Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Արաղչի.

«Նախ ԱՄՆ-ը
չեղարկի
պատժամիջոցները»

Վիեննայում Իրանի միջուկային
հարցով բանակցող պատւիրակութեան պատասխանատու Սէյէդ
Աբբաս Արաղչին իր «twitter»-ի գրառմամբ ի պատասխան ԱՄՆ-ի արտգործնախարարին նշել է. «Նախեւառաջ ԱՄՆ-ը պէտք է չեղարկի
պատժամիջոցները»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Արաղչին
իր գրառման մէջ անդրադառնալով
Վիեննայի բանակցութիւնների հարցով, երէկ Իսլ. խորհրդարանի Ազգային անվտանգութեան ու արտաքին քաղաքականութեան յանձնաժողովի անդամների հետ իր
հանդիպմանը, այն ներկայացրեց օգտաշատ: Իր գրառման այլ բաժնում Արաղչին ընդգծել է. «Սկզբունքները մէկ են, ԱՄՆ-ը որպէս Միջուկային գործարքի համաձայնագըրից հեռացող կողմ, նախ
պարտաւոր է չեղարկել իր պատժամիջոցները: Իրանի կողմից պատժամիջոցների չեղարկման ճշգրտութիւնը ստուգւելուց յետոյ, Իրանը
կատարելապէս վերսկսելու է միջուկային համաձայնագրի իրականացումը: Արդեօք ԱՄՆ-ը պատրաստ է»:

Իրանի
դեսպանատունը
հերքել է Իրանում
160 հայ զինւորների
գտնւելու մասին
տեղեկութիւնը
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Գեներալ Բաղերի.

Իրանցի փորձագէտ.
«Իրանը պէտք է
մասնակցի
խաղաղապահ
առաքելութեանը եւ ՌԴ-ի
հետ միասին պաշտպանի
Հայաստանի
տարածքային
ամբողջականութիւնը»

«Զինեալ ուժերի
ռազմավարութիւնն է՝
պաշտպանական ու
կանխարգելիչ ուժի
հզօրացումը»

Իրանի զինեալ ուժերի գլխաւոր
շտաբի պետ գեներալ Բաղերին երէկ
ողջունելով Խոռամշահրի ազատագըրման օրը՝ Խորդադի 3-ի առիթով
շեշտել է, որ Իրանի հզօր զինեալ ուժերի
օրակարգում է, պաշտպանական, յարձակողական եւ կանխարգելիչ ուժի
հզօրացման ռազմավարութիւնը:
Իսլ. Յեղափոխութեան Պահակազօրի տեղեկատւական կայքէջի համաձայն՝ գեներալ Բաղերին յստակեցրել է. «Թոյլ չենք տալու, որ նենգ
եւ խորամանկ թշնամին վնասի այս
սրբազան երկիրը»:

Քադխոդայի.

«Իրանի նախագահական ընտրութիւնների
թեկնածուների վերջնական ցանկը վաղը
կը յայտարարւի»

Պահապանների խորհրդի խօսնակ
Աբբաս Ալի Քադխոդային անդրադառնալով Իրանի առաջիկայ նախագահական ընտրութիւններին ասել է. «Երեքշաբթի, մայիսի 25-ին կայանալու է թեկնածուների արժանաւորութեան հաստատման վերջնական նիստը, որից յետոյ արդիւնքները կը ներկայացնենք Ներքին գործերի նախարարութեանը»:
«Ֆարս» լրատւական գործակալու-

թեան համաձայն՝ Քադխոդային ընդգծել է.
«Ոմանք դիմել են Պահապանների խորհըրդին, իսկ ոմանք գրաւոր յաւելումներ
կատարել: Բնականաբար, եթէ նկատենք
անորոշ կէտեր, կամ թէ գրանցւած թեկնածուն յաւելեալ բացատրութիւնների անհըրաժեշտութիւն է զգում, պէտք է բանակցի
խորհրդի անդամների հետ»: Նա ընդգծել է.
«Բարեբախտաբար այս շրջանում, ներկայացւած բացատրութիւնների ու լուսա-

բանումների արդիւնքում թեկնածուները
ընդհանրապէս ներկայացրել են իրենց
ծրագրերը, որը ազդեցիկ է»:

Իշխան Սաղաթէլեան.
«yerkir.am» - Իրանական Parstoday.com կայքը տարածել է Երեւանում Իրանի դեսպանութեան յայտարարութիւնը հայկական ԶԼՄ-ներում շրջանառւող կեղծ լուրերի մասին՝ կապւած 160 հայ զինծառայողների՝ Իրանի տարածքում
գտնւելու հետ:
Տեղեկութիւնը տարածել է նաեւ
Իրանում ՀՀ դեսպանութիւնը։
Մէջբերւած յայտարարութեան
մէջ նշւում է հետեւեալը. «Հայաստանի Հանրապետութիւնում Իրանի
Իսլամական Հանրապետութեան
դեսպանութիւնը հերքում եւ կեղծ ու
անհիմն է համարում որոշ հայկական
լրատւամիջոցներում շրջանառւող
լուրերը, թէ Իրանում է գտնւում 160
հայ զինւոր, եւ իրանական կողմը
նրանց վերադարձնելու համար նախապայմաններ է ներկայացրել»:

Թբիլիսիում
հազարաւոր
ցուցարարներ
բողոքում են
թուրքական
ընկերութեան կողմից
«Նամախւանի» ՀԷԿ-ի
կառուցման դէմ
(Տես 8-րդ էջում)

«Տպաւորութիւն է, որ եթէ ընտրութիւնները
չեղարկեն, Ադրբեջանը զօրքերը յետ կը քաշի»
(Տես 8-րդ էջում)

Նոր գրքի շնորհանդէս՝ Ռաշթում

«Գիլան ապաստանած Բաքւի հայութիւնը»
համահեղինակներ՝ Ռոբերտ Վահանեան եւ Մասուդ-է Հաղղանի
(Երեքշաբթի, մայիսի 25, Ռաշթ)

«»پناهندگی ارامنه باکو به گیالن

 خورشیدی1297  بهمن16  شهریور تا13 - روایتی مستند از یک بحران
 مسعود حقانی، ترجمه و پژوهش روبرت واهانیان، در ساهاکیان. م:تالیف

COVID-19-ը եւ թեհրանահայութիւնը
ծընթաց, եւ ըստ պաշտօնական հաղորդումների նւազել է կարմիր քաղաքների
քանակը, բայց դեռ պէտք է զգօն լինել եւ
համբերութեամբ զինւած՝ պահպանել հակահամաճարակային բոլոր կանոնները:
Մահւան դէպքերի ընդհանուր թիւը
կազմում է 94-ը. յստակ COVID-19՝ 84.
տարբեր հիւանդութիւններով ուղեկցւող մահեր՝ 10
Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

«panorama.am» - Միջազգային յարաբերութիւնների հարցերով իրանցի
փորձագէտ Էհսան Մովահեդիանն
անդրադարձել է տարածաշրջանում
տեղի ունեցող զարգացումներին՝
դրանք դիտարկելով Ադրբեջանի
ծաւալապաշտական եւ օկուպացիոն քաղաքականութեան տեսանկիւնից: Այս մասին գրում է «regionmonitor»-ը։
Իրանական Irdiplomacy վերլուծական կայքում հրապարակւած
յօդւածում փորձագէտն ընդգծել է,
որ Բաքուն, օգտւելով այն իրավիճակից, որ ամբողջ աշխարհի ուշադըրութիւնը սեւեռւած է Պաղեստինի
եւ Իսրայէլի վրայ, փորձում է առաջ
տանել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ իր ծաւալապաշտական նկըրտումները: Յօդւածի հեղինակն իսրայէլա-պաղեստինեան հակամարտութեան վերջին լարւածութեան
ֆոնին ուշադրութիւն է հրաւիրել
Ադրբեջանի եւ Իսրայէլի ամուր
յարաբերութիւնների վրայ՝ շեշտելով, որ դրանք այնքան խորն են, որ
Բաքուն անգամ ձեւականօրէն չի
փորձում դատապարտել Պաղեստինի նկատմամբ Իսրայէլի գործողութիւնները: Այս համատեքստում,
իրանցի փորձագէտը հետեւեալ դիտարկումն է արել.
«Այս հանգամանքը յատկապէս
պէտք է զգօնութիւն հաղորդի այն
մարդկանց, ովքեր կարծում էին, որ
Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի գրաւումն ու Հայաստանի հետ Իրանի
սահմանի կրճատումը չի հակասում
Իրանի շահերին՝ միայն նրա համար
որ, Ադրբեջանն իսլամական երկիր է
համարւում»:
Մովահեդիանը շեշտել է, որ
Իրանի եւ Ռուսաստանի լռութեան
ու անգործութեան պարագայում
Բաքուն կը փորձի շարունակել Սիւնիքի օկուպացիան: Հեղինակն ընդգըծել է, որ Թուրքիայի ու Իսրայէլի
ազդեցութեան տակ գտնւող Ադրբեջանից կախւածութիւն չունենալու
տեսանկիւնից Իրանի համար հայիրանական սահմանի գոյութիւնը
անհրաժեշտութիւն է: Յօդւածում
(Շար. 8-րդ էջում)

(Տես 8-րդ էջում)

Սիրելի հայրենակիցներ,
Ցաւօք իրանական օրդիբեհեշթ ամսւայ
ընթացքում,կորոնավիրուսիչորրորդալիքի
հետեւանքով համայնքումս հիւանդութեան աճ արձանագրւեց եւ որի հետեւանքով աճեց նաեւ մահացութեան
թիւը: Նշելի է, որ այդ ընթացքում գրանցւեց
կորոնավիրուսային յստակ 14 մահւան
դէպք:
Բարեբախտաբար, երկրում սկսւել է
հասարակական պատւաստման գոր-
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ԵԽ-պատգամաւոր.
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«Կողմե՞րը. այս հակամարտութիւնում
կայ միայն մի կողմ, որն արհամարհում է
հումանիտար իրաւունքը եւ դա
Ադրբեջանն է»

«panorama.am» - «Պատերազմը զզւելի
է ու անարդար։ Հազարաւոր զինւորներ են սպանւել, քաղաքացիներ
տեղահանւել։ Սա է գինը, ինչը նախագահ Ալիեւն անւանում է աննախադէպ յաղթանակ։ Նախագահ Ալիեւ,
իրական յաղթողին ոչինչ առաւել չի
սազում, քան իր պարտւող թշնամուն
օգնութեան ձեռք մեկնելը։ Ոչ միայն որ
դա բարոյապէս ճիշտ է, այլ նաեւ, որ
այն ստատեգիական առումով խոհեմ
է։ Իրական յաղթողները գիտեն, որ
ամէն կեանք կարեւոր է՝ անկախ էթնիկ պատկանելիութիւնից»,- այս մասին օրերս Եւրոխորհրդարանում «Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ վերջին հակամարտութեան արդիւնքում
ռազմագերիների» վերաբերեալ բանաձեւի նախագծի քննարկմանն ասաց
պատգամաւոր Վիոլա Վոն ԿրամոնՏոբադէլը։
Պատգամաւոր Պերնանդօ Բարենա
Արզան յայտարարեց, որ Ադրբեջանը
շարունակում է 100-ից աւել գերիների, նրանց նկատմամբ դրսեւորւում է վատ վերաբերմունք ու կան
հաղորդումներ նրանց սպանութիւնների մասին, ինչը պատերազմական

յանցագործութիւն է։
«Ժամանակն է, որ այս խորհըրդարանը պահանջի Ադրբեջանից՝ անյապաղ ու առանց նախապայմանների
ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին,
կալանաւորւածներին։ Իրականացնի
հրադադարի համաձայնագիրն ու
զերծ մնայ Հայաստանի տարածք ռազմական ներխուժումից»,- ասաց պատգամաւորը, յաւելելով, որ հարցի լուծումը պէտք է լինի Հիմնարար սկզբունքների հիման վրայ, որը ներառում է
նաեւ ինքնորոշման իրաւունքն ու Արցախի կարգավիճակի հարցի որոշումը։
Պատգամաւոր Չառլի Վէյմերսը
վկայակոչեց ԵԱՀԿ նախագահող, Շւեդիայի ԱԳ նախարար Անն Լինդէին,
որը կոչ էր արել կողմերին՝ անյապաղ
աւարտել ձերբակալւածների փոխանակումը։
«Կողմե՞րը, քանի ադրբեջանցի գերի
պէտք է Հայաստանը դեռ վերադարձնի։ Նախարար Լինդէ, այս հակամարտութիւնում կայ միայն մի
կողմ, որն ամբողջութեամբ արհամարհում է միջազգային ու հումանիտար իրաւունքը եւ դա Ադրբեջանն
է»,- ասաց բանաձեւի համահեղինակ
պատգամաւորը, կրկին դիմելով Անն
Լինդէն՝ կոչ անել Ադրբեջանին անմիջապէս ազատ արձակել բոլոր հայ
գերիներին՝ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց՝ ձերբակալւած պատերազմի ժամանակ ու
դրանից յետոյ։
«Դիւանագիտութիւնն արդարացում չէ ճշմարտութիւնը քողարկելու
համար»,- ասաց պատգամաւորը։
ԵԺԿ անունից հանդէս եկաւ Թամ

«Եկէք յստակ լինենք, հայ ռազմագերիները չեն կարող պիտակաւորւել որպէս յանցագործներ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն Արեւելեան գործընկերութեան անդամներ են ու
արեւելեան հարեւանները չեն կարող
պատերազմել միմեանց հետ։ Պէտք է
բաւարար ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրայ ու նրանք չեն կարող մնալ
ամբողջութեամբ անպատիժ։ Կարծում
եմ, մաքսիմում հետաքննութիւն է
անհրաժեշտ մարդու իրաւունքների
խախտումների համար»,- ասաց Թամ
Վանդենկենդենլայերը։
Եւրոխորհրդարանում Հարաւային Կովկասի հետ յարաբերութիւնների հարցերով պատւիրակութեան
ղեկավար Մարինա Կալիւրանդը յայտարարեց. «Պատերազմը երբեք լաւ
լուծում չէ»։
«Այն կարող է բերել կարճաժամկէտ յաղթանակ, բայց այն նաեւ բերում է մահ, տառապանք ու ժամանակ
է պահանջում՝ վէրքերի բուժման համար»,- ասաց Կալիւրանդը, ընդգծելով,
որ անհրաժեշտ է անյապաղ ազատ
արձակել բոլոր հայ գերիներին, կոչ
արեց Ադրբեջանին՝ իրականացնել իր
միջազգային պարտաւորութիւնները՝
ներառեալ հրադադարի ռեժիմն ու
ՄԻԵԴ միջանկեալ որոշումների կատարումը՝ աւելի քան 100 հայ
անհատների մասով։ Կալիւրանդը
նշեց, որ բորբոքող հռետորաբանութիւնը պէտք է դադարեցւի։

«Այդ խաբեբայի «շնորհիւ» դադարել ենք
տարբերել լաւը վատից, կառուցողին՝
քանդողից, խելօքին՝ տգէտից»
օրի խժռում է մեզ, իսկ մեր աչքերն
ու ականջները տակաւին փակ են...
Մենք այդ խաբեբայի «շնորհիւ» դադարել ենք տարբերել լաւը վատից,
կառուցողին՝ քանդողից, խելօքին՝
տգէտից եւ այդպէս շարունակ... Ու
փոխանակ, այդ հրէշաւոր անտարբերութեան սերմնացանին երկրի
ցանկացած անկիւնում հանդիպելուց
երես թեքեն, ոտի տակ գառ են մորթում, չգիտակցելով հանդերձ, որ
այդպէս շարունակելու դէպքում, վաղն
իրենք են յայտնւելու մորթւող գառան
կարգավիճակում, բայց արդէն թշնամու ոտի տակ...
Գոնէ այսքանից յետոյ կարո՞ղ է

«հայի յետին խելքն» աշխատել (իհարկէ,
եթէ այդպիսինն իրականում կայ), թէ
շարունակելու ենք անել այն, ինչի
արդիւնքում աւանդաբար կորցրել
ենք...
Յ. Գ. - Խօսքս, յատկապէս, ուղղւած
էր Երկիրը քանդողի ոտի տակ «գառ
մորթողներին...»:

Արթուր Դանիէլեան.

«Մեր նկատմամբ թշնամանք տածող
թուրքական աշխարհը զիջեց դիրքերը մեզ
բարիդրացիական հայեացքով նայող Իրանին»
«panorama.am» - «Ադեկւադ» միաբանութեան հիմնադիր Արթուր Դանիէլեանը գրում է.
««ՀԱՄԱՍ»-ի ղեկավարն իր ելոյթում գոհունակութիւն ու երախտագիտութիւն է արտայայտել Իրանի
Իսլամական Հանրապետութեանը Պաղեստինին զինամթերքով աջակցելու
համար ու սա շատ կարեւոր դրւագ
է մեր բոլորիս համար երկու պատճառով. նախ ակներեւ է, որ որքան
էլ Էրդողանը «դոշ ծեծեց» պաղեստինցիների համար, իրական աջակցութիւն ցուցաբերողը հէնց Իրանն էր:
Շիա Իրանը փաստացի ապա-

Ս. Սէյրանեան.

«Արդէն ձեր հերթն է գալու,
ուրիշների կորուստների գնով
թուրքի հետ լեզու գտնելու
յոյսով ապրողներ»

Վանդենկենդենլայերը, յայտարարելով, Եւրոխորհրդարանի համար մտահոգիչ է գերիների հայրենադարձման
հարցը, նրանց ճակատագիրը։

Սենոր Հասրաթեան.

«panorama.am» - ԶՈւ գնդապետ,
Արցախի ՊԲ հասարակայնութեան
հետ կապերի բաժնի նախկին ղեկավար Սենոր Հասրաթեանը գրում է.
«Ամենավատ երազում անգամ, դժւար
էր պատկերացնել, որ 21-րդ դարում հայ ժողովուրդը կիջնի այն
աստիճանի, երբ իր ճակատագիրը
տնօրինելու իրաւունքը վերապահելով մի անմեղսունակ խաբեբայի,
անտարբերութիւնից կուրացած, յամառօրէն կը գնայ դէպի կործանում...
Այնինչ, իրականում այսօր մենք հէնց
այդ ընթացքի մէջ ենք...
Մենք յայտնւել ենք մի վիճակում,
երբ անորոշութեան շարժումը օր-
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հովեց սուննի «ՀԱՄԱՍ»-ի յաղթանակը` զմռսելով սեփական դիրքերը
որպէս Իսլամական աշխարհի առաջնորդ: Այսուհետեւ հէնց Իրանն է
լինելու աշխարհի մէկ միլիարդից աւել
մահմեդականների
«վարչութեան
պետը», չնայած որ շիաներն այդ թւի
տաս տոկոսն էլ չեն կազմում:
Միւս կարեւոր փաստն այն է, որ,
չնայած Իսրայէլը շատ աւելի հուժկու
հարւածներ է հասցրել ու զոհերով
1-ը 15-ին յարաբերակցութիւն ապահովել, այն միեւնոյն է՝ պարտւել է:
Իսրայէլը, յաղթելով ռազմական առումով, պարտւել է դիւանագիտական

«yerkir.am» - ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ
Սպարտակ Սէյրանեանը գրում է.
«Տարածւած մօտեցում է. «Ինչ եղաւ՝
եղաւ, ինչ տւեցինք՝ տւեցինք, ով զոհւեց՝ զոհւեց։ Ցաւալի է, իհարկէ, բայց
դէ՝ աւելի լաւ է չբողոքենք, չընդվըզենք...»:
Այսպէս մտածողները, երեւի,
կարծում են, որ եթէ թուրքերն առաջ
գան (իսկ թուրքերն առաջ են գալիս)
ապա կորցնելու ենք դարձեալ այն,
ինչ արդէն կորցրել ենք, ասենք՝ էլի
նոյն Շուշին ու Հադրութն ենք մի

անգամ էլ կորցնելու (ոչ թէ, ասենք,
Սիւնիքի, Տաւուշի, Գեղարքունիքի
տարածքները)... մի անգամ էլ զոհւելու են էլի նոյն 5000 տղաներն, ովքեր
արդէն զոհւե՞լ են...մի անգամ էլ տուն
ու տեղ կորցնելու են դարձեալ նրանք,
ովքեր արդէն կորցրե՞լ են...
Իսկ թուրքն արդէն Հայաստանում
է, 50-ը դարձաւ 250, յետոյ՝ 500...առաջ
էին եկել 200 մետր, յետոյ 5 կիլոմետր...
Ու աւելի շատով աւելի առաջ են գալու,
քանի դեռ այս իշխանութիւնն է, ու
քանի դեռ կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ դա իրենց չի սպառնում,
ու էլի Շուշին ենք մի անգամ էլ
կորցնելու, էլի զոհւած տղաներն են
մի անգամ էլ զոհւելու, էլի արդէն
գաղթական դարձածներն են մի անգամ էլ գաղթական դառնալու...
Չէ, արդէն ձեր հերթն է գալու՝
ուրիշների կորուստների գնով թուրքի
հետ լեզու գտնելու յոյսով ապրողներ»:

«Պատիւ ունեմ» դաշինքը
կապիտուլեանտից պահանջում
է անմիջապէս դադարեցնել
բոլոր ստւերային գործարքները
«panorama.am» - ԱԳ նախարարի
պաշտօնակատար Արա Այւազեանի
հետ «Պատիւ ունեմ» նախընտրական
դաշինքի ներկայացուցիչների հանդիպումից յետոյ դաշինքը տարածել
է յայտարարութիւն, որտեղ ասւած է.
«Ի կատարումն «Պատիւ ունեմ»
դաշինքի պահանջի՝ տեղի է ունեցել
դաշինքի ներկայացուցիչների եւ ՀՀ
ԱԳ նախարարի ժամանակաւոր
պաշտօնակատար Արա Այւազեանի
հանդիպումը, որի ընթացքում «Պատիւ
ունեմ» դաշինքը ԱԳ պաշտօնեայից
պարզաբանումներ է պահանջել Հայաստանի եւ Արցախի կենսական
շահերին վերաբերող գործընթացների
եւ սեղանին առկայ փաստաթղթերի
վերաբերեալ:
Ա. Այւազեանի հաւաստիացումները վերաբերում էին այն հանգամանքին, որ իրենց գերատեսչութիւնը
տեղեակ է միայն մամուլում շրջանառւող նախագծից, եւ որեւէ այլ
փաստաթուղթ ԱԳՆ խողովակներով
չի անցել:
Հաշւի առնելով դաւադիր կապիտուլեանտի ստախօս աշխատաոճը
եւ Հայաստանի ու Արցախի համար՝ դրա կործանարար հետեւանքները, տւեալ հանգամանքը չի բացառում մեր կենսական շահերին
առնչւող յաւելեալ նախագծերի առկայութեան կամ նախապատրաստման
գործընթացը, որը ընթանում է՝ շրջանցելով արտաքին քաղաքականութեան
համար պատասխանատու գերատեսչութիւնը:
Սա պայմանաւորւած է այն հանդաշտում ու Վատիկանի ներկայացուցչի նշած ինքնասպանութեան չգնալու
համար, յանձնւեց: Սրա մասին է
վկայում նաեւ այն, որ հէնց Իսրայէլն
էր խնդրել Եգիպտոսին, որ միջնորդի
հրադադարի համար:
CNN-ը նաեւ յայտնեց, որ Իսրայէլի
վրայ հրադադարի հասնելու հարցում ճնշումներ է գործադրել ԱՄՆ
նախագահ Բայդէնը: Այսինքն Իրանի
միջուկային գործարքը սաբոտաժի
ենթարկելու Իսրայէլի փորձը տապալւել է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի համատեղ
ջանքերով ու դրան չի խանգարել
ոչ երրորդ կողմերի հետ դաշնային
յարաբերութիւնները, ոչ էլ կրօնական
տարաձայնութիւնները:
Իսկ մեր համար այս ամէնը շատ
կարեւոր է, քանի որ մեր հանդէպ
թշնամանք տածող թուրքական աշխարհը էականօրէն զիջեց իր դիրքերը, մեր հանդէպ աւանդաբար բարիդրացիական հայեացքով նայող

գամանքով, որ կապիտուլեանտը բազմիցս մոլորեցրել է հանրութեանը,
թաքցրել բանակցային գործընթացի
կարեւորագոյն դրոյթները, «բանաւոր
ըմբռնումով» տարածքներ է յանձնել,
գաղտնիութեան պայմաններում տարբեր խնդրայարոյց հարցերի շուրջ
պայմանաւորւածութիւններ է ձեռք
բերել թշնամու հետ եւ փաստաթղթեր
ստորագրել:
Վերջին շրջանում քիչ չեն նաեւ
վարչապետի աթոռից կառչած անձի
եւ ԱԳՆ պատասխանատուների յայտարարութիւնների միջեւ առկայ
ակնյայտ հակասութիւնները, որոնք
այս իշխանութիւնների քաոտիկ կառավարման մասին վկայող եւս մէկ
ախտանշան են հանդիսանում:
Ակնյայտ է, որ ստեղծւած ճգնաժամը իշխանութեան յանցաւոր անգործութեան, մասնաւորապէս՝ պետական սահմանի տարբեր հատւածներում անվտանգային անհրաժեշտ
համակարգերի ներդրման տապալման հետեւանք է, ինչի արդիւնքում
Ադրբեջանը ոչ միայն զարգացրել է իր
առաւելութիւնը մարտադաշտում եւ
դիւանագիտական հարթութիւնում,
այլեւ Հայաստանին նոր զիջումների
(Շար. 7-րդ էջում)

Իրանին: Իսկ թուրքական պասիոնարութիւնը այսուհետեւ ուղղւելու
է ոչ թէ գլոբալ թատերաբեմ, որտեղ նրանք զիջեցին Իրանին, այլ
տարածաշրջանային
մակարդակ՝
Կենտրոնական Ասիա եւ Ռուսաստան: Ռուսաստանի փրկութիւնն էլ
կը լինի ոչ թէ Ադրբեջանին այլ Իրանին
համոզելը ԵԱՏՄ լիիրաւ անդամ
դառնալ:
Յ. Գ. - Փաստօրէն տեղեկատւական
դարում էական չէ` ինչ որակի ու քանի
հրթիռ ունես, եթէ դիւանագիտական
քայլերդ չես կարողանում հաշւարկես, ուրեմն կործանւած ես: Հիմա
շատ աւելի լաւ եմ հասկանում, թէ
ինչու էին յուդայական կրօնական
առաջնորդները միշտ քննադատում
սիոնիստներին` յաճախ ցուցադրաբար միանալով պաղեստինցիներին
եւրոպական տարբեր մայրաքաղաքներում: Խասիդները ճիշտ էին, իսկ
գեներալները` սխալ»։
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Սերժ Սրապիոնեան.
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2-րդ նախագահը տիրապետում է
Յաղթելու արւեստին, եւ ես նրա մէջ եմ
տեսնում Երկիրս վերստեղծողին
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Կարին Տօնոյեան.

«Պատասխան էք տալու
ամէն բառի համար, այն
զինւորի համար, որ հիմա
ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ, ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ՄԱՐԴ ԱՐԱՐԱԾ... զէնքը բռնած, նրան թոյլ
չեն տալիս կրակել»

Սփիւռքահայ մեր հանճարեղ բանաստեղծի՝ Մ. Իշխանի այս բանաձեւումը մարդուն, մասնաւորապէս, հայ
մարդուն երբեւէ տրւած ամենադիպուկ
բնութագիրն է: Իսկապէս, ե՞րբ եւ ինչի՞ն է աներկբայօրէն հաւատում մարդ
արարածը, ի մասնաւորի՝ հայը: Պարզըւում է՝ այն ինչ պարզ է, հասկանալի
ու տեսանելի, մարդը կասկածանքի
տակ է դնում, ենթաշերտեր է որոնում,
փորձում տողատակեր յայտնաբերել
ու կարդալ դրանք, իւրովի մեկնաբանել: Մինչդեռ նրա որոնածը հէնց
մակերեսին է, տեսանելի ու հասկանալի, պարզունակ լինելու չափ պարզ:
Այժմ՝ ըստ էութեան: Երեք տարի առաջ
մի քանի անհայրենիք ու մանկուրտ
«արարածներ», ուսապարկները շալակած, Գիւմրիից քայլեցին դէպի Երեւան՝ համատարած ժխտման ու մերժման կարգախօսով, սուտ ու պատիր
ճղճղոցներով: Եւ նրանց յաջողւեց սուտը ճշմարտի տեղ քայլեցնել, դեմագոգիան՝ իրականութեան, ամբոխավարութիւնը (կարդայ՝ պոպուլիզմ)՝ ժողովըրդասիրութեան, կեղծիքը՝ իրականի, «քանդումի հեշտանքը»՝ «շինումի
տաժանքի» տեղ հաստատել: Եւ, չնայած ակնյայտ ապաշնորհ հնարքներին,
մարդիկ յօժար գնացին ուղեղների
լւացման «պրոցեդուրային»:
Յիշենք Աբաջեան հերոսի կեղծ
պապի, ապրիլքսանչորսեան միւս՝ Արտուշ կեղծ պապի գործողութիւնները,
«հայ ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ
չի» ամբոխահաճ ճղճղոցը եւ նման
բազում օրինակներ: Սրանք «անմեղ»
օրինակներն են:
Այնուհետեւ «արհաւիրքներ իջան հայոց հողին»: Հարկերն են աւելացւում՝
յանուն «ժողջանի» է, քանդում են կըրթութեան, մշակոյթի, Սփիւռքի հետ միասնութեան կապերի ոլորտները՝ յանուն
«ժողջանի» է, Երկիրը տարւում է ակընյայտ պայմանաւորւած պատերազմի՝
յանուն «ժողջանի» է: Այդ նոյն «ժողջանը»
պատերազմին տալիս է ամենաթանկը՝
իր ծաղկեհասակ զաւակների արիւնը,
կեանքը, յանուն «ժողջանի» է:
Անհասկանալի պարտութիւն եւ
Արցախի նւիրաբերում ոսոխին՝ յանուն
Հայրենիքի բարգաւաճման: «Ինչ պէտք
ա, ու ինչ ուզում, էն էլ բանակցում ենք»
ոճի շրջանակներում, բանաւոր պայմանաւորւածութեամբ երկիրը մաս-

մաս թշնամուն նւիրելը «100%» Հայաստանի «օգտին» է ֆարսը նոյնիսկ
չըմբռնելը վերստին հաստատում են
բանաստեղծի իրաւացիութիւնը, թէ՝
Տարօրինակ,
տարօրինակ մա՛րդ արարած,
Վզիդ շղթայ եւ
թեւերիդ ծանր կապանք,
Դու կը փորձես
արծիւներին վայել ճախրանք,
Եւ այս կեանքի
մեծ բանտի մէջ բազմակամար,
Դու կը խեղդւես,
շղթաներիդ չես հաւատայ:
Կէս դար առաջ՝ մեր օրերի մասին:
Ահա, այսպէս, երկիրը հօր սեփական ախոռի տեղ դրած մարդը, որ
ճամարտակում է «սիրում եմ բոլորիդ» սիրտ խառնելու չափ տհաճ
ոճով, շուրջ 1,5 տասնամեակ բամբասելով, աջուձախ մտացածին մեղադըրանքներով «թալանչիների, մարդասպանների, սեւերի» թշնամական կերպարներ մոգոնելով վարկաբեկեց յաղթանակներ կերտողներին, երկիրը անդունդից գերմարդկային ճիգերով հանողներին, բոլոր նրանց, ովքեր ոչինչ,
ոչինչ չեն խնայել՝ կառուցելու համար
«Երազի երկիր Հայրենիք»:
Եւ «տարօրինակ, տարօրինակ մարդ
արարածների» մի ստւար խումբ շարունակում է հաւատալ մեծ, բայց խիստ
պարզունակ այս «կոմբինատորին»:
Եւ նրանք՝ երկրաստեղծները, ճըշմարիտ երկրապահները ստիպւած վերադառնում են: Այո՛, ես նկատի ունեմ
«Հայաստան» դաշինքն ու նրա առաջնորդին՝ ԼՂ պետական պաշտպանութեան կոմիտէի, ԱՀ առաջին եւ ՀՀ
երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանին:
Եւ չեմ փորձի արդարացում ներկայացնել բոլոր նրանց, ովքեր եղել
եւ շարունակում են մնալ կապիտուլեանտի ներարկած թոյնի ազդեցութեան տակ եւ հաշիշամոլի երանութեամբ վայելում են իրենց նիրւանան:
Նրանք՝ այդ «տարօրինակ, տարօրինակ մարդ արարածները», կը մնան
այդ «մոռացումի մշուշում», եթէ անգամ
թուրքը մտնի իրենց բակը, բայց չթակի
իրենց դուռը: Բայց հաստատ թակելու
է, թող չկասկածեն:
Հիմա, երբ կապիտուլեանտի, «կիրթ
ու բարեկամ» ալիեւի «եոլդաշի» ու
նրա խունտայի ուսապարկերի ստերի
պարունակութիւնը սպառման մօտ է,
մոգոնել են նոր, հրէշաւոր «տրիւկ»:
Իբր թէ Ռ. Քոչարեանի կողմնակիցները ընտրակաշառք են բաժանում:
Ստեղծում են «վկաներ», «ազնիւ» ընտրողների բանակ, որ «հաստատում են
փաստերը»:
Չեմ զարմանում: Կեղծ պապիկից
մինչեւ յանուն Հայրենիքի «անմարդաբընակ տարածքները» թշնամուն նւիրելը փաստարկողները այսպիսի «անմեղ» սուտն ի՞նչ է, որ չմոգոնեն:
Իսկ նորմալ, ոչ տարօրինակ մարդ
արարածը կը մտածէր, թէ ինչո՞ւ է վերադառնում Մեծ քաղաքականութիւն:
Նա ինքը իրեն բնորոշ պարզութեամբ
ու անառարկելի տրաբանութեամբ փաս-

տեց, որ կը գերադասէր մնալ տանը,
հարազատների ու ընտանիքի ջերմ
մթնոլորտում՝ վայելելու իր իսկապէս
վաստակած հանգիստը: Այո՛, վաստակած, քանի որ երիտասարդութեան ու
հասուն կեանքի տարիները անմնացորդ նւիրել է իր երկրին ու ժողովրդին,
կերտել նրա ապահով ու զարգացող
ապագան, բայց, ինչպէս ինքն է ասում,
նրան ստիպեցին վերադառնալ: Ստիպեցին, քանի որ կործանում- ոչնչացնում են նրա ու համախոհների ստեղծածը:
Մի բան խոստովանում են բոլորը՝
նրան ընդունողներն ու մերժողները,
համակրողներն ու հակակրողները,
հաւանողներն ու չհաւանողները: Այն,
որ այս քաղաքական գործիչը սթափ
մտածող է, կշռադատող, հաշւենկատ,
նպատակամէտ, պատասխանատու,
զերծ աւելորդ զգացմունքայնութիւնից,
պարտութիւն չհանդուրժող ու յաղթանակներ կերտող, կասկածներ չկան:
Եւ ուրեմն՝ նա չէր վերադառնայ յանուն այն աթոռի, որ ջարդոտւած է,
աւերակւած՝ ընդհուպ մինչեւ վերացւելուն մօտ: Հետեւաբար՝ սթափ միտքը պիտի հասկանայ, որ Երկրորդ նախագահը կամովին իր ուսերին է առել
անձնազոհի քղամիդը, նա գնում է
դժւարին ճակատամարտի, նա իրեն
դնում է Հայրենիքի վերակերտման զոհասեղանին: Բայց նա տիրապետում
է Յաղթելու արւեստին, նա հմուտ նաւավեր է եւ գիտէ՝ ինչպէս շրջանցել
արհեստականօրէն ստեղծւած խոչ ու
խութերը եւ բնական փոթորիկները:
Նայէ՛ք ձեր շուրջը եւ, եթէ մտածել
ու ունակութիւնը դեռ պահպանւում է,
կը հասկանաք՝ եթէ ոչ նա, ապա ո՞վ:
Ու ես բոլորովին չեմ մտածում, թէ
ինձ կը համարեն քոչարեանական:
Հէնց այդպիսին եմ, քանի որ նրա մէջ
եմ տեսնում Երկիրս վերստեղծողին,
հպարտութիւնս վերադարձնողին:
Յ. Գ. - Գիտեմ՝ ֆէյքագոմի կամակատար «տգիտութեան շուները» (Մ.
Նալբանդեան) անասելի ոռնոց կը
բարձրացնեն, «կը վնգստան», բայց ես
ու իմ ընտանիքը դրանից չենք վախենում: Մենք ժողովրդական մի իմաստնութիւն էլ գիտենք. «Հաչող շունը կծան
չի լինում»: Աւելացնեմ՝ վնգստացնող լինում է:
Եւ նրանց մասին է ասել միշտ
իմաստուն Մուշեղ Իշխանը.
Տարօրինա՛կ,
տարօրինա՛կ մարդ արարած,
Փուշ ու տատասկ քեզ
կարիւնեն ճամբուդ վրայ,
Բայց խոցոտւած
քո մատներով արիւնլւայ,
Դու կորոնես
ծաղիկների հոգին պայծառ,
Ցաւից կոռնաս եւ ցաւերիդ
չես հաւատայ:
«Երանի՜ հաւատացելոց»

ՍԵՐԺ ՍՐԱՊԻՈՆԵԱՆ
ԵՊՀ դասախօս, գրականագէտ,
բանասիրական գիտութիւնների
թեկնածու
«yerkir.am»

Ուղիղ խոստովանութիւն.
2018 թ. հայկական յեղաշրջումը ԱՄՆ
Կենտրոնական հետախուզական
մարմինների ձեռքի գործն է
«yerkir.am» - Գոհար Սրապիոնեանը
«ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրում է.
«Գունաւոր
յեղափոխութիւնների
ճարտարապետ-կազմակերպիչները
բռնւել են. հաքեր - պրանկերները կարողացել են մուտք գործել այդ կազմակերպութիւնների զում հարթակը,
որով պարբերաբար հանդիպումներ
են տեղի ունենում այս կամ այն երկըրի՝ այսպէս կոչւած ընդդիմադիր գործիչների հետ, որոնք իրականում հէնց
այդ կազմակերպութիւնների նախագըծերն են: Հաքերները ներկայացել

են որպէս Բելոռուսիայի ընդդիմադիր
գործիչ, իսկ իրականում նրանց նախագիծ սւետլանա տիխանովսկայա ու
կորզել են գաղտնի տեղեկութիւններ:
Զումին մասնակցել են աշխարհով
մէկ գունաւոր յեղափոխութիւնների հիմնական ճարտարապետ կազմակերպութեան՝ ԱՄՆ ՊԵՏԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ կողմից վերահսկւող ու ֆինանսաւորւող
NED-ի (յաջակցութիւն դեմոկրատիայի
ազգային ֆոնդ) ներկայացուցիչներ՝
դրա ղեկավար Կառլ Գերշմանի հետ
միասին: Գերշմանն իր կարծիքով

տիխանովսկայային, բայց իրականում
հաքերին հաճոյքով պատմել է, թէ ինչեր եւ ինչպէս են կազմակերպւում համաշխարհային յետնաբեմում, եւ ով է
պատւիրում երաժշտութիւնը: Նա խոստովանել է, որ իրականում NED-ը
ծրագրային կազմակերպութիւն չէ, այլ՝
գրանտ բաժանող կազմակերպութիւն,
որ իրենք ունեն 4 ինստիտուտ, որոնք
ակտիւօրէն աշխատում են Բելոռուսիայում: Ասել է, որ դրանցից երկուսի
հետ տիխանովսկայան մերձ յարաբերութիւններ ունի:

«aravot.am» - «Զարթօնք» ազգային-քրիստոնէական կուսակցութեան
ԳՄ պատասխանատու Արա Զոհրաբեանը «5165» շարժման եւ «Զարթօնք» ազգային-քրիստոնէական կուսակցութեան հրաւիրած շտապ հանրահաւաքի (Մայիսի 22-ին) ընթացքում տեղեկացրեց՝ երկու շարժումները միաւորւում են եւ ստեղծում
Հայաստանի
ինքնապաշտպանութեան կոմիտէ: Նպատակն է օժանդակել ՀՀ անվտանգութեան ապահովմանը: Կոմիտէն ապաքաղաքական հարթակ է: Այս հարթակը միաւորելու է տարբեր քաղաքական հայեացքներ ունեցող մարդկանց:
Հանրահաւաքի ընթացքում ներկայացւեց Հայաստանի ինքնապաշտպանութեան կոմիտէի պահանջը ՀՀ
ժամանակաւոր կառավարութեանը,
որտեղ մասնաւորապէս ամրագրւած
է. «ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար
հանդէս եկող Նիկոլ Փաշինեանն
իրաւունք չունի ՀՀ անունից Ադրբեջանի Հանրապետութեան հետ ստորագրել որեւէ փաստաթուղթ, որը
կը վերաբերի ՀՀ տարածքային ամբողջականութեանը»: Պահանջը ներկայացւելու է ՀՀ կառավարութեանը
եւ ՀՀ նախագահին:
«5165» շարժման առաջնորդ Կարին Տօնոյեանը հարթակից տեղեկացրեց՝ վաղւանից կոմիտէն մեկնելու է սահման, անձամբ տեսնելու,
թէ ինչ խնդիր ունի հայ զինւորը:
Նա վրդովւեց, որ զինւորների նամակներից երեւում է` ուղարկւած
օգնութեան մեծ մասը տեղ չի հասել: Այս առիթով մանրամասնեց.
«Ուղղակի սոսկալի է: Զինւորների
ներկայացրած ցուցակները ապացուցում են, որ այն ահռելի օգնութիւնը,
որ Սփիւռքից ուղարկւեց, այստեղ
հաւաքւեց, զինւորին չի հասել: Այսօր
զինւորն անգամ կօշիկ ու հագուստ
չունի, չունի անգամ տարրական
միջոցները: Պահանջելու ենք, որ
բացեն պահեստները»:

Նա յիշեց իր ու զինւորների
զրոյցները ու փաստեց. «Այդ զինւորն
էր, որ ոգեւորութեամբ գնաց կռիւ, այդ
զինւորն էր, որ ամբողջ աշխարհին
զարմացրեց, որ պլանաւորւած չորս
օրւայ պատերազմը դարձաւ 44 օր,
երբ ապշած էին, որ ՆԱՏՕ-ի ամենահզօր բանակի՝ Թուրքիայի բանակի դէմ մեր հայ զինւորը պայքարում է: Մենք պարտք ունե՞նք այդ
զինւորի առաջ»: Նա յայտարարեց՝
ուզում է՝ բոլորը հաւատան, որ այդ
նոյն զինւորն է կանգնած սահմանին, որից զէնքը խլել են ու թոյլ
չեն տալիս կրակել, նրան ենթարկում
են թուրքի ծաղրին եւ հալածանքին:
Կարին Տօնոյեանը շեշտեց՝ նրանց
պատիւը պարտաւոր ենք պահել,
այն զինւորների պատիւը, որոնք
սահմանին կանգնած մեզ պաշտպանում են:
Այնուհետեւ վրդովւելով ասաց.
«Մի կրծող կենդանի, որ այսօր
իշխանութեան թիկունքում է, բոլորդ
գիտէք՝ ում մասին է, առանց ամօթի
յայտարարում է, թէ զինւորը հէնց
մեռնելու համար է: Պատասխան
էք տալու ամէն բառի համար, այն
զինւորի համար, որ հիմա զէնքը
բռնած չի կարող կրակել»:
Կարին Տօնոյեանն ասաց՝ ուզում
է, որ իրենց կողմից ստեղծւած կոմիտէին՝ սահմանների պաշտպանութեան աջակցութեան գործում, արձագանգեն բոլորը: Նա ահազանգեց՝
հայրենիք ենք կորցնում, որից յետոյ
այլեւս ոչինչ ասել պէտք չէ: Հայաստանն էլ համեմատեց մի զաւակի
հետ, որին ով որ կողմ ուզում,
քշում է: Դիմելով մայրերին՝ ասաց.
«Հայաստանին այսօր մայր է պէտք:
Հայ մայրե′ր, պէտք է սիրենք Հայաստանին: Թոյլ կը տայի՞նք, որ մեր
զաւակին այդպէս վերաբերւէին: Մենք՝
մայրերս, պէտք է մեր զաւակ տղամարդկանց յորդորենք, որ թոյլ չենք
տալու` այս պաշտօնանկ վարչապետ կոչւածը յանդգնի անգամ ստորագրել այդ թուղթը»:

Դրանցից մէկը միջազգային հարցերով ազգային դեմոկրատական իընստիտուտն է, միւսը՝ միջազգային հանրապետական ինստիտուտը: Բացի
այդ՝ իրենք ունեն բիզնես ինստիտուտ՝
խիստ մերձ ԱՄՆ առեւտրի պալատի հետ: «Մենք ֆինանսաւորում ենք
նրանց, որ աշխատեն Բելոռուսիայի
բիզնեսի հետ, որ կարողանան հակակըշռել Լուկաշենկոյին»,- ասել է բոսը:
Այսինքը՝ Գերշմանը նոյնիսկ ջանք
չի էլ գործադրում թաքցնելու, որ իր
ֆոնդը աշխատում է որպէս իսկական
քաղաքական հետախուզական մարմին
եւ Կենտրոնական հետախուզական
բիւրոյի հետ է: Զումի ժամանակ նա
խոստովանում է՝ արաբական գարունը, ԽՍՀՄ, Հարաւսլաւիայի անկումը,
Վենեզուէլլայում իշխանութիւնը տապալելու փորձերը, 2002-ին Չաւէսի
վրայ յարձակումը, Հայիթիում յեղափոխութիւնը, ուկրայինական, վրացական, հայկական յեղաշրջումները՝ բոլորը, բոլորը, իրենց ձեռքի գործն են:

Իսկ Գերշմանի ղեկավարած կառոյցի՝ արեւելեան եւրոպայի հարցերով
աւագ մասնագէտը հաճոյքով պատմում
է այն մասին, որ մինսկեան անցեալ
տարւայ իրադարձութիւնները կրկին
իրենց ձեռքբերումն են:
ՌԴ-ում յայտնի վերլուծաբան Արմէն Գասպարեանն է անդրադարձել այս
պատմութեանը, ինքն էլ խոստովանել է՝
նման դիսկոտեկներ առանց NED-ի
աշխարհի որեւէ կէտում տեղի չեն
ունենում: Գունաւոր յեղափոխութիւնները նախագծողները զում-կոնֆերանսի ժամանակ խոստովանել են, որ նաւալնին էլ իրենց պլանն է, եւ որ հիմա
կենտրոնացել են Ռուսաստանի վրայ:
Նման էքսցեսները շատ կարեւոր
են նաեւ այն բանի համար, որ աշխարհով մէկ մարդիկ արդէն սկսում են
ճանաչել ու տարբերել գունաւոր յեղափոխութիւնները՝ դրանց նենգ տեխնոլոգիաներով հանդերձ, եւ չի բացառւում, որ տասնամեակներ անց դրանք
դադարեն այլեւս ազդեցիկ լինել:
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3 արժէքաւոր գրքերի շնորհանդէս

Էդիկ Մինասեան.

«arfd.am» - ՀՅԴ «Արամ Մանուկեան» կենտրոնում տեղի է ունեցել լիբանանահայ ականաւոր պատմաբան Երւանդ Փամբուկեանի աշխատասիրութեամբ լոյս տեսած
«Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան, հատոր 13», (Բէյրութ, 2020),
«Քրիստափոր Միքայէլեանի անտիպ
նամակները», (Երեւան, 2020), «Նիկոլ
Դուման. նամականի», (Երեւան, 2021)
գրքերի շնորհանդէսը:
Դաշնակցութիւնը ոչ թէ սովորական քաղաքական կազմակերպութիւն է, այլեւ ունի հայ քաղաքական միտքը արձանագրելու
աւանդոյթ, որն աւելի է հարստացնում մեր հայրենական պատմագըրութիւնը. իր ելոյթում ասաց
Խ. Աբովեանի անւան հայկական
պետական մանկավարժական համալսարանի պատմութեան եւ հասարակագիտութեան ֆակուլտետի
Համաշխարհային պատմութեան
ամբիոնի վարիչ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր
Խաչատուր Ստեփանեանը։
Նա նշեց, որ այս արժէքաւոր
վաւերագրերի հրատարկման համար մենք երախտապարտ ենք Երւանդ Փամբուկեանին, ով կեանքի
մի մասը նւիրել է ՀՅԴ պատմութեան
վաւերագրմանը։
«Քրիստափոր Միքայէլեանը եւ
Նիկոլ Դումանը ոչ միայն գործի
մարդիկ էին, այլեւ մտքեր էին արտայայտում, որոնք թղթին է յանձնըւել նամակների տեսքով, որը
հանդիսատեսի դատին յանձնելը

իւրատեսակ շնորհակալութիւն է
այդ գործիչներին»,- ասաց Խաչատուր Ստեփանեանը։
Երւանդ Փամբուկեանի վաստակի առջեւ բոլորս խոնարհւում ենք.
իր խօսքում նշեց ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան ինստիտուտի տնօրէն
Աշոտ Մելքոնեանը:
«Մեզ՝ պատմաբաններիս, դա
բնորոշ է. ժլատ ենք արխիւային
նիւթը գիտական հանրութեանը
հասցնելու իմաստով։ Մեզնից շատերը արխիւային նիւթը ուսումնասիրելուց յետոյ, մենագրութիւններ տպագրելուց յետոյ նոր հրա-

«Թեհլիրեանի եւ
Նիկոլ Դումանի
աշխատութիւններից
պէտք է դասեր քաղեն
օրւայ իշխանութիւնն ու
զինւորականները»
պարակ են հանում արխիւային
վաւերագրերը, որ յանկարծ մէկ
ուրիշը չօգտւի։ Ի տարբերութիւն
շատ պատմաբանների՝ պրն. Փամբուկեանը այս ահռելի աշխատանքը կատարելու ընթացքում երբեւէ
չասաց՝ ես այս հսկայական նիւթի
հիման վրայ կարող էի ստեղծել
հատորներ, յետոյ նոր արխիւային
նիւթը մատուցել գիտնականներին։
Այսինքն, այդ ծանր բեռը ինքը տարել է եւ այս նիւթը ներկայացրել
մեր գիտական հանրութեանը, ինչի
համար շնորհակալութիւն ենք յայտնում։ Սա գիտական հանրութեան
նկատմամբ ազատ խղճի խայթ
ունենալու գովելի գործ է»,- ասաց
նա։
ՀՅԴ արխիւների գլխաւոր հետազօտող, խմբագիր Երւանդ Փամբուկեանը անդրադառնալով իրեն
ուղղւած գովեստի խօսքերին ասաց՝
ա՛յ մարդ, դաշնակցական աւանդութեան մէջ մարդը իր ողջութեան չեն
գովերգեր, սա յետմահու, ես ողջ եմ

տակաւին։
Մի քիչ շփոթած եմ, ասաց նա,
անհանգիստ եմ այն բոլոր գովասանքներից, որոնք ուղղւած են նւաստիս նկատմամբ։
«Կը ներէք բոլորդ, ես այս կամ
այն չափով Դաշնակցութեան աւանդութիւնը պահող, պահպանողն եմ
եղած, եւ ինձ համար մի քիչ խորթ
է այս շռայլանքները, գովասանքները»,- նշեց Երւանդ Փամբուկեանը։
Նա ասաց, որ նշւած գրքերը իր
վերջին հրատարակութիւններն են,
ինքը ֆիզիկապէս այլեւս ի վիճակի
չէ ամէն տարի գնալ տարբեր ար-

խիւներ ուսումնասիրելու, կամ ՀՅԴ
արխիւի կենտրոնում ծանր արկղերը վեր ու վար անել։
«Վստահ եմ, շատ աւելի մեծ ար
ժանաւորութեամբ այդ գործը կը
կատարէ Խաչատուր Ստեփանեանը։ Այս գործը Հրաչ Տասնապետեանով է սկսւած, ինձնով շարունակւած, պիտի շարունակւի այսուհետեւ Խաչատուր Ստեփանեանով»,ասաց նա։
Երւանդ Փամբուկեանը նշեց, որ
բախտաւորութիւն է ունեցել ՀՅԴ
Բոստոնի կենտրոնական արխիւներում երեւան հանել այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք մինչեւ հիմա պեղւած չէին։
«Կան բազմաթիւ սեւագրութիւն
մատեաններ, որոնք մինչեւ հազար
էջանոց մատեաններ են. բացում ես՝
ժողովական նիստերի օրակարգ,
ժամադրութիւն Ժնեւում տարբեր
անձնաւորութիւնների հետ՝ հայ
կամ օտար, որոնք անմիջական
շատ բան չեն ասում... բայց այդ
սեւագրութիւնների մատեանների
մէջ գտնում ես եւ այնպիսիները,
որոնք ապշեցնում են. գաղտնի
թանաքով գրւելիք նամակների
բնօրինակները, եւ ձեռամբ Քրիստափոր Միքայէլեանի, Ռոստոմի,
Սիմոն Զաւարեանի, Վռամեանի,
Ակնունիի, նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր Ժնեւում են գտնւել, նրանց
ձեռագրով նամակների բնօրինակները, որոնք սահմանւած էին արտագրւելու եւ ուղարկւելու իրենց
հասցէներով։ Հազարաւոր այս տեսակի նամակներ, որոնք պատմական, քաղաքական հսկայական
կարեւորութիւն ունեն։ Նրանց միջից եմ ջոկել Քրիստափոր Միքայէլեանի նամակների մեծ մասը
այն տարիներին, երբ Թիֆլիսի ՀՅԴ
ժողովից յետոյ անցաւ Եւրոպա եւ
իր գործունէութիւնն այնտեղ շարունակեց»,- պատմեց Երւանդ Փամբուկեանը։
Նիկոլ Դումանի՝ մեր մեծագոյն
հայդուկապետի, որը նոյնիսկ Անդրանիկի ուսուցիչն էր, նամակների
մասին հրատարակիչն ասաց՝ շատ
ժլատ մարդ էր։
«Նիկոլ Դումանը ժլատ մարդ
էր՝ իր գործերի մասին երբեք չէր
խօսում, ուրիշների գործերի մասին
էր գրում։ Խանասորի արշաւանք է
կազմակերպել, եւ այդ Խանասորի
արշաւանքի մասին երբեք չէր
խօսում։ Պարսկաթուրքական սահմանի վրայ գտնւող թուրքական
«մազրիկ» ցեղը, որ մեծ խոչընդոտ
էր Երկիր մտնելու, հայկական գիւղերը փչացնող «մազրիկ» ցեղը պէտք
էր պատժել, եւ նա այդ գործը յամառօրէն հետապնդեց հակառակ
ընդդիմադիրների»,- պատմեց Երւանդ Փամբուկեանը։

տով շատ մեծ նշանակութիւն
ունեն. «Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար. 13-րդ
հատոր», «Նիկոլ Դուման. նամականի» եւ «Քրիստափոր Միքայէլեանի անտիպ նամակները» գըրքերի շնորհանդէսի ժամանակ, ըստ
«yerkir.am»-ի, յայտարարեց ԵՊՀ
պատմութեան ֆակուլտետի դեկան
Էդիկ Մինասեանը։

«yerkir.am» - Այս գրքերը նաեւ
շատ լաւ նւէր են ուսանողների,
գիտա-հետազօտական աշխատանքով զբաղւող գիտնականների համար։ Այս փաստերը հայոց պատմութեան բաղկացուցիչ եւ հիմնական մասն են։ Հայոց պատմութեան ամբողջութեան մէջ այս աշխատութիւնների լույսընծայումը
ամբողջացնում է հայոց եւ, ինչու
չէ, համաշխարհային պատմութիւնը։ Զինւորական հրամանատարութիւնը, վերնախաւը, իշխանութիւնը հաշւի չեն առնում պատմութեան դասերը։ Այս աշխատութիւններն ինքնանպատակ չեն
հրատարակւում. սրանք պատմական դասի, դասեր քաղելու իմաս-

Էդիկ Մինասեանի ասութեամբ՝
գրքերի հեղինակը, բազմաթիւ նամակները գրքերում ամփոփող ու
վերծանող Երւանդ Փամբուկեանը
կենդանի լեգենդ է, որը նաեւ ծածկագրերի վերծանման առումով եւս
չափազանց մեծ ու բարդ աշխատանք է կատարել։
«Շատ աշխատատար գործ է,
որը պարոն Փամբուկեանն անում
է խնամքով եւ մեծ ուշադրութեամբ։
Շատ գիտնականների համար կարեւոր նշանակութիւն պէտք է ունենան Երւանդ Փամբուկեանի արխիւային նիւթերը»,- ասաց Էդիկ
Մինասեանը։
Նա նշեց, որ այս աշխատութիւնները նաեւ նոր էջ են բացում
հայոց պատմութեան համար։

Աշոտ Մելքոնեան.

«Երւանդ Փամբուկեանի
վաստակի առջեւ
բոլորս խոնարհւում ենք»

«yerkir.am» - Երւանդ Փամբուկեանի վաստակի առջեւ բոլորս
խոնարհւում ենք՝ ըստ «yerkir.am»-ի
ասաց ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան
ինստիտուտի տնօրէն Աշոտ Մելքոնեանը «Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար.
13-րդ հատոր», «Նիկոլ Դուման.
նամականի» եւ «Քրիստափոր
Միքայէլեանի անտիպ նամակները» գրքերի շնորհանդէսի ժամանակ՝ խօսելով վաւերագրերը հրատարակող Երւանդ Փամբուկեանի

մասին։
«Մեզ՝ պատմաբաններիս, դա
բնորոշ է. ժլատ ենք արխիւային
նիւթը գիտական հանրութեանը
հասցնելու իմաստով։ Մեզնից շատերը արխիւային նիւթը ուսումնասիրելուց յետոյ, մենագրութիւններ տպագրելուց յետոյ նոր հրապարակ են հանում արխիւային
վաւերագրերը, որ յանկարծ մէկ
ուրիշը չօգտւի։ Ի տարբերութիւն
շատ պատմաբանների՝ պրն. Փամբուկեանը այս ահռելի աշխատանքը կատարելու ընթացքում երբեւէ չասաց՝ ես այս հսկայական
նիւթի հիման վրայ կարող էի
ստեղծել հատորներ, յետոյ նոր
արխիւային նիւթը մատուցել գիտնականներին։ Այսինքն, այդ ծանր
բեռը ինքը տարել է եւ այս նիւթը
ներկայացրել մեր գիտական հանրութեանը, ինչի համար շնորհակալութիւն ենք յայտնում։ Սա գիտական հանրութեան նկատմամբ
ազատ խղճի խայթ ունենալու
գովելի գործ է»,-ասաց Աշոտ
Մելքոնեանը։
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միութեան գործունէութիւնը՝
մարտ եւ ապրիլ ամիսների ընթացքում
Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ»
միութեան միջոցով 2021 թւականի մարտին եւ ապրիլին իրականացւել են մի
շարք աշխատանքներ, որոնց ստորեւ
անդրադառնում ենք.
Մարտի 12-ին, Ուսանողական միաւորի վարչութեան նախաձեռնութեամբ, միութեան կենտրոնական սրահում կազմակերպւել էր հանդիպում, որին հրաւիրւել եւ ներկայ էին Նոր Ջուղայի եւ Շահինշահրի նորամուտ հայ ուսանողները՝
զանազան մակարդակներում: Միջոցառմանը ներկայ էին նաեւ՝ միութեան Կենտր.
վարչութեան անդամներ՝ Միգանուշ ՏէրՄարտիրոսեանն ու Արմէն Ալեքսանդրեանը:
Միաւորի վարչութեան անունից ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Մենուա
Յովսէփեանը, ապա Կենտր. վարչութեան խօսքն ասաց Միգանուշ ՏէրՄարտիրոսեանը, որտեղ շնորհաւորելով հրաւիրեալ ուսանողների յաջողութիւնների առթիւ, կարեւորեց Ուսանողական միաւորի դերակատարութիւնը
հասարակական կեանքում:
Շարունակութեան մէջ միաւորի
վարչութեան նախագահ Ռուբէն Խոսրովեանն ու համալսարանական զանազան ճիւղերում բարձրագոյն կրթութիւնը շարունակող մի շարք ուսանողներ ելոյթ ունեցան իրենց փորձառութիւնների ու գիտելիքների շուրջ:
Վերջում Կենտր. վարչութեան եւ
միաւորի վարչութեան կողմից գնահատագրեր եւ նւէրներ շնորհւեցին անցնող երկու տարիների նորամուտ ուսանողներին:
Վերոնշեալ ծրագիրը վարեցին Փրենի Ղազարեանն ու Մենուա Յովսէփեանը:
Միութեան Կենտր. վարչութիւնը
նկատի առնելով, որ համաճարակի
պատճառով այս տարի նոյնպէս հնա-

րաւոր չի լինի Գարնանային խաղերի
անւան ներքոյ իր մարզական տորնոմենտը կազմակերպել, որոշեց մարտի 21-26-ը, զանազան միջոցառումների իրագործմամբ, խանդավառ եւ
աշխոյժ տրամադրութիւն փոխանցել
համայնքի ժողովրդին, իհարկէ առողջապահական նկատառումների խիստ
պահպանման ներքոյ:
Այս շրջագծում իրականացւել են
հետեւեալը.
Ուսանողական միաւորի համագործակցութեամբ ֆիզիկական եւ մտային
խաղ-մրցոյթներ կազմակերպւեցին գարնանային արձակուրդի ընթացքում:
Այս ծիրում, արձակուրդից առաջ,
միութեան Կենտր. վարչութեան նախագահ Ժորժ Ղազարեանն ու անդամ
Անահիտ Սարհադեանը հանդիպում
ունեցան քաղաքապետարանի պատասխանատուների հետ, որտեղ համաձայնութիւն կայացաւ այս ուղղութեամբ
եւ քաղաքապետարանը յանձն առաւ
անվճար կերպով ժամանակաւորապէս
միութեանը տրամադրել ֆիզիկական
եւ մտային զանազան խաղերի գործիքներ: Գործիքներն ստանալուն պէս բոլորը տեղադրւեցին միութեան յետնաբակի տարածքում եւ Ուսանողական
միաւորի անդամները դրանց օգտագործման առնչութեամբ անհրաժեշտ
հմտութիւնները ձեռք բերեցին քաղաքապետարանի պատասխանատուների ուսուցման արդիւնքում:
Այս խաղերը մարտի 21-26-ը հասանելի եղան ժողովրդին, իսկ մարտի
26-ի առաւօտեան, դրանցով կազմակերպւեց մրցոյթ, որին մասնակցութիւն
ցուցաբերեց համայնքի ժողովուրդը:
Գարնանամուտի ժամանակաշըրջանում Մշակութային միաւորի նախաձեռնութեամբ իրականցւել են հետեւեալ միջոցառումները.

Մարտի 21-ին, բացօթեայ տարածքում, «Դումահ» նւագախմբի կենդանի
կատարմամբ իրականացւեց երաժըշտական երեկոյ, որտեղ երգեցողութեամբ
հանդէս են եկել Վահան Վարդեւանեանն ու Արայիկ Սիմոնեանը՝ նւագակցութեամբ Կարէն Դիլանչեանի,
Սերգէյ Փանոսեանի, Շանթ Սարեանի
եւ Արայիկ Սիմոնեանի:
Մարտի 22-ի առաւօտեան տեղի
ունեցաւ «Գիտունիկի տնակ» մանկական միջոցառումը, ուր երեխաները
ծաղկամանների վրայ դաճեցին իրենց
գեղեցիկ նկարչութիւնները, ապա զարդարւած ծաղկամանների մէջ ցանեցին
ծաղիկներ: Նոյն օրը երեկոյեան միութեան բակում, ժողովրդին ցուցադրւեց
տարիների Գարնանային խաղերի լուսանկարներից կազմւած տեսանիւթ,
որը պատրաստւել էր «Արարատ» միութեան Շահինշահրի մասնաճիւղի վարչութեան նախաձեռնութեամբ, նոյն վարչութեան նախագահ Գեւիկ Խաչատրեանի միջոցով: Այնուհետեւ իրականացւեցին նաեւ մնջախաղի կատարումներ՝
կոմիկ թեմաներով Ռազմիկ Մարկոսեանի, Սարօ Ծառուկեանի եւ Արին
Խուդաբախշեանի ներկայացմամբ: Նոյն
երեկոյի ընթացքում «Արարատ» միութիւն այցելեց Տ. Սիփան եպս. Քեչէճեանը՝ աշխատանքներին մօտկից ծանօթանալու եւ կազմակերպիչներին ուժ
ու կորով մաղթելու համար:
Մարտի 24-ին, դարձեալ փոքրիկները խանդավառ պահեր ունեցան «Գիտունիկի տնակ» ծրագրում՝ ձեռքի աշխատանքներ պատրաստելով:
Մարտի 25-ի երեկոյեան իրականացաւ երաժշտական երեկոյ, այս
անգամ «Նովա» խմբի կատարմամբ:
Երգեցողութեամբ հանդէս եկան Վանայ
Շիրւանեանը, Հարմա Կարապետեանն
ու Վանանդ Իսաղուլեանը, նւագակցութեամբ՝ Շանթ Սարեանի, Սեպուհ
Ղուկասեանի, Հարմա Կարապետեանի
եւ Անդրէ Պարսամեանի:
Մարզական միաւորը նոյնպէս
մասնակից է եղել աշխոյժ մթնոլորտի ստեղծման գործին, կազմակերպելով զանազան մրցոյթներ «Արարատ»
միութեան մարզախմբերի մասնակցութեամբ:
Մարտի 21-ի առաւօտեան տեղի
են ունեցել պինգ-պոնգի մրցոյթները՝
«Արարատ» միութեան եւ նոյն միութեան Շահինշահրի մասնաճիւղի մարզիկների մասնակցութեամբ:
Մարտի 23-ին եւ 24-ին իրականացւել են բասկետբոլի, իսկ 24-ից 26-ը
ֆուտսալի մրցոյթներ. ֆուտսալի մըրցոյթի դադարի ժամանակ Արամէ Մինասքանեանի կատարմամբ ցուցական
բնոյթով իրականացւել են կարատէի
քաթա կատարումները:
Յատկանշական է, որ կիրակի, մարտի 21-ից սկսեալ մինչեւ ուրբաթ, մարտի 26-ը, առաւօտեան ժամը 10:00-ից
մինչեւ ուշ երեկոյ աշխատել են միութեան երկու սրճարանները: Առաջին
բակի սրճարանը կառավարւել է միութեան Երէցների միաւորի միջոցով, որտեղ մատուցւել են պատառներ, աւանդական ճաշատեսակներ, աղցաններ եւ
Պահքի շրջանին յարմար ուտելիքներ:
Ձեւաւորւած աւանդոյթի համաձայն
երկար տարիներ է, ինչ Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման միջոցառումների գեղարւեստական բաժինների իրագործման աշխատանքում իր համագործակցութիւնն ու առանցքային դերակատարութիւնն է ցուցաբերում միութեան
Մշակութային միաւորը:
Այս շրջագծում միաւորի վարչութեան նախաձեռնութեամբ Հայոց Ցեղասպանութեան 106-ամեակի առիթով
պատրաստւեց գեղարւեստական կատարումներով յագեցած մի տեսանիւթ,
որը ցուցադրւեց Ոգեկոչման յանձնախըմբի սոցցանցային զանազան էջերում: Տեսանիւթում հերթաբար տեղ
էին գտել հետեւեալ ելոյթները.
Կոմիտասի «Հով արէք»-ը հնչեց
Համիկ Ալեքսանդրեանի դաշնամուրի
եւ Շահրուզ Բալուչեստանիի ֆլէյտայի
նւագակցութեամբ:
Ներսիկ եւ Արաբօ Իսպիրեանների
«Պիտ պաշտպանեմ»-ը զուգերգեցին
Վանայ Շիրւանեանն ու Հարմա Կարապետեանը, Անդրէ Պարսամեանի դաշնամուրի նւագակցութեամբ:
Նոր Ջուղայի Հայ Մ. Մ. «Արարատ»
միութեան Մշակութային միաւորի

«Կռունկ» ասմունքի խմբի անդամներ՝
Ալինա Տէր-Սուքիասեանը, Նազէ Ասատըրեանը, Անի Ղազարեանը, Կարէն
Խանլարեանը եւ Վանանդ Իսաղուլեանը ասմունքեցին Վազգէն Ովեանի հեղինակած «Պատմիր յուշարձան»-ը:
Ասմունքին զուգահեռ ցուցադրւեց նաեւ
Քրիստինէ Յակոբեանի մենապարը,
Ծիծեռնակաբերդի շրջափակում:

Իսկ վերջում Կաչչլինիի «Աւէ Մարիա»-ն կատարւեց դաշնամուրի, շեփորի եւ երգեհոնի կատարումներով՝
Արբի Բաբումեանի միջոցով:
Նիւթը կազմեց «Ալիք» օրաթերթի
Նոր Ջուղայի թղթակիցը՝
Նոր Ջուղայի «Արարատ»
Հայ Մ.Մ. միութեան Կենտր.
վարչութեան զեկոյցի համաձայն
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Ազնաւուրի կիսանդրին

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 98 (23837)

Կրօնական խորհրդի
հերթական նիստը

«yerkir.am» - Ստեփանակերտում
մայիսի 22-ին բացւել է Շառլ Ազնաւուրի կիսանդրին:
«Այսօր՝ մայիսի 22-ին, ԱՀ ԱԺ
նախագահ Արթուր Թովմասեանը ԱՀ
անվտանգութեան խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանեանի եւ պաշտօնատար այլ անձանց ուղեկցութեամբ մասնակցել է Ստեփանակերտի հայ-ֆրանսիական բարեկամութեան պուրակում կառուցւած
ֆրանսահայ նշանաւոր երգիչ, շանսոնիէ, երգահան, բանաստեղծ, գրող,
կինոդերասան եւ հասարակական
գործիչ Շառլ Ազնաւուրի կիսանդրու
բացման արարողութեանը եւ ծաղիկներ խոնարհել մեծ հայի յիշատակը յաւերժացնող կիսանդրու պատւանդանին»,- յայտնում են Արցախի
Ազգային ժողովի «ֆէյսբուք»-եան
էջում:

Երեքշաբթի, թւականիս մայիսի
18-ի առաւօտեան Թեհրանի հայոց
թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանի
նախագահութեամբ`
Կրօնական խորհուրդը, մասնակցութեամբ քահանայ հայրերի եւ Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքի պատասխանատու՝ Շաքէ
Եղիայեանի, գումարեց իր հերթական
նիստը ազգային առաջնորդարանի
դահլիճում։

Փարիզում բացւեց
Ազնաւուրի կիսանդրին
«panorama.am» - Աշխարհահռչակ
ֆրանսահայ շանսոնիէ Շառլ Ազնաւուրի 97-ամեակի առթիւ Ֆրանսիայի
մայրաքաղաք Փարիզում հանդիսաւոր կերպով բացւեց նրա կիսանդրին:
Արարողութեանը մասնակցում էր
Փարիզի քաղաքապետ Անն Իդալգօն։

Տէրունական աղօթքից յետոյ, Սրբազան Հօր Հոգւոց հանգուցելոց մաղթանքով եւ Քրիստոս Որդի Աստծոյ
աղօթքով մեծարւեց Կրօնական խորհըրդի հանգուցեալ
ատենապետ՝
հոգելոյս Արժ. Տ. Կոմիտաս Աւ. Քահանայ Ղարախանեանի յիշատակը։
Հանդիպման ընթացքում որոշում

կայացւեց բնաւ կրօնական արարողութիւն չկատարել արտասահմանից բերւած հանգուցեալների մոխրի
համար։ Հայոց եկեղեցու հայրապետների ուսումնասիրութեամբ եւ
հաստատումով անընդունելի է դիակիզումը։
Հանդիպման երկրորդ հատւածում, Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցու
խորհրդի անդամների ներկայութեամբ, համատեղ խորհրդակցութեան արդիւնքում եւ Սրբազան Հօր
տնօրինմամբ Արժ. Տ. Սարգիս Քահանայ Խոսրովեանը Սուրբ Սարգիս
Մայր Տաճարից տեղափոխւեց Սրբոց
Թարգմանչաց եկեղեցի համալրելու
յիշեալ եկեղեցու Քահանայից դասը։

Թ. Հ. Թ.
Կրօնական խորհուրդ

Միջոցառմանը ներկայ են եղել
նաեւ Ազնաւուրի քոյրը՝ Այիդա Ազնաւուրը, ինչպէս նաեւ Նիկոլիայի
կինը՝ Քրիստինա Սարգսեանը:
Բացման արարողութիւնն ուղիղ
եթերով հեռարձակւում էր Ազնաւուրի հիմնադրամի «ֆէյսբուք»-եան
էջի միջոցով։

«Հնչող ձայներ» գրքի
շնորհանդէս` զոհւած
հերոսների յիշատակին
«yerkir.am» - Համազգային Հայ
Կրթական եւ Մշակութային միութեան
երեւանեան գրասենեակի կողմից
հրատարակւել է Արցախեան վերջին գոյապայքարում զոհւած հայորդիների ստեղծագործութիւնները
ներառող ժողովածուն՝ «Հնչող ձայներ» վերտառութեամբ:

«The People's Vaccine Alliance».

COVID-19-ի դէմ
պատւաստումների
շնորհիւ աշխարհում
9 նոր միլիարդատէր է
յայտնւել. նրանց թւում է
Նուբար Աֆէեանը

Գրքի շնորհանդէսը տեղի է ունեցել
Խնկօ Ապօր անւան գրադարանում:

Կորոնավիրուսի դէմ
պատւաստանիւթի ստեղծումը
Ռուսաստանի յաղթանակն է

Միշուստինը «Սպուտնիկ V»-ն անւանել է
լաւագոյններից մէկն աշխարհում
«tert.am» - ՌԴ վարչապետ Միխայիլ Միշուստինը յայտարարել է, որ
COVID-19 դէմ ռուսական «Սպուտնիկ V»
պատւաստանիւթը լաւագոյններից եւ
ամենապահանջւածներից մէկն է
աշխարհում: ՌԴ վարչապետի ասութեամբ՝ հակակորոնավիրուսային պատւաստանիւթի ստեղծումը Ռուսաստանի յաղթանակն է:

պրոֆեսիոնալիզմի ու յամառութեան
շնորհիւ: «Սպուտնիկ V»-ն լաւագոյններից եւ պահանջւածներից մէկն
է աշխարհում: Եւ Ռուսաստանի
բնակիչներն, ի դէպ, ներկայում կարող
են բոլորովին անվճար պատւաստում
ստանալ, ինչին եւ կոչ եմ անում եւս
մէկ անգամ»,- Միշուստինի խօսքը
մէջբերում է «Կոմերսանտ»-ը:

«Արդիւնաւէտ պատւաստանիւթերի ստեղծումը մեր յաղթանակն է,
որը ձեռք է բերւել ռուս գիտնականների, բժիշկների եւ այլ մասնագէտների գիտելիքների եւ, իհարկէ,

Ռուսաստանում կորոնավիրուսի
դէմ 4 պատւաստանիւթ է գրանցւած.
աշխարհում առաջին գրանցւած «Սպուտնիկ V»-ից եւ համանուն «Սպուտնիկ
լայթ» տարբերակից բացի կիրառ-

ւում են «ԷպիՎակԿորոնա»-ն եւ «ԿովիՎակ»-ը:

«tert.am» - Շնորհիւ դեղագործական
ընկերութիւնների՝
կորոնավիրուսային պատւաստանիւթերից ստացւած շահոյթի աշխարհում 9 նոր միլիարդատէր է յայտնւել: Այս մասին
ասւում է «The People's Vaccine Alliance»
կազմակերպութեան զեկոյցում, որում
ներառւած են մարդու իրաւունքների
պաշտպանութեան, մարդասիրական
եւ բժշկական տարբեր կազմակերպութիւններ:
Մասնաւորապէս, նոր միլիարդատէրերի թւում են ամերիկեան «Moderna»
ընկերութեան չորս ներկայացուցիչներ՝ գործադիր տնօրէն Ստեֆան Բան-

սէլը, համահիմնադիր Նուբար Աֆէեանը եւ ներդրողներ Թիմոթի Սպրինգէրը եւ Ռոբերտ Լանգէրը:
Բացի այդ, ցուցակում ներառւած
են նաեւ «BioNTech» ընկերութեան
ղեկավար Ուղուր Շահինը, իսպանական «Rovi» դեղագործական ընկերութեան գլխաւոր տնօրէն Խուան
Լոպէս-Բելմոնտէն եւ չինական «CanSino Biologics» ընկերութեան 3 համահիմնադիրներ:
Նշւում է, որ նոր միլիարդատէրերի
ընդհանուր կարողութիւնը հասնում է
19,3 միլիարդ դոլարի:
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«Պատիւ ունեմ».....

Բացիկներ՝
Երեւանից. Գեւը

Կրկնել եմ ու պատրաստ եմ ի մահ կրկնել՝
Երեւանի կոլորտը ստեղծել են ու կը շարունակեն
ստեղծել մարդիկ: Ճարտարապետից մինչեւ բանաստեղծ, սրճարանի տիրոջից մինչեւ փողոցային երաժիշտ: Գեւը վերջիններից է: Իր գիթառի
ձայներով դիւթող Գեւն ապահովում է քաղաքի
տրամադրութիւնը, դէպի իր կողմը գրաւում
զբօսաշրջիկներին եւ ժպիտով ճանապարհում
իրեն լուսանկարող անցորդներին:

«168.am»

(Շար. 2-րդ էջից)

օրակարգ թելադրել:
Հաշւի առնելով Հայաստանի ու Արցախի
շուրջ ստեղծւած ծանր իրադրութիւնը եւ
դրանում գլխաւոր ստախօսի աններելի մեղքը,
կրաւորական եւ պարտւողական կեցւածքը,
լեգիտիմութեան բացակայութիւնը, դաւաճանական հետագիծը, տապալւած դիւանագիտական միջավայրը,
«Պատիւ ունեմ» դաշինքը կապիտուլեանտից պահանջում է.
1-անմիջապէս դադարեցնել բոլոր ստւերային գործարքները եւ գաղտնի բանակցութիւնները Հայաստանին եւ Արցախին վերաբերող հարցերով:
2-մինչեւ արտահերթ ընտրութիւնների
աւարտը եւ նոր իշխանութեան ձեւաւորումը
զերծ մնալ Հայաստանի Հանրապետութեան
անունից հայ ժողովրդի ազգային շահերին
առնչւող խոստումներից։
3-դիւանագիտական ներուժը կենտրոնացնել Արցախի կարգավիճակի, Հայաստանի
տարածքային ամբողջականութեան վերականգնման եւ ապահովման, ինչպէս նաեւ
գերութեան մէջ գտնւող մեր հայրենակիցներին վերադարձնելու ուղղութեամբ:
«Պատիւ ունեմ» դաշինքը նաեւ յորդորում է
Ադրբեջանին դուրս բերել իր զինւած ուժերը
Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխան տարածքից՝ վերահաստատելով իր
պատրաստակամութիւնը անհրաժեշտութեան պարագայում կրկին լծւել Հայրենիքի
պաշտպանութեան գործին»
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Շահրիւար ամսի
սկզբից սկսւելու է
կորոնայի
համընդհանուր
պատւաստումը
Իշխան Սաղաթէլեան.

Թբիլիսիում
հազարաւոր
ցուցարարներ բողոքում
են թուրքական
ընկերութեան կողմից
«Նամախւանի» ՀԷԿ-ի
կառուցման դէմ

«168.am» - Վրաստանի մայրաքաղաքում հազարաւոր ցուցարարներ բողոքի ակցիայի են դուրս
եկել՝ պահանջելով դադարեցնել «Նամախւանի»
ՀԷԿ-ի կառուցումը: Ցուցարարները սպառնում են
«ամբողջովին կաթւածահար անել» Թբիլիսին, եթէ
իրենց պահանջները չկատարւեն 24 ժամւայ ընթացքում:
Բողոքի ակցիան ներկայ պահին ընթանում է
Թբիլիսիի կենտրոնական Առաջին Հանրապետութեան հրապարակում: Բողոքի ցոյցի մասնակիցները մի շարք պահանջներ են հնչեցրել.
-խզել Ռիոն գետի վրայ «Նամախւանի» ՀԷԿ-ի
կասկադի կառուցման մասին պայմանագիրը,
որը կնքւել է երկրի կառավարութեան եւ թուրքական «Enka Renewables» ընկերութեան միջեւ,
-չեղարկել Վրաստանի կառավարութեան որոշումը պետական անշարժ գոյքի սեփականութեան
իրաւունքը «Enka Renewables» ընկերութեանը փոխանցելու մասին,
-քրէական գործ սկսել Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Նաթիա Տուրնաւայի եւ այլ
պաշտօնատար անձանց նկատմամբ, որոնք ներգըրաււած են եղել նախագծի կազմմանը:
Երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշւիլին, մեկնաբանելով բողոքի ցոյցը, տեղի ունեցողն անւանել է «ժողովրդավարական գործընթացներ»:
Ցուցարարները կարծում են, որ ՀԷԿ-ի կասկադը՝ 433 ՄՎտ սահմանւած հզօրութեամբ կործանարար ազդեցութիւն կունենայ շրջակայ միջավայրի վրայ: Նրանք իրենց բողոքն են յայտնում 209 օր շարունակ:

«Իրանը պէտք է....
(Շար. 1-ին էջից)

շեշտւել է, որ եթէ ՌԴ-ն ուժեղ ներկայութիւն
չապահովի ՀՀ սահմաններին, դա անելու են
Ադրբեջանը, Թուրքիան ու Իսրայէլը:
Մովահեդիանը կարծիք է յայտնել, որ
Իրանը եւս պէտք է մասնակցի խաղաղապահ
առաքելութեանը, եւ ՌԴ-ի հետ միասին պաշտպանի Հայաստանի տարածքային ամբողջականութիւնը:

«Տպաւորութիւն է, որ եթէ
ընտրութիւնները չեղարկեն,
Ադրբեջանը զօրքերը յետ կը քաշի»
«news.am» - Տպաւորութիւն է ստեղծւում, որ եթէ
ընտրութիւնները չեղարկեն, Ադրբեջանը զօրքերը
յետ կը քաշի։ Այս մասին «NEWS.am»-ի հետ զրոյցում ասաց ՀՅԴ ԳՄ անդամ Իշխան Սաղաթէլեանը՝
անդրադառնալով ԼՀԿ նախագահ Էդմոն Մարուքեանի այն յայտարարութեանը, որ եթէ ստեղծւած սահմանային իրավիճակը խորանայ, ինքը չի
բացառում, որ ընտրութիւններ տեղի չունենան:
«Ուզում եմ հասկանալ՝ երբ նման առաջարկութիւն են անում, փոխարէնը ի՞նչ են առաջարկում։ Տպաւորութիւն է, որ եթէ ընտրութիւնները
չեղարկեն, Ադրբեջանը զօրքերը յետ կը քաշի։
Իրավիճակը հետեւեալն է այս ամենի պաճառը
Նիկոլ Փաշինեանի կառավարութեան ապաշնորհութիւնն ու անկարողութիւնն է։ Եթէ Հայաստանի
ինքնիշխանութիւնը կասկածի տակ դնելու պատճառը գործող իշխանութիւնն է, ապա պէտք է
ազատւել այդ իշխանութիւնից։ Երբ մենք փողոցում
էինք պայքարում, նոյն Էդմոն Մարուքեանը եւ
մեր շատ այլ գործընկերներ ասում էին, որ միակ
ելքը ընտրութիւններն են, հիմա մտել ենք ընտրութիւններ, ասում են չէ, ընտրութիւնն էլ ելք
չէ, բա ո՞րն է ելքը։ Եթէ ընտրութիւն չի լինի, այս
իշխանութիւնը փողոցով էլ չի գնում, ուրեմն պէտք է
մնայ, դա՞ է իրենց ուզածը»,-ասաց Սաղաթէլեանը։
ՀՅԴ ԳՄ անդամը նաեւ ընդգծեց, որ այլ
քաղաքական գործիչներ էլ նման յայտարարութիւններ են անում, այնինչ երբ իրենք փողոցային պայքարի էին դուրս եկել, խօսում էին

ընտրութիւնների մասին, իսկ հիմա ընտրութիւններից են փորձում խուսափել:
«Նաեւ կուզեմ անդրադառնալ այլ գործիչների
յայտարարութիւններին, որ ասում են՝ այս օրերին
ի՞նչ ընտրութիւն, տեսել են, որ շանս չունեն, սկսել
են ընտրութեան դէմ խօսել։ Իսկ այն ժամանակ,
երբ մենք ասում էինք՝ ընտրութիւն պէտք չէ, եկէք,
միացէք մեզ, փողոցով քշենք այս իշխանութեանը,
նրանք պատրաստւում էին ընտրութիւններին»,յաւելեց նա։
Նշենք, որ երէկ «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան նախագահ էդմոն Մարուքեանը
կուսակցութեան երրորդ համագումարին յայտարարել էր. «Եթէ այս վիճակը խորանալու է, ես չեմ
բացառում, որ ոչ մի ընտրութիւն էլ տեղի չունենայ,
որովհետեւ եթէ ամէն օր ադրբեջանական զինուժը պէտք է շատանայ մեր տարածքում՝ ինչ ընտրութիւնների մասին կարող է խօսք լինել»:

Նոր գրքի շնորհանդէս՝ Ռաշտում

«Գիլան ապաստանած Բաքւի հայութիւնը»
համահեղինակներ՝ Ռոբերտ Վահանեան եւ Մասուդ-է Հաղղանի
(Երեքշաբթի, մայիսի 25, Ռաշթ)

«»پناهندگی ارامنه باکو به گیالن

 خورشیدی1297  بهمن16  شهریور تا13 - روایتی مستند از یک بحران
 مسعود حقانی، ترجمه و پژوهش روبرت واهانیان، در ساهاکیان. م:تالیف
«ԱԼԻՔ» - Ուրախութեամբ տեղեկացնում ենք, որ
վաղըժամը14:00-ինՌաշտի«Գիլանիմշակոյթիտան»
կենտրոնատեղիում կայանալու է Ռաշտ քաղաքի
եւ Գիլան նահանգի պատմութեան նշանաւոր
բանասէր ճրտպ. Ռոբերտ Վահանեանի եւ պարսիկ
բանասէր Մասուդ-է Հաղղանիի համահեղինակած
եւ նոր լոյս տեսած «Գիլանում ապաստանած Բաքւի
հայութիւնը» գրքի շնորհանդէսը:
Միջոցառման ընթացքում դասախօսելու են՝
«Գիլէվա» թերթի պատասխանատու-տնօրէն եւ
բանասէր՝ Մ. Փ. Ջաքթաջին, Գիլան նահանգի
պատմութիւնը ուսումնասիրող՝ Ռեզա Նոզադը եւ
պատմական փաստագրութիւնների հետազօտող՝
Ալի Ամիրին:
Գիլանի մշակոյթի տունը գտնւում է Ռաշտի
Սաղարիսքզան պող., Սամիի փակուղում (հեռ.
013-33354852):
Շնորհաւորելով համահեղինակներին՝ շուտով
օրաթերթիս էջերում ներկայացնելու ենք այդ արժէքաւոր փաստագրութիւնը:

Կորոնայի դէմ պայքարի ազգային շտաբի խօսնակ Ալի Ռեզա Ռայիսին անդրադառնալով կորոնայի պատւաստումների կարգավիճակին ասել է.
«Երկրում կորոնայի մահացութիւնների աւելի քան
74 տոկոսը առնչւում էր 65-ից վեր անձանց եւ
տրամաբանական էր, որ մահացութիւնը նւազեցնելու նպատակով այդ տարիքային խմբերի
պատւաստումները կատարւէր: Մենք կարող ենք
60-ից վեր անձանց պատւաստելով մահացութիւնը
նւազեցնել աւելի քան 70 տոկոսով»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ նա նշել է, որ պատւաստման համար անհրաժեշտ է գրանցւել salamat.gov.ir կայքում եւ սպասել կարճ հաղորդագըրութեան եւ դիմել պատկան կենտրոնը ճիշտ
նշւած օրւան, որպէսզի խճողումներից խուսափենք»: Նա անդրադառնալով ուսուցիչների եւ համալսարանների դասախօսների պատւաստումների
մասին ասել է. «Նկատի առնելով արտասահմանեան
պատւաստանիւթերը ստանալու համար կնքւած
պայմանագրերը եւ ներքին պատւաստանիւթերի
հարցով առկայ յոյսը յուսանք, որ թիր ամսի երկրորդ կէսից յետոյ իւրաքանչիւր ամիս ստանանք
5-ից 7 միլիոն դոզա պատւաստանիւթ, ուստի խորդադ ամսի վերջից կարող ենք պատւաստել ուսուցիչներին ու դասախօսներին, քանի որ մեծ հաւանականութեամբ մեհր ամսից վերաբացւեն դըպրոցները: Նա հաւաստել է, որ շահրիւար ամսի
սկզբից մեկնարկելու է պատւաստման չորրորդ
փուլը եւ կը սկսւի 50-ը չլրացրածների հանրային
պատւաստումը եւս: Նա ընդգծել է, որ նրանք, ովքեր
վարակւել են կորոնայով, ապաքինումից չորս
շաբաթ յետոյ են կարող պատւաստւել:

