էր նկատւել, որն անցնում
էր Սիրիայի հիւսիս-արեւելքով՝ Իրաքի
հիւսիսում գտնւող կիսանկախ քրդական Տարածաշրջանային կառավարութիւնից:
«Բեռնատարները զրահամեքենաներով, զէնքով, ռազմական եւ նիւթատեխնիկական սարքաւորումներով
թեամբ յարձակում էին սկսել Լեռնային Ղարաբաղի դէմ: «Ականատեսները նկարագրում են, թէ ինչպէս են ադրբեջանցի զինւորները խոշտանգում դիակները, գլխատում քաղաքացիներին, օգտագործում արգելւած զինատեսակներ, ինչպէս կասետային ռումբերն ու սպիտակ ֆոսֆորը: Անհրաժեշտ են պատժամիջոցներ մարդկութեան դէմ յանցանքներ եւ պատերազմական յանցագործութիւններ նախապատրաստողներին պատասխանատւութեան ենթարկելու համար»,- նշել է Ֆիլիպսը: Նա
պատմել է, թէ ինչպէս է Թուրքիան
Սիրիայից եւ Լիբանանից շուրջ 2000
ջիհադիստների տեղափոխել Ադրբեջան՝ հայերին սպանելու դիմաց պարգեւատրումներ խոստանալով:

Ալ Վալիդ սահմանային անցակէտով
մտան Իրաքեան Քուրդիստան եւ
շարժւեցին դէպի Ալ Քամիշլի շրջան:
Սա արդէն 11-րդ կոալիցիայի շարասիւնն է, որը Սիրիա կը մտնի 2021
թւականի սկզբից ի վեր»,- ասւում է
յօդւածում:

Ֆիլիպսը նշել է բոլոր ջիհադիստներին, ում ինքնութիւնը յայտնի է եւ
ովքեր ակտիւօրէն ներգրաււած են եղել
Արցախեան պատերազմում հայերի
դէմ իրականացւող պատերազմական
յանցանքներում:
«Այս
ջիհադիստներն
ինքնուրոյն չեն գործել: Լեռնային
(Շար. 7-րդ էջում)
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«Ազգ».

««Ազգ»-ը իր հիմնադրման 30-րդ տարեդարձին
ընդառաջ «լաւ նւէր» ստացաւ
Հայաստանի հոգատա՜ր իշխանութիւններից.
խմբագրութիւնը ստիպւած եղաւ հեռանալ իր
զբաղեցրած տարածքից»
«aravot.am» - «Ազգ»-ի խմբագրութիւնը իր հիմնադրման 30-րդ տարեդարձին ընդառաջ, ինչպէս սովորութիւն է ասել, լաւ, շա՛տ լաւ նւէր ստացաւ Հայաստանի հոգատա՜ր իշխանութիւններից. օրերս խմբագրութիւնը ՀՀ Պետական գոյքի կառավարման
կոմիտէի կարգադրութեամբ ստիպւած եղաւ դուրս գալ 1991թ.-ից ի վեր
իր զբաղեցրած տարածքից, Հանրապետութեան (նախկին Ալավերդեան)
փողոցի թիւ 47 շէնքի 3-րդ յարկից,
որը 2015 թ.-ից ի վեր խմբագրութիւնը, ՀՀ կառավարութեան տնօրինմամբ
համատեղութեան կարգով զբաղեցնում էր «Ռամկավար Ազատական
կուսակցութեան» հետ:
Անշուշտ չենք կարող պնդել, որ
Պետգոյքի կոմիտէի կարգադրութիւնն
ուղղւած էր միայն խմբագրութեան
դէմ. նոյն կարգադրութեամբ ստիպւած եղան շէնքը լքել նաեւ ՌԱԿ-ը եւ
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը, որը նոյնպէս, վարձակալական
հիմունքներով, վերոնշեալ 2015 թ.-ից
ի վեր զբաղեցնում էր նոյն շէնքի 1-ին
եւ 2-րդ յարկերը: ԲՀԿ-ն բոլորովին
անմխիթար վիճակում եւ 60-ական
թւականներից երբեք չվերանորոգւած
շէնքի իր հատւածը շուրջ 120 հազար դոլարով հիմնանորոգել ու կահաւորել էր, իսկ «Ազգ»-ը եւ ՌԱԿ-ը
նոյն նպատակով ծախսել էին շուրջ
50 հազար դոլար: Գումար, որը Երւանդ Ազատեանի, Յակոբ Վարդիվառեանի եւ Յակոբ Աւետիքեանի
միջնորդութեամբ նւիրաբերել էր Նիւ
Եօրքից մեր պատւական հայրենակից, յայտնի բարերար Նազար Նազարեանը, որի անունով էլ կոչւում էր
ամբողջ 3-րդ յարկը:
Աւելորդ չի լինի նաեւ ասել, որ
բոլոր վարձակալների հետ Պետգոյքի նախկին վարչութիւնը պայմանագիր էր կնքել, խոստովանենք՝ մատչելի
գներով, 5 տարւայ ժամկէտով, որն
աւարտւեց նախորդ տարւայ աշնա-

նը: Ժամկէտի աւարտին Պետգոյքի
կոմիտէն, այն ժամանակ դեռ Նարեկ
Բաբայեանի նախագահութեամբ, մերժել էր վարձակալների դիմումը՝ ժամկէտը երկարացնելու եւ, ի հարկին,
վարձակալութեան գումարը աւելացնելու վերաբերեալ: Մերժումը եղել
էր կտրուկ՝ յայտարարւելու է աճուրդային մրցոյթ եւ բոլո՛ր ցանկացողները կարող են մասնակցել:
Ի վերջոյ յայտարարւեց աճուրդի
օրը, ժամն ու ամսական վարձակալութեան մեկնարկային գինը՝ ողջ շէնքի (843.83 քմ.) համար ամսական,
ուշադրութի՛ւն, 4,448,000 դրամ, նւազագոյն 5 տարի վարձակալելու պայմանով: Դրանով իսկ պարզ դարձաւ
բոլորին, որ շէնքի հետագայ բնակիչը
կանխաւ որոշւած էր, եւ հէնց այդ
պատճառով, տնտեսական ներկայ
ճգնաժամային պայմաններում յատկապէս, ոչ ոք մօտ չէր գայ աճուրդին:
Հասկանալի է՝ նիւթապէս շատ հզօր
կազմակերպութիւնը միայն կարող
էր տարեկան 53,376.000 դրամ վճարել վարձակալութեան համար:
Այսուհանդերձ, ինչպէս ասւեց,
աճուրդի օրն ու ժամը պաշտօնապէս յայտարարւած էր 2020 դեկտ. 24,
ժամը 11:00: Հետաքրքրութիւնը մեծ
էր՝ աճուրդը պիտի կայանա՞ր, ո՞վ
էր լինելու երանելի վարձակալը, կարո՞ղ էր աճուրդը նւազուրդի վերածւել…
Որոշեալ օրը եւ որոշեալ ժամից
3 րոպէ յետոյ «Ազգ»-ի ներկայացուցիչը դիտորդի կարգավիճակով ներկայանում է Պետգոյքի կոմիտէի շէնքի
համապատասխան սրահ: Տեսնում է
3 թէ 4 հոգի նստած, որոնք տեսնելով
անծանօթ երիտասարդին՝ այլայլւում
են: Ապա, պատասխանելով երիտասարդի հարցմանը ասում, որ աճուրդըն արդէն աւարտւել է, բայց մերժում
են յայտնել «յաղթողի» անունը,
ասելով, որ դա «գաղտնիք» է:
Այդ «գաղտնիքը» գաղտնի է մնում

