Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Կորոնայի շղթան
փշրելու համար
անհրաժեշտ է
պատւաստւել

«ԱԼԻՔ» - Առողջապահութեան նախարարութեան խօսնակ, դոկտ.
Սիմա Սադաթ Լարին անդրադառնալով երկրում կորոնավիրուսի
հանրային պատւաստման մասին
ասել է. «Այժմ 80-ից վեր անձանց
պատւաստման երկրորդ փուլն է
եւ յուսանք, որ ստացւած պատւաստանիւթերով կարողանանք մինչեւ գարնան աւարտը, կամ աւելի շուտ
պատւաստել 65-ից վեր 8 միլիոն 700
հազար հոգու»:
Նրա հաւաստմամբ. «Այս փուլից
յետոյ պատւաստւելու են 75-ից վեր
անձինք, որպէսզի կարողանանք թիր
ամսից յետոյ պատւաստել 18-ից
65 տարեկաններին եւ վտանգաւոր
համարւող աշխատանքների աշխատողներին»:
Նա անդրադառնալով «Սպուտնիկ» եւ «Ասթրազինիկա» պատւաստանիւթերի հետեւանքների մասին
ասել է. «Որոշ հետեւանքները նկատւել են
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Իրանի նախագահական
ընտրութիւնների
թեկնածուների
արձանագրութիւնը
սկսւելու է մայիսի 11-ից

Պահապանների խորհրդի տեղակալ Սիամաք Ռահփէյքի ասութեամբ՝
Իրանում 1400 թւականի նախագահական ընտրութիւնների թեկնածուների արձանագրութիւնը սկսւելու է
երեքշաբթի, մայիսի 11-ից եւ տեւելու է
հինգ օր:
ԻՍՆԱ-ի համաձայն՝ թեկնածուների արձանագրութիւնից յետոյ, Պահապանների խորհուրդը հինգ օրւայ
ընթացքում ստուգելու է թեկնածուների
արժանաւորութիւնը: Իհարկէ, ըստ
օրէնքի արտակարգ պայմաններում
կարելի է հինգ օրով եւս երկարաձգել
արժանաւորութեան ստուգման թւականը, այսինքը՝ Պահապանների

ՅԱՒԵՐԺ
ԱՆԱՌԻԿ
ՇՈՒՇԻՆ…
Դ. Մ.
Հայկական Շուշին հայոց ենթագիտակցութեան մէջ մշտապէս
եղել է անառիկ: Պատմա-հոգեբանական սոյն փաստն ու իրողութիւնը խեղաթիւրւել ու նենգափոխւել է դեռեւս 100 տարի առաջ,
երբ Ստալինեան բոլշեւիզմի դաւադիր մատուցմամբ թուրք-թաթարական վոհմակը «տիրացաւ»
Շուշիին, ամբողջ 7-ը տասնամեակ: Այսպէս կոչւած ադրբեջանցիք, որ անւանափոխութեամբ
հանդերձ մնացին նոյն հայատեաց-յետամնաց թաթարը, Շուշին
եւս լոկ արհեստական ձեւախեղումներով մնաց բռնագրաււած,
իսկ ոգեղէն առումով պահպանեց իր հայկականութիւնն ու անառիկութիւնը…:

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

www.alikonline.ir

(Շար. 8-րդ էջում)

Նոյն այս ոգեղէն անառիկութեան ուժով ու կամքի արտա-

Ադրբեջանի
Իսլամական
կուսակցութեան
առաջնորդը
դատապարտւել է
16 տարւայ
ազատազրկման

«yerkir.am» - Մայիսի 6-ին Բաքւի
ծանր յանցագործութիւնների դատարանն աւարտել է Ադրբեջանի Իսլամական կուսակցութեան նախագահի պաշտօնակատար Իլհամ Ալիեւի
գործով դատավարութիւնը:
Նա մեղաւոր է ճանաչւել եւ դատապարտւել 16 տարւայ ազատազրկման, իսկ նրա փեսան (քրոջ ամուսինը)՝ Մեհման Ռզայեւը, 14 տարւայ
ազատազրկման:
Երկուսն էլ մեղաւոր են ճանաչւել
պետական դաւաճանութեան, մասնաւորապէս՝ յօգուտ Իրանի լրտեսութեան մէջ:
Ըստ փաստաբան Ջաւադ Ջաւադովի` «Իլհամ Ալիեւը հերքում է իրեն
առաջադրւած մեղադրանքները, իրեն
մեղաւոր չի համարում: Քրէական
գործի նիւթերում նոյնպէս չկայ մեղադրանքը հաստատող ապացոյց»:
Աստւածաբան Իլհամ Ալիեւը ձերբակալւել էր Ադրբեջանի պետական
անվտանգութեան ծառայութեան աշխատակիցների կողմից 2020 թւականի փետրւարին: Մարտի 2-ին
(Շար. 8-րդ էջում)

Ղուլեան.

«Այո, Շուշիի անկումը
առեղծւած է, եւ դրա վառ
ապացոյցն այն է, որ մինչ
օրս գաղտնի է պահւում
Շուշիի օպերացիայի
հրամանատարի
անունը»
(Տես 2-րդ էջում)

Նա ոչ միայն հերոս էր, լեգենդար
հրամանատար, այլեւ նախեւառաջ ազնիւ
մտաւորական եւ պարզ մարդ
ՀՀ նախագահն այցելել է
Արցախի հերոս Արկադի Տէր-Թադէոսեանի ընտանիքին
«yerkir.am» - ՀՀ նախագահ Արմէն
Սարգսեանն մայիսի 6-ին այցելել է
Արցախի հերոս, գեներալ-մայոր Արկադի Տէր-Թադէոսեանի՝ Կոմանդոսի
տուն, հանդիպել նրա այրու՝ Յասմիկ
Սահակեանի, որդու՝ Հայկ Տէր-Թադէոսեանի եւ ընտանիքի միւս անդամների հետ,- տեղեկացնում է նախագահի աշխատակազմը:

յայտմամբ ամբողջապէս ազատագրւեց հայկական Շուշին 1992 թ.
մայիսի ճիշտ այս օրը, դրոշմելով
իր անառիկութեան անջինջ կնիքը,
հայոց նորագոյն յաղթանակների
փառապսակը հանդիսանալով:
1920 թ.-ից 100 տարի անց,
սակայն, Հայկական Շուշիի անառիկութիւնը դարձեալ «յաջողեցին»

խախտել,

այս

անգամ՝

թուրքա-ադրբեջանական ոսոխի
ագրեսիայով, իսրայէլական անօդաչուներով եւ ամենաէականն
ու ցաւալին՝ «իւրայինի» թողտւու-

(Շար. 2-րդ էջում)

թեամբ ու դաւադրութեամբ: Այս
ամենով հանդերձ, թէեւ Հայկա-

Կոչուբայեւ.

«Ռոբերտ Քոչարեանի գրքից իշխանական
ֆոբիաները շարունակւում են»

«panorama.am» - Փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայեւը գրում է.
«ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանի հեղինակած «Կեանք եւ ազատութիւն» գրքից իշխանական ֆոբիաները շարունակւում են։
Աբովեանում,Արտաշատում,Վանաձորում եւ Հայաստանի այլ քաղաքներում
վնասւում են գրքի գովազդերը։ Ընդորում,
սրանք ուղղորդւած վանդալներ են։
Մենք յստակ տիրապետում ենք, թէ

հեստականօրէն խլւած-տրւած է
թշնամիներին, բայց հէնց վերջիններս խորքում մշտապէս վախւորած, գիտեն, որ հայոց բերդաքաղաքը թէեւ սրբապղծւած, բայց
մնալու է անառիկ ու ոգով՝ Հայկական, որն էլ գրաւականն է
լինելու հարազատի գիրկը առյաւէտ վերադառնալու համար:

(Շար. 8-րդ էջում)

Սիրիայում 4 թուրք վարձկան է ոչնչացւել
«yerkir.am» - «Աֆրինի ազատագըրման ուժերն» հրապարակել են
տեղեկատւութիւն, որ իրենք 3 գործողութիւն են իրականացրել Աֆրինում
թուրքական օկուպացիայի դէմ,- յայտնում է «Hawar» գործակալութիւնը։
Ըստ հաղորդագրութեան` ապրիլի
28-ին «Աֆրինի ազատագրման ուժերը»
գործողութիւն են իրականացրել Շե-

կան Շուշին մէկ անգամ եւս ար-

րաւայի շրջանի Բուրջ Այդար գիւղի
մերձակայքում, որի արդիւնքում վերացւել է մէկ օկուպանտ, ինչպէս նաեւ
շարքից հանւել երկու մեքենայ, որոնք
տեղափոխել են վարձկաններին:
Նոյն օրը Աֆրինի ազատագրման
ուժերը յարձակւել են նաեւ Աֆրինում
գտնւող թուրք եւ թուրքամէտ վարձկանների
(Շար. 8-րդ էջում)
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Կոմանդոսին
«Այո, Շուշիի անկումը առեղծւած է,
յետմահու Հայաստանի
եւ դրա վառ ապացոյցն այն է, որ
Ազգային հերոսի
մինչ օրս գաղտնի է պահւում Շուշիի
կոչում շնորհւեց
օպերացիայի հրամանատարի անունը»

Ղուլեան.

կարեւոր է, որ մենք համակարգւած
աշխատանք տանենք, որի արդիւնքում միայն կարելի է ցանկալի արդիւնքների հասնել: Ցաւօք, այսօր ես
չեմ տեսնում ջանքեր, որ մեր քաղաքական ողջ ներկապնակը ծառայեցւի
դրան:

«168.am» - «Ինչպէս է արցախցին
յաղթահարում յետպատերազմեան
դժւարութիւնները: Արցախի ապագայի, պատերազմի արդիւնքների,
Շուշիի անկման մասին «Իրաւունքը»
Արցախում զրուցել է ԱԺ նախկին
նախագահ, ԱԺԿ կուսակցութեան նախագահ Աշոտ Ղուլեանի հետ, ով նախ
անդրադարձաւ արցախցիների օրախընդրային հարցերին:
Ա.Ղ.-Ամբողջ խնդիրն այն է, որ
մենք այս պահին կարիք ունենք լուրջ
խորքային վերլուծութիւնների եւ միասնական, կոլեգիալ կառավարման
ինչ-որ համակարգ մշակելու եւ
դրանով առաջնորդւելու անհրաժեշտութիւն: Ես շատ բարդ եմ տեսնում
մեր արտաքին քաղաքականութեան
առաջ ծառացած խնդիրները, որովհետեւ նման պատերազմից յետոյ շատ
դժւար է դիւանագիտական ճանապարհով փորձել վերականգնել կամ
մեղմել այն հարւածները, որոնք ժառանգեցինք 2020 թւականի պատերազմից յետոյ: Բնականաբար, այն,
ինչ այսօր կատարւում է մեր արտաքին
քաղաքական գերատեսչութիւնների
կողմից, ողջունելի է, նրանք բոլորն
էլ ջանում են անել անգամ անհնարինը, որ մեղմւի այսօրւայ մեր դժւարին իրավիճակը: Բայց որպէսզի այդ
ամէնը արդիւնքներ ունենայ, շատ

Հ.-Պարո՛ն Ղուլեան, Փաշինեանն
ասում է, որ Արցախն ապագայ ունի,
եւ այդ ապագան կարծես թէ իր հետ է
կապում:
Պ.-Ես չգիտեմ, թէ ինչքանով է Փաշինեանը տեսնում Արցախի ապագան իր ղեկավարման օրօք, դա կարող է որոշել միայն ժողովուրդը: Իրականութիւնն այն է, որ այն, ինչ տեղի է
ունեցել Արցախի եւ ընդհանուր
համահայկական արժանապատւութեան հետ, չի խօսում այդ տրամաբանութեան օգտին: Հայութիւնը,
Արցախը ապագայ ունեն, բայց ապագան կերտելու համար մեզ պէտք
են բոլորովին այլ որակի իշխանութիւններ:
Հ.-Պարո՛ն Ղուլեան, ի վերջոյ, Շուշիի
անկման հետ կապւած առեղծւածը
ամիսներ անց գոնէ Ձեզ համար յայտնի
դարձա՞ւ:
Պ.-Շուշիի անկման հետ կապւած
հարցերը բազմաթիւ են եւ բազմապիսի, բայց ես կողմնակից եմ, որ այդ
մասին խօսեն եւ իրականութիւնը
բացայայտեն առաջին հերթին ռազմական գործիչները, ովքեր տեղեակ
են, թէ ինչ է տեղի ունեցել այդ
մարտերի ընթացքում: Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ռազմական գործողութիւնները կազմակերպելուն, ապա
այստեղ շատ դժւար է այս խառնաշփոթի մէջ ճիշտ կողմնորոշւել:
Ես հակւած եմ հաւատալու այն
ռազմական գործիչներին, ովքեր տա-

րիներ առաջ ազատագրել են Շուշին,
ովքեր հասկանում են Շուշիի իմաստն
ամբողջութեամբ: Ես մի դրւագի վրայ
կարող եմ ուշադրութիւն դարձնել,
եթէ մենք մինչ օրս չգիտենք Շուշիի
ռազմական գործողութիւնները կազմակերպող հրամանատարին կամ հրամանատարական խմբին, ապա պարզ
է դառնում, թէ մեր պետական, պաշտպանական կառավարումն ինչպիսի
մակարդակի էր: Եւ, այո, Շուշիի
անկումը առեղծւած է, եւ դրա վառ
ապացոյցն այն է, որ մինչ օրս գաղտնի
է պահւում Շուշիի օպերացիայի հրամանատարի անունը:
Հ.-Պարո՛ն Ղուլեան, 44 օր շարունակ բոլորիս հաւատացնում էին, որ
յաղթում ենք: Ձեզ համար պատերազմի
ո՞ր օրն էր այլեւս ակնյայտ, որ թշնամու
ուժերն անհաւասար են, եւ որ մեզ ՌԴ-ի
օգնութեամբ պատերազմը կանգնեցնել է
անհրաժեշտ:
Պ.-Անկեղծ ասած, պատերազմի
տարբեր օրերին մենք մշտապէս հաւատում էինք, որ թէկուզ տարբեր
հատւածներում յաջողութիւններ են
տեղի ունենում այնուամենայնիւ, մենք
կը մոբիլիզացնենք մեր ողջ ռեսուրսները ճիշտ գործողութիւնների
արդիւնքում կը հասնենք յաջողութեան: Ցաւօք, հոկտեմբերին արդէն
պարզ էր, որ ինչ-որ բան այնպէս չէ, որ
մենք չենք կարողանում պետական
կառավարման համար համարժէք
դարձնել այն մարտահրաւէրներին, որ
այդ պատերազմի ընթացքում մեր
առջեւ դրւած էր: Դրանից յետոյ, թէկուզ շատ խիստ թերահաւատօրէն,
այնուամենայնիւ, փորձում էինք պաշտօնական քարոզչութեանը հաւատալ, ինչը, ինչպէս տեսանք, շատ վատ
խաղ դարձաւ մեր ազգային արժանապատւութեան համար»։

Էլինար Վարդանեան.

«Երեւի պատերազմն էլ է կառավարւել
«վոյս մեսիջներով», որի հետեւանքով
յանձնել էք Շուշին եւ Հադրութը»

«yerkir.am» - Երեւի պատերազմն
էլ է նոյն սխեմայով կառավարւել՝
«վոյս մեսիջներով», որի հետեւանքով
յանձնել էք Շուշին եւ Հադրութը,
զոհել հինգ հազար երեխայ, հազարաւորների ճակատագիր խորտակել։
Երեւի նոյն սխեմայով է «Եռաբլուրը»
դարձել ձեր միակ կառուցած վայրը։
Այս մասին գրում է Այլընտրանքային
նախագծեր խմբի անդամ Էլինար
Վարդանեանը։
Նա, մասնաւորապէս, նշել է.
«Ցանկացած կիսակայացած երկրում, Ալէնի եւ Նիկոլի հրապարակւած՝ «Հա, չգիտեմ, Քոչարեանի դատն
ա...» ձայնային հաղորդագրութիւնից
եւ «ուփսից» յետոյ, ԱԱԾ-ն լուրջ հե-

տաքննութիւն կը սկսէր։ Եւ առաջին
քայլը, որ կանէր ԱԱԾ-ն՝ դա երկու
պաշտօնեաների հեռախօսների առգըրաւումը կը լինէր։ Սա լուրջ պետական սկանդալ կը լինէր, որովհետեւ սա երկու սովորական քաղաքացու մասնաւոր զրոյց չէր, սա երկրի
դեռեւս իրեն ղեկավար համարողի
եւ պառլամենտի պաշտօնեայի հաղորդակցութիւն էր։
Ու պատկերացրէք ինչ պատւէրներ
եւ սխեմաներ են կառավարւում յայտնի
մարդու «վոյս մեսիջներով»։ Իսկ որքան քրէական գործեր են յարուցւել
եւ դատավարութիւններ են ընթացել
այդ նոյն սխեմայով։
Սա, ըստ էութեան, ձայնային հա-

ղորդագրութիւնով կառավարւող պետութիւն է։ Երեւի պատերազմն էլ է
նոյն սխեմայով կառավարւել՝ «վոյս
մեսիջներով», որի հետեւանքով յանձնել էք Շուշին եւ Հադրութը, զոհել հինգ
հազար երեխայ, հազարաւորների
ճակատագիր խորտակել։ Երեւի նոյն
սխեմայով է «Եռաբլուրը» դարձել ձեր
միակ կառուցած վայրը»։

«news.am» - Արկադի Տէր-Թադէոսեանին` Կոմանդոսին, յետմահու
շնորհւել է Ազգային հերոսի կոչում:
Այս մասին «news.am»-ին յայտնում են
ՀՀ նախագահի աշխատակազմից:
«Արտուշ Թադէոսեանը (Արկադի
Տէր-Թադէոսեան, Կոմանդոս)` Հայաստանի Ազգային հերոս Հանրապետութեան
նախագահ
Արմէն
Սարգսեանի հրամանագրով, Հայաս-

Նա ոչ միայն.....
(Շար. 1-ին էջից)

Հանդիպումը նախաձեռնւել էր
լեգենդար ռազմական գործչի ընտանիքի կողմից: Օրերս Հայկ ՏէրԹադէոսեանը հանդիպել էր Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեանի հետ եւ յայտնել Արկադի Տէր-Թադէոսեանի տուն-թանգարան հիմնելու գաղափարի մասին,
միաժամանակ, իրենց տուն հրաւիրելով նախագահ Սարգսեանին:
Նախագահ Սարգսեանը հաւանութիւն էր տւել տուն-թանգարանի
գաղափարին եւ պատրաստակամութիւն յայտնել աջակցելու դրա
իրականացմանը:
Հանրապետութեան նախագահն
Կոմանդոսի ընտանիքի անդամների հետ քննարկել է տուն-թանգարան հիմնելու առաջարկը, զրուցել Արցախեան պատերազմի հերոսի
անցած ուղու մասին, ծանօթացել
նրա կեանքի՝ շատերի համար դեռեւս
անյայտ առանձին դրւագների հետ:
Նախագահ Սարգսեանն ասել է, որ
ինքն ինչ-որ իմաստով Արկադի
Տէր-Թադէոսեանի ապագայ տունթանգարանի առաջին այցելուն է:
«Յոյս ունեմ, որ տուն-թանգարանի գաղափարը կեանքի կը կոչւի
հնարաւորինս շուտ եւ Կոմանդոսի
մարտական ընկերները կը գան
այստեղ՝ յուշեր պատմելու, սիրելի
հրամանատարի հետ նորից շփւելու, միաժամանակ, իրենց անցած

«168.am» - Բելլա Լալայեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրել է.
«Թուրքերը քէֆ են անում Դադիվանքում,
մեզ էլ՝ որերորդ շաբաթն է՝ չեն թողնում այցելենք…
Աստւած մեզնից խլել է մեր սրբատեղիները եւ տւել անհաւատներին …
մեղքը փնտրէք մեր մէջ,
«հատուցում» ենք
արդարացիօրէն»։

ճանապարհի, իրենց յաղթանակների պատմութիւնները նաեւ ուրիշներին ներկայացնելու համար»,նշել է նախագահ Սարգսեանը:
Նրա ասութեամբ՝ թանգարանի
հիմնումը մեծ նւէր կը լինի մեր
բոլոր հայրենակիցներին, որովհետեւ Արցախի հերոսի կեանքի պատմութիւնը Հայրենիքին նւիրւելու, Հայրենիքն անմնացորդ սիրելու փայլուն դաս է:
«Ես մի քանի ամիս առաջ երկար
զրոյց եմ ունեցել Արկադի Տէր-Թադէոսեանի հետ, ով հանդիպման էր
եկել որոշ գործընկերների հետ՝ անհանգստացած լինելով երկրի ներքին
ու արտաքին քաղաքական, ռազմաքաղաքական վիճակով, կրթութեան
ու տնտեսութեան զարգացման հարցերով: Երկար խօսեցինք, եւ հերթական անգամ ինձ համար պարզ
դարձաւ, որ նա ոչ միայն հերոս է,
լեգենդար հրամանատար, այլեւ
նախեւառաջ ազնիւ, խորը մտաւորական եւ լաւ մարդ, պարզ մարդ,
ով ապրելով հերոսական կեանք,
մնացել է նոյնքան պարզ, դրական
եռանդով լցւած: Մեծ մարդ էր Արկադի Տէր-Թադէոսեանը»,- նշել է
Հանրապետութեան նախագահը:
Հայկ Տէր-Թադէոսեանը յայտնել է,
որ Կոմանդոսի տուն-թանգարանում ցուցադրւելու են հերոսի անձնական իրերը, մարտական ուղու
հետ կապւած փաստաթղթեր, քարտէզներ եւ այլ իրեր:

Գէորգ Պետրոսեան.

«Թաթոյեա՜ն, ինչպէս կասեն
Լոռեցիք, ղայիմ կաց, շան
տեղ չդնես հաչոցները…»

Բելլա Լալայեան.

«Թուրքերը քէֆ են անում
Դադիվանքում, մեզ էլ՝ որերորդ
շաբաթն է՝ չեն թողնում այցելենք…»

տանի Հանրապետութեան Զինւած
ուժերի ստեղծման եւ կայացման,
Հայրենիքի պաշտպանութեան եւ անվըտանգութեան ապահովման գործում մատուցած բացառիկ ծառայութիւնների համար գեներալ-մայոր Արտուշ Թադէոսեանը (Արկադի ՏէրԹադէոսեան, Կոմանդոս) յետմահու
պարգեւատրւել է Հայրենիքի շքանշանով»,-ասւումէհաղորդագրութիւնում:

«168.am» - Գէորգ Պետրոսեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրում է.
«Մարդու իրաւունքների ՊԱՇՏՊԱՆԸ
Ցանկացած պետութեան ու ժողովրդի համար մեծ շքեղութիւն կը
լինէր մարդու իրաւունքների այսպիսի պաշտպան ունենալը…
Թաթոյեա՜ն, ինչպէս կասեն Լոռեցիք, ղայիմ կաց, շան տեղ չդնես հաչոցները…

Էդ հաչացողներն էդքան հայրենասիրութիւն չունեն՝ հասկանալու եւ
գնահատելու քո կատարած աշխատանքի արժէքը: Նրանց համար արժէքներն այլ են…
Քո եւ իրենց բազում տարբերութիւնների մէջ կարեւոր մէկն այն է, որ
իրենք պատմութեան դասագրքերում
չեն լինելու, իսկ դու անպայման լինելու ես…
Մի տարբերութիւն էլ ասեմ…
Իրանց կենսագրութիւնը տապանագրի երկտող ա լինելու՝ «Ծնւել է մի
քանի տարի առաջ, քայլել է Գիւմրիից
Երեւան, ձեռք է բերել մանդատ ու
ծափահարել է հայրենադաւների
ելոյթներին, անսերունդ, անվաստակ
ու անհետ հեռացել է կեանքից»…»։
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Յակոբ Տէր-Խաչատուրեան.
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«ՀՅԴ-ն մղիչ ուժն է այսօր,
որ կը շարունակէ դաստիարակել
սերունդներ»
«yerkir.am» - Ստորեւ ներկայացնում ենք Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ
Տէր-Խաչատուրեանի խօսքը ՀՅԴ 130-ամեակին նւիրւած «130 տարին 130 րոպէում» առցանց միջոցառմանը (2-ը
մայիսի 2021թ):
Սիրելի հայրենակիցներ,
ՀՅԴ 130-ամեակի պատմութիւնը հայոց նորագոյն պատմութեան հետ ամբողջովին ընդելուզւած է:
Իր հիմնադրութեան առաջին օրերէն ՀՅԴ-ն առաջատար դիրքերու վրայ
գտնւած է ի պաշտպանութիւն իր ժողովուրդի դատին, իրաւունքներուն, անվըտանգութեան եւ հասարակական արդարութեան…
Իր հիմնադրութեան առաջին օրերուն Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը ստրուկի հոգեբանութենէն դուրս
բերաւ օտար լուծի տակ ընկճւած ժողովուրդը եւ կերտեց պահանջատէր
հայութիւն:
Ու 130 տարիներէ ի վեր ան յատկապէս կազմակերպեց ու առաջնորդեց՝
- Հայ յեղափոխութիւնը 19-րդ դարու 90-ականներէն սկսեալ
- Ֆիդայական շարժումը երկրի մէջ
- Հայ եկեղեցական գոյքերու բռնագըրաւման դէմ պայքարը Արեւելահայաստանի մէջ
- Հայ-թաթարական պատերազմին
հայութեան յաղթանակը
- Օսմանեան կայսրութեան Սահմանադրական շարժումի մասնակցութիւնը
- Իրանի Սահմանադրական յեղափոխութեան մասնակցութիւնը
- Ա Աշխարհամարտի ընթացքին
Կամաւորական շարժումը
- Ցեղասպանութենէն ճողոպրած
մնացորդացներու համախմբումը եւ
ապահովութիւնը
- 1918-ի Մայիսեան փառապանծ
յաղթանակները եւ Հայաստանի պետականութեան վերականգնումը
- Ազատ, Անկախ ու Միացեալ Հայրենիքի տեսլականը եւ Հայաստանի
իրաւունքներու ձեռքբերումը միջազգային
վեհաժողովներու ընթացքին եւ Սեւրի դաշնագրի միջոցաւ
- Հայ վրիժառու բազուկները՝ ցեղասպաններու Նեմեսիսեան արդարահատոյցը կիրարկելով
- Հայկական նորաստեղծ Սփիւռքի
կառոյցներն ու դիմագիծը, տարասփիւռ
հայութեան ներշնչելով յոյս եւ վճռակամութիւն

- Բ Աշխարհամարտի հայկական
գերիներու ազատագրումը
- Սփիւքահայութեան հայակերտումըն ու պահանջատիրական ոգիի արմատաւորումը
- Ազատութեան ու անկախութեան
խորհրդանիշերու պաշտպանութիւնը
համայնավարութեան խաւարի տարիներուն ընթացքին
- Վերջին վաթսունամեակի Հայ
Դատի քաղաքական աշխատանքներու
նոր թափը եւ ուժային բուռն պայքարը
- Լեռնային Ղարաբաղի գոյամարտի
մասնակցութիւնը, Արցախի ազատագըրումը եւ ԼՂՀ-ի ստեղծումը
- Հայաստանի վերանկախացման
գործընթացի ակտիւ մասնակցութիւնը,
ինչպէս նաեւ՝ ազգային արժէքներու եւ
ազգային գաղափարախօսութեան Հայրենիք վերադարձը
- Հայրենիք-Սփիւռք կամրջումը
- Հայաստանի ու Արցախի քաղաքական կեանքի նւիրեալ մասնակցութիւնը
- Հայրենիքի մէջ հասարակական
արդարութեան հաստատումը
Իր փառապանծ անցեալի որպէս
շարունակութիւն, ՀՅԴ-ն այսօր կը հանդիսանայ այն միակ համահայկական
եւ ազգային ազատագրական պայքար
մղող կազմակերպութիւնը, որ Հայրենիքի ու հայութեան համար պայքար
կը մղէ աշխարհով մէկ: Կը միտի զարգացնել Հայաստանն ու Արցախը եւ
ամրապնդել անոնց պետականութեանց
հիմքերը:

Հայ Դատի ոլորտէն ներս հայ
ժողովուրդի արձանագրած նւաճումներու առիւծի բաժինը ստանձնած մեր
կազմակերպութիւնը արդէն ապահոված է Ցեղասպանութեան ճանաչման,
դատապարտման եւ պահանջատիրութեան յաղթանակներ, որու վերջին
օրինակն է ԱՄՆ-ի նախագահ Բայդէնի Ցեղասպանութեան եզրոյթի օգտագորումը: Եւ հիմա լծւած է պահանջատիրութեան օրինական երեսներու ուսումնասիրութեան գործին:
Սփիւռքի տարածքին ու բռնագրաւեալ մեր հողերու հայ համայնքներու
եւ ազգային փոքրամասնութեանց իրաւունքներու պաշտպանն է ՀՅԴ-ն, որ
կը պայքարի ամենուրեք անարդարութեան եւ հայութեան իրաւունքներու
ոտնահարման դէմ: Կը ներարկէ նոր
ուժ եւ կազմակերպւածութիւն արտերկըրի մէջ եւ կը խթանէ Հայրենիք-Սփիւռք
միասնութիւնը, համոզւած ըլլալով որ
յանձնառու Սփիւռքն է հզօր Հայրենիքի յենարանը:
Եւ վերջապէս՝ ՀՅԴ-ն մղիչ ուժն է
այսօր, որ կը շարունակէ դաստիարակել սերունդներ որպէսզի յանձնառու իւրաքանչիւր հայ երիտասարդ իր
կեանքի հիմնական նպատակներէն
մէկը դասէ Հայրենիքին, ժողովուրդին
ու դատին ծառայելը, ամրօրէն իւրացնելով Սիամանթոյի պատգամը, որ
մեր «անունն է Պայքար եւ վախճանը
Յաղթանակ»:
ՅՏԽ
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Մոդեստ Կոլերով.

«Երբ աւարտւի ԼՂ-ում ՌԴ-ի խաղաղապահների
պաշտօնավարման առաջին ժամկէտը,
կը գնահատենք, թէ արդեօք ՄԽ–ը պահպանել է
իր ազդեցութեան մնացորդները»

Ռուսաստանցի վերլուծաբան Մոդեստ Կոլերովի ասութեամբ՝ չնայած
Բաքուն նախկինում մերժել է Մինսկի
խմբի հետ շփումը, Ռուսաստանը
շարունակում է պահպանել իր մասնակցութիւնը դրան՝ Լեռնային Ղարաբաղում իր խաղաղապահ գործողութիւնն էլ աւելի օրինականացնելու
համար:
Նա «tert.am»-ի հետ զրոյցում նման
դիտարկում արեց՝ անդրադառնալով
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձեւաչափի հնարաւոր վերակենդանացման թեմային
եւ յայտնեց իր համաձանութիւնը, որ
փորձ է արւում հիմնախնդրի կարգաւորման ձեւաչափը վերականգնել:
«Ռուս խաղաղապահների ներկայիս մանդատը Երեւանի եւ Բաքւի
համաձայնութեամբ բաւականաչափ
յուսալի չէ»,- նկատեց նա:
Նշենք, որ վերջերս Ռուստաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ
Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուէլ
Մակրոնը հեռախօսազրոյց էին ունեցել, որի ժամանակ կարեւորել էին
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի
վերաբերեալ բանակցութիւնների վերսըկսումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովա-

նու ներքոյ:
Հարցին՝ իր տպաւորութեամբ,
ինչպէս կաշխատեն Միացեալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորման գործընթացում, Մոդեստ
Կոլերովը պատասխանեց՝ ինչպէս
նախկինում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
շրջանակներում:
«tert.am»-ը մատնանշեց, որ տարածւած հաղորդագրութեան համաձայն, Բաքւից Երեւան հայ ռազմագերիների վերադարձը հնարաւոր է
եղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերի շնորհիւ, ռուսաստանցի վերլուծաբանն արձագանգեց. «Ռազմագերիների նոր խմբի վերադարձը եղել է Բաքւի որոշումը»:
Մէկ այլ դիտարկման, թէ ինչ է
կարծում, որքանով կարող է արդիւնաւէտ աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբը այն դէպքում, երբ չկարողացաւ կանգնեցնել նախորդ տարւայ
պատերազմը, ռուսաստանցի վերլուծաբանը պատասխանեց՝ Մինսկի
խումբը նոր պատերազմը կանխելու
մանդատ չունէր:
«Նրա մանդատն է՝ նպաստել հա-

կամարտող կողմերի բանակցութիւններին: Երբ աւարտւի Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահների պաշտօնավարման առաջին ժամկէտը, մենք կը գնահատենք,
թէ արդեօք Մինսկի խումբը պահպանել է իր ազդեցութեան մնացորդները: Հիմա դրա մասին խօսելը դեռ
վաղ է»,- ասաց նա:
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Ինչպէ՞ս կարող է
Հայոց պատրիարքը նոյնքան
թուրքամէտ լինել, որքան Էրդողանը
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Կալիֆորնիա կուրիէր» թերթի
հրատարակիչ եւ խմբագիր
www.TheCaliforniaCourier.com
Պոլսոյ Հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալեանը հերթական անգամ
հանդէս եկաւ թուրքամէտ յայտարարութեամբ, այս անգամ Հայոց Ցեղասպանութեան տարելիցին ընդառաջ՝
փորձելով գոհացնել իր թուրք տէրերին եւ արժեզրկել նախագահ Ջօ
Բայդէնի Ապրիլի 24-ի ճանաչումը:
Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ
Թուրքիայի հայ համայնքը եւ պատրիարքը պատանդ են Թուրքիայի կառավարութեան ձեռքում: Որպէս այդպիսին, նրանք ճնշման տակ են՝ թուրքամէտ յայտարարութիւններ անելու
համար: Այնուամենայնիւ, կան կարմիր գծեր, որոնք ոչ մի հայ չպէտք է
հատի՝ անկախ հանգամանքներից
կամ պատճառներից: Մեր նախնիները զոհաբերեցին իրենց կեանքը ցեղասպանութեան ընթացքում՝ չտրւելով թուրքական ճնշումներին եւ ֆիզիկական սպառնալիքներին: Պատրիարքը, որը համարւում է Աստծոյ
մարդը, պարտաւոր է ճշմարտութիւնն
ասել նոյնիսկ եթէ նրա կեանքին
վտանգ է սպառնում:
Ինչպէս առաջարկել էի աւելի վաղ,
եթէ պատրիարքը չի ցանկանում խընդիրներ ունենալ Թուրքիայի իշխանութիւնների հետ, նա պարզապէս պէտք
է բերանը փակ պահի: Նա չպէտք է
ինքնակամ յայտարարութիւններ անի
ոչ կրօնական հարցերի վերաբերեալ
եւ չպղծի 1.5 միլիոն զոհւած հայերի
սուրբ յիշատակը: Չպէտք է եզրակացնել, որ ամէն անգամ, երբ պատրիարքը թուրքամէտ յայտարարութիւն
է անում, նա անպայման դա անում է
հարկադրանքի տակ: Աւելին, պատրիարքը պէտք է ինքն իրեն հարցնի՝
արդեօք հայ համայնքը որեւէ օգուտ
ստացե՞լ է իր բազմաթիւ թուրքամէտ
յայտարարութիւնների դիմաց:
Անշուշտ, Թուրքիայի կառավարութիւնը բազմիցս շահարկել է պատրիարքի խօսքերը` թուրքամէտ քարոզչութիւնն ամբողջ աշխարհում տարածելով: Օրինակ՝ 2021 թ. ապրիլի 23-ին,
երբ յայտնի դարձաւ, որ Բայդէնը
հանդէս է գալու Հայոց Ցեղասպանութեան իր մեծապէս ակնկալելի ճանաչմամբ, Թուրքիայի կառավարութեան
պաշտօնական լրատւական ծառայութիւնը՝ «Անադոլու» լրատւական գործակալութիւնը, տեղեկացրեց պատրիարք
Մաշալեանի կողմից Բայդէնի գալիք
ուղերձի դատապարտման մասին:
«Անադոլու»-ն իր «լուրը» վերնագրեց
պատրիարքի խօսքերով. «1915-ի միջադէպերի օգտագործումը քաղաքականութեան համար տխրեցնում է հայերին»:
Ինչպէ՞ս կարող էր Բայդէնի կողմից ցեղասպանութեան ճանաչումը,
որը հայերը ողջունեցին ամբողջ աշխարհում, «տխրեցնե՞լ հայերին»: Ընդհակառակը, դա վշտացրեց ժխտողական թուրքերին եւ ոգեւորեց հայերին: Պատրիարք Մաշալեանը պարզապէս պէտք է զբաղւի միայն կրօնական թեմաներով եւ դատողութիւններ չանի այլ հարցերի վերաբերեալ:
Անկախ նրանից, թէ Թուրքիայի կառավարութեան կողմից ճնշում է
գործադրւում քաղաքական յայտարարութիւններ անելու համար, թէ նա
անում է ինքնակամ, պատրիարքը
պէտք է զերծ մնայ նման դիրքորոշում որդեգրելուց՝ ասելով, որ որպէս
հոգեւորական ինքն զբաղւում է միայն
կրօնական թեմաներով:
Ահա հատւածներ պատրիարք
Մաշալեանի կողմից 2021 թ. ապրիլի
23-ին «Անադոլու» գործակալութեանն
արւած յայտարարութիւնից, որը լայնօրէն տարածւեց թուրքական լրատըւամիջոցներում.
«Մեզ ցաւ է պատճառում, երբ տեսնում ենք, որ մեր ժողովրդի եւ մեր նախնիների տառապանքները որոշ երկըրների կողմից գործիքաւորւում են առօրեայ քաղաքական նպատակներով:
Տասնամեակներ շարունակ խորհրդարանական օրակարգերում հիմնախընդրի օգտագործման պատճառով առաջացած լարւածութիւնը չի ծառայել երկու ժողովուրդների մերձեցմանը: Ընդհակառակը, դա թշնամական զգացմունքներ է առաջացնում եւ յետաձըգում խաղաղութիւնը: Մենք, ճիշտ ինչ-

պէս մեր նախորդներն ու հանգուցեալ
պատրիարքները, կը շարունակենք
մաղթել խաղաղութիւն, բարեկամութիւն եւ բարեկեցութիւն թուրքերի եւ
հայերի միջեւ: Մենք խրախուսելու
ենք հարեւանութեան եւ ընդհանուր
հիմքերի վրայ հիմնւած յարաբերութիւնների արագ վերականգնումը: Մենք
նախընտրում ենք լինել նրանցից մէկը,
որոնք յուսով ակնկալում են բարիդրացիական յարաբերութիւնների վերականգնում, որոնք բնորոշ են այս հողերին եւ գոյութիւն ունեն երկու համայնքների աւանդոյթներում` Թուրքիայի եւ Հայաստանի իշխանութիւնների
միջեւ: Յարգելի Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանը, ե՛ւ որպէս վարչապետ, ե՛ւ որպէս
նախագահ, Թուրքիայի Հանրապետութեան պատմութեան մէջ եղել է միակ
բարձրագոյն պետական պաշտօնեան,
որն այս առիթով ուղերձներ է յղել: Այս
ուղերձները ցոյց են տալիս մի ոգի,
որը կիսում է մեր ցաւն ու որոշակի
յարգանք՝ աքսորում իրենց կեանքը
կորցրած մեր ազգի զաւակների նկատմամբ: Մեր կարծիքով, տեղին կը լինի
դրանք ընդունել որպէս դրական
քայլեր՝ ուղղւած մերձեցմանն ապագայում: Եթէ հնարաւոր լինէր ստեղծել նրանց [Թուրքիայի] առաջարկած
պատմութեան համատեղ յանձնաժողովը, ապա առնւազն 15 տարի առաջընթաց արձանագրւած կը լինէր: Եթէ
հնարաւոր լինէր իրականացնել [Հայթուրքական] արձանագրութիւնները,
ապա սահմանները կարող էին բացւած լինել: Այդ դէպքում Ղարաբաղի
[խնդրի] լուծումը կարող էր այլ կերպ
լինել: Մենք չենք կարծում, որ դեռ ուշ է:
Վեց երկրների հարթակ կառուցելու
նախագիծը, որը մեր յարգելի նախագահն առաջարկել է Կովկասի համար,
կարող է դարի խաղաղութիւնը բերել
տարածաշրջանի համայնքներին»:
Կասկած չթողնելով պատրիարքի
թուրքամէտ դիրքորոշման առնչութեամբ,
Թուրքիայի
հաղորդակցութիւնների
գծով տնօրէն Ֆահրեթթին Ալթունը
հաւանութիւն տւեց նրա յայտարարութեանը. «Թուրքիայի Հայոց պատրիարք
Սահակ Մաշալեանը տեղին նշեց, որ
անցեալի տառապանքները չպէտք է
օգտագործւեն կարճաժամկէտ քաղաքական շահերի համար: [Պատրիարքն
ասաց]. Մենք շարունակելու ենք միասին այս երկրում ապրել խաղաղ եւ
որպէս քոյրեր ու եղբայրներ»:
Թուրքիայի նախագահի խօսնակ
Իբրահիմ Քալընը նոյնպէս աջակցութիւն յայտնեց Մաշալեանի խօսքերին.
«Նեղ քաղաքական օրակարգի համար
պատմութիւնը չարաշահելը չի օգնում
ոչ անցեալին, ոչ էլ ներկային»:
Հետաքրքիր է, որ Էրդողանը ապրիլի 24-ին նամակ է ուղարկել Պոլսոյ
Հայոց պատրիարքին՝ հերքելով Հայոց
Ցեղասպանութիւնը եւ համաձայնւելով
պատրիարքի խօսքերի հետ: Զարմանալի չէ, որ Թուրքիայի կառավարութիւնը պաշտպանում էր արքեպիսկոպոս Մաշալեանի թեկնածութիւնը Պատրիարքական ընտրութիւնների ժամանակ՝ քան այլ նւազ հնազանդների
թեկնածութիւնը:
Պատրիարքը պէտք է գիտակցի, որ
Թուրքիայի օգտին քարոզչական յայտարարութիւններ անելով՝ նա կորցնում է հայերի յարգանքը, ինչպէս
Թուրքիայի ներսում, այնպէս էլ դրսում:
Նրա հակահայկական խօսքերը դիտւում են որպէս վաճառւած թուրքական
գործակալի խօսքեր: Հայ եկեղեցին եւ
Թուրքիայում գտնւող հայերը պէտք է
ճնշում գործադրեն պատրիարքի վրայ
հրաժարական տալու համար, քանի
որ նա կորցրել է հայ համայնքի աջակցութիւնը եւ այլեւս չի կարող գործել
որպէս նրանց հոգեւոր առաջնորդ:
Ամբողջ աշխարհում միայն հետեւեալ
երկրներն են քննադատել նախագահ
Բայդէնի ապրիլքսանչորսեան ուղերձը.
Թուրքիա, Ադրբեջան, Պակիստան եւ
Հիւսիսային Կիպրոսի չճանաչւած Թուրքական Հանրապետութիւն: Սա Հայոց պատրիարքին դնում է հայ ժողովրդի թշնամիների ամօթալի ընկերութեան մէջ...
Թարգմանութիւնը՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆԻ
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(Մահւան 40-օրեակի առթիւ)
Գործն է անմահ, լա՛ւ իմացէք,
Որ խօսւում է դարէդար,
Երնէ՜կ նրան, որ իր գործով
Կապրի անվերջ, անդադար:
Յ. ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ

Ս. Բաբումեանը Ն. Էլսայեանի յուղարկաւորութեան ընթացքում
դամբանական ելոյթի պահին, Երեւան – 06 ապրիլի 2021 թ.

Դժւար է մի քանի պարբերութեամբ արժանին մատուցել մի
անձնաւորութեան յիշատակին, ում
կեանքը համակ նւիրում է եղել իր
ազգին ու Հայրենիքին, եւ իր ողջամիտ գաղափարներն ու քայլերը
օրինակելի՝ իր ժամանակակից սերունդների եւ նրանց իրաւայաջորդ
երիտասարդութեան համար:
Այդպիսին էր անցեալ դարի երկըրորդ կէսում թեհրանահայութեան
համար յատկապէս կրթա-մշակութային ասպարէզներում անկեղծ
ռահվիրայ դարձած Նորայր Էլսայեանը՝ բոլորի կողմից սիրւած ու
յարգւած Պարոն Նորայրը, ով պատանի տարիքից փարւելով ՀՅԴ
վեհ գաղափարներին եւ քաջ գիտակցելով հայ ուսուցչի ու դաստիարակի առաքելութեան կարեւորութիւնը Սփիւռքում՝ ազգային արժէքներին հաւատարիմ սերունդ
դաստիարակելու խնդրում, գնաց
այդ ճանապարհով եւ իր գիտակցական ողջ կեանքը նւիրաբերեց
հայակերտման բագինին: Հայրենադարձ լինելուց յետոյ էլ շարունակեց իր ակտիւ մասնակցութիւնը
դաստիարակչական գործում, իր
ամբողջ գիտելիքն ու փորձառութիւնը փոխանցելով ազգային-հայրենասիրական գաղափարներով
տոգորւած հայրենի երիտասարդութեանը:
***
Նորայր Էլսայեանը ծնւել է
1934 թ.-ին Իրանի երբեմնի հայաշատ Արաք քաղաքում: Այդ տարիներում Իրանի հայկական դպրոցները արգելափակւած լինելով, իր
տարրական եւ միջնակարգ կրթութիւնը ստացել է ծննդավայրի պետական դպրոցներում, իսկ բարձրագոյնը՝ Թեհրանի Մանկավարժական համալսարանի պատմաբանութեան ճիւղում:
Նորայրի աշխատանքային հիմնական ասպարէզը եղել է մանկավարժութիւնը: Վերաբացւելուց
յետոյ, Արաքի հայոց տարրական
դպրոցում երկու տարի պաշտօնավարում, ապա հաստատւելով Թեհրան, որպէս փոխտնօրէն եւ հայոց
լեզւի ու պատմութեան ուսուցիչ,
երկու տարի պաշտօնավարում է
«Ռոստոմ» ազգային դպրոցում:
1960 թ.-ին հրաւիրւում է որպէս

տեսուչ պաշտօնավարելու Սասուն
քաղաքամասի «Թունեան» ազգային դպրոցում, ուր մնում է մինչեւ
Իրանի Իսլ. յեղափոխութիւնը, երբ
առանձնացւում են տղաների եւ
աղջիկների դպրոցները: Այնուհետեւ, դարձեալ որպէս տեսուչ, պաշտօնավարել է «Աբրահամ Սողոմոնեան» միջն. դպրոցում: Թոշակի է անցել Զէյթուն քաղաքամասի
«Նոր Անի» դպրոցից:
Եղել է Թ. Հ. Թ. Հայերէնագիտական երեկոյեան դասընթացների հիմնադիր եւ 15 տարի դասաւանդել է հայոց պատմութիւն, միաժամանակ լինելով նոյն կրթական
հաստատութեան տնօրէնը: Թ. Հ. Թ.
Կրթական խորհրդի հրաւէրով ստանձնել է նաեւ հայոց ազգ. դպրոցների
վերահսկիչ տեսչի պաշտօնը: Եղել է
դպրոցների հայերէն դասագրքերի
համահեղինակներից:
Ն. Էլսայեանը պատանեկան տարիքից մասնակցութիւն է ունեցել
մի քանի միութիւնների աշխատանքներին. սկսած Արաքից, ապա
Թեհրանում՝ Հ. Մ. «Արարատ» միութեան (այժմ՝ կազմակերպութիւն),
Հ. Մ. «Ռոստոմ» միութեան, այնուհետեւ Հ. Մ. «Սիփան» միութեանը,
հանդիսանալով երկու վերջիններիս գլխաւոր հիմնադիրը եւ մի
քանի նստաշրջանի վարչական
անդամն ու նախագահը: Հիմնադիրներից է նաեւ Թեհրանի հայոց
դպրոցների հայ ուսուցիչների միութեան (այժմ՝ Իրանահայ ուսուցիչների միութիւն):
1964 թ.-ին ամուսնացել է նոյնպէս մանկավարժական ասպարէզում աշխատող Էմմա Քարամեանի հետ, բախտաւորւելով երկու դուստրերով:
Պետականօրէն թոշակի անցնելով Նորայր Էլսայեանը ստանձնել
է «Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խըմբագրի պաշտօնը, որը վարել է
մէկ տասնամեակ: 1998 թ.-ից վերջնականօրէն հաստատւել է Հայրենիքում:
Ի գնահատութիւն երկար տարիների ազգային-հասարակական
եւ մամուլի ասպարէզներում ցուցաբերած բեղուն գործունէութեան,
2000 թ.-ին Ն. Էլսայեանը Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ
Ա Վեհափառ Հայրապետի ձեռամբ

պարգեւատրւել է «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով: Հայրենիքում
եւս ժամանակի Սփիւռքի գործերի
նախարար Հրանուշ Յակոբեանի
կողմից պարգեւատրւել է «Մայրենիի դեսպան» շքանշանով:
Հ. Մ. «Սիփան» միութիւնը, ըստ
արժանւոյն բարձր գնահատելով
ընկ. Նորայրի բազմամեայ գործունէութիւնը, նրա կենդանութեան
օրօք միութեան մարզադահլիճն
անւանակոչել է «Նորայր Էլսայեան» սրահ, որը ողջունելի եւ
հազւադէպ երեւոյթ է սփիւռքահայութեան կեանքում: Վախճանւեց
2021 թ.-ի մարտի 30-ին, Երեւանում:
***
Այս է ամփոփ կենսագրութիւնը
մի մարդու, ով իր ամբողջ կեանքում անվարան քայլեց դէպի իր
իդէալների իրականացումը, միշտ
իր կողքին ունենալով սրտակից
ընկերներ:
Բոլորովին հայոց դպրոց չյաճախած ընկ. Նորայրը ինքնակըրթութեամբ այնպէս էր տիրապետում մայրենի լեզւին, որ արժանացաւ իրանահայ միակ օրաթերթի գլխաւոր խմբագրի պաշտօնին
եւ տողերիս գրողի եւ այլ ականատեսների վկայութեամբ նոյնիսկ
իրենց լաւ հայերէն իմացող շատ
անհատներ չէին համարձակւում
նրա հետ վէճի բռնւել լեզւական
որեւէ խնդրի շուրջ:
Վերոնշեալ բոլոր արժանիքների կողքին, չափազանց անկեղծ,
ազնիւ ու բարի էր ընկ. Նորայրը
եւ հնարաւորին չափ օգնում էր
որեւէ խնդրում օժանդակութեան
կարիք ունեցողին: Այս ամենից
յետոյ հումորն եւս անպակաս էր իր
վարքագծից, որն աւելի էր սիրելի
դարձնում նրան:
Թերեւս դա էր պատճառներից
մէկը, որ իր կեանքի վերջին հանգըրւանում եւս աշխարհի զանազան անկիւններից Հայաստան ժամանող երբեմնի որեւէ իրանահայ
ցանկանում էր անպայմանօրէն
տեսնել իր սիրելի գործակցին,
ղեկավարին կամ ուսուցչին:
Յարգանք նրա պայծառ յիշատակին:
ՍԱՐՕ ԲԱԲՈՒՄԵԱՆ
(Երեւան)
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Կատարւեց
արժանապատիւ
Տէր Կոմիտաս
աւագ քահանայ
Ղարախանեանի
յուղարկաւորութիւնը

Սուրբ Յարութեան տօնից հազիւ
32 օր անցած, ցաւօք կորոնավիրուսի
պատճառով, չորեքշաբթի, մայիսի
5-ի առաւօտեան Թեհրանի հայոց
թեմի վշտակիր ժողովուրդը, քահանայից դասի եւ Թեհրանի հայոց
թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանի եւ ամբողջ ժողովականութեան հետ միասին, գուժեց Տիրոջ
անդաստանում աշխատող բարի
մշակ Տ. Կոմիտաս աւագ քահանայ
Ղարախանեանի մահը։
Աւա՛ղ, կորոնավիրուսից գոյացած սահմանափակումների բերումով, ի Տէր հանգուցեալ քահանայ հօր
թաղման կարգը յապաւումներով տեղի ունեցաւ նոյն օրը, Նոր Բուրաստան գերեզմանատանը քահանայից
պանթէոնում, մասնակցութեամբ թե-

միս քահանայից դասի, առանց հարազատների ու հաւատաւոր ժողովըրդի ներկայութեան։
Արարողութեան ընթացքին, քահանայ հայրերը հերթաբար «Քահանայից թաղման կարգից» յաւուր
պատշաճի աղօթքների մատուցմամբ
եւ շարականների երգեցողութեամբ,
իրենց աւագ հոգեւոր եղբօր յուղարկաւորեցին յաւիտեաններից առաջ
Տիրոջ կողմից պատրաստւած յաւիտենական բնակարան, նրան մաղթելով հրեշտակների եւ Սրբերի դասակցութիւնը։
«Յաւիտենական յիշատակն արդարոց, օրհնութեամբ եղիցի»:
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

Ռուսական թանգարանի
իսպանական
մասնաճիւղում բացւել է
Այւազովսկուն եւ Տոլստոյին
նւիրւած ցուցահանդէս

«panorama.am» - Ռուսական պետական թանգարանը երեք նոր ցուցահանդէս է բացել Մալագայի իր
մասնաճիւղում՝ նւիրւած հայազգի
հանրայայտ ծովանկարիչ Յովհաննէս
Այւազովսկուն եւ միւս ծովանկարիչներին, ռուս եւ համաշխարհային
խոշորագոյն գրող ու մտածող Լէօ
Տոլստոյի ստեղծագործական գործունէութեանը եւ ռուսական արւեստում
պատերազմի եւ խաղաղութեան թեմային:
«ՏԱՍՍ»-ի հաղորդմամբ, «Յովհաննէս Այւազովսկին եւ ծովանկարիչները Ռուսաստանում» ցուցահանդէսում ընդգրկւած են Ռուսաստանում ծովանկարչութեան հիմնադրի եւ
ծովը պատկերած այլ վարպետների`
Ալեքսէյ Բոգոլիւբովի, Գրիգորի Չերնեցովի, Ալեքսանդր Բեգրովի շուրջ

40 աշխատանքներ:
«Պատերազմը եւ խաղաղութիւնը
ռուսական արւեստում» ցուցահանդէսը եւրոպացի այցելուներին ներկայացնում է գեղանկարչութեան, քանդակագործութեան եւ դեկորատիւ- կիրառական արւեստի 180 աշխատանք
Ռուսական թանգարանի հաւաքածուից: Դրանք մարտական թեմաներով հսկայական կտաւներ են, յայտնի հրամանատարների դիմանկարներ, շքերթներ պատկերող կտաւներ։
«Լէօ Տոլստոյ. Կեանքի ճանապարհը» ցուցահանդէսում ներառւած են
գեղանկարչութեան, գրաֆիկայի եւ
քանդակագործական շուրջ 40 աշխատանքներ` կապւած գրողի կեանքին եւ ստեղծագործութեանը եւ նրա
յայտնի «Պատերազմ եւ խաղաղութիւն» վէպի հետ։
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«Laureus»-ի
տարւայ լաւագոյն մարզիկը
Նադալն է
«168.am» -Laureus» սպորտային
ակադեմիան հրապարակել է տարւայ լաւագոյնների անունները համաշխարհային սպորտում: Ակադեմիան ամփոփելով 2020 մրցաշըրջանը, տարւայ լաւագոյն մարզիկ
է ճանաչել իսպանացի թենիսիստ
Ռաֆայէլ Նադալին, ով անցած տարի 13-րդ անգամ նւաճեց «Ռոլան
Գարոս»-ի յաղթողի կոչումը:
Լաւագոյն կին մարզիկը թենիսիստ Նաոմի Օսական է:
Լաւագոյն թիմն, ըստ ակադեմիայի, Միւնխէնի «Բաւարիա»-ն է:
Սպորտային ոգեշնչման մրցանակին էլ արժանացել է «Լիւերպուլ»-ի
եգիպտացի յարձակւող Մուհամմէդ
Սալահը:
«Laureus» մարզաշխարհի մրցանակաբաշխութիւնը հիմնւել է 1999
թւականին եւ աջակցում է «Laureus
Sport for Good» հիմնադրամի աշխատանքներին, որն օժանդակում

է աւելի քան 100 համայնքային
նախագծերի աւելի քան 40 երկըրներում։ Այս ծրագրերը նպատակ
ունեն սպորտի ուժն օգտագործել
վերջ դնելու բռնութեանը, խտրականութեանն ու արգելքներին եւ

ապացուցել, որ սպորտն ունի ուժ՝
փոխելու աշխարհը։ «Laureus» անունը ծագել է յունական դափնի բառից, որը համարւում է ատլետիկայում յաղթանակի աւանդական
խորհրդանիշ։
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Մխիթարեանը հրաժարւում է
«Ռոմա»-ի հետ պայմանագրի
երկարաձգումից՝
Մոուրինիոյի պատճառով

«168.am»- Կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարեանն ընթացիկ մրցաշըրջանի աւարտից յետոյ կարող է
հեռանալ «Ռոմա»-ից:
Ինչպէս տեղեկացնում է լրագրող
Նիկոլօ Շիրան, հայ ֆուտբոլիստը
կարող է հրաժարւել ամռանն աւարտւող պայմանագրի երկարաձգումից`

յաջորդ մրցաշրջանից Ժոզէ Մոուրինիոյի՝ թիմի գլխաւոր մարզչի պաշտօնում նշանակւելու պատճառով:
Մոուրինիօն եւ Մխիթարեանը
միասին աշխատել են «Մանչեստեր Իւնայտեդ»-ում, եւ նրանց միջեւ
եղած կոնֆլիկտը յանգեցրել է կիսապաշտպանի տեղափոխմանն «Արսենալ»:

րը չեն կարողանայ այցելել Տոկիոյի խաղերին: Ճապոնիայից հանդիսատեսների թւի մասին հարցը,
որոնց թոյլ են տալու այցելել
մարզադաշտեր, մինչեւ այժմ լուծւած չէ եւ, ԶԼՄ-ների տւեալներով,
կարող է յետաձգւել մինչեւ յունիս:
«Այդ պատւաստանիւթերը նւիրատըւութիւններ են. եւս մէկ միջոց,

որը կօգնի Տոկիոյի 2020 թւականի Օլիմպիական եւ Պարալիմպիական խաղերը դարձնել անվտանգ
եւ՝ անվտանգ բոլոր մասնակիցների
համար, ինչպէս նաեւ համերաշխութիւն ցուցաբերել Ճապոնիայի
մեր սիրալիր տանտէրերի հետ»,ասել է ՄՕԿ-ի նախագահ Թոմաս
Բախը, - հաղորդել է «Ինտերֆաքս»-ը:

Pfizer Inc-ը եւ BioNTech SE-ն
պատւաստանիւթեր կը տրամադրեն
Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի
մասնակիցներին
«168.am»- Կորոնավիրուսի դէմ
պատւաստանիւթեր արտադրողները՝ Pfizer Inc-ը եւ BioNTech SE-ն,
Միջազգային օլիմպիական կոմիտէին (ՄՕԿ) պատւաստանիւթեր կը
յատկացնեն Տոկիոյում կայանալիք
ամառային Օլիմպիական եւ Պարալիմպիական խաղերի ժամանակ մարզիկների եւ մարզիչների
անվտանգութիւնն ապահովելու համար: Այդ մասին հաղորդում է
ՄՕԿ-ը։
ՄՕԿ-ի եւ պատւաստանիւթեր
արտադրողների միջեւ համապատասխան յուշագիրն ստորագրւել է
մայիսի 6-ին:

Մարզիկների շրջանում պատւաստանիւթերի բաշխմամբ կը
զբաղւեն Ազգային օլիմպիական
կոմիտէները՝ «իւրաքանչիւր երկրի
պատւաստման սկզբունքներին եւ
տեղի օրէնսդրութեանը համապատասխան»:
Նշւում է, որ բազմաթիւ երկրների կառավարութիւններ արդէն
դրական քայլեր են ձեռնարկել այդ
ուղղութեամբ եւ իրենց ԱՕԿ-ի եւ
ԱՊԿ-ի (ազգային Օլիմպիական
եւ Պարալիմպիական կոմիտէներ)
հետ խորհրդատւութիւններ կանցկացնեն խաղերի մասնակիցների
պատւաստումների համար: ԱՕԿ-ի

եւ ԱՊԿ-ի արձագանգների հիման
վրայ սպասւում է, որ խաղերի
մասնակիցների զգալի մասը կը
պատւաստւի Ճապոնիա ժամանելուց առաջ:
Փոխըմբռնման նոր յուշագիրը
լրացնում է այդ ջանքերը: Տոկիոյի
ամառային Օլիմպիական խաղերը
կորոնավիրուսի
համավարակի
պատճառով 2020-ից յետաձգւել
էին 2021 թւական: Դրանք պէտք
է անցկացւէին յուլիսի 23-ից մինչեւ օգոստոսի 8-ը, Պարալիմպիականները՝ օգոստոսի 24-ից մինչեւ
սեպտեմբերի 5-ը:
Օտարերկրացի երկրպագունե-

«WhoScored».

«Մխիթարեանը՝ Եւրոպա-ԼԻԳԱ-ի
շաբաթւայ

Նէյմարը դադարեցրել է
պայմանագրի
բանակցութիւնները՝ ՊՍԺ-ի հետ

խորհրդանշական
հաւաքականում»
«WhoScored» վիճակագրական
պորտալը կազմել է ԵԼ շաբաթւայ
խորհրդանշական հաւաքականը,
որում ընդգրկւել է «Ռոմա»-ի 4
ֆուտբոլիստ, այդ թւում՝ Հենրիխ
Մխիթարեանը (7,7 միաւոր): Ամենաբարձր վարկանիշը խորհրդանըշական հաւաքականում ստացել
է «Մանչեստեր Իւնայտեդ»-ի դարպասապահ Դէյւիդ Դէ Խէան՝ 8,3
միաւորով, ում յաջորդում է նրա
միւս թիմակից Էդինսոն Կաւանին:
Յիշեցնենք, որ «Ռոմա»-ն Եւրոպա Լիգայի կիսաեզրափակիչ փուլի պատասխան խաղում 3-2 հաշւով յաղթեց «Մանչեստեր Իւնայ
տեդ»-ին, սակայն դուրս մնաց
հետագայ պայքարից՝ երկու խաղերի արդիւնքում 5-8 հաշւով զիջելով անգլիական ակումբին:

«168.am»- ՊՍԺ-ի յարձակւող Նէյմարը կարող է վերադառնալ «Բարսելոնա»:
Բրազիլացին դադարեցրել է փարիզցիների հետ բանակցութիւնները
նոր պայմանագրի շուրջ եւ ցանկանում է իմանալ, թէ ինչ մտադրութիւններ ունի «Բարսելոնա»-ն, - գրում
է «Mundo Deportivo»-ն՝ «L’Équipe»-ի
յղումով:
Նէյմարի որոշման վրայ ազդել է
այն փաստը, որ կապտանռնագոյնների յարձակւող Լիոնէլ Մեսսին
շատ մօտ է «Բարսելոնա»-ում մնալուն: Բրազիլացին չի թաքցնում, որ
ցանկանում է կրկին խաղալ Լէոյի

կողքին:
Աւելի վաղ հաղորդւում էր, որ
ՊՍԺ-ի նախագահը «Բարսելոնա»-ին
խնդրել է հանգիստ թողնել Նէյմարին: Յայտնի է դարձել նաեւ, որ
կատալոնական ակումբը 29-ամեայ
խաղացողին գնահատում է 100 միլիոն եւրօ եւ կը փորձի ձեռք բերել
նրան այս ամառ:
Յարձակւողի գործող պայմանագիրը ՊՍԺ-ի հետ աւարտւում է 2022
թւականի ամռանը:
Ընթացիկ մրցաշրջանում Նէյմարը Լիգա 1-ի 15 խաղում դարձել է 7
գոլի եւ 4 գոլային փոխանցման հեղինակ:
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Մհեր Մկրտչեան - Պարո՛ն նախագահ, այս իրավիճակն ինձ համար
շատ տարօրինակ է, որովհետեւ երկրի
նախկին կամ ներկայ նախագահներից
երբեւիցէ հարցազրոյց չեմ վերցրել:
Ասեմ աւելին, լինեմ անկեղծ մինչեւ
վերջ՝ երբեւիցէ ոչ մէկից հարցազրոյց
չեմ վերցրել: Ինձ շատ աւելի հանգիստ
եմ զգում, երբ տեսախցիկի այն կողմում եմ կանգնած լինում: Դա է իմ
մասնագիտութիւնը: Բայց պրեմիերայի
օրը Դուք խոստացաք պատասխանել
իմ բոլոր հարցերին, նոյնիսկ, եթէ մեր
զրոյցը մինչեւ ուշ գիշեր տեւի: Այդ հնարաւորութիւնից չօգտւել ես չէի կարող:
Ինձ շատ հետաքրքիր է դա:
Ես իմ հարցերը բաժանել եմ 7
մասի. ինձ համար սովորական է սցենարով աշխատելը:
Հարցերի առաջին մասը Ձեր հրաժարականն է: Իմ ծանօթներից շատերը, պարո՛ն նախագահ, բոլոր նրանցից,
ովքեր 2018 թւականին դուրս էին եկել
հրապարակ եւ պահանջում էին Ձեր
հրաժարականը, շատ-շատերը հիմա
Ձեզ մեղադրում են նրանում, որ Դուք
տւեցիք իշխանութիւնը: Նրանք ասում
են. «Լաւ, մենք չէինք հասկանում,
բայց նախագահը հօ հասկանո՞ւմ էր»:
Մտածում եմ այդ հարցի շուրջ: Դուք
ունէիք վերլուծաբաններ, Դուք ունէիք
ԱԱԾ, հզօր ստրուկտուրա էր: Ինչու՞
թոյլ տւեցիք, պարո՛ն նախագահ: Ի՞նչ
կարելի է այդ մարդկանց պատասխանել: Այո, Ձեզ մեղադրում են, որ տւեցիք
իշխանութիւնը:
Սերժ Սարգսեան - Ինձ համար
զարմանալի չէ, որ մարդիկ այդպիսի
հարցեր են տալիս, ես դա համարում
եմ բնական. բա ի՞նչ անեն` իրենք
իրե՞նց մեղադրեն: Ասեն, որ իրենք
հրապարակո՞ւմ էին, ասեն, որ իրենք
փողոցնե՞ր էին փակում, որ իրենք
«դըմփ-դըմփ-հո՞ւ» էին անում: Տեղ
ունեն մեղադրելու:
Մհեր Մկրտչեան - Այնուամենայնիւ,
պարոն նախագահ, Դուք հասկանո՞ւմ
էիք, թէ այն ժամանակ դեռ չէիք հասկանում՝ ազգային էսպիսի աղէտ լինելու է, թէ ոչ:
Սերժ Սարգսեան - Իհարկէ, որ
ասում եմ՝ բա մարդիկ ո՞ւմ մեղադրեն,
իրե՞նց մեղադրեն, չի նշանակում, որ
ինքս ինձ մեղաւոր չեմ համարում
դրանում:
Անշուշտ, ես չէի պատկերացնում,
որ կարող էր այսպիսի հետեւանք
լինել: Իհարկէ, ես շատ լաւ հասկանում էի, որ այդ շարժումը հակաղարաբաղեան շարժում է, ես շատ
լաւ հասկանում էի, որ մարդկանց
տարիներով փորձել են հաւատացնել, որ Հայաստանը չզարգացող երկիր է, որ Հայաստանում կոռուպցիան
հասել է չգիտեմ ինչ-ինչ աստիճանների, որ Հայաստանում անարդարութիւնը անսահման է եւ այլն, եւ այլն:
Բայց, որ կարող էր այսպիսի աղէտ
լինել, բնական է, ես չէի կարող
կանխատեսել: Ես հասկանում էի,
որ, այո, կարող են լինել խնդիրներ,
հասկանում էի, որ եթէ բանակցային
պրոցեսում գլխաւոր բանակցողները
փոխւեն, Ղարաբաղի խնդրի լուծումը գնալու է այլ ուղղութեամբ՝ հաւանականութիւնը մեծ էր: Ես այդպէս էի կարծում:
Մհեր Մկրտչեան - Չգիտեմ, միգուցէ
հեշտ է խօսել երեք տարի անց, բայց
հիմա վերյիշելով նոյն Ռադիոտունը,
օրինակ (ռազմավարական օբիեկտ է
Ռադիոյի տունը), երբ մտան եւ գրաւեցին Ռադիոյի տունը, պէտք չի նոյնիսկ իրաւաբան լինել՝ հասկանալու
համար, որ բոլոր հիմքերը կային Նիկոլին ձերբակալելու: Եւ հիմա նոյն այդ
մարդկանց հայեացքով նայելով` ինչո՞ւ
չձերբակալեցիք Ռադիոյի տունը գրաւելուց յետոյ:
Սերժ Սարգսեան - Այո, ակնյայտ
է, որ յանցագործութիւն կար: Բայց
ես խնդրին նայում էի մի քիչ աւելի
լայն պատկերի մէջ, այլ տեսանկիւնից
էի նայում, քանի որ իրենք սակաւաթիւ էին, քանի որ չկար որեւէ
կանխատեսում, որ այդ շարժումը
կարող էր աճել, ստանալ այն թափը,
այն մասշտաբները, որ յետոյ ունեցաւ:
Եւ որոշեցինք, որ դա կարող էր
նմանւել այլ երկրների սցենարներին,
որտեղ ձերբակալումից կամ ուժ կիրառելուց յետոյ այդ շարժումները
ստանում էին բոլորովին այլ բնոյթ:

Սա էր միակ պատճառը, որ ձերբակալում տեղի չունեցաւ:
Կարծում էինք, որ դա միգուցէ
խայծ էր, խայծ էր, որպէսզի նա ձերբակալւի, այնուհետեւ հերոսացւի, եւ
դրա հիման վրայ շարժումը թափ
հաւաքի:
Մհեր Մկրտչեան - Հարց, որը չեմ
կարող չտալ, պարո՛ն նախագահ. իմ
ֆիլմում ոստիկանապետն ասում է՝
տւէք ինձ մի ժամ, եւ քաղաքը կը վերադառնայ սովորական կեանքի: Չեմ
կարող չհարցնել՝ դա ռեժիսորի գայթակղութիւն է, իրականում ոստիկանապետը նման բան ասե՞լ է Ձեզ:
Սերժ Սարգսեան - Դա մի քիչ
չափազանցւած է: Բայց եթէ որոշում
կայացնէինք ուժ կիրառելու, անպայման այդպէս կանէինք: Սկզբնական
փուլում մենք չունէինք այդպիսի
որոշում, որովհետեւ կարծում էինք,
որ աւելի ճիշտ ճանապարհը մեղմ
մօտեցնումն է, մաշեցնելու՝ այդ շարժումը տանելով դէպի մարում, յատկապէս, որ դրա փորձն ունէինք: Յիշենք «էլեկտրիկ Երեւանը», յիշենք
ՊՊԾ գնդի գրաւումը, այլ դէպքեր, երբ
ներգրաււած մարդկանց քանակը այդ,
այսպէս ասենք, միջոցառումներին
շատ աւելին էր, բայց այդուհանդերձ
մեզ յաջողւեց առանց որեւէ լուրջ ուժ
կիրառելու այդ շարժումները տանել դէպի մարում: Նորից եմ կըրկնում՝ այո, ցանկացած պահի, ընդգըծեմ՝ ցանկացած պահի, կարելի էր
ուժ կիրառելու միջոցով խնդիրը լուծել: Բայց, եթէ մենք փորձէինք ուժ
կիրառել արդէն ապրիլի 19-ին, 20-ին,
21-ին, 22-ին, ապա կարծում եմ հետեւանքները շատ ծանր կը լինէին:
Յիշէք, թէ ցուցարարների շարքում
ինչքան երեխաներ, կանայք կային,
եւ մենք դրա համար ձեռնպահ մնացինք:
Մհեր Մկրտչեան - Շատ ժամանակ
իմ ընկերների հետ շփման մէջ, երբ նոյն
հարցին փորձում եմ ես պատասխանել,
ասում եմ՝ բայց արիւն կը թափւէր, շուռ
են գալիս ու ասում՝ չթափւե՞ց, նայիր
ինչքան արիւն թափւեց:
Ամէն դէպքում, չգիտեմ, ես չեմ սիրում պատմութեան մէջ արդէն ամէն
ինչ իմանալով յետ գնալ եւ պատասխանել հարցին, որովհետեւ 2018 թւականին ամէն ինչ թւում էր 2018
թւականի տեսանկիւնից: Այնուամենայնիւ, եթէ իմանայիք, որ այսպէս է լինելու, ուժ կը կիրառէի՞ք:
Սերժ Սարգսեան - Եթէ իմանայի,
որ այսպէս է լինելու, ես կը ձեռնարկէի ցանկացած միջոց, որպէսզի
այսպէս չլինէր յետոյ: Ես ուղղակի
հեռացայ, որպէսզի այդ մարդիկ կառուցեն իրենց երազած երկիրը: Ես
չէի կարող կարծել, որ իրենց երազածն ուրիշ բան է կամ որ իրենք
այդքան ոչ կոմպետենտ կը գտնւեն:
Չէի կարող ենթադրել այսպիսի խայտառակութիւն: Նորից եմ կրկնում՝
ես համոզւած էի, որ երկիրը մի քիչ
այլ ճանապարհով պէտք է շարժւէր,
դրանում, խնդրում եմ, չկասկածես:
Բայց, որ այսպիսի հետեւանքներ
պէտք է ունենային «դըմփ-դըմփհուերը»…
Մհեր Մկրտչեան - Դրա մասին էլ
կը խօսենք, այդ հարցերն էլ ունեմ,
պարո՛ն նախագահ: Բայց…
Սերժ Սարգսեան - Միգուցէ սկըզբից ասես ինչքան հարցեր ունես,
որպէսզի ես քո մի հարցին ուրիշ
հարցով չպատասխանեմ:
Մհեր Մկրտչեան - Չէ, ես ուղղակի
կասեմ, որ այդ հարցը ես ունեմ: Ես
սցենարիստ եմ, կը ներէք, ինձ մօտ,
այո, պէտք է այսպէս բաժանւած լինի
ամէն ինչ՝ իր զարգացումներով:
Վերադառնալով իմ այդ առաջին
փուլի հարցերին՝ հրաժարականի հետ
կապւած, պարո՛ն նախագահ, ես 27
տարի ապրել եմ Ռուսաստանում, Հայաստանի քաղաքացի դարձել եմ 2010
թւականին եւ 2016 թւականից ապրում
եմ Հայաստանում: 27 տարի ապրելով
Ռուսաստանում` ես շատ լաւ գիտեմ,
գիտակցում եմ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, մեղմ
ասած, ատում է յեղափոխութեան
իւրաքանչիւր տեսակ: Կապ չունի՝ ինչ
յեղափոխութիւն է, որպէս երեւոյթ՝
յեղափոխութիւնն ատում է: Ինչպէ՞ս
ստացւեց, որ 2018 թւականին նոյն
մեր ռազմավարական դաշնակիցը՝
Ռուսաստանը, չեմ ասում ուժով, գոնէ
վերաբերմունքով, ինչ-որ մեսիջներով,
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Սերժ Սարգսեանը
բացում է փակագծերը

յայտարարութիւններով, չօգնեց Ձեզ:
Ոչ ոք չօգնեց Ձեզ՝ ոչ միայն Ռուսաստանը: Ինձ մօտ այնպիսի տպաւորութիւն էր, որ ամբողջ աշխարհը այսպէս լուռ էր, տպաւորութիւն էր, որ
էդպէս բոլորին ձեռնտու է իշխանափոխութիւնը Հայաստանում: Ինչո՞ւ:
Այսինքն, ի՞նչ կար Ձեր դէմ, եթէ աւելի
պարզ հարցնեմ, ինչո՞ւ էին բոլորը
շահագրգռւած: Եւ հիմա՝ 2021 թւականին կարող եմ հետեւանքներով
ինչ-որ պատկերացում կազմել, բայց
կուզենայի Ձեզնից լսել` ինչո՞ւ:
Սերժ Սարգսեան - Կարծում եմ՝
որեւէ մէկը չի կասկածում, որ այն,
ինչ տեղի է ունեցել 2018 թւականի
ապրիլին՝ Հայաստանում, տեղի է
ունեցել դրսի մեծ աջակցութեամբ:
Յաճախ են ինձ հարցնում՝ իսկ ո՞ւմ
աջակցութեամբ: Պատասխանը շատ
պարզ է` բոլոր այն ուժերի, որոնց
պատկերացումները
Հայաստանի
զարգացման մասին չեն համընկնում
մեր պատկերացումների հետ: Նախ,
մեր դաշնակիցները եւ գործընկերները ընդհանրապէս, կարծում եմ, որ
երեք տարբերակ ունեն սատարելու
կամ չսատարելու: Տարբերակներից
մէկն այն է, երբ տւեալ երկրի ղեկավարը շնորհաւորում է որեւէ այլ
երկրում ընտրութիւնների արդիւնքում իշխանութեան եկած անձին,
քաղաքական ուժին: Սա՝ մի տարբերակ: Երկրորդ տարբերակն այն է,
որ այդ երկրների արտաքին գերատեսչութիւնները յայտարարութիւն
են անում: Եւ երրորդ տարբերակն
այն է, երբ այդ երկրներն ուղղորդում
են կոնկրետ երկրում իրենց ազդեցութեան տակ գտնւող ուժերին,
անհատներին եւ այլն:
Ապրիլի 17-ից յետոյ, այսինքն`
իմ վարչապետ ընտրւելուց յետոյ,
մենք ստացանք բազմաթիւ շնորհաւորանքներ, ինչպէս Դուք նշեցիք՝
Ռուսաստանի նախագահից, ԵԱՏՄ
երկրների ղեկավարներից, այլ երկըրներից, ինչպէս նաեւ Եւրոմիութիւնից: Այսինքը՝ սա պահպանւեց:
Երկրորդ՝ նրանց յայտարարութիւնները, որոնց մասին ես ասում
եմ, մի տեսակ, այսպէս, զգուշաւոր
յայտարարութիւններ էին, միգուցէ,
նոյնիսկ բառը ճիշտ չեմ օգտագործում, յամենայն դէպս, յայտարարութիւններ էին, որոնք էապէս տարբերւում էին յետպատերազմեան Հայաստանի իրադարձութիւններին վերաբերող իրենց յայտարարութիւններից:
Եւ երրորդ՝ մենք, իհարկէ, որոշակի խնդիրներ տեսանք, ինչպէս ասացի, կապւած իրենց կողմից ուղղորդւող ուժերի վարքագծերի հետ: Թէ
որո՞նք էին պատճառները՝ ես դժւարանում եմ ասել: Ես ընդամէնը կա-

րող եմ ենթադրել, որովհետեւ ստոյգ
իմանալու համար դեռեւս ժամանակը բաւարար չէ: Չգիտեմ, միգուցէ
պատճառը կարող էր լինել մեր
յամառութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի
խնդրի լուծման ճանապարհին: Բոլորը համոզւել էին, որ մենք ունենք
կարմիր գիծ, այսինքն` այն նւազագոյնը, որ մենք պարտաւոր էինք ստանալ փոխզիջումների արդիւնքում եւ,
միգուցէ, որոշ ուժերի այդ մօտեցումն
այնքան էլ ձեռնտու չէր:
Հնարաւոր է, պատճառներից մէկը
հետեւեալն էր. ինչպէս յայտնի է՝ մենք
անդամակցեցինք Եւրասիական տընտեսական միութեանը, եւ դա արեցինք
մեր ցանկութեամբ, կամաւոր` հաշւի առնելով մեր երկրի շահերը:
Արեւմտամէտ ընդդիմութիւնը դա
որակեց որպէս Ռուսաստանի կողմից պարտադրանք, թէեւ պաշտօնական Արեւմուտքը որեւէ բացասական արձագանգի չարժանացրեց,
բայց, միգուցէ, իրենց մօտ որոշակի,
ինչպէս ասում են, նստւածք կար:
Այնուհետեւ մենք սկսեցինք բանակացել Եւրոմիութեան հետ եւ ստորագրեցինք համապարփակ համագործակցութեան համաձայնագիր` իհարկէ, հաշւի առնելով մեր անդամակցութիւնը Եւրասիական տնտեսական
միութեանը: Եւրասիական տնտեսական միութեան անդամ երկրները շատ
զուսպ արձագանգեցին՝ որեւէ բացասական տարր չկար, ընդհակառակը՝
դա համարեցին նորմալ, բայց հնարաւոր է այստեղ էլ որոշակի նստւածք կար:
Եւ չենք բացառում երրորդ տարբերակը, որ կարող է ինչ-որ ուժերի
կողմից սխալ հաշւարկներ կատարւէին: Այսինքը՝ նրանց նպատակը
չլինէր Հայաստանում իշխանափոխութիւն իրականացնելը, այլ որոշակի, դաս տալը, որ՝ խելօք մնացէք,
հակառակ դէպքում այսպիսի բան
կարող է լինել: Չգիտեմ, թէ այդ
տարբերակներից որը կարող էր լինել իրական:
Մհեր Մկրտչեան - ժողովրդի համար, այն մարդկանց համար, որոնք
ուզում են ինչ-որ բան հասկանալ,
իրենց դժւար է խորանալ այդ ամէն
ինչի մէջ: Օրինակ, իմ ֆիլմում իմ
ստեղծած նախագահն իր օգնականի
տւած հարցին պատասխանում է՝ ես
նրան չեմ պարտւել. ես պարտւել եմ
շատ աւելի հզօր, ուժեղ մարդկանց:
Ես պրիմիտիւացնում եմ հարցս՝ եթէ
հնարաւոր է՝ ասացէք, խնդրում եմ,
ո՞ւմ, պարո՛ն նախագահ:
Սերժ Սարգսեան - Նախ պէտք է
ասեմ, որ այդտեղ շատ ճիշտ եզրակացութեան ես եկել՝ այո, ես կրկնում
եմ, որ չեմ պարտւել սրանց. ես պարտւել եմ շատ աւելի ուժեղ մարդկանց,

շատ աւելի մեծ ուժերի: Բայց ես,
կարծեմ, շատ յստակ ասացի: Դուք
ուզում էք, որ ես կոնկրետ երկի՞ր
նշեմ: Ասեմ, որ այդպիսի ուժեր բոլոր
տեղերում կային` ե՛ւ արեւմուտքում,
ե՛ւ հիւսիսում, բայց դրանք պետութիւնների մօտեցումները չէին: Դուք,
վստահ եմ, ծանօթ էք ե՛ւ ռուսալեզու,
ե՛ւ անգլալեզու հրապարակումների,
որոնք այնքան էլ ոչ օբիեկտիւ դիրքերից փորձում էին Հայաստանում
կարծիքներ ստեղծել: Համաձայն է՞ք
ինձ հետ:
Մհեր Մկրտչեան - Համաձայն եմ:
Սերժ Սարգսեան - Ուրեմն, բոլոր
տեղերում էլ այդ ուժերը կային:
Մհեր Մկրտչեան - Պարո՛ն նախագահ, «Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալւեցի»՝
այս արտայայտութիւնը երեք տարւայ
ընթացքում թեւաւոր է դարձել: Բոլորը, այդ թւում՝ ես, օգտագործում են
այդ արտայայտութիւնը, եւ բոլորը, այդ
թւում՝ ես, չեն հասկանում այդ բառերի
իմաստը: Ձեր արտայայտութիւնն է:
Ի՞նչ է նշանակում դա, վերջիվերջոյ:
Սերժ Սարգսեան - Ես կարող եմ
բառացի մէջբերել ինչ-որ ասել եմ
հարցազրոյցում, թէ դա ինչպէս պէտք
է հնչէր իմ նախավերջին խմբագրումից յետոյ՝ շատ պարզ: Տեքստը հասկանալի է, ես ընթերցում եմ այդ հատւածը. «Նիկոլ Փաշինեանը ճիշտ էր,
երբ ասում էր, որ ամէն գնով, կըրկնում եմ, ամէն գնով պէտք է հասնի
իշխանութեան: Ես սխալւեցի` կարծելով, որ նրա համար թանկ է Հայաստանի Հանրապետութեան իւրաքանչիւր քաղաքացու կեանք»: Այս բարդ
նախադասութիւնները ես պարզեցրել եմ՝ նկատի ունենալով հետեւեալ
հանգամանքը, որ թէեւ շատ պարզ
չէր ասւած, բայց կարող էր սա աւելորդ լարւածութիւն առաջացնել:
Ես գնացի նրա հետ հանդիպելու
«Մարիոթ Արմենիա» հիւրանոցում: Իմ
գործընկերներից շատերն ասում էին,
որ պէտք չէ գնալ նրա հետ հանդիպման, բայց ես կարիք ունէի անձնապէս համոզւելու՝ իրօ՞ք այս մարդը
կարմիր գիծ ունի, թէ՞ չունի: Եւ ես շատ
կարճ րոպէների ընթացքում, կարճ
ժամանակում համոզւեցի, որ, այո, նա
ճիշտ է` նա պատրաստ է գնալ մինչեւ
վերջ: Իսկ այդ վերջն ինձ համար շա՜տ
վատ էր թւում, դիւային էր վերջը:
Այս էր ընդամէնը:
Մհեր Մկրտչեան - Դրանից յետոյ
Նիկոլը ձերբակալւեց՝ «Մարիոթի» հանդիպումից յետոյ:
Սերժ Սարգսեան - Նա ձերբակալւեց 22-ին՝ ապրիլի 22-ին: Ես ենթադըրում եմ, որ հարցը հետեւեալն է`
ինչո՞ւ ձերբակալեցիք, յետոյ ինչո՞ւ
ազատ արձակւեց:
(Շար. 1)
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«Ռոբերտ....
(Շար. 1-ին էջից)

Նիդեռլանդներում 3 ադրբեջանցիներ
դանակահարել են հայ իրաւաբան
Աննա Յակոբեանին
Նրանց տեղում ձերբակալել են

«news.am» - Մայիսի 8-ին Նիդեռլանդներում երեք
ադրբեջանցի թուրքերի կողմից դանակահարւել է մեր հայ իրաւաբան Աննա Յակոբեանը։ Այս մասին «ֆէյսբուք»-ի իր էջում
գրել է Վահէ Բալբաբեանը:
Նա, մասնաւորապէս, նշել է.
«Նա հիմա վիրահատւում է հիւանդանոցում։ Վիճակը դեռ պարզ չի։ Շներին տեղում
ձերբակալել են»:
Աւելի ուշ նա յաւելել է. «Մեր ընկերներից

Կորոնայի շղթան....
(Շար. 1-ին էջից)

55-ը չլրացրած կանանց պարագային, սակայն
տարեցների դէպքում մտահոգութիւնը աւելի
քիչ է: Աշխարհի բոլոր պատւաստանիւթերը
դեռ ինչ որ ձեւով փորձարկման շրջան են
անցկացնում, սակայն ինչպէս Համաշխարհային
առողջապահութեան կազմակերպութեան գլխաւոր քարտուղարն է ասել, այս ահաւոր
հիւանդութեան շղթան ջարդելու համար անհըրաժեշտ է պատւաստւել»:

Ադրբեջանի....
(Շար. 1-ին էջից)

դատարանը 4 ամսով կալանաւորել էր Իլհամ
Ալիեւին՝ դաւաճանութեան մեղադրանքով:
Նշենք, որ այդ կուսակցութիւնը ստեղծւել
է 1991 թւականին: Ադրբեջանական իշխանութիւնները կոշտ պայքար են մղում կուսակցութեան դէմ, որը մեծ հեղինակութիւն
ունի երկրի կրօնապաշտ բնակչութեան շրջանում։ Իշխանութիւնները համարում են, որ
կուսակցութիւնն ուղղորդւում է Իրանի կողմից։

մէկը Աննայի հետ խօսել է, վիրահատութիւնը
բարեյաջող աւարտւել է, Աննան դեռ թոյլ է,
բայց վստահ եմ ամէն ինչ լաւ է լինելու»:

Վանդալիզմ Եարոսլաւի
շրջանում. վնասւել են 50
հայկական գերեզմանաքարեր
«panorama.am» - Ռուսաստանի Դաշնութիւնում Հայաստանի դեսպանութիւնը յայտարարութիւն է տարածել՝ դատապարտելով Եարոսլաւի մարզում հայկական գերեզմանատան
նկատմամբ կատարւած վանդալիզմը։
Ստացւած տեղեկատւութեան համաձայն,
Եարոսլաւի մարզի Կուրբա գիւղում անյայտ
անձինք վանդալիզմ են իրականացրել հայկական գերեզմանատան տարածքում գտնւող
գերեզմանաքարերի նկատմամբ: Այս արարքի
արդիւնքում վնասւել են շուրջ 50 գերեզմանաքարեր:
«Մենք դատապարտում ենք Կուրբա
գիւղի հայկական գերեզմանատան տարածքում գտնւող գերեզմանաքարերի նկատմամբ
վանդալիզմի գործողութիւնը: Մենք կարծում
ենք, որ ակնյայտ սադրիչ գործողութիւնը
ոտնձգութիւն է հոգեւոր արժէքների նկատմամբ եւ կարող է յանգեցնել տարբեր հետեւանքների՝ բացասաբար ազդելով միջէթնիկական ներդաշնակութիւնը պահպանելու
ջանքերի վրայ:

ովքեր են կատարողները, ուղղորդողները, կազմակերպիչները։
Բոլոր այս տեղեկութիւնները պատրաստւում
ենք փոխանցել ոստիկանութեանը գոյքի դիտաւորեալ ոչնչացման եւ վնասման, ինչպէս
նաեւ բռնութիւն կիրառելու հրապարակային կոչերի յանցափաստերի հիմքով նիւթեր նախապատրաստելու եւ քրէաիրաւական ընթացակարգերով լուծելու համար։
Սա լուծւող հարց է, բայց իշխանական խմբաւորման եւ նրա պարագլխի մաղձը չլուծւող է։
Վիժւածքների իշխանութիւնը շարունակում
է իր արբանեակների միջոցով թոյն արտաթորել
հասարակութեան մէջ։ Սրանք այնքան մանրուք
են, որ սարսափում են Նախագահի գրքից, նկարից,
ստւերից, անգամ անունից։ Ձեզ համար լաւ լուր
ունեմ. ձեզ բոլորիդ քիչ մնաց։ Պաստառը կը
վերականգնւի, բայց ձեր թարախը ձեր հետ կապրի
քրէակատարողական հիմնարկում»։

Սիրիայում....
(Շար. 1-ին էջից)

վրայ: Այս գործողութեան ընթացքում մէկ զինւոր վերացւել է, եւս երեքը` վիրաւորւել:
Յայտարարութեան մէջ նշւում է նաեւ, որ
ապրիլի 30-ին Աֆրինի գրաւեալ Հուլալքա
գիւղում թուրք վարձկանների դէմ եւս մէկ
գործողութիւն է իրականացւել, որի արդիւնքում սպանւել է մէկ վարձկան, երկուսը վիրաւորւել են:
Աֆրինի ազատագրման ուժերը հաստատել
են, որ իրենց գործողութիւններով ոչնչացւել է 4
թուրք օկուպանտ, վիրաւորւել`5 վարձկան:
Յիշեցնենք, որ Թուրքիան 2018 թ.-ից բռնազաւթել է Սիրիայի հիւսիսային Աֆրին շրջանը։

Իրանի նախագահական....
Վստահ ենք, որ Եարոսլաւի մարզի իրաւապահ մարմինները կը ձեռնարկեն բոլոր
անհրաժեշտ քայլերը՝ յանցագործներին հնարաւորինս շուտ պատասխանատւութեան ենթարկելու համար։ Այս առումով մենք մշտական կապի մէջ ենք իրաւապահ մարմինների
եւ տեղական իշխանութիւնների ներկայացուցիչների հետ»,- ասւում է հաղորդագրութիւնում։
ՌԴ-ում Հայաստանի դեսպանութիւնից
նաեւ նշել են, որ նման գործողութիւնները
պէտք է համապատասխան կերպով դատապարտւեն՝ կրկնութիւնից խուսափելու համար:

(Շար. 1-ին էջից)

խորհուրդը 5-ից 10 օրւայ ընթացքում կարող է
վերահասութիւն տալ, որից յետոյ սկսւելու է
քարոզչութիւնները: Ապա թեկնածուները մինչեւ
ընտրութիւններից մէկ օր առաջ կարող են շարունակել քարոզչութիւնները»:
Նա նշել է, որ նկատի առնելով կորոնայի
համաճարակը, ընտրատեղամասերի թիւը աւելացել է, որպէսզի ընտրութեան օրը խճողումներ
չառաջանան եւ բոլոր կենտրոններում յարգւելու
են Առողջապահութեան նախարարութեան ու
Կորոնայի ազգային շտաբի յայտարարած պրոտոկոլները:

