ՀՀ դեսպանը Իրանի ԱԳ
նախարարի տեղակալին
ներկայացրել է Սիւնիքի
շուրջ ստեղծւած
իրավիճակը

«tert.am» - Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւնում ՀՀ դեսպան Արտաշէս
Թումանեանը մայիսի 13-ին հանդիպում է ունեցել ԻԻՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մոհսէն
Բահարւանդի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում է Իրանում ՀՀ դեսպանութիւնը:
ՀՀ դեսպանը հանգամանալից ներկայացրել է մայիսի 12-ից Ադրբեջանի
զինւած ուժերի գործողութիւնների հետեւանքով Հայաստանի Սիւնիքի մարզում ստեղծւած իրադրութիւնը՝ անթոյլատրելի համարելով Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածքի
նկատմամբ ոտնձգութեան փորձերը:
ԻԻՀ ԱԳ նախարարի տեղակալի
խնդրանքով դեսպան Թումանեանը
ներկայացրել է լարւածութեան թուլացման ուղղութեամբ ձեռնարկւող քայլերը:
Զրուցակիցներն ընդգծել են տարածաշրջանային անվտանգութեան ու
կայունութեան սպառնալիքների չէզոքացման հրամայականը, այդ թւում՝
երկու երկրների համագործակցութեան
միջոցով:

Կեանքի 60
տարեկանում
վախճանւել է
սիրւած
բժիշկ Վահիկ
Ռաթէոսեանը

«Ալիք» - Ցաւով տեղեկացանք, որ
երէկ՝ մայիսի 14-ի առաւօտեան սրտի
կաթւածից վախճանւել է հասարակութեան կողմից մեծ սէր վայելող
բժիշկ Վահիկ Ռաթէոսեանը: Մարդ,
որի ողջ կեանքը նւիրում էր իր ազգին
ու ժողովրդին: Հասարակութեան
կողմից հէնց այդ մեծ վստահութեան
եւ յարգանքի շնորհիւ Վահիկը
ընտրւեց նաեւ Պատգամաւորական
ժողովի անդամ, որով աւելի ընդլայնւեց ժողովրդին ծառայելու նրա
հնարաւորութիւնները:
Այսօր, ցաւօք՝ միայն պէտք է ասենք
հոգուդ լոյս իջնի սիրելի Վահիկ, հասարակութիւնը երբեք չի մոռանայ
Քեզ որպէս՝ մարդ տեսակի եւ մշտապէս որպէս՝ ատենահաս բժշկի:

Համալսարանի
դասախօս Անդրէ
Գալստեանը
«Շահնամէ»-ի մասին

(Տես 7-րդ էջում)
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«Հայաստան»
դաշինքի
յայտարարութիւնը

«Յարգելի՛ հայրենակիցներ,
Ադրբեջանը, օգտւելով Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւնների այսպէս կոչւած՝ խաղաղասիրական քաղաքականութիւնից,
յանցաւոր անգործութիւնից, ամենաթողութիւնից, խախտել է մեր երկրի
տարածքային ամբողջականութիւնը։
Ադրբեջանի զաւթողական ախորժակը բացւել է բացառապէս Նիկոլ
Փաշինեանի գլխաւորած վարչախըմբի հակահայկական քաղաքականութեան պատճառով։

Իրանի
արտգործնախարարութեան խօսնակ Սաիդ Խաթիբզադէն
անդրադառնալով Հայաստանի ու
Ադրբեջանի սահմանային վերջին հարցերին ընդգծել է. «Իրանի Իսլ. Հանրապետութիւնը շեշտելով տարածաշրջանում կայունութեան ու խաղաղութեան
պահպանման անհրաժեշտութիւնը,
կողմերին կոչ է անում ինքնազսպւածութեան, խուսափել տարաձայնութիւններից եւ յարգել սահմանները»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ խօսնակ Խաթիբզադէն աւելացրել է. «Իրանի Իսլ.
(Շար. 8-րդ էջում)

Հայաստանի Հանրապետութիւնը
պաշտօնապէս դիմեց ՀԱՊԿ-ին
(Տես 8-րդ էջում)

Սիւնեցիների շահն ու
անվտանգութիւնը որեւէ կերպ
չստորադասե՛լ, տուրք չտա՛լ
ապիկար իշխանութիւնների
տեղեկատւական
քմահաճութիւններին
ՀՅԴ Սիւնիքի «Լեռնահայաստան»
Մարզային կոմիտէութեան
յայտարարութիւնը

«Ադրբեջանի զօրքերի ՀՀ
տարածք ներխուժման
բերումով»
Ադամ Շիֆը Սիւնիքի
հարցով դիմել է Բայդէնի
վարչակազմին
«yerkir.am» - Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգների Ներկայացուցիչների պալատի
հետախուզութեան յանձնաժողովի նախագահ Ադամ
Շիֆը Սիւնիքի մարզ ադրբեջանական ուժերի ներխուժման կապակցութեամբ դիմել է ԱՄՆ նախագահ Ջօ
Բայդէնի վարչակազմին։

(Տես 8-րդ էջում)

Էմմանուէլ Մակրոն.

«Ադրբեջանի զինւած ուժերը
պէտք է անյապաղ յետ քաշւեն»
«yerkir.am» - Ֆրանսիայի
նախագահ Էմմանուէլ Մակրոնը հայերէնով գրառում է
կատարել իր «ֆէյսբուք»-եան
էջում:
Նա գրել է. «Ադրբեջանի
զինւած ուժերը ներխուժել են հայկական տարածք։ Նրանք
պէտք է անյապաղ յետ քաշւեն: Եւս մէկ անգամ ասում եմ
հայ ժողովրդին` Ֆրանսիան համերաշխ է ու այդպիսին էլ
կը մնայ»:
Աւելի վաղ յայտնել էինք, որ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը հեռախօսազրոյց է ունեցել
Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուէլ Մակրոնի հետ՝ վերջնիս նախաձեռնութեամբ:

(Շար. 2-րդ էջում)

Բաբ Մենենդէզն ԱՄՆ-ին կոչ է
արել խիստ արձագանգել
ադրբեջանական զօրքի
ներխուժմանը Հայաստանի
սուվերեն տարածք
«168.am» - ԱՄՆ Սենատի
արտաքին յարաբերութիւնների յանձնաժողովի նախագահ Բաբ Մենենդէզը յայտարարութիւն է տարածել
Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Սիւնիքի մարզ անօրինական ներխուժման հաղորդագրութիւնների կապակցութեամբ:
«Ադրբեջանական զօրքի կողմից Հայաստանի սուվերեն
տարածքի խախտումը վտանգաւոր եւ անօրինական
(Շար. 8-րդ էջում)

Քաջառողջութիւն՝
մեր սիրելի Նազարին
Թերթիս երկարամեայ աշխատակից, գրող Նազար Շահվերդեանը առողջական խնդիրներով պայմանաւորւած՝ շուրջ մէկշաբաթեայ հիւանդանոցային
նախնական բուժումներից յետոյ, այժմ տնային պայմաններում շարունակում է
ապաքինման շրջանը:
Խմբագրութիւնս մաղթում է սիրելի Նազարին քաջառողջութիւն եւ շուտափոյթ ապաքինում:
«Ալիք» օրաթերթ

Սիւնիքի ու Գեղարքունիքի մարզերում ադրբեջանական զինւորականների ներխուժման արդիւնքում
մեզ համար անվտանգային լրջագոյն
սպառնալիքներ են առաջացել։ Իրավիճակը յղի է ռազմական լայնամասշտաբ բախման վտանգով՝ նոր
պատերազմով եւ տարածաշրջանային անկայունութեան պոտենցիալով։ ՀՀ զինւած ուժերը պարտաւոր են ապահովել մեր սահմանների
պաշտպանութիւնը։
Օրւայ իշխանութիւնները հերթական անգամ ցոյց տւեցին, որ
անկարող են ապահովել մեր երկրի ու
քաղաքացիների անվտանգութիւնը,
երաշխաւորել ՀՀ տարածքային ամբողջականութիւնը։ Չեն իրականացւում իրավիճակից բխող գործողութիւններ Ադրբեջանի կողմից միջազգային իրաւունքի կոպտագոյն
ոտնահարման փաստի կապակցութեամբ եւ մեր սահմանների պաշտպանութեան համար։
ՀՀ քաղաքացիներին կոչ ենք
անում լինել զգօն ու համախմբւած,
խուճապի չմատնւել եւ պատրաստ
լինել զարգացումների ցանկացած
սցենարի։

Արխիւ

Ազգային, հասարակական, քաղաքական
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Յա՛րգելի հայրենակիցներ,
Համոզւած ենք, որ պարտութեան
ու խայտառակութեան խորհրդանիշ
այս ապաշնորհ իշխանութեան առկայութեամբ մեր երկրում հնարաւոր չէ հաստատել արժանապատիւ
խաղաղութիւն, կայունութիւն եւ բարեկեցութիւն։ Ուստի Հայաստանի ու
Արցախի անվտանգութեան ապահովման թիւ մէկ նախապայման ենք
համարում ազգային ու նոր որակի
իշխանութեան ձեւաւորումը։

«Հայաստան» դաշինքի
քաղաքական խորհուրդ
14.05.2021թ․
«arfd.am»
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ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարութիւն.
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«Ադրբեջանական զինւած ուժերը հերթական
սադրանքն են իրականացրել՝ փորձելով
դիրքային առաջխաղացում ապահովել
Վարդենիսի եւ Սիսիանի սահմանային
հատւածներում»
«yerkir.am» - Մայիսի 13-ին ադրբեջանական զինւած ուժերը, կրկին՝
«սահմանների ճշգրտման» հիմնաււորմամբ, հերթական սադրանքն են
իրականացրել Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածքի
նկատմամբ՝ փորձելով դիրքային
առաջխաղացում ապահովել Վարդենիսի եւ Սիսիանի սահմանային հատւածներում,- յայտնում են Պաշտպանութեան նախարարութիւնից:
Երկու դէպքում էլ ՀՀ զինւած ուժերի
գործողութիւնների արդիւնքում առաջխաղացումը կասեցւել է, ադրբեջա-

նական կողմին պահանջ է ներկայացւել տարածքն անյապաղ լքելու
եւ իրենց ելման դիրքեր վերադառնալու վերաբերեալ։
ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարութիւնը որպէս բացայայտ սադրանք
է որակում Ադրբեջանի կողմից
մայիսի 12-ից ձեռնարկւած այս գործողութիւնները եւ, անկանխատեսելի
զարգացումներից խուսափելու համար, այդ երկրի զինւած ուժերից
պահանջում անյապաղ վերադառնալ
ելման դիրքեր եւ ձեռնպահ մնալ

Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգութիւններից։

ՀԱՊԿ գլխաւոր քարտուղարը
հեռախօսազրոյց է ունեցել
պաշտպանութեան եւ արտաքին գործերի
նախարարների պաշտօնակատարների հետ
«yerkir.am» - Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) գլխաւոր քարտուղար Ստանիսլաւ Զասը հեռախօսազըրոյց է ունեցել Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարարի պաշտօնակատար Վաղարշակ Յարութիւնեանի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին
գործերի նախարարի պաշտօնակատար Արա Այւազեանի հետ: Այս մասին տեղեկանում ենք ՀԱՊԿ մամուլի
ծառայութիւնից։
«ՀԱՊԿ-ում ուշադիր հետեւում են
Սիւնիքի մարզի սահմանամերձ շրջաններում իրավիճակի զարգացմանը, եւ
անհրաժեշտութեան դէպքում կը ձեռնարկւեն Հաւաքական անվտանգու-

թեան պայմանագրով ու ՀԱՊԿ
Կանոնադրութեամբ նախատեսւած
քայլեր»,- ասւում է Կազմակերպութեան հաղորդագրութիւնում:
Աւելի վաղ տեղի ունեցած ՀԱՊԿ
խորհրդի նիստի ընթացքում ՀԱՊԿում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ
Վիկտոր Բիյագովը մանրամասն ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետութեան Սիւնիքի մարզի տարածքում ադրբեջանական կողմի հրահըրած սադրիչ գործողութիւնները
եւ դրանց հետեւանքով ստեղծւած
իրադրութիւնը՝ ՀԱՊԿ մասնակից
պետութիւնների մայրաքաղաքներին
իրավիճակի մասին տեղեկութիւններ
փոխանցելու նպատակով:
Նա ընդգծել էր, որ հնարաւո-

րինս արագ եւ ողջամիտ ժամկէտներում Ադրբեջանի զինուժի ստորաբաժանումների՝ Հայաստանի տարածքից յետքաշումը չիրականացնելու
դէպքում իրավիճակի հետագայ էսկալացիայի ողջ պատասխանատւութիւնն ընկնում է ադրբեջանական
կողմի վրայ:

ՀՀ ԱԳ նախարարի պաշտօնակատար Արա
Այւազեանը հեռախօսազրոյց է ունեցել ԵԱՀԿ
Գործող նախագահ Անն Լինդէի հետ
«yerkir.am» - Մայիսի 13-ին ՀՀ ԱԳ
նախարարի պաշտօնակատար Արա
Այւազեանը հեռախօսազրոյց է ունեցել
ԵԱՀԿ Գործող նախագահ, Շւեդիայի
ԱԳ նախարար Անն Լինդէի հետ:
Զրոյցի առանցքային թեման ՀՀ սահմանամերձ տարածքում տիրող իրավիճակն էր:
Նախարարի պաշտօնակատար
Այւազեանն իր գործընկերոջը հանգամանալից ներկայացրել է Ադրբեջանի զինւած ուժերի գործողութիւնների արդիւնքում ՀՀ Սիւնիքի
մարզում ստեղծւած իրավիճակը`
անթոյլատրելի համարելով միջազգային իրաւունքի խախտմամբ Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգու-

թեան փորձերը:
ՀՀ ԱԳ նախարարի պաշտօնակատարը եւ ԵԱՀԿ Գործող նախագահը համակարծիք էին, որ
նմանատիպ գործողութիւնները լուրջ
մարտահրաւէր են տարածաշրջանային անվտանգութեանը եւ խաղաղութեանը: Այս համատեքստում
ԱԳ նախարարի պաշտօնակատարը
նշեց, որ ԵԱՀԿ մասնակից պետութեան
տարածքային ամբողջականութեան
եւ ինքնիշխանութեան դէմ Ադրբեջանի գործողութիւնները, դրանց նախորդած սպառնալիքներն ուղղակիօրէն հետեւանք են նախորդ տարի
սեպտեմբերի 27-ին Արցախի ժողովըրդի դէմ սանձազերծւած պատերազմի եւ դրան յաջորդած շրջանում

Նախարարի պաշտօնակատար
Այւազեանը գլխաւոր քարտուղար
Զասին ներկայացրեց մայիսի 12-ից
Հայաստանի պետական սահմանին
տեղի ունեցած վերջին միջադէպի հետեւանքով ստեղծւած իրավիճակը:

Արա Այւազեանը անթոյլատրելի համարեց ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի
Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ոտնձգութեան փորձը՝ նշելով,
որ դա լուրջ սպառնալիք է նաեւ
տարածաշրջանային անվտանգութեանն ու կայունութեանը:
Զրուցակիցները մտքեր փոխանակեցին նմանօրինակ իրավիճակներում Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի դրոյթների եւ

«Հայրենիք».

«Սիւնիքում եւ այլ շրջաններում
ստեղծւած անվտանգային
մարտահրաւէրները դիմագրաւելու
նպատակով խիստ անհրաժեշտ
ենք համարում ներքաղաքական
կեանքում ազգային եւ առողջ
ուժերի համախմբումը»
«yerkir.am» - «Հայրենիք» կուսակցութեան խորհուրդն իր անհանգստութիւնն է յայտնում Սիւնիքում եւ դրա
շուրջ տեղի ունեցած վերջին իրադարձութիւնների վերաբերեալ, որոնց հետեւանքով Ադրբեջանական զօրամիաւորումները մօտ 3,5 կիլոմետր
խորութեամբ ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածք՝ որպէս հետեւանք
խախտելով Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքային ամբողջականութիւնը, ասւած է կուսակցութեան
տարածած հաղորդագրութիւնում։
«Զարգացումների նման ընթացքը
Հայաստանում դեռեւս իրեն իշխանութիւն համարող ապաշնորհ եւ դաւաճանական վարչախմբի իրականացրած պարտւողական քաղաքականութեան հետեւանք է, որը պարբերաբար յանգեցնում է պետական
կառավարման եւ անվտանգային ճգնաժամերի, ինչի հետեւանքով խաթարւում է մեր երկրի ներքին կայունութիւնը, ստեղծելով նաեւ նորանոր
մարտահրաւէրներ արտաքին քաղաքական միջավայրում։
Սիւնիքում եւ Հայաստանի սահմանամերձ այլ շրջաններում ստեղծւած
անվտանգային մարտահրաւէրները
դիմագրաւելու նպատակով, խիստ

անհրաժեշտ ենք համարում ներքաղաքական կեանքում ազգային եւ
առողջ ուժերի համախմբումը, ինչպէս նաեւ մեր բանակի՝ հնարաւորին
արագ վերականգնումն ու հզօրացումը, իսկ արտաքին քաղաքական
ասպարէզում ռազմավարական դաշնակից եւ բարեկամ պետութիւնների
հետ նոր որակի արժանապատիւ գործընկերային յարաբերութիւնների կառուցումը։
Նկատի առնելով, որ այս ապիկար
եւ ապաշնորհ վարչախումբը որեւէ
պարագայում ունակ չէ վարել այնպիսի
քաղաքականութիւն, որը կապահովի
մեր պետութեան կենսական շահերը
եւ ինքնիշխանութիւնը՝ մէկ անգամ
եւս համոզմունք ենք յայտնում, որ
դաւաճանական վարչախումբը որեւէ
ապագայ չունի Հայաստանում եւ
պէտք է օր առաջ հեռացւի»,- ասւած է
յայտարարութիւնում։

Ֆրանք Փալոն.

«ԱՄՆ-ը պէտք է օգտագործի իր
ազդեցութիւնը՝ Հայաստանի
տարածքից ադրբեջանական
ուժերի դուրս բերման համար»
«panorama.am» - Ադրբեջանն այժմ
ներխուժել է Հայաստան` միջազգային
իրաւունքի ակնյայտ խախտմամբ: Այս
մասին «twitter»-ում գրել է ԱՄՆ
կոնգրեսական Ֆրանք Փալոնը։
Կոնգրեսականը նշում է, որ ԱՄՆ-ը
պէտք է դատապարտի այս յարձակումը։

Ադրբեջանի ծայրաստիճան ագրեսիւ
գործելակերպի հանդէպ միջազգային
հանրութեան ոչ պատշաճ արձագանգի:
Կողմերը վերահաստատեցին իրենց
յանձնառութիւնը համատեղ եւ գործուն ջանքեր գործադրելու ԵԱՀԿ տարածաշրջանի անվտանգութեան, խաղաղութեան եւ կայունութեան պահպանմանն ուղղութեամբ:

ԱԳ նախարարի պաշտօնակատարի
հեռախօսազրոյցը ՀԱՊԿ գլխաւոր
քարտուղարի հետ
«yerkir.am» - Մայիսի 13-ին ՀՀ ԱԳ
նախարարի պաշտօնակատար Արա
Այւազեանը հեռախօսազրոյց ունեցաւ ՀԱՊԿ գլխաւոր քարտուղար
Ստանիսլաւ Զասի հետ:
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ՀԱՊԿ կանոնադրութեամբ նախատեսւած գործիքակազմի կիրառման
շուրջ:

«ԱՄՆ-ը պէտք է միանշանակ դատապարտի այս յարձակումը եւ օգտագործի իր ազդեցութիւնը դաշնակիցների վրայ` Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական ուժերի դուրս
բերման համար»,- գրել է կոնգրեսականը։

«Ադրբեջանի զօրքերի.....
(Շար. 1-ին էջից)

«Ես խորապէս մտահոգւած եմ
վերջին հաղորդագրութիւններով, որ
ադրբեջանական զօրքերը, ինչպէս
հաղորդւեց, անցել են Հայաստանի
տարածք: Եթէ ճիշտ է, սա եւս մէկ
վտանգաւոր եւ սադրիչ գործողութիւն է, որը կարող է յանգեցնել
կեանքի հետագայ կորուստների:
Ժամանակն է Միացեալ Նահանգների համար գիտակցելու, որ մեր
քաղաքականութիւնը քաջալերել է
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւին՝
գնալ ռազմական սրման՝ վտանգելով նոր պատերազմով»,- գրել է
ԱՄՆ կոնգրեսականը «ֆէյսբուք»եան իր էջում։
Շիֆը նշել է, որ չպէտք է ռազմական ֆինանսաւորում տրամադըրել Ադրբեջանին, որը, «սովորաբար, ներգրաււում է մարդու իրա-

Յիշեցնենք, որ մայիսի 12-ի առաւօտեան Ադրբեջանի զինւած ուժերը
Սիւնիքի մարզի Սեւ լիճ տեղանքում
եւ յարակից տարածքում հատել են
Հայաստանի Հանրապետութեան պետական սահմանը եւ խորացել մինչեւ
3,5 կիլոմետր։
ւունքների խախտումներում ու ոտնահարում իր հարեւանների ինքնիշխանութիւնը»։
«Ես հաղորդակցութեան մէջ եմ
եղել Բայդէնի վարչակազմի հետ եւ
յորդորել նրանց՝ աւելի խորը ներգըրաււել Մինսկի խմբի միջոցով՝ այժմ
աւելի առարկայական, քան երբեւէ:
Ըստ հաղորդագրութիւնների՝ Ադրբեջանն այդ գործողութինները ձեռնարկում է հէնց օրեր յետոյ, երբ պետքարտուղարութիւնը չարդարացւած կերպով հրաժարւեց Ադրբեջանին ուղղակի օգնութիւն տրամադըրելու՝ [Ազատութեան աջակցութեան օրէնքի] 907-րդ յօդւածով
նախատեսւած սահմանափակումներից։ Մենք չպէտք է ռազմական
ֆինանսաւորում տրամադրենք մի
ազգի, որը, սովորաբար, ներգրաււում է մարդու իրաւունքների խախտումներում ու ոտնահարում իր
հարեւանների ինքնիշխանութիւնը»,գրել է կոնգրեսականը:
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Յակոբ Տէր-Խաչատուրեան.
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«Դաշնակցութեանը
յուսահատւել արտօնւած չէ»

«Արցախի ամբողջականութիւնը վերականգնելու տեսլականը
ու ժողովրդի կարիքներին հասնելու անհրաժեշտութիւնը մեր
անմիջական ուշադրութեան առարկան են»
«arfd.am»- «Արեւելք»-ի «Անկեղծ
զրոյց» ծրագրի շրջանակներում Սաքօ Արեանը հարցազրոյց է ունեցել
ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ՝ Յակոբ
Տէր-Խաչատուրեանի հետ։
Յակոբ Տէր-Խաչատուրեանը, անդրադառնալով իր Արցախ կատարած
վերջին այցելութեանը, ասաց թէ այցելութիւնը հետապնդում էր տարբեր
նպատակներ՝ քաղաքական իրավիճակին ծանօթանալ, հանդիպումներ
ունենալ քաղաքական բոլոր շրջանակների հետ, հանդիպել Հ. Յ. Դ.
կուսակցութեան շարքերի հետ, եւ
ամենաանհրաժեշտը՝ հանդիպել ժողովրդի հետ, բացատրելու կուսակցութեան օժանդակութեան ծրագրերը: «Արցախի ժողովուրդը պէտք է
իմանայ, որ իրենք միայնակ չեն եւ
թէ աշխարհատարած հայութիւնը
ամենօրեայ ուշադրութեան առարկայ է դարձրել Արցախը եւ այդ
ուղղութեամբ շարունակում է պայքարը»: Նա շեշտեց, թէ ճիշտ է, որ
տիրում է ընկճումի զգացումը,
բայց Դաշնակցութեանը յուսահատւել արտօնւած չէ: «Արցախի ամբողջականութիւնը վերականգնելու տեսլականը ու ժողովրդի կարիքներին
հասնելու անհրաժեշտութիւնը մեր
անմիջական ուշադրութեան առարկան են»,- ընդգծեց Տէր-Խաչատուրեանը:
Հայաստանում ներքաղաքական
զարգացումներին առընթեր հակադաշնակցական մի արշաւի տարածւելու մասին, Տէր- Խաչատուրեանը
նշեց, թէ «Հայաստանում սովորութեան է վերածւել հակադաշնակցութիւնը», եւ նրա կարծիքով կան տարբեր պատճառներ, հաւանաբար առաջինը՝ Սովետական ազդեցութիւնն է,
որ արմատացած է հակադաշնակցական մօտեցումները, կայ նաեւ Դաշնակցութեան ամուր փարած լինելը
հայկական արեւելումի՝ ազգային դիմագծին ու արժէքներին: Խաչատուրեանի կարծիքով՝ պատճառներից
մէկն է լուրջ գաղափարական տարբերութիւնը ապազգային նկարագրով
ներկայ իշխանութեան հետ:
«Դաշնակցութիւնը որպէս գաղափար, Հայաստանից երբեք չէր հեռացել»,- նշեց Տէր-Խաչատուրեանը
խօսելով 30 տարիների ընթացքում
Հ.Յ.Դ.-ի Հայրենիք վերադառնալու
մասին, եւ դիտել տւեց, որ Հայաստանում կային գաղափարակիցներ,
որոնք Դաշնակցական եղան եւ շաղկապումը արագօրէն տեղի ունեցաւ
սփիւռքեան գործիչների հետ: Ըստ
Տէր-Խաչատուրեանի, Դաշնակցութիւնը ունեցել է մեծ ազդեցութիւն Հայաստանի առաջընթացի վրայ եւ նա
Արցախի գոյամարտում առաջնորդի

դեր է ստանձնել:
Այսօրւայ նոր աշխարհում Դաշնակցութեան արեւելումի եւ հայկական արեւելումի կապակցութեամբ,
նա ասաց, թէ Փաշինեանը օգտւելով ժողովրդական ցասումից եւ ժողովրդական ընդհանուր յուսալքումից, կարողացաւ տանել քաղաքական յաղթանակ, բայց թէ ուր կը
առաջնորդէր երկիրը յստակ չէր: Սակայն Հ. Յ. Դ. պահեց իր համոզումները՝ հայկական արեւելումը, մեկնելով հայ ժողովրդի ու պետականութեան շահերից: «Հայկական արեւելում չի նշանակում այլամերժութիւն:
Շատ լաւ հասկանում ենք Ռուսաստանի կարեւոր դերը այս տարածաշըրջանում, եւ նաեւ այն իրողութիւնը, որ Հայաստանը առանց Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակից լինելու իրողութեան, անվտանգութեան լուրջ խնդիր ունի», - ընդգըծեց նա ու շարունակեց, թէ ամէն
մի երկիր առաջնորդւում է միայն
իր շահերով, «հետեւաբար պէտք է
վերստին ուժեղացնել մեր բանակը,
որ լաւագոյն գրաւականն է մեր
անվտանգութեան»:
Պատերազմից յետոյ նոր ձեւաւորւած Կովկասում, ուր Թուրքիան
մեծ խաղացող դարձաւ, նա ասաց
թէ այնպիսի մի տարածաշրջանում
ենք, ուր պէտք է զգոյշ լինել, եւ
մնալ պինդ ու ամբողջովին համոզւած, որ կը պաշտպանենք մեր ազատութիւնն ու անկախութիւնը, նաեւ
մեր սահմանները, որովհետեւ յուսալըքութեան ալիքը, որը տեսնում ենք
երբեմն այս իշխանութեան շատ օղակներում, մեզ միտում է մղել միակողմանի զիջումների: «Թուրքիայի հետ
որեւէ ձեւով բնականոն իրավիճակ
չի կարող ստեղծւել, եթէ Թուրքիան
չառերեսւի իր պատմութեան հետ եւ
չճանաչի Ցեղասպանութեան իրողութիւնը եւ կատարի հատուցումները:
Իսկ Ադրբեջանի պարագայում պէտք
է այդ երկիրը յստակօրէն նշի, որ կը

ձերբազատւի իր յարձակողապաշտ
քաղաքականութիւնից եւ Հայաստանի հանդէպ ունեցած ախորժակներից»:
Իսկ ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրութիւններին, Հ. Յ. Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Տէր-Խաչատուրեանը նշեց, որ այս իշխանութեան
հեռանալու պահանջը կը շարունակւի ընտրարշաւի ժամանակ էլ, որովհետեւ նրա հեռացումը բարիք է Հայաստանի համար: Հայաստանը պէտք
է ունենայ նոր սկիզբ, պէտք է ամրապնդի ինքն իրեն եւ ժողովրդին
վերադառնայ յոյսը, «Հայաստանի
այդ յոյսի վերադարձի մէջ նաեւ իր
բաժինը պէտք է ունենայ Սփիւռքը
եւ Հ. Յ. Դ.-ն որպէս այդ կամրջող
կարեւորագոյն կազմակերպութիւններից մէկը պէտք է աշխատի այդ
ուղղութեամբ, որ Հայրենիքին նեցուկ
կանգնեն բոլոր հայերը անկախ թէ
որտեղ են գտնւում»:
Տէր Խաչատուրեանը շեշտեց, թէ
ժողովրդի առջեւ պէտք է դրւի յըստակ ընտրութիւն «նիկոլական Հայաստան, թէ առանց նիկոլի Հայաստան», նա յստակեցրեց թէ Փաշինեանի անձը չէ խնդրոյ առարկան,
այլ անձի հետ եկող մտայնութիւնը,
որ արմատախիլ պէտք է լինի այս
երկրից եւ որ վերաբերում է ապազգային մօտեցումների եւ կեղծ բաժանարար գծեր ստեղծելով ժողովրդի
միասնականութիւնը քանդելու:
Որպէսզի Հայաստանին վերադառնայ կայունութիւն եւ ամրապնդւի
խաղաղութիւն, եւ յստակեցւեն որոշ
կէտեր ի պաշտպանութիւն Արցախի «Մենք ընտրարշաւին մասնակցելու ենք, ունենալու ենք մեր յստակ
ծրագիրը դաշինքի ճամբով, որպէսզի
ներկայացնենք մեր տեսալականը
ժողովրդին», - շեշտեց Տէր- Խաչատուրեանը:
Հարցազրոյցի ամբողջութիւնը՝ տեսանիւթով։
https://youtu.be/B1oeljxdQMw
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ՀՀ քաղաքացիին
միակ ողջմիտ ընտրանքը
Վերջապէս, երկար ջղապայքարներէ ետք, ՀՀ քաղաքացին իր առջեւ
ունի երկիրը իր ներկայ փակուղիէն
դուրս բերելու քաղաքական հզօր
այլընտրանքը յանձին «Հայաստան»
դաշինքին, որ ՀՀ երկրորդ նախագահ՝
Ռոբերտ Քոչարեանի թեկնածութեան
շուրջ կը համախմբէ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր համակիրներու զանգւածով եւ «Վերածնւող
Հայաստան» կուսակցութիւնը։
Կրկնե՞նք անգամ մը եւս, որ կը
գտնւինք ճակատագրական ժամանակներու մէջ։ Կրկնե՞նք, որ ՀՀ քաղաքացիի այս քւէն պիտի վերջնականապէս ճշտէ հայ անկախ պետականութեան ճակատագիրը։ Ըսե՞նք,
որ հայ ազգի զաւակները այլ պատեհութիւն չեն ունենալու իրենց
քւէն տալու մեր երկրի ինքնիշխանութեան եւ իրենց զաւակներու ազատութեան համար։ Ներկայ ճգնաժամային պայմաններուն մէջ, այս եզրակացութիւնները արդէն իսկ ամէն
հայ քաղաքացիի սեփականութիւնը
պէտք է եղած ըլլան։
Միաժամանակ պէտք չէ զարմանալ, որ ՀՀ հասարակութեան մէջ
գոյութիւն ունենան կարծիքի բազմաթիւ շերտեր։ Ընդհակառակն պէտք է
ողջունել այլակարծութեան խաւերու
առկայութիւնը երկրի կեանքին մէջ եւ
անոնց առողջ յարաբերակցութիւնը
ազգային բանավէճի դիրքերէն։ Այս
ընտրութիւնը մեր այս տարբերութիւններու ընդհարման բեմը չէ։
Մեր երկիրը առեւանգւած է Նիկոլ Փաշինեանի պարտութեան վարչակարգին կողմէ եւ զայն վերագրաւելու առաջնահերթ խնդիրը ունի
այսօր ՀՀ քաղաքացին։ Նախ պէտք
է վերականգնել ՀՀ ժողովրդավարութեան փուլ եկած շէնքը տեղ բանալու համար մեր ազգային առողջ
բանավէճին։
Առողջ քաղաքական դաշտը վաղուց դուրս թափած պիտի ըլլար
նմանօրինակ տարրերը քաղաքական ուժերու դասաւորման ոլորտէն։
Այն իրողութիւնը, որ անձեռնհասներու այս հաւաքածոն կրցած է վերապրիլ ՀՀ քաղաքական բեմին վրայ,
ինքնին կը վկայէ, թէ լուրջ բացեր
գոյութիւն ունին ներկայ ժամանակներու հայ քաղաքական մտքի գործադաշտին մէջ։ Փաստը այն է, որ
անոնք իշխանութիւն են այսօր։ Իշխանութի՛ւն՝ որ դարձաւ հայ անկախ պետականութեան պարտադըրւած պարտութեան դժխեմ գործիքը
եւ կը շարունակէ մնալ իշխանութեան վրայ եւ գործել իր աւերը...
Այս իսկ մեզի ըսել կու տայ, որ իսկական մեղաւորը Փաշինեանը չէ այս
պարագային։ Մեղաւորը Փաշինեանի
ամբոխավարութեան հետեւողներն
են։ Մեղաւորը այս մոլորութիւնը ազգին - թէկուզ ակամայ - պարտադրողներն են, ինչպէս մարդկութեան առջեւ մեղաւոր են Հիթլէրը իշխանութեան բերող Վայմարի Հանրապետութեան քաղաքացիները։ Այսպէս
է, երբ քաղաքացին իր քաղաքական
դատողութիւնը կամովին կը յանձնէ

իր զգացումները չարաշահողներուն։
Վե՛րջ՝ այս անկումային իրավիճակին։
Այսօր հասած է վայրկեանը ազգային այս մեծ սխալը սրբագրելու։ ՀՀ
սրտցաւ քաղաքացիին համար միայն
մէկ ողջմիտ ընտրանք գոյութիւն ունի
ներկայիս այս թիւրիմացութիւնն ու
չարիքը ՀՀ Սահմանադրութեան գործիքներով չէզոքացնել կարենալու համար։ ԱՌԱՆՑ ՏԱՏԱՆՈՒՄԻ ԶՕՐԱՎԻ՛Գ ԿԱՆԳՆԻԼ «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԴԱՇԻՆՔԻՆ։ Զօրավիգ կանգնիլ՝ եթէ նոյնիսկ վերապահութիւններ ունիս դաշինքի թեկնածուին հանդէպ։ Այդ
տարբերութիւնները միշտ պիտի ըլլան եւ օրը-օրին պէտք է բերւին սեղան եւ համապատասխան լուծումներ գտնեն։ Այսօր այդ վէճերուն ժամանակը չէ։ Այսօր մենք մեր քւէն
պիտի տանք միայն ու միայն «Հայաստան» դաշինքին։ Քանի որ մենք
մեր երկիրը ազատագրելու խնդիր
ունինք։ Մեր Հայրենիքը փրկելու
միակ ճանապարհն է ասիկա։ ՀՀ
քաղաքացին պարտական է ինքնիր
առջեւ եւ ինքնիր սերունդներուն առջեւ Նիկոլ Փաշինեան աղէտը կասեցնելու։ Եւ կասեցնելու՝ մեծագոյն
վճռակամութեա՛մբ, որպէսզի կարելի ըլլայ վերագտնել կորուսեալ սկիզբը եւ սկսիլ վերակառուցել մեր Հայրենիքի եւ անկախ պետականութեան ապագան։ ԱՅԼ ԸՆՏՐԱՆՔ
ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՉՈՒՆԻ։
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ
Մայիսի 10, 2021

Յ. Գ. - Աւելցնեմ նաեւ, որ Փաշինեանէն յուսախաբ մեր ազգակիցներու ոլորտին մէջ կը խօսւի Երրորդ
Ուժի տեսական կարելիութեան մը
մասին։ Պարզ խօսքով ՝ ոչ ան, ոչ միւսը...այլ երրորդ թեկնածու մը՝ որ գոհացնէ քաղաքական ճաշակը միջանկեալ ընտրազանգւածին։ Այդպիսի ուժ - թէկուզ տեսականօրէն փափագելի - գոյութիւն չունի այսօր եւ
չի կրնար գոյութիւն ունենալ։ Նմանօրինակ նախաձեռնութիւնը համազօր է քւէ տալու Փաշինեանին։ Անհաւանական չէ, որ այդպիսի մարտավարութիւններու դիմէ Փաշինեանը՝ ի՛նք ցրւելու համար ընդդիմադիր
քւէն։ ՀՀ քաղաքացին պէտք է մերժէ
այդ ախտաւոր փորձութիւնը։ Այսօր
Փաշինեանը պարտութեան մատնելու ժամանակն է եւ այլ թիրախ չի
կրնար գոյութիւն ունենալ ողջմիտ
քաղաքացիին համար (Կ. Ա.):

«Նախկինն» Արմէն Գարօն էր,
ԱՄՆ-ում ՀՀ առաջին դեսպանը,
ներկան՝ Մակունց
Համեմատական դիտարկում
«yerkir.am» - Եւրոպական համալսարանի Իրաւագիտութեան եւ
միջազգային յարաբերութիւնների
ֆակուլտետի դեկան, պատմական
գիտութիւնների թեկնածու, դոցենտ
Լիլիթ Մակարեանը գրում է.
«Նախկիններն» ու ներկան։
«Նախկինները»՝ Արմէն ԳարօԱՄՆ-ում Հայաստանի առաջին
դեսպանը, կրթութիւն է ստացել
Ֆրանսիայում, Շւէյցարիայում։ Դաշ-

նակցական էր։ 1895 թ. Զէյթունի
հայերի ինքնապաշտպանութեանը
աջակցելու համար Ֆրանսիայում
ուսումը կիսատ է թողնում, վերադառնում Հայրենիք։ Թուրքի տիրապետութեան տակ կեղեքւող
հայ ժողովրդի հարցի` Հայկական
Հարցի հանդէպ եւրոպական տէրութիւնների ուշադրութիւնը հրաւիրելու համար Արմէն Գարօն
1896 թ. մասնակցել, այնուհետեւ
գլխաւորել է Օտտոմանեան բան-

կի գրաւման գործողութիւնը, 19051906 թթ. Ցարական Ռուսաստանի
կողմից հրահրւած հայ-թաթարական (այժմ` ադրբեջանցիներ) բախումների ժամանակ գլխաւորել
է Թիֆլիսում հայերի ինքնապաշտպանութիւնը, երիտթուրքերի յեղաշըրջումից յետոյ եղել է թուրքական խորհրդարանի պատգամաւոր, Առաջին Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ լծւել է հայկական կամաւորական գնդեր` կոն-

կրետ 2-րդ գունդը, կազմաւորելու
գործին` արեւմտահայերին պաշտպանելու եւ Արեւմտեան Հայաստանըն ազատագրելու համար, 1918 թ.
Հայոց պետականութեան վերականգնումից յետոյ ԱՄՆ-ում դառ-

նում է Հայաստանի առաջին դեսպանը։
Ներկան ոնց հասկացանք Մակունց է, ապագան էլ թողնում եմ
ձեր իմաստութեանն ու երեւակայութեանը։
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Մենք դեռ
կը վերադառնանք

90

Այսօր անասելի ցաւ ենք ապրում
մեր կորսւած Հայրենիքի եւ յանուն
նրա ընկած բոլոր նահատակների
համար, սակայն եւ հպարտանում
ենք, որ 29 տարի առաջ հայ ժողովուրդը ազատագրելով Շուշին՝ փոխեց պատմութեան ընթացքը:
1988 թ.-ից սկիզբ առած ազգային ազատագրական պայքարի բացւած էջը դեռեւս չի փակւել: Մենք
կանք եւ սա նշանակում է, որ մեր
պայքարը շարունակւում է:
Մենք պայքարելու ենք յանուն
արդարութեան, յանուն մեր նահատակ հերոսների հոգու հանգստութեան: Բոլորս պարտք ունենք,
պարտք՝ Արցախեան շարժման սկըզբից առ այսօր Արցախի անկախութեան բագինին իրենց կեանքը զոհաբերած բոլոր հայորդիների առջեւ, այն է Ազատ ու Անկախ Միացեալ Հայաստանի կերտում»:

«aparaj.am»- ՀՅԴ Արցախի երիտասարդական միութեան ընկերները, մայիսի 9-ին՝ Շուշիի ազատագըրման օրւայ առթիւ այցելել են
Շուշիի տանկ-յուշարձան, ծաղիկներ խոնարհել, տեղադրել Արցախի Հանրապետութեան պետական
դրօշն ու «Մենք դեռ կը վերադառնանք» գրառմամբ պաստառ:
«Մենք դեռ վերադառնալո՛ւ ենք…
Այսօր առաւել քան երբեւէ մենք
տէր ենք կանգնում մեր յաղթանակներին»,- ասւած է Երիտասարդական միութեան ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրեանի խօսքում:
«Յաղթանակ, որը շրջադարձային նշանակութիւն ունեցաւ Արցախեան ազատագրական պայքարում:
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Ատրպատականի
հայոց թեմի առաջնորդ
Սրբազան Հօր այցը

Կիրակի, 9 մայիսի 2021 թւականի կէսօրին, Թեհրանի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք. Սարգըսեանը առաջնորդարանի իր գրասենեակում ընդունեց Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ` Տ.
Գրիգոր արք. Չիֆթճեանին եւ տիրամայր Շուշանիկ Ֆարաճեանին։ Սրբազան Հայրը Թեհրան էր ժամանել տիրամօր անձնագրային հարցերով:

Հանդիպումը առիթ եղաւ խօսելու իրանահայութեան յուզող եւ
յատկապէս Թեհրանի եւ Ատրպատականի թեմերի հետ կապւած հարցերի մասին: Հանդիպմանը ներկայ
էր նաեւ Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքի պատասխանատու՝ Շաքէ Եղիայեանը:

Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

Յուշապաստառ Աշանում՝
ի յիշատակ 44-օրեայ
պատերազմի զոհերի

Որդեգրւեց Արցախի երիտասարդական
կազմակերպութիւնների հռչակագիրը

«yerkir.am»- 2021 թ. մայիսի 9-ին
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Արցախի երիտասարդական միութեան նախաձեռնած
«Արցախի երիտասարդական համաժողով»-ը։
Այս մասին տեղեկացնում է ՀՅԴ
Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակի պատասխանատու Արշակ Մեսրոպեանը:
Համաժողովին մասնակցում էին
թւով 32 քաղաքական կուսակցութիւնների երիտասարդական եւ ուսանողական միութիւններ, երիտասարդական հասարակական կազմակերպութիւններ եւ Արցախում գործող բոլոր
համալսարանների ուսանողական
խորհուրդները։ Համաժողովին ներկայ էին եւ նախաձեռնութիւնը ողջունելու ելոյթներով հանդէս եկան ԱՀ
Արտաքին գործերի նախարար Դաւիթ
Բաբայեանը, ԱՀ Մարդու իրաւունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանեանը, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ Արցախի
Կենտրոնական կոմիտէի անդամ Սերգէյ Շահվերդեանը։
Համաժողովի աւարտին ընթերցւեց եւ որդեգրւեց պատմական Հըռչակագիրը։ Արցախի երիտասարդական կազմակերպութիւններին յաջողւեց համախմբւել մէկ օրակարգի
շուրջ, սկիզբը դնելով ուշացած բայց
առաջնային անհրաժեշտութիւն ունեցող՝ Համազգային օրակարգի ձեւաւորմանը։

Առաջիկայում ձեւաւորւելու է աշխատանքային կազմ կոմիտէ, որտեղ
ընդգրկւած են լինելու բոլոր կազմակերպութիւններից ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային կոմիտէի
առաջին անելիքը լինելու է հռչակագըրի էութիւնից եւ բովանդակութիւնից բխած ճանապարհային քարտէզի մշակումը, որն իր մէջ ամփոփելու է առաջիկայ տարիների յստակ
գործողութիւնների փաթեթ։
Ստորեւ կը գտնէք հռչակագրի
ամբողջական բովանդակութիւնը.
«Արցախի Հանրապետութեան երիտասարդական կազմակերպութիւնների
ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ
Մենք՝ Արցախի երիտասարդական կազմակերպութիւնների ներկայացուցիչներս,
Հաշւի առնելով 2020թ.-ի աշնանը
Արցախի Հանրապետութեան եւ նրա
խաղաղ բնակչութեան նկատմամբ
սանձազերծւած
ադրբեջանականթուրք-ահաբեկչական 44-օրեայ պատերազմի հետեւանքով.
• Հայրենիքի զգալի մասի բռնազաւթումը,
• Հազարաւոր զինւորների, կամաւորների, ազատատենչ հայորդիների
նահատակութիւնը,
• Պատերազմի հետեւանքով հազարաւոր անյայտ կորած, հաշմանդամութիւն ձեռք բերած եւ վիրաւորում ստացած անհատների ճակատագիրը,

• Տասնեակ հազարաւոր մեր հայրենակիցների տեղահանութիւնը,
• Սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական ծանր ճգնաժամը,
• Պետութեան առջեւ ծառացած լըրջագոյն մարտահրաւէրները,
Կարեւորելով՝
Ազգային ներուժի համախմբման,
նորոգման եւ ամրապնդման գործում
Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութեան բացառիկ հնարաւորութիւնները
Գիտակցելով՝
Պետութեան զարգացումը, հզօրացումն ու յարատեւութիւնը ապահովելու հրամայականը
Յարատեւ պայքարի վճռականութեամբ յայտարարում ենք, որ յանձնառու ենք.
• Վերականգնել Արցախի Հանրապետութեան տարածքային ամբողջականութիւնը,
• Իրացրած լինելով ժողովուրդների իրաւահաւասարութեան եւ ազատ
ինքնորոշման սկզբունքը՝ հետապնդել
Արցախի Հանրապետութեան անկախ
եւ ինքնիշխան անխուսափելի կարգավիճակի՝ միջազգայնօրէն ճանաչումը,
• Լծւել պետականաշինութեան,
անվտանգային, ազգային, պատմամշակութային եւ հոգեւոր հիմնասիւների, ինչպէս նաեւ սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցւածքների զարգացման, հզօրացման եւ ամրապընդման սուրբ գործին։
Արձանագրելով, որ Արցախի հարցի կարգաւորումը հանդիսանում է համայն հայութեան գերագոյն իդէալի՝
միացեալ Հայաստանի կերտման առաջին հանգրւանը՝ մենք կոչ ենք անում
աշխարհասփիւռ հայութեանը, մասնաւորաբար հայ երիտասարդութեանը
իր ողջ ներուժը, գիտելիքները, հնարաւորութիւններն ու մասնագիտական
կարողութիւնները ի սպաս դնել վերոնշեալ նպատակների իրագործմանն
ու իրականութիւն դարձնել Արցախեան
հակամարտութեան վերջնական եւ
հայանպաստ կարգաւորումը»:
Յաջողութիւն բոլորիս աշխատանքներին:

«aparaj.am» - Մայիսի 8-ին ՀՅԴ
Արցախի երիտասարդական միութեան նախաձեռնութեամբ Մարտունու շրջանի Աշան գիւղում տեղադըրւել է 2020 թ. 44-օրեայ պատերազմում զոհւած Աշանցիների յիշատակը յաւերժացնող յուշապաստառ:
Միջոցառմանը ներկայ էին ՀՅԴ
Արցախի Կենտրոնական կոմիտէի
անդամներ, կուսակցականներ, ՀՅԴ
Արցախի երիտասարդական միութեան անդամներ, զոհերի հարազատներն ու գիւղացիները:
Միջոցառումը մեկնարկել է Աշանի ՀՕՄ «Սօսէ» մանկապարտէզի
սաների եւ Աշանի Անիտա Յովսէփեանի անւան միջնակարգ դպրոցի
աշակերտների համատեղ գեղարւեստական ներկայացմամբ, իսկ աւար-

տին ելոյթ է ունեցել ՀՅԴ Արցախի
ԿԿ ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեանը:
Դ. Իշխանեանը իր խօսքում նշեց,
որ աստւածաշնչեան, մարգարէական «յոյսը չի ամաչեցնում» արտայայտութիւնը մեր ժողովրդի համար
պէտք է դառնայ հիմնական ուղի:
«Շուշիի ազատագրման օրը մէկ
անգամ եւս պէտք է ասենք, որ յոյսը
չի ամաչեցնում մեզ»,- ասել է Դ.
Իշխանեանը:
Դաւիթ Իշխանեանը նշեց նաեւ, որ
բոլորը պարտաւորւած պէտք է զգան
իրենց եւ այդ պարտաւորութիւնը այս
նահատակ տղաների գործը շարունակելը պէտք է լինի:
Միջոցառման աւարտին ներկաներն այցելել եւ ծաղիկներ են խոնարհել Աշան գիւղի յուշահամալիրում:

ՄԻՆՉԵՒ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԴԻԼԵՄԱ

շահոյթ թէ՞ պատմական
արժէքների երկընտրանքը
Հասարակութեան
կարծիքի ոլորտում
ՄԵԴԻԱ

«Սիրել զաւակներին, չսիրել նրանց մօրը,
ահա այն սոսկալի դիլեման, որ տանջում էր հոգին»:
ՇԻՐՒԱՆԶԱԴԷ

Մաս առաջին

Հատիս - Նորացւող հասարակութիւնները հասարակական կարծիքի
ձեւաւորման գործընթացի արդիւնք են:
Այնպէս, որ մոդեռն ժուռնալիզմի ակնոցից, հասարակութիւնները մոդեռնացման շեմին են միայն այն դէպքում,
երբ առնչւում են սեփական կարծիքը
բարձրաձայնելու իրաւունքին: Այստեղ
երկրորդական, բայց ոչ անկարեւոր,
դերում է անձի կիրթ լինել-չլինելու
հանգամանքը, քանի որ վիրտուալ
դաշտում մտքի ձեւաւորման ու տարածման հարցում դա որոշիչ կարող
է լինել անձի հետեւորդ թէ առաջնորդ
համարւելու հարցում:
Հասարակական կարծիք հասկացութեան ներքոյ է ընկալւում նաեւ ժամանակաւոր նպատակների իրականացման ուղղութեամբ սոցցանցերի ու
մեսենջեր սմարթֆոնների եւ այլ սարքերի համար նախատեսւած հարթակներում ակտիւացող մտքի կենտրոններ
երեւոյթը:
Մտքերի ու գաղափարների տարածման վարկանշային միջոց, ինչը թոյլ
է տալիս բազմահարթակ ոլորտներում
առաւելութիւնը պահելով փոխանակւել
տարբեր ձեւաչափերի տեքստային նամակներով ու մեդիա ֆայլերով:
Սա բառացի բացատրութիւնն էր
այն պատուհանի, ինչն այսօր ուրոյն
տեղ է զբաղեցնում իւրաքանչիւրի գըրպանում ու քայլում մեզ հետ, նոյնիսկ,
երբ համընթաց չես նրան ու այն պընդաճակատ, բայց գրաւչօրէն հակառակըն է պնդում:
Աճապարող ժողովրդավարութիւն,
որով ազգային արժէքներն ընկալւում
են որպէս՝ ֆաշիզմ
Սիրում ենք տեսնել ու ընթերցել
այն՝ ինչը մօտ է մեր համոզումներին:
Այլ խօսքով մեզ դուր է գալիս, երբ
երկրորդում են մեր ասածը: Իսկ կայծակնային արագութեամբ ձեւաւորւող
ու տարածւող մտքերի հոսքագծից դուրս
չմնալու համար, յաճախ դադարում ենք
վերլուծել զարգացումների տրամաբանական էութիւնն ու դրանց կուլիսային անցուդարձերը: Այսպիսով հասարակութիւնը անջատւած տրւում է գերակայ հոսանքին: Իրականութիւն, ինչն
այլեւս չես հասցնի իրականացնել պաշտօնական մեդիադաշտի հարթակում:
Պատասխանատու ոլորտներում գերակշռողը ստոյգ ու փաստացի լինելու էութիւնն է, որն իր հերթին կոչւած է նւազագոյնի հասցնելու շտապողական կեցւածքի արատները: Նոյնը
չես ասի սեփական լսարանը գերութեան տակ պահող սոցցանցային ակտիւիստների մասին: Ու եթէ պաշտօնական ոլորտի առաջինում՝ խօսում է
տրամաբանութիւնն ու պատասխանատըւութեան քաշը, ապա երկրորդի
մօտ՝ վերջնագիծը ամէն գնով առաջինը հատելու միտումն է խօսում, ինչը տեսակով նման է «Նպատակն արդարացնում է միջոցը» մակիաւելիստական շունչին:
Մշուշամպի վերածւած
հասարակութիւն
Թւայնացւած ժուռնալիզմի ժամանակաշրջանում պաշտօնական մամու-

լի եւ վիրտուալ դաշտում իրեն լրահոսի դերում պատկերացնող խմբերի
գործունէութիւնը հատւում են միայն
այն դէպքում, եթէ յանուն կայունութեան գործընթացները դիտարկւեն որպէս ժամանակաւոր նպատակներ հետապնդած մտքի կենտրոններին խանգարող միջոցներ: Մէջբերման կարգով
արժէ նշել, որ կայունութեան ռեժիմով
ենթադրեալ անհատական ազատութիւնները ամրագրւում են միայն անձի
պատասխանատւութեան գիտակցութեան չափով, ինչը, սակայն, վիրտուալում շրջանցելու բազմաթիւ շարժառիթներ ունեն:
Փօլ Լազարսֆելդը եւ
մեդիայի ազդեցութեան չափումը
Լազարսֆելդը մի քանի այլ հետազօտողների հետ համագործակցաբար, ուսումնասիրութիւն է կատարել
ամերիկացիների ընտրական վարք ու
բարքի վրայ՝ լրատւական միջոցների
ազդեցութեան ուղղութեամբ:
Ուսումնասիրութիւնը, որը լրագրութեան տեսութեան համաձայն յայտնի
էր որպէս «երկաստիճան մոդել» 1950 եւ
60-ականներին, լայնօրէն արժանացել
էր գիտական շրջանակների ուշադրութեանը, փաստեց, որ ԶԼՄ-ների ազդեցութիւնը որոշիչ չեն հասարակութեան
քւէների վրայ, քան ընկերական շրջանակներն են ու փոքրաթիւ խմբեր առաջնորդողները:
Ուսումնասիրութիւնը հաստատեց,
որ յաճախ, մտքի կենտրոններն ու քաղաքական առաջնորդները աւելին են
առնչւում զանգւածային լրատւամիջոցների հետ, քան ժողովրդի զանգւածները: Հետեւաբար, զանգւածների համեմատ նրանք աւելի հետաքրքրւած են
լինում նախընտրական արշաւներով ու
անցուդարձով:
Հէնց նրանց միջոցով ու որոշմամբ
է լրատւական միջոցների հաղորդագըրութիւններից ու լրահոսից մաղւում
ու անձնական ու ըկերական շրջանակների հարթակում մատչելի դարձւում
զանգւածների համար:
Առաջնորդներն աւելի շատ են մասնակցում քննարկումների եւ յաճախ
ներգրաւած են կազմակերպչական աշխատանքներում: Նման անձի դիրքը
որպէս փորձագէտի, կամ մոդերատորի
լրատւական միջոցների համար նոյնպէս արժէքաւոր կարող է լինել՝ տեղեկատւութեան եւ ազդեցութեան ճշգըրտում կատարելու առումով:
Այսպիսով Լազարսֆելդը լսարանը
համարելով սոցիալական ակտիւ էակ
(ակտիւիստ), փորձեց կենտրոնանալ
«լսարանի ուսումնասիրութեան» թեմայի վրայ:
«Երկաստիճան օրինաչափութեան»
արատները
Տեսութեան համաձայն, հաղորդակցելու միջոցն անցնում է մոլեկիւլար շըրջան, որով աւելին է կարեւորւում անձը
անձով հաղորդակցւելու ձեւաչափը: Ինչն
աւելի ազդեցիկ է, քան զանգւածային
հաղորդակցութեան մեդիա-դաշտը կը
կարողանայ ապահովել:
Իսկ այն մասին, թէ ինչպէս պիտի
այս մոդելում միտք ձեւաւորող առաջնորդները մօտենան եւ հաղորդակից
դառնան զանգւածների հետ, յստակեց-

յեղաշրջման տարբերակը եւ տարածաշրջանի հագով՝
«թաւշեայ գարունը»
ւած ու պարզ չէ:
Ուսումնասիրութիւնները ցոյց տւեցին, որ զանգւածները յաճախ գերադասում են պաշտօնական ԶԼՄ-ներից օգտըւել կարեւոր հարցերի մասին գաղափար կազմելու համար:
Իսկ Վեսթլիի յայտնի ուսումնասիրութեան համաձայն՝ կարեւոր նորութիւնների ու իրադարձութիւնների մասին, ընդհանուր առմամբ, հասարակութիւններն ու լայն զանգւածները նախընտրում են հետեւելու հեռարձակւող եթերային լրատւութեանը, քան
մտաւոր առաջնորդների ցուցումներին:
Այս մոդելը հասարակութիւնը բաժանում է երկու՝ մտաւոր առաջնորդներ
(ակտիւ) եւ մարդկանց զանգւածներ
(պասիւ) խմբերի: Մինչ որոշ մարդիկ
չեն ընկնում այս երկու կատեգորիաների մէջ:
Մոդելը մշակւել է 1955 թւականին
Կաթզի եւ Լազարսֆելդի հեղինակած՝
«Անհատական ազդեցութիւնը» գրքի
հետ վերամշակւեց ու լայն տարածում
գտաւ ազդելով յաջորդած 30 տարւայ
հաղորդակցական գիտելիքների ու տեսութիւնների վրայ:
Սոցիալական ուսուցում եւ
սոցիալականացման տեսութիւն
Զանգւածային լրատւութեան միջոցների ազդեցութիւնը քաղաքացիների
առօրեայ կենսակերպի վրայ չի սահմանափակւում միայն վերաբերմունքի
ու վարքագծի հաստատմամբ, կամ փոփոխմամբ: Չնայած այն կարող է յանգեցնել արժեհամակարգի, վարքագծի
եւ ընկալումների ձեւերի ձեռքբերմանը, որոնք մեկնաբանւում են որպէս՝
լրատւամիջոցների սոցիալական էֆեկտ
(ազդեցութիւն):
Լրատւամիջոցների սոցիալական
էֆեկտներին վերաբերող տեսութիւններից մէկը Ալբերտ Բանդուրայի (1986)
«Սոցիալական ուսուցման» տեսութիւնն
է, որը մասնաւորապէս վերաբերում է
զանգւածային հաղորդակցութեան մեխանիզմներին:
«Սոցիալական ուսուցման» տեսութեան համաձայն, մարդիկ կեանքի ունեցած փորձից ու տեսածից չէ, որ սովորում են այն ամենի մասին, ինչն
իրենց անհրաժեշտ է առաջնորդւել,
կամ գործողութիւն անելու համար:
Տեսութեան ուրւագծած մեկնաբանութեան համաձայն հասարակութիւնները անհրաժեշտ գիտելիքները անուղղակի կերպով ձեռք են բերում ԶԼՄ-ների
միջոցով (McQuail, էջ 493- 2006):
Բանդուրայի հիմնական պնդումն
այն մասին է, որ մարդկային վարքագիծն անհերքելիօրէն ազդւած է ուրիշների կեցւածքից, կամ տիրող շաբլոններից:
Սոցիալական ուսուցման տեսութիւնը լայն կիրառում ունի նաեւ բռնութեան
դէպքերի հարցում լրատւական միջոցների հնարաւոր ազդեցութեան ուսումնասիրութիւնների ուղղութեամբ:
Բանդուրայի սոցիալական ուսուցման մոդելի չորս հիմնական գործընթացներն են՝ հոգատարութիւն, վերահըսկում ու յիշեցում, արտադրում (գործնական) եւ մղում ու մոտիւացիա:
Այսպիսով, իւրաքանչիւր իրադարձութիւն փորձարկելու ելակէտը դրա ուղղակի, կամ անուղղակի դիտումն է:
Կարճ կապած, սոցիալական ուսուցման հիմնական աղբիւրը ԶԼՄ-ներն են,
յատկապէս տեսողական ու վիզուալ
լրատւամիջոցները:

Իսկ գիտենք հաստատ, որ «հասարարակական կարծիք» եզրոյթի յօրինողը եղել է Ժան Ժաք Ռուսօն:
Հասարակական մտքի ձեւաւորման
գործում մեծ դեր ունի գովազդը: Ոլորտի տեսաբաններից՝ Լա Սոլի ամենակարեւոր հետազօտութիւնն էլ եղել է
գովազդերի ուղղւածութեամբ: Նա քարոզչութիւնը տեսնում էր որպէս՝ գործիք, որի միջոցով հասարակութեան բոլոր շերտերում կարելի է իրականացնել իշխանութեան լծակների բաշխումն
ու հեգեմոնիայի օգտագործումը:
Լա Սոլը քարոզչութիւնը համարում
էր որպէս՝ համակարգը վերահսկելու
եւ գաղափարների դիտարկման արժէքաւոր յատկանիշ, յատկապէս, պատերազմական իրավիճակներում:
Իսկ գովազդն ու ռէգլամային հնարքներն այսօր իւրաքանչիւրի սոցիալական կեանքի անբաժան մասնիկն են,
ինչի հետ իշխանութիւններն ու կառավարման համակարգը ճարահատւած ստիպւած է յարմարւել:
Լա Սոլը քարոզչութեան գործառոյթը վեր է դասում նախընտրական քարոզարշաւներին յատուկ՝ համոզիչ երեւալու երեւոյթից:
Harold La Sol Research
Հարոլդ Լա Սոլի փորձագիտական
հետազօտութիւնները կենտրոնացած
էին խորհրդանիշ համարւող երեւոյթների ուսումնասիրութեան վրայ: Ինչպէս նաեւ հեղինակն է հաղորդակցութեան գիտելիքների մասին հրապարակւած առաջին հետազօտական մեթոդի:
Լա Սոլը շեշտում է, որ չպէտք է
կենտրոնանալ սահմանափակ դիտարկումների վրայ եւ պէտք է լինել հեռատես՝ փոխելով աշխատաոճը, ընտրութեան երկու եղանակները միաժամանակ կիրառելու համար: Դրանք հետեւեալն են՝ շարժւել հաշւարկումների
հիման վրայ եւ գնալ պարզեցւած քայլերով:
Տեսութեան համաձայն՝ լրատւամիջոցները ի զօրու են աղէտի եւ հումանիտար ճգնաժամերի ժամանակ ցնցել
իշխանութիւններին:
Այս տեսութեան համաձայն՝ ԶԼՄ-ները
ենթադրւում են կառավարութեան քաղաքական քարոզչութեան գործիքի դերում: Մեդիան արտաքին քաղաքականութեան ոլորտում կառավարութեան
գործելաոճի արդարացման միջոցներից է, պաշտպանելով որոշումների
օրինականութիւնը համաշխարհային
դիւանագիտութեան ասպարէզներում:
Լրատւամիջոցները նաեւ միջնորդի
դերում են՝ արւեստը, մշակոյթը, մտաւորականութեան տեսակէտները իշխանութիւններին փոխանցելու գործում:
Իրազեկիչներին յղում անելու
անսահմանափակ իրաւունքով
լրագրութիւն
«Իրազեկիչներին յղում անելու անսահմանափակ իրաւունքով լրագրութիւնը» ժուռնալիզմի ժամանակակից
սահմանում է, որը կենտրոնացած է
լսարանի մասնակցութեան ու հասարակութեան կարծիքի վրայ: Այն առաջին անգամ կիրառւել է ամերիկեան
թերթերից մէկի միջոցով 1999 թւականին: Ամսագիրը որոշել էր չհրապարակել ոչ մի յօդւած, մինչեւ լսարանն
այդ մասին մեկնաբանութիւններ չի
հնչեցրել:
Այս տեսակ լրագրութեան առանձ-

նայատկութիւններից մէկն այն է, որ
լսարանը կարող է վերանայելով կարծիքը շտկում առաջարկել յօդւածի բովանդակութեան համար, բնականաբար
նախքան յօդւածի հրապարակւելը:
Հասարակութեան կարծիքը,
սոցցանցային ճնշումները եւ
ազատ մամուլ հասկացութիւնը
Այնինչ պետական թերթը կարող
է վերնագրել «3000 վրան է յատկացւել
աղէտի գօտիին», իսկ «B» թերթը կարող է վերնագրել «վերջապէս 3000
վրան բաշխւեց երկրաշարժից տուժածներին»: Երկու վերնագրերի միջեւ տարբերութիւնն այնպիսին է, որ թերթերից
մէկը քննադատել է հնարաւոր յետաձըգումը. ի վերջոյ, երկուսի դէպքում էլ
նորութիւնների եւ տեղեկատւութեան
ասպեկտների առումով շատ բան փոխել հնարաւոր չէ: Սակայն մէկը, մասամբ, դէմ է տրամադրում, միւսը՝ տրամաբանում է իրավիճակը:
«Ֆէյսբուք»-եան տրամադրութիւններն էլ յաճախ նոյն կերպ են զարգանում: Պաշտօնական լրահոսի նրբութիւններն ու նկատառումներն այլեւս
սահմանափակութիւն չեն սոցիալական ցանցերի օգտատէրերի համար:
Չնայած նոյն հարթակում նոյնիսկ պետական պաշտօնեաների ու ակնառու
դէմքերի գրառումները շարունակում
են արժանանալ ուշադրութեանը, կամ
առնւազն իրաւապահ մարմինների վերահսկողութեանն են ենթակայ: Այնպէս, որ ցնցում առաջացնող հրապարակումները, անկախ աղբիւրից ու հեղինակից, յաճախ անպատասխան են
թողնւում, դառնալով լայն զանգւածներում շարժ առաջացնող խթանիչներից մէկը: Օրինակների կարիքը չի
զգացւի այն տրամաբանութեամբ, որ
ինքն «իր մասին լաւ կարծիքի» սոցցանցային խմբավարը, յաճախ ամէն
բան իրար խառնելուց յետոյ, դարձեալ
կունենայ անէանալու հնարաւորութիւն,
հետն էլ չկրել արածի դիմաց պատասխանատւութիւն: Նոյնիսկ պատասխանատւութիւն կրելու դէպքում պիտի
յիշեցնել, որ կորցրածը յետ բերել չի
յաջողւի: Օրինակներն այնքան թարմ
են... ողջ տարածաշրջանով մէկ ժողովրդավարութեան թմբուկի տակ ժողովուրդների գլխին տեղածը մեզ օրինակ:
Ուղղակի ցաւը սեզոն ու եղանակի
փոխւելով այլեւս չի անցնի: Նման
գարուններից յետոյ պարտադիր պիտի
դիմագրաւել ամռան երաշտին...ու ոչ
մէկի պատմութիւնը միւսին դաս չի
լինում:
Եւ ինչն է ստիպում չնշել, կամ
նշել, որ ժողովուրդների գլխին տեղած
«գարունների» անձրեւից կարծես միայն
շահեց Անկարան ու Թել Աւիւը: Բոնուսներն էլ գնացին էներգիա արտադըրող երկրների բռնապետերի հաշւին:
Համակարգչային խաղերի ձեւաչափով հակամարտութեան յաղթողները
երեխաները չէին: Երեխան հանգիստ
բազմոցին նստած կրակում է հակառակորդի ճակատին ու միաւոր կորզում: Իսկ նոյնը չի կատարւո՞ւմ ու
չկատարւեց արդեօք հէնց իր ծնողների հետ սոցցանցերում: Խօսքի ատելութեան սահմանները այնքանով են ձգւելտարածւել, որ «սեւերի ու սպիտակների» թէզը քովիդի պէս դրսեւորման
առիթներ գտաւ իր ամենահամակարգւած իմաստով ու կառավարման համակարգի շնչերանգ մտաւ նաեւ...

ՀԱՅ ԿԻՆՈՅԻ ԱՍՏՂԵՐԸ

ԷՋ 6 - ՇԱԲԱԹ, 15 ՄԱՅԻՍԻ 2021
Դժւարանում եմ գրել՝ սրբապատկեր, խորհրդանիշ, մեծ վարպետ: Հրաչեայ Ներսիսեանը հայ կինեմատոգրաֆի առաջամարտիկներից է. մեծանուն
դերասանի առաջին դերը կինոյում եղել
է հայկական առաջին ֆիլմում. 1925
թւականին նկարահանւած «Նամուս»
կինոնկարում Հրաչեայ Ներսիսեանը
խաղացել է Ռուստամի դերը: «Նամուս»-ին յաջորդել են այնպիսի կինոնըկարներ, ինչպիսիք են «Զարէն» (1926),
«Գիքորը» (1934), «Դաւիթ Բեկը» (1944),
«Առաջին սիրոյ երգը» (1958), «Ինչո՞ւ է
աղմկում գետը» (1958), «Տժվժիկը»(1961) եւ
եւս երկու տասնեակից աւելի ֆիլմեր:
Հրաչեայ Ներսիսեանի անգնահատելի աշխատանքին անդրադարձ կատարելու համար ընտրւած են երեք
ֆիլմեր՝ «Տժվժիկ», «Առաջին սիրոյ երգը»,
«Ինչո՞ւ է աղմկում գետը»:
«Տժվժիկ» կարճամետրաժ կինոնկարում Վարպետը մարմնաւորել է Ներսէս
ախպարի կերպարը: Հետաքրքիր է,
որ հնչիւնային ֆիլմում առաջին տպաւորութիւնը, որ թողնում է Հրաչեայ Ներսիսեանի խաղը, ասոցացւում է համր
կինոյի հետ: Փոքր մարմնի ընձեռած
հնարաւորութիւնների ճկուն կիրառումը եւ արտայայտիչ դիմախաղը յղում են
համր կինոյին, որի հայկական նմուշների ստեղծման հիմքում է կանգնած
դերասանը, հետեւաբար դառնալով մի
ամբողջ մշակութային ժառանգութեան
կառուցող, ինքն իր մէջ է ներկառուցել դրան բնորոշ առանձնայատկութիւնները:
Ներսէս ախպարի համեստ եւ չափաւոր կեանքը մէկ օրում փոխւում
է մսավաճառի խանութի քովը, երբ
վերջնիս՝ լեարդի կտորի կողքով անտարբեր չանցնելը նկատում է Նիկողոս աղան (Ցոլակ Ամերիկեան) եւ առաւելապէս ի ցոյց դնելու համար իր
դիրքը եւ ընդգծելու սոցիալական առաւելութիւնը՝ Ներսէս ախպարի ընտանիքի համար գնում է կովի լեարդի
կտորը եւ հետեւողականօրէն խորհուրդ
տալիս դրանից տժվժիկ պատրաստել:
Խորհուրդներով Հրաչեայ Ներսիսեանի
մարմնաւորած կինոհերոսը չի ազատւում Նիկողոս աղայի բարեգործութեան
բեռից, որը համայնքային աղէտի է
վերածւում տժվժիկից այդպէս էլ չհամտեսած Ներսէս ախպարի համար:
Աղէտի համայնքային որակումն աւելորդ չէ. Ներսէս ախպարի կերպարը
զարգանում է հէնց համայնքի ներսում եւ դրա առաջացրած աղէտի
պատճառով: Համայնքն ամենանպատակայարմար վայրն է դերերի բաշխման համար, իսկ Նիկողոս աղայի
համար՝ նաեւ այդ դերի պահպանման
համար: Աւելի քան մէկ տարի յիշեցնելով տժվժիկի՝ Ներսէս ախպարի համար հոգեցունց դարձած պատմութիւնը, Նիկողոս աղան «ողջ» է պահում
համայնքը՝ այն դարձնում կենդանի
օրգանիզմ: Համայնքին չպատկանել՝
նշանակում է օրգանիզմից դուրս գալ
եւ որքան էլ աննշան թւայ մի ամբողջ
կենդանի համակարգից Ներսէս ախպարի՝ վերջին տեսարանում՝ եղեղեցու
բակում, Նիկողոս աղայի վրայ լեարդի
կտորը նետելով դուրս գալը, անհերքելի
է, որ այդ օրգանիզմի աշխատանքն
այսուհետեւ դատապարտւած է խաթարման:
Հետաքրքիր այս զարգացումները,
որոնք յաջորդում են միմեանց պատումում, մեծամասամբ իրականանում
են Հրաչեայ Ներսիսեանի դիմախաղի
շնորհիւ: Լինելով այն դարաշրջանի
դերասան, երբ մեծ էկրանին ցուցադըրւող դէմքն առաջացնում էր էյֆորիկ արձագանգներ (կարող ենք յիշել
Ռուդոլֆ Վալենտինոյին, ում դէմքի
խոշոր պլանով ցուցադրումը էկրանին
կանանց դրդել է ինքնասպանութեան)՝
Հրաչեայ Ներսիսեանի դէմքը՝ գրագէտ
լուսաւորութեան համադրմամբ, մկանային ամենամանրակրկիտ մակարդակում ցուցադրում է բոլոր այն յոյզերը, որոնք չեն արտայայտւում վերբալ
հաղորդակցութեամբ:
Լուսաւորութիւնը ֆիլմի ստեղծման
էական տարրերից մէկն է: Յատկապէս
համր ֆիլմերում, կամ հնչիւնային, բայց
համր ֆիլմին յղող կինոնկարներում
լուսաւորութիւնն առանցքային է գաղափարաբանութեան սահմանման, ինչպէս նաեւ առաջնայինի եւ երկրորդականի ընդգծումների համար: Շատ
ռեժիսորներ, ինչպիսիք են Բերգմանը,
Վիսկոնտին, Կուրոսաւան (յատկապէս
վերջինը), փորձում էին ընդօրինակել
կերպարւեստի տեխնիկաները լոյսի
եւ գոյնի մատուցման համար: Բերգմանը մարդկանց ողբերգական դէմքերը եւ կազմւածքը օգտագործում էր
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Գլոբալ տաքացման
ֆոնին Ալպերում
երեւան են եկել
Առաջին Աշխարհամարտի
զօրանոցները

Այդպիսի դէմքը
չես մոռանայ
Հրաչեայ Ներսիսեանը՝ հայ կինոյի…
լոյսի ու ստւերի սեւ ու սպիտակ
ուժեղ հակադրութիւն «փորագրելու»
համար (The Virgin Spring)1): Նոյն մեթոդը կարելի է տեսնել Արման Մանարեանի «Տժվժիկ» ֆիլմում, որում
գլխաւոր դերերում հանդէս են եկել
Հրաչեայ Ներսիսեանը, նրա դէմքը եւ
լուսաւորութիւնը:
Եթէ առաջին ֆիլմում կերպարի
դրսեւորման գլխաւոր «վայրը» համայնքն էր, ապա քննարկման համար
ընտրւած երկրորդ՝ «Առաջին սիրոյ
երգը» կինոնկարում շրջանակն ընդլայնւում է՝ ընդգրկելով մի ամբողջ
քաղաք: Երաժշտական մելոդրաման
պատմում է տաղանդաւոր երաժիշտ
Արսէն Վարունցի (Խորէն Աբրահամեան) մասին, ով տառապում էր այն
ժամանակներում այդ դրսեւորումը չըստացած «աստղային հիւանդութեամբ»,
կամ ինչպէս ինքն է ընդգծում քանիցս՝
նրան տանջում էր չհասկացւածութիւնը: Քաղաքային այս պատմութիւնում
Հրաչեայ Ներսիսեանի կերտած կերպարին՝ Արսէն Վարունցի հօրը՝ Տիգրան Վարունցին ժապաւէնային կարճ
ժամանակ է յատկացւած իր առաքելութեան իրականացման համար: Ֆիլմը կենտրոնացած է Արսէնի եւ նրա
երաժշտական/սիրային արկածների վրայ,
որոնք մերթընդմերթ ընդմիջւում են հօր
դիտողութիւններով եւ լուռ դատողութիւններով: Եթէ «Տժվժիկ»-ում Հրաչեայ
Ներսիսեանի խաղը հիմնւած էր մեծամասամբ դէմքի վրայ, ապա «Առաջին սիրոյ երգը» լաւագոյնս ցուցադըրում է Վարպետի դիմախաղը եւ,
միեւնոյն ժամանակ, ձայնը, թերեւս
ամենակարեւորներից մէկը դրամատիկ դերասանի համար, այդպիսով
ամբողջացնելով ոչ միայն Վարունցի
կերպարը, այլեւ Հրաչեայ Ներսիսեանին դարձնելով խորհրդանիշ նաեւ
քաղաքի: Ռեժիսորներ Իւրի Երզնկեանին եւ Լաերտ Վաղարշեանին Հրաչեայ Ներսիսեանի մասնակցութեամբ
ոչ մեծաթիւ տեսարաններում յաջողւել
է խտացնել լաւագոյն յատկանիշերը,
ինչ կարող է ունենալ երեւանցին (հայը՝
ընդհանուր առմամբ):
Ֆիլմում կարճ, բայց ամենաազդեցիկ
տեսարաններից մէկը, որում կիրառւած
է լուսաւորութեան եւրոպական ոճը,
եւ որում ֆիլմի գլխաւոր դերակատարները ցուցադրում են եւրոպական կինեմատոգրաֆի ոսկէ ժամանակաշըրջանին համապատասխան խաղ, Տիգրան Վարունցը կարիերայի անկումային փուլում գտնւող որդու հետ զբօսնելիս նրա ուսերին է գցում իր բաճկոնը՝
ցուրտ երեկոյեան մնալով առանց
արտահագուստի, վստահեցնելով որդուն, որ նա գրեթէ տանն է, յորդորելով
նրան տուն վերադառնալ, երբ նեղն
ընկնի, եւ ընթացքում տրորելով ձեռքերը՝ սառնութիւնից դրանք պաշտպանելու համար: Հաւանաբար, այդպիսին է բոլորիս երազած երեւանցին
(հայը)՝ հոգատար եւ բարոյական արժեհամակարգ ունեցող:
Նախորդ ֆիլմի մասին մտորումներս շարադրելիս նշում էի երեւանցի
եւ հայ՝ պահելու համար մտքումս
գծագրած շղթան վերջին կինոնկարում
ամբողջացնելու համար: «Տժվժիկ» ֆիլմում տեսնում ենք անհատին համայնքի հետ բախումներում, երկրորդ՝
«Առաջին սիրոյ երգը» կինոնկարում,

անհատը քաղաքի ներսում է, յօդւածի
համար ընտրւած երրորդ՝ «Ինչո՞ւ է
աղմկում գետը» ֆիլմը եզրայանգմանն
է հասցնում այս շղթան՝ մի կողմ դնելով բոլոր պատկանելութիւնները, թողնելով միայն հային եւ ամենաանաղարտը, որը, ենթադրաբար, պէտք է
լինի՝ սէրը Հայրենիքի նկատմամբ: 1958
թւականին «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում նկարահանւած ֆիլմը սահմանամերձ գիւղի բնակիչ Աթանէս Ղամբարեանի (Հրաչեայ Ներսիսեան) ողբերգական կեանքի պատմութիւնն է, որը
Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի տարիներին գերի է ընկել ու
յայտնւել սահմանի միւս կողմում՝
Թուրքիայում։ Տարիներ շարունակ փախուստի փորձերը մատնւում են անյաջողութեան, մինչեւ Ղամբարեանին
չի նկատում սահմանապահ Արմէնը
(Ֆրունզէ Դովլաթեան) եւ սկիզբ դնում
պատումին: Հէնց նա էլ տալիս է նկարագիրը, որը լաւագոյնս արտայայտում է Հրաչեայ Ներսիսեանի մասին
բոլոր մտքերը՝ «Այդպիսի դէմքը չես
մոռանայ»: Անցեալի մղձաւանջները
դաջւած են Աթանէս Ղամբարեանի դէմքին եւ խոշոր պլանով դէմքի ցուցադըրումը, որոշ տեսարաններում դրա
շրջանակաւորումը միտւած են սրելու
փոխանցւող զգացմունքները: Փիլիսոփայ Էմի Կոպլանն իր աշխատութիւններից մէկում տեսակէտ է յայտնում,
որ մարդիկ «բռնում են» ֆիլմի հերոսի
էմոցիաները վարակման միջոցով2):
Խոշոր կադրով ցուցադրւող դէմքի արտայայտած զգացմունքների նմանակումը ֆիլմը դիտողին ուղղորդում է
զգալու հերոսի ապրումները: Ֆիլմի
տեսաբան Կառլ Պլանտինգան մէկ
քայլ առաջ է գնում՝ նշելով, որ դէմքի
խոշոր պլանները կարող են յանգեցնել կերպարի հանդէպ կարեկցանքի,
եւ ոչ պարզապէս յոյզերի կրկնութեան3): Թերեւս հնարաւոր չէ առանց
կարեկցանքի, այսօր նաեւ առանց նոյն՝
անարդար կորստի ապրումները ունենալու դիտել «Ինչո՞ւ է աղմկում գետը»
ֆիլմը:
Փորձելով ամփոփել երեք ֆիլմերում Հրաչեայ Ներսիսեանի կերտած
կերպարների մասին մտորումները՝
կարելի է հետեւութիւն անել, որ Վարպետն իր աշխատանքով, իր դէմքով,
որն արտայայտում է ոչ թէ միտք,
այլ արժէք, ուրւագծել է այն իդէալական հային, ում նկարագիրը պէտք է
կազմէին Ներսէս ախպարի արժանապատւութիւնը, Տիգրան Վարունցի անդըրդւելի բարոյական արժեհամակարգը եւ հոգատարութիւնը, եւ ամենապարզը՝ Աթանէս Ղամբարեանի հայրենասիրութիւնը:
Յղումներ
1) Santas C., «Responding to Film: A
Text Guide for Students of Cinema Art»,
2001.
2) Coplan, A. Catching film characters’
emotions: Emotional contagion responses
to narrative fiction film. 2006.
3) Siu-Lan Tan Ph.D. 3 Reasons Why
We’re Drawn to Faces in Film. 2013.
ԱՆԻ ԳԱԲՈՒԶԵԱՆ
art-collage.com
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«tert.am» - Ալպերում, գլոբալ տաքացման ֆոնին, ձիւնն ու սառոյցը
հալւել են, ինչի արդիւնքում երեւան
են եկել Առաջին Համաշխարհային
պատերազմի զօրանոցները, որոնք
տեղակայւած են ծովի մակարդակից
9000 մետր բարձրութեան վրայ գտնըւող քարանձաւում եւ պատկանում
են աւստրօ-հունգարական զօրքերին,գրում է «Daily Mail»-ը:
Նշւում է՝ վերջիններս կռւել են
իտալական զօրքերի դէմ: Պատերազմըն աւարտւել է 1918 թւականի նոյեմբերին: Այդ ժամանակւանից ի վեր
Լոմբարդիայի Սքորլուզօ լեռան վրայ
գտնւող Ստելւիօ լեռնանցքում գտնւող
զօրանոցներն աստիճանաբար յայտնւել են սառոյցի տակ:
Գրեթէ 100 տարի անց՝ 2015 թւականին, երբ սառցադաշտը սկսել է
հալւել, գիտնականներն առաջին անգամ կարողացել են մուտք գործել
տարածք: Ներսում նրանք յայտնաբերել են թերթեր, պահածոներ, ծղօտէ
մահճակալներ, հագուստ եւ լապտերներ, ինչպէս նաեւ կենդանիների մնացորդներ, որոնց կերել էին
զինւորները, որոնք ժամանակին բնա-

կութիւն են հաստատել ապաստարանում:
Միայն հիմա է յաջողւել ամբողջութեամբ մաքրել քարանձաւը: Սպասւում է, որ զօրանոցի մասունքները
կը ցուցադրւեն Բորմիոյի նոր թանգարանում 2022 թւականին:
Ռազմական գործողութիւնները,
որոնք երեք տարի շարունակւել են
Ալպերում, յայտնի են «Սպիտակ
պատերազմ» անունով: Ըստ գիտնականների՝ բարձրութիւնից ընկնելու, ցրտահարութիւնից կամ ձնահիւսի հետեւանքով աւելի շատ զինւոր է զոհւել, քան բուն մարտերում:
Զինւորական անձնակազմի մնացորդները, նամակները, զէնքերը եւ իրերը սկսել են յայտնաբերւել 1990-ականներին, երբ սառցաշերտերը սկսել են
աստիճանաբար հալւել:
Աւելի վաղ Հարւարդի կլիմայի
փոփոխութեան հարցերով ինստիտուտի գիտնականները յայտարարել էին, որ կլիմայի անոմալիան
պատճառ է դարձել Առաջին Համաշխարհային պատերազմի ընթացքում
մահւան դէպքերի զգալի աճի:
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«Երկրի անվտանգութիւնն ու
սահմանների անձեռնմխելիութիւնը
սակարկելի չեն. ցանկացած
ոտնձգութիւն պէտք է արժանանայ
կտրուկ հակազդեցութեան»

Հայաստանեան
լրատւական
միջոցները
բացայայտել են
հաւաքագրւած
լրտես
պատգամաւորի
ինքնութիւնը

«Սիոնիստական
գործակալ,
թէ՞ Բաքւի լրտես»
«ԱԼԻՔ» - 44-օրեայ պատերազմում Հայաստանի պարտութիւնն ու Արցախի օկուպացումը
Ադրբեջանի կողմից եւ դրանց յաջորդած զարգացումները հայկական լրատւական միջոցներից մի քանիսի ուշադրութիւնը սեւեռեց Նիկոլ
Փաշինեանի կառավարման համակարգում սիոնիստների ու Բաքւի կողմից հաւաքագրւած
գործակալների իրականութեան վրայ:
Նոյն կապակցութեամբ «ՀՈՒՍԿ»-ն իր
պարսկերէն լրահոսում անդրադրձել է Արման
Բաբաջանեան երեւոյթին, ով ՀՀ պառլամենտում
«իմքայլականների» աջակցութիւնն ունենալով
զբաղեցնում է աթոռ: Իհարկէ նա յայտնի է որպէս՝
անկախ պատգամաւոր: Բաբաջանեանը նաեւ
յայտնի է իր թուրքամէտ ու ադրբեջանամէտ
յայտարարութիւններով ու դիրքորոշմամբ, ինչը
հիմք է տւել հայաստանեան ԶԼՄ-ներին նրա
մասին բացայայտումների հրապարակմանը:
Աղբիւրը յաւելել է, որ Արման Բաբաջանեանը տարիներ առաջ ազատւել էր
Զինւած ուժերում զբաղեցրած իր պաշտօնից՝
փաստաթղթերի կեղծման վարկածով, որի
համար դատապարտւել էր ազատազրկման:
Աղբիւրը ուշագրաւ է համարում այն փաստը,
որ նա դատարանում իր մօր դէմ ցուցմունք
տալով՝ նրան է մեղադրել բացայայտւած փաստաթղթերի կեղծման գործում:
Սփիւռքեան համայնքները
պառակտելու ծրագիր
Հայստանեան լրատւական միջոցներին
յայտնի է դարձել նաեւ, որ Փաշինեանի կառավարման օրօք նրա եւ Հայաստանից դուրս հաստատւած որոշ լրագրող անհատների միջեւ
կայացել է համձայնութիւն, որոնք վարձատըրման դիմաց, միացել են ադրբեջանանպաստ
դեղին ցանցին, միաժամանակ տարածելով
փաշինեանամէտ ու ադրբեջանանպաստ լրատըւութիւն: Աղբիւրը յաւելել է, որ տւեալ հարթակների գործողութիւնները ջրի երես դուրս
եկան, յատկապէս, վերջին 6 ամիսների ընթացքում՝ սփիւռքեան գաղթօջախներում, ներառեալ
իրանահայ, համայնքներում տարաձայնութիւնների ծագման ու պառակտիչ գործողութեամբ:

Համաձայն հայկական Politic վերլուծական
կայքէջի հրապարակմանը, Արցախի դէմ Բաքւի
սադրանքից շուրջ չորս ամիս առաջ, 2020
թւականի մայիսի 5-ին, անյայտ նպատակներով
ԼՂՀ էր այցելել նոյն ինքը՝ Արման Բաբաջանեանը
եւ, որ նրա դէմ հարկաւոր է Ազգային անվըտանգութեան խորհուրդը կտրուկ որոշման
գնայ նրան խորհրդարանից հեռացնելու գծով:
Աղբիւրը յաւելել է, որ Արման Բաբաջանեանի
անունը 2012-ին Վիկիլիկսի հրապարակած բացայայտումներում յիշատակւել է ակտիւ լրտեսների անւանացուցակում:

«yerkir.am» - Սիւնիքում ստեղծւած իրավիճակը Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեանը գնահատում է չափազանց մտահոգիչ եւ կարեւոր է համարում շուտափոյթ
հանգուցալուծումը,- ասւում է ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի տարածած յայտարարութեան մէջ։
«Հրատապ եւ անյետաձգելի է անհրաժեշտ բոլոր միջոցների ձեռնարկումը՝ անվերապահօրէն պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետութեան, ՀՀ քաղաքացու շահերը եւ անվըտանգութիւնը:
Նախագահը եւ նախագահի աշխատակազմը մշտական կապի մէջ են պետական
համապատասխան մարմինների հետ: Տեղեկատւութիւն է ստացւում նաեւ անմիջապէս
Սիւնիքի մարզից:

Նախագահի դիրքորոշումն է, որ երկրի
անվտանգութիւնն ու սահմանների անձեռնմխելիութիւնը սակարկելի չեն, դրանց նկատմամբ
ցանկացած ոտնձգութիւն դատապարտելի է եւ
պէտք է արժանանայ յստակ ու կտրուկ
հակազդեցութեան, ինչպէս նաեւ միջազգային
արձագանգի: Իրավիճակի հետագայ սրման,
տարածաշրջանի առանց այն էլ զգայուն իրադըրութեան խաթարման ողջ պատասխանատւութիւնը կրում է ադրբեջանական կողմը»,նշւած է յայտարարութեան մէջ։

Վազգէն Մանուկեանի
նախաձեռնութեամբ երէկ տեղի է
ունեցել «Հայրենիքի փրկութեան
շարժման» խորհրդի նիստ
Վազգէն Մանուկեանի նախաձեռնութեամբ
երէկ՝ մայիսի 14-ին տեղի է ունեցել «Հայրենիքի
փրկութեան շարժման» խորհրդի նիստ, որի
ընթացքում քննարկւել են Սիւնիքում ստեղծւած
իրավիճակն ու մեր երկրին սպառնացող լուրջ
վտանգները։
Այս մասին շարժումը տեղեկացնում է
«ֆէյսբուք»-եան էջում։
Քննարկման արդիւնքների վերաբերեալ
խորհուրդը յայտարարութիւն կը տարածի։

Համալսարանի
դասախօս Անդրէ
Գալստեանը
«Շահնամէ»-ի մասին

ՀՅԴ Բիւրոյի եւ Երիտասարդականի
ներկայացուցիչների
պատւիրակութիւնը մայիսի 10-ին եւ
11-ին Սիւնիքում էր
ՀՅԴ Բիւրոյի, ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակի եւ ՀՅԴ ՀԵՄ Կենտրոնական վարչութեան ընկերներից կազմւած
պատւիրակութիւնը մայիսի 10-ին եւ 11-ին
Սիւնիքում էր։
Այս մասին տեղեկանում ենք ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական միութեան «ֆէյսբուք»-եան էջում։
«Մենք այցելեցինք Կապան, Գորիս եւ Սիսիան քաղաքներ, քննարկեցինք տեղերում երիտասարդների դժւարութիւններուն ու կարիքները։
Արդէն վերադարձել ենք Երեւան եւ լծւել
մեր արձանագրած խնդիրների լուծումների
որոնման աշխատանքներին։
Մինչ նոր հանդիպում Սիւնիք, խոստանում
ենք երկար չսպասեցնել»։
Նոյն կապակցութեամբ աղբիւրը ուշագրաւ է
համարել Stratfor հետազօտութիւնների կենտրոնի էութիւնը այն համարելով սիոնիստական
ծագմամբ կառոյց, որը կոչւած է պետական
հիմնարկներին ու մասնաւոր ընկերութիւններին տրամադրել միջազգային խնդիրների ու
անվտանգութեան սպառնալիքների մասին վերլուծութիւններ, տեղեկատւութիւն, ինչպէս նաեւ
ռազմավարական խնդիրների շուրջ կանխատեսումներ: Politic-ը նշել է նաեւ, որ կառոյցում աշխատող ակնառու դէմքերը կոչւած են
իրականացնելու պատկան երկրում լրտեսական գործողութիւններ եւ նմանատիպ ցանցերի ստեղծմանը: Կառոյցը հաւաքագրւած
ինֆորմացիան ու ցանցերը համապատասխանաբար տրամադրում է համընթաց պետու-

թիւններին ինչպիսին Իսրայէլը, Թուրքիան, կամ
Ադրբեջանն են: Նշենք նաեւ, որ Stratfor-ի կենտրոնական գրասենեակը գտնւում է ԱՄՆ-ի
Տեխասում:
Աղբիւրը յաւելել է, որ պատրաստւում է
հրապարակել ապատեղեկութիւն ու պառակտում տարածող տւեալ կազմակերպութիւնից
սնւող լրատւական միջոցների ու ցանցային
լրահոսների անւանացուցակը, միաժամանակ
նշելով «1in.am» եւ «armlur.am» կայքերը:
«ՀՈՒՍԿ»-ն իր կատարած տեղեկատւութեան
եւ հրապարակման համար, որպէս յղում նշել է
«Yerevan.today», archiv3.ankakh.com, եւ «politic.
am» լրատւական ու վերլուծական կայքէջերը:

Այսօր Իրանում Իրանցի մեծանուն բանաստեղծ Ֆիրդուսիի եւ պարսից լեզւի մեծարման օրն է: Այդ առիթով ԻՌՆԱ լրատւական
գործակալութեան գիտահետազօտութիւնների
կենտրոնը կազմակերպել էր Վեբինար, մասնակցութեամբ՝ Իրանում, «Շահնամէ»-ի զանազան ոլորտի մասնագէտ դասախօսների, ինչպէս
համալսարանի դասախօս եւ գրականութեան
ու երաժշտութեան հարցով փորձագէտ Անդրէ
Գալստեանի :
Ի պատասխան ԻՌՆԱ-ի այն հարցին թէ՝
երաժշտութիւնը ի՞նչ դիրք է զբաղեցնում «Շահնամէ»-ում, Անդրէ Գալստեանն ասել է. «Երաժըշտութիւնը մասնաւոր դիրք է զբաղեցում
«Շահնամէ»-ում: Ընդհանուր «Շահնամէ»-ում
կարեւոր ուշադրութիւն է դարձւել երաժշտութեանը եւ Ֆիրդուսին, «Շահնամէ»-ի սկզբից, շատ
ակնյայտ ձեւով է անդրադառնում երաժշտութեանը:
Նա ապա անդրադարձաւ «Շահնամէ»-ի տարբեր տողերի յանգ ու վանկերի միջեւ առկայ
ռիթմերին, որոնք կարելի է բաժանել երկու
հիմնական տեսակների ռազմական եւ խնջոյքների: Նա իր ելոյթի ընթացքում անդրադարձաւ,
որ մայեստրօ Լորիս Ճգնաւորեանը «Ռոստամ
եւ Սոհրաբ» օպերետը մշակել է «Շահնամէ»-ի
հիման վրայ եւ այդ օպերետը նրա տարիների
աշխատանքի արդիւնքն է: Անդրէ Գալստեանի
հաւաստմամբ, «Շահնամէ»-ն սկզբից մինչեւ
վերջ միաձուլւած է եղել ժողովրդի երաժշտական մշակոյթի հետ:
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Սիւնեցիների շահն ու անվտանգութիւնը
որեւէ կերպ չստորադասե՛լ, տուրք
չտա՛լ ապիկար իշխանութիւնների
տեղեկատւական քմահաճութիւններին
ՀՅԴ Սիւնիքի «Լեռնահայաստան» Մարզային
կոմիտէութեան յայտարարութիւնը
ՀՅԴ Սիւնիքի «Լեռնահայաստան» Մարզային
կոմիտէութիւնը յայտարարութիւն է տարածել
իշխանութիւնների դաւադիր քայլերի հետեւանքով
առաջացած սահմանային լարւածութեան կապակցութեամբ.
«Սիրելի՛ սիւնեցիներ,
Վերջին օրերին ՀՀ պետական սահմանին՝ մասնաւորապէս Սիւնիքի մարզի հատւածում, թշնամին օգտւելով ՀՀ իշխանութիւնների յանցաւոր
անգործութիւնից, դիւերսիոն անցում է կատարել եւ
ներխուժել ՀՀ սուվերեն տարածք։
ՀՅԴ Լեռնահայաստան Մարզային կոմիտէն
դատապարտում է թշնամու վարքագիծը եւ այդ
գործողութիւններին իշխանութիւնների ոչ համարժէք պատասխանները, հանրութեան զգօնութիւնը
թուլացնող իրարամերժ յայտարարութիւնները՝
սահմանախախտ դիւերսանտներին ներկայացնելով իբրեւ մոլորեալներ։
ՀՅԴ Սիւնիքի մարզային կառոյցի անունից կոչ
ենք անում.
-խստօրէն պահպանել ՀՀ Սահմանադրութեամբ
ամրագրւած սահմանների անձեռմխելիութեան
ապահովման գործառոյթները, իսկ պատախա-

Հայաստանի Հանրապետութիւնը
պաշտօնապէս դիմեց ՀԱՊԿ-ին

Բաբ Մենենդէզն....
(Շար. 1-ին էջից)

ագրեսիայի ակտ է, որն ընդգծում է մշտական
սպառնալիքը, որին հայ ժողովուրդը շարունակում է առնչւել: ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանի հետ զրոյցից յետոյ պարզ դարձաւ, որ
ԱՄՆ-ը եւ միջազգային հանրութիւնը պէտք է
շատ խիստ արձագանգեն այս ներխուժմանը,
որպէսզի Ադրբեջանը հասկանայ, որ իր
չարամիտ գործողութիւնները լուրջ հետեւանքներ կունենան: Երբ անցած տարի Ադրբեջանը
յարձակւեց հայ ժողովրդի վրայ, ԱՄՆ նախկին
վարչակազմը չկարողացաւ միջամտել եւ բաց
թողեց դռները, որպէսզի բռնապետները՝ Ալիեւը,
Էրդողանն ու Պուտինը, որոշեն հայ ժողովրդի
ճակատագիրը»,- ասւած է յայտարարութեան
մէջ:
«Դա չի կարող նորից կրկնւել: Ես Բայդէնի
վարչակազմին կոչ եմ անում ամենաբարձր
մակարդակով զբաղւել այս հարցով եւ յստակ
յայտարարել, որ Ադրբեջանը պէտք է յարգի
Հայաստանի սուվերենութիւնը եւ որ հետագայ
սպառնալիքներն ու ագրեսիան պարզապէս
անընդունելի են»,- նշել է Մենենդէզը:

նատու մարմինների անգործութիւնը դարձնել քննութեան առարկայ։
-սահմանել հսկողութիւն սահմանի ողջ
երկայնքով, սահմանախախտներին տալ քրէաիրաւական գնահատական եւ կարգավիճակ։
-մարզային իշխանութիւններին յորդորում ենք
վերադառնալ պատասխանատու գործառոյթների
տիրոյթ։ Սիւնեցիների շահն ու անվտանգութիւնը
որեւէ կերպ չստորադասել եւ տուրք չտալ ապիկար իշխանութիւնների տեղեկատւական քմահաճութիւններին։ Հանրութեան տրամադրել բաւարար չափի ճշգրիտ տեղեկատւութիւն իրավիճակի վերաբերեալ՝ ապահովագրելով ապատեղեկատւութեան ազդեցութիւնից։
Դատապարտելի է իշխանութիւնների անպատասխանատու մօտեցումները, առաջացած խնդիրներին լուծումներ չունենալու վերաբերեալ հնչեցւած մտահոգութիւնները ներկայացնել քաղաքական դիւիդենտներ ստանալու լոյսի ներքոյ։ Սիւնիքն ու սիւնեցին անպարտելի են, սա պէտք է արձանագրեն բոլորն առանց բացառութեան։
ՀՅԴ Լեռնահայաստան Մարզային կոմիտէ
13.05.2021թ.»:
«arfd.am»

«yerkir.am» - Մեր գնահատականը միանշանակ է.
ստեղծւած իրավիճակը լիարժէքօրէն համապատասխանում է հաւաքական անվտանգութեան
պայմանագրի յօդւած 2-րդի 2-րդ պարբերութեանը՝
համաձայն որի՝ մէկ կամ մի քանի մասնակից
պետութիւնների անվտանգութեանը, տարածքային
անվտանգութեանը, ամբողջականութեանն ու
ինքնիշխանութեանը սպառնացող վտանգի դէպքում մասնակից պետութիւններն անմիջապէս
կակտիւացնեն համատեղ խորհրդատւութիւնների
մեխանիզմը եւ ծագած սպառնալիքը վերացնելու
նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար: Այս
մասին մայիսի 13-ին Անվտանգութեան խորհրդի
նիստի ժամանակ յայտարարել է վարչապետի
պաշտօնակատարը:
Վարչապետի պաշտօնակատարը ԱԳ նախարարի ժամանակաւոր պաշտօնակատարին՝ Արա
Այւազեանին, պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար Վաղարշակ Յարութիւնեանին, ԱԽ
քարտուղար Արմէն Գրիգորեանին յանձնարարեց

Խաթիբզադէն....
(Շար. 1-ին էջից)

Հանրապետութիւնը զգայնութեամբ ու ուշադիր

հետեւում է երկու հարեւան երկրների

սահմանային վերջին իրադարձութիւններին եւ
յոյսով է, որ տարաձայնութիւնները ինչքան շուտ
կարգաւորւեն կողմերի խելամիտ քայլերով եւ
խաղաղասիրական մօտեցմամբ»:
Նա, Իրանի պատրաստակամութիւնն է
յայտնել նպաստելու երկու երկրների տարաձայնութիւնների կարգաւորմանը:

միջոցներ ձեռնարկել հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի 2-րդ յօդւածով պայմանաւորւած խորհրդատւութիւններ մեկնարկելու
ուղղութեամբ, մասնաւորապէս ՀԱՊԿ անդամ
երկրների դիրքորոշումները համակարգելու եւ
ծագած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով
միջոցներ ձեռնարկելու համար:

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 90 (23829)