մինչեւ օրս, աճուրդի «կայացումից»
շուրջ 1,5 ամիս յետոյ էլ: Ցարդ ոչ
մի նշում խիստ թափանցի՜կ աշխատող Պետգոյքի կոմիտէի պաշտօնական կայքէջում: «Օդում կախւած
լուրերի» համաձայն, շէնքը վարձակալել է ինչ-որ ՊՈԱԿ, ինչ-որ ներդըրումների հիմնադրամ, որում կամ
որի միջոցով մեր երկրում ներդրում
կատարողները երեւի գիտեն, թէ
իրենց ներդրումներից որքան սահմանում է կատարւելու վարձակալութեան համար…
Սակայն ամենամեծ «գաղտնիքը»
դեռ առջեւում է. ո՛չ աճուրդից առաջ,
ո՛չ էլ յետոյ եւ առայսօր, մեծահարուստ
վարձակալը դեռեւս չի այցելել շէնք, չի
շրջել յարկերն ու սենեակները, այսինքը՝
չի ծանօթացել ու տնտղել այդքան
մեծ գումարով վարձակալած իր իսկ
տարածքին: Տարօրինակ չէ՞:
Ներկայ պահին կարիք չկայ լրագըրողական հետաքննութիւն անցկացնելու, գաղտնիութեան քողը բարձրացնելու՝ պետական գոյքի օտարման կասկածելի յատկանիշեր ունեցող այս գործողութեան վրայից: Կարեւորն այն է, որ Պետգոյքի կոմիտէի
նորանշանակ նախագահ, «թռչող
կոկորդիլոսների» յայտնի մասնագէտ Գարիկ Սարգսեանը տպաւորիչ խստութեամբ կրկնել էր իր նախորդի հրահանգը՝ ազատել տարածքը ու հեռանալ անյապաղ: Ու մեր
խմբագրութիւնը հեռացաւ:
ՅԱԿՈԲ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ
«Ազգ» թերթի գլխ. խմբագիր

Տնտեսագէտ.

«Փաշինեանի օրօք իւրաքանչիւր
4-ից 3-ն աղքատ են դարձել, ունենք
արտաքին պարտքի 1.9 մլրդ. դոլարի աճ»
«tert.am»- Այսօրւայ իշխանութիւնըն անդաստիարակ ծրագրով եկաւ
իշխանութեան, նրանց ծրագրերում
ոչ մի չափելիութիւն չկար եւ հէնց
այդ ժամանակից էր պարզ, որ մենք
ունենալու ենք անպատասխանատըւութեան մաքսիմում շրջանակ, որը
բերելու է հանրային խնդիրների: Խոստացել էին երջանկութիւն, որ սոցիալական խնդիրները կը լուծեն, աղքատութիւնը կը կրճատեն ու երջանկութիւն կը բերեն. ակնյայտ երեւում
է, թէ այդ երջանկութիւնը հայից գողացել ու ում են տւել: Այս մասին
օրերս լրագրողների հետ զրոյցում
ասաց տնտեսագէտ, ՀՅԴ Բիւրոյի Տընտեսական հետազօտութիւնների գրասենեակի աշխատանքների համակարգող Թադէոս Աւետիսեանը՝ խօսելով
պատերազմից յետոյ երկրի տնտեսական անկայուն վիճակի եւ սպասւող
լրջագոյն խնդիրների մասին:
Տնտեսագէտը նշեց, որ յեղափոխութիւնից յետոյ արդէն արձանագըրւում էին ցուցանիշեր, որոնք ոչ
միայն չէին համապատասխանում
իրենց խոստացածին, այլ նաեւ էապէս ցածր էին նախորդ տարիների
համեմատ: «Սոցիալական երջանկութիւնից խօսողները 2019 թւականին
արձանագրեցին աղքատութեան 3

տոկոսային կէտի աճ: 2020 թւականի
թւերը դեռ չկան, բայց մենք տեսնելու
ենք 30 տոկոսին մօտ աղքատութիւն
եւ արձանագրելու ենք, որ նրանց
իշխանութեան օրօք ամէն 4-ից 3-ն
աղքատ են»:
Աւետիսեանը արձանագրեց, որ
արտաքին պարտքը դրամային արտայայտութեամբ աւելացել է 22 տոկոսով եւ նման տեմպերով, եթէ այս
իշխանութիւնն ամփոփի նոյնիսկ 2021
թւականը, ապա Հայաստանը ՀՆԱ-ին
համարժէք արտաքին պարտք կունենայ: «Կարճ ասած՝ ձախողում են,
կարճ ասած՝ չեն աշխատում: Մեր
երկրում պարէնային անվտանգութեան հարց է առաջանում, որովհետեւ աննախադէպ գնաճ կայ, մարդկանց եկամուտները չեն աճում»:
Պատերազմից յետոյ կրած բոլոր
վնասների՝ տնտեսական, սոցիալական, տարածքային եւ այլ վնասների
մասին Աւետիսեանը նշեց, որ այսօր
դժւար է ամբողջովին հաշւարկել,
քանի որ այդ ամէնը պէտք է անէին
ԱՀ-ի եւ ՀՀ-ի կառավարութիւնները, սակայն ամենամեծ խնդիրն այն
է, որ պատերազմից երեք ամիս յետոյ ո՛չ մէկը, ո՛չ միւսը չունեն իրավիճակի գնահատականը, որը պէտք
է լինէր առաջնային:

«Այդ գնահատման հիման վրայ
պէտք է թիրախաւորւէին նրանց
ծրագրերը, այսինքն, որ ուղղութեամբ,
ինչ կորուստներ ենք ունեցել: Դրանք
պէտք է նաեւ միջազգային հանրութեանը ցոյց տալ: Հիմա ինչ-որ ծրագըրեր են իրականացնում, որոնք
պարզապէս պոպուլիստական քայլեր են, իրենք չգիտեն նոյնիսկ, թէ
ինչի վրայ պէտք է կենտրոնացնեն
ռեսուրսները»,- ասաց նա:
Վերջինս նշեց, որ պատերազմից
յետոյ աւելացել են օբիեկտիւ ծախսերը՝ աջակցութիւն վիրաւորներին,
զոհւածների ընտանիքներին, իրենց
տունը կորցրած մարդկանց, սակայն
բոլորի խնդիրները չեն լուծւելու
ինչ-որ պասիւ ծրագրերով, որոնք
իրականացւում են 68 հազար դրամ
կամ աւելի կազմող աջակցութիւններով:

Բայդէնը սառնութիւն
է ցուցադրում
Անկարայի նկատմամբ
«news.am»- Միացեալ Նահանգների նախագահ Ջօ Բայդէնը եւ նրա
վարչակազմը բաւականին սահմանափակ շփումներ են ունեցել իրենց
գործընկերների հետ Թուրքիայում, գրում է «Ahval»-ը:
Անցեալ չորեքշաբթի Ազգային անվըտանգութեան խորհրդական Ջէյք
Սալիւանն ԱՄՆ առաջին բարձրաստիճան պաշտօնեան էր դարձել, ով
կապւել էր Անկարայի հետ նախագահ
Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանի արտաքին
քաղաքականութեան հարցերով օգնական Իբրահիմ Քալինի հետ զրոյցի միջոցով: Նրանք քննարկել են
ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի յարաբերութիւններում առկայ բազմաթիւ խնդիրներ,
սակայն ակնյայտ է, որ նոր վարչակազմի այլ ներկայացուցիչների
շրջանում այդպիսի զրոյցներ չկան:
Վերլուծաբանները կանխատեսում
են, որ Բայդէնը ձգտելու է Թուրքիայի
հետ յարաբերութիւնները վերադարձնել ինստիտուցիոնալ մակարդակ,
որտեղ դիւանագէտներն ու այլ պաշտօնատար անձինք նախաձեռնութիւնըն իրենց ձեռքը կը վերցնեն: Դա
հակադրւելու է Թրամփի նախորդ
դարաշրջանին, երբ Էրդողանն այն
առաջնորդների թւում էր, ում հետ
նախկին նախագահն ամենից յաճախ
էր շփւում: Ղեկավարների այս երկխօսութիւնը կոշտ քաղաքական որոշումների յանգեցրեց Թրամփի կողմից, այդ թւում՝ Սիրիայից ամերիկեան զօրքերը դուրս բերելու նրա
փորձերը, որոնք նրա սեփական կառավարութեանն անակնկալի կը բերէին եւ կը զայրացնէին Կոնգրեսին:
Սակայն քանի որ Բայդէնի պաշտօնեաները ստանձնում են իրենց
նոր պարտականութիւնները, թուրք
պաշտօնեաները նրանց թւում չեն,
ում հետ նախարարների կաբինետի
ղեկավարները շփւում են:
Եւ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքէնը եւ պաշտպանութեան նախարար
Լլոյդ Օսթինը զրուցել են Եւրոպայի,
Լատինական Ամերիկայի եւ Ասիայի
գործընկերների հետ՝ փոխադարձ
կամ շարունակական համագործակցութեան ոլորտները քննարկելու համար: Ո՛չ Բլինքէնը, ո՛չ Օսթինը դեռ
չեն խօսել Թուրքիայի իրենց գործընկերների հետ:
ԱՄՆ Սենատն անկասկած դեռ
աշխատում է Պետդեպարտամենտի
եւ Պենտագոնի նախարարի կաբինետի մակարդակից ցածր պաշտօնեաների նշանակման ուղղութեամբ,
եւ կանոնաւոր շփումները, հաւանաբար, շարունակւում են: Սակայն սա
լիովին չի բացատրում, թէ ինչու
Թուրքիան դուրս մնաց ԱՄՆ վարչակազմի կամ անձամբ Բայդէնի
առաջին շփումների ցուցակից, ով
զրուցում էր նոյնիսկ ԱՄՆ այնպիսի
հակառակորդների հետ, ինչպիսին
է Վլադիմիր Պուտինը:
Վաշինգտոնի Ջոնս Հափքինսի
համալսարանի պրոֆեսոր Չառլի
Սթիւենսոնը կարծում է, որ հանրային զրոյցները կամ դրանց բացակայութիւնը խօսում է «ազդանշանների
եւ առաջնահերթութիւնների» հարցի
առկայութեան մասին, յատկապէս՝
նոր վարչակազմի աշխատանքի մեկնարկի ժամանակ:
«Վարչակազմը ցանկանում է բարեկամութեան եւ համագործակցութեան ազդակներ ուղարկել, յատկապէս՝ ԱՄՆ նոր նախագահի օրօք»,նշում է Սթիւենսոնը: «Ըստ այդմ, կայ
դժկամութիւն փոխգործակցել այն երկըրների հետ, որտեղ ԱՄՆ-ն չլուծւած տարաձայնութիւններ ունի, ինչպիսին է Թուրքիան»:
Նախագահ Բայդէնի եւ նրա կաբինետի ղեկավարների կողմից զանգեր չկատարելու մէկ այլ պատճառ
կարող է լինել այն, որ նրանք դեռ
Թուրքիայի նկատմամբ իրենց մօտեցումը ճշգրտելու ընթացքում են:
Յայտնի է, որ Բայդէնի թիմը Թուրքիային որպէս տհաճ գործընկեր է
դիտարկում: Պետքարտուղար Էնթո-

նի Բլինքէնը գուցէ ամրապնդեց այս
կարծիքը Սենատում իր հաստատման լսումների ժամանակ, երբ Թուրքիային «այսպէս կոչւած ռազմավարական գործընկեր» անւանեց, եւ
դա արդէն, կարծես, նրբօրէն արտացոլւած է վարչակազմի որոշ վաղ
պաշտօնական յայտարարութիւններում: Օրինակ, Եւրոյանձնաժողովի
կաբինետի ղեկավար Սալիւանի եւ
Բիորն Զայբերտի հեռախօսազրոյցի
ձայնագրութեան մէջ Թուրքիան եւ
Չինաստանը որպէս «երկուստեք մըտահոգութեան» հարց են ներկայացւած:
Սալիւանի զրոյցը Քալինի հետ
եւ թւարկւած հարցերի ցանկը ցոյց
են տալիս, թէ ինչու կարող են
լրացուցիչ քննարկումներ պահանջւել: ԱՄՆ-ի կողմից Սիրիայի քուրդ
զինեալներին աջակցութեան պատճառով լարւածութիւնը, Թուրքիայի
կողմից ռուսական Ս-400-ների գնումը եւ Թուրքիայի ժողովրդավարութեան յետադարձի շուրջ տարաձայնութիւնները խնդիրներից միայն մի
քանիսն են, որոնք տարիների ընթացքում կուտակւել են Անկարայի
եւ Վաշինգտոնի միջեւ, եւ դրանցից
որեւէ մէկը հեշտ լուծում չունի:
Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլէյման Սոյլուն ԱՄՆ-ին
մեղադրել է 2016-ի յեղաշրջման փորձի մէջ ներգրաււած լինելու մէջ,
եւ այս պնդումն արագօրէն մերժւեց
Պետդեպարտամենտի կողմից: Սա
առաջին դէպքը չէ, երբ Սոյլուն մեղարդում է ԱՄՆ-ին յեղաշրջման
ձախողւած փորձի թիկունքում լինելու մէջ, սակայն այս պնդումների
կրկնութիւնն այժմ կարծես թէ շատ է
տարբերւում Թրամփի դարաշրջանից:
Սոյլուի յարձակումներն Օբամայի դարաշրջանի պաշտօնեաների վրայ ուղղակիօրէն հարւածեցին Բայդէնի ներկայիս վարչակազմին, որից շատերը
2016-ին բարձրաստիճան պաշտօններ էին զբաղեցնում, այդ թւում՝ ներկայիս պետքարտուղար Բլինքէնը:
Այդ խօսքերը եւ բարձր մակարդակում ուշադրութեան պակասը
դժւար թէ լաւ ընդունւեն Անկարայում, սակայն յամառ սառնութիւնը
կարող է խաթարել Էրդողանի փորձը՝ ցոյց տալու, որ Թուրքիան դուրս
է գալիս ներկայիս մեկուսացումից
դիւանագիտութեան ճանապարհով:
Դոկտոր Այքան Էրդեմիրը՝ Վաշինգտոնում Ժողովրդավարութիւնների
պաշտպանութեան հիմնադրամում
(FDD) Թուրքիայի համար ծրագրի
աւագ տնօրէնը, կարծում է, որ այս
պատճառով Էրդողանը շատ է ցանկանում ինչ-որ բանի հասնել, որպէսզի գոնէ պատրանք ստեղծի, որ
իր խօսքերը դուրս են գալիս հռետորաբանութեան շրջանակներից:
«Էրդողանի արտաքին քաղաքականութիւնը մեր օրերում պտտւում է
տանը փորձեր կառավարելու շուրջ՝
պետութեան ղեկավարների հետ լուսանկարներ եւ հեռախօսային շփումների համար տարբեր հնարաւորութիւններ ստեղծելու համար, որպէսզի
տպաւորութիւն ստեղծւի, որ Անկարան
այնքան մեկուսացւած չէ, որքան գըրում են համաշխարհային ԶԼՄ-ները»,- պարզաբանեց Էրդերմիրը: «Էրդողանը այսպիսով ցանկանում է
այդպիսի հնարաւորութիւնը կազմակերպել Բայդէնի հետ, որպէսզի իր
ԶԼՄ-ները կարողանան լուրեր վաճառել այն մասին, որ ԱՄՆ-Թուրքիա յարաբերութիւններն անհրաժեշտ հուն են վերադարձել»:
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Տեառնընդառաջի նախատօնակի
արարողութիւն՝
Թեհրանի բոլոր եկեղեցիներում

Շաբաթ՝ թւականիս փետրւարի
13-ի երեկոյեան Թեհրանի բոլոր
եկեղեցիներում ըստ եկեղեցական
աւանդութեան՝ կատարւեց Տեառնընդառաջի նախատօնակի արարողութիւնը։
Ս. Սարգիս Մայր եկեղեցում
կրօնական արարողութեանը նախագահում էր Թեհրանի հայոց
թեմի առաջնորդ` Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանը։ Սրբազան Հայրը ակնարկելով քառասունօրեայ Տիրոջ
տաճար ընծայման եւ Սիմէոն ծերունու կողմից գգւելու պատմութեանը, ասաց, որ եկեղեցու հայրերի տնօրինումով այսօր մեր զաւակները եւս ընծայւելով ստանում
են Աստւածային օրհնութիւնը։ Սըրբազան Հայրը գնահատելով իրենց
նորածիններին եւ մանուկներին եկեղեցու օրւայ արարողութեանը մասնակից դարձնելու համար, յաւելեց,
որ նրանք իրենց մանուկներով
հանդերձ եկել են Տիրոջն ընդառաջ Նրա օրհնութեանը արժանանալու համար։
Ապա հաստատելով այն իրողութեանը, որ շատ մայրեր երկրում
տիրող համաճարակի բերումով չեն
կարողացել մասնակից դարձնել
իրենց մանուկներին, ազգի հարըստութիւնը համարւող բոլոր մանուկների համար հայցեց Աստծու
օրհնութիւնը եւ շեշտեց, նրանք են,
որ պիտի ժառանգեն իրենց պապերից կտակւած եկեղեցին եւ շնորհազարդւելով Աստծու կողմից,
պահպանեն իրենց վստահւած հոգեւոր հարստութեանը։
Յաւարտ արարողութեան Քրիստոս Փառաց թագաւոր տաղի ընկերակցութեամբ, որը պատմում
եւ մեկնաբանում է Տիրոջ տաճար
ընծայման դրւագը, քահանայ հայրերի ձեռամբ կատարւեց նորածինների եւ մանուկների տաճար ընծայման կարգը, որոնք ի նշան
Աստւածային օրհնութեան ստացան մէկական օրհնւած խաչ։
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ
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Թբիլիսահայերը
Բուն Բարեկենդանը
նշել են հարիսայի
փառատօնով

«panorama.am»- Փետրւարի 14-ին
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու
տօնացոյցով նշւել է Տեառնընդառաջը եւ Բուն Բարեկենդանը: Տօնական
օրը Վիրահայոց թեմի գործող եկեղեցիներում նշանաւորւել է սուրբ
եւ անմահ պատարագով: Թբիլիսիի
Հաւլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում Վիրահայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Կիրակոս վարդապետ Դաւթեանի հանդիսապետութեամբ աուրբ պատարագ է մատուցել
արժանապատիւ Տ. Սամուէլ քահանայ Թորոսեանը: Այս մասին տեղեկանում ենք Վիրահայոց թեմի պաշտօնական կայքից։
Բուն Բարեկեդանին էր նւիրւած նաեւ աւանդական հարիսայի

փառատօնը, որը թեմի առաջնորդարանի եւ «Հայարտուն» ու «Յովհաննէս Թումանեանի տուն» կենտրոնների աջակցութեամբ կազմակերպել էր Վրաստանի հայ կանանց
«Շուշանիկ» միութիւնը: Թբիլիսահայ
համայնքում այս փառատօնը անց է
կացւում 2012 թւականից անընդմէջ,
տարէցտարի ընդարձակւելով այն
վերածւել է ժողովրդական տօնահանդէսի:
Չնայած քաղաքային տրանսպորտի բացակայութեանը, բազմամարդ է
եղել եկեղեցու բակը: Միջոցառմանը
ներկայ են եղել հոգեւոր հայրերը,
Վրաստանում ՀՀ դեսպանութեան
դիւանագէտներ, վիրահայ համայնքի
անդամներ:

Վիլէն Գալստեան.

«Բալետից գեղեցիկ
ոչինչ չկայ»

«panorama.am» - ՀՀ ժողովրդական
արտիստ, պարուսոյց, Ալ. Սպենդիարեանի անւան օպերայի եւ բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոնի
գլխաւոր բալետմայստեր Վիլէն Գալըստեանն փետրւարի 12-ին նշեց
ծննդեան 80-ամեակը:
Վարպետն ընդգծել է՝ բալետից
գեղեցիկ ոչինչ չկայ:
Վիլէն Գալստեանը բեմում է արդէն 65 տարի: Երեւանի Պարարւեստի
պետական ուսումնարանը 1959 թ.
աւարտելուց յետոյ բալետի երիտասարդ արտիստը նոյն թւականին
բեմ է բարձրացել Թբիլիսիի Փալիաշւիլու անւան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում,
այնուհետեւ՝ 1961 թ.-ից՝ Երեւանի թատրոնում: Վիլէն Գալստեանը բէմ է
բարձրացել նաեւ Մոսկւայի «Բոլշոյ»,
Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի
եւ այլ երկրների հեղինակաւոր թատրոններում: Աւելին՝ նկարահանւել
է շուրջ 60 ֆիլմերում՝ «Նռան գոյնը»
(1969 թ.), «Հայկական որմնանկարներ» (1972 թ.) եւ այլն:
Ժամանակին եղել է Մոնտեվերդիի «Տեատրու Սոլիս»-ի գլխաւոր

բալետմայստեր, դասաւանդել Սէուլի
բալետի համալսարանում: Երեւանում էլ ղեկավարել է Պարարւեստի
պետական ուսումնարանը, մինչ այդ՝
1979 թ.-ից, 5 տարի եղել է Երեւանի Օպերային թատրոնի բալետմայստերը, իսկ դրանից առաջ նոյն պաշտօնը վարել է նաեւ 1972-75 թթ. եւ
1977-79 թթ.: 2014 թ.-ից դարձեալ
հրաւիրւել է Օպերային թատրոն՝
իբրեւ գլխաւոր բալետմայստեր:
Վիլէն Գալստեանի կերտած Սպարտակը՝ Արամ Խաչատրեանի «Սպարտակ»-ում, Ալբերտը՝ Ադանի «Ժիզէլ»-ում, Արմէնը՝ Խաչատրեանի
«Գայիանէ»-ում, Կոմիտասը՝ «Անտունի»-ում, Դաւիթը՝ «Սասունցի
Դաւիթ»-ում, Ռոմէօն՝ Պրոկոֆեւի
«Ռոմէօ եւ Ջուլիէտ»-ում, հայ բալետային արւեստի բացառիկ նմուշներից են: Սակայն «Գայիանէ»-ի մասին Վիլէն Գալստեանն առանձին
սիրով է խօսում՝ նշելով, որ ինքն է
ծնունդ տւել այդ ներկայացմանը:
Վիլէն Գալստեանի բալետային արւեստով օտարազգի հանդիսատեսը
հիացել է Ռուսաստանում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Ճապոնիայում:
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«ԻՐՕ՛Ք ԱՒԱՐԱՅՐՈՒՄ ԵՆՔ ԲՈԼՈՐՍ,
ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԴՐՈՒԹԵԱՄԲ»
Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝
ԳՐԻԳՈՐ ԱՐՔ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Հինգշաբթի,
փետրւարի 11-ի առաւօտեան ժամը
11-ին, Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց յիշատակին, Թաւրիզի Ս. Սարգիս եկեղեցում իր մատուցած հանդիսաւոր ս. պատարագի ընթացքում,
Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր Արք. Չիֆթճեանը
պատգամ յղեց հաւատացեալ ժողովըրդին, համայն մարդկութեանը եւ
յատկապէս մեր ժողովրդի ներկայ
կեանքը ներկայացնելով, որպէս ամենօրեայ պատերազմ կամ ամենօրեայ
Աւարայր. «Ես երէկ գտնւում էի Աւարայրի դաշտում, եւ դեռ ոտքերիս
փոշին չթօթափած, սոյն պատգամով
դիմում են ձեզ, սիրելի՛ հաւատացեալներ: Իրօ՛ք Աւարայրում ենք բոլորս,
ամենօրեայ դրութեամբ: Տագնապահար եւ ցաւատանջ ներկայ կեանքը,
որտեղ ամէն օր ու ամէն ժամ պատահող մահերի մասին լուրեր են
շրջանառւում, նրանցից ոմանք մեզ
ծանօթ, ուրիշներ՝ անծանօթ, այս երկըրում կամ հեռաւոր ափերում, ողբերգական իրավիճակ են ստեղծել
համայն մարդկութեան համար: Սոյն

կացութիւնը առաւել եւս հասկանալի
է մեր ազգի զաւակների համար,
յատկապէս, որովհետեւ երեսուն տարիների ընթացքում բարգաւաճած ու
նոր վերելքների տեսիլքով ապրող
մեր ժողովուրդը, մեծով ու փոքրով,
դարձեալ իջաւ Աւարայրի դաշտը, իր
արեամբ պաշտպանելու համար մեր
պապերի Հայրենիքը: Ճիշտ նոյն ոգով,
1570 տարիներ առաջ Վարդանանք
գնացին Աւարայրի դաշտը, իմացեալ
մահով անմահութեամբ պսակելու
իրենց երկրաւոր կեանքը: 1036 նահատակների կողքին կռւող զինւորները առաջին վկաները հանդիսացան նրանց անմահութեան, իսկ մենք,
դարեր յետոյ մեր պատարագով, խունկ
ու աղօթքով հայցում ենք նրանց բարեխօսութիւնը մեր նոր նահատակների համար: Վարդանանք վերջին
վկաները չէին լինելու, դժբախտաբար: Նրանց թւին աւելացան մէկուկէս միլիոնը եւ ընդամէնը մի քանի
ամիսներ առաջ հազարաւորներ,
որոնց ճշգրիտ քանակը դեռեւս յայտ-

«Ազնաւուրը,
Ազնաւուրի գրչով»
Ֆրանասահայ երգիչ՝
Շառլ Ազնաւուրի
կենսագրութիւնը
պարսկերէն լեզւով
Թարգմանիչներ՝
ԻՍԱԿ ԻՒՆԱՆԷՍԵԱՆ - ԱՐԱ ԱՒԱՆԷՍԵԱՆ

նի չէ...», -ասաց Սրբազան Հայրը եւ
անդրադարձաւ մեր ժողովրդի վերապրելու անմեռ ոգուն ու վերականգնելու հզօր կամքին:
Ս. սեղանին սպասարկեցին սարկաւագների, կիսասարկաւագների, դըպրաց եւ դպրուհեաց դասերը, իսկ եկեղեցական երգեցողութիւնը կատարւեց
«Կոմիտաս» երգչախմբի կողմից, ղե-

կավարութեամբ երաժիշտ Վարդան
Վահրամեանի:
Ս. պատարագից անմիջապէս յետոյ, սուրբ բեմի առջեւ տեղի ունեցաւ
ազգային տօնակատարութիւն, մասնակցութեամբ Թաւրիզի «Թամարեան»
դպրոցի աշակերտութեան եւ թաւրիզահայ արւեստագէտների: Դոկտ.
Արա Մելիքեանը կատարեց Ալիշանի «Լռեց ամպերը» երգը իր բամբ
ձայնով, երգեհոնով նւագակցութեամբ
երաժիշտ Վարդան Վահրամեանի:
Իզաբէլ Սարգսեանը ընթերցեց «Վարդանանց խորհուրդը» նիւթով նկարագրականը Ե դարի անցուդարձերի,
ներկայ հաւատացեալ ժողովուրդը Ե
դարի մարտական միջավայրը փոխադրելով, որտեղ Աւարայրի արծիւը՝ Ղեւոնդ երէցը, ինչպէս նաեւ Կարմիր Զօրավարը՝ Սուրբ Վարդան,
իրենց անվեհեր ու խրոխտ կեցւածքով քաջալերում էին Հայոց Բանակի բոլոր զօրականներին ու զինւորներին:
Գիթառի մեծ Վարպետ Վարդան

Սարգսեանը, նւագեց «Խուժան Ասկեար»-ը: Ապա, աշակերտուհի Մարիամ Վարդանեանը ասմունքեց Վարդանին նւիրւած բանաստեղծութիւն,
որից յետոյ թաւրիզահայ երիտասարդ արւեստագէտ եւ հմուտ գիթառահար Սեւան Գասպարեանը նըւագեց Սիմոն Ֆելեկեանի «Իմ հայրենեաց» երգը, դարձեալ արդիական ներդաշնութեամբ հմայելով ներկայ բազմութեանը:
Օրւայ ազգային հանդիսութիւնը
շարունակւեց աշակերտուհի Սկառլետ Ենովքեանի արտասանած ազգային բանաստեղծութեամբ, եւ հուսկ,
Սրբազան Հօր գլխաւորութեամբ եւ
Վարդան Վահրամեանի նւագակցութեամբ ժողովուրդը երգեց վարդանաշունչ մի շարք երգեր:
Սրբազան Հայրը աւարտին իր
գնահատանքը յայտնեց բոլոր մասնակիցներին, դպրոցական աշակերտներից սկսեալ մինչեւ երաժիշտներին եւ եկեղեցու Խնամակալ մարմնի
կանանց: Ապա, Թաւրիզի եկեղեցիների Խնամակալ մարմնի վարչութիւնը յատուկ նւէրներով շնորհաւորեց եկեղեցու սարկաւագ՝ Վարդան
Տէր-Մարտիրոսեանին, «Կոմիտաս»
երգչախմբի խմբավար՝ Վարդան
Վահրամեանին, երգչախմբի անդամ
Վարդան Սիմոնզին եւ գիթառահար
Վարդան Սարգսեանին, իրենց անւան տօնի առիթով. «Ատրպատականցի մեր ժողովուրդը դարերից ի վեր
հաւատարիմ է մնացել Վարդանանց
ուխտին: Տեսէք ինչքան Վարդաններ մէկտեղւած ունենք այսօր: Հաւատարմութեան այս ուխտը վերանորոգելու ենք, որպէսզի ընդերկար
գոյատեւի Ատրպատականի հայոց
մեր թեմը իր հաւատաւոր ժողովըրդով»,- ասաց Սրբազան Հայրը: Գնահատական նւէրներ յանձնւեցին նաեւ
դոկտ. Արա Մելիքեանին եւ Սեւան
Գասպարեանին:
Նոյն օրը, Ուրմիայի ծխական Ս.
Ստեփանոս եկեղեցում եւս ս. պատարագ մատուցւեց, ձեռամբ Տ. Մարտիրոս քհնյ. Ղուկասեանի: Սուրբ պատարագի երգեցողութիւնը կատարեց
«Նարեկացի» երգչախումբը, ղեկավարութեամբ երգեհոնահար Արտեմիս Բայրամեանի: Տէր Հայրը իր
քարոզում անդրադարձաւ Վարդանանց զոհաբերութեան գերագոյն ճիգին, որի ներշնչած հաւատքով դեռ
շարունակում է մեր ժողովուրդը
պայքարել իր գոյութեան համար:
Սուրբ պատարագի աւարտին, տեղի
ունեցաւ ազգային տօնակատարութիւն, որի ընթացքում Ուրմիայի հայոց ազգային դպրոցի աշակերտուհի
Թենի Մնացականեանը ներկայացրեց
Վարդանանց տօնի պատմականը,
նկարագրելով երկընտրանքի այն
կացութիւնը, որը դրւել էր հայ ժողովրդի դիմաց: Տէր Հայրը իր գնահատական խօսքն ուղղեց նրան եւ
դպրոցի տեսչութեանը ու ներկայ
հաւատացեալներին:

«Ազնաւուրը, Ազնաւուրի գրչով»
գրքի թարգմանութիւնը, որը ներկայացնում է ֆրանսահայ արւեստագէտ՝ Շառլ Ազնաւուրի կենսագըրութիւնը իր իսկ գրչով: Այն
թարգմանել են Իսակ Իւնանէսեանը եւ Արա Աւանէսեանը, իսկ հըրատարակւել է «Նեշանէ» հրատարակչութեան միջոցով՝ Թեհրանում:
Սոյն գիրքը Շառլ Ազնաւուրի
կողմից, Ֆրանսերէնով եւ նոյն անունով 1970 թւականին գրւած գրքի
թարգմանութիւնն է, որից կարելի
է ստանալ այս յայտնի երգչի յատկանիշերի վերաբերեալ լաւագոյն
գիտելիքները:
Այս գիրքը աւելին է, քան պարզապէս աշխարհահռչակ երգչի եւ
արւեստագէտի կենսագրութիւն լինելը: Հեղինակը նոր եւ անյայտ գոյներով, պատմում է ֆրանսիական
արւեստի մեծութիւնների, այդ թւում՝
Մորիս Շեւայլէի, Գիլբեր Բոկոյի,
Միստանգէտի եւ յատկապէս Էդիթ
Պիաֆի հետ իր հանդիպումների
ու ծանօթութիւնների մասին եւ իր
իւրաքանչիւր օրը, դժւարութիւնները, ուրախութիւններն ու ցանկութիւնները:
Այս գիրքը ցեղասպանութիւնից
փրկւած ու վերապրած մի ընտանիքի, հայ գաղթականների կեանքի,
նրանց սովորութիւնների, վարք ու
բարքի, զրկանքների ու երազանքների պատմութիւնն է:
Ազնաւուրի յուշերի արժէքը երգչի յամառութեան, տպաւորութիւնների եւ յոյզերի նկարագրութեան
մէջ է, որ նոր բան ունէր ասելու,

սակայն արւեստի աշխարհը եւ արւեստասէրները տարիներ շարունակ հրաժարւում էին ընդունել
նրան, բայց նա յամառեց եւ հաւատաց իր արւեստին եւ անխոնջ
պայքար մղեց բոլոր խոչընդոտների դէմ: Նա ապացուցեց իր տեղն
ու իրաւունքը համաշխարհային
մնայուն արւեստի ոլորտում:
Գրքի մանրամասները.
Առաջին հրատարակութիւն Տպաքանակ՝ 500 օրինակ
Էջերի քանակը՝ 350
Գինը՝ 90000 թուման
Սոյն գիրքը կարելի է ստանալ
«Շահրէ Քեթաբ»-ի բոլոր մասնաճիւղերից, «Ղողնուս» հրատարակութիւնից եւ «ՀՈՒՍԿ» հաստատութիւնից:

ՆՈՐ ԳԻՐՔ
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«Ադրբեջանի Մշակոյթի նախարարութիւնը
պաշտօնապէս յայտարարեց,
որ Ամիրովը ոչ մի կապ չունի
այս հայկական ստեղծագործութեան հետ»
«168.am»- Յարութիւն Յարութիւնեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրում է.
«Աւարտւել է ադրբեջանցիների կողմից հայ կոմպոզիտոր Արա Գէորգեանի «Արցախ» ստեղծագործութեան
հեղինակութեան մասին յօրինւած վէճը:
Փաստն այն է, որ ադրբեջանցի
ամենախանդավառ երաժշտասէրները փորձեցին այս ստեղծագործութեան հեղինակութիւնը վերագրել
Ֆիկրատ Ամիրովին: Երեք օր առաջ
Ադրբեջանի Մշակոյթի նախարարութիւնը աւարտեց այս շինծու վէճը՝ պաշտօնապէս յայտարարելով, որ
Ամիրովը ոչ մի կապ չունի այս հայկական ստեղծագործութեան հետ»:
Աւարտւել է ադրբեջանցիների կողմից հայ կոմպոզիտոր Արա Գէորգեանի «Արցախ» ստեղծագործութեան հեղինակութեան մասին յօրինւած...

Գորիսում զօրակոչի մեկնարկն
այս տարի հանդիսաւորութեամբ
ազդարարւեց խորհրդանշական վայրում

Գորիսում զօրակոչի մեկնարկն
այս տարի հանդիսաւորութեամբ ազդարարւեց խորհրդանշական վայրում՝ Վերիշէն բնակավայրի 4-րդ
դարում կառուցւած Սուրբ Հռիփսիմէ եկեղեցում: Վերիշենում մեծ
տօնախմբութիւն էր՝ տարւայ առաջին զօրակոչը նշւեց մեծ շուքով եւ
մատաղի արարողութեամբ: Գորիս
համայնքի ղեկավար Առուշ Առուշանեանի, Տ. Ահարոն քահանայ Մելքումեանի, Զօրակոչային եւ զօրահաւաքային համալրման ծառայութեան Սիւնիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար
Վահէ Աղալարեանի համատեղ մըտայղացմամբ միջոցառման նպատակն էր՝ վերականգնել Ազգային
Բանակի լաւագոյն աւանդոյթը։
Տօնախմբութեանը մասնակցում
էին Սիւնիքի մարզպետ Մելիքսէթ
Պօղոսեանը, Գորիս համայնքի ղեկավար Առուշ Առուշանեանը, Հայ
Առաքելական Եկեղեցու Սիւնեաց
թեմի հոգեւոր դասի ներկայացուցիչներ, նորակոչիկների ծնողներ
եւ հարազատներ։
Այս տարի առաջին զօրակոչը
կատարւեց մատաղի արարողութեամբ: Գորիս համայնքի ղեկավար
Առուշ Առուշանեանի նախաձեռնութեամբ եկեղեցու բակում 7 գառ,
որպէս մատաղ, մատուցւեց հանրութեանը՝ յանուն բանակ մեկնող
նորակոչիկների անվտանգ ծառայութեան, Հայրենիքի հզօրացման,
յանուն ապագայ յաղթանակների։
Մատաղի արարողութիւնը սկսւեց
աղի օրհնութեամբ, որը կատարեց

Սիւնեաց թեմի առաջնորդական
տեղապահ, Տ. Մակար վրդ. Յակոբեանը: Մատուցւեց պատարագ, Տ.
Ահարոն քահանայ Մելքումեանը

կատարեց նորակոչիկների օրհնութեան կարգ: Միջոցառման ողջ ընթացքում ընդգծւեց Հայոց Բանակի
դերը, հայ զինւորի անկոտրում կամքըն ու հայեցի ոգին: Նժդեհեան
ոգով, սեփական կոչմանն ու Հայրենիքին նւիրւածութեան նժդեհեան
օրինակով՝ նորակոչիկներին ուղըղւեց Գարեգին Նժդեհի խօսքը, որը
ժամանակին Սպարապետը յղել էր
թշնամու դէմ մարտի մեկնող իր
զինւորներին: Նորակոչիկները մեկնեցին բանակ՝ կատարելու Հայրենիքի նկատմամբ պարտքը՝ իրենց
հետ տանելով բազմաթիւ ջերմ մաղթանքներ ու օրհնանքներ: Խաղաղ
եւ անփորձանք ծառայութիւն մեր
բոլոր զինւորներին:
Գորիսի համայնքապետարան
«168.am»

Արցախի գորգերը
Երեւանում են

«panorama.am» - Ալ. Թամանեանի
անւան ճարտարապետութեան ազգային թանգարան-ինստիտուտը բացում է Շուշիի գորգերի թանգարանի
երեւանեան ցուցադրութիւնը: Գորգերը թանգարանի հիմնադիր Վարդան Ասատրեանի անձնական հաւաքածուից են, եւ Շուշիից հանւել են

նախորդ տարւայ նոյեմբերի 1-ին։
Թանգարանից յայտնում են, որ
ցուցադրւած նմուշներից ամենահինը 350 տարեկան է։ Այն համակարգում է Նարեկ Վան Աշուղաթոյեանը։
Ցուցադրութիւնը կը բացւի փետըրւարի 20-ին։

ՌԴ ՊՆ.

«15 հայ ուխտաւոր
այցելել է Դադիվանքի
վանական համալիր»

«168.am»- Փետրւարի 14-ին 15 հայ
ուխտաւոր այցելել է Լեռնային Ղարաբաղում գտնւող Դադիվանքի վանական համալիր, - հաղորդում է ՌԴ
ՊՆ-ն։ Նշւում է, որ հայ ուխտաւորները ռուս խաղաղապահների ուղեկցութեամբ անարգել մտել են համալիրի տարածք:
Անվտանգութեան ապահովման
համար ռուսական խաղաղապահ զօրախմբի դիտակէտերից մէկը գըտնըւում է ճարտարապետական համալիրի անմիջական հարեւանութեամբ, նշում է գերատեսչութիւնը։
«Դադիվանքը Հայ Առաքելական
Եկեղեցու հնագոյն քրիստոնէական
վանքերից է եւ գտնւում է Քելբաջարի

(Քարվաճառ) շրջանի տարածքում,
որը, եռակողմ յայտարարութեան համաձայն, Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ է անցել 2020 թւականի
նոյեմբերին»,- յաւելում է ՌԴ ՊՆ-ն։

Սիմոն Մարտիրոսեան.

«Մեր պատերազմը
մարդու դէմ չէ»

«news.am»- Ռիօ-2016 Օլիմպիական խաղերի փոխչեմպիոն, ծանրամարտի աշխարհի ու Եւրոպայի
չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսեանը
(109 կգ.) գրառում է կատարել սոցցանցերում:
«Ես ասե՛լ եմ ու էլի՛ կասեմ։
Մեր պատերազմը մարդու դէմ չէ,
այլ երկրի վրայ ապրող խաւարի
տիրակալների դէմ։ Աստւած վկայ,

թուրքի դատաստանի օրը դեռ կը
գայ...
Զինւե՛նք Աստծոյ սպառազինութեամբ։ Թուրքը դեռ պատասխա՛ն է
տալու ամէն անմեղ թափած արեան
համար։ Նրանք պատերազմում են
Աստծոյ ժողովրդի՝ Եկեղեցու դէմ։
Շուն թուրքը չի էլ գիտակցում, որ
երբե՛ք խաւարը չի՛ յաղթում լոյսին...!!! Ամէն»,- գրել է Սիմոն Մարտիրոսեանը:
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«Բայդէնը....
(Շար. 2-րդ էջից)

Ղարաբաղի գործողութիւնները ղեկավարել է
Թուրքիայի Ազգային հետախուզական ծառայութեան ղեկավար Հաքան Ֆիդանը: Իսկ
դաշտային գործողութիւններն իրականացւել են
թուրք հրամանատարների միջոցով»,- գրել է
Ֆիլիպսը: Նա ընդգծել է, որ ջիհադիստ վարձկաններին Ադրբեջանն ամսական 2000 ԱՄՆ
դոլար է վճարել:
Այս ընթացքում Կոլումբիայի համալսարանի «Վայրագութիւններ Արցախում» նախագիծը հաւաքագրել է բոլոր տւեալները
պատերազմական յանցագործութիւնների
եւ դրանց հեղինակների վերաբերեալ:
«Մենք գիտենք՝ ովքեր են այս յանցագործութիւնների հեղինակները: Սակայն
մենք դեռեւս չգիտենք` արդեօք Բայդէնի ադ-

մինիստրացիան աչք կը փակի Արցախի
կոտորածների վրայ, թէ դրանց հեղինակներին պատասխանատւութեան կենթարկի»,նշել է Ֆիլիպսը՝ ընդգծելով, որ Լեռնային
Ղարաբաղում իրավիճակը, որը կայուն է
միայն ռուս խաղաղապահների շնորհիւ,
շարունակում է պայթիւնավտանգ մնալ:
«Պատերազմական յանցագործներին պատասխանատվութեան ենթարկելը լաւագոյն
ուղին է ադրբեջանցի ու թուրք անձնակազմերի, ինչպէս նաեւ նրանց կից գործող
ջիհադիստների կողմից մարդկութեան դէմ
յանցագործութիւնները կանխելու ուղղութեամբ»,- եզրափակել է Դէյւիդ Ֆիլիպսը:
Դէյւիդ Ֆիլիպսն ԱՄՆ նախագահներ
Քլինթոնի, Բուշի եւ Օբամայի վարչակազմերում ծառայել է որպէս գլխաւոր խորհըրդական եւ արտաքին յարաբերութիւնների փորձագէտ:
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«Ադրբեջանցիները....
(Շար. 1-ին էջից)

զինատեսակներից՝ տարբեր ժամերի։ Այս մասին փաստող տեսանիւթն արւել է երկու օր
առաջ։ Կրակոցների վայրից դէպի Ագարակ
գիւղ ուղիղ գծով մօտ 1 կմ. է։ Սարգսեանը
տեղեկացրեց, որ գիւղի ներքեւի հատւածում
հէնց այդքան հեռաւորութեան վրայ է թշնամին,
իսկ գիւղի վերեւի հատւածից ադրբեջանցիները
կրկին առաջ են եկել՝ հիմա 4 կմ.-ի վրայից են
հսկում սահմանները։
Երէկ չէ առաջին օրը նորից առաջ են եկել,
գեւղի վերեւի հատւածում տեղակայւել են։ Չորս
կմ. հեռու են՝ գիւղի գլխավերեւում։ Մինչեւ առաջ
գալը բաւականին հեռու էին, հիմա եկել են գծի
վրայ նստել են։ Սահմանապահներ ունենք,
ռուսները եւս շուրջօրեայ հերթապահում են
արդէն երկու օր է։ Առաջ են եկել ռուսի թոյլտւութեամբ մեր սահմանով անցել են եկել իրենց
գծի վրայ կանգնել են։ Մենք էլ գիւղեր ունենք,
որ ճանապարհներն իրենց սահմանով է անցնում, թոյլատրում են, անցնում են։ Մէկ կմ.-ն
էլ ներքեւ հատւածից են հեռու»։
Ագարակի խնդիրների մասին վաղուց են
բարձրաձայնում, հիմնականում որսորդական
զէնք կրելու թոյլտւութեան հարցն են բարձրաձայնում, որ գիւղի բնակիչները ինքնապաշտպանութեան համար զէնք ունենան, սակայն չունեն ու դա, իրենց կարծիքով, լուրջ խնդիր է։
Ագարակում 40 տուն կայ, նախկինում գիւղի
մաս հանդիսացող տարածքները հիմա դիրքերի են վերածւել։ Իշխանութիւններից օգնութիւն չեն առաջարկել, գիւղին աջակցում է
միայն համայնքապետը։
Ագարակի հիմնական ճանապարհը եւս
փակւել է։ Նոյեմբերի 10-ից յետոյ ճանապարհի
4 կմ.-ն անցել է Ադրբեջանին ու բնակիչները
ստիպւած այլընտրանքային ճանապարհից են
օգտւում՝ 6,5 կմ. երկար ճանապարհ անցնում,
որն անմխիթար վիճակում է։
«Նախկինում աւելի վատ վիճակում էր, համայնքապետը վերանորոգել է ինչքան հնարաւոր է»։

«Երբ Նիկոլը....
(Շար. 1-ին էջից)

Սարգսեանը հրաժարական տւեց, ժողովրդի
մօտ լաւատեսութիւնը կը վերադառնայ»,–ասաց
նա եւ նշեց, որ երբ սահմանները բացւեն շատ
մարդ է գնալու Հայաստանից։
Ինչ վերաբերում է մամուլի հրապարակումներին, թէ իշխանութիւնից հրահանգ է իջեցւել, որ ձեր հանրահաւաքին ընդառաջ ուժգին
հակահարւած տալ, Վազգէն Մանուկեանն ասաց.
«Ինչո՞վ են հարւածելու, եթէ այդպէս ուժգին
հարւածելու բան ունէին թող ռազմաճակատում օգտագործէին»։

Փետրւարի 16-ին....
(Շար. 1-ին էջից)

Արթուր Մկրտչեանը, ով քաղաքականութիւն
բերեց նաեւ իրական ժողովրդավարութիւնը:
«Մեր դժբախտութիւնը նրա մէջ է, որ սխալ
ճանապարհով գնացինք: Մարդիկ, ովքեր արժանի չէին ղեկավար լինելու, դարձան ղեկավարներ, հարց լուծողներ: Դրա հետեւանքով
այսօր շատ հարցեր կան շտկելու, վերախմբագըրելու: Համոզւած եմ, որ մեր ժողովուրդն այս
անգամ էլ կը յաղթահարի դժւարութիւնները,
բայց միայն ու միայն ճիշտ ճանապարհով
գնալու միջոցով՝ նորովի արժեւորելով այն ճանապարհը, որ անցել են Արթուր Մկրտչեանը,
նրա գաղափարակիցները»,- ասել է Վահրամ
Բալայեանը:
«aparaj.am»

Հայոց ազգային «Արաքս» դպրոցի նկուղում
բռնկւած հրդեհը մեծ վնաս չի պատճառել
«ԱԼԻՔ» - Հայոց ազգային «Արաքս» դպրոցում
բռնկւած հրդեհի կապակցութեամբ՝ Թ. Հ. Թ Կրթական խորհուրդի փոխանցմամբ. «Հայոց ազգային
«Արաքս» դպրոցից տեղեկացրել են, որ երկուշաբթի՝ կէսգիշերն անց դպրոցում հրդեհ էր բռնկւել:
Փետրւարի 16-ին, ժամը 00:35-ին ակտիւացել
էր դպրոցի հրդեհային ազդանշանի համակարգը
եւ միաժամանակ հեռախօսային ազդանշանով
տեղեկացւել է դպրոցի տեսչուհի Անի Մանուկեանը: Տեսչուհին դպրոցի պահակի հետ կապ
հաստատելով տեղեկացել է իրավիճակի մասին
եւ ժամը 00:38-ին հրշէջկայանին կանչ է գրանցել:
Նա անմիջապէս տեղեկացրել է նաեւ դպրոցի
ծնողական խորհրդի նախագահ՝ Վիգէն Մակարեանին, ով իր հերթին տեղեկացրել է ծնողական
խորհրդի անդամ՝ Արմոնդ Միրզախանեանին:
Դէպքից րոպէներ անց դպրոց են հասել հրշէջները, տեսչուհին եւ ծնողական խորհրդի անդամները եւ վերահսկւել է իրավիճակը:
Հրդեհը բռնկւել է դպրոցի նկուղում գտնւող
զուգարաններից մէկում՝ օդափոխչի հոսանքի
լարերի մէջ առաջացած կարճ միացման բերումով: Հրշէջների անյապաղ ներկայութեամբ եւ
դպրոցի պահակ՝ Էդիկ Ասատրեանի անմիջական
գործողութիւններով եւ օգտւելով դպրոցում առկայ

«Համակցւած....
(Շար. 1-ին էջից)

տարածքը գտնւում է աշխարհի հինգ
ռազմավարական նեղուցներից երեքի միջեւ:
Հիւսիսում Հորմոզի նեղուցը, արեւելքում
Մալակա նեղուցը եւ արեւմուտքում Բաբոլմանդաբ նեղուցը, գտնւում են Հնդկական ով-

կրակմարիչներից, հրդեհը մարւել է նախքան
տարածւելը: Այնուհետեւ մինչեւ ժամը 01:45-ը
հրշէջները հրշէջային սարքերով զբաղւել են
դպրոցի շէնքի բոլոր յարկերում տարածւած ծխի
հեռացման գործով:
Ի դէպ, հարկ է նշել, որ «Արաքս» դպրոցի
«հրդեհային ազդանշանի առկայութեան բերումով կանխւել է մարդկային եւ ֆինանսական անփոխարինելի կորուստները: Հրդեհից առաջացած
թեթեւակի վնասների հարցով հետամուտ է Թ. Հ.
Թ. Թեմական խորհուրդը, համագործակցութեամբ
Կրթական խորհրդի եւ Շինարարական մարմնի»:
կիանոսի հիւսիսային տարածքում եւ նկատի
առնելով այս կարեւոր տարածքում առեւտրական
նաւերի եւ լցանաւերի երթեւեկութիւնը, ծովային
առեւտրի անվտանգութեան ապաահովմանն
ուղղւած ջանքերը կրկնապատկւել են»: Նա
ընդգծել է, որ զօրավարժութեան կարեւորագոյն
պատգամը խաղաղութիւնն ու բարեկամութիւնն է:

Ստոլտենբերգը յայտարարել է,
որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է
Ռուսաստանի հետ
առճակատման
«yerkir.am» - Հիւսիսատլանտեան դաշինքի գլխաւոր քարտուղար Իենս Ստոլտենբերգը յայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է ինչպէս Ռուսաստանի հետ առճակատման, այնպէս էլ փոխգործակցութեան, բայց ամէն ինչ կախւած է
Մոսկւայի դիրքորոշումից,- հաղորդում է «ՏԱՍՍ»-ը:
«Ես հաւատում եմ Ռուսաստանին յստակ ազդանշան ուղարկելու անհրաժեշտութեանը. եթէ
նրանք բախումներ են ուզում, մենք պատրաստ
ենք: Եթէ նրանք ցանկանան համագործակցել,
մենք ուրախ կը լինենք»,- ասել է Ստոլտենբերգը
իսպանական «El Mundo» թերթին տւած հարցազրոյցում՝ աւելացնելով, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է
«պաշտպանել իր անդամներին»:
Նրա ասութեամբ՝ Ռուսաստանի հետ երկխօսութիւնը պէտք է հիմնւած լինի ուժի եւ կայունութեան վրայ:
«Նրանք (ռուսները) մեր հարեւաններն են,
նրանք ունեն շահեր, մենք պէտք է խուսափենք
միջադէպերից, յատկապէս՝ սահմաններին: Որպէս
նորւեգացի քաղաքական գործիչ՝ ես Ռուսաստանի
հետ աշխատելու մեծ փորձ ունեմ եւ գիտեմ, որ
դա հնարաւոր է»,- յաւելել է Ստոլտենբերգը:

